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ONBEKENDE GEDICHTEN
VAN ANTHONIS DE ROOVERE ?
Wij leerden onlangs het zestiende-eeuwse handschrift 131/102 van
het Bisschoppelijk Seminarie te Brugge kennen 1 . Deze codex is afkomstig uit de voormalige abdij Ter Duinen. Wij vonden er op fol.
21r° en v° twee, wellicht weinig belangrijke, achtregelige Nederlandse
stroofjes 2 . Bij verdere lezing troffen wij echter een reeks van Lien
Nederlandse gedichten aan, waaronder vier van Anna Bijns. Deze ontdekking leek ons belangrijk genoeg om bekend gemaakt te worden.
Na de beschrijving, de geschiedenis en de approximatieve datering
van het handschrift, zullen wij deze Nederlandse teksten nader bespreken en de — althans bij ons weten — onbekende gedichten hierachter
met tekstverklaring uitgeven.
Het handschrift telt 186 bladen papier, metende 204 X 145 mm.
(Bladspiegel : ca. 141 X 96 mm.) Voor- en achteraan zit een aan weerskanten beschreven perkamenten schutblad. Het achterste is nog tegen
de binnenkant van het bord geplakt ; het voorste is er los van. Daarop
volgt een ongefolieerd dubbel blad, waarvan het eerste folio is weggesneden ; op de rectozijde van het tweede blad staan enkele penneprobeersels en stuntelige schetsjes met inkt en met potlood. Er staat, zelfs
tweemaal, het zinnetje : „Annus millenus fuit octogenus et unus cum
fuit a Bruno ceptus carthusius ordo", waarschijnlijk eveneens als probatio pennx bedoeld. Tussen de twee dubbele bladen die dan volgen,
werd een dubbel blad uitgescheurd blijkens een paar papierrestjes
die nog aan het bindtouwtje vastzitten. Of er hierbij tekstverlies geweest is, kunnen wij moeilijk uitmaken. Op de rectozijde van het
1 Dit hs. werd door Dr. W. de Vreese beschreven voor zijn B.N.M., waaruit mijn goede
vriend Jan Deschamps het mij signaleerde. De directie van de bibliotheek van het Brugse
Seminarie stuurde het op mijn verzoek welwillend in bruikleen aan het Rijksarchief te
Hasselt, waar ik het kon bestuderen.
2 Zij staan in een Latijnse tekst. Blijkbaar is er achtereenvolgens een engel en een
duivel aan het woord. De Vreese vermeldt enkel het eerste in zijn beschrijving van het
handschrift.
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eerste folio van deze katern staat, volgens De Vreese door een 19deeeuwse hand geschreven : Tit° Bruggie rub : abdie n° 84, en daaronder
in 17de-eeuws schrift : Frater Bernardus Cam pmans Abbas dunensis
xlus Deo duce 3. Op het tweede folio van deze katern (dus op het derde
folio van het hs.) begint, met de eerste tekst, een moderne potloodfoliering in de rechterbovenhoek 4. Verder bestaat het hs. uit 21 katernen van 3 dubbele bladen, gevolgd door een dubbel blad, twee
dubbele bladen en weer 8 katernen van 3 dubbele bladen, gevolgd
door een dubbel blad waarvan het tweede folio is weggesneden. De
katernformule voor het hele handschrift is dus : I-1, II, 21 III, I, II,
8 III, II-1. Reclamen of signaturen zijn nergens voorhanden.
De oorspronkelijke band is van leder, geplakt op kartonnen borden.
Voor- en achterplat zijn op dezelfde wijze in rechthoekvorm met de
rolstempel versierd (loofwerk- en feniksmotiefjes) binnen een omlijsting van driedubbele filets. Binnen deze rechthoekige versiering alsook
buiten elke van de vier hoeken staat een leliestempeltje 5. De rug draagt
geen titel. Hij telt vier ribben, is evenwel beschadigd. Op voor- en
achterplat zijn er restjes van twee bindsnoertjes.
Heel het hs. werd, op fol. 132 en 133 na, door dezelfde hand geschreven, zij het ook sours met twee verschillende lettersoorten. De bladspiegel is, heel het hs. door, langs de vier randen met potlood dubbel
afgelijnd en werd, ook met potlood, gelinieerd : 22 lijnen per bladzij e.
De inhoud van het handschrift is zeer divers. De meeste teksten
zijn in het Latijn gesteld en zijn uitsluitend van religieuse of historische aard. Wij geven de incipits van de verschillende onderdelen
enkel weer bij wijze van titels :
1r°-1v° : Nota sequentia, Anno domini [...] (Verguld paraFol.
graafteken en vergulde initiaal A.)
2r°-5v° : Breuis admodum quorundam sanctorum ac beatorum enumeratio [...] (De opsomming begint met
„Robertus primus abbas", waarvan de initiaal R
verguld is.)
3 Deze 40ste abt van Ter Duinen oefende zijn ambt uit van 1623 tot 1642. (Zie : Cronica
et cartularium monasterii de Dunis, Brugis, MDCCCLXIV, blz. 100.) Hij is niet de
schrijver van het manuscript. Hij bracht het klooster van Ter Duinen in 1627 naar Brugge
over, nadat het in 1579 was verwoest geworden.
4 Deze gaat tot fol. 157. Verkeerd gefolieerd, zijn de bladen 171, 181, 182 en 183, welke
respectievelijk de folionummers 170, 179, 180 en 181 dragen.
5 Volgens een randnoot in zijri beschrijving maakte Dr. W. de Vreese een wrijfsel van
deze band.
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5v°-6v° : Nomina summorum pontificum ex ordine cisterciensi assumptorum.
7r°-9v° : Incipiunt indulgentie septem ecclesiarum principalium urbis rome. (De initiaal P waarmee de tekst
begint, is verguld.)
9v°-12v° : Sequuntur stationes Romane urbis.
12v°-14v° : In ecclesia Romana sunt quinque ecclesie patriarchales que sunt que sequuntur.
14v°-18r° : Sequuntur diuisiones decem nationum totius christianitatis.
18v°-36r° : (Latijnse godsdienstige gedichten, verzen, morele
bedenkingen.)
36r°-42r° : Sensuyuent les regrectz et adieux que peult faire le
mondain de quelque estat quil soit par son trespas
(Frans gedicht : 27 strofen, meestal van 8 verzen.)
42r°-43v° : Diction de l'annunciation nostre dame. (Acht strofen van 8 verzen.)
43v°-44r° : Diction deuant l'imaige de dieu en croix (Negen
verzen.)
44r°-44v° : Diction de nostre dame sur maria mater gracie (Vier
strofen van 8 verzen.)
45r°-70r° : (Nederlandse gedichten.) (Fol. 70v° is blank.)
71r°-79v° : Epytaphia abbatum clareuallensis monasterii (Fol.
80r° en v° zijn blank.)
81r°-87r° : Laudabilis memoria priorum clareuallensis monasterii (Fol. 87v° is blank.)
88P-91r° : Sequuntur nomina abbatum in cistercienci monasterio abbatizantium prout habentur in eodem cistercienci monasetrio (Fol. 91v° is blank.)
92r0 -111r° : Sequuntur epythaphia trium tumbarum sanctorum
in clareualle existencium (Fol. 111v° is blank.)
112r°-133v° : Incipit cronica de fundatione monasterii dunensis
et de eiusdem loci presidentibus. (Fol. 134r°-137v° :
blank.)
138r°-149v° : Sequitur coniuratio malorum spirituum.
150r°-154r° : Coniuratio pro iuuentis maleficiatis (Fol. 154v°156r° zijn blank.)
156v°-157r° : Cantilena. Jamais femme ne sera de mon cueur
maistresse
3

Ny de moy ni jouyra feust elle deesse
(Frans gedicht : 8 vierregelige strofen.)
(Fol. 157v° en de volgende folio's tot het einde van
het handschrift, zijn blank.)
Handschrift 131/102 is voorzeker afkomstig uit de voormalige abdij
Ter Duinen en moet dus heel wat wederwaardigheden hebben beleefd.
Wij weten immers dat bij de eerste verwoesting van de abdij, in 1566,
ook de bibliotheek erge brandschade leed. Wat van deze bibliotheek
overbleef, verhuisde naar de hoeve Ten Bogaerde, maar werd in 1578
opnieuw door Hollandse Calvinisten geplunderd ; de monniken konden echter weer in het bezit komen van verscheidene handschriften.
Op de versozijde van het voorschutblad schreef de abt Laurens van
den Berghe in 1580 zijn naam in ons handschrift : Laurentius montanus [...] dunensis 1580. Deze zelfde abt deed de bibliotheek in 1584
van Ter Duinen naar het refugiehuis to Veurne overbrengen. Daar
werd op de 3de september van datzelfde jaar een lijst opgemaakt van
de resterende boeken : Inventaris van boucken ghevonden in 't huus
van Veurne, overghebleven van librairie van Dunen, ghemaect den
3en septembris 1584 6 . Naar het schijnt omvatte de bibliotheek toen
139 handschriften 7 en 75 drukken, wat als zeer weinig kan aangezien
worden in verhouding met wat er moet geweest zijn. In de oude abdij
besloeg de bibliotheekruimte namelijk een vertrek van 151 bij 53,5
voet 8 . Abt Bernard Campmans (1623-1642) liet de boeken weer naar
Brugge brengen 9 . Ten tijde van de Franse Revolutie werden de belangrijkste manuscripten en boeken verborgen bij partikulieren. Daarna kwam een gedeelte in het bezit van Nicolas de Roover, de laatste
monnik van Ter Duinen. Deze stierf in 1833, nadat hij beschikt had
dat zijn bibliotheek naar het bisdom zou overgaan 10.
Dr. Willem de Vreese situeerde het hs., in zijn beknopte beschrijving
voor de B.N.M., in de eerste heift van de 16de eeuw. Wijzelf stelden
6 A. de Poorter, Catalogue des Manuscrits de la Bibliothêque publique de la ville de
Bruges, (Catal. gen. des manuscr. des bibl. de Belgique, Vol. II), Gembloux-Paris, 1934,
blz. 8.
7 Hierbij zijn niet gerekend enige hss. die tot de particuliere bibliotheek van de abt
behoorden. (A. de Poorter, a.w., blz. 9.)
8 Cronica et cartularium..., blz. XV.
9 Zij berusten daar nog, gedeeltelijk in de Bibliotheek van het Groot Seminarie, gedeeltelijk in de Stadsbilbliotheek.
10 De meeste gegevens over de handschriften en de bibliotheek van Ter Duinen hebben
wij geput, benevens uit de reeds geciteerde werken, uit J.M. Canivez, L'ordre de Citeaux
en Belgique, Forges lez-Chimay, 1926, blz. 81-82. — Over de geschiedenis van de abdij,
zie o.a. J. de Vincennes, L'abbaye des Dunes, z.j. [1956].
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een onderzoek in naar het watermerk : een kannetje( best te vergelijken met nummer 12636 van Briquet ", die dit merk dateerde tussen
1513 en 1555.
Het is ons vooral erom te doen, nader te preciseren wanneer de Nederlandse gedichten in dit handschrift werden gecopieerd. De inhoud
van het manuscript hood ons daartoe een kans. De hand die ook de
Nederlandse gedichten schreef, stopt plots op fol. 132r° in een kroniek
van de abten van Ter Duinen ; de laatste woorden zijn het opschrift
De domyno rob erto de clercq tricesimo tertio abbate monasterij de
dunis 12 . Dan schrijft een ander copiist verder. De eerste copiist maakte
dus in 1520 13 nog de aanstelling mee van Robert de Clercq tot abt.
Vermits hij echter niet meer diens leven beschreef, mogen wij veronderstellen dat hij in 1557, bij de dood van Rob. de Clercq 14 , op een
of andere wijze verhinderd was verder te schrijven of zelf overleden
was. De terminus ad quem voor deze gedichten is dus blijkbaar ook
niet later dan 1557 15 . De terminus a quo hebben wij kunnen vaststellen door het feit dat op fol. 57v°-63v° de refreinen 18 en 19 uit het
Eerste Boek van Anna Bijns voorkomen w Deze werden volgens handschrift B (U.B. Gent, nr. 2166) geschreven op 19 juni en 19 juli 1527 17.
Wij beperken ons thans tot de tien Nederlandse gedichten welke
in hs. 131/102 op fol. 45r°-70r° staan. Wij hebben de indruk dat zij
gezamenlijk werden gecopieerd en dat dit deel van het manuscript
dus niet voorbehouden was om er slechts occasioneel een gedicht bij

11 Les filigranes, IV, 2e (c.d., Leipzig, 1923.
12 De tekst over het leven van de 30ste, 31ste en 32ste abt ontbreekt in het hs. doordat

er (v6Or het hs. gefolieerd werd) bladen uit verdwenen zijn. (Reeds in 1864 ontbraken
deze, want de Cronica et cartularium... geeft op blz. 92-93 de tekst ervan niet weer.) De
laatste twee regels over het leven van de 32ste abt zijn echter bovenaan op fol. 132r0
behouden. Hierin herkent men met zekerheid nog de hand van de eerste copiist. Ook
de naam van de 33ste abt is, zoals hierboven vermeld, duidelijk nog door deze geschreven.
13 Cronica et cartularium..., blz. 95
14 Cronica et cartularium..., ibid.
15 In Epytaphia abbatum clareuallensis monasterii op fol. 71r0-79v0 van het hs. is de
laatst vermelde abt van Clairvaux : Edmundus Sedelonensis (fol. 79v0). Dit stukje geschiedschrijving houdt dus eveneens omstreeks die tijd op vermits Edmond de Saulieu,
de 41ste abt, stierf in 1552. (Zie de lijst der abten van Clairvaux in dl. XII, kol. 10531057 van de Dictionnaire d'Histoire et de Geographie ecclesiastique.) Deze laatste inlichting werd ons vriendelijk verstrekt door E.P. Edmundus Mikkers.
16 A. Bogaers-W.L. van Helten, Refereinen van Anna Bijns, Rotterdam, 1875, blz.
67-75.
17 Fol. 11v° en 119vo . — In dit hs. komen de voormelde twee refreinen dus ook voor.
De datering bij Bogaers-Van Helten werd overgenomen uit hs. B. (Zie : Bog.-V. Helt.,
a.w., blz. VIII.)
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te schrijven. Zulks wordt meer waarschijnlijk door het feit dat de
laatste vier gedichten alle van Anna Bijns zijn 18.
Of de eerste zes gedichten van eenzelfde dichter zijn, is bij gebrek
aan vaste gegevens moeilijk uit te maken. Indien wij toch met deze
mogelijkheid rekening houden, dan kan Anthonis de Roovere op dit
auteurschap het meest aanspraak maken. Wij kunnen immers aannemelijk maken dat het derde gedicht door hem werd geschreven.
Op grond van een zeer voorzichtig stijlcritisch onderzoek 19 , vermoeden
wij dat ook het vierde en het zesde gedicht van hem zijn.
Het eerste „referein" (Begin : In hu wille is mzj o Jesus altyts verblyden) heeft gemiddeld ruim 14 lettergrepen per regel, wat wij bij
De Roovere nergens anders meer aangetroffen hebben. Alleen om deze
reden kan het echter niet afgewezen worden. Het thema van het gedicht past trouwens wel bij ander werk van de Bruggeling. Toch
durven wij ons hier niet aan een uitspraak wagen.
Voor het tweede gedicht (Begin : 0 myn heere myn god myn toeuerlaet) zou bij de thematologische overeenkomst ook gelijkenis in vorm
kunnen aangestipt worden. De Roovere schreef wel meer gedichten
met strofen van acht regels, maar ook hier is het ons onmogelijk enige
zekerheid omtrent het auteurschap te verkrijgen.
Het derde gedicht (Begin :lc aerme zondare in clachten clachtich)
komt reeds gedeeltelijk voor in hs. K.B. Brussel, nr. II, 270 (fol. 64r°65v+°), in hs. K.B. Den Haag, nr. 71 E 57 (hs. Jan Michiels) (fol. 73e74v°) en als refrein CXIV in de bundel van Jan van Stijevoort 20.
In de eerste twee handschriften, F en M, bevat het 10 strofen van
10 regels 21 . Bij St vinden wij slechts 6 strofen van 10 regels. In ons hs.
nu bestaat het uit 12 strofen van 11 regels. Er zijn hier dus niet alleen
twee strofen meer, maar elke strofe heeft ook een vers meer dan in
de drie andere versies. Het rijmschema in F, M en St is : aabaabbcbc.
In hs. 131/102 is het : aabaabbcbbc. Sommige strofen wijken hier zo
18 Deze vier gedichten zijn : de twee reeds genoemde, evenals refrein XXV van het
Derde Boek en „Refereyn XIV, op den geheelen ABC" van het Eerste Boek. Zij vormen
het onderwerp van een aparte, nog te verschijnen studie.
1 9 Al de bijzonderheden van dit onderzoek kunnen wij hier niet in detail bespreken.
20 Uitg. Dr. F. Lyna en Dr. W. van Eeghem, Jan van Stijevoorts Refereinenbundel,
Antwerpen, (1930), Dl. I, blz. 229-230. — Daar Dr. J.J. Mak deze handschriften en ook dit
gedicht besprak in De gedichten van Anthonis de Roovere, Zwolle, 1955, nemen wij zijn
verkorting over voor hs. K.B. Brussel, II, 270. Het wordt dus verder in deze studie geciteerd als F. Hs. K.B. Den Haag, 71 E 57, bekend als het hs. van Jan Michiels, citeren wij
als M. Jan van Stijevoorts refreinenbundel heet in verkorting St.
21 Verkeerdelijk zegt F. Lyna dat er in de versie van hs. F twaalf strofen voorkomen :
Een teruggevonden handschrift, in Ts. v. Ned. Taal- en Letterk., 43 (1924), blz. 305.
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sterk of van de reeds bekende drie versies, dat wij meer dan eens het
overtallige elfde vers niet konden aanwijzen. Enige varianten niet to
na gesproken, kunnen wij daarentegen zeggen dat de zes strofen van
St vrijwel overeenkomen met de strofen 1, 2, 4, 5, 7 en 8 uit hs. M
en met de strofen 1, 2, 3, 4, 7 en 8 uit hs. F.
Wij mogen spreken van een bewuste herwerking in ons hs. 131/
102. Hier ontbreken de strofen 7 en 10 van hs. F en van hs. M ; anderzijds werden in hs. 131/102 vier volkomen nieuwe strofen, nl. 1,
2, 7 en 12, toegevoegd 22 . Als men deze strofen achter elkaar leest,
krijgt men de indruk dat ze een geheel vormen. Achtereenvolgens
worden er de tien geboden, de zeven sacramenten, de twaalf artikelen
van het geloof, de zeven getijden, de acht zaligheden en de zeven gaven
van de H. Geest vermeld. Buiten deze strofen wordt in het gehele
gedicht hierover niet gesproken. Wij zouden daarom tot de volgende
hypothese willen besluiten : een dichter schreef een gedicht van vier
elfregelige strofen op de stok : 0 heere vergheeft my myne mesdaet.
Daarna heeft dezelfde dichter dit vierstrofige gedicht ingepast in het
reeds bestaande van 10 tienregelige strofen dat ging op de stok : Dus
mach ick wel wenen voer myn misdaet 23. Zodoende kreeg het gedicht
wel een vrij onevenwichtige bouw 24 : een uitweiding over het misbruik van de zintuigen en over de zonden tegen de werken van barmhartigheid, waarnaast een lakonische opsomming van instellingen, geboden en deugden waartegen eveneens kon gezondigd worden. Misschien heeft de dichter zijn inventaris van de menselijke zondigheid
willen aanvullen 25.
22 Wij geven hier een schematisch overzicht van de opeenvolging van de strofen in
de verschillende versies. Wat b y. de 6de strofe is in St, is in F en in M de 8ste en in hs.
131/102 de 9de strofe.

St.

F

M

Hs.1311102.

10
1
1
3
2
2
4
3
4
8
4 ---- 5
5
5 ---- 3
6
6 ---- 6
7 ---- 7
5
6
8
9
8
11
9 ---- 9
10 ---- 10
23 Zo luidt de stok in de drie reeds vroeger gekende versies van het gedicht.
24 Volgens Dr. J.J. Mak een meer voorkomend gebrek bij A. de Roovere.
25 Het gedicht leende zich dus uitstekend tot uitbreiding en bewerking. De verschillende
versies laten ook veronderstellen dat het in zijn tijd zeer bekend moet geweest zijn.
1
2
3
4
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Waarom werden de strofen 7 en 9 (van hs. F en M) weggelaten door
deze bewerker ? Hierop kunnen wij bezwaarlijk een antwoord geven 26.
Wie was de auteur (waarschijnlijk tevens de bewerker) van dit gedicht ? In hs. M wordt Anthonis de Roovere genoemd (fol. 74v 0 ). Dr.
J.J. Mak verwerpt echter resoluut dit 16de-eeuws getuigenis. Misschien
heeft hij hiervoor concrete redenen, die hij evenwel niet noemt 27.
Toch is het Dr. Mak niet opgevallen dat hijzelf de 10de strofe uit hs.
F en hs. M wel als werk van Anthonis de Roovere erkent 28 . Of deze
strofe slechts een bijvoegsel was aan een gedicht dat De Roovere niet
schreef, moet intussen nog bewezen worden 29 . Ons lijkt dit weinig
waarschijnlijk en wij schrijven dus het gedicht in zijn verschillende
versies aan Anthonis de Roovere toe. Vanzelfsprekend is dan ook de
tekst in St van de Brugse rederijker 30.
Het feit dat Dr. Mak geneigd zou zijn Anna Bijns als schrijfster
van dit gedicht aan te zien 31 , bewijst wel hoe sterk deze Leidse geleerde
de stijlverwantschap tussen De Roovere en de Antwerpse dichteres
heeft aangevoeld en hoe netelig het soms is, werk van beide auteurs
te scheiden. Moesten ons de Rethoricale Wercken niet de bevestiging
gebracht hebben van wat Jan Michiels reeds beweerde, dan zouden
26 Bevatte de Vorlage slechts 8 strofen en ontbraken er dus de strofen 7 en 10 ? De 9de
strofe, zoals ze in F en M voorkomt, zou met haar „finale" aanroeping van Maria (0
Mater...) inderdaad als slotstrofe kunnen dienst doen. (In hs. 131/102 is dit de l lde strofe.)
Daarbij : in hs. F lezen wij als (toevallig ?) acrostichon in de 9de strofe : .AST.L.I.. (2de
tot 8ste vs.). Heeft hier ooit CASTELEIN gestaan ? Wij achten het weinig waarschijnlijk,
alhoewel zulk acrostichon bij herhaalde bewerking of door herhaald copièren van het
gedicht allicht vernield kon worden. Tenslotte : de lode strofe (van F en M) komt afzonderlijk voor in de Rethoricale Wercken van Ant. de Roovere. Zie hierover verder, ook
voetnoot 28.
27 Dr. J.J. Mak, a.w., blz. 28. — Is Jan Michiels in de toeschrijving van gedichten aan
bepaalde auteurs wel zo onbetrouwbaar als Dr. Mak beweert ? Zulks blijkt zeker niet uit
A. van Elslanders inhoudsopgave van De refreinenbundel van Jan Michiels, Ts. v. Ndl.
Taal- en Letterk., 66 (1949), blz. 244-275.
28 Zij komt nl. voor in de Rethoricale Wercken, Antwerpen, Jan van Ghelen, 1562, fol.
C 6ro . Bij Dr. J.J. Mak, a.w., staat ze onder de titel Corte bedinghe op blz. 216. Blijkens
de handschriften behoort hier het 4de (half)vers bij het 3de vers, zodat de strofe ook 10
regels telt.
29 Zie hierboven voetnoot 26.
30 Wij vinden geen grotere overeenkomst tussen M en St dan tussen F en St. (Zie : Mak,
a.w., blz. 28.) Ons inziens staat zelfs F dichter bij St. In St ontbreken ook niet 2 strofen,
zoals Dr. Mak (a.w., blz. 28) zegt, maar wel 4.
31 Dr. F. Lyna, a.w., blz. 292 dateerde het deel van hs. F waarin ons hier besproken gedicht voorkomt omstreeks 1500. Deze datering lijkt ons weinig overtuigend daar zij uitsluitend berust op de vorm van het watermerk. Zou zij evenwel juist zijn, dan moet automatisch het vermoeden van Dr. Mak vervallen. In 1500 was Anna Bijns slechts zeven
jaar oud.
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wij het vermoeden van Dr. Mak wellicht voor waarheid gehouden
hebben 32, want het 38ste refrein van Anna Bijns' derde refreinenbundel (Begin : Met suchtender stemmen, met beschaemder herten,
-Stok : Des bidde ic genade op beyde mijn knien.) vertoont heel wat
gelijkenis met ons derde gedicht. Ook in voormeld refrein van Anna
Bijns vinden wij het thema van de zeven werken van barmhartigheid,
van het misbruik der vijf zintuigen, van de zeven hoofdzonden, van de
tien geboden en van de acht zaligheden. Men merke hierbij de volgende punten van overeenkomst :
Refrein 3 uit hs. 1311102
A. Bijns, III, 38
vs. 21 : Licht was ick gram, bereet ter wraken
32 : Ieghens duust zonden
nauwe eens wel ghedaen
45 : Met ghiericheden liep
ick in sviants beck
54: Mesdadich in mynder
zielen crachten drie
56 : Als redene, verstannesse
ende consciencie

d, 6: (Uitg. Bogaers-Van Helten) : Haest ben ic gestoort, niet vrij van hate.
f, 12: Dus tegen een goet werc
thien quade gewrocht.
c, 9 : Maer loope al willens
den viant inden beck.
c, 1-2 Wille, verstant ende ooc
memorie,
Die crachten mijnder
sielen,

Alleszins heeft Anna Bijns het gedicht van De Roovere gekend.
De volkomen identiteit van de stok in het vierde en vijfde gedicht
(Zoo ghy meet, hu wert oock zoo ghemeten) sluit wel uit dat deze twee
refreinen alleen toevallig dezelfde grondgedachte en dezelfde stemming uitspreken. Zijn ze van eenzelfde dichter ? Of zijn ze van eenzelfde refreinfeest herkomstig ? Voor een refreinfeest werd echter zeer
zelden het rijmschema voorgeschreven " en dit is hier hetzelfde in
32 Er moet immers o.i. een ruime kans bestaan om werk van Anna Bijns terug to
vinden uit de beginperiode van haar dichterschap, toen zij nog niet de vormvastheid
bezat die Dr. A. van Elslander in haar werk ontdekte. (Zie Dr. A. van Elslander, Het
refrein inde Nederlanden tot 1600, (K. V1. Ac. v. Taal- en Letterk., Reeks VI, nr. 71),
Ledeberg-Gent, 1953, blz. 65-73.) De conclusies van Van Elslander blijven trouwens zonder
gevolg voor gedichten zoals de eerste twee uit ons hs., die geen typische, duidelijke refreinvorm bezitten. Zulke gedichten van Anna Bijns betrok Prof. Van Elslander immers niet
in zijn betoog.
33 A. van Elslander, a.w., blz. 90, kent slechts een geval. Hij verwijst daarbij naar J.
Geurts, Bijdrage tot de Geschiedenis van het Rzjm in de Nederlandsche Poezie, dl. I, Gent,
1904, blz. 295 waar Geurts een bespreking geeft van dit refreinfeest, waarvan de producten
staan bij K. Reulens, Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw verzarneld en afgeschreven door Jan de Bruyne, I, Antwerpen, 1879, blz. 117-168.
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beide gedichten. Diende het ene refrein misschien slechts tot voorbeeld van het andere ? Allemaal open vragen ! Toch vermoeden wij
sterk op grond van enkele stijleigenaardigheden (zie voetnoot 19),
dat het vierde gedicht (Begin : Wye heeft noyt wonderlicke werrelt
ghezien) door Anthonis de Roovere werd geschreven. Ook de sociale
hekeling in dit refrein sluit volkomen aan zij de vaak bittere gemoedsgesteldheid van De Roovere.
Voor het vijfde gedicht (Begin : 0 menschen voor alle zaeken draecht
liefde tot god) durven wij niet zonder meer een naam vooruitzetten.
Is het ook van De Roovere ? Of van Anna Bijns ? Of van wie ?
Het zesde gedicht, op de stok Pryst lieuer cleyn goet dan vele in
zonden, zouden wij tenslotte weer graag aan De Roovere toeschrijven
ook,' maar niet vooral, om de vier tienregelige strofen en korte prince
die een van de meest gebruikte refreinvormen bij De Roovere schijnt
geweest te zijn 34.
In deze studie moesten wij het voor lief nemen bij menige vraag
het antwoord schuldig te blijven .De probleemstelling zelf moge echter ook enige waarde hebben om dit spoorzoeken wellicht later tot
een goed einde te zien komen.
Hier volgt, nauwkeurig volgens het handschrift, de uitgave van de
eerste zes gedichten. Een paar duidelijke schrijffouten en verkeerde
lezingen hebben wij echter verbeterd. Wij vermelden deze gevallen
bij de tekstverklaring. Elk gedicht hebben wij een Romeins volgnummer gegeven. Ook de verzen hebben wij zelf genummerd. Voor
haast elke strofe of titel staat in het handschrift een paragraafteken dat
ook telkens bij onze tekst weergegeven wordt.
Een enkele opmerking voor het vijfde gedicht (Begin : 0 menschen...) : in het voorlaatste vers van de eerste drie strofen komt een
binnenrijm voor. Het handschrift duidt dat op generlei wijze aan,
ook niet met de traditionele twee schuine streepjes achter de rijmwoorden drauen (vs. 14), vermet (vs. 29), maren (vs. 44).
Hasselt

34
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A. van Elsiander, Het refrein..., blz. 54.

F. VAN VINCKENROYE

I
Fol. 45r° :

41 Een zeer schoon Referein tot god almachtich

4[ In hu wille Ic mij o Iesus altyts verblyden
In wat teghenspoet my anne compt zy cleene of groot
Lof zy hu van al druc ende zwaerheit stelle Ick besyden
Wies ghy my toesent Ic wil hu ghebenediden
5. uwen wille gheschiede met my o heere al totter doot
Och en laet my niet onghetroost in mynen foot
Hu vaderlick herte es elcken die hu bidt ghehuldich
Dit hebbe Ic dicwils beuonden Ick belyt naect ende bloot/
Slaet my hier voor al dat Ic hu ben schuldich
10. Spaert my naemals purgiert nv myn zonden menichfuldich
4[ My es leet dat met my staet dus rau ende groene
Eer ghy my tleuen onthaelt zuuert my al te vueren
Het staet In hu met my uwen wille te doene
Leeft toch ghenadelicken met my naer uwen beuroene/
15. Versterct my dat Ic In uwen wingaert mach labueren
Met blyder herten zonder zuchten oft trueren
Om een beter eyst dat ghyt doet dat weet ick wel voor waer
Diet beseft dit lyden en zal niet langhe dueren
Elcken ten trooste biedt ghy hu hulpe int openbaer
20. Dit hoorende veriaecht van my alle anxt ende vaer
4[ Hoe zeere ghy my slaet zyt my ghenadich int ende
Laet myn aerme ziele te stade commen dat dierbaer bloet
Welck ghy ghesturt hebt voor my vut zware alenden
Scryft my int ghetal van uwer vercoren bende
25. Stelt my naemals by hu In dat vpperste goet
Zo dat Ic hu daer mach zien met Loue zoet
Myn cout herte met uwer minnen wilt verwaermen
Heet my In Lyden verduldich zyn als wys ende vroet
Ghenadich heere anhoort myn zuchten en caermen
30. In dheure des doots duer hu ghenade wilt myns ontfaermen
4[ 0 princelick god barmhertich adere
Ontfaermertich van naturen tallen tyden
2. my anne comet : mij overkomt - zy : hetzij — 3. De zin moet eindigen achter al
Wies : wat ook — 5. met my : In het hs. stond eerst in my ; de copiist doorstreepte in
—4.
en schreef er met boven. — 8. dicwils : In het hs. staat diwils - belyt : erken het - naect
ende bloot : onomwonden, openlijk — 9. hier : op de wereld, in tegenstelling met naemals
(vs. 10) — 11. dat : dat het - rau ende groene : zedelijk onvolmaakt — 12. onthaelt : ontneemt — 13. Het staet In hu : het is in Uw macht — 14. Leeft met my : Soms is er in het
hs. geen verschil te merken tussen de schrijfwijze van st en ft. Wij menen hier Leeft te
moeten verkiezen boven Leest. Versta dus : ga met mij om, behandel mij — 17-18. Versta :
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Ick bidd'hu o Iesus met handen te cr
b adere
Fol. 46r° : Zyt in dheure des doors my een ghenadich vaeder
35. zo ghy waert den roouer hanghende vp hu rechter zyde
maect my zo ghy hem dit van herten blyde
Want vp hem tooghdeghe hu groote ghenade
Och tooch se vp my oock al comme Ick te spade
Hemelryck hebdy voor my groot sondare verdient
40. Maect my daer in deelachtich, 0 Iesus myn Liefste vrient
II
( Ander Referein

5.

0 Myn heere myn god Myn toeuerlaet
Wiens propre nature peur es ontfaermen
Ontfaermt hu myns vergheeft myn quaet
Ick kenne myn schult myn ouerdaet/
Laet dyn ghenadicheyt vp my zwaermen
Doet myn cout herte In hu liefden verwaermen
Maect my dancbarich tot Inder doot
ghenadeghe Iesus dies hebbe Ick noodt

( Vergheuen ontfaermen es hu natuere

10. ghenadeghe Iesus ghebenedyt
Dies Ic allendeghe creatuere
Fol. 46v° : begherre ghenade ter deser heure
Want ghy behouder ontfermertich zyt
Vergheeft my mynen verloren tyt
15. Ende alle myn groote ontdancbaerheit
Dynder gracien groot my toegheleyt
4[ Ick ben bedrouft Myn Herte screyt
Dat Ick ondancbaer ben vul van sonden
Want al hadde ick las kettiuich pleyt
20. Tien dusentich duust waerf Lof ghezeyt
Der hoogher godheyt teeuwegher stonden
Noch waeren in my duust ghebreken vonden
Want Ick meer gracien hebbe ontfaen
Van hu deurleuchtich goddelick graen
Om beterswil doet Gij dat ; zuiks weet ik beslist, die inzie dat dit lijden niet lang zal
duren. — 36. dit : Versta of lees : deet.
2. propre : eigen - peur : puur, louter. — 4. kenne : beken - ouerdaet : misdadigheid —
5. ghenadicheyt : In het hs. staat ghenadicheeyt — 15-16. Betekenis : (Vergeef mij) mijn
grote ondankbaarheid ten opzichte van de grote genaden die mij geschonken werden.
(Vgl. Mnl. danken + genit.) — 19. pleyt : onbetrouwbaar wezen, Mnl. Wdb., VI, 464, 3, a.
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25. 4[ Dies zydy glorie blytschap ende claerheit
Benedixie Pris Lof dienst en weilde
Dancbaerheyt Eere Fonteine der waerheit
Want ghy myn ziele ter mynder eerbaerheit
Schiept naer de ghelycheyt van dynder beilde
30. Lof Edel god wiens Liefde beueilde
Dat ghyse met inghelen oock doet bewaren
Fol. 47r° : Die haer dyn willen inwendich verclaren
4[ Lof es hu nv ter eeuwegher spacien
Duust dusentich waerf meer dan noyt te vueren
35.
Dat Ick hier inder christender nacien
Gheboren bem inden tyt van gracien
Gheloouich Ghedopt Naer priesters labueren
Ende dat ghy my noyt en Liet versmueren
In myn dootsonden ter mynder blaemen
40. Maer hebt myns ontfaermt naer hu betamen
4[ Noch bem Ick hu Iesus meer danckichs schuldich
Dan alle creatueren noyt waeren te vooren
Dat ghy tweeste persoon In god drievvldich
Ons zondeghe menschen waert zo ghehuldich
45. Ende met zulcker Liefden zelue hadt vercoren
Dat ghy oock mensche quaemt zyn gheboren
Om ons te verlossen vut sdoots bezwaren
Aerbeydende drie ende dertich Iaeren
4[ Dies dancke Ic hu Iesus met innegher herten
50. Ende van al dynder Ionsten groot bouen maete/
Fol. 47v° : Want niet teghenstaende ons quade perten
Hebt willen ghenesen ons sondeghe smerten
Ende vut vieregher Liefden ons ghelaten
Dyn vleesch dyn bloet tot onser baten
55. Om ons te voedene voor deeuwich sneuen
Want alle adaems zonden hebdy vergheuen

- la.s : helaas — 25. zydy : zij U — 26. weilde : In het hs. staat wilde. Deze vorm is volgens
De Bo, Wvl. Idioticon, 1401 nog bekend. Zie ook Mnl. Wdb. IX, 2539. Zie aantekening
bij vs. 30 — 30. beueilde : In het hs. staat beuielde. Het ww. bevelen wordt in het Mnl.
Wdb. I, 1181 enkel als sterk aangegeven. Het Wdb. Ndl. Taal, II, 2323 vermeldt als imperf. „een enkele maal ook beveelde". Ook Franck, Mnl. Gramm., 2. Aufl., nr. 168, blz.
145 zegt : „bevelen hat vereinzelt beveelde". Wij hebben de vormen wilde (vs. 26) en
beuielde (vs. 30) omwille van het rijm aangepast aan de vorm beilde van vs. 29. — 31.
ghyse : Met -se wordt myn ziele uit vs. 28 bedoeld. — 32. Versta : De engelen maken aan
de ziel Gods wil duidelijk. - inwendich : innerlijk — 35. Dat : Omdat — 59. hu drien : voor
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41 Ghedeurich Lof moet hu dies gheschien
God drieuuldich in een omnipotent
Want ghy Iesus alleene betaeldet hu drien
60. Ons schult met hu zeluen der Liefden Ingien
Gheen crachtegher dinck voort eeuwich torment
Dan dyn steruen 0 god zeer excellent
Dies dancke Ick hu tien dusentich waeruen
Want dyn doot doode myn eeuwich steruen
65. 4{ Voort moet hu Iesus danck zyn ghescreuen
In dynder hoochste consistorie
Van alle dyne ghauen my hier ghegheuen
Ende noch verwachte naer dit cranck leuen
Dats heere den schadt van dynder glorie
70. Voort zy hu Lof In allen memorien
Fol. 48r0 : Om dynen zachtmoedeghen wille vermaert
Die de zondaren zo ghenadelick spaert
4{ Voort dancke Ic hu Iesus int generale
Van al dat my van dy mach commen
75. Want lc wat Ic hier particulier verhale
Ic en mach niet commen ten principale
Dies dancke Ic hu god in eender sommen
Ick bidde hu vryt my voort eeuwich verdommen
Ende Laet my commen Int hemels foreest
80. Deur hu God vaeder zone ende helich gheest
4[ Amen
III
4[ Ander Referein zeer schriftuerlick
4[ Ic aerme zondare In clachten clachtich
Looghene al sviants wroughen crachtich
Ende Ic ghelooue Inder scrifturen raden
In vader zone Helich gheest warachtich
5. Tsyn drie persoonen Een god almachtich
Met desen ghelooue bidde Ick ghenaden
0 heere van alle myne mesdaden
Fol. 48v° : Die Ick ghedaen hebbe In wercken of to raedt
U drieen, nl. voor de drie goddel. personen. — 60. met : In het hs. staat niet — 61. voort :
tegen het — 65. ghescreuen : toegekend — 67. van : voor — 68. Ende : En die (ik) nog —
75. wat : wat... ook — 75-76. Versta : Met Uw weldaden afzonderlijk op to sommen, kan
ik mijn oogmerk niet treffen — 77. in eender sommen : voor alles samen.
2. Looghene : verloochen - sviants wroughen : de boze ingevingen van de duivel. In deze
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Met menichte van zonden bem Ick gheladen
10. Myn Leuen es quaet niet om verquaeden
O heere vergheeft my myne mesdaet
Ontfermertich god Milde om vergheuene
Den zondaere die hem trect van sneuene/
Ick kenne myn schult der zondegher zaken
15. In die thien gheboden met zondeghen Leuene
Eerst mesgaen Inden sacramenten zeuene/
Mesghinck Ic hoe zal Ic ten weghen gheraken
In Lieghen In zwerren In achterspraken
Mynen Euen mensche bespot beschaet
20. Och Lacen hoe zal Ick mynen pays ghemaken
Licht was Ick gram bereet ter Wraken
O heere vergheeft my myne mesdaet
4[

4{ Twy diende Ick hu werrelt fenineghe beeste
Ick bem binnen desen ertschen foreeste
25. By ydele glorien verdoolt mesgaen
Van alien zondaeren bem Ick de meeste
Dus bem Ic gheuallen zwaer van gheeste
Fol. 49r° : zonder hulpe En can Ick niet vp ghestaen
Beschaemdelick moet ick myn ooghen slaen
30. Te gode waert kennende myn zondich quaet
Met rechte myn ooghen zyn al een traen
Ieghens duust zonden nauwe eens wel ghedaen
O heere vergheeft my myne mesdaet
( Waer toochde Ick vulmaecte ontfermertichede
35. ziecken visiterende ofte dooden dede
ter aerde Waer heb ick den hongheren ghespyst
Dursteghen ghelaeft oock naecten mede
ghecleet Waer hebbe Ick teenegher stede
Den gheuanghenen verlost den dolende ghewyst
40. Onghetroosten ghetroost daer deucht vut ryst
Waer bescreet Ick der caritaten graet
Waer volchde Ick gods voetstappen diemen pryst
Ach nieuwers Dies my myn Leuen afgryst
O heere vergheeft my myne mesdaet
45. ( Met ghiericheden Liep Ick In sviants beck
Traech was Ick Nidich Gulsich vreck
betekenis niet in Mnl. Wdb. — 13. hem trect : zich afhoudt — 17. ten weghen : op de goede
weg. Mnl. Wdb. IX, 1846, 4. — 20. pays : verzoening met God. Mnl. Wdb. VI, 43-44, b.
— 23. Twy : waarom — 39. ghewyst : de weg gewezen — 41. graet : trap — 45. ghiericheden :
graagte, gretigheid, hartstocht — 46. vreck : vrekkig, gierig — 48. to vullen : ten voile -
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Vul Luxurien met stinckerder hoouerdie/
Fol. 49v0 : Noyt to vullen belyt myn zondich ghebrec
Penitencie versmaet dies ligghe ick int strec
Als ballinck vuter glorien heerschappie
50.
O heere uwe gracien ende tresorie
doet opene ende myn zonden of dwaet
Ontfaermt myns aerme zondeghe prie
Mesdadich in mynder zielen crachten drie
55. 0 heere vergheeft my myne mesdaet
f[ Als Redene verstannesse ende consciencie

Van alle myn ghewercken gheuen sentencie
Zo Iugiere Ic my zeluen vermalendyt
Maer hope ende ghelooue doen deligencie
Segghende stelt hu ter penitencie
60.
Want god metten bekeerden zondare Lyt
Desen troost desperacie tonder stryt
Ic Roupe an hu heere om toeuerlaet
Biddende dat ghy myns ghenadich zyt
65. Maer Ic hebbe verloren mynen Ionghen tyt
O heere vergheeft my myne mesdaet
4[ In die xij artikelen Ick my ooc mesghinc
Fol. 50ro : Van onsen ghelooue 0 heere conninck
Willet my vergheuen goddelich keest
70. Inde vij ghetyden des daechs ommerinct
In die acht zalicheden of ander dinck
Inde vij ghiften vanden heleghen gheest
Inde vij sacramenten tsi minste of meest
Hoe dat Ic mesdede/ofte zaei quaet saet
75. Ic bidde ghenaden met herten beureest
Suchtende Duchtende voort helsche tempeest
O heere vergheeft my myne mesdaet
i[ Wee ooghen die saghen naer ertsche dinghen
Wee zinnen die ydelheyt met herten ontfinghen
80. Wee nueze die zondelick heeft gheroken
Wee handen die tasten wee voeten die ghinghen
Wee vrien wille quaet om bedwinghen
belyt : beleden. Verl. dlw. van belien. Mnl. Wdb., I, 849. — 49. strec : strik, strop —
54. De drie krachten van de ziel wil de dichter blijkbaar opsommen in vs. 56 — 56. Redene
verstannesse : zie Dr. J.J. Mak, a.w., blz. 129, aant. bij vs. 40 aldaar. — 57. ghewercken :
daden — 59. doen deligencie : beijveren zich — 62. tonder stryt : overwint. Versta : Deze
troost overwint de wanhoop — 69. keest : Het hs. heeft keerst — 70. ommerinct : in een
tijdkring van een dag op elkaar volgend (?) — 73. Het hs. heeft meerst. Omwille van het
rijm met de verzen 72, 75 en 76 schreven wij in onze tekst meest — 79. met herten : met
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Twert al vp myn aerme ziele ghewroken
Wee mont die sondelick heeft ghesproken
85. Wee ooren die sondelick hooren ontfaet
Wee my die dickent hielp quaetheyt stoken
Wee my Ic hebbe gods ghebot ghebroken

O heere vergheeft my myne mesdaet/
Fol. 50v° :
( Vermeurwet hu herte zydi van steene/
90. Zent tranen den ooghen ende zyt in weene/
Roupt tonghe ghenaden God zal hu hooren
Myn zonden zyn groot myn deucht es cleene
Bidt voor my santen ende sentinnen ghemeene
Bidt voor my martelaren ende confessooren
95. Bidt voor my alt hemelsche her vercoren
Eer my god In myn zonden slaet
My en volcht int steruen schat noch tresoren
Niet dan myn wercken hier vreese Ick vooren
O heere vergheeft my myne mesdaet/

100. 4{ Als Ic peinse om den tyts corts ontlancheit
Gheuoelende mynder natueren crancheit
ziende wat wy brochten ende wy draghen
Ende de onuersieneghe doots beuancheit
Vreesende dan oock gods oordeel strancheit
105. Ende duchtende de pyne der helscher plaghe
Als ick commen ben tot mynen daghen
Ende Ic zie dat leuen dus corts vergaet
Tghesichte wert verflauwende de beenen traghen
Ende consciencie my Int herte compt binnen cnaghen

Fol. 51r0 :
110. O heere vergheeft my myne mesdaet/
4{ 0 mater zyt altoos myn vterste aduocate
Al commet wort vut eenen zondeghen vaete/
Gherne zoude Ic my zuueren van binnen
Toocht an my hu moederlicke charitate/

lust, Mnl. Wdb., III, 389-390. — 95. her : heer, leger — 100. ontlancheit : kortheid. Zie
Mak, Ret. Gloss., 288. — 102. brochten : meebrachten bij onze geboorte, Mnl. Wdb., I,
1445, 8. - draghen : meedragen uit het Leven, of : bezitten (?) — 13. beuancheit : macht,
heerschappij, Mnl. Wdb., I, 1178, 3. In het hs. staat : beuantheit. Ook in Mnl. Wdb., I,
1178 „bevant" als verkeerde lezing. — 106. commen ben... daghen : Mnl. Wdb., II, 5 geeft
enkel de betekenis „meerderjarig worden". Blijkens vs. 108 hier eerder : op gevorderde
leeftijd komen — 111. Mater : Moeder Maria. In deze bet. niet in Mnl. Wdb. — 114.
Toocht : toon - moederlicke : Het hs. heeft moedelicke — 116. dacheure : dagloon —
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115. Al comme Ic heere in uwen wingaert laete
Laet my dacheure Als deerste winnen
Die te prieme tyden quamen om beghinnen
Al hebbe Ic tot vesperen den tyt verspaet/
Dat hebben ghedaen myn dolende zinnen
120. Want zy de werrelt volchden vut minnen
0 heere vergheeft my myne mesdaeti
heere myn Bede ende myn Lamentacie
Wilt hooren ende gheeft my tyt ende spacie
Dat Ick mach beteren myn zondich Leuen
125. Ende dat Ick by uwer milde gracie
Ontgaen mach deeuweghe condempnacie
Ende met hu In gracien mach zyn verheuen
Wilt hem oock mindelick zyn zonden vergheuen
Die met berauwe In tyden vp staet/
Fol. 51v° :
130. Beschermt alle kersten menschen voor sneuen
Ende dat Ick alle myn zonden bedreuen
In tyden mach beteren voor myne mesdaet
i{ Amen
4[ o

Iv
4[

Ander Referein

4{ Wye heeft noyt wonderlicke werrelt ghezien
Regneren dan vp den dach van heden
Waer es minne Charitate onder de lyen
Letter yemant es nv met den zynen te vreden
5. God heeft ons zyne gheboden beleden
Doet uwen euen kersten mensche voorwaer
zo ghy wilt datmen hu doet dits wort om besteden
Wie zynse die dat ghebot volghen naer
Om dat te doene Och het es al te zwaer
10. Maer Lieghen bedrieghen es nv costume/
Den aerbeyt onthouden daer hebbent zy claer
Tmach vanden aermen zy scheppent vuyme/
118. den tyt verspaet : uitgesteld — 123. spacie : termijn — 128. mindelick : Mnl. Wdb.,
IV, 1636, 3 i.v. minnelike : uit liefde — 129 & 132. in tyden : tijdig.
1. noyt : ooit. Mnl. Wdb., IV, 2495, 3. — lyen : lieden — 4. Letter : nauwelijks - met den
zynen : met het zijne — 5. beleden : medegedeeld — 7. dits wort om besteden : dit is een
woord om ter harte te nemen — 8. Versta : Wie volgt dat gebod ? — 9. Versta : Men vindt
het veel te moeilijk om dat gebod te volgen — 11. daer hebbent zy claer : dat doen ze naar
hun eigen zin, zoals ze 't willen hebben, Wdb. Ndl. Tl., VII, 3221. — 12. vanden : ten
opzichte van - zy scheppent vuyme : zij (:_-_- de gierigaards) scheppen het om, d.w.z. zij
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Peinst diet zoo hebt draiende vp uwen dume
De vpperste godheit kent al hu weten
15. zoo ghy meet hu wert oock zoo ghemeten
Fol. 52ro :
OF Peinst om het wordeken dat christus sprack
tot pieter als zyn lyden begonste naken
Om te vechten dat by zyn mes vut track
Christus sprack Pieter wat wildy gaen maeken
20. Stict hu mes in hu scheede zonder slaken
Wie metten zwerde slaet wertter mede ghesleghen
Wilt dit ouerdincken voor alle zaken
Ghy die den aermen ontmeten ontweghen
Ghy die tot achterclap zyt gheneghen
25. Den meneghen nemende zyn faeme zyn eere/
het waere hu veel betere haddy ghesweghen
Als ghy zult commen voor den vppersten heere
Gheen zo cleinen zake niet met snellen keere
zullen hu daer wroughen dit zyn gods secreten
30. zoo ghy meet hu wert oock zoo ghemeten
0 rycke vrecken wat hebdy hier bedreuen
hu gheslacht leeft noch ten es niet al doot/
Al ziet ghy den aermen nv zuchten ende beuen
Niet kuenen winnen zyn daghelix broot
35. Clein neeringhe Orloghe dieren tyt groot/
Hu herte es wel ghemaect van steene/
Fol. 52v° : Al zyn hu kisten ghevult met wit en root
Laet yemant met panden commen groot of cleyne
Ghy zyt diet vleesch af cnaecht totten beene/
40. Gheen ontfermerticheit en es in hu bekent/
Als eyst dat ghy den aermen nv brinct in weene
Als ghy in ghenade zult roupen present
Voor den vppersten Iuge omnipotent
f{

vervormen in hun eigen voordeel de morele verplichting de armen te ontzien - vuyme =
umme, um. Zie Mnl. Wdb. ix. omme, V, 87. — 13. draiende vp uwen dume : naar eigen
willekeur. Zie ook Bogaers-Van Helten, Verkl. Woordenl. op de Ref. v. A. Bijns, Rotterdam 1875, blz. 19. — 14. weten : inzichten — 15. Versta : Zoals gij meet, zo wordt u ook
gemeten. — 23. ontmeten ontweghen : te kort doen in de maat en in het gewicht
menigeen — 28. met snellen keere : gauw, dadelijk — 32. al : helemaal
—25.denmgh:
— 33-35. Versta : Al ziet gij dat de armen zuchten en beven en hun dagelijks brood niet
kunnen verdienen, al ziet gij dat de neringen slecht gaan, al ziet gij oorlog en hongersnood... — 37. ghevult : Het hs. heeft ghewult - wit en root : zilver en goud — 38. met
panden commen : panden aanbrengen (en dus op pand lenen) — 39. diet vleesch af
cnaecht totten beene : die tot het allerlaatste uitbuit — 41. Als eyst dat : indien, als het
gebeurt dat — 42. in ghenade : in ootmoed, ootmoedig, Mnl. Wdb., II, 1385, 5 - present :
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hu zal ghebueren daer ligghen de neten
45. zoo ghy meet hu wert oock zoo ghemeten
Prince veel gaender met twee aensichten te kercke
Ende vele oock met twee tonghen spreken
pluimstrickers die doen hem teenen wercke
zy strycken daer haer goet dit zyn de treken
50. Maer men vintter heuet niet wel ghebleken
zy spreken als orient ende zouden hu beraden
Van achter zy zouden hu met voeten steken
ende verre hu weluaert helpen versmaden
In schoone spreken ende helpen verraden
55. Ghy die dit doet wilier hu voort of wachten
Doet zoo ghy hebben wilt bidt god ghenaden
hebt Ieronimus ghepeinsen In hu ghedachten
Fol. 531. : Vreeset ordeel gods tsi daghen of nachten
Daer de zondeghe met vreesen zullen staen
60. Want elck zal loon naer zyn werck ontfaen
4[

V
4[

Ander Referein zeer schriftuerlick

4[ 0 menschen voor alle zaeken draecht liefde tot god
Ende doet uwen naesten zoo ghy zout begherren
Dit es secht pauwels vanden gheboden tslot/
God zal dan hu crancheit wut liefden werren
5. Doet ontfermerticheit zonder ontberren
zo hu hemels vaeder barmerticheit doet/
Spyst den aermen Schinct gulsich verterren
Verlost den gheuanghenen aermen bloet
Cleert doch den aermen hebdy eenich goet/

tegenwoordig (op het appel). Hier uitroepend. — 44. daer ligghen de neten : daar begint
het nog verborgen onheil - Versta vs. 41-45 : Als gij de armen nu verdrukt en gij later
voor de opperste, almachtige Rechter in ootmoed „Tegenwoordig" zult roepen, dan zal
het ook u gebeuren (en daar zit het onheil) dat gij zult gemeten worden met de maat
waarmee gij nu meet. — 48. doen hem teenen wercke : doen hetzelfde — 49. zy strycken
daer haer goet : zij behalen op die wijze hun voordeel (?). Zie Wdb. Ndl. T1., XVI, 39, 7.
— 50. heuet niet wel ghebleken : Vragende tussenzin. De dichter schijnt een recent geval
in herinnering te brengen. — 51. beraden : raad geven — 52. met voeten steken : schoppen,
trappen. Mnl. Wdb., VII, 2048, 5. — 54. Versta : Met mooi praten, terwij1 ze u helpen
verraden. — 56. Doet zoo ghy hebben wilt : Handelt zoals gij (voor uzelf) zoudt willen —
57. leronimus : De in de Middeleeuwen veelgelezen kerkvader.
3. tslot : het voornaamste, de slotsom — 4. werren : afweren, wegnemen — 5. ontberren :
nalaten — 7. gulsich : met graagte gebruikt - verterren : spijs — 9. Cleert : In het hs. staat
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10. Ende wilt den dursteghen met drancke lauen
Bewyst den verdoolden zy ghy de weghen vroet
Visiteert den ziecken wilt dooden begrauen
Vut rechter liefden gods heeren en slauen
Wilt hier naer drauen vut xpistus gheweten
15. zo ghy meet hu wert oock zoo ghemeten
Fol. 53v° :
4[ En ordeelt niet ghy en zult niet gheordeelt wesen
zecht Iesus zo Lucas int seste bescryft
Laet xpistus vonnessen den heere ghepresen
die in allen herten den gront bescryti
20. En verdompt niet ghy en wert niet vermalendyt
dus zeide den zone gods int zelue sermoen
Van vloucken ende rampen hu tonghe besnyt
zo en keerer gheen plaeghen in uwen capproen
Wier achterclap ieghens haer broeders doen
25. Doen achterclap ieghens de goddelicke wet
Dit Leert ons sent Iacop int vierde beuroen
Dus en beclapt niet dats mueghenste let
Gheestelick weerlick / maegher of vet
Want xpistus vermet es zonder vergheten
30. zoo ghy meet hu wert oock zoo ghemeten
4{ Vergheeft mindelick zo wert hu ooc vergheuen
Secht Lucas int VIe deur Iesus sprake/
Al hebt ghy tonrechte een faetse beseuen
Biedt mindelick uwen vyant ooc dander kake
35. Waer dat by (secht Jesus) uwen kerle vutstaeke
Wilt hem vut liefden den rock oock schincken
Fol. 54r0 : zonder wet toorboren Laet god zyn wrake/
Wie metten zwerde slaet dit moet ghy dincken
metten zwerde ghesleghen wert ten mach niet mincken
40. twort hoorde pieter openbaeren
Cleect — 11. Bewyst : maak wegwijs - zy : lees zyt — 14. Wilt hier naer drauen : beijver u
hierom. Wdb. Ndl. Tl., III, II, 3265, 4. - vut xpistus gheweten : terwille van Christus die
het ons inspreekt — 19. in alien herten den gront bescryt : alter harten grond beschrijdt.
In deze uitdrukking heeft bescryden de betekenis van „kennen" — 22. rampen : verwensen.
Vaak gebruikt in verbinding met „vloucken" ; zie Wdb. Ndl. Tl., XII, us, 251, A.
keerer : keren er — 24. Wier : wie er — 27. mueghenste let : belangrijkste onderdeel.
—23.
Wrschl. hier met de bijgedachte aan een proces. Zie Mnl. Wdb., IV, 686, 6. — 29. vermet :
eis. Hier eveneens als een rechtsterm op te vatten. Mnl. Wdb., VIII, 2123, 3. — 32. deur
Iesus sprake : met de woorden van Jezus — 33. faetse : klap, slag, kaakslag. Zie Mak,
Ret. Gl., 156. - beseuen : gevoeld. Hier : gekregen — 35. Waer dat by : ware het dat hij,
indien hij - (secht Jesus) : In het hs. ontbreekt het tweede haakje. - kerle : overkleed
uitrukte — 37. Versta : Zonder zich van een wet te bedienen wreekt God zich.-vutsaek:
— 39. ten mach niet mincken : het kan niet missen — 40. twort : dat woord — 41. Versta :
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Int Pater poster / die worden clincken
Ooch vader schelt quyte ons sondich bezwaren
Alzoo wy quyte schelden oock onse schuldenaren
Onthout de maren God kent hu secreten
45. zoo ghy meet hu wert oock zoo ghemeten
4[ Prince als wy zyn in aermoede ghetorden
Trycke gods es nakende ghestadelick hoopt/
Iesus secht Gheeft hu zal ghegheuen warden
zalicheit alle ghelooueghe ghedopt
50. De zeuen wercken doende vooren ghenoopt/
Van charitaten God wil ons bereeden
Dat rycke zyns vaeders scrifture ontcnoopt/
Daer by zyn schaepkens zal vuten bucken scheeden
Segghende ghy en hebt my niet willen cleeden
55. tot den bucken Gaet in dat eeuwich vier
Die schaepkens die my ghespyst hebben zal ick leeden/
Fol. 54v0 : By mynen vaeder in dat hemelsche rozier
Segghende Ic en zach hu niet Iesus zal zegghen schier
Dat ghy mynen minsten gaeft deur my tetene
60. Gaefdy my / zo poghe Ic hu oock to metene
VI
4{ Ander Referein
4[ Naect waren wy ter werrelt gheboren
Naect moeten wy de werrelt deruen
twy hebben wy tgoet zo verne vercoren
Ende hier moet blyuen Als wy steruen
5. Och ghiereghe waer wildy ghy hu eruen
Wies ghy in zonden conquesteert/
Of to in zonden meucht verweruen
twert haest met zonden ghedestrueert
Ende verstorbeert Wee die hem dies verstonden
In het Onze Vader luidt het : (De aanhaling volgt in de verzen 42-43) — 44. maren :
booclschap — 46. als : ofschoon. Mnl. Wdb., I, 361. - in aermoede ghetorden : in armoede
geraakt — 50. ghenoopt : besproken, genoemd — 51. Van charitaten : van barmhartigheid.
Hoort bij „zeuen wercken" van vs. 50. — 52. scrifture ontcnoopt : zoals de Schriftuur ons
meedeelt. Heeft de waarde van een tussenzinnetje. — 53. Daer : waar — 55. tot den bucken :
Hoort bij Segghende (vs. 54) — 57. rozier : rozenhof — 58. schier : onmiddellijk. Versta
vs. 58 : Aan wie zegt : „Ik zag U niet", zal Jezus antwoorden.
3. twy : waarom - zo verne : in zo hoge mate — 4. Ende : dat toch — 5. waer : waarheen.
Versta vs. 5 : Waarheen wilt gij met uw bezittingen ? vies : die (betr. vnw.) - conquesteert : verkrijgt, verwerft. Zie Mak, Ret. Gl., 100. — 9. verstorbeert : verstoord, verstrooid
- die hem dies verstonden : die dat met voile bewustzijn, wetens en willens deden (nl. op
zondige wijze goederen verwerven). Mnl. Wdb., IX, 13, 4. Of : die zich daarop toelegden
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10.

Prist lieuer cleyn goet dan vele in zonden
ii

Al hadde een mensche de werrelt schat
In zyn bandoen hy moet hier laten
Lachen wat heues zyn ziele to bat
Als zy van god moeten zyn verwaten

Fol. 55r° :
15. Wye datse zyn of in wat staten
zo ons Ieronimus can vertellen
zijn zy heeren ooc of prelaten
Voorspoet in zonden es werck der hellen
Eeuwich niellen die met ghiericheit zyn ghebonden
20. Pryst Lieuer cleen goet dan vele in zonden
Die meest goets heeft begherres meer
Die ghiereghe en canmen nemmermeer versaden
Tgoet es zynen god / dies hy emmermeer
zal moeten deruen gods ghenaden
25. Doch mensche hoe zydi dus beraden
Dat ghyt tydelick voort eeuwich kiest
Ende hu zo Luttel mach commen in staden
Ende hu ziele daer omme verliest
Ende wort verbriest vande helsche honden
30. Pryst lieuer cleen goet dan vele in zonden
I[

4{ Prince hoe groeter cailge hoe groeter staet
Hoe machteghe daet hoe vele ponden
Tes al vergaen eermen een ooghe vp slaet
Pryst Lieuer cleen goet dan vele in sonden

— 12. bandoen : macht - moet : moet het — 13. Lachen : helaas — 14. verwaten : vervloekt
— 19. niellen : gekweld worden. Zie Mnl. Wdb. i.v. niel, IV, 2390 - met ghiericheit zyn
ghebonden : aan de gierigheid vastzitten, verslaafd zijn — 27. Ende : terwijl het (u) toch
— 29. verbriest : mishandeld — 31. cailge : fat, pronker, galant man. Zie Mnl. Wdb., III,
1108, i.v. caylge en Wdb. Ndl. Tl., III, 1956, i.v. caille.
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KLANKSYMBOLIEK IN EEN GEDICHT VAN
KAREL VAN DE WOESTIJNE
In dit opstel zullen we trachten na te gaan in hoever de fonemen,
door hun akustische waarde of door de aard van hun artikulatie, bijdragen tot de verfijning van de poetische gestalte in „Ik vraag den
vrede niet", een gedicht van Karel Van de Woestijne (Uit de bundel
De modderen man).
Om een klankanalyse mogelijk te maken, is het echter noodzakelijk
enige algemene beschouwingen over de inhoud, het beeld en een
paar niet-akustische vormelementen van het gedicht, te laten voorafgaan.
Een van de hoofdkenmerken van Van de Woestijnes poezie is de
onvoldaanheid, het verlangen. De reden of het voorwerp van dit
gevoelen is niet altijd nauwkeurig omschreven. Soms verlangt hij naar
de dood, dan weer koestert hij heimwee naar het verleden of wenst
hij bevrijd te zijn.
In dit gedicht spreekt Van de Woestijne zijn verlangen uit naar
rust. Niet naar een absolute rust, een vrede die toch onbereikbaar is,
maar naar de korte verpozing in de stille, kalmerende intimiteit van
het avondlijke huis.
In het eerste kwatrijn overheerst het verlangen :
Ik vraag den vrede niet ; ik vraag alleen de rust.
— o Tedere avond-glans der lippen en der lampen,
als de ele nacht ontrijst aan lage dage-dampen :
wanneer wordt aan uw zuivren gloed mijn angst gesust ?

In het tweede kwatrijn is het de verbeelde beleving van deze rust :
De schroeiige ogen koel tot kalmen droom gekust ;
geblust het zwoele bloed van 't dagelijkse kampen ;
en, waar ter slaap de laatste zorgen trager tampen,
de liefde en 't leed verzoend tot 66n weemoed'gen lust...
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In de eerste regel van de eerste terzine is het weer het verlangen :
— o Tedere avond-glans der lampen en der lippen...
Daarop volgt de terugplooiing op eigen hardheid :
— Maar gij, mijn harde geest, die stoot aan alle klippen
vergeefs een onwil, waar geen genster aan ontschampt...
In de tweede terzine is het weer het verlangen, dat blijft bestaan :
— Ik vraag den vrede niet : ik vraag alleen to pozen ,
ik vraag alleen de rust die, maagdelijke roze,
gelijk de maan den moeden dag ontrijst, die dampt...
Het hele gedicht is derhalve zacht van elegisch verlangen naar rust,
met in het tweede kwatrijn de warme beleving van die rust, en in
regel 10 en 11, in tegenstelling met het zachte geheel, de bittere klacht
over eigen ontoereikendheid. Zelfs de beleving van zijn rust in het
tweede kwatrijn, blijft nog zacht en als 't ware elegisch ; de dichter
weet dat deze beleving geen werkelijkheid is, maar dat ze slechts in
zijn verbeelding bestaat.
De aard van de rust die hij nastreeft, is ons na de eerste lezing reeds
duidelijk. En toch heeft hij ze niet uitdrukkelijk genoemd. Er zijn
slechts twee woorden die ons op het spoor kunnen brengen, nl. „lippen" en „lampen". Volgens de impressionistische techniek laat hij
licht vallen alleen op die elementen die de kernen zijn van zijn psychologische geladenheid of de dragers van de poetische atmosfeer. Dit
zijn, voor het logisch ontleden, niet altijd de belangrijkste elementen,
maar wel zijn het de rijkste voor de subjektieve zintuiglijkheid van de
dichter. De rust wordt opgeroepen door de glans van de lippen (van
de hem vertrouwde persoon) en van de lampen (in de schemerige
kamer), met heel hun rijke, maar zeer individualistische achtergrond.
Deze lampen en lippen verschijnen in zijn verbeelding als een tere
glans, een zuivere gloed. Hun aanwezigheid kan hem rust brengen
zoals de koele avond de rust doet neerdalen over de moede aarde,
wanneer de maan als een maagdelijke roos boven de mistige landen
opstijgt.
De atmosfeer, door deze beelden opgeroepen, is niet zwoel zoals
dit in vele van zijn vroegere gedichten het geval was. Zij is zuiver.
Die lippen en lampen zijn als 't ware ontdaan van alle stoffelijkheid.
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Zij moeten hem zelfs helpen zich van alle zwoelheid to zuiveren, zoals
hij in vers 6 zegt 1.
Evenals in andere sonnetten van Karel Van de Woestijne, blijft
er hier van het klassieke sonnet niets over dan de uiterlijke vorm :
twee kwatrijnen en twee terzinen. Geen spoor van de volta in de
terzinen ; ze zijn een gedeeltelijke herhaling van het eerste kwatrijn.
Evenmin is dit sonnet een vrucht van het intellekt, zoals men dat in
de Renaissance-sonnetten aantreft ; het is een kind van het gevoel
alleen.
De jambe is overal goed waarneembaar ; en toch brengt ze geen
eentonige regelmaat mee, want ze wordt zacht overspoeld door een
ritme, dat, al kent het niet de ordeverbrekende hoogtepunten van een
sterke, losgebroken drift, toch overal voelbaar is. Dit is wel duidelijk
de weergave van Van de Woestijnes bijna gelaten, maar toch intens
verlangen naar rust, bezonken liefde en avondlijke atmosfeer. Hij
weet dat hij zijn doel niet kan bereiken 2, en toch kan hij niet berusten.
Dit gedicht is slechts een van de vele uitingen van zijn verlangen.
Dit verlangen bestond vroeger — vandaar de plotse aanhef — en het
zal blijven bestaan, wat duidelijk tot uiting komt in de late cesuur
van de veertiende regel, die de indruk wekt dat het gedicht voortgaat.
Het is een open gedicht. Het ritme sluit het niet af. Ook in dit opzicht wijkt Van de Woestijne hier weer af van de klassieke bouw van
de sonnetten, die een afgesloten geheel vormen en die na de veertiende
regel, ook dank zij de volta, werkelijk af zijn.
DE KLAN KEN
Reeds bij een oppervlakkige lezing valt het op, dat er veel lange aaen ee-klanken voorkomen in dit gedicht. Ook de korte a's zijn talrijk
en op een bepaald ogenblik treffen ons de oe en de u (van rust). Of
1 Dit blijkt reeds uit een vergelijking met volgend fragment uit de bundel De BoomGaard der Vogelen en der Vruchten :
maar zonder dat ik meer begeer',
dan onbewuste en veil'ge rust,
en den weemoedig-wulpschen lust,
dat ik me uw min voel tegen-gloe'n,
als naar geloken ooge' een zoele en vochte zoen.
2 Cf. Albert Westerlinck, De psychologische figuur van Karel Van de Woestijne als
dichter, Antwerpen-Amsterdam 1952, waar in het hoofdstuk „De man zonder toekomst",
blz. 143-154, dit pessimisme uitvoerig wordt behandeld.

26

deze indruk aan de werkelijkheid beantwoordt, zullen we aan de hand
van een grafische voorstelling van het aantal klinkers in beklemtoonde
positie trachten uit te maken.
Vokalen
en tweekl.

a aa e ij ee i ie ui u a o 00 oe Totaal

v. 1
v. 2
v. 3
v. 4

— 2 — — 2 — 1 —1__——
2 1 (1) — 1 1
2 2 — 1 1
1 (1) — — (1) — — 1 1 — — — 1

totaal

5 6(5) 1(0) 1 5(4) 1

v. 5
v. 6
v. 7
v. 8

1 ——————-1—-22
1 (1) — — 2
11
1
14
— — — — 2[3] — 1 — 1 — — — 2

totaal

3 5 0 0 2(3) 0 1 0 3 1(0) 1 2 6 24(24)

v. 9
v. 10
v. 11

2 1 (1) — 1 1
2 —— 1 1 1
1 2 1 —1[2J

totaal

5 3 2(1) 1 3(4) 2 0 0 0 0 1

v. 12
v.13
v. 14
totaal

— 2 — — 2— 1 — — — — 1 —
—2—— 1 — — — 1 (1) — 1 —
2 1— 2
1
2 5 0 2 30 1 0 1 1(0) 0 2 1 18(17)

alg. tot.

15 19 3 4 13 3 3 1 6 2 2 5 8 84

verb. t.

15 18 1 4 14 3 3 1 6 0 2 5 8 80

1

1 2 0 0 0 1 24(21)

1
1
1 0 18(18)

We komen dus tot de volgende statistiek over de klinkers : op de
84 metrisch beklemtoonde lettergrepen, zijn er 19 met aa, 15 met a,
13 met ee, 8 met oe, 6 met u, 5 met oo, 4 met ij, 3 met i, 3 met ie,
3 met e, 2 met o, 2 met doffe e, 1 met ui. Enkele van deze volgens het
metrisch schema beklemtoonde lettergrepen, kunnen echter bij ritmisch lezen geen klemtoon hebben. En omgekeerd zijn er ook een
paar lettergrepen die in dit geval wel een klemtoon krijgen, of wier
klinker toch op de voorgrond treedt. In de tabel werden de eerste
tussen ronde haakjes gezet, de tweede tussen vierkante haakjes bijge27

voegd. Het verbeterd totaal geeft dan de statistiek van dit ritmisch
schema 3.
Om uit to maken in hoever bepaalde klinkers karakteristiek zijn
voor een bepaald gedicht, plaatsen we in de volgende tabel, de beklemtoonde klinkers van „Ik vraag den vrede niet" (door A aangeduid)
naast die van „Lied" 4, een ander gedicht van dezelfde dichter (door
B aangeduid). Onder I staat het totale aantal der klinkers met hun
percent, onder II het aantal metrisch beklemtoonde met hun percent
en onder III het aantal der ritmisch beklemtoonde. Bij deze laatste
werd het percent weggelaten omdat het verschil met de voorgaande
reeks onbeduidend is.
I
II
III
A

a (man)

B

A

B

---......,.....--- ..--„,.......-84 0/045 %

176 %

90 %©

21 (11,93)
22 (12,50)
9( 5,11)
4 ( 2,27)
15 ( 8,52)
9 ( 5,11)
6 ( 3,40)
1 ( 0,56)

12 (13,33)
4 ( 4,44)
7( 7,77)
2 ( 2,22)
6 ( 6,66)
2 ( 2,22)
2 ( 2,22)
1 ( 1,11)

15 (17,85)
19 (22,61)
3( 3,57)
4 ( 4,76)
13 (15,47)
3 ( 3,57)
3 ( 3,57)
1 ( 1,19)

AB
80 42

u (put)

6 ( 3,40)

0 ( 0,00)

6 ( 7,14)

eu (deur)

0 ( 0,00)

2 ( 2,22)

0 ( 0,00)

5 (11,11)
4 ( 8,88)
5 (11,11)
2 ( 4,44)
6 (13,33)
2 ( 4,44)
1 ( 2,22)
0 ( 0,00)
0 ( 0,00)
2 ( 4,44)

uu (uw)

0 ( 0,00)

0 ( 0,00)

0 ( 0,00)

0 ( 0,00)

005

e (bode)
o (dom)
oo (loop)
oe (bock)

59 (33,52)
8 ( 4,54)
7 ( 3,97)
8 ( 4,54)

31 (34,44)
10 (11,11)
11 (12,22)
0 ( 0,00)

2 ( 2,38)
2 ( 2,38)
5 ( 5,95)
8 ( 9,52)

2 ( 4,44)
5 (11,11)
11 (24,44)
0 ( 0,00)

00
25
5 11
80

as (pa)

e (men)
ij (ijs)
ee (beck)
i (pit)
ie (dief)
ui (ruit)

15 5

18 4
15
42
14 6
31
31
10
60
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3 Dit verschil is onbeduidend ; het werd enkel volledigheidshalve vermeld. Daar de
expressieve lezing van een gedicht altijd enigermate subjektief is, laten we een korte verantwoording volgen. In vv. 2 en 9 viel het voegwoord „en" weg ; het is zonder inhoud ;
het kan derhalve geen klemtoon hebben. In v. 4 heeft de groep „wanneer wordt aan"
m.i. geen poetische betekenis ; alle lettergrepen kunnen even sterk of even weinig beklemtoond gelezen worden. Ze werden dan ook alle weggelaten. Desnoods zou het volgende
woord „uw" wel een affektief aksent kunnen krijgen. In vv. 6 en 13 viel de doffe e weg.
In v. 8 werd de metrisch onbeklemtoonde ee van weemoedig wel meegerekend ; de nabijheid van de ee vanaen" geeft haar m.i. een zekere nadruk. Ook in v. 11 werd de ee
van „geen" bijgevoegd ; alhoewel dit woord onbeklemtoond is, treedt het m.i. sterk op
de voorgrond, wellicht dank zij de alliteratie van de g in die regel.
4 Verzameld werk, dl. I, blz. 309.
5 Alhoewel de uu (uw) in onze gedichten niet in beklemtoonde positie voorkomt, werd
ze toch vermeld, omdat deze afwezigheid illustrerend kan zijn voor de beschouwingen die
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Deze tabel - vooral dan de reeks in beklemtoonde positie - toont
duidelijk aan dat in gedicht A het percent van sommige klinkers
hoger ligt dan in gedicht B, en omgekeerd. Hetgeen in gedicht A
gewonnen wordt op klinkers die - zoals de doffe e - geen klemtoon
(kunnen) hebben, gaat naar a, aa, ee, u en oe, niet naar oo en e (van
men) ; terwip het in gedicht B vooral naar oo en ee en verder naar
aa en e (van men) gaat, maar niet naar a, oe of u. Hieruit mogen we
besluiten dat het overwicht van bepaalde klanken niet aan de dichterlijke taal als dusdanig, en zelfs niet noodzakelijk aan de poetische taal
van een bepaald dichter, eigen is.
Om uit to maken in hoever nu een bepaalde klank karakteristiek
is voor een gegeven gedicht, kan een vergelijking met de klankstruktuur van de gewone taal, de gebruikstaal, revelerend zijn. Voor deze
vergelijking kunnen we steunen op een onderzoek dat J.P.M. Eggermont een paar jaren geleden instelde over de klankfrekwentie van het
Nederlands 6 . Eggermont, die de klanken van het gesproken Nederlands telde, geeft in zijn tabel ook de resultaten van het onderzoek
van Huizing, die, in samenwerking met A. Moleman-Biji, de klankfrekwentie van het geschreven Nederlands had onderzocht. In de tabel
die nu volgt, staat onder I het percent van Eggermont, onder II dat
van Huizing, onder III dat van „Ik vraag den vrede niet" (op het
totaal der klanken - klinkers en medeklinkers - d.i. 490) en onder
IV dat van „Lied" (ook op het totaal der klanken d.i. 252). De voigorde der klanken is die van Eggermont.
bode
man
pa
men
pit
dief
beek
loop

dom

I
10,82
4,76
3,24
2,96
2,79
2,69
2,54
2,46
2,21

II
12,66
4,13
2,94
2,71
2,79
1,73
2,34
2,03
2,30

III
12,04
4,28
4,48
1,83
1,83
1,22
3,06
1,42
1,63

IV
12,30
4,76
1,58
2,77
0,79
0,79
2,38
4,36
3,96

volgen. In „Dien Avond en die Rooze" van Gezelle, waar zij in het sleutelwoord (zie
voetnoot 14) optreedt, neemt deze vokaal immers niet minder dan 26 van de 110 beklemtoonde posities in, en bereikt hij op het totaal der fonemen, een percent van circa 4
tegenover de 0,35 van Eggermont.
6 J.P.M. Eggermont, De klankfrequentie in het hedendaags gesproken Nederlands ; De Nieuwe Taalgids IL (1956), blz. 221-223.
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1,49
1,95
0,79
0,81
ijs
0,83
0,91
1,63
0,00
boek
0,75
0,38
0,00
0,00
koud
0,64
0,52
0,00
1,22
put
0,40
0,48
0,39
ruit
0,20
0,35
0,36
0,20
0,00
muur
0,79
deur (minder clan opgenomen minimum 0,10) 0,00
Hieruit blijkt dat het overwicht van deze of gene klinker zelfs nog
merkbaar is wanneer alle fonemen geteld worden ; dit is althans het
geval voor de aa, de oe, de u en de ee in gedicht A en voor de oo in
gedicht B.
Haar voile betekenis krijgt de klankstatistiek echter bij de vergelijking van de beklemtoonde posities. Deze alleen immers zijn voor de
poetische ervaring van belang. En ook al houdt men rekening met
het feit dat de klemtoon bij voorkeur op een Lange klinker zal vallen,
dan nog blijft de afwijking die er bestaat tussen gedicht A en gedicht
B, welsprekend. In gedicht A ligt dan het percent van aa en ee nog
hoger en wordt ook dat van oe en u belangrijk, terwijl in gedicht B
de percenten van aa en ee en ook van oo en e (men) gevoelig stijgen.
Het is hier niet de plaats uit te maken in welke zin aan de klanken
als dusdanig, bepaalde betekenissen, gevoelens, enz. mogen toegekend
worden 7. Ook al zal er nooit een noodzakelijk verband tussen klank
en betekenis bestaan, dan nog zal wel niemand ontkennen dat bepaalde klanken, om een of andere reden, meer geschikt zijn voor de
weergave van deze betekenis dan voor de uitdrukking van een andere.
Deze geschiktheid of aanleg 8 zal echter alleen dan gevoeld worden
wanneer de betekenis er zich ook werkelijk toe leent. In zulke „gelukkige" gevallen spreekt men van klanksymboliek.
Zijn „geschiktheid" voor een bepaalde betekenis, dankt de klank
o.m. aan zijn akustische waarde (de klank zoals hij gehoord wordt) en
aan de aard van 4ijn artikulatie (de klank zoals hij gevoeld wordt).
Veel vaker zal echter — zonder de twee voorgaande mogelijkheden
7 Cf. Maxime Chastaing, Le syinbolisme des voyelles. Significations des „i" ; - Journal
de Psych. norm. et path. juli-september 1958 blz. 403-423 en 461-481. De bibliografie over
dit onderwerp omvat honderden titels zowel van taalkundige als van estetische werken.
We hebben het complexe karakter van dit probleem enigszins uitvoeriger trachten te belichten in De klankwaarde van het woordkunstwerk ; - Revue beige de Philologie et
d'Histoire XXXVI (1958), blz. 743-760.
8 Maurice Grammont, Le vers francais, ..., Paris 1937 (4e uitg.), blz. 232 en elders,
gebruikte in dit verband de term „en puissance", en Anton Sieberer, Primiire oder sekundare Lautbedeutsamkeit ? ; - Anzeiger d. Oesterr. Ak. d. Wiss., Phil.-hist. Kl. LXXXIV
(1947), 7, blz. 45, kende aan de klanken een „latente Eigenwertigkeit" toe.
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als faktor van expressiviteit daarom uit te sluiten — deze geschiktheid
in hoofdzaak moeten toegeschreven worden aan de geladenheid die
een bepaalde klank in een bepaald gedicht krijgt. In die zin is in
het gedicht dat we hier bespreken, de lange, egale toon — vooral die
van de aa en de ee (denk aan „vragen" en „vrede"), die samen 32
posities innemen uit het totaal van de 84 beklemtoonde zeker geschikt voor de weergave van het elegische, berustende leed en het passieve verlangen. Daarbij komt nog dat de korte a zeer gauw, terwille
van haar timbre, in de stemmingssfeer van de lange aa wordt opgenomen. Vooral in dit gedicht is dit zo daar de korte a, die 15 keer voorkomt, niet minder dan 12 maal gevolgd wordt door een nasaal of
l-klank. Deze medeklinkers vertonen, in tegenstelling met b y. de
stemloze okklusieven, neiging om het karakter van de voorafgaande
klinker te verzachten en te verlengen 9. De aa, de ee en de a nemen
dan samen, niet minder dan 47 uit de 84 posities in. De klankgestalte
stemt dan ook volledig overeen met de algemene inhoud van het
gedicht.
Bij de lezing valt het echter op dat de oe- en de u-klanken hier niet
dezelfde indruk maken. Zij schijnen niet dit berustend-elegisch en
bijna passieloos karakter te hebben. Ze doen veel warmer, veel inniger
aan (misschien dank zij de woorden „schroeiig, zwoel, bloed" en ondanks „koel", dat we in de samenhang waarin het woord voorkomt,
helemaal niet als „koud" voelen). En toch treffen we deze klanken
aan in een groter aantal dan we volgens de klankfrekwentie van het.
normale Nederlands zouden verwachten. De oe achtmaal en de u zesmaal. Maar, zoals we reeds zagen, ontmoet men deze klanken vooral
in de tweede strofe : de oe zesmaal en de u driemaal. De onmiddellijk
voorafgaande versregel erbij gerekend, wordt het voor de oe zeven en
voor de u vier. De indruk die de u maakt, wordt daarenboven nog
versterkt door het feit dat ze eens in een opvallende echostand (gekust
- geblust) en in rijmpositie voorkomt (gesust - gekust - lust). Het is
nu niet zonder betekenis dat we juist in deze tweede strofe een andere
inhoud hebben gevonden : niet het koudere, elegische verlangen naar,
maar wel het warmere gevoelen van de verbeelde beleving van die
rust, de zoete koestering van de voorstelling ervan. Voor dit gevoelen
9 Dat een klinker ietwat langer wordt in verbinding met 1 of nasaal, kan zelfs aangetoond worden door middel van een bandopnemr. Reeksen als : kat, kar, kal, kant ; map,
mar, mal, mand ; enz. worden opgenomen met de snelheid „19" ; daarna wordt weergegeven op de snelheid „4,7", dus vier maal langzamer, en het verschil in lengte is zonder
meer duidelijk. Voor de aanpassing van 1, m, n en ng aan de volgende klinker, cf. Henri
Lanz, The Physical Basis of Rime, Londen 1931, blz. 69 v.
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nu schijnt ons de oe en de u wel expressief en weer stellen we een overeenstemming tussen klank en betekenis vast. Dat in deze strofe tenslotte, de aa en de a wel normaal vertegenwoordigd zijn, terwijl de ee
in de eerste drie versregels volkomen afwezig is — hetgeen elders alleen
in de laatste regel het geval is — heeft misschien ook zijn betekenis.
Aileen de ee immers is palataal en gesloten, de andere zijn ofwel meer
open (aa en a), ofwel mediaal en velaar (oe en u).
De keuze der medeklinkers schijnt even weinig willekeurig als die
der klinkers. Onmiddellijk treffen ons de vele alliteraties. Men hoort
ze bij de lezing en voelt ze vooral in de mond bij de uitspraak. Achtereenvolgens vinden we :
v. 1 : vr ... yr ... yr ... ; v. 2 : (g)1 ... 1 ... 1 ... ; v. 3 : d... d ... ; v. 4 : ... ;
v. 5 : k ... k ... gek ... ; v. 6 : bl ... bl ... ; v. 7 : tr ... t ... ; v. 8 : 1 ... 1
... 1...;v. 9 : (g)1...1... 1...;v. 10 : g ... g ... ;v. 11 : g ... g ... g ... ,
v. 12 : vr ... vr ... vr ... ; v. 13 : r ... r ... ; v. 14 : m ... m ... d ... d ...
De funktie van de alliteratie was in de Oudgermaanse poezie in de
eerste plaats van formele aard ; zeer vroeg kreeg het stafrijm echter
een estetische betekenis, terwip zijn formele funktie werd overgenomen
door het eindrijm, dat door zijn klankherhaling niet alleen ons oor
streelt, maar ook de verzen verbindt of afsluit 1°.
Van deze funkties is in dit gedicht zeer weinig overgebleven. Een
derde funktie, nl. alliteratie als expressiemiddel, is hier veel duidelijker. Evenals de klinkers kunnen ook de medeklinkers expressief worden voor een bepaalde inhoud. Hier ook is het van ondergeschikt
belang te weten of deze medeklinkers dank zij hun fonetische waarde
die inhoud oproepen, dan wel of ze eerst, dank zij die inhoud zelf,
uitdrukkingskracht kregen. Voor de estetische ervaring volstaat het
te kunnen vaststellen dat zij werkelijk de gevoelens, gedachten of stemmingen beklemtonen. Want al kan een bepaalde kiank van nature
geschikt zijn om een bepaalde inhoud op te roepen, hij zal in vele
gevallen eerst expressief worden voor die inhoud, in en door het gedicht zelf. Omdat hij Bens of een paar keer is voorgekomen in een
zeker verband, krijgt hij — indien zijn fonetische natuur althans deze
betekenis niet afwijst — als 't ware een aureool rond zich, een „halo"
van gevoelens en stemmingen.
De alliteratie heeft in dit gedicht duidelijk tot doel, op die wijze,
juist die woorden te beklemtonen waarin ze voorkomt : de aandrang
van het vragen door de herhaling van de vr-groep, de zoetheid van de
10 Cf. Kurt Stryjewski, Reimform and Reimfunktion, dl. I, Breslau 1940, blz. 15 vv.
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glans der lippen en lampen door de herhaling der 1 ; de innigheid van.
liefde en Teed door dezelfde vloeiende 1, enz. De waarde van deze alliteraties kan vergeleken worden met de werking van de klankecho's
bij de klinkers ; deze kunnen ook op de innige verbondenheid van twee
woorden wijzen of de gemeenschappelijke gevoelsinhoud ervan beklemtonen. Dit is zeer duidelijk het geval in de zevende regel, in „gekust geblust" en vooral in „lage - dage - dampen", waar daarenboven de
derde a, dank zij de nasaal, als een rustige, omfloerste echo is van
de tweemaal herhaalde veel scherpere lange as 11.
Ook in niet-stafrijmende herhalingen kunnen de medeklinkers een
expressieve waarde hebben. We zouden zelfs mogen zeggen dat, evenals de assonantie bij de klinkers als expressiemiddel boven het rijm
staat, ook deze minder opvallende herhaling van de medeklinkers, als
uitdrukkingsmiddel meer verfijnd is dan de alliteratie. In die zin
spelen de r- en vooral de /-klanken in dit gedicht een belangrijke rol,
zelfs in die regels waar een andere medeklinker allitereert, zoals in
het derde en vijfde vers, of waar geen stafrijm voorkomt, zoals in het
vierde. Deze r- en /-klanken dragen voor ons bewustzijn, in het hele
gedicht de gevoelssfeer die zij in de eerste regel hebben meegekregen,
nl. die van vragen en rust, van iippen en lampen, de belangrijkste
woorden wat inhoud en voorstelling betreft. Door bijna het hele gedicht zijn zij, voor ons luisterend oor of voor onze spraakorganen bij
het lezen, de meest opvallende fonemen. Slechts een paar passages
maken hierop een uitzondering. In de eerste plaats de 10e en 11 e regel,
waar de g, gesteund door de sch- en st-verbinding en door de h, sterk
op de voorgrond treedt. En het is niet zonder belang dat het weer
juist deze regels zijn, die, wat de inhoud betreft, ook volledig van de
andere verschillen, zoals we hierboven hebben aangestipt. De ommekeer tenslotte die in de allerlaatste regel plaats Brij pt, als de dichter
minder subjektief spreekt ,in een vergelijking die uitgaat van een
visuele waarneming, komt ook tot uiting in een nieuwe reeks van
m's en d's en in de afwezigheid van opvallende r's en /'s.
Om uit te maken in welke zin deze indrukken aan de werkelijkheid
beantwoorden, laten we hier ook een vergelijking volgen van het
percentage der medeklinkers van het behandelde gedicht (III) en die
van „Lied" (IV) met de cijfers uit de klankfrekwentietabellen van
Eggermont (I) en Huizing (II). De telling werd in sommige gevallen
11 Deze vaststelling, zowel als vele andere, dank ik aan Prof. Dr. J.L. Pauwels, die zo
vriendelijk was dit opstel te lezen en me vele aanduidingen gaf, vooral van fonetische aard.
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wel bemoeilijkt door het feit dat fakultatieve rustpunten bij het lezen
de toepassing van de sandhiregels onzeker maakten 12.
I

8,06
7,96
6,11
4,73
4,49
3,55
3,46
3,29
2,35
water
2,08
macht
2,08
dragen
2,01
zie
1,90
hoe
1,67
even
1,43
ja
1,42
bek
1,36
piet
1,23
fiets
0,60
bang
slank (niet opgenomen in I en II)
nee
tante
rood
dame
soep
met
lief
koe

II
10,10
7,95
6,50
4,11
4,26
3,02
4,00
2,97
1,89
1,91
2,27
1,92
1,97
2,22
0,40
1,55
1,38
1,25
0,73

III
10,20
8,57
6,93
6,53
4,08
3,26
5,91
2,65
1,63
1,22
4,89
1,63
0,40
1,42
0,00
0,61
2,44
1,63
0,20
0,00

IV
9,12
11,11
7,93
5,95
3,13
1,98
4,76
1,58
2,38
3,13
3,13
1,19
1,19
1,19
0,79
1,19
0,79
1,58
0,39
1,58

Uit deze tabel blijkt dat de toestand bij de medeklinkers enigszins
anders is dan bij de klinkers. Bij deze laatste kon de indruk door een
loutere telling van de fonemen in zekere zin gemotiveerd worden. Bij
de medeklinkers echter schijnt dit niet zo te zijn. In kolom III kunnen we wel bij de 1 (lief) een zekere stijging vaststellen tegenover de
frekwentietabellen ; maar bij de r (rood) is daarvan niets te merken.
Daartegenover staat het feit dat de g (dragen), die ons slechts in twee
repels opgevallen was, haar percentage gevoelig ziet stijgen. Deze drie
feiten zullen we trachten te verklaren 13.
12 Wordt onder IV nk gesplitst, dan bereikt ng daar 1,98% en k 3,13% , de andere
percenten zijn dan, op het nieuwe totaal (256), ten hoogste 0,21 lager (t : 10,90%).
13 We laten het bij deze drie feiten. Een vergelijking van de percenten van III en IV
onderling en van III en IV met I en II schijnt er wel op te wijzen dat de klankstruktuur
van de dichterlijke taal er enigszins anders uitziet dan die van het gewone gesproken of
geschreven Nederlands. Een uitgebreider onderzoek van de klankfrekwentie van de dichterlijke taal zou wellicht vruchtbaar kunnen zijn , ook voor een vergelijking van de dichters
onderling. Pierre Guiraud deed dit in een aantal werken o.m. in Langage et versification
d'apres l'ceuvre de Paul Valery ; Etude sur la forme poitique dans ses rapports avec la
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De g komt 24 maal voor en toch valt ze slechts op in de 10e en lle
regel, waar ze resp. 2 en 3 maal aangetroffen wordt. Wanneer men nu
de positie van de g, nader beschouwt, stelt men vast dat ze 15 maal
op het einde van een woord of in het midden van een woord staat
en daar telkens voor een onbeklemtoonde lettergreep (bv. vraag den,
maagdelijke, dage). Ze komt 9 maal voor in het begin van een woord ;
3 maal staat ze hier weer in onbeklemtoonde positie voor een doffe e
(gekust, geblust, gelijk). Nu is het zonder meer duidelijk dat de karakteristieke uitspraak van de g als velare frikatief in zulke positie niet
kan onderstreept worden. Eenmaal staat ze ook in de verbinding gl.
De 1, die de gelijkmatigheid van de luchtstroom der g zeer vlug wijzigt,
belet eveneens dat de g in zulke verbinding als frikatief zou geaksentueerd worden. Aksentuering is alleen mogelijk waar de g voor een
klinker in beklemtoonde positie staat, wat slechts in de vijf overblijvende gevallen voorkomt. Dit zijn nu juist de vijf g's van regel 10
en 11.
Een soortgelijke vaststelling, maar dan in omgekeerde richting, doet
men bij de beschouwing van de 1- en r-klanken. De r komt 34 maal
voor. Het percent ligt niet hoger dan in gewoon proza, het ligt proportioneel veel lager dan dat van de d. En toch is de indruk die van de r's
uitgaat, wel voor ieder lezer duidelijk. Hierboven hebben we reeds
gewezen op de invloed van de sleutelwoorden 14 uit de eerste regel :
vragen, vrede, rust. Maar er is meer. Karakteristiek voor de uitspraak
van de r is immers de trillende beweging. De r-klank wordt voortgebracht „wanneer een van de veerkrachtige organen, die zich op de weg
van de uitstromende lucht bevinden, vlug been en weer beweegt en
zo een trillend geluid voortbrengt" 15 . In 13 gevallen uit de 34 nu
langue, Paris 1953, waarin hij onderzoekt in hoever „tout style est un ecart (in de statistische betekenis) susceptible d'une definition quantitative" (biz. 16). Aileen zij hier gewezen
op de verhouding van de medeklinkers (I) tot de klinkers en tweeklanken (II) ; volgens
Eggermont is die in de gewone taal : 60,4 (I) tegen 39,6 (II). In „Ik vraag den vrede niet"
is het 64,1 (I) tegen 35,9 (II) ; in „Lied" : 64,3 (I) tegen 35,7 (II). Het percent der klinkers
en tweeklanken ligt dus 4% lager. In het korte, zeer kiankexpressieve gedicht „Gezapig
als den zoen" (met als sieutelwoord „zoen", wat voor de z een percent van 4,31 tegenover
de 2,01 van Eggermont, en voor de oe een tenhonderd van 3,59 tegenover 0,91 meebrengt)
is de verhouding 64,02 (I) tegen 35,97 (II) ; in „De rozen doomen en daauwen" is het
64,05 (I) tegen 35,94 (II). Ook hier dus weer een daling van circa 4% voor de klinkers
en tweeklanken. Cf. ook J.C. Daan, Stijl en klank ; - Onze Taaltuin V (1936-1937), biz.
188-190.
14 Dit is een vertaling van het Duitse „Schliisselwort", op zijn beurt een vertaling van
het Engelse „keynote" (cf. Robert Petsch, Zur Tongestaltung in der Dichtung, in Deutsche
Literaturwissenschaft, Berlijn 1940, biz. 259.)
15 Lecoutere-Grootaers, Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het
Nederlands, Leuven-Groningen-Den Haag 1948 (6e druk), biz. 103.
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wordt deze karakteristieke uitspraak versterkt door een konsonantenverbinding (vr-, dr-, schr- en tr-). Daarenboven staat ze nog driemaal
aan het begin van een woord voor een beklemtoonde klinker, en hier
eenmaal in alliteratiestand : rust - roze. Dus alles samen 16 maal in
enigszins versterkte positie.
Dezelfde vaststelling kan men doen bij de l-klanken. Haar percentage is op zichzelf reeds belangrijk. Daarenboven wordt de eigen aard
van haar artikulatie nog versterkt door haar optreden in konsonantenverbindingen : driemaal gl- of chl- (door sandhi), tweemaal bl-, eenmaal sl- en eenmaal kl-. Ze staat 9 maal aan het begin van een woord,
waar ze driemaal allitereert, eenmaal zelfs met drie l's. Dit is alles
samen 16 maal een speciale positie op een totaal van 29.
Uit deze beschouwingen blijkt dat de klankfrekwentietabellen, zoals
ze door Eggermont en Huizing werden opgesteld, wel voor de klinkers
goede diensten kunnen bewijzen ; maar dat ze, wat de medeklinkers
betreft, zouden moeten aangevuld worden, indien ze de stilistiek willen van nut zijn. De positie en inz. de konsonantenverbinding is hier
van wezenlijk belang.
Toch hebben deze lange en saaie berekeningen wel bewezen dat
onze indrukken in verband met het klankgebruik in het behandelde
gedicht, niet ongemotiveerd waren.
Dat men bij het ontleden van de klank niet in de eerste plaats
moet uitgaan van de eigen fonetische waarde van de klanken zelf,
hebben we reeds vastgesteld. De betekenis speelt hierbij een grote rot.
Het zou echter verkeerd zijn te menen dat de klanken geen „eigen
waarde" zouden hebben. Sommige klanken zullen, dank zij hun akustische eigenschappen of — en dit is vaak duidelijker — dank zij hun
karakteristieke uitspraak, expressiever zijn voor deze betekenis dan
voor gene. In de tweede strofe hebben we daarvan een duidelijk voorbeeld. Deze strofe is — wat de inhoud betreft — niet aan de andere
gelijk. We hebben vastgesteld dat men het kan horen in de klanken :
er zijn meer oe's en u's. Het is echter niet alleen te horen, het kan ook
gevoeld worden bij de uitspraak. Bij de lezing zullen we inderdaad
voelen hoe, in de 4e, 5e, 6e en 8e regel, de lippen moeten vooruitgestoken worden. En het is treffend hoe, bij de uitspraak van deze
verzen, omwille van de vele geronde klinkers (oe, oo, u en zelfs o), de
mond de stand aanneemt die hij zou aannemen wanneer de dichter
zijn zoet geluk beleeft of wanneer hij met ontroering aan dit geluk
denkt. Stel u maar een ogenblik voor dat hij dan, zoals in vers 10 en
11, g's zou verbonden hebben met ee's. Het klankgebaar zou dan zeker
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de betekenis niet ondersteund hebben. Tellen we nu in de 4e, 5e, 6e,
7e en 8e regel de u-, oe-, ui-, o- en oo-klanken, dan komen we tot een
totaal van vijftien geronde klinkers tegenover vijftien (of zelfs in het
verbeterd totaal slechts dertien) andere, wat helemaal niet overeenstemt met het algemeen totaal van het gedicht, waar er vierentwintig
(of 22) staan tegenover zestig (of 58).
Niemand zal beweren dat al deze klankkorrespondenties bewust door
de dichter zijn gekozen. Indien ritme en beeld in de dichter spontaan
groeien, dan zal zeker de klank de vrucht zijn van een innerlijk proces,
dat niet door de rede geleid wordt. Maar dit feit vermindert er de
waarde niet van. Integendeel. We weten trouwens dat Van de Woestijne zelf er zich rekenschap van gaf dat de klank voor hem iets betekende. In een van zijn kritische opstellen heeft hij geschreven : „...
het klank-gehalte, het klank-wezen van een gedicht kan mijn hoorende
ooren brengen in een toestand van weelde, een sensueel geluk — gelukin-smart soms —, die ik niet terug-vind bij een ander gedicht dat,
woordelijker, zinlijker en voor sommigen „poetischer" mag zijn" 16.
Dit korte onderzoek bewijst dat — althans in dit gedicht — het gebruik der fonemen niet willekeurig is en dat we de vormschoonheid
ervan niet volledig kunnen smaken zonder gevoelig to zijn voor dit
gebruik.
We vatten de resultaten als volgt samen :
1. De algemene stemming van het gedicht wordt gedragen door de
klinkers aa, ee en verlengde a, en door de medeklinkers 1 en r.
2. In de tweede strofe, waar de stemming zich wijzigt, domineren de
geronde klinkers, vooral de oe en de u.
3. Met deze velare en mediale klinkers gaat hier wel de open aa
samen, maar niet de gesloten palatale ee.
4. De verandering qua gevoelsinhoud, die in de 10e en 11 e regel
plaatsgrijpt, komt tot uiting in een wijziging in het gebruik van de
medeklinkers, nl. in een overwicht van g's, versterkt door st, h en sch.
5. Uit het 2e en 3e punt volgt dat, hoewel zeer vaak de betekenis de
belangrijkste faktor is in de motivering van de klankexpressie, — en
in dit verband spreken we van „geladenheid" of „halo-klanken" —,
ook de „eigenwaarde" van klinkers en medeklinkers niet over het
hoofd mag gezien worden. Tevens kunnen we vaststellen dat deze
eigenwaarde in dit gedicht verband houdt, niet alleen met de akustische waarde, maar vooral met de aard van de uitspraak.
Kapelle-op-den-Bos
JozEF BOETS, a.a.
16 Karel Van de Woestijne, V erzameld werk, dl. IV, blz. 646.
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HET BEGRIP „DUITSE VORM"
BIJ OSKAR WALZEL
In de loop van zijn wetenschappelijke carriere heeft de Duitse
geleerde Oskar Walzel (1864-1944) er steeds naar gestreefd op het
gebied van de literaire geschiedschrijving en van de literaire theorie
aangepaste en ondubbelzinnige begrippen te vinden, die het literaire
fenomeen zo duidelijk mogelijk zouden omschrijven, en die voor de
studie ervan een stevige wetenschappelijke basis zouden vormen.
0. Walzel was als jong literair historicus in de leer gegaan bij enkele
befaamde erfgenamen van de positivistische school te Wenen en te
Berlijn, nl. Erich Schmidt en Jakob Minor. Nadat hij in 1888 de universiteit te Berlijn verlaten had, kwam hij onder de invloed van Wilhelm Dilthey, die met zijn structuurpsychologie en zijn intuitionistische filosofie, en tenslotte met Das Erlebnis und die Dichtung van.
1905, een nieuwe anti-positivistische richting in de literatuurwetenschap was ingegaan. Vooral Walzel beluisterde in zijn vormingsjaren
deze nieuwe stem. Hij betreurde het, dat zijn eigen essay Leben, Erleben und Dichten van 1912, pas na Diltheys dood verscheen ; zodat
hij het aan zijn vereerde leermeester niet meer kon overhandigen.
Rond de eeuwwende, en tijdens zijn professoraat te Bern (1897-1907)
en te Dresden (1907-1921), werkte Walzel hoofdzakelijk „ideengeschichtlich" en „geistesgeschichtlich", zoals Dilthey het hem had voorgedaan. Gans in overeenstemming met het wetenschappelijk klimaat
van zijn tijd zocht Walzel naar „Zusammenhange" en naar „Synthese"
in de kultuurhistorische, in het bijzonder in de literairhistorische verschijnselen 1 . Hij smeedde toen zijn literairwetenschappelijke begrippen op het aambeeld van de Geistesgeschichte, naar Diltheyaanse trant.
Toen in 1915 Heinrich WOlfflins Kunstgeschichtliche Grundbegriffe
verschenen, had dit boek op Walzel het effect van een „Offenbarung" 2.
1 Cfr. Analytische und synthetische Literaturforschung. 1-1I. in : Germanisch-Romanische Monatsschrift, II. Band, 1910, p. 257-274; 321-341.
2 Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erforschung. Leipzig : Verlag Quelle & Meyer 1926,
p. 315.
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WOlfflins boek kreeg vooral, dank zij Walzel, weldra ook een omwentelende betekenis voor de literairwetenschappelijke begripsvorming.
Inzichten die stilaan, onafhankelijk van WOlfflin in Walzel aan het
rijpen waren, traden nu in het voile licht dank zij de hulp, die de begrippen uit de kunstgeschiedenis hem boden. Gehalt and Gestalt im
Kunstwerk des Dichters (1922-1925) werd geschreven als een synthese
van Dilthey en van WOlfflin, met een merkelijke voorkeur voor het
pionierswerk van de laatste. Walzel had een nieuwe mogelijkheid tot
het vormen van literairhistorische en literairtheoretische begrippen
ontdekt en voortaan zou zijn eigen werk een dankbare hulde zijn aan
de nieuwe leermeester WOlfflin. Tot op het eind van zijn carriêre zou
hij trachten steeds duidelijker en precieser de kunsthistorische kategorieen van WOlfflin om te smeden tot literairhistorische begrippen.
Ten slotte had Walzel een indrukwekkend stel wetenschappelijke begrippen opgebouwd, waarmee hij als wetenschapsmens niet alleen de
exact-natuurwetenschappelijke begripsvorming van de positivisten en
de subjectivistische Einfiihlungs-theorie van de impressionisten, maar
ook de structuurpsychologie van Dilthey en zijn volgelingen voorbijstreefde.
Welnu, het begrip „Duitse vorm" was een van Walzels meest geliefde studieobjecten. Het is in zijn literairwetenschappelijk onderzoek
centraal. vanzelfsprekend gaat het hier niet om de afbakening van
het begrip „Duitse literatuur" in geografische of politiek-historische
zin. Walzel zoekt in het Duitse „Gestalten" naar een constante, die
van alle tijden is. Deze eigenaardigheid in de Duitse kunstvorm ling
vanzelfsprekend ook samen met een typische trek in de Duitse volksziel. Ten slotte peilde Walzel naar de diepste wezenstrekken van de
Duitse volksziel, zoais die zich in de geschiedenis der Duitse letteren
weerspiegelde.
Het kwam er nu op aan, voor deze constanten exacte begrippen te
vinden, waarmee in de literatuurgeschiedenis en in de literaire esthetiek gewerkt kon worden.
In de tijd rond de eerste wereldoorlog werden door de Duitse geleerden in verschillende takken der wetenschap pogingen aangewend
om het Duitse volkseigen te definieren. Walzels onderzoek op dit gebied zit dan ook in de algemene tijdgeest van toen verankerd. De
partijdigheid, die men hier bij vele van zijn collega's moet betreuren,
was hem echter volkomen vreemd. Walzel wilde juist door het heldere
wetenschappelijke begrip uit het subjectivisme vandaan. Nog onder
een ander opzicht zit Walzels onderzoek vast in de algemene tijdgeest :
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„Duits” wordt door hem, zoals door al zijn tijdgenoten, typologisch
opgevat. De literaire typologieen, die wel nooit aan het literatuuronderzoek vreemd geweest zijn, maakten tussen de twee oorlogen in
Duitsland goede sier. De stoutmoedigste structuurpsychologische typologieen lagen ten grondslag aan wijds schouwende literairhistorische
synthesen. Individuele en nationale typen-reeksen werden in bijna alle
takken van de geesteswetenschap als beginselen van ordening, samenhang en synthese ingevoerd. Vooral Diltheys „Weltanschauungtypen"
vormden een stramien van tegenstellingen, waarop en de filosofie en
de psychologie en de sociologie en de literatuurwetenschap van die tijd
verder bouwden.
Ook Walzel kwam onder de invloed van deze synthetische methode
bij uitstek. Door het nauwkeurig bepalen van het Duitse vorm-type
werd het mogelijk in het geheel van de Duitse kunst- en literatuurgeschiedenis grote lijnen te trekken, die bepaalde perioden als zuivere
uitbeeldingen van het Duitse vormgevoel lieten naar voren treden,
terwijl in andere tijdvakken het Duitse vorm-type als vertekend, verwrongen of verbasterd kon aangewezen worden.
Walzel bezigde zijn definitie „Duitse vorm", als een zeer welgekomen
hulpmiddel tot ordening en synthese in de Duitse literatuurgeschiedenis. Duitse vormgeving was nu eenmaal een objectief type van artistiek
„Gestalten", en als zodanig een maatstaf waarmee de verschillende
perioden van de Duitse literatuurgeschiedenis, in alle objectiviteit,
konden geconfronteerd worden.
Het inzicht in de typisch Duitse vorm is bij Walzel geleidelijk gegroeid. Hij sprak het voor het eerst uit in een voordracht te Amsterdam in 1918. Deze datum zal het knooppunt van onze beschouwingen
zijn. Het vroegere werk bevat hier en daar slechts een toespeling op
wat in 1918 in het voile Licht zal treden. Vanaf 1918 duikt deze idee
al's beginsel van literairhistorische synthese in alle verdere werken van
Walzel op.
I. Groeiend Inzicht
Een vroeg artikel Schiller und die Romantik van 1893, dat in de
verzameling Tom Geistesleben des 18. und 19. Jahrhunderts van 1911
opgenomen werd, laat nog niets vermoeden omtrent Walzels latere
scherpe precisering van het wezen van de Duitse klassiek en romantiek
en van Schillers verhouding tegenover beide (onderwerpen die hem
later zeer geliefd werden). De tegenstelling klassiek-romantisch ziet
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Waizel in dit artikel hoofdzakelijk ideologisch. Hier is nog geen spraak
van een diepgaande definitie van het wezenlijk onderscheid in de
vormgeving. Dilthey wijst hem hier de weg ; Mifflin is nog ver.
Interessant in dit artikel is echter, dat Waizel zo vroeg — in 1893 —
de neoromantiek „in alien Ecken und Enden" rondom zich ziet opduiken. Het mysticisme van J. Biihme, Cl. Brentano, J. Kerner, F.
Schlegel, Novalis, L. Tieck komt heden weer in de mode, zegt hij,
en niet alleen de dichter, ook de wetenschapsmens van onze tijd wordt
door een mysterieuze „Wahlverwandtschaft" naar de romantiek toe
gedreven. Dit vermoeden van Waizel ging bewaarheid worden : nooit
heeft de Goethe-tijd, en de voorbereiding ervan op het eind van de
18e eeuw, zich in zo een intense belangstelling mogen verheugen als
in het eerste kwart van de 20e eeuw.
Ook het vroege werk over Die deutsche Romantik, waarvan het
eerste deel in 1908 verscheen en dat later herhaaldelijk herdrukt en
omgewerkt werd, gaat volgens een typisch geitesgeschichtliche methode
tewerk : het eerste deel behandelt de „Welt- und Kunstanschauung" ;
het tweede handelt over „Die Dichtung"... Voor de latere bewerkingen
leunde Waizel aan bij WOlfflin, en vooral bij Georg Simmel. Aldus
weerspiegelen de verschillende uitgaven van dit werk de evolutie in
Walzels stellingname tegenover de romantiek, en vooral de geleidelijke
preciseringen van haar typisch Duits karakter, dat haar een uitzonderlijke plaats in de geschiedenis der Duitse letteren verzekert. De uitgaven voor 1915, voordat Weslfflins Kunstgeschichtliche Grundbegriffe
verschenen, zijn hoofdzakelijk geistesgeschichtlich georienteerd, en
besteden derhalve maar schaarse aandacht aan zuivere vormproblemen.
Het essay Leben, Erleben und Dichten (1912) was als een eresaluut
aan de zopas overleden W. Dilthey gewijd. Het is een kleine ars poetica
van de lyriek. Dit boekje is voor ons onderzoek onder twee opzichten
van belang. Vooreerst vraagt Waizel zich, naar aanleiding van Stefan
Georges poezie af, of esthetische vorm als zodanig „nicht-deutsch" zou
zijn. Een echte Duitser zal Georges vormkunst als vrij onnatuurlijk
en ijdel aanvoelen : „Wir Deutsche strduben uns gegen soiche sorgsam
durchgefuhrte Gestaltung der Form, nehmen sie bestenfalls hin, wenn
sie den Eindruck zufalligen Gelingens erweckt" 3 . De zorg voor de
afgeronde vorm laat de Duitser liever aan een latijnse natuur over,
want wat hij als ijdele „Spielerei" aanvoelt, gaat het Latijnse genie
natuurlijker af. „Dem Deutschen ist ungeformtes Gefiihl noch immer
3 Leben, Erleben und Dichten. Ein Versuch.

Leipzig : H. Haessel Verlag 1912, p. 38.
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wertvoller als die reinste Form" 4 , - althans zo denkt de doorsneeDuitser over zichzelf. Dit laatste is wel een extreme formulering van
jets wezenlijks in de Duitse kunstschepping, meent Waizel. Hij weet,
dat de ogenschijnlijk vormloze en spontane, „organische" lyriek van
de jonge Goethe ook met veel fijnzinnig vormgevoel geschapen is ;
daarom gaat het niet op, de met zorg omgeven vormgeving als dusdanig een niet-Duits bestanddeel in de kunstschepping to noemen.
Nog een andere intuitie van Waizel duikt hier voor de eerste maal
op. Ook zij bereidt de precisering van 1918 voor. De lyriek is een echtDuits genre, zegt Waizel Heine na 5 . Geen ander y olk heeft zulke
mooie liederen voortgebracht als het Duitse. Een lied drukt de fijnste
trillingen van het gemoed uit, en dat doorgaans met de eenvoudigste
middelen. Zulke eenvoudige zangers van het gemoed waren Goethe,
HOlderlin, MOrike, Storm, Keller, Greif. Storm, bij voorbeeld, dicht
gans „ohne Schmuck" over een „Situation von einer fast alltaglichen
Einfachkeit" 6, en daarom is hij een ontroerender zanger dan Heine
zelf, die voor een Duits gemoed toch altijd op de eerste plaats „der
vielgestaltige Formkiinstler" blijft 7 . Hier is Walzels inzicht in de
typisch Duitse vormgeving al in de kiem aanwezig :de sensibiliteit
van het gemoed, de eenvoud van de situatie, de ongekunstelde uitdrukkingsmiddelen zullen de basiselementen van zijn definitie vormen.
Ook hier, zoals overal in zijn werken rond deze tijd, wijst hij op de
toenmalige neoromantische tijdgeest. Veel niet-romantische elementen
zijn evenwel in de huidige poezie opgenomen, zegt hij ; want „die
entgOtterte Diesseitswelt des naturwissenschaftlichen Positivismus" liet
er nog haar sporen in achter 8 . De metafysische ernst, die de meeste
romantici eigen was, doorzindert toch weer de poezie van R.M. Rilke.
Als zodanig stijgt hij boven Georges plechtstatige afzijdigheid uit. Hij
is de dichter, die deze tijd nodig heeft 9 . Hij is meteen ook veel meer
Duitser dan George.
Een artikel van 1914 Kunst der Prosa 10 bespreekt uitvoerig Wilhelm
Worringers Formprobleme der Gotik, die in 1911 verschenen waren.
Worringer stelde in zijn studie van de oudgermaanse of gotische en
4 o.c.,
5 o.c.,
6 o.c.,
7 o.c.,

p. 38-39.
p. 39.
p. 47.
p. 46.
8 o.c., p. 59.
9 o.c., p. 61.
10 in : Zeitschrift fib- den deutschen Unterricht, XXVIII. Band, 1914, p. 1-25 ; 81-93.
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de antieke ornamentiek „Multiplikationscharakter" van de gotische
vormgeving tegenover „Additionscharakter" van de antieke. Dezelfde
antithese bespeurde hij ook in de psyche van de germaanse en de
antieke (latijnse) mens als de oerbron voor dit wezenlijk onderscheid
in hun artistiek uitdrukkingstype.
Walzel begroette met veel sympathie Worringers kunsthistorische
en volkstypologische synthese. Hij merkte echter ook onmiddellijk,
dat Wilhelm Scherer al een gelijkaardige karakteristiek van de oudgermaanse dichtkunst gegeven had. De typische vormeigenaardigheden,
die Scherer van de Beowulf had afgelezen, stemden volledig overeen
met het noords-gotisch vormgevoel, dat Worringer in de gotische ornamentiek en bouwkunst weerspiegeld zag. Bijgevolg leerde Worringer
niet veel nieuws aan de literairhistoricus. Later zou Walzel zelfs beweren, dat Worringer slechts een omweg betekende voor een literairhistoricus, die van Scherers basis vertrekken kon ".
Niettemin sprak Worringer op een verrassend klare wijze enkele
juiste inzichten uit die Walzel graag onderschreef. Het is opvallend
hoe hij sommige karakteristieken van de oudgermaanse kunst in zijn
eigen tijd terugvindt. „Die unendliche Melodie der nordischen Linie"
waarmede Worringer de gotiek kenmerkte, klinkt zeer duidelijk op
in Richard Wagners muziek, zegt hij 12 . Zou de germaan Wagner dan
ook een typische Duitser zijn ? Is de germaans-gotische vormgeving
gelijk to stellen met de Duitse ? Voorlopig spreekt Walzel zich hierover
nog niet uit. Daarnaast lijkt hem ook de impressionistische kunstvorm
met het noords-gotische vormgevoel verwant 13. Vooral deze laatste
vaststelling is voor Walzels ontwikkeling van belang : scherper zullen
mettertijd zijn oordelen over het expressionisme worden, dat hij op
een bepaald ogenblik als iets on-Duits aan de kant zal schuiven, hoezeer het zich ook in alle takken van de Duitse kunst uitleven kon, en
hoe wezensverwant de Duitse kunstenaars zich ook met deze artistieke
stroming mochten voelen ; dat het impressionisme, ondanks zijn Franse naam, een oer-Duitse kunstvorm is, zal geleidelijkaan duidelijk worden. Zou het impressionisme dan eclat-Duits zijn op grond van zijn
verwantschap met de gotiek, zoals het hier besproken artikel van
1914 laat vermoeden ?
11 Cfr. Wechselseitige Erhellung der Kiinste. Ein Beitrag zur Wardiging kunstgeschichtlicher Begriffe. (Philosophische Vortrage verOffentlicht von der Kantgesellschaft. Nr. 15.)
Berlin : Verlag von Reuther & Reichard 1917, p. 27.
12 o.c., p. 9.
13 o.c., p. 93.

43

Tot slot van zijn artikel wijst Walzel er nog op, dat het jongste
Duitse proza zich van de gotische oneindigheidsdrang en de verkrampte
uitdrukkingsbeweging schijnt of te keren, om naar de rustigere, maatvollere, strengere kunstvorm der Ouden over te gaan. Voorzichtig als
hij is, spreekt hij zich hierover eens te meer niet uit. De evolutie van
de literatuur, tijdens en na de eerste wereldoorlog, zou dit vermoeden
trouwens tegenspreken.
Walzel hoorde ook in de poezie rond 1914 zeer duidelijke barokke
geluiden 14. In de lyriek van Hugo von Hofmannsthal en van Franz
Werfel bespeurt hij thema's en vormbeginselen die ook door extatische, mystieke en innerlijk gespleten barokke dichters en schilders geliefd waren. Indien de romantiek rond 1800 zich zo tot de barok aangetrokken voelde en vele vergeten barokdichters als A. Gryphius en
A. Silesius herontdekte, zou dan de affinitieit van de neoromantische
dichters rond 1900 en nog meer van de expressionisten van het slag
van Hermann Bahr met de barokkunstenaars er niet op wijzen, dat de
neoromantiek en het expressionisme eigenlijk een neo-barok geweest
zijn ? En kent de barokstudie in kunst- en literatuurgeschiedenis in
onze tijd nu ook weer niet een krachtige heropbloei, vraagt Walzel.
Hij bemerkt in de lyriek van zijn tijd ten allen kante „die Sehnsucht
nach ekstatischer Vision, nach Gesichten, die aus der Verziickung
geboren sind" 15, en met dezelfde bewoordingen karakteriseert hij dichters als Hofmannswaldau, Silesius, Gryphius. Op dezelfde extatische
visioenen bouwde Dante ook zijn Inferno : hij is de voorvader van de
Westeuropese barok.
Hiermee komen oudgermaanse kunst, gotiek, late middeleeuwen,
barok en expressionisme in een lijn te liggen. Vooraleer Walzel aan
zijn intuitie omtrent de typische eigenheid van de Duitse vormgeving
haar definitieve gestalte geeft, heeft hij in het geheel van de Duitse
literatuurgeschiedenis al enkele duidelijke scheidingslijnen getrokken.
Tot dusver beoordeelde hij deze perioden en kunstvormen niet onder
het oogpunt van hun Duits-zijn. Weldra zal hij, bij elk onder hen,
een plus- of een minusteken plaatsen.
Ondertussen leverde de studie van de geschiedenis van de esthetica
hem nog een kostbare hulp. De ontdekkingen van Plotinos' esthetica
was voor Walzel evenzeer een openbaring als zijn latere kennismaking
met Walfflins kategorieen. Plotinos' leer over TO ivUv ic;og , hetgeen
14 Cfr. Deutsche Vorkriegsdichtung, in : Zeitschrift fib- den deutschen Unterricht, XXIX.
Band, 1915, p. 449-455.
15 p.c., p. 455.
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Walzel naar Goethes voorbeeld met „die innere Form" vertaalde, inspireerde hem tot een gestadige bezinning over het wezen van de
artistieke vormschepping als zodanig, en zou hem ook leiden tot een
precisering van het Duitse vormgevoel. Walzel legde algauw het verband tussen Plotinos en Shaftesbury enerzijds, en de „Organismus5sthetik" van Goethe en de Duitse romantici, anderzijds. Eigenaardig
is wel, dat de Duitse romantici steeds meenden met Plato te doen te
hebben, wanneer zij Plotiniaans gedachtengoed assimileerden 16. Deze
vergissing belemmerde echter de ontplooiing van Plotiniaans ideeengoed in de Goethe-tijd niet. Goethe herkende ten slotte niets anders
dan de trekken van zijn eigen oer-Duitse wezen in de spiegel, die
Plotinos hem voorhield. Het eigen-Duitse organische en spontane
scheppen naar het voorbeeld van de natuur zelf vond Goethe in Plotinos' Enneade subliem verwoord.
Naar aanleiding van een bespreking van Plotinos' leer over de „innere Form", schrijft Walzel in 1915: „Es scheint fast, als ob die Vorstellung, echtes kiinstlerisches Schaffen geht auf Verwirklichung einer
inneren Form aus, das eigentliche Kennzeichen deutschen kiinstlerischen Gefilhis, mindestens in klassischer und romantischer Zeit, darstelle" 17. „Es scheint", en de conjunctief in „darstelle", laten nog
Walzels zoeken en tasten vermoeden. Van meet of voelde hij zich door
Plotinos' leer aangetrokken en meteen groeide ook zijn achting voor
de Duitse klassiek en romantiek, waarin die leer het zuiverst haar
esthetische gestalte aangenomen had.
Walzels esthetische studien hebben hier op merkwaardige wijze zijn
literairhistorische arbeid bevrucht. Steeds opnieuw bleek Plotinos
Walzels Vergilius te zijn. Het was alsof hij pas, onder geleide van deze
„Griek", in het vaderhuis binnentrad. Een gelijkaardige „Heimkehr"
zal zich een weinig later nogmaals, onder geleide van een andere
„Griek", de classicist J. J. Winckelmann, bij Walzel voltrekken.
Zoals Schlegel eertijds Plotinos, die hij nog voor Plato nam, tegen
Aristoteles uitspeelde, zo stelt Walzel ook G. Bruno tesamen met
Plotinos tegen J.C. Scaliger op 18. Weer trekt Walzel een lijn doorheen de geschiedenis van de esthetica : aan de ene kant noemt hij
Cfr. ook Platon oder Plotin?, in : Neophilologus, 23, 1938, p. 444-449.
Plotins Begriff der iisthetischen Form (1915), in : Vom Geitesleben alter und neuer
Zeit. Aufsiitze. Leipzig : 1m Insel-Verlag 1922, p. 1.
18 Cfr. Aristotelisches und Plotinisches bei Julius Ciisar Scaliger und Giordano Bruno
(1916), in : Vom Geistesleben alter und neuer Zeit, p. 58-84. G. Bruno meende eveneens
met Plato in de plaats van met Plotinos te doen te hebben.
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Aristoteles, Thomas van Aquino, Scaliger, Boileau ; aan de andere
Plotinos, G. Bruno met zijn Eroici Furori, Shaftesbury, de Duitse
romantiek. Deze indeling laat Walzel ook toe de Duitse en de Franse
volksaard in antithese to brengen. Scaliger kondigt Boileau, de eeuw
van Louis XIV en de Franse klassiek aan ; G. Bruno staat aan de kant
van het Duitse genie ; hij bereidt het pad voor Goethe, Schiller en
de romantiek 19.
Walzels dualistische visie op de geschiedenis van literatuur en esthetiek mondde ten slotte uit in zijn opvatting over de „Zweipoligkeit
aller Kunst". Vooral na de publikatie van WOlfflins Kunstgeschichtliche Grundbegriffe in 1915 trad deze opvatting duidelijk naar voor.
Met Worringer aanvaardde Walzel twee mogelijkheden van kunstschepping, die polair tegenover elkaar staan. Worringer had deze typen
in een werk van 1908 „Abstraktion" en „Einfahlung" genoemd. Walzel, die steeds van zeer dichtbij de letteren van zijn tijd gevolgd had,
zag dat de expressionistische kunst niet mocht beoordeeld worden met
maatstaven van aristotelisch-realistisch allooi, die enkel bij de „imitado naturx" in de kunst aangepast leken. Indien de kunsthistoricus
enkel over deze criteria beschikte, stond hij machteloos tegenover de
gotiek, de barok, Shakespeare, de meeste romantici en de expressionisten. Walzel voelde dat hij niet alleen de expressionisten, maar ook
Shakespeare en de barok „redden" kon, indien hij, zoals Worringer
het deed voor de beeldende kunsten en de architectuur, ook voor de
literatuur twee polaire, theoretisch gelijkwaardige vormmogelijkheden
aanvaardde.
WOlfflin bood hem in 1915 nog een houvast voor deze typologie
der kunstvormen, toen hij aan de beeldende kunsten van renaissance
en barok de polaire verhouding tussen deze twee kunsttypen demonstreerde, en ze tot immanente wet van alle kunstontwikkeling verhief.
WOJfflins vijf begrippenparen gaven Walzel het lang gezochte alaam
in de hand, waarmee hij nu in het rijk der letteren aan het werk zou
gaan. „tinter dem ersten starken Eindruck von WOlfflins Buch" 20,
schreef Walzel onmiddellijk een opstel over Shakespeares dramatische
Baukunst, waarin hij het begrippenpaar „tektonisch-atektonisch" op
Shakespeares vormgeving toepaste. Zijn eerste bedoeling hierbij was
„die Scheidung kiinstlerischer FormmOglichkeiten in zwei grosse Gruppen" 21 , dus een uitgesproken typologische bedoeling. Tot de „tekto19 o.c., p. 84.
Wechselseitige Erhellung der Kiinste, p. 42.
21 Wechselseitige Erhellung der Kfinste, p. 42.
20
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nische" groep zouden, bij voorbeeld, Corneille en Racine behoren ;
tot de „atektonische" : Shakespeare. Ook Fritz Strich plantte WOlfflins
kategorieen op het literairhistorisch onderzoek over in Der lyrische Stil
des 17. Jahrhunderts van 1916 22 . Hij werkte eveneens met het grondbeginsel van de „Zweipoligkeit".
Een zeer belangrijke opmerking van F. Strich neemt Walzel gaarne
over. Het Duitse genie, aldus Strich, heeft nooit blijvende, bovenpersoonlijke dichtvormen geschapen, zoals de antieke geest het deed.
Zulke streng genormeerde dichtvormen, als de sapphische of de alkeische strofe, konden bezwaarlijk door een Duitser geschapen zijn.
Dit ligt volkomen in de lijn van Worringer en WOlfflin, zegt Walzel :
het „Linear-Tektonische" is de Duitser vreemd, terwip. een Italiaan
toch nog naar de strenge „tektonische" bouw neigt, als hij volop barok
schept 23... Walzel constateert eens te meer een polaire tegenstelling
tussen het germaans-duitse en het latijnse genie, zonder zich met de
laatste precisering van het wezenonderscheid in te laten.
Met WOlfflins kategorieen in de hand neemt hij ook stelling tegenover Richard Benz' werk over Die deutschen Volksbiicher 24, die hij,
in tegenstelling met Benz, als renaissance-proza bestempelt, en dat op
grond van hun „schlichte Strenge" 25. Zou deze eenvoud van de Duitse
volksboeken, die dichter staan bij de renaissance dan bij de extatische
barok, er dan niet op wijzen dat „Duits" in het algemeen ook dichter
staat bij de pool van de renaissance, van de „Einfiihlung" (Worringer),
van het realisme en het impressionisme, er wellicht mee samenvalt ?
Aan het slot van zijn essay vermeldt Walzel nogmaals de barokke tendensen in de literatuur van toen en, dank zij *Mifflin, gingen hem de
ogen open voor het wezen van de expressionistisch-barokke dichtkunst.
Indien de Duitse volksboeken nu een „Grundzug der Renaissanceprosa" 26 vertonen, is dan een literatuur, die aan de antipode van de
„schlichte Strenge" staat, nog wel echt-Duits ? Voorlopig blijft Walzel
bij een zeer scherpe observatie van de literaire verschijnselen. De
„Zweipoligkeit aller Kunst", zoals die in Shakespeares dramatische

22 in : Abhandlungen zur deutschen Literaturgeschichte. Franz Muncher zum 60. Geburtstag dargebracht. Munchen : C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck 1916,
p. 21-53.
23 Wechselseitige Erhellung der Kfinste, p. 44.
24 Jena : E. Diederichs 1913.
25 Wechselseitige Erhellung der Kiinste, p. 52.
26 p.c., p. 56.
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en in Wechselseitige Erhellung der Kiinste
van 1917 tot uiting komt, levert hem een eerste synthese- en ordeningsbeginsel, dat al de stippellijnen van het Duitse vorm-type laat onderkennen.
Baukunst" van 1916

27

II. Definitie

Op 14 maart 1918 hield 0. Walzel te Amsterdam een voordracht
over Die kiinstlerische Form der deutschen Romantik, die hij op uitnodiging van Prof. J.H. Scholte als artikel aan „Neophilologus" afstond 28 . Dit artikel hood een belangrijke aanvulling bij Walzels Deutsche Romantik, die ondertussen al in vierde uitgave bij B.G. Teubner
verschenen was. Naast het boek van G. Simmel over Rembrandt van
1916, vermeldt Walzel ook nog Ernst Cassirers Freiheit and Form van
1917, dat ook het typisch Duitse levens- en vormgevoel navorste, als
bronnen voor zijn nieuwe inzichten.
Moet men, zoals F. Strich suggereerde, aan de romantiek het vormgevoel van de barok toeschrijven ? Stemt de terminologie waarmee
W. Schlegel de antithese tussen de antiek-plastische en de romantischpittoreske kunst verwoordde, niet haast woordelijk overeen met Wolfflins begrippenreeks van de barok ? Zullen dan WOlfflins barokbegrippen ten grondslag liggen aan de „hithere Mathematik" van het
romantische vormtype ? Een wezenlijk onderscheid verhindert Walzel
deze gevolgtrekking te maken. De barok „verrdt eine tiefere Aufwahlung" dan de romantiek, „sie gewinnt etwas Lastendes, Gespanntes,
fast Driickendes, ja Bedriickendes" 29 . De Duitse romantiek is stiller,
gedempter ; zij vertoont meer gelijkenis met Rembrandt dan met
Rubens of de Italiaans-Spaanse barokkunstenaars. Walzel verwijt dan
WOlfflin, dat hij dit onderscheid tussen de verkrampte, pathetische
barok en de meer verstilde barok niet maakte. De Duitse romantiek
hoort bij het tweede type van vormgevoel en vormexpressie thuis.
De Duitse romantiek hield ook niet van Rubens, „weil Romantik das
Wuchtige meidet" 30 . Verschillende van WOlfflins barokkategorieen
mogen ook voor de romantiek van toepassing zijn, omdat zij ook
Rembrandtesk zijn, toch springt een wezenlijk onderscheid tussen barok en romantiek in het oog.
27 Dit artikel verscheen eerst in het Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft
van 1916 en werd later opgenomen in Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erforschung.
28 Neophilologus, 4, 1919, p. 115-139.
29 o.c., p. 123.
30 o.c., p. 124.
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Nog veel genuanceerder dan Scherer, Worringer en Strich sprak
G. Simmel het wezen van het germaanse vormgevoel uit. Rembrandt
zag hij als een typische vertegenwoordiger van de germaanse psyche
en bijgevolg als een typische uitbeelder van het germaanse vormbesef.
Een eerste kenmerk van zijn kunst is : individualiteit 31 . Terwip in
het klassieke portret zich een ideele depersonalisatie van het subject
voltrekt, legt Rembrandt de vinger op het van binnen uit doorschemerende individuele leven. In de klassieke kunst, ten tweede, blijkt
het veelzijdige leven maar een wipplank to zijn voor het scheppen
van een vorm ; bij Rembrandt is de vorm „nur der jeweilige Augenblick des Lebens" 32 . Rembrandts kunst ontspringt juist aan het individuele en „augenblickliche" leven. Individualiteit en leven kenmerken in wezen de typisch germaanse, Rembrandteske kunst.
In deze twee grondgegevens bespeurt Simmel de oorzaak van het
feit dat germaanse aard en kunst voor niet-germanen „etwas Unformiges, ja Stilloses hat" 33 . Dat is de reden waarom classicistische tijdperken Rembrandt en Shakespeare als barbaren aanvoelen en afwijzen.
Het germaanse genie verzet zich immers tegen het algemene, het
supra-individuele, het voor-gevormde, de „wet". Welnu, deze trekken
die Simmel naar aanleiding van Rembrandt als typisch germaans bestempelt, zijn evenzeer onvervreemdbaar, typisch Duitse wezenstrekken. Walzel beschouwt een zekere „schauspielermãssige Pose" als een
wezenlijke karakteristiek van de baroktijd ; welnu, doordat dit emfatische, pathetische, overspannen theatrale gebaar aan Rembrandts
kunst vreemd is, staat hij niet alleen mijlenver van de klassiek der
Ouden, maar ook van de echte Italiaans-Spaanse barok. Dit eenvoudige, maar zeer gevoelige afluisteren van het individuele, „augenblickliche" leven kenmerkt ook het Duitse vormtype, dat dan zijn zuiverste incarnatie beleefde in de Goethe-tijd, en vooral in de lyriek van
de jonge Goethe zelf.
Was het niet die Rembrandteske eenvoud die Goethe op het oog
had, toen hij de idee van de „innere Form" van Plotinos en Shaftesbury overnam ? Plotinos stond immers met beide voeten op germaanse bodem : „Plotin ist mithin der eigentliche and der alteste Gewdhrsmann einer Formbestimmung, die nicht auf ein Allgemeines zielt,
sondern dem inneren Gesetz des Kunstwerks Raum verschaffen mOchibid.
ibid.
33 0.C., p. 125.
31
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te" 34 . Daarenboven voelde Plotinos wellicht nog meer Duits, toen
hij voorhield dat de expressie nooit het innerlijk aanvoelen volledig
en getrouw weergeven kan. Is het immers niet zo, dat de Duitser vaak
verzuimt de laatste uitdrukkingskracht uit een vormgestalte te persen,
omdat hij toch overtuigd is, „dass die kiinstlerische Vision sich met den
Mitteln ausseren Gestaltens nicht v011ig ausschOpfen lasse" 35 ? Deze
nooit bevredigde, immer dieper uitgravende uitdrukkingsbeweging
had Worringer al als het wezenskenmerk van de gotiek aangeduid.
Onder impuls van Plotinos bouwde Goethe zijn „Organismusasthetik" op. Deze was in de grand alleen een bezinning op het eigenDuitse vormgevoel. Daarom was de lyriek van de jonge Goethe ook
het prototype van de zuivere, oer-Duitse expressie. De Sturm-undDrang daarentegen was nog voor een groat deel barok, omdat die
onstuimige jongelui er veel te veel aan hechtten „sich in Szene zu
setzen" 36. Ook Schiller wrong zich vaak in een overspannen pose.
De romantici bereikten de zuivere Duitse vorm slechts bij uitzondering. Weinigen spraken haar zo onverbloemd en zo zuiver uit als
Novalis, de Duitser onder de Duitse romantici. Ook de romantische
dramaturgen konden zo moeilijk echt-Duits dichten, omdat zij van
zo dichtbij Shakespeare trachtten te volgen. Al is hun gevoel, hun taal
en hun gebaar veel gedempter dan het bij Shakespeare het geval is,
toch hadden zij er beter aan gedaan GOtz von Berlichingen na te bootsen, dan wel Macbeth of King Lear. Ondertussen hadden zij zich toch,
ondanks het falen van de meerderheid in de practijk, een duidelijker
beeld van de Duitse vormgeving gevormd dan Goethe zelf, die als
klassiek Dichter even een omweg had gemaakt. Goethe zelf keerde
trouwens in zijn laatste periode naar de vormgeving van zijn jeugd
terug. Goethe was, ten slotte, het bindteken tussen Sturm-und-Drang,
klassiek en romantiek, alles samengenomen een toppunt van Duitsnationaal artistiek zelfbewustzijn.
Hoofdkenmerk van de Duitse vorm is dus, volgens Walzel, de organisch-noodwendige weergave van „das Augenblickliche des Lebensvorgangs" 37 . Van Goethes gedicht Auf dem See zegt hij : „Da ist alles
gegenwdrtiger bewegter Augenblick" 38 . Ook van de Urfaust kan men
de typisch Duitse vorm zo aflezen. In 1918 oordeelt hij nog dat Goethes
34 o.c., p. 128.
3 5 ibid.
3 6 o.c., p. 129.
37 o.c., p. 131.
38 o.c., p. 132.
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klassiek onder het oogpunt van het typisch-Duitse een omweg, d.i. een
lichte verbastering, betekende.
Aan zijn opvatting over de Duitse vorm knoopt Walzel nog een
merkwaardige beschouwing vast. Men heeft terecht vastgesteld, zegt
hij F. Strich na, dat de lyrische vormen van supra-individuele makelij
van oosterse of romaanse afkomst zijn, terwijl een Duitser er nooit
kon aan denken dergelijke vormpatronen op te stellen, omdat hij ze
als een keurslijf, of als „Kiinstelei" aanvoelt 39 . Hoe zou men Tiecks
Magelone in het keurslijf van een supra-individuele versvorm kunnen
persen ? Is dit lied niet eenvoudigweg „gut goethisch schlichter Ausdruck des Lebens", en als zodanig ook „gutdeutsch", „echtdeutsch" 40 ?
De ongedwongenheid der vers- en gedichtvormen is een typisch Duitse
eigenschap. Deze ongedwongenheid is geen willekeur en nog minder
ongeremd pathos : iemand als Klopstock was nooit barokker en theatraler dan in zijn „freie Rhythmen", die hem veeleer van de Duitse
vorm in Goethiaanse zin verwijderden !
III. Toepassing en Nuancering
Na 1918 ondergaat Walzels visie op de Duitse vorm geen ingrijpende
verandering meer. Wel komt hij nog tot een belangrijke nuancering.
De literairhistorische fenomenen dwongen hem hier en daar zijn
definitie van 1918 te verruimen door er nog een ander, evenzeer Duits
vormtype in op te nemen. Dat hij niet omwille van de mooie synthese
aan de oorspronkelijke definitie van 1918 is blijven vasthouden, maar
ze geleidelijk door nuancering heeft verdiept, getuigt voor Walzels
meesterlijke objectiviteit als wetenschapsmens. Door steeds zichzelf te
blijven corrigeren betaalde ook hij zijn tol aan het eerlijk wetenschappelijk onderzoek.
De „Voraussetzungen" tot zijn boek Die Deutsche Dichtung seit
Goethes Tod 41 , die hij nog in 1918 schreef, zijn aan een studie van
de „Deutsche Form" gewijd. Wie alleen over het Duitse gemoed en
gevoel spreekt, schrijft hij er, beroert slechts de oppervlakte. Niettemin is deze aandacht voor de gemoedsrijkdom alleszins ook zeer Duits.
Zij is een erfdeel van de Duitse mystiek uit de late middeleeuwen, die
in het pietisme van de 18e eeuw terug opleefde. Het pietisme is een
typisch Duitse, d.i. irrationalistische, inalitionistische vorm van reli39 0.C.,

p. 133.
p. 135.
41 Berlin : Askanischer Verlag 1919.

40 0.c.,
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giositeit, schrijft Walzel. Welnu, de oudgermaanse poezie is al doorzinderd door het schroomvolle besef, dat het hoogste en het diepste
niet uit te drukken is in begrippen. De onuitsprekelijkheid van het
allerhoogste en ook van het allereigenste is van oudsher een constante
in de Duitse letteren geweest. Klopstock, en later ook Goethes Werther,
trachtten eveneens dit onuitsprekelijke, ontgrenzende levensgevoel uit
te spreken. Van bij de oorsprong openbaarde zich dus in de Duitse
literatuur een mysticistische, irrationalistische trek. Gevoel en gemoed
blijken zich van bij het begin op de Duitse levens- en kunstbeschouwing vast te zetten. Zou de Duitse klassiek, die dit ontgrenzend oneindigheidsgevoel aan banden legde, dan nog wel even Duits zijn als de
oudgermaanse poezie, als Klopstock, als Werther ?
De barok wordt in elk geval voortaan door Walzel als een on-Duitse
kunstvorm bestempeld. In een voordracht, in het voorjaar 1919 voor
de Schiller-Verein te Leipzig, opgenomen in Eintahrung in die Kunst
der Gegenwart 42 onder de titel Eindruckskunst und Ausdruckskunst
in der Dichtung, werkt hij de parallel tussen barok en expressionisme
volledig uit, en verwerpt hij beide als even on-Duits. J.J. Winckelmann, die als de voorvader van de Duitse klassiek moet aangezien worden, kantte zich vastberaden tegen de barok, omdat zij gans het tegenovergestelde wou van de „edle Einfalt und stille Grosse" der Ouden.
Nu is het een van Walzels grondintuities, dat Winckelmann zelf in
de Griekse klassiek juist deze vormeigenschappen „hineingetraumt
hatte" 43, die precies het eigen Duitse vormgevoel constitueren : „edle
Einfalt und stille Grosse" ! Winckelmann, en Goethe na hem, hebben
ten slotte de Griekse klassiek verduitst , zij zagen ze met Duitse ogen
en als zij ze nabootsten, werkten zij eigenlijk „gutdeutsch" ! Op deze
„Hineininterpretierung" van Winckelmann komt Walzel steeds en
steeds terug, als hij het heeft over het typisch Duits karakter van de
Grieks-klassieke kunst.
Welnu, indien Winckelman de barok verwerpt, omdat zij niet
Grieks-klassiek tewerk ging, dan betekent dit alleen, dat de barok in
wezen niet-Duits was ! Vanaf 1919 gaat in Walzels werk de verheerlijking van de Duitse klassiek gepaard met een steeds scherper wordende depreciatie van de barok. Walzel veroordeelt niet, omdat zijn
dogma van de „Zweipoligkeit aller Kunst" in theorie de gelijkwaardig42 Einfiihrung in die Kunst der Gegenwart. Von Max Deri-Max Dessoir-Alwin Kronacher-Max Marstersteig-Arnold Schering-Oskar Walzel. Dritte Auflage. Leipzig : Verlag
von E.A. Seeinann 1922.
43 p.c., p. 45.
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heid van beide polen vrijwaart. Toch is hij zo van de objectiviteit
van zijn typologisch criterium overtuigd, dat hier en daar een geringschattend oordeel, o.m. over de barok en het expressionisme opklinkt.
Willens nillens wordt hij tot waarde-oordelen genoopt.
Kondigt dan het expressionisme van de 20e eeuw niet een „Entdeutschung" van de Duitse letteren aan, zoals dat ook gebeurde met
de barok in de 17e eeuw ? Ongetwijfeld verwijdert het expressionisme
zich van Goethe, de parel aan de Duitse kroon. Maar hier rijst toch
een vraag : is het Duitse wezen niet veeleer meer-voudig dan enkelvoudig, en draagt het alleen het vormtype van Goethe in zich, en geen
ander ? Meenden in Goethes tijd dichters als Lenz, Klinger, Arnim,
Grabbe en Buchner 44 niet getrouwer en zuiverder de Duitse eigenaard
to vertolken dan Goethe zelf ? Wanneer de expressionisten zich nu op
de gotiek in Worringers zin en op de barok als hun voorvaders beroepen, dan wijzen zij beslist Goethes vormidealen als voorbeeld voor
hun kunst af, maar zijn zij daarom on-Duits ? Zijn zij niet nog meer
Duitser dan de Duitsers van de „edle Einfalt and stille Grosse" ?
Walzel antwoordt enerzijds, dat alles wat germaans of gotisch is in
diegenen die van Goethe afwijken, nog niet typisch Duits is, maar
anderzijds beantwoordt hij slechts zijdelings de voornaamste vraag :
hij stelt alleen vast, dat de schoonste verworvenheden uit de Goethetijd — een periode van hoogconjunctuur van „Deutschtum" — door
de expressionisten vërwaarloosd worden. Weer gebruikt hij een conjunctief : „Keinem sei es verdacht, wenn er in der Abwendung von
Goethes oder Kellers oder Fontanes kiinstlerischen Brauchen (...) einen
Rackschritt der Kultur wittert" 45 ... De context maakt echter klaar,
dat Walzel de teleurgang van het Duitse klassicisme als een teruggang
van de Duitse kultuur betreurt, zoals hij het in de grond ook als een
teruggang beschouwt dat, ten tijde van de gotiek en de barok, het oerDuitse overspoeld werd door het extatisch-germaanse.
Welke is dan de verhouding tussen Shakespeare en het Duitse vormgevoel ? De romantische dramaturgen waren van mening, dat Shakespeare hen nog veel dichter bij de Duitse eigenaard zou brengen, dan
Faust of Giitz. Maar, aldus Walzel in 1919, hierbij vergisten zij zich
deerlijk : „Wer erkennt nicht auf den ersten Blick, um wieviel mehr
leidenschaftliche Erregung den Menschen Shakespeares eigen ist, als
dem deutschen Wunsche nach schlichter Menschlichkeit, nach unun44

men kan er ook nog Jean Paul bijvoegen.
p. 45.

45 0.c.,
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terstrichenen Gebdrden entspricht ?" 46. Daarom ook mislukten de
romantici in hun nabootsing van Shakespeares pathos en geweld : zij
wilden nu eenmaal iets on-Duits, iets tegennatuurlijks uitdrukken.
Niet de gotiek, noch de barok en het expressionisme, maar wel de
Duitse klassiek, de Goethiaanse romantiek, het realisme en het impressionisme waren van typisch Duitse aard, aldus Walzel in 1919. J.J.
Winckelmann, door zijn Duitse inborst misleid, opende de poort voor
het Goethiaans realistisch classicisme, dat veel dichter bij het Duitse
vormgevoel ging aanleunen dan Winckelmann of Goethe zelf het ooit
konden bevroeden. Winckelmann verleende aan het helleniserende
classicisme ongewild en ongeweten „eine echtdeutsche Zutat" 47. De
Duitse klassiek was in de grond on-Grieks, aldus Walzel, en dat dank
zij Winckelmann. De „Organismusasthetik", die Goethe in de Griekse
plastiek meende verwezenlijkt te zien, is in tegenstrijd met de supraindividuele normen der vormschepping in het klassieke Hellas.
In Schillers psyche leefde een sterkere innerlijke spanning dan bij
Goethe. Vooral in zijn jeugd voelde hij zich met Klopstock nauw verwant. Zijn debuut als lyrisch dichter stond gans in het teken van
Klopstocks barok. De demping, die Goethes genie ingeboren was, kende
de jonge Schiller niet. Welbewust wou Schiller zich vervolgens het
eenvoudiger uitdrukkingsgebaar van Goethe eigen maken, wanneer
hij besloot het Goethiaanse classicisme na te bootsen. Maar, zoals hij
in zijn lyriek de „Naturndhe" van Goethe niet bereikte, zo moest hij
ook veel typisch Duitse eigenaardigheden opgeven om zijn figuren met
zo vasten voet op de planken te zetten, als hij het deed 48. De onverbeterlijke theatrale geste zat hem in het bloed. Zo echt-Duits als
Goethe is hij nooit geweest.
Wat was nu eigenlijk Duits aan onze klassiek, vraagt Walzel zich
andermaal en ten slotte in 1921 of 49. Walzel voelde dat hij met zijn
vroegere definitie van „Duits" als „schlichte Strenge" of als „edle
Einfalt and stille Grosse" in een stroef schematisme dreigde te vervallen. Had hij niet onder Simmels invloed, en op zijn beurt door
Winckelmann misleid, overhaast veralgemeend ? Moest hij niet naast
het dempende vormtype ook nog een Alder, meer met de barok en
gotiek verwant type aanvaarden als evenwaardig Duits ? Walzel stelt
immers ook in de vroege middeleeuwen de tegenstelling van twee typen
46 Die Deutsche Dichtung seit Goethes Tod, p. 13.
ox., p. 6.
p. 10.
49 Das Deutschtum unserer Klassiker, in : Zeitschrift fur Deutschkunde, 1921, p. 81-100.
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48 ox.,
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in de Duitse letteren vast : Wolfram von Eschenbach is meer gotisch
dan de stillere, gedemptere Hartmann von Aue 50 . Hij ziet ten slotte
in de antithese Wolfram-Hartmann de wisselwerking tussen twee even.waardige Duitse vormtypen : het dempende, dat de „edle Einfalt und
stille Grosse" nastreeft ; het chaotische, dat de gotiek, de barok, de
niet-goethiaanse romantiek en het expressionisme in de Duitse letteren mogelijk maakt. under Simmels invloed zag hij oorspronkelijk in
de Rembrandteske „Selbstbeschrankung (...) etwas Echtdeutsches" 51
nu wordt zijn aandacht meer en meer gevestigd op de andere pool
van de Duitse vorm, die zich van oudsher tegen de „Beschrankung"
weerde. Deze tweede pool is niet waarachtiger Duits, zoals zovelen
heden menen, zegt Walzel, „aber auch deutsch ist er" 52.
Walzel komt dus tot een antithese tussen de gotische en de Goethiaanse mens en beide zijn, volgens zijn nuancering van 1921, evenwaardig Duits. Op grond van deze beide polen verklaart hij de evolutie van de Duitse literatuur na Goethe. Een bestendige slingerbeweging tussen realisme en impressionisme enerzijds, en „Ausdruckkunst" of expressionisme anderzijds, bepaalt de gang der Duitse letteren na Goethes dood. Hier speelde zich in versnelde beweging een
proces of dat van oudsher de wisselingen tussen beide vormtypen beinvloed heeft. Als de ineenstrengeling van beide Duitse vormtypen
verklaart Walzel ten slotte ook de Duitse klassiek. Het wonder „Goethe" is dan het volgende : „in Goethes wichtigsten Schopfungen wird
der chaotische Deutsche durch die Mittel einer ruhigern, stillern,
schlichtern, natiirlichern deutschen Ausdruckform vergegenwartigt" 53.
Juist op het ogenblik dat de Duitse kultuur rijp was om het erfdeel
van de Griekse klassiek met de eigen aard to versmelten, werd haar een
figuur als Goethe geboren die in zich de chaotische woelingen van
gotisch-germaanse afkomst voelde, maar ze eveneens temperen en dempen kon, naar Winckelmanns oer-Duitse norm.
Men merkt de wijziging die zich in Walzels visie op Goethes klassi-cisme heeft voorgedaan. Goethe vertegenwoordigt niet het enkelvoudige, Rembrandteske vormtype, maar hij bundelde de twee polen van
50 o.c., p. 89. Walzel neemt hier een gedachte op die een kwarteeuw vroeger door zijn
meester Richard Heinzel voor het eerst uitgedrukt was.
51 o.c., p. 91.
52 ibid.
5 3 o.c., p. 97. Betekenisvol is wel, dat Walzel dit artikel in 1922 een andere titel gaf,
toen hij het opnam in Vom Geistesleben alter und neuer Zeit, nl. Zwei MOglichkeiten
deutscher Form (p. 114-141). Deze wijziging van de titel onderstreept nog de ontwikkeling
in Walzels visie na 1918.
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de Duitse vormgeving, daarbij geinspireerd door Helleense en Franse
modellen en voorgelicht door Winckelmann. Deze sublieme synthese
van de Duitse volksziel, van nature tussen twee polen geslingerd, was
het eigenlijke „Wunder", dat zich in de klassieke Goethe voltrok.
Tevens aanvaardde Walzel op dit ogenblik, in 1921, een dualisme in
de Duitse ziel : hij zag ze als een geestelijke structuur, die in labiel
evenwicht op twee polen rustte. Het Duitse volkstype was in Walzels
visie minder een schema en meer een structuur geworden. Dit is de
voornaamste nuancering die hij aan zijn definitie van 1918 nog heeft
aangebracht. Al zijn verdere toepassingen in zijn literairhistorisch werk
steunen op dit grondinzicht, dat in 1921 in definitieve begrippen werd
vastgelegd.
0. Walzel belandde dus terug bij zijn grondintuItie over de „Zweipoligkeit aller Kunst". Zij vormt de ruggegraat van al zijn literairhistorische typologieen. Zij verklaart de antithese germaans-latijns ;
zij maakt grote literairhistorische synthesen mogelijk : enerzijds de
kunstvormen van het mediterraneaans-klassieke en gedempte type ; —
anderzijds de kunstvormen van het noords-barokke en emphatische
type ; zij schraagt ook de dualistische Duitse vorm. Dat Walzels literairhistorische inzichten en methoden zo sterk typologisch georienteerd zijn, zal Been verwondering wekken, als men zich de overwoekering van de literatuurstudie, tussen de twee oorlogen, door typologieen van alle slag voor de geest roept. Walzels grootste verdienste
ligt in de omzichtigheid en de nauwkeurigheid in zijn begrippenvorming, waarmee hij aan zijn werk een meesterlijke objectiviteit verleent. Ten slotte lijkt de leer over de „Zweipoligkeit aller Kunst" bij
Walzel te wijzen op een ingewortelde antithetische denkvorm. Wellicht
zal men zich des te beter een inzicht in Walzels monumentaal literairwetenschappelijk werk verwerven, wanneer men zijn typisch antithetische denkmethode, in al haar aspecten en toepassingen, klaar voor
ogen heeft.
Leuven
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M. JANSSENS

IN MARGINE
DE DICHTER HEIN VAN AKEN
In 1957 promoveerde W.E. Hegman te Gent met een — zoals hij het
zelf omschrijft — „(onuitgegeven) omvangrijk proefschrift" over Hein van
Aken, een der eerbiedwaardigste namen uit onze Middelnederlandse literatuurgeschiedenis. Op geregelde stonden heeft hij in enkele tijdschriftartikels gedeelten daarvan ondergebracht. Thans geeft hij een groter stuk
vrij met zijn nieuwe uitgave van de vierde Martijn. Al dit los materiaal
over Hein van Aken geeft ons een goede gelegenheid om enkele beschouwingen te wijden aan deze in afleveringen verschijnende dissertatie.
A. Hughe van Tabaryen

Laten wij beginners met een korte typering van Van den coninc Saladijn
ende van Hughen van Tabaryen, het enige werk dat met zekerheid door
Hein van Aken vervaardigd werd, aangezien zijn naam in het laatste rijm
is vastgelegd. Het is een vertaling van l'Ordene de Chevalerie, en men kent
het verhaal ; de ridder Hughe wordt op een kruistocht gevangen genomen
en zal slechts vrijgelaten worden op voorwaarde dat hij sultan Saladijn
ridder slaat ; Hughe sputtert aanvankelijk tegen maar voltrekt later het
hele ceremonieel van de ridderwijding aan de sultan, alles verklarend en
hem wijzend op zijn nieuwe plichten.
De Histoire littèraire de France (XVIII p. 760) ziet in dit gedicht een
„eloge de la chevalerie" ; voor Pater van Mierlo (I p. 335) flakkert hier de
riddergeest een laatste maal op in al zijn zuiverheid, Knuvelder (I p. 150)
noemt de verdietser een bewonderaar van de adellijke geest en niet anders
luidt het oordeel van Hegman zelf (NTg 59, 163) : een man voor wie de
ridderschap een levensideaal was. Ik heb daarentegen Hughe van Tabaryen
steeds als een persiflage van de ridderwijding (het sacramentum militare,
volgens de woorden van Joh. van Salisbury [1. 1180]) gelezen ; ik merk nu
echter dat ik met deze opvatting alleen sta. Het is hier niet de plaats om
daar nader op in te gaan maar ik zou toch het volgende ter overweging
willen geven. Beging Hughe geen infame, onwaardige daad toen hij de
ongedoopte, eergierige heiden Saladijn ridder sloeg ? Het zijn stuk voor
stuk kostelijke tafereeltjes, vooral wanneer de machtige soudaen in zijn
badje duikt ten bewijze dat hij „alle oncuusheit versmaet" en wanneer hij
even later wordt omgord met „een wit gordelkijn goet van prise" als blijk
dat hij „in reinicheit ghebonden" is. Ja, met een schuin knipoogje naar
zijn harem zeker ! Is dit geen satire : de oervijand van de ridderschap met
him symbolisch wit gordeltje aan ? Gelukkig gaat de schrijver niet zover
dat hij Saladijn voor de plechtigheid laat biechten en kommuniceren ;
dat verzacht de parodie enigszins.
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Wel words er van Richard Leeuwenhart 1 verhaald dat hij een neef van
Saladin tot ridder sloeg, maar deze fantast van de derde kruistocht heeft
nog andere extravaganties op zijn kerfstok. Hij bood ook zijn zuster ten
huwelijk aan Safadin, een broer van Saladin, en de verstandhouding met
de heidenen bleek veel groter te zijn dan tussen de christenen onderling.
— Over Frederik II van Hohenstaufen 2 vertellen de kronieken eveneens
dat hij een edele Saraceen tot ridder sloeg ; hij staat bekend als een realist
en een godsdienstig skepticus zonder skrupules ; en na zijn dood deed de
legende de ronde dat hij zich als Antikrist in de Etna had teruggetrokken. — Veel principieler was de houding van Lodewijk IX de Heilige.
Wanneer een heidens admiraal de gevangen koning de keuze laat tussen
hem ridder te maken of te sterven, weigert hij waardig en zonder vrees
„dicens quod nullo modo militem faceret a l i q u e m i n f i d e l e m" 3 . —
Wie het ernstig meende met de ridderschap, moest onherroepelijk in de
veelwijverij en het „ongeloof" een hinderpaal zien, hoe edel en grootmoedig zich ook sommige Mohammedanen betoonden 4. Daarom kan ik
niet geloven dat voor Hein van Aken de ridderschap een levensideaal was,
wel het tegendeel. Kan men zich een katoliek ijveraar voorstellen, die, om
het liturgisch ceremonieel meer onder de aandacht van de gelovigen te
brengen, b.v. Kroetsjtsjev zijn eerste kommunie zou laten doen ? Men probeert wel eens populair te zijn om in te slaan, maar wanneer men ridikuliseert, overschrijdt men de grens.
Er zit iets meewarigs in dit fabliau dat aan niemand nog een glimlach
ontlokt, iets triestigs als van een vergane glorie, terwijl Keats ons toch verzekerd heeft dat het schone a joy for ever Beef t.
B. De Vierde Martijn

Wijden wij nu onze aandacht aan de hoofdbrok : Hein van Aken, Vierde
Martijn, uitgeg., ingeleid en toegelicht door W.E. Hegman. Zwolle 1958.
Zoals men weet is de IV Martijn een in 1299 geschreven, anonieme dialoog
van 893 verzen, tussen Jacob ,,de man die het weet" en de vragenstellende
vriend Merten, met als onderwerp hun verontwaardiging over het verval
van de riddergeest onder de edelen ; men zou het tegenwoordig het best
definieren als een reaktionair pamflet. Formeel werden de clausulen van
Maerlant ten voorbeeld genomen, ook naar de inhoud vindt de eerste Mar1 Austin Lane Poole, From Domesday book to Magna Carta 1087-1216. Oxford 1951,
p. 361-362.
2 Fr. von Raumer, Geschichte der Hohenstaufen and ihrer Zeit. Leipzig 18583, VI
p. 554-555.
3 Er waren verschillende versies van dit verhaal in omloop, verg. Von Raumer o.c. IV
161 ; G. van Loon, Beschryving der alourde regeeringwyze van Holland, Leiden 1750, V
p. 337 ; de gesta door de monnik van S. Denis in Fr. Duchesne, Historice francorum
scriptores, Lutetize Parisiorum 1649, V p. 404.
4 Von Raumer o.c. VI 554.
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tijn hier weerklank. Aangezien de indignatie van de dichter voor een groat
deel door politieke gebeurtenissen werd veroorzaakt, heeft H. terecht aan
de historische achtergrond veel aandacht besteed (p. 11-20). Toch krijgt
de lezer van dit tijdschrift hier weinig nieuws onder ogen ; dit hoofdstuk
doubleert nl. — vaak woordelijk — een artikel dat H. enkele maanden
eerder in Spiegel der Letteren (II 34-48) publiceerde onder de titel De zg.
„vierde Martijn" voor het forum der geschiedenis.

Interessanter, voor de filoloog athans, is de auteurskwestie. De schrijver
van ons gedicht leefde zeker wel in Brabant, al intrigeert het mij zeer
dat juist waar over Vlaanderen sprake is of kan zijn, de exegese driemaal
tot een emendatie overgaat of een andere uitweg zoekt :
v. 511 seelants rouwe > slan(t)s rouwe
v. 526 dat vlaemsche orloge > dat valsche orloge
v. 774 die seeusche vloet > der see vloet 5

Inzake de attributie aan Hein van Aken heeft H. mij beslist niet kunnen
overtuigen. Onder de dichtende Brabanders, die rond 1299 floreerden,
wordt Hein gekozen alleen op grand van de verzen 742-744 (cfr. p. 20) :
Doe en mochte geen ridder sijn
— Dat orcondet tloy ende tgedichte mijn —
Van lachterliken seden.

Als ik de redenering van H. goed begrijp, verwijst de dichter hier volgens
hem en met tloy en met tgedichte mzjn naar Hughe van Tabaryen, dat hij
beschouwt als een formulier, een wetboek (p. 25) voor aankomende ridders
en waar inderdaad verscheidene malen wordt bepleit dat de ridder rein
van zeden moet zijn. Ik heb boven mijn interpretatie van Hughe gegeven :
daaruit blijkt m.i. dat Hein van Aken, de spotter met de ridderwijding,
niet de geestesgesteldheid bezat om in een IV Martijn lucht te geven aan
zijn verontwaardiging over het verval van de riddergeest. Hoe kan Hegman
Hughe beschouwen als een wetboek ? Het eerste beginsel der ridderschap
wordt er met voeten getreden en alle auteurs zijn het er over eens : een
o n g e 1 o v i g e kan geen ridder warden. Maar ik zal dat argument hier
niet laten gelden ; ik wil proberen om de tekst zelf van de IV Martijn het
antwoord te laten geven.
Het woord loy „lex" komt viermaal in de tekst voor :
1. 572 Dat men nu bi wille doet Dedemen al bi loye, ,,waarin men nu
willekeurig te werk gaat, handelde men vroeger volgens de wet".
2. 592 Berecht mi na dat loy, „licht mij in overeenkomstig de wet".
3. 719 Ic segt bi des Toys gelede : Hadde een die drie, hi wert op tstede
Riddere gemaect, „Ik zeg het je overeenkomstig de wet : bezat een man
die drie eigenschappen (t.w. verstand, edele geboorte en lichamelijke vaardigheid), dan sloeg men hem terstond ridder".
4. 742 (de boven aangehaalde passage).
5 Op deze plaats volgt H. niet de verklaring van Verdam seeusche vloet = zee ; hij wil
er de oever van de Westerschelde in zien.
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Uit deze vier bewijsplaatsen van loy treedt m.i. zonneklaar naar voren
dat de schrijver er mee bedoelt een erekode, een al of niet gekodificeerde
ridderwet, zoals zij toentertijd in de westelijke wereld werd erkend. Trouwens hoe kan de auteur in v. 719 — dat ook volgens H. (p. 21) dezelfde
rechtsbron is als in v. 743 — met betrekking tot de drie voorwaarden voor
het ontvangen van de ridderwijding verwijzen naar Hughe van Tabaryen?
Tevergeefs heb ik in dat gedicht naar een dergelijke opsomming gezocht 6.
Wat doen wij nu met de clou van Hegmans bewijsvoering : tgedichte
mijn in v. 743 ? Ik zal zeker niet betwisten dat in Hughe ridderlijke reinheid (met een glimlach) wordt aangeprezen ; H. citeert trouwens enkele
plaatsen. Maar waarom moet hier exclusief aan Hughe worden gedacht ?
Er zullen wel meer dichtwerken zijn, waar een dergelijke (nogal banale)
gedachte wordt ontwikkeld. Ik zou echter niet te ver zoeken en tgedichte
mijn interpreteren als „dit mijn gedicht", nl. de IV Martijn zelf, en de hele
tussenzin van v. 743 verklaren als „daarvoor getuigt de ridderkode en dat
is het opzet van mijn gedicht (of : daar sta ik met mijn gedicht achter)".
Er is dus m.i. geen enkele reden aanwezig om de IV Martijn aan Hein
van Aken toe te schrijven en integendeel alle aanleiding om zijn naam te
schrappen op het titelblad van de nieuwe uitgave. Want ook het bijargument van H. werpt geen gewicht in de schaal : het voorkomen in de IV
Martijn van enkele minder gebruikelijke woorden en uitdrukkingen uit
de mnl. Rose, die immers ook aan Van Aken wordt toegeschreven en waarover wij later nog zullen spreken. De Roseroman heeft ook bij ons ontzettend veel invloed uitgeoefend. Prof. Heeroma heeft daarvan nog enkele
staaltjes aangehaald in de 76ste jaargang van het Leidse TNTL. De onderzoeker moet hier dus dubbel op zijn hoede zijn en uit beinvloeding geen
konklusies trekken omtrent het auteurschap. Wanneer wij de door H. genoemde woorden in het Mnl. W. naslaan, zien wij dat deze lang niet uitsluitend aan de Rose en de IV Martijn behoren :
1. affere „zaak, aangelegenheid" treft men ook aan in Amand, Wrake
en Limb. In WNT I Suppl. 492 verwaarloost Kuyskramp de mnl. vorm
te noemen.
2. bladen+an (<mlat. bladum, fr. ble) „de vruchten plukken van, teren
op" ook in Overzee en Kerk. Cl. Trouwens op de aangeduide plaats in
Rose 896 vind ik het woord niet ; wel in r. 5722 — een heel ander ww.
bladen met de betekenis „bladeren krijgen" — en in r. 8960, dat weer een
ander bladen vertegenwoordigt (= ohd. blajan), nl. „slingeren (van een
schip)".
3. fadde „vadsig" ook in Ls fa. en Vaderb. ; in de vorm vadde tevens in
Limb.

4. van het stafrijmende gras ende griet citeert Verdam (II 2106) nog plaatsen uit S. Blisc. en Brab. V.
6 Ik vind in strofe 26 vier totaal verschillende punten die de ridder moet betrachten :
geen verradersmanieren, vrouwendienst, soberheid in eten en drinken, dagelijks mishoren.
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Nu wij Hein als auteur aan de kant hebben gezet, zou ik aan een zekere
Merten een kleine kans willen geven. Mijn vermoeden steunt op een analogie met de eerste Martijn en met twee andere werken, die onder direkte
invloed hiervan geschreven zijn, t.w. Wapene Rogier en Jans Teesteye.
Al deze disputationes de quolibet hebben met elkaar gemeen dat een dialoog wordt gevoerd tussen een al of niet gefingeerde en meestal goed ingelichte vriend en de auteur zelf die sprekend optreedt . zo resp. Martijn
en Jacob (van Maerlant), Rogier en Jan (de Weert), Wouter en Jan (van
Boendale). Wanneer wij dit schema nu op de IV Martijn toepassen, mogen
wij dan niet besluiten dat de gezel Jacob ook bier raisonneert met de
schrijver persoonlijk, met name dan Merten ? Jets meer over deze Merten
weet ik verder ook niet, maar misschien is het een stapje in de goede richting. Of mogen wij in de identieke namen van de personages, die in de I
en IV Martijn ten tonele worden gevoerd, alleen een blijk zien van de
sterke afhankelijkheid van de navolger ten opzichte van zijn voorbeeld ?
Met iets minder onzekerheid kunnen wij zeggen dat de IV Martijn niet
door een geestelijke werd geschreven, want hij verdedigt in str. XXXII het
toernooi dat door de Kerk verboden was. Ik ken maar een teoreticus die
het toernooi een noodzakelijke training vond voor de echte strijd op het
slagveld, en dat is de Katalaan Ramon Lull (XIIlde eeuw), maar hij was
geen geestelijke.
Het auteursprobleem heeft ons nogal lang beziggehouden ; bij het beschouwen van enkele andere facetten van deze nieuwe uitgave kunnen wij
korter zijn. In een volgend hoofdstuk van de inleiding behandelt H. de
zeer gekunstelde strofenbouw en het rijmschema, en het Brabantse dialekt
van zijn tekst. P. 34-52 beschrijft hij het beroemde Heber-Serrure hs. (Gent
UB 1374) met een gedetailleerdheid die evenredig is aan de belangrijkheid
van deze codex, wat bijzonder te waarderen valt. Node missen wij een
facsimile van dat interessante schrift uit Rooklooster ; de belangstellende
zal die moeten zoeken in Wetensch. Tijd. 1951. Gebrek aan paleografische

kennis verraadt de uitlating dat hij in het schrift nooit een semi-unciale d
met een rechte stok heeft ontmoet ; had hij die dan nog verwacht rand
1395 ? Het hs. heeft een uitgebreid afkortingssysteem ; p. 36-37 vraag ik
mij of of de abbreviatuur voor ra (brachte), ru (vruchte) en ua (quaet) wel
hetzelfde teken is, nl. een superskripte u (= een oorspronkelijke open a).
Hetzelfde zou ik willen weten van de doorstreepte p in partie en in proverbien ; me dunkt dat er voor het tweede een p met een kleine crochet door
de staart moet staan. De inhoudsopgave van de codex is weinig overzichtelijk gezet.
De tekstverklaring wordt tamelijk onhandig voor de gebruiker verdeeld
over 20 blz. aantekeningen en 45 blz. woordenlijst. Bij moeilijke teksten
verdient het m.i. de voorkeur onder of naast het mnl. een parafrase in
modern Nederlands te geven, zoals Pater van Mierlo voor de Strophische
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Gedichten van Maerlant heeft gedaan. — Op p. 89-90 wijdt H. meer dan
een hele biz. aan de etymologie van fray, met alle oudgerm. en vulgairlat.
vormen zonder enig nieuw gezichtspunt ; zo iets is in dit werkje niet op
zijn plaats. Hetzelfde p. 94 (rop) en 122 (ww. ghien). — In v. 228 verklaart
hij met Verdam cueren (Helpt, vrouwe, dinen gebueren In deeusche rike
cueren) als „in dezelfde toestand blijven" : zorg, Maria, dat de uwen in
de hemel blijven ; maar wie eenmaal in de hemel geraakt, die blijft er,
daarvoor is de hulp van Maria niet nodig. Een betere verklaring lijkt mij
dus : help de uwen zorg te dragen, zich moeite te geven voor de hemel. —
In v. 512 (Seelans rouwe) vermoedt H. (zie p. 101) dat het voorbeeld van
de kopiist sclans rouwe zou gehad hebben ; sclans is m.i. een onmogelijke
vorm, die ten onrechte op een lijn wordt geplaatst met sclotele enz.
H. heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt door juist van dit gedicht
een nieuwe uitgave te ondernemen. Wij moeten hem daarvoor dankbaar
zijn, want zijn arbeid voorziet zeker in een behoefte, al was de bijna honderdjarige editie van Serrure zeker niet slecht voor haar tijd. Litterair ontbreekt het de IV Martijn niet aan artistieke waarde ; heftig en bewogen,
bezwijkt de dichter toch zelden onder de ingewikkelde vorm. Stijlhistorisch
vertoont het merkwaardige aspekten, rijmtechnisch is het een bravoerstukje.
— Dit artistieke aspekt van zijn tekst heeft Hegman schromelijk verwaarloosd en dat vind ik erg jammer.
C. Rinclus
In de NTg 48 (1955) 77-81 heeft H. de vraag Is Hein van Aken de dichter
bevestigend beantwoord. Het is
wel een zeer merkwaardig stukje.
Zoals bekend vertaalde Gielijs van Molhem het eerste deel van Li Miserere door de Renclus de Moiliens ; een zekere Heinrec verdietste de rest.
Van deze Van Molhem kennen wij alleen de naam, die door het rijm is
gedekt. Verder niets. Werd hij in Mollem, in de buurt v. Affligem, geboren ?
Heette zijn geslacht Van Mollem ? Heeft hij zich later in Mollem gevestigd ? Bezat hij in Mollem prebenden ? Wij blijven het antwoord schuldig.
H. maakt er, met Serrure en Verwijs, een monnik van in Affligem. Maar
zelfs als Gielijs als jongetje in Mollem heeft gestoeid, stonden voor hem
verschillende wegen open om zijn Frans te leren ; hij hoefde niet naar het
machtige Affligem. Jan van Leeuwen — die in het begin der XIVde eeuw
in Affligem geboren werd — belandde als „goede kok" in Groenendaal.
Zo kon ook Gielijs in Mollem de parochieschool lopen, hij kon naar Asse 7,
dat steeds een voornaam landelijk centrum is geweest ; Brussel lag in de
buurt. Indien zijn wieg geschommeld werd op de rechteroever van de
Bollebeek, dan is Heinrec misschien in het vaarwater van de Norbertijnen
van het tweede gedeelte van de Rinclus

7
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Jan Lindemans, Toponymie van Asse. 's-Gravenhage 1952.

geraakt, want dit gebied behoorde onder Grimbergen. Ik bedoel, het zijn
allemaal zuiver gissingen. Waarom moet de man, die een geestelijk werkje
vertaalde, nu absoluut als monnik in Affligem hebben geleefd ? Niemand
zal er bezwaar tegen hebben dat deze mogelijkheid als mogelijkheid naar
voren wordt gebracht, maar wanneer op deze mogelijkheid weer een nieuwe
mogelijkheid wordt gestapeld, dan krijgen wij wel een gewaagde vertoning.
Aan deze akrobatiek gaat H. zich nu wagen.
Heinrec, de bewerker van de laatste 25 strofen, vertaalt Miserere CXIX
op de volgende manier :
Chistiaus et Clugnis le rechoit
Et vest l'abit Saint Beneoit,
Et en l'ordre de Premonstre,
A Mesdis sent mestier mostre

Cystiaus leit si (t.w. Quade Tonge)
in hare pade
Ende Clungi clemt op hare grade
Ende Premonstreit mercse in doge

Hij hekelt dus de Cluniacensers — waarbij nota bene Affligem aangesloten was —, betoogt H., maar spaart de Benediktijnen uit zijn voorbeeld ; dus Heinrec zal een Benediktijn geweest zijn of gewerkt hebben in
opdracht van Benediktijnen. Doch in een Naschrift (p. 80) ziet H. de zaken
anders en vergast ons op een grappige kapriool : met Cluny zijn juist de
Benediktijnen van het zuiverste water bedoeld en Heinrec hekelt ze dus
in plaats van hen ongemoeid te laten. Hoewel H. in dit Naschrift dus van
een tegenovergestelde suppositie uitgaat, blijft zijn konklusie toch dezelfde : Heinrec werkt onder Benediktijnse invloed, omdat „heel wat middeleeuwse leerdichten... van de hand van geestelijken zijn" en omdat het
juist de beste kloosterlingen zijn die elkanders gebreken hekelen. De lezer
vraagt zich of : waarom precies onder Benediktijnse invloed, want Heinrec
hekelt toch — in navolging van zijn Franse voorbeeld ! — even goed
Citeaux en Premontre ?
Met min of meer aarzeling is vroeger de identiteit van onze Heinrec
met de in Korbeek-Lo (of Korbeek-Dijle) aan de Rose werkende Hein van
Aken geponeerd. H. meent nu de ontbrekende schakel tussen Affligem (?)
en Korbeek (?) gevonden te hebben. Hij weet ons precies te vertellen hoe
het onvoltooide hs. van Gielijs bij Hein van Aken is bezorgd : de kloosterkoets reed van Affligem naar het dochterklooster te Vlierbeek (Kessel-Lo)
en vandaar naar Korbeek-Lo, dat zijn parochiale tienden aan Vlierbeek
moest betalen. IVIaar hoe kunnen wij nu een parcours uitstippelen als
wij niet weten waar het startschot heeft weerklonken en waar de eindstreep
ligt getrokken ? Zelfs als wij Affligem als vertrekpunt mogen nemen, zijn
de wegen naar een dichtende Heinrec ergens in Brabant zeker talrijk geweest. De Heinriken, gekerstend naar de hertog, liepen toen bij bosjes
rond. Voorlopig ben ik niet overtuigd dat alleen Hein van Aken tot deze
taak was opgewassen, en kan ik in de Heinrec van de Rinclus niet veel
meer zien dan een elegant anonymaat.
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D. De roman van Limborch

In NTg 49 (1956) 157-163 vergelijkt H. Ridderschap en Ridderwijding
in „Hughe van Tabaryen" en de ,,Roman van Limborch". Hij wijst bij die
gelegenheid op enkele overeenkomsten tussen deze twee en op enkele afwijkingen. Toch is hij op zijn hoede om hier geen vermetele konklusies
uit te trekken omtrent het auteurschap. Ridderwet en -moraal vormden
toen een vast, gekodificeerd geheel. Bovendien mag niet vergeten worden
dat Hughe slechts een vertaling is.
Nog eens datering en attributie van de „Roman van Limborch" heet
een bijdrage van een paar jaar later in hetzelfde tijdschrift (NTg 51, 1958,
159-167) 8. Prof. Hellinga heeft in Vooys voor de Vooys (1953) geprobeerd
om op een vernuftige wijze de korrupte epiloog 9 te handhaven, met als
resultaat een datering ca 1350-1357. Aanvankelijk was H. de Amsterdamse
hoogleraar gevolgd op dezes cryptische wegen (NTg 59, 157) ; hier neemt
hij kordaat stelling, m.i. terecht, en handhaaft met Jonckbloet en Verdam
een ontstaanstijd, die een halve eeuw vroeger ligt, omstreeks 1280-1318.
De tweede helft van deze bijdrage is gewijd aan de attributie van de
Limborch. De Brabantse dichter van deze roman noemt zich Heinriic, en
natuurlijk werd hij al spoedig vereenzelvigd met Hein van Aken, alsof
er niet meer dan een koe is die Marie heet. Als voornaamste grand daartoe gold zijn vertrouwdheid met de Rose, een zeer zwak argument gezien
de „classiciteit" van deze tekst, zoals wij boven p. 60 reeds opmerkten.
L. Willems, later door Pater van Mierlo gesteund, heeft zich verzet tegen
het vermeende auteurschap van Hein van Aken, door te betogen dat een
en dezelfde schrijver moeilijk in de IV Martijn Jan II van Brabant kon eren
en in een ander epos de Limburgse dynastie verheerlijken. Met reden wijst
H. er op dat deze politieke onverzoenbaarheid na 1283 niet meer bestand.
8 P. 162 noot 2 zou een verwijzing naar de editie van het Brusselse hs. van de Limborch
door Th. Meesters p. XVI op haar plaats geweest zijn. — Ten onrechte stelt H. het in
spa, II 304 voor alsof dit een editio princeps is ; deze roman werd reeds in 1846-47
uitgeg. door L. van den Bergh naar het Leidse hs.
9 Ik vraag mij of of deze epiloog wel van de auteur is en geen gebrabbel van de kopiist.
„Heinriic die dit maecte" zou dan slaan op de materiele arbeid van het schrijven. Een
kleine aanwijzing dat deze kopiist dan waarschijnlijk in een klooster mag gesitueerd worden, zie ik verderop in dit explicit :
Op sente Sebastiaens dach
Die doe op enen vridach gelach,
Wel omtrent te h o m es tide ... (p. 269 v. 1399).
Verdam in verbo zegt wel dat hoochmissetijt ook een bepaalde tijd van de dag (ca 11
uur) kan betekenen, zonder dat aan een mis wordt gedacht. Als bewijsplaats hiervoor kan
zeker niet gelden het enige voorbeeld dat hij citeert ; „Doe die homissetijt aen stond..."
(D. War. 5, 401) betekent juist : „net toen de hoogmis zou beginnen". Ik kan mij zulke
tijdsbepaling op een weekdag alleen in een klooster voorstellen, waar volgens de regel
ook op gewone dagen een hoogmis wordt opgedragen. Maar ik geef toe dat dit een zeer
zwak argument is, zonder waarde zolang het van elders geen steun ontvangt.
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Toen immers was Ermingarde, hertogin van Limburg, kinderloos gestoryen ; de successieoorlog werd in 1288 door de slag van Woeringen beslecht
in het voordeel van Jan I van Brabant 10. De Limborch werd dus niet
gedicht om de gedachtenis levendig te houden van een uitgestorven geslacht
— zoals Th. Meesters in zijn editie van 1951 nog meende —, maar om de
overwinnaar en de nieuwe hertog van Brabant en van Limburg meer luister bij te brengen.
Dat Hein van Aken de dichter zou zijn, acht ik uitgesloten , de Limborch ademt een heel andere geest dan de ironische Hughe. Voorlopig
kunnen wij dus alleen zeggen dat de invloed van de Rose niets bewijst
en dat het ca 1290 in de lijn lag van de politieke konstellatie in het hertogdom Brabant om het huis van Limburg te bezingen.
E. De vertaling van de Rose

Wij zullen het hier niet hebben over de fragmenten van de zgn. tweede
vertaling, waaraan Prof. Heeroma zo pas een prachtig boek heeft gewijd,
maar over de andere, gelukkig volledige verdietsing, die in 1868 werd
uitgegeven door Eelco Verwijs en die nog in drie hss. voorkomt :
A (Den Haag KB Akad. XXIV [VI.-Brab. ± 1300]).
C (Stuttgart Landesbibl. fol. 22, het bekende Comburgse hs. [Oost-vl.
± 1400]).
B (Brussel KB II 1171 [VI.-Brab. ± 1350]), dat ten tijde van Verwijs'
editie in Engeland zat ondergedoken.
De vertaler deelt ons in de tekst gelukkig zijn naam mee. Waar het Frans
heeft (v. 10526) : Vez ci Guillaume de Lorriz, vinden wij in het Diets
(v. 9901) : Siet hier van Brusele Henrecke. Om in deze en in Hein van
Aken een en dezelfde persoon te zien beroept men zich op een passage
uit de Lekenspiegel van Jan Boendale [1330] :
Van Bruesele Heyne van Aken,
Die wel dichte conste maken,
(God hebbe die siele sine !)
Maecte dese twee vaersekine :
„Vrient, die wart langhe ghesocht,
Selden vonden, schiere verwrocht."

H. wijst er ergens 11 op dat hij deze door Boendale geciteerde verzen van
een overleden kollega — die meteen een belangrijke terminus ante quem
vastleggen — noch in het oeuvre van Hein noch in de hem bekende mnl.
litteratuur heeft aangetroffen. Terloops kan ik hier meedelen dat dit
mooie koppelvers over de vriendschap wel degelijk buiten de Lekenspiegel
voorkomt. Nap. de Pauw publiceerde het in zijn Mnl. Ged. en Fragm. I 651
naar hs. Brussel KB 837 fol. 110 [± 1460] :
10 R. van Roosbroeck e.a., Geschiedenis van Vlaanderen. Amsterdam 1937, II p. 32 ;
J.A. van Houtte e.a., Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Utrecht 1950, II p. 265.
11 Handelingen Zuidndl. Maatschappij XI (1957) p. 67.
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Vrient werdt langhe ghesocht
Selden vonden, saen verwrocht

Ook de kopiist van de rijmspreuken in Ruusbroec-hs. Qq (Brussel KB
2559-62 [1420-1460]) was er van vervuld . niet minder dan driemaal schreef
hij het met onbeduidende varianten over ; zij staan met andere gedrukt
in TNTL 20 (1901) p. 282, 285 en 287, resp. de nrs 40, 53 en 67.
De naam van de Rose-verdietser in v. 9901 wordt een weinig verder
gekompleteerd met enkele gegevens, waarvan de interpretaties nogal ver
uiteenlopen. Ik geef hier eerst de versie van het oudste hs. A :
9960

9965

Nu es wel recht sekerlike,
Dat wi den toename van Heinrike
Seggen ende condich maken ;
Want die toenamen sie sijn saken
Daer die man bekint mede es.
Sijt seker des
Es sijn toename, ende es prochiaen
Te Cortbeke, alsict hebbe verstaen.

Is deze tekst te vertrouwen ? Hoever gaat de geloofwaardigheid van hs.
A ? — Het wordt zeer vroeg gedateerd, ca 1300 en in TNTL 69 (1951)
heeft Dr G.I. Lieftinck betoogd „dat het dicht bij de autograaf (staat) of...
erop terug (gaat)". Zijn bewijsvoering heeft mij niet overtuigd. In het fraai
uitgevoerde hs. A gingen Rose en Cassamus oorspronkelijk onmerkbaar in
elkander over. Dus — zo redeneert L. — moet de kopiist van A deze beide
werken Di in zijn zeer eenvoudige legger gevonden hebben, en dit zou dan
de autograaf moeten zijn indien de Roman de la rose en de Vceu du paon
door dezelfde auteur werden vertaald. Niemand heeft echter tot nog toe
de Dietse schrijver van de Rose en de bewerker van Cassamus met elkaar
in betrekking gebracht ; het zou ook een moeilijk uit te maken zaak zijn,
gezien de lange en de korte versie van Cassamus en de betrekkelijk geringe
restanten. Bovendien, als er iemand een dikke streep zet onder zijn werk,
in casu hier onder de autograaf van de Rose, dan is dat toch in de eerste
plaats de vermoeide vertaler zelf. Er zijn trouwens nog andere argumenten
die hs. A van de autograaf verwijderen. Een autograaf geeft men toch
alleen aan vertrouwde vrienden, welnu, de toenaam van de schrijver is
in v. 9964 niet eens ingevuld. Bovendien noemen de Bouwst. Mnl. W. art.
1118 het dialekt van deze codex Vlaams-Brabants ; de oorspronkelijke
Brab. tekst heeft dus ca 1300 reeds een omweg over Vlaanderen gemaakt.
— Toch blijft het een feit dat A chronologisch het dichtst bij het origineel staat, dat rond 1280 moet ontstaan zijn. Daarom zullen wij nu de
verschillende elementen, die de boven aangehaalde verzen bevatten, afzonderlijk bespreken.
1. V. 9964 is duidelijk korrupt : de toenaam ontbreekt. Steunend op de
dubbele naam bij Boendale, emendeerde reeds Willems :
Van Akene, sijt seker des
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en iedereen heeft steeds toegejuicht. Toch moeten wij hier op onze hoede
zijn. Hs. C heeft i.p.v. de boven aangehaalde passage (v. 9959-66) heel andere verzen waar er geen kop of staart aan te vinden is ; zij staan bij
Verwijs afgedrukt p. XV. Hs. B, dat Verwijs niet gebruikte voor zijn editie,
heeft op enkele kleine verschillen na, dezelfde lezing als A, maar hier
staat de toenaam wel ingevuld met een geheimzinnig Manica :
Manica sijt seker des
Es sijn toename ende es prochiaen
Te cortbeke alse is hebbe verstaen

Daarna laat de kopiist op fol. 63b, zoals meer gebeurt in dit afschrift —
het is een merkwaardige eigenaardigheid van deze codex 12 -, zonder
tekstverlies 10 regels open om dan verder te gaan met :
Nu biddic der godinnen des...

De handschriftelijke overlevering biedt ons dus alleen de naam Manica,
waar wij niets mee kunnen beginners. Het enige wat ons te doen staat is
aan Boendale — die ook in Brabant en niet zoveel later leefde — krediet
geven en in hs. A de toenaam Van Aken invullen.
2. Over de verklaring van het woord prochiaen heerst er nog steeds betwisting. Het beduidt, evenals het lat. gesubstantiveerde adj. parochianus,
zowel pastoor als parochielid, -bewoner. M.i. kan het, hier in de k ontek s t, niets anders dan „pastoor" betekenen. Wilde de schrijver ons
meedelen dat Hein inderdaad pastoraal gezag uitoefende, dan had hij een
viertal synoniemen te zijner beschikking : page, al of niet in samenstelling
met parochie- of kerspel-, en parochiaen. Hij heeft het laatste gekozen,
daar paste het best een rijmwoord op ; want prochiaen is in het vers primair, het zinnetje met verstaen een stoplap. Indien de auteur ons alleen
wou berichten dat hij in Korbeek woonde, dan waren de wijzen waarop
hij dit doen kon legio — hij was immers niet meer gebonden aan de naam
van een funktie — en dan heeft hij met parochiaen wel een zeer dubbelzinnig, ik zou haast zeggen een verkeerd woord gekozen, want ik ben nog
nooit een passage tegengekomen waar parochiaen in het enkelvoud „ker-

12 Dit zgn. Thorpe-hs. (Brussel KB II 1171), waarover Verwijs bij zijn uitgave niet kon
beschikken, vertoont als eigenaardigheid dat de kopiist een ruimte van meestal 8 regels
onbeschreven laat. Enkele voorbeelden : tussen v. 152-3 : 8 r. spade op f. 286 a ; v. 208-9 :
8 r. f. 286 b ; 274-5 : 8 r. f. 286 d ; 312-3 : 8 r. f. 287 a ; v. 378-9 : 8 r. f. 287 c ; v. 416-7 :
8 r. f. 287 d ; 440-1 : 8 r. f. 288 a ; 9808-9 : 14 r. f. 62 a-b (de codex is nl. verkeerd ingebonden) ; 9966-7 : 10 r. f. 63 b. Men ziet dat de tekst, vergeleken met hs. A, gewoon
doorloopt zonder tekstverlies ; ook zinsbouw of betekenis laten hier geen hiaat veronderstellen. Er moet dus waarschijnlijk gedacht worden aan geplande maar niet uitgevoerde
miniatuurtjes.
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spelbewoner" betekende, steeds was het duidelijk „pastoor" 13. Een bewijsplaats wil ik hier nog speciaal vermelden, die in dit verband bijzonder
illustratief is. De ambtenaar van de volkstelling 14 tekent in 1526 voor
Korbeek-Dijle de volgende haardsteden op :
10
Bewoende
Ombewoende
2
Heylige gees t
12
't Huys van der Costerijen nu bewoent bij den costere
Item 'd winhoff van den abdt van Heylissem
Des prochiaens huys (enz.)
Wel haalt Verdam in zijn. Mnl. W. i.v. 15 een paar voorbeelden aan waarin
het meervoud parochianen zoveel wil zeggen als „geestelijke gemeente",
maar dat is iets anders, daar is dubbelzinnigheid uitgesloten.
Het hier verkregen resultaat, dat Hein van Aken een geestelijke was,
komt in botsing met de titulatuur of juister het ontbreken daarvan op de
drie plaatsen waar zijn naam genoemd wordt (Hughe van Tabaryen, ed.
Prof. de Keyser v. 296 ; Rose v. 9901 ; Lksp. 3, 17, 91). Het is een bekend
feit dat de naam van een priester en van een ridder in de middeleeuwen
recht had op de eretitel heer 16, in het Latijn dominus. Merkwaardigerwijze ontbreekt deze overal. Bij Hughe en Rose zou deze omissie nog te
verklaren zijn door bescheidenheid van de man die over zichzelf spreekt 17,
maar voor Boendale gaat dit niet op. In deze hele kwestie zit toch een sterk
argument tegen de opname van Hein in de geestelijke stand.
De onverenigbaarheid, die heerst tussen „prochiaen" en het wegblijven
van de rechtmatige titel, kan alleen opgeheven worden door Rose v. 995966 (die in het Frans niet voorkomen) te beschouwen als een interpolatie,
1 3 Hier volgen nog een paar plaatsen want het Mnl. W. is met zijn citaten erg zuinig.
— Si namenre over te orconde de prochghian van asche, A. van Loey, Mnl. Leerboek
(Antw. 1947) p. 217 [Asse 1298]. 't Huys van der cueren bij den prochiaen bewoent,
J. Cuvelier, Denombrements de foyers en Brabant (Brux. 1912) p. 419 [Leuven 1526] ;
cfr. ook aldaar p. 415 en 297.
14 Cuvelier o.c. 332.
15 Het laatste voorbeeld dat Verdam van betekenis (1) kerspelbewoner aanhaalt, moet
naar betekenis (2) pastoor verhuizen Soe wie die scuttinghe (t.w. van vee) doet, hi salt
betoghen des selves daghes voer die prochiane ter kercken, dat hi die scuttinghe heeft
ghedaen. Daer na mach hi die scuttinghe houden besloten der dore binnen sinen huyse,
Oorkb. 2, 341, 106.
16 Enkele bewijsplaatsen uit het Mnl. Leerboek van Prof. van Loey : her jan van boudsvort de pape (p. 217), ser Rolofs bedde des papen (p. 217), heren Roleve den pape (p. 219)
[Asse 1298].
17 Deze deugd bezat Lodewijk van Velthem blijkbaar niet ; wanneer hij in de Sp. Hist.
over zichzelf spreekt, vergeet hij nooit de titulatuur : her Lodewijc (b.v. V8 C. 35 v. 1959),
Ten onrechte hebben M. de Vries en E. Verwijs (Sp. Hist. I p. LXXIX) — en na hen
Te Winkel en Van Mierlo — daarin „het adellijke praedicaat heer" gezien, en hem ingelijfd in het edel geslacht der heren van Velthem. Ik geloof dat de titel alleen slaat op
zijn pastorale funktie, die hetzelfde recht gaf ; hierop schijnt de irrealis Ende is een
ridder waer (Sp. Hist. V5 C. 46 v. 2835) te wijzen.
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die ook B heeft overgenomen en die in C totaal verhaspeld werd. Verwijs
wees er reeds op dat bier ook in ruimer verband werd geknoeid. Dan
gooien wij echter van het weinige dat wij van Hein weten het kostbaarste
over boord en ik aarzel om zover te gaan. Tenslotte is het ontbreken van
iets altijd een zeer gevaarlijk argument, en moet de kopiist nog een tijdgenoot geweest zijn : als hij rook zag in Cortbeke, zal er misschien ook
vuur geweest zijn. Het heeft dus zijn nut wat nader op dat Cortbeke in
te gaan.
3. Cortbeke laat als plaatsbepaling twee mogelijkheden open : KorbeekDijle en Korbeek-Lo. H. spreekt zich beslist uit voor het tweede. Een
eerste argument hebben wij boven p. 63 reeds ontmoet toen wij de wederwaardigheden van de Rinclus gespraken (cfr NTg 48, 1955, 79). Om zijn
stelling te steunen speelt hij nu ook een codikologische kaart uit. Naar
mijn mening treks hij mis. Dat zit zo. Rose-hs. A vormt een zeer oude eenheid 18 met de hss. Brussel KB 19545 (Rijmbijbel) en 19546 (Naturen Bloeme). Reeds in de vroege XIVde eeuw werd op een vrije ruimte van 19546
de pen geprobeerd met een notitie over eetgerei, dat naar Aarschot gezonden was, en werd verder als schutblad een Leuvense partikuliere oorkande gebezigd. In de eerste decennien van de XIVde eeuw werd
oorspronkelijk bij 19545, later bij 19546 — een kalender bijgevoegd die
naar Luik wijst. Hieruit te besluiten dat Hein „prochiaen" was in Korbeek-Lo, dat — in tegenstelling tot Korbeek-Dijle — in het bisdom Luik
lag, gaat veel te ver. Want ten eerste zijn die notities en die kalender
latere toevoegsels, die alleen voor de verdere lotgevallen van de codex
van belang kunnen zijn ; ik vermeldde trouwens reeds dat de taal, het
enige primaire gegeven, Vlaams-Brabants is. Ten tweede, indien Hein
in Brussel leefde 19 en prochiaen inderdaad „pastoor" betekent, moet men
met de kerkrechtelijke moeilijkheden, die een overplaatsing van het bisdom Kamerijk naar Luik in de weg stonden, rekening houden.
F. Henricus de Aquis, Mechels kommandeur

Reeds in NTg 51 (1958) 165-167 maakt H. gewag van de mogelijke
identifikatie van Hein van Aken met een zekere Henricus de Aquis,
tussen 1272 en 1278 vermeld als kommandeur van het Mechelse huis der
Duitse Orde (Pitzenburg) 29. In een lezing voor de Zuidnederlandse MaatLieftinck in TNTL 69 (1951) 1-29.
van Eeghem, Brusselse Dichters. Eerste Reeks. Brussel 1958, p. 50. Hand. Zndl.
Mij XI (1957) p. 58.
20 H. schijnt niet op de hoogte te zijn van de laatste publikaties over deze kommanderij : H. Coninckx, Les chevaliers teutoniques a Malines. Pitsembourg, in Hand. Mechelse
Kring Oudheidk. 32 (1927) 53-84 en 33 (1928) 1-34 ; J.G. van Heyst, De Goederen, Cijnzen
en Tienden der Commanderij van Pitsemburg binnen en buiten Mechelen, naar Hugo
van Tsgravenzande (1420), ibid. 46 (1941) 23-51 en 47 (1942).
De kommandeurslijst van Van Gestel [1725], waarop H. steunt, is door H. Coninckx
18

19 W.
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schappij te Brussel heeft hij dat nader uitgewerkt ; zij vond een plaats
in de Handelingen XI (1957) 53-67. Laten wij nagaan of deze nieuwe belichting past bij het beeld dat wij ons van deze schrijver hebben gevormd.
Reeds eerder had Snellaert (Ndl. Gedichten p. LXXXIX) enkele telgen
van het geslacht De Aquis van onder het stof te voorschijn gehaald, maar
aangezien zij Gerardus, Johannes en Simon heetten konden zij hier moeilijk
in aanmerking komen. H. heeft nu een Henricus opgediept ; wij zullen zien
of dezes kansen op een eretroon in de mnl. letterkunde groter zijn, en of
nu — zoals H. verwacht (p. 60) — veel in het oeuvre van de dichter een
verklaring vindt.
Wij maken hier kennis met een heel nieuw milieu. De Duitse Orde
heeft in onze litteratuur — voor zover wij weten — geen rol gespeeld.
Wel werden de (nog in de XIIde eeuw ? en) zo volmaakt geschreven fragmenten van onze Aiol 21 gevonden rond XVIde-eeuwse rekeningen van de
kommanderij Bernissem (Sint Truiden) ; wel ontmoeten wij reeds vroeg
Dietse versies van hun repels en statuten 22 ; wel werd het Cordiale van
Gerard van Vliederhoven, lid van de Duitse Orde in Utrecht, reeds vroeg
in het Diets vertaald, nog in de XIVde eeuw als wij Wolfgang Stammler
mogen geloven (Zschr. f. d. Phil. 72, 13) ; maar daarmee is dan ook alles
gezegd. Wanneer wij een blik over de grenzen werpen naar het Pruisische
kernland der Teutoonse Orde, dan zien wij daar ook niet veel zaaks.
Karl Helm en Walther Ziesemer, die een heel boek gewijd hebben aan
Die Literatur des Deutschen Ritterordens (Giessen 1951), stellen vast (p.
aangevuld (p. 15) ; vreemd is het dat de jaartallen van de verschillende bewindhebbers
door elkaar schijnen te lopen en geen afgesloten perioden vormen : 1. Fr. Jacobus 1269-70,
2. Fr. Willelmus de Confluentia, 3. Fr. Henricus de Aquis 1272-74-77-78, 4. Fr. Matthias
1270-74-80, 5. Fr. Wilhelmus 1287-91-93, 6. Fr. Hermanus 1273-94. — Terecht vraagt men
zich of of in het begin der stichting geen echte Duitsers uit de balije van Koblenz (zie
b.v. nr 2) de leiding op zich hebben genomen, en de naam de Aquis dus niet zou slaan
op een inheems geslacht.
21 Zie het uitstekende artikel van Jan Deschamps in spa, I (1956) p. 16-17.
22 Uitgeg. naar hs. Den Haag 78 H 37 door W.J. Baron d'Ablaing van Giessenburg in
1857. W. de Vreese dateerde het hs. in Bouwst. Mnl. W. art. 374 veel te laat : omstreeks
1450 ; het is prachtig schrift nog uit de 2de helft van de XIVde e. [1350-75 ?]. Het dialekt
karakteriseren de Bouwst. nogal vaag als „Roll.-Utr., Geld.-Overijss. getint". Giessenburg
vermoedt (p. 3) dat het uit Ootmarsum (in het N. van Twente) komt maar zegt niet op
welke gronden. — Deze statuten zijn niet uit het Lat. in het mnl. vertaald ; alleen werd
de Duitse overzetting in een van onze dialekten „umgeschrieben". — W. Hubatsch (Quellen
zur Geschichte des Deutschen Ordens. Gottingen enz. [1954] p. 33) kent vier Dietse versies
van deze statuten ; het zijn : Bamberg, Staatliche Bibl. Ed. II 15 (Katalog nr 156) [einde
XIV] ; Darmstadt, Hessische Landes- and Hochschulbibliothek 1000 [XIV2] ; Den Haag
KB 78 H 37 [XIV] en Wenen, Centralarchiv des Deutschen Ritterordens nr 18 [Xv2].
Een summiere beschrijving ervan vindt men bij Max Perlbach, Die Statuten des Deutschen
Ordens nach den altesten Handschriften. Halle a.S. 1890, p. XII-XV ; in dit werk is het
Haagse hs. nog eens afgedrukt naar de tekst van Giessenburg, doch hier als paralleluitgave
naast het Lat. en de mhd. versie uit 1264 ; achteraan geeft Perlbach varianten uit de
andere mnl. codices en op p. 294 een mnl. woordenlijst.
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parmstadt Hess. Landesbibl, 1000, Stotuten van dc Duitse orde (tzveede helft XIVde eeuzv)
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Bamberg, Staatliche Bibl. Ed. II 15. Statuten van de Duitse orde (einde XIVde eeuw)

28-35) dat in hun biblioteken vooral de geestelijke letteren vertegenwoordigd waren ; wereldlijke lyriek ontbrak ; Freidank, Barlaam van Rudolf
von Ems en Karl der Grosze van der Stricker waren zeer geliefd, maar
veel meer schijnt er niet geweest te zijn. Wat de eigen produktie van de
ridders betreft, staat naast de geestelijke en historische boeken, slechts een
klein groepje : „einige an Zahl and Bedeutung weit zuriickbleibende weltliche Werke, teils gereimt, teils in Prosa, teils didaktisch, teils Zweckliteratur, einzelne Vertreter verschiedener Gattungen" (p. 136). Helm en Ziesemer noemen in de periode v6Or de XVde eeuw begint : een gemoraliseerd
Schaakboek in verzen van de Pfarrer zu dem Hechte, een laat XIVde-eeuwse
Marco Polo in proza, een Geometria van ca 1400 ; dat is alles, het is bedroevend weinig. — Inter arma silent Musae ? Veel is nog ononderzocht,
maar het heeft er toch de schijn van dat in de Duitse Orde de geestelijke
ontwikkeling geen gelijke tred heeft gehouden met de stijgende welvaart.
De balije van Koblenz zal dan ook grote ogen opengezet hebben toen
de kommandeur van Mechelen aan het dichten sloeg, een bescheiden begin
weliswaar : een vertaling van het Franse fabliau L'Ordene de Chevalerie.
Dat een lid van de Duitse Orde een warme belangstelling toont voor het
zuivere ridderlijke ideaal, zal eenieder aan H. toegeven. Maar wij hebben
boven onze opvatting over deze Hughe uiteengezet ; dat een kommandeur
zijn eigen levensideaal zo in het belachelijke trekt als bier gebeurt, kan ik
onmogelijk geloven. Naar mijn mening is dit reeds een voldoende argument tegen de hypotese van H. Omdat ik mij altijd in Hughe kan vergissen en dit gedicht dan misschien geen parodie zou zijn, zullen wij de
levensloop van Henricus de Aquis verder met de nodige aandacht volgen.
Laten wij eerst de „gegronde reden" onderzoeken, die er H. toe brengt
de Limborch „met voldoende waarschijnlijkheid aan Hein van Aken toe
te schrijven". — H. laat Henricus de Aquis een dienstreisje maken naar
de kommanderie van Alde Biezen „in het hartje van Limburg" en daar
zijn inspiratie vinden voor zijn roman van Limborch. — Hier begaat H.
een aperte, fout, doordien hij het oude hertogdom Limburg (dat in de
Limborch wordt verheerlijkt en ten oosten van de Maas lag in het dal

van de Vesder) verwart met de moderne Belgische provincie Limburg.
Oude Biezen lag eertijds in het graafschap Loon. — H. moet ook ernstig
rekening houden met chronologische moeilijkheden. Indien de emendatie
van Jonckbloet in de epiloog juist is — en tot nog toe heeft niemand een
beter voorstel gedaan —, dan werd de Limborch geschreven van 1280 tot
1317. Henricus zou dus nog bitter jong geweest zijn toen hij tot kommandeur werd verkozen, want op het ogenblik dat hij achter zijn roman een
punt zette was dat heuglijk feit reeds 45 jaar, van 1272, geleden. En de
kompositie van dit werk moet de grote breuk in het leven van Henricus
overleefd hebben, zoals wij nu zullen zien.
De ergernis van Fienricus over het verval van de ridderschap en van
het ideaal van de Duitse Orde groeit in 1287 uit tot een acuut konflikt.
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Verontwaardigd en ontgoocheld — steeds volgens H. — verlaat hij de
orde en gaat heling zoeken voor zijn gekwetste ziel in het rustieke KorbeekLo, waar hij zich in de plaatselijke leproserie aan ziekenverpleging wijdt.
In zijn vrije tijd blijft hij de muzen trouw en vindt troost in de litteratuur : hij voltooit de Limborch, en dicht een tweede gedeelte van de
Rinclus, de gloeiende IV Martijn en de libertijnse Rose.
a. Vroeger had H. ons de tweede vertaler van de Rinclus getekend als
een Korbeeks „prochiaen", zich koesterend in de Benediktijnse zon. Wij
moeten er nu even aan wennen dat op diens plaats een gedeserteerde kommandeur zit. Het wil er bij mij moeilijk in dat de ridder Henricus zich
aangetrokken zou gevoeld hebben tot een uitgesproken „proletarisch" —
als ik het zo mag noemen — werk als het Miserere.
Ki fu te mere, et ki le moie ?
Andoi fures filles Evain (LXXX, 8-9)
Nu proef, wie heefstu di beroemt :
Onser beider moeder hiet Eva ierst tijts (v. 922-23)

zijn verzen die niet liegen : adel door geboorte kent of juister erkent de
auteur niet. Beter vondeling „met dogeden beseten", gaat hij verder, dan
deugdloze zoon van een edelman. Hoe heel anders is de adem die door de
IV Martijn waait ; hier staat de schrijver aan de andere kant van de
scheidingslijn :
Was een eygen, hem en halp geen bede
Noch sin noch vromechede :
Hine mochte hem niet vertieren (v. 710-12) 23

b. Heel goed, wat de in h o u d betreft, past de IV Martijn in het
door H. opgezette kader. Het hele gedicht gloeit van verering voor de
zuivere ridderschap en voor het kruisvaardersideaal. Strofen als de XIXde,
met het tweemaal herhaalde, onverteerbare Akers, en met de bittere verzen
Wi sonden segel ende was
Maer niet en leden wi den pas

Onze onderhandelaars stuurden wij ter plaatse, maar ons lijf waagden
wij niet — laten aan duidelijkheid niets te wensen over ; zij wijzen onloochenbaar in deze richting. Maar men verlieze niet uit het oog dat de
strijd in het H. Land niet exciusief de zaak was van de ridderorden. De
hele christenheid ging dit ter harte en Maerlant is een van haar meest ontroerde en bewogen woordvoerders geweest in zijn Van den lande van oversee.
Speciaal relief krijgt in dit verband v. 412 :

—

Eest generael, eest gardiaen,
Eest commendoer, bi sente germaen,
Het wilt al rijcheit prinden (= vastgrijpen)
23 J. Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen. Haarlem 19476, p. 83.
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Dat de commendoer er van langs krijgt hoeft niet te wijzen op enige relatie
van de auteur met een der drie ridderorden ; wanneer het H. Land verloren ging, was het defaitisme van Johannieters, Tempeliers en Duitse
Ordelingen — van hen juist die tot verdediging van de H. Plaatsen waren
gesticht — wel als een van de hoofdoorzaken te beschouwen. — Met commendoer zou Henricus hier dus bepaald zijn opvolger te Mechelen en zijn
ex-collega's beschuldigen. Met gardiaen heeft hij het op de Franciskanen
gemunt, met generael 24 waarschijnlijk dezelfden (of de Dominikanen ?).
Voegt de IV Martijn zich qua inhoud vrij goed in de hypotese van H.,
moeilijkheden krijgt hij wel met de d a t u m. Het werk `Nerd in 1299 geschreven, 11 jaar nadat normaliter Henricus de. Aquis op Pitsenburg was
verdwenen en opgevolgd door Frater Wilhelmus. Wij hebben boven gezien
hoe H. deze moeilijkheid omzeilt door, als deus ex machina, een breuk te
ensceneren met de Duitse Orde.
c. Van de IV Martijn naar de Rose. Wie de roman van Hegman met
aandacht heeft doorgelezen, stuit hier wel op een zeer onwaarachtige passage. De dartele, licencieuze Rose strookt ten enen male niet met het gestrenge karakter van een verontwaardigd kommandeur. Zou die gispende
en vermanende zedepreker zich aan zoveel libertijnse verzen te buiten zijn
gegaan ? Desnoods schrijve men deze toe aan een extravagante pastoor van
Korbeek, niet aan de auteur van de IV Martijn zoals H. ons die heeft
getekend.
Een laatste argument tenslotte tegen de opvatting van H. is het (reeds
boven p. 68 vermelde) weglaten van alle titulatuur wanneer Hein over
zichzelf of Boendale over hem spreekt. Als kommandeur had hij tenminste
recht op Frater of later op Dominus. Toch blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid open dat Henricus na 1287 in een groter centrum van de Orde
— b.v. Koblenz — een lagere funktie heeft bekleed.
G. Sarnenvatting
Wij hebben nu, vrij uitvoerig, een prospektietocht gemaakt doorheen de
vrijgegeven hoofdstukken van Hegmans dissertatie over Hein van Aken.
Hoe luidt onze voorlopige konklusie ?
Persoonlijk voel ik mij niet opgetogen. Tegenover oude, ongefundeerde
teorieen stond H. niet kritisch genoeg ; daardoor heeft hij ze bestendigd
24 Noch het adj. noch het subst. generael is in het Mnl. W. opgenomen, hoewel het als
bijv. nw. voorkomt b.v. in Maerlants Franciscus v. 7042 en v. 2967 :
Hier omme liet hi altemale
Dat ambocht dat generale,
wat de uitgever P. Maximilianus verklaart als „het ambt van algemeen overste". Ook in
Franciskaanse traktaten vindt men dit woord geregeld ; hier volgen enkele plaatsen uit
hs. Leiden Ltk. 264: f. 108 c dat ghenerael capittel (ook 138 d), f. 106 d vanden generalen
minister, (ibid.) die generael minister. — Het substantivisch gebruik van generael is hier
wel merkwaardig ; of er voor het Lat. een parallel is, weet ik niet.
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en een nieuwe kans gegeven, wat de situatie eerder vertroebelt dan verheldert. Het hier besproken oeuvre 25 moet m.i. op zijn minst over drie
auteurs warden verdeeld. Alleen Hughe en Rose kan men op naam van
Hein van Aken zetten :zij ademen dezelfde speelse geest. De Rinclus
staat buiten de ridderlijke wereld ; voor de schrijver — en voor de vertalers die zich tot dit werk aangetrokken voelden liep de enige erkende
scheidingslijn tussen de goeden en de bozen, niet tussen de standen, standsbewustzijn kent hij niet. En wat hebben Limborch en IV Martijn met elkaar gemeen ? Er is geen dwingende reden om hen te scheiden maar nog
minder dat hen samenbrengt ; ik voel er dan ook het meest voor om in
het onderstaande schema de stippellijn door een voile streep te vervangen :
1. Hughe van Tab. Hein van Aken
Hein van Brussel (Van Aken ? Manica ?)
2. Rose
3. Limborch

Heinriic

4. IV Martijn

Merten ???

5. Rinclus

Gielijs van Molhem en Heinrec.

De nieuwe stelling die H. poneerde — de identifikatie met Henricus
de Aquis — maakt m.i. geen enkele redelijke kans. Alleen op grand van
een naamsovereenkomst mag men de feiten geen geweld aandoen. What's

in a name, geldt ook zeker hier, bij een populaire voornaam en bij een
bekend geslacht.
Tenslotte mag ik misschien de wens uitspreken dat de nog niet gepubliceerde gedeelten van zijn proefschrift spoedig het licht zouden zien. Vele
belangstellenden verwachten dat met spanning. Ik hoop dat H. met de
positieve en met de negatieve elementen van deze bladzijden zijn voordeel
zal kunnen doen, en dat hem niet de ondertoon van kritiek zal bijblijven,
maar de warme belangstelling die ik samen met hem voel voor de boeiende, problematische en enigmatische figuur van de dichter Hein van Aken.
ROBRECHT LIEVENS

25 Ik moet mij hier beperken tot de werken die H. bespreekt. Vroeger schreef Serrure
de voortzetting van de Sp. Hist. en J.F. Willems de Natuurk. van het Geheelal ook aan
Hein van Aken toe ; wij weten nu gelukkig beter. Onlangs betoogde Dr. W. van Eeghem
in zijn Bruss. Dichters I, dat een hele serie anonieme werken door dezelfde auteur zouden
vervaardigd zijn : Flandrijs, Frenesie, het slot van Grimb. oorlog, Beatrijs, Borchgrave
van Couchi en Borchgravinne van Vergi. Wij hopen daar later eens op terug te komen.
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BOEKBEOORDELINGEN
Dr. H.A. ENNO VAN GELDER, Erasmus Schilders en Rederijkers. Groningen, P. Noordhoff N.V., 1959. 128 biz. met 32 buitentekstplaten.
f 5.25.
Dr. H.A. Enno van Gelder heeft een belangrijke en compact gedrukte
studie gepubliceerd, waarvan de ondertitel : „De religieuze crisis der 16e
eeuw weerspiegeld in toneel- en schilderkunst" veel pregnanter en vollediger de inhoud weergeeft dan de eigenlijke titel : Erasmus Schilders en
Rederijkers.
Alleen reeds de vier onderdelen van het werk tonen dit aan : 1. Nieuwe
inzichten vOOr 1520 ; 2. Van de orthodoxie afwijkende meningen winnen
veld, 1520-1550 ; 3. De crisis wordt ernstiger en algemener, 1550-1566 ; 4. De
ontwikkeling gedurende de opstand, 1566-1600.
Drie voorname kernen uit zijn betoog geeft hij wel in de titel aan. Maar
deze zijn op hun beurt verweven rond andere gewichtige steunpunten : de
reformatie, Luther in het bijzonder, de wereld van het humanisme met het
Latijnse schooldrama.
Wat de bewuste religieuze crisis betreft : hij heeft deze niet alleen opgevangen in de spiegel van de toneelliteratuur, zoals hij aanduidt, maar soms
ook in die van de refreinenletterkunde.
Anderzijds kan vastgesteld worden, dat hij ook schrijvers, die minder
tot de eigenlijke retoricale kringen kunnen gerekend worden, als Coornhert, Spiegel — twee bekende erasmianen overigens — en Jonker Jan van
der Noot in zijn onderzoek heeft betrokken.
Waar de auteur de naam van Erasmus het eerst vermeldt, zou de lezer
kunnen denken dat de Rotterdammer hier als de voornaamste exponent
van de onderzochte periode wordt beschouwd. In feite is dit niet het geval,
want de humanist wordt er in hoofdzaak naast Luther en andere reformatoren, als een van de schakeringen uit de toenmalige heterodoxie behandeld.
We menen dat hier een scherper onderscheid kan gemaakt worden. Hoe
treffend vaak de uiterlijke overeenkomst tussen Erasmus en Luther b.v.
ook moge geweest zijn, toch blijft er nog altijd dit fundamenteel verschil :
zoals Luther heeft Erasmus zich nooit tegen de Kerk als instituut gericht. De auteur schijnt dit wel te aanvaarden, waar hij b.v. op bl. 21
schrijft : „Waarom die afscheiding ? vroeg Erasmus : men kon toch de
Kerk hervormen door haar te saneren, met behoud van de door de traditie
geheiligde vormen, als men slechts leer en sacramenten modern interpreteerde" maar... in werkelijkheid blijkt hij Erasmus toch tot de Protestanten te rekenen ; hij verklaart dit zelfs uitdrukkelijk op 131. 88.
Dit wezenlijk onderscheid tussen de reformatie en Erasmus dient o.i.
ook overgebracht te worden op de sferen van de Dietse literatuur waarin
men nawerking van of verwanschap met de reformatie of de Rotterdammer
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meent te kunnen vaststellen. De zakelijke waarheid in dit verband kan
ongetwijfeld het best als volgt benaderd worden. Het komt ons voor, dat
bij felle kritiek op de Kerk, kerkelijke functies of eredienst, het ontbreken
van enige vorm van anti-institutionalisme het onmogelijk maakt de bewuste
auteur(s) als reformatorisch te beschouwen. Al kan in dergelijk geval geen
directe invloed van Erasmus aangewezen worden, toch situeren we dit
in de erasmiaanse sfeer. Wat de diepere gronden betreft, waaruit dit erasmianisme voortvloeit, kunnen we b.v. de volgende mogelijkheden overwegen :
1. de auteur was innerlijk hervormingsgezind of voelde wellicht sympathie
voor de reformatie maar wou of durfde niet openlijk met de Kerk breken.
Het schrijven, evenals het drukken trouwens van uitgesproken reformatorische werken was toen levensgevaarlijk ; 2. de auteur was de Roomse Kerk
trouw gebleven ; 3. hij behoorde tot die groep, die reeds voor het humanisme en de reformatie, zoals Dr. R.R. Post reeds schreef, ongetwijfeld in
de Nederlanden heeft bestaan, die vrij onverschillig, om niet te zeggen
kritisch of zelfs afwijzend was tegenover godsdienst, eredienst, kerkelijke
functies en Kerk.
Het is natuurlijk moeilijk, zo niet uitgesloten, deze mogelijkheden telkens te splitsen en concreet toe te passen op de individuele gemoedsbewegingen van toenmalige schrijvers. Maar zo wordt o.i. toch ook op objectieve wijze het terrein geeffend om hen te benaderen.
Het komt ons nog om een andere reden minder gelukkig voor de grote
Rotterdammer en diens invloed in de Nederlandse letteren der 16e eeuw
te belichten door hem vrij uitsluitend in het warnet der strevingen van de
heterodoxie in te schakelen. Erasmus, (homo pro se), is immers in de
eerste plaats de man die . zijn ideaal van de „bonx litterx" boven alles
stelde, een ironische natuur verwant met Socrates, Lucianus en met zijn
goede vriend Thomas More, die bovendien zijn kritiek op het sociale en
religieuze leven van zijn tijd in zoveel wijze mensenkennis heeft ingekleed,
dat deze hem samen met zijn geheel eigen psyche, van Luther en de reformatie essentieel onderscheidt.
De erasmiaanse ingredienten of de overeenkomsten met Erasmus in onze
16de-eeuwse letteren gaan dan ook op een veel ruimere geest terug, nl. ook
op die van de humanist, de mensenkenner, de fijne cosmopoliet, de kunstenaar van de Lof der Zotheid en van de Samenspraken.
Hetzelfde geldt voor de invloeden of verwante trekken in onze schilderkunst, waarop in Belgie zoveel verhelderend licht werd geworpen door
Jozef Muls, „Erasmus en Quinten Matsijs" (Antwerpen-Brussel, N.V. Standaard-Boekhandel, 1953) en voornamelijk door Georges Marlier in zijn
mooie, uitvoerige studie „Erasme et la Peinture Flamande de son Temps"
(Damme, Editions du Musee van Maerlant [1953]). Voor het picturaal
gedeelte van zijn boek was Dr. H.A. Enno van Gelder vanzelfsprekend op
deze werken aangewezen. Ik heb ze er nergens vermeld gevonden.
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Deze beschouwingen kunnen we besluiten met erop te wijzen, dat het
belang van deze verhandeling voor onze literatuurhistorie in de boeiende
raakpunten ligt, vooral tussen Erasmus en rederijkers, die de auteur heeft
belicht, o.m. wat de Gentse Sinnespelen van 1539 betreft.
Het werk van Dr. H.A. Enno van Gelder getuigt van een ruime belezenheid en is stevig gedocumenteerd. Een paar bijzonderheden dienen evenwel nog aangestipt te worden : op bl. 6 wordt Mariken van Nieumeghen
ten onrechte een abelspel genoemd ; een paar verwijzingen in voetnota
zijn niet duidelijk : bl. 79, voetn. 83 : A. Van Elslander, Het Landjuweel
(1954) ? ; bl. 88, voetn. 100: G. Degroote, Erasmus en de Rederijkers (Belg.
Ts. v. Philol. en Gesch. XXIX (1951), 1057) ? Op bl. 123, voetn. 86 vermeldt
de auteur Spiegels Lieden op het Vader ons ed. Donkersloot : een dergelijke
editie heb ik nergens aangetroffen. Tenslotte wordt de naam van (Prof.
Dr. Fr.) Baur telkens als Bauer gespeld : bl. 68, 87, 91.
Deze overwegingen mogen bewijzen, dat we het interessante boek van
Dr. H.A. Enno van Gelder met de belangstelling hebben gelezen, die het
werkelijk verdient. De talrijke buitentekstplaten, die het versieren, zijn
een weelde op zichzelf !
GILBERT

DEGROOTE

De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
Assen, Van Gorcum Sic Comp. N.V. - H.J. Prakke Sc H.M.G. Prakke,
1959. XII-600 blz. (Neerlandica Traiectina, VIII). Geb. f 35.

S. j. LENSELINK,

De woorden, waarmede de schrijver van deze imponerende studie, waarop hij in 1959 te Utrecht cum laude promoveerde, het Besluit van zijn werk
laat aanvangen — „Van David tot Datheen" — ware een verantwoorde
ondertitel geweest voor een boek dat heel wat meer brengt dan zijn huidige
titel laat vermoeden. Het hoofddoel van de schrijver is geweest „niet zozeer
de 16e-eeuwse psalmberijming te beschouwen in zijn statische verschijningsvorm, als wel een antwoord te geven op de vraag : waarom, waardoor en
vooral hoe is dit alles geworden". Dit antwoord impliceert o.m. een beschrijving van de verhouding der 16e-eeuwse psalmberijming tot de oerbron en het vertrekpunt van Lenselinks onderzoek komt daardoor liggen
bij de Hebreeuwse psalmen zelf, waarvan een aantal aspekten, die later
bij de genoemde beschrijving betrokken moeten worden, grondig worden
bekeken. Ook wordt nagegaan welke betekenis de psalmen voor de oudste
christenheid hebben gehad, welke hun plaats in het liturgisch gebruik is
geweest en welk standpunt de patres tegenover deze geschriften hebben
ingenomen.
Met de vraag welke plaats de psalmen in de Middeleeuwse Kerk bekleed
hebben, komt de schrijver bij een der kernpunten van zijn inleidend betoog. Het probleem dat hem intrigeert is namelijk : Wanneer zijn de eerste
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psalmberijmingen in de volkstaal tot stand gekomen ? m.a.w. Hebben de
16e-eeuwse psalmberijmingen op een Middeleeuwse traditie voortgebouwd
of hebben zij een nieuwe liedsoort in het leven geroepen ? Het antwoord op de gestelde vraag hangt in de eerste plaats of van de inhoud,
die in de term „psalmberijming" gelegd wordt. Voor Lenselink is deze
laatste „de bewerking van een oud-testamentische psalm, hetzij rechtstreeks
uit het Hebreeuws, hetzij via een vertaling daarvan in het Latijn of in
een van de volkstalen, tot een strofisch (rijmend) gedicht — waarbij de
strofevorm gelijk is aan die van het geestelijk volkslied (of wereldlijk, dat
maakt geen verschil) of daaraan nauw verwant is —, met de bedoeling
dat het aldus onstane lied gezongen wordt (althans kan worden) op een
volksaardige melodie".
In Duitsland, waar v6Or de Reformatie een schat van kerkliederen bestond, moet toch op Luther gewacht worden om een aan Lenselinks bepaling beantwoordende psalmberijming tot stand te zien komen ; in Frankrijk heeft ook Marot op geen traditie gebouwd, en ook in de Nederlanden
— en dit in tegenstelling met een bewering van Prof. Van Mierlo, die door
Lenselink op schrandere wijze ontzenuwd wordt — zijn er voor de Souterliedekens geen voorgangers aan te wijzen. Dit is de belangrijke conclusie
van Lenselinks inleidend betoog en hierdoor wordt meteen het verdere
verloop van zijn onderzoek aangegeven. Als de psalmen waarlijk aanbreng
van de Hervorming zijn geweest, en de Nederlandse liederen van deze aard
naar inhoud en vorm invloed van het buitenland verraden, moet de aandacht ook vooraf naar die landen gaan, waar psalmberijmingen eerst zijn
ontstaan, en ook de theoretische basis van de nieuwe liedsoort gelegd werd.
Achtereenvolgens worden dan ook de betekenis besproken van Luthers
wekroep van 1523 „psalmos vernaculos condere pro vulgo", de aard van
zijn eigen berijmingen, de rol die de Lutheranen, onder wie vooral Bucer,
en de Anabaptisten te Straatsburg in de inhoudelijke en formele ontwikkeling, niet alleen van de Duitse, maar ook van de Franse psalmberijmingen
hebben gespeeld, waarna de psalmgedichten van Marot en de Beze, en
Calvins principes onder de loupe worden genomen.
Op deze zorgvuldig gelegde fundamenten kan Dr. Lenselinck dan zijn
studie van de Nederlandse psalmberijmingen opbouwen. De eerste voorbeelden hiervan vindt hij in het Deuoot en Prof itelijck boecxken van 1539,
waarin twee liederen volledig aan de door schrijver gegeven definitie van
een psalmberijming beantwoorden. In het feit dat zij voorkomen in een
katholieke bundel hoeft men geen tegenspraak te zien met de bewering
dat de psalmberijming een reformatorische innovatie is, want, aldus schrijver, deze liederen zijn van „onbetwist-kettersen huize". Hij poogt dit
te bewijzen door aan te tonen dat hun Vorlage geen andere is geweest
dan de Souter van Bugenhagen, van welk laatste werk hij vooraf, en op
overtuigende wijze het hervormd karakter in het licht heeft gesteld. Voor
Lied CXCVI is de overeenkomst met Bugenhagen o.i. niet zo duidelijk.
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Voor Lied CXVII echter moet de felste scepticus zich voor Lenselinks
argumentatie gewonnen geven, want, al kan het slotvers met de woorden
Sion en Jerusalem nog als een herinnering verklaard worden aan de aanhef
van de oorspronkelijke psalmtekst die daar ook deze namen bezit, de overeenkomst tussen het lied en Bugenhagens prozavertaling is in strofe 8 zo
treffend dat men er niet kan aan twijfelen of de dichter heeft (naast
andere ?) deze laatste tekst op zijn schrijftafel gehad. Alleen Bugenhagen
heeft immers de woorden bruysen, baren en grimmen, die ook in het lied
voorkomen, maar in de andere prozavertalingen ontbreken. Het is eigenaardig dat Lenselink zelf deze gelijkenis niet heeft onderstreept, want in de
andere strofen van het lied is het parallellisme met b.v. Van Romunde
even groot als met Bugenhagen.
Men zou dus met Lenselink kunnen besluiten dat deze liederen (of tenminste Lied CXVII) uit de pen van een hervormingsgezinde zijn gevloeid,
bleef er niet reden om zich of te vragen hoe en verzamelaar en boekcensoren het karakter over het hoofd konden zien van een tekst, die door vorm
en inhoud, als het uitsluitend bezit van 16e-eeuwse hervormden moet worden aangezien. Dat de verzamelaar misschien meer vroom dan geletterd was
en dat de censoren zich in hun rechtzinnigheid te goed achtten om ook
kennis te namen van geschriften uit het andere kamp lijkt, als verklaring,
nogal zwak. Maar Lenselinks visie kan juist zijn en hij laat er zich ook in
zijn esthetische waardebepaling door leiden. Voor hem beantwoordt de
eenvoud in voorstelling en taal aan het opzet van de dichter die zich tot
doel stelde mede te werken aan de „opbouw in het geloof van een Nederlandse, evangelische gemeente van de 16de eeuw".
Ook in de Souterliedekens ziet de schrijver in navolging van Smit en
Van Es psalmenberijmingen van en voor hervormingsgezinden. Zij vertonen volgens hem een vermenging van het oude en het nieuwe. Het
nieuwe zou duidelijk naar de Reformatie verwijzen, het oude zou slechts
als camouflagemiddel gebruikt zijn geworden. Door zijn speurtocht op dit
naar de verborgen confessionele inhoud heeft Lenselink in ieder geval
heel wat interessante aspekten van de bewuste uitgave in het licht gesteld niet het minst in verband met Willem van Zuylen van Nijevelt
als mogelijk auteur.
Een monografie op zichzelf vormen dan de 200 blz. die in dit boek
aan de psalmen van Jan Utenhove warden gewijd. Het grootste deel hiervan wordt ingenomen door een onderzoek naar de „bronnen", waarvan de
wisselende keuze bij de dichter, zoals Lenselink beweert en aantoont, kenmerkend zijn voor Utenhove als theoloog-hymnoloog. Aandacht wordt in
dit hoofdstuk ook besteed aan de evolutie van de dichter als renaissancistisch taalkunstenaar. Bij de behandeling van dezes metriek constateert de
schrijver dat er — en dit in tegenstelling tot het door Van Es geuite vermoeden — geen ontwikkeling in de richting van een psalmische jambe
kan waargenomen worden.
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Lucas de Heere wordt in het daaropvolgende hoofdstuk besproken en
hier tracht de schrijver vooral de vraag op te lossen tot welke geloofsrichting de Gentse dichter moet behoord hebben, toen hij in 1565 zijn
berijmingen in het licht gaf. Hierbij wordt, weer hoofdzakelijk op basis van
een bronnenonderzoek, besloten tot een „naar het calvinisme neigende reformatorische gezindheid".
Na de uiteenzetting van een aantal hypothesen in verband met het
Hantboecxken van 1565, een vertaling van het Bonner Gesangbuch van
1561, en de herdrukken van het Nederlandse werkje, komt de schrijver bij
de psalmen van Datheen. Hoofdbrok van deze afdeling vormt een behandeling van Datheens wijze van vertalen. Hier wordt niet alleen een nauwkeurig inzicht verstrekt in de invloeden die op Datheens berijmingen ingewerkt hebben, maar ook wordt het werk van de Zuid-Vlaming in litterair
opzicht met zijn voorbeelden vergeleken. Daarna tracht Lenselink nog de
redenen te preciseren waaraan Datheens berijming haar populariteit te
danken heeft gehad.
Herhaaldelijk hebben wij er op gewezen dat Lenselinks methode om
de door hem besproken werken te benaderen een onderzoek der „bronnen" is geweest. Wie de resultaten overschouwt die hiermede bereikt
werden — ze kunnen in een recensie op verre na niet alle genoemd worden — kan niet anders dan deze methode verantwoord en gelukkig noemen. De grote verdienste van Lenselinks onderzoek ligt hierin dat de
zestiende-eeuwse Nederlandse psalmberijmingen uit het luchtledige werden
weggehaald, en, zowel naar hun liturgische functie in verschillende geloofsgemeenschappen, als naar hun litteraire betekenis in een algemeen Europees verschijnsel duidelijk gesitueerd werden. Voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis betekent dit werk een kostbare, laten we gerust zeggen,
een uitzonderlijke aanwinst.
L.
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DE DRIEHOEKSVERHOUDING
F.A. SNELLAERT, F.J. BLIECK
EN PRUDENS VAN DUYSE

(1836-1840)
Onder de getuigenissen van het zieleleven der mensen in 't algemeen
en dat der kunstenaars, i.c. dichters en literatoren, in 't bijzonder
neemt de brief — dit „document humain" bij uitnemendheid — een
zeer voorname plaats in. Als de literaire briefschrijver het heeft over
eigen werk of over dat van anderen, over eigen en andermans karakter en temperament, over eigen inzicht en smaak, over eigen oordeel
en standpunt, dan licht hij onvrijwillig als in een spontane biecht de
sluier op, die vaak zijn literaire scheppingen omhult, geeft hij uiting
aan zijn voor- en afkeer, aan zijn voor- en naoordeel. Zijn oordeel kan
zich immers hebben gewijzigd met het toenemen der jaren, met het
opdoen van levenservaring en mensenkennis. De datering van de brief
is derhalve van het grootste belang, want om betrekkelijke objectiviteit en bijgevolg rechtvaardigheid te betrachten „il faut juger les
ecrits d'apres leer date". Nu zijn we met de studie der brieven van
onze Vlaamse letterkundigen nog niet zo bijster ver gevorderd.
Door Dr. M. De Vroede 1 werd onlangs in ruimer kring bekend
gemaakt dat een aantal verzamelingen van brieven uitgaande van of
gericht tot de promotors van de Vlaamse beweging, van politici, dichters en prozaschrijvers in universiteitsbibliotheken, in archieven, in
openbare en private instellingen bewaard worden. Over de betrekkingen, de verhoudingen, de invloeden van de een of de andere van
contemporaine auteurs weten we nog veel te weinig af. Om die reden
is een chronologische en kritische uitgave van brieven van onze voor1 Dr. M. De Vroede, Bibliografische Inleiding tot de studie van de Vlaamse Beweging,
1830-1860. (Bijdragen van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis,
nr. 8, Leuven, Nauwelaerts, 1959), p. 285-322.
Zie eveneens : A. Vermeersch en H. Wouters, Bijdragen tot de geschiedenis van de Belgische Pers, 1830-1848, Mededelingen van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse geschiedenis, IV, Leuven, Nauwelaerts, 1958.
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naamste protagonisten van de Vlaamse beweging en de letterkundige
bewegingen die erop gevolgd zijn ten zeerste aan te moedigen. Daar
is destijds een begin mee gemaakt door de Koninklijke Vlaamse Academie 2, maar dit initiatief werd onderbroken en dient onverwijld te
worden voortgezet. Onderstaande proeve voor de tijdspanne 18361840 is een bescheiden poging in die zin.
*

Prudens Van Duyse, in 1804 geboren te Dendermonde uit het gezin
van een dokter in de medicijnen, Jozef Van Duyse, was 32 jaar oud
toen hij voorgoed naar Gent kwam.
Zijn benoeming als leraar aan het Atheneum dagtekent van oktober 1836, maar de Arteveldestad was hem lang niet onbekend. Na een
jaar (1826-27) te Leuven te hebben gestudeerd, kwam hij in 1827 naar
Gent, waar hij zich als student aan de Universiteit liet inschrijven.
Tijdens de omwentelingsjaren (1830-31), week hij uit naar Nederland,
maar al spoedig was hij te Gent terug, waar hij op 14 augustus 1832
promoveerde tot doctor in de rechten. In 1830, niet lang voor de omwenteling, had hij als would be-revolutionair, jong dichter naam gemaakt met een satire : De Wanorde en Omwenteling op den Vlaamschen Zangberg, waarin hij het „Rijmlaarsgild" van de toenmalige
„Rederijkkameren" hekelde en pleitte voor meer zelfkritiek bij de
Vlaamse dichters en meer objectiviteit bij de recensenten 3 . Dit words,
als het ware, samengevat in de volgende verzen van zijn hekeldicht :
Wat is er, dat hier steeds ontbrak en nog ontbreekt ,
Al deelt men prijzen uit, op zalen en in tenten ?
Gestrenger Schrijvers en min zwakke Recensenten (p. 38).
Na 1830 is zijn belangrijkste gedicht een lierzang : Aan Belgie, in
1834 voor het eerst verschenen in Le Courrier de la Dendre, waarin
het beroemd geworden vers voorkomt : „De taal is gans het Volk" 4.
Ondertussen treedt hij op in talrijke letterkundige prijskampen, waar
hij met het grootste gemak de eerste prijzen wegkaapt, en vooral als
2 Dr. A. Jacob, Briefwisseling van H. Conscience, met een inleiding en aantekeningen,
Gent, Siffer, 1913 (uitgaven der K. Vl. Acad. 5e Reeks, nr. 19).
3 Dr. M. Hanot, De Wanorde en Omwenteling op den Vlaamschen Zangberg van
Prudens Van Duyse, Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 15, nr. 9 (nov. 1955).
4 Men zie hierover mijn opstel Na de honderdste verjaring van het overlijden van
Prudens Van Duyse (1804-1859): De Taal is gans het Volk ! (De Vlaamse Gids, jg. 1960,
p. 247-255).
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de grootste Vlaamse dichter van het ogenblik wordt gehuldigd. F.J.
Blieck en K. Ledeganck, die insgelijks in deze prijskampen mededingen, erkennen zijn superioriteit.
Blieck zal hem in een huldegedicht als „kunstkolos" betitelen. Van
1836 tot 1840, cruciale jaren voor onze ontluikende Vlaamse letterkunde — het Wonderjaar van H. Conscience verscheen in 1837, gevolgd door De Leeuw van Vlaanderen, in 1838 — zal Blieck zijn
Mengeldichten bundelen in 1839, en Prudens Van Duyse zijn Vaderlandsche poezij in drie delen, in 1840. Buiten de Bijdragen voor letteren, kunsten en wetenschappen, bijvoegsel van de Gazette van Gent,
opgesteld door de bestuursleden van de Maatschappij voor Nederduitsche letteroefening, De Taal is gans het Volk, is er geen Vlaams
tijdschrift, dat zich aan ernstige literaire kritiek waagt 5.
De Kunst- en Letterbode van F.A. Snellaert en De Noordstar van
P.F. Van Kerckhoven zijn nog niet geboren. Het is de tijd van de letterkundige Muzenalmanakken en van het Letterkundig Nederduits
Jaarboekje van Fr. Rens, de vriend van de Vlaamse dichters en voorzitter van De Taal is gans het Volk. In de Bijdragen voor letteren,
kunsten en wetenschappen onderscheidt Snellaert zich van meet of aan
van de andere recensenten door zijn vinnigheid en zijn kritische geest.
Hij trekt, zoals Van Duyse in zijn Wanorde en Omwenteling op den
Vlaamschen Zangberg van leer tegen de rijmelaars van sommige rederijkerskamers, die verontwaardigd repliceren en zinspelend op de afkorting van zijn naam onder de recensies, Sn... uitschelden voor
Snoodaard. Tussen 1836 en 1840 waren Snellaert en Blieck bijzonder
bevriend.
Daarvan getuigt een, gelukkig, bewaarde briefwisseling in de Universiteitsbibliotheek te Gent, die onder nr. G. 15751 34 werd opgenomen in een ingebonden deel : Brie fwisseling Snellaert (Brieven nr.
1-152). Alle brieven van deze verzameling zijn niet even belangrijk,
maar alle werpen licht op de tijdsomstandigheden en de sociale en literaire bekommeringen van een strijdbare geneesheer 6, die te midden
van een drukke praktijk, nog tijd vindt zich intensief bezig te houden
met de Vlaamse politiek en de aanmoediging van de Vlaamse taal- en
5 Men leze hierover : Dr. M. Hanot, Literaire teorieen en Kritiek in Gentse njelschriften tijdens de periode van 1830 tot 1850, Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 15 nr. 7 (sept.
1955) en : Literaire theorieen en kritiek in Antwerpse tijdschrif ten van 1840 tot ca. 1850,
Handelingen der Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, IX.
6 Dr. H. Claeys, in Het jaar 1840 in het leven van Ledeganck, Gent, A. Siffer, 1897,
noemt Snellaert : de „rondborstige en manhaftige Snellaert".

83

letterkunde. Aldus begint de verzameling (nr. 1) met een „Bewijs van
lidmaatschap van de Maetschappy van Vlaemsche Letteroefening (De
Taal is gans het Volk)", ni. het inleggeld van de maanden september
en oktober 1837, ondertekend door de penningmeester (schatmeester)
J.B. Courtmans (de leraar en latere echtgenote van Vrouwe J.B. Courtmans-Berchmans), bedr. 2 F.
De briefwisseling Snellaert-Blieck gaat van 27 februari 1836 tot
8 september 1840. De brieven werden echter in een verkeerde chronologische orde gebundeld. Bovendien zijn de brieven van Snellaert niet
in hun geheel opgenomen : het zijn „uittreksels der brieven van F.A.
Sn... aen F.J.B..." van de hand van Blieck zelf, en blijkbaar medegedeeld aan hun afzender Snellaert.
De brieven van 28 december 1839 tot 8 september 1840 zijn volledig
en afkomstig van Blieck. In al deze brieven is er sprake van Prudens
Van Duyse, in de wandeling Prudentius gedoopt. Niet alleen wordt
het, in veel opzichten, zo verschillend karakter of temperament van
beide vrienden door deze brieven belicht, maar ook hun „kritische"
houding tegenover de gemeenschappelijke vriend, de dichter van de
Vlaamse Romantiek, Prudens Van Duyse.
„Het is waarlijk een beetje al te nederig", schrijft Snellaert in de
kopij van zijn brief van 27 februari 1836 (nr. 46) aan Blieck, „zoo als
gy u zelven geschetst hebt in uwen laatsten brief ; ik ben echter geheel
van uw gevoelen, en heb nooit anders gedacht, als gij zegt dat Van
Duyse met den echt dichterlyken geest bezield is. Hy heeft alweer naar
een nieuwen lauwer gedongen, zoo als gy zeker weet, met het bezingen in fransche verzen der dappere Nerviers T. Zonder dit voor laakbaar te houden denk ik echter dat by beter voor zynen roem zou
doen, met een „nederduitschen dichtbundel of dichtstuk uit te geyen".
Snellaert schijnt Van Duyse nog niet persoonlijk te kennen. Naar
de hem bekende gedichten te oordelen, vindt hij hem met een „echt
dichterlijke geest" bezield, maar hij acht hem te roemzuchtig, ook als
dichter te willen doorgaan in het Frans ; liever zag hij hem een Vlaamse dichtbundel uitgeven.
In een brief van 6 juli 1836 (nr. 46), geeft Snellaert ons een „aardig" verslag van zijn kennismaking met Van Duyse : „Donderdag
over (lees : voor) acht dagen hebben wy Van Duyse by ons gehad (Dr.
Snellaert woonde toenmaals op het Steendam nr. 7, bij de St.-Jacobs7 Le Courage des Nerviens contre Cesar werd door de Societe des sciences, des Lettres
et des Arts te Mons bekroond met een medaille tot aanmoediging (1836).
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kerk) en wy hebben ons bezig gehouden tot ... ja, raed eens tot welk
een uer ? Roelands broeder (op het Belfort) sloeg twee toen ik hem den
laetsten groet toezond. Waerlyk hy moet zich op zyn gemak gevonden
hebben, om zoo buiten zyne gewoonte te gaen ; gy begrypt hoe aengenaem my die avond geweest is, ik heb in hem een aerdig (lief) (sic)
jong mensch gevonden, met uitgebreide kennissen begaefd en wien
men wat eigenliefde vergeven kan ; ik geloof ook dat hy in staet zou
wezen om te improviseren, want een hoop bout rimes (sic) die hy voor
de vuiste gemaekt heeft toonen eene buitengewone vlugheid. Hy is
een lofdicht op Cats komen aflezen dat wel is en my meer bevallen
heeft dan zyne dythyrambe op Rubens 8, die ongemerkt eenige schoonheden, veel te langwijlig is, ofschoon hy volgens het zeggen van R...
(Rens) er veel prys aen hecht." De dythyrambe op Rubens zal hy later
opnemen in Vaderlandsche Poezy.
De volgende brief van 22 oktober 1936 (nr. 46) leert ons Snellaert
kennen als kieskeurig recensent van het werk van zijn „nieuwe"
vriend Van Duyse, en als mensenkenner : „Gisteren heb ik Willem
Tell 9 (een stuk van Prudens Van Duyse) ontvangen, het stuk heb ik
nog niet geheel gelezen, maer het weinige dat ik er van gezien heb
overtuigt my dat het treurspel gerekt is. Ik heb er fiksche verzen in
aangetroffen, maer ook sommige die beneden den deftigen toon zyn ;
ik denk de toekomende week tyd te zullen hebben om hetzelve te
lezen ; ik heb ook de critiek er van op my genomen.
Over de hoedanigheden en het karakter van VD durf ik my nog
niet uitlaten, want ofschoon wy reeds een soort van vrienden zyn,
hebben wy malkaar nog te weinig gezien om te mogen oordeelen. Ik
kan u echter voor vast zeggen dat hy in den omgang veel van zynen
vermeenden hoogmoed verloren heeft, het geen my een zeer gunstig
voorteeken schynt".
Het oordeel over Willem Tell van Van Duyse van de criticus Snellaert is niet mals, maar rechtvaardig : „de oordeelvelling is streng",
schrijft hij, „maer wy waren dezelve aen het vaderland en den schryver verschuldigd, getrouw aen onze spreuk :
Al leidt de waerheid in het graf,
Al wat haer drukt dat moet er of !
8 De dythyrambe op Rubens zal hij later opnemen in Vaderlandsche Poezy.
9 Willem Tell, treurspel in vijf bedrijven, door Mr. Prudentius Van Duyse, Antwerpen,
bij de We J.S. Schoesetters, 1836. Prijs F 1.25, werd inderdaad door Sn... besproken in
de Bijdragen der Gazette van Gent voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen (1836, p.
86-88, XXXIII).
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Hij vindt het verkeerd, dat een dichter als Van Duyse, die verzen
kan maken „die Bilderdyk niet zou hebben afgekeurd", het werk van
een ander zeer middelmatig dichter heeft willen verbeteren : „Onder
de papieren van den overledenen dichter Wouters kwam hem eene
ruwe bewerking van Willem Tell onder de handen : deze werkte by
om en zoo verscheen eindelijk de zwitsersche held ook in eene vlaemsche inkleeding".
Snellaert gewaagt niet van Wilhelm Tell (1804) van Friedrich Schiller, zijn letter- en staatkundig testament, „die Verherrlichung der
Volksfreiheit" ; maar wel, dat „hetzelve in de meeste levende talen
onder alle vormen is behandeld, in levensbeschryvingen, dichterlyke
tafereelen, zang en treurspelen heeft het genie Tell vereeuwigd" 1°.
Snellaert verwijt Van Duyse de onvoorzichtigheid een „misvormd
plan" tot orde en eenheid te hebben willen brengen. Het stuk mist
een „klimmend belang", de tonelen en de personages zijn „misschetst",
de redeneringen zijn veel te „gerekt", kortom een mislukking over
gans de lijn, behalve wat de taal en de versbouw betreft : „de schryver heeft daerin zynen reeds verkregenen roem staende gehouden".
Van Duyse heeft, ten onrechte, toegegeven aan „zyne edele zucht om
eens anders werk uit het duistere te trekken". Daarop volgt de vriendenraad : „Hy weet nochtans ook wel dat het voor den man van genie
gemakkelijker is zelf te scheppen dan het door een ander mismaekt
werk te volmaken.
Hy late daerom zynen vryen geest over een onderwerp van eigene
vinding zweven en wy twyfelen niet of uitvoering en versificatie zullen met elkander kunnen weeryveren". Bij J. Micheels (Prudens Van
Duyse, zijn Leven en zijne Werken, Gent, 1893, p. 63) lezen wij, dat
Van Duyse met zijn bewerking van het treurspel van Jan Valentijn
Wouters, in 1832 te Vilvoorde overleden en in leven secretaris van
het genootschap Voor Kunst en Wetenschap te Lier 11 heel wat last
10 V.D. vermeldt in zijn voorrede een Willem Tell van zijn kunstbroeder A. Van der
Hoop (Rotterdam), blijkbaar geen treurspel.
11 J.V. Wouters, geboren op 14 sept. 1783 te Lier, houtenplaatsnijder in katoenfabrieken, begaf zich in 1814 naar Nederland, en verbleef vier jaar te Utrecht. Aldaar kreeg
hij smaak in letterkunde en toen hij te Lier terugkeerde, stichtte hij met enkele vrienden
een Tael- en dichtlievend Genootschap onder de zinspreuk : Kunst en Wetenschap. Dit
genootschap gaf in 1824 een letterkundige Almanak uit, die achtereenvolgens vier jaar
verscheen. J.V. Wouters was er de secretaris van. In het Voorwoord, nog geschreven te
Dendermonde, deelt P.V.D. deze bijzonderheden mede en besluit met een verzoek aan
de maatschappijen, die zijn stuk mochten opvoeren, J.V. Wouters te herdenken en de
opbrengst van de eerste vertoning te willen overmaken aan de Weduwe en de kinderen
van Wouters, die te Lier wonen.
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heeft gehad. Hij werd beschuldigd van „letterdieverij". Het treurspel
van Jan Valentyn Wouters werd trouwens afzonderlijk, na de druk
van Van Duyse in 1836, blijkbaar door het genootschap Voor Kunst
en Wetenschap, te Lier ter drukkerij van J.A. Van Rompaey, in 1838
uitgegeven. Het is onwaarschijnlijk, dat het treurspel van Van Duyse,
of dat van Wouters, ooit het voetlicht heeft getrotseerd.
In zijn brief van 13 november 1836 (nr. 46) deelt Snellaert aan zijn
vriend Blieck mede, dat hij „dagelyks meer en meer vindt dat onze
dendermondsche dichter een goede jongen is : hy heeft thans ook
besloten zyne gedichten aen de recensie zyner vrienden over te geven
leer dezelve het licht zullen zien. Hy kan niets dan er by winnen",
oordeelt Sn... Doch de geschiedenis met de „mislukte" Willem Tell
heeft een staartje. Bij brieve van 8 januari 1837 vertrouwt Snellaert
aan zijn boezemvriend Blieck toe : „Was ik de recensent van Willem.
Tell niet geweest, zou VD, volgens zyn zeggen aen anderen, geantwoord hebben" ; Snellaert werpt tegen : „hy heeft zich nogtans niet
te beklagen, dezelve kon erger wezen" 12.
In de brief van 22 januari 1837 (nr. 46) meldt Snellaert, dat „Van
Duyse tot inkeer komt ; Vrijdag (dag van samenkomst van D.T.I.G.
H.V.) heeft hy twee zangen van zyne dichtkunde (Art poetique) in
onze maetschappy voorgelezen ; door de aenmoediging van Willems
zal hy ze dit jaer nog uitgeven". In de daaropvolgende brief van
2 maart 1837 (nr. 46) geeft Snellaert zijn indruk weer over die vertalingskunst : „VD heeft de vertaling van Boileaus art poetique voorgelezen ; het stuk heeft my in geenen deele bevallen ; het komt my
voor noch aen onze tael noch aen onze letterkunde toepasselyk ; men
zegge dat de goede smaek overal dezelfde is ; ik zeg ja wat de hoofdtrekken aengaet ; maer er zyn honderde byzaken die naer zeden en
tael gewyzigd worden. Met den gang die VD neemt zouden wy nooit
anders dan eene overgebragte letterkunde bezitten, terwyl wy eene
oospronkelyke met onze zeden en begrippen overeenkomende moeten
hebben, willen wy onze tael eene ontbetwistbare overwinning doen
behalen". Van Duyse schijnt te volharden in de boosheid, want in een
12 Van Duyse heeft wel degelijk rekening gehouden met de opmerkingen van Snellaert.
Uit zijn nalatenschap wordt, in de U.B.G., een eigenhandig verbeterd exemplaar
(G. 23706) van zijn stuk bewaard : „Verbeterd afdruksel door Pr. v. D." Hij had gehoopt,
dat zijn Willem Tell een tweede uitgave zou beleefd hebben, want op de titelbladzijde
schreef hij : „Tweede verbeterde uitgave". Hele tonelen werden geschrapt, de door Sn.
gegispte woorden verbeterd of vervangen, b.v. (die aan de Wet van Gessler) zijn hielen
vaegt : met trots verheven hoofd, wat een nieuw rijm vergt : als Tell, die immers aen de
Vrijheid nog gelooft.
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brief van 24 april 1837 (nr. 46) maakt hij gewag van een nieuwe overzetting uit het Frans die hij nochtans wegens de vorm geslaagd vindt :
„Vrijdag laetst heeft Van Duyse een blyspel met zang de dorpswaerzegger (vrye navolging van den divin (1. devin) du village van J.J.
Rousseau) voor zyne spreekbeurt voorgelezen. Het stuk heeft boven
verwachting bevallen ; en met eenige weinige veranderingen kon hy
het laten drukken en ik durf hem opgang voorspellen. De intrigue is
niets ; maer de zamenspraken zyn zeer wel en de kwinkslagen, meest
tegen onze overleysche 13 geburen, zyn op hunnen plaets en niet te
overvloedig". De verhouding tussen de vrienden blijft goed, ofschoon
Van Duyse de positie van de „Dritte im Bunde" inneemt. De houding
van Snellaert tegenover de al te vruchtbare dichter blijft evenwel kritisch. De brief van maart 1838 (nr. 46) brengt daar een duidelijk
bewijs van : „Het spyt my dat ik u naer Assenede niet zal kunnen
vergezellen, om reden dat ik niet mededing... ik twijfel niet of Prudentius, die op alle markten t'huis is, zal weer in dubbel strydperk de
heldenvuist toonen. Hy heeft over (lees : voor) drie weken iets op rym
voorgelezen dat voor den pryskamp bestemd was, maer het onderwerp
is my ontschoten : de man heeft ook zulk eene onvergelijkelijke fabrick". Met dan, in een brief van 23 april 1838 (nr. 46), de verzuchting : „Ik ken geen grooter ongeluk voor eene letterkunde dan vriendencomplimenten : het is een gedeelte van Van Duyses ondergang".
De volgende brief van 6 oogst 1838 (nr. 46) brengt het nieuws van
een dubbele bekroning van de „kunstkolos" te Gent en te Zottegem,
met eveneens een dubbele kritische kommentaar op de bekroonde
verzen en het roemzuchtig karakter van de dichter : „Weet gy het
nieuws ? Van Duyse is dubbel bekroond, vooreerst te Gent met het
stuk De Vaderbeul 14, waarlyk een schoon stuk, en ten andere te Sotteghem met een gedicht in vyf zangen op de dood van Egmont. Het
stuk van VD is vol stoute poezy. Er zyn echter vele overbodige verzen
in die aen het gedicht niets byzetten. Zoo kan de geheele eerste zang
gemist worden, zoo wel omdat hy niet gelukkig met de andere in
zamenhang is gebracht als wel omdat de vinding er van zeer zwak is.
De schryver zondigt veel door te gekunsteld zamengestelde woorden,
door oneigenaerdige uitdrukkingen, door harde, stroeve verzen. By
eene grootere bestudering van het onderwerp had hy, met deze zyne
wyze van behandelen, eene veel betere party van de geschiedenis kun18

Overleysche, geslaagde verdietsing van „d'outre-Quievrain", d.i. Fransen.
De Vaderbeul en De dood van Egmont, stukken opgenomen in Vaderlandsche
Poezy.
14
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nen trekken. Zondag is de prysdeeling op het graf des overwinnaars
van Grevelingen en St. Quentin. Onze poeet zal er wezen om het
borstsieraed aen den hals te laten wemelen. Men zegt dat by ook te
Geeraersbergen mededingen zal. Als nog eene of andere rhetorica uit
den hoek kruipt kan Van Duyse dit jaer nog een dozyn keeren den
belhamel spelen. Dat is een man !"
De brief van 25 oogst 1839 (nr. 46) is opnieuw typisch voor de criticus en nuchtere „proza-mens" Snellaert, die aan de poeet Prudentius wil bewijzen, dat hij eveneens op rijm kan improviseren : „A propos van recensie, ik heb laetst eene grap gehad met Van Duyse. Hy
komt eeuwig met zyn argument uit : : Men kan over poezy niet oordeelen als men zelf geene verzen maekt. Ik had hem al zeventig mael
betoond dat er in zyn gezegde iets waers, maer nog veel meer valsch
in stak. Maer, wie zegt u dat ik nooit verzen maek, onmogelyk, riep de
man, die verzen maekt wil ze aen 't licht brengen. — Dertig duizend !
— fabels, fabels ! Wy kwamen overeen dat by met vier zou te vreden
zyn, en my voor poeet, rymelaer of dorre prozaist zou beschouwen. Ik
begon de volgende apostrophe aen Gent :
Gy, hoofd van 't land, omkransd van Leie en Schelde,
Brein waeruit Artevelde ontschoot,
Waer is uw kracht, de kracht den Wael te groot
Den leeuw gelyk, die forsch den woudstier velt ?
Waer is die kracht, waervoor uw vyand boog
Wanneer uw hand hem op den rugge woog ?

Een in gang zynde, sneed ik hem nog een brok van eene romance
op, en nu verzocht ik hem naer myne rymelzode niet meer te vragen.
Hy beloofde't. Intusschen wil by niet begrypen waerom ik my aen de
nederige proza houde. Als iedereen Van Duyse ware, de zaek zou
waerachtig geen hair breed vooruitgaen".
Blieck heeft zijn vriend Snellaert een gedicht ter beoordeling gestuurd : Het Oordeel Gods 15 . In zijn brief van 11 januari 1839 (nr.
46) geeft Snellaert zijn oordeel op bondige wijze weer, maar betrekt
er opnieuw Van Duyse bij : „Hier nevens zend ik u het oordeel Gods
terug. Een lieve legende, doch wat al te prozaIsch. Ik geloof dat de
variante van VD voor hoofd en staert goed zou doen. Hy is byzonder
gelukkig in het corrigeren van eens anders werk. Wy moeten ook in

15 Het Oordeel Gods werd opgenomen in Mengeldichten.
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persoon aen Leopold een manifest 16 brengen. Gy zult niets te doen
hebben dan te teekenen. Doch spreek er geen woord van. Schryf er
ook niet over aen Van Duyse ; hy mag het maer een der laetste weten,
om het minst lang te moeten zwygen".
Men merkt op, dat Snellaert bijzonder kritisch blijft tegenover Van
Duyses karakter ; hij verdenkt hem van loslippigheid, hij kan geen
geheim bewaren. Bovendien vernemen wij uit de brief van 29 oogst
1839 (nr. 46), dat hij „hoofdig" en „pruttelachtig" is en de autoriteit
van Snellaert als literair criticus in zake poezie niet goedschiks aanvaardt : „Het ware veel eenvoudiger zoo wel aai en ooi als ei, oei enz.
te schryven, zelfs de y in die gevallen overal te gebruiken. Nu, wat is
er te doen, de hooggeleerde commissie 17 heeft besloten, en Van Duyse
pruttelt, gelyk altyd. Van Duyse wordt hoofdig als Bilderdyk. Jammer dat hy 's mans hoofd niet en bezit. Ik heb eene recensie van
Ledegancks dichtbundel 18 geschreven, maer Prudentius is ook met
iets uit den hoek gekomen. Hy vernietigt zyne kinderen niet". Snellaert neemt Blieck kwalijk, dat hij Van Duyse, in een huldegedicht 19,
16 Dit manifest is waarschijnlijk het verzoekschrift, opgesteld door J.F. Willems, dat
met de petitie naderhand aan de Wetgevende Kamers werd gestuurd, en in de geschiedenis van de Vlaamse beweging bekend is als Het Vlaams petionnement van 1840.
17 De Spellingscommissie, ontstaan uit de bemoeiingen van de door Willem en David
gestichte Maetschappy ter bevordering van de Nederduitsche Tael en Letterkunde (2 maart
1836), en officieel ingesteld door Minister de Theux bij Besluit van 15 juli 1837. Ze
bestond uit Willems, David, De Smet, D'Hulster, Verspreeuwen, Ledeganck en Prof. Bormans, verslaggever.
18 De Spellingsoorlog, luimig heldendicht in vier zangen, door Pr. Van Duyse, Gent,
T. en D. Hemelsoet, is van 1842.
19 Verschenen in Mengelgedichten : Hulde bloemtje, opgedragen aen den dichter
Prudentius Van Duyse, ter gelegenheid zijner dubbele bekroning te Gent en Zottegem" :
Dit bloemtje van myn dorren tuin
Uit vriendschaplyk gevoel geschonken,
Genake 's grooten Dichters kruin
Die met een dubble kroon mag pronken.
0 harpenaer I o kunstkolos 1
0 moedigste onzer letterdapperen !
Uw zwierige arendvederbos
Mag als een palm ter wolken wapperen.
Uw citer is een windharp of
Een donder, naer uw kunstig drukken.
Zy voert de ziel naer 't hemelsch hof,
Haer dompelend in diep verrukken.
Ik juich, bewonderend, verblyd
Om uw roemruchtig zegepralen.
Styg op dan, adelaar ! leef in de zonnestralen
De ware vriendschap kent geen nyd (1838).
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„kunstkolos” heeft genoemd. In september 1839 (nr. 46) vaart hij uit :
„Gy noemt ook Van Duyse eenen kunstkolos. Ik kan wel verdragen
dat men elkander zoo wat lof naer het hoofd werpt ; byzonder den
dichters is dat to vergeven ; want het publiek is hun doorgaens weinig
dankbaar, en de recensenten springen er somwylen ruw mee om. Maer
dan moeten die litterarische minnebriefjes in de toiletdoos bewaard
blyven. Van Duyse een kunstkolos ! Op myn woord hy is alles behalve
dit, en dat weet gy ook wel. De belgische Bilderdyk maekt gaerne
verzen, somtyds krachtige verzen ; hij bezit veel verbeelding en hy
zingt somtyds een lied dat uit de volle overtuiging van zyn harte
vloeit. Maer Van Duyse mist logica en aesthetica ; wat meer is hy
heeft zich nog nergens een vast begrip van gevormd ; hy schynt my
toe als iemand die in 't midden van de hei staet, die geene kennis van
de Winden bezit, noch zon, noch maen, noch starren ziet ; en nogtans
daer op zyn eigen voortwil. Waer zal hy belanden ?" Kortom, Snellaert twijfelt aan het poetisch genie van Prudentius : een „poeta minor" misschien, maar vast geen epos-dichter. Het is dan ook met een
voorbehoud, dat hij in de brief van 25 oktober 1839 (nr. 46) aan zijn
vriend Blieck het volgende mededeelt : „Van Duyse, zegt men, heeft
de handen aen een Epos geslagen. Sewel 2 °, de eerste die Belgen en
Catten voor de zaek der onafhankelijkheid vereenigd heeft, is zyn
held. Jammer, ik vrees dat hy er niets goeds van zal maken".
De volgende brief, in zijn geheel bewaard, is van Blieck. Hij is gedagtekend : Wervick, 28 december 1839 (nr. 36). Blieck heeft aan
Snellaert een gedicht gestuurd : Matteken 21 ter voorlezing in de Maatschappij voor Nederduitsche Letteroefening : De Tael is gantsch het
Volk, en Snellaert heeft hem daarover verslag gegeven. Hij antwoordt
daarop :
„Myn lieve Hippocraet,
Uw brief heeft my braef doen lachen ; hy stelde my de vergadering
levendig onder ogen ; ik zag ze luisteren by uw voorlezen van Matteken ; alles was stil en stom, toen opeens : Matthia staek uw roem !
enz. enz... Ik zou haest uwen brief overschryven, zodanig bevalt hy
my. Nu, vriend, ik wist wel dat die versjes plat zyn ; maer ik meende
20 Het is de legende van Zuster Matteken van het St.-Elizabeth- of Groot-Begijnhof
van Gent. Ook Prudens Van Duyse heeft dezelfde legende bezongen ; — ze behoort tot
zijn beste gedichten in dat genre. Hij publiceerde het in zijn Vaderlandse poezy. Ook
Fr. Blieck nam zijn gedicht over Matteken op in zijn Mengelgedichten. Een vergelijking
valt helemaal ten gunste van Van Duyse uit.
21 Blz. 14 : van Sewel werd geen spoor teruggevonden.
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dat men de overleveringswoorden zoo nauwkeurig mogelyk moest nakomen. Thans heb ik het Kruisbeeld andere woorden in den mond
geplaetst. Zy zyn nog niet goderlyk (lees : goddelyk), o neen ! doch
zy schynen my min plat. Hiernevens bekomt gy dezelve.
Gy zyt mis, vriend ; myn brief aen Blommaert doet verstaen dat de
gedachte van een epos verre van my is. Is Artevelde wel voor epos
geschikt ? En uwe onderdanige dienaer, is hy wel de man om de heldentrompet te blazen ? Laet dien raet aen een Van de Voort ; iemand
verguizen, verwyten dat by door het verzamelen van losse dichtstukjes
eenen val gedaen heeft, en onmiddelyk daerna dienzelfden persoon
aenwakkeren tot eene homerusstaek, ziedaer zyne logica !... Maer gy,
vriend, gy die weet wat er aen de puikdichters der Grieken, Latynen,
Italianen en Franschen noodig is geweest tot een heldendicht, antwoord my ! Kunt gy my zulk een raed geven ? Over den Gentschen
tribun ware er een goede ode te maken.
Zonder u zou ik niet weten dat er te Antwerpen eene Noordstar
gaet opryzen. God geve dat zy het land verlichtte ! Hieraan zal men
niet twyfelen indien men die heeren op hun woord gelooft 'dit blad
zal opgesteld worden door manner die hooge blyken van vernuft in
verscheidene vakken hebben gegeven'.
Wat zedigheid ! Ja, Van de Voort 22 ; gy hebt hooge blyken van
vernuft gegeven. — U, waerde dokter, mag ik zeggen dat ik weinig
gedacht heb in ernst aen dit artikel te antwoorden.
Ik had reeds besloten stilzwygend te blyken, toen Pretentier te
Kortryk my zeide dat hy zelf wilde en zou antwoorden. Drie dagen
daerna ontving ik zyne herzegging of ontzegging. Vriendschappelyke
heldenmoed ! Het jaerboekje 23 heb ik nog niet gezien ; Rens verdient
geesselslagen, gy myn handdruk
FR. BLIECK"

De volgende brieven spreken minder over Van Duyse dan over
Blieck zelf, die zich meer en meer terugtrekt in de „ivoren toren" van
zijn notarisstudie en zich buitengewoon teergevoelig toont op het
stuk van de eigen poezie, zo zelfs dat hij afziet van medewerking aan
22 Michiel Vander Voort (1812-1867), bijgenaamd „de schildwacht der Vlaamsche
beweging", stichter met Cornelis-Jozef Verbruggen van het eerste Vlaamsch Grievencomiteit, stichtte met J.B. Straatman te Brussel het Tael- en Letterkundig Genootschap,
redacteur van Het Vaderland (1847) en De Vlaemsche Letterbode (1843-1845), voortzetting
van Het Kunst- en Letterblad (1840-1853) van Snellaert en van De Noordstar van Van
Kerckhoven (1840-42).
23 Het Nederduitsch Letterkundig Jaerboekje van F. Rens.
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het pas gestichte Letterblad van zijn vriend Snellaert.
In zijn brief van 6 februari 1840 (nr. 37) gaat het over het „doelmatig" verspreiden te Wervik van de „petitien" 23. Hij geeft toestemming om Matteken te laten opnemen in het Letterblad 35, maar is
verontwaardigd over de aankondiging van Ledegancks huwelijk in
het Frans . „O Gallomanie ! Wat koppen zult gy nog al verdraeyen !".
Bij zijn brief van 6 april 1840 (nr. 38), gedagtekend uit Kortrijk,
behoort een Versje uit Apeghem :
Sineesche letterbroeder,
Doorgloeid van dichtkunstmin
Wees welkom met uw rymtjen,
Uw rymtjen uit Pekin.
Hij geeft toestemming het op te nemen in het Letterblad als ant-

woord op De Sineesche Schoenmaker 26. Blieck voert een scherpe aanval uit tegen de belagers van de Vlaamsche letterkunde. De „dansende
boer" zinspeelt op de vrije dichters, die de klassieke dichtregels niet
volgen. De brief van 13 april 1840 (nr. 40) is een vriendschappelijke
mededeling aan Snellaert dat hij niet langer wenst deel uit te maken
van de redactie van het Letterblad wegens beledigende aanvallen van
recensenten ; „Indien gy meent dat deze ontydige en beledigende
snakery geraedzaem is, ga voort ! Wat my betreft ik blyf achter, en
schaer my niet langer onder de spotbanier van booze recensenten".
Toegevoegd, een officiele ontslagbrief uit de redactie van het Kunsten Letterblad (nr. 41).
In de brief van 9 mei 1840 (nr. 42) worden de beschouwingen over
het geschil voortgezet : „Het komt er op myne eer niet aen ; maer op
de eer der vlaemsche dichtkunde". Hij beklaagt er zich over dat zijn

ontslagbrief niet werd opgenomen.
De brief van 26 mei 1840 (nr. 43) is zonder belang ; deze van 16 juni
24 Het petitionnement van 1840, dat naar de Wetgevende Kamers werd gestuurd, met
meer dan 100.000 handtekeningen. Het voornaamste gedeelte van het verzoekschrift
vermeldt de volgende punten : 1. alle provinciale en plaatselijke belangen in de Vlaamssprekende gewesten moeten behandeld worden in het „Nederduits" ; 2. 's Rijks ambtenaren zullen zich bedienen van het Nederlands in hun betrekkingen met de gemeentebesturen en met de ingezetenen ; 3. deze taal moet ook gebruikt worden bij de rechtbanken ; 4. een Vlaamse Academie of een Vlaamse afdeling bij de Brusselse Academie
moet worden opgericht tot aanmoediging der „Nederduitse" letterkunde ; 5. het Nederduits moet bij de Universiteit te Gent en bij de andere rijksscholen in de Vlaamse
gewesten dezelfde voorrechten genieten als het Frans.
25 Opgenomen in Kunst- en Letterblad.
26 Opgenomen in het Kunst- en Letterblad.
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1840 (nr. 44) ironiseert de viering van Wellington en Koning Willem
„ik wensch u en alle andere Waterloo vierders veel vermaek : zingt en
klingt (gesproken tael), verwarmt u hart en hersenen, verhemelt uwe
helden, knielt voor den Leeuw of voor den Luipaerd... Ik zal hier
drinken op het welvaren van den weledelen heer Voorzitter (Snellaert)". De brief van 12 juli 1840 (nr. 45) gaat over vaderlandsche
poezie (niet die van Prudens Van Duyse), en over het niet kunnen
ingaan op een verzoek (tot medewerking ?) aan het Belgisch Muzeum.
De brief van 8 September 1840 (nr. 47) slaat een hartelijker toon aan
„Wervick, 8 7bre 1840
Waerde Vriend,
De tyd vliegt voort ; reeds zyn er weken en maenden voorby sedert
ik uwen laetsten brief ontving, en sedert langer nog zond ik mynen
laetsten groet naer Gent. Meent gy dat ik u vergeet ? Hoe stelt het de
dokter ? Goed ? Best ? Ik spreek niet van Kluiskens en zyn jaerlyksch
affrontje van 9000 francs ; maer van den dokter op Steendam, n° 7.
Ryst er nog geene koetspoort ? Of zult gy wachten tot ik peerd en
koets voere ? Dan, waerachtig, hebt gy nog tyd tot overpeinzing.
Myne lange stilzwygendheid doet u waerschynlyk besluiten dat ik
zal optreden met eene verhandeling over Hollands twee hoofddichters ? Vondel en Bilderdyk ! Stelt u gerust ; ik zal op uwe altans geene
reukelooze en onnuttige offers komen wyden ; ik wil, om u te beoordelen, my vooraf met u vereenzelvigen. Thans breng ik mynen vriend
Snellaert een stukjen onder oogen, en verzoek er zyne bemerkingen
op. Zeg my of ik het nevens myne vlaemsche Tier mag plaetsen, dan of
het beter in den haerd zyne plaets vond. Wees niet toegevend, hoe
strenger regter (hy zy slechts gemoedelyk !) hoe liever ik hem hoore
uitspraek doen. Dit wil niet zeggen dat ik altyd in uw gevoelen deelt
(sic), vriend. Gy begint smaeck te hebben in de romantieke krullen, en
ik blyf by de klassieke krullen. Vondel en Bilderdyk krygen van U nog
nauwelyks den naem van dichters, althans noemt gy Bilderdyk naest
Vondel den grootsten versificateur. Byron en Goethe, ziedaer uwe
goden. Ik wensch dat zy u en Belgie veel geluk toebrengen. Maer zeg
my, wat vorm wilt gy dan in de plaets stellen van den griekschen
vorm ? Eenen vorm die alle tien of twintig jaer verandert ? Nieuws !
nieuws ! hoort men roepen. Bemerkt men die wispelturigheid in de
bouw- en beeldhouwkunst ? Of is de letterkunde eene modepop die
alle week een nieuw gewaed aentrekt en het oude versnyt ? Op deze
wijze zouden Byron en Goethe zelve geen twintig jaer meer te 'even
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hebben. Ziedaer eene lange reeks ? en ik ben nog niet ten einde. Zoudt
gy, zonder opzoeking, my de stukjes niet kunnen aenwyzen die meest
in uwen smaek vallen, dat is, waer Bilderdyk eenigszins afwijkt van
den griekschen vorm ? Ledeganck heeft my een bezoek afgeleid, voorzien van Siegfried 27, schoone romance, waerin ik weinig te veranderen
vinde. Ledeganck doet reuzenstappen in dat vak.
Met den eersten ontvangt gy 5 frs., zooveel M. Lepoutre my behandigd heeft in betaling van zyn jaer inteekening op het letterbiad.
Uit eenen brief verneem ik dat de woede van trouwen zich verspreidt onder onze kunstenaren, als Keyzer, Conscience, Van Duyse,
Rens, enz. enz. Snellaert figureert er niet in, niet meer dan uwe onderdanige dienaar.
Wat hartzeer voor ons beide,... niet waer ?
Of begint gy als een galant vogeltje onze saletpopjes te omzweven
O dit Wilde ik zien ! Waerom niet ? Voltaire deed het wel, en bleef
desniettemin de lettervorst zyner eeuw, en... de brandstok der helle.
Gy, vriend, schryf min en wyzer dan Ferneys philosoof, 't is de wensch
Uwen verkleefde
van
BLIECK

P.S. De letterbroeders waertegen ik uitvaer, moeten het zoo erg
niet nemen, 't is slechts een dichter (rymer) gril".
Hierop eindigt de briefwisseling Snellaert-Blieck, die dus gaat van
27 februari 1836 (nr. 46) tot 8 september 1840 (nr. 47). Al de brieven
van Snellaert (in uittreksels) hebben slechts een nummer : nr. 46 ; ze
omvatten 16 brieven tegenover 10 brieven in-extenso van Blieck (nr.
36, nr. 37, nr. 38 met toevoeging van gedicht, nr. 39 telt dus als
brief niet mee, nr. 40, nr. 41, nr. 42, nr. 43, nr. 44, nr. 45, nr. 47).
*

Bij gebrek aan historisch „recur, is de kijk van de tijdgenoten op
27 Siegfried is de titel van de lste zang van Het Burgslot van Zomergem, waarvan de
lste uitgave te Gent verscheen in 1840 (de 2de druk te Antwerpen, in 1844). Het „voorberigt" is gedateerd Oogstmaand, 1840. Naar de brief van Blieck te oordelen (8 7bre
1840), was het gedicht Siegfried nog niet gedrukt, maar Blieck moet van Het Burgslot
van Zomergem kennis hebben gehad, want in de briefwisseling van Ledeganck aan Blieck
treft men, op 5 juni 1840, de volgende passus aan : „Ik geef tegenwoordig mijne ledige
uren aen eene romance van langen adem, die Siegfried van Zomergem ofwel het Burgslot van Zomerheim zal heeten. Zy is nog in wallen op de puinen van een oud slot aihier
bestaande..."
(K.L. Ledeganck's Volledige Dichtwerken, 3de druk, Aalst, Hendrik Z.S. - De Seyn Verhougstraete, 1904, p. 316).
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de eigentijdse literatuur doorgaans sterk beinvioed door individuele,
esthetische voorkeur en persoonlijke menselijke sympathieen. De literaire criticus, die naam waardig, moet zich op straffe van onrechtvaardigheid boven deze vooringenomen gevoelens kunnen verheffen. Voor
de eigentijdse recensent is dit een schier bovenmenselijke taak. Uit de
kritische beschouwingen van Snellaert leren we hem kennen als een
vooruitstrevende geest voor zijn tijd, een tegenstander van de rederijkerspoezie en een voorstander van een romantische literatuur, die
evenwel vrij wantrouwig staat tegenover jonge talentvolle dichters.
Als wetenschapsmens, doctor in de medicijnen, streeft hij een objectief oordeel na. Hij is een uitgesproken wilsmens, eerder dan een gevoelsmens ; hij is een organisator en een leider. Dat zal vooral blijken
na de dood van Jan Frans Willems, in 1846. Maar reeds tijdens het
leven van de „Vader der Vlaamse beweging" is hij de trouwe raadsman, de luitenant van de algemeen aanvaarde hoofdman, de waakzame uitvoerder van diens plannen op nationaal vaderlands gebied.
Hij zint op middelen tot heropwekking van de Vlaamse volksgeest.
Daarbij is hij een mensenkenner, die als practiserend dokter gewoon
is een diagnosis op te stellen en een prognosis voor te schrijven.
Ofschoon meer bevriend, als voormalige streekgenoot (KortrijkWervik), met de van natuur meer behoudsgezinde klassieke Blieck
dan met de vooruitstrevende romantische Van Duyse, is Snellaert het
type van de evenwichtige mens, die de al te geestdriftige romanticus,
de hooghartige, zelfzekere „rimax" in het ootje neemt. Zijn oordeel
over de poezie van de sentimenteel-elegische Ledeganck zal gunstiger
uitvallen dan dat over de heroIsch-dythyrambische verzen van de durvende, zelfbewuste Prudentius. Geheel anders valt het oordeel van
Snellaert uit dan dat van de impulsieve, temperamentsvolle Antwerpse criticus Van Kerckhoven, die het kunstenaarschap van Ledeganck
bedreigd acht door zijn vrederechterschap 28.
Slotstrofe van Aen myne Tier :
Dat ik u neérlegge en vergeet
Als een onnut sieraed,
Als iet dat aen de jongheid past,
Maer dat by later pligt en last,
Benadeelt en misstaet.
„De heer Ledeganck denkt zeker dat het eene grootere en edelere taek is boerenkrakeelen
en geschillen te beoordelen, dan zich aen de heilige kunst toe te wyden ? Gelukkig
dat Tasso, Byron, Schiller, Goethe, Lamartine, Helmers en Vondel geene Vrederegters
geweest zijn I... De wereld zou hun geene meesterstukken te danken hebben".
Zie de recensie van Van Kerckhoven over Ledegancks Bloemen myner Lente in De
Noordstar. (De Noordstar, lste Deel, (1840), p. 138-143).
28
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De brieven van 28 dec. 1839 en van 8 sept. 1840 van Blieck aan
Snellaert zijn revelerend voor de dichter der Mengeldichten. Is Artevelde wel voor een epos geschikt ? vraagt hij : „over den Gentschen
tribun ware er een goede ode te maken". Als hij van Snellaert een
„streng" oordeel eist over zijn dichtproeven : „hoe strenger regter (hy
zy slechts gemoedelijk !) hoe liever ik hem hoore uitspraek doen", dan
voegt hij daaraan onmiddellijk toe : „Dit wil niet zeggen dat ik altijd
in uw gevoelen deele, vriend. Gy begint smaek te hebben in de romantische krullen, en ik blijf by de klassieke pruiken". Als proef op de
som, kunnen we thans beter dan Snellaert de afstand meten tussen
de Wervikse dichter van Matteken en de Dendermondse poèet van Het
Gentsche Begijntjen, twee gedichten uit precies dezelfde tijd en wellicht vanwege Prudentius als een krachtproef van „vaderlandsche romance" bedoelt. Een „schoone romance" te kunnen produceeren werd
immers in deze periode als een toetssteen van dichterlijke begaafdheid
beschouwd 29.
Blieck vat zijn „romance" 30 op als het „gekuischt" volkslied van
een rollezanger :
Godvruchtige zielen, aanhoort myn gedicht.
Komt, gaen wy in beevaert naer 't geestlyk gesticht,
Het groote vermaerde Begynhof van Gent.
Dan schuilt er een engel vernederd, miskend.
Ofschoon Van Duyse in zijn „Aanteekeningen", waarmede hij zijn
gedichten liet vergezeld gaan, op p. 203 niets over het Matteken van
zijn vriend Blieck vermeldt, moet hij het zonder twijfel gekend hebben, daar het door Snellaert werd voorgelezen op een van de zittingen
van De Taal is gansch het Volk. Hij deelt enkel mee, dat de stof
getrokken werd uit het werk Vita sanctae Begghae van J. de Ryckel,
Lov. 1631, en dat het kruis „waer Matteken zou onder geknield hebben met haer afbeeldsel nog op een altaer der kerk van 't groot Beggijn hof (St. Elizabethkerk) te Gent staet" 31 . Oneindig beter dan
Blieck, heeft Van Duyse de juiste toon van een miraculeuze legende
getroffen :

29 Cf. de brief van 8 sept. 1840 van Blieck aan Snellaert : „Ledeganck heeft my een
bezoek afgeleid, voorzien van Siegfried, schoone romance, waerin ik weinig te veranderen
vinde. Ledeganck doet reuzenstappen in dat vak".
30 Opgenomen in Mengelpoezy van F.J. Blieck, uitgegeven door de Maatschappij De
Vriendschap te Rousselaere, in 1850, p. 89-92.
31 Dit is nog heden het geval.
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Er was eens een beggyntjen,
Godvruchtig, jong en jent,
Die stil en eenzaem leefde
In de oude vest van Gent. 32
Onder de „romancers" Vaderlandsche Poezy is Het Gentsch Beggyntjen als een pareltje van poezie te onderkennen, dat ver De Monnik
van Afflighem of De Gentsche Vaderbeul naar strofevorm en gevoelsinhoud overtreft. Slechts De Hut in 't Woud (1835) of Fritz en Mathilde (1836-38) van Ledeganck kunnen misschien de vergelijking met
Het Gentsch Beggyntjen doorstaan. Siegfried of het Burgslot van Zomergem, waarvan er sprake was in de brief van 8 september 1848
(nr. 47), werd bij zijn verschijning door de Vlaamsche kritiek eerder
ongunstig beoordeeld. In elk geval heeft dit onthaal van zijn historische romance de dichter sterk ontmoedigd, zoals blijkt uit een brief
aan Blieck (7 februari 1841, Volledige Werken, Aanteekeningen, p.
316) : „Wat dunkt u van den toestand der letterkunde ? Aen my
schynt by alles behalve schitterend. Wie heeft ooyt zulke worsteling
gezien, en waertoe meenen onze heeren Aristarken dat zulke systematische en onbeschofte gispingen kunnen leiden ?...
Ook heb ik er myn stellig besluit mede genomen, en zoolang er
zich geen voordeeligen toestand opdoet, heb ik vastgesteld de kunst
alleen voor my zelven te beoefenen". Zowel Blieck als Ledeganck
voelen zich door de kritiek verongelijkt. Prudens Van Duyse integendeel dicht onverstoorbaar verder. Kortom, uit de bewaarde briefwisseling van Snellaert blijkt dat de eigenwillige Van Duyse, in tegenstelling tot de beminnelijke Ledeganck, die bovendien jong 33 moet sterven, voor zijn naroem als dichter meer geleden heeft onder de vooringenomendheid van de eigentijdse recensenten, tegen zijn improvisatietalent en zijn vermeende poetische hoogmoed.
Gent

P. DE KEYSER

Het Gentsch Beggyntjen, Vaderlandsche Poezy, lste dl., Gent, 1840, p. 56-58.
Als „martelaar der Vlaamse beweging" in de rouwhulde uitgesproken door Snellaert.
P.F. Van Kerckhoven, die in zijn kritieken van De Noordstar (1840) de Blieck der Mengelgedichten rangschikte onder de „rhetoricale kiasse", oordeelt meer genuanceerd over
de Ledeganck van Het Burgslot van Zomergem : „zoo het dichtstuk in zynen algemeenen
omvang iets te wenschen laet, toch is het in zyne mindere verdeelingen en tafereelen van
eene uitstekende sc400nheid".
32
33
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DE MENS IN CARRY VAN
BRUGGENS LITERAIR WERK
Om de kunstwaarde van Carry van Bruggens werk te meten is het
aangewezen dat men de maatstaven zou gebruiken die zijzelf in haar
teoretisch werk benut om kunst te beoordelen. Welnu voor haar is de
inhoud het belangrijkst, ja bijna het enig noodzakelijke ; en met de
inhoud bedoelt zij : al wat men niet vergeten heeft nadat de vorm en
de taal uit het geheugen verdwenen zijn 1 . De belangstelling voor die
inhoud, en dan speciaal voor de psychologische inhoud der literaire
kunstwerken, heeft C. van Bruggen er toe geleid haar wijsgerige opvattingen in literaire vorm te gieten en in haar verhalend proza haar
wijsbegeerte een vooraanstaande plaats te geven. Dit gebeurde uitsluitend in haar tweede werkperiode, d.w.z. van of Heleen (1913) 2,
toen zij het psychisch realisme voor de eerste maal bewust huldigde.
Hierin ligt trouwens het grote verschil met haar debuut : eerst, zorg
voor vorm en schone taal zonder al te veel inhoud, daarna, veel inhoud
zonder al te veel zorg voor de vorm. Toch mag men niet vergeten dat
wie diepe en duistere, of belangrijke en moeilijke dingen wil zeggen,
de taal en de vorm als een goed werktuig moet kunnen gebruiken.
Een werktuig nu vereist op zichzelf zorg om bruikbaar te zijn en te
blijven, of om het te worden. Wij zien inderdaad C. van Bruggens
taal fijner en scherper, zoeter en plooibaarder worden naargelang ze
voortwerkt aan haar inhoudrijke boeken. Laten we ons echter hier
tot de densiteit van haar oeuvre bepalen.
* Dit artikel is een hoofdstuk uit de studie Carry van Bruggen, haar leven en literair
werk, welke in 1959 bekroond werd door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en
Letterkunde.
1 Cf. o.m. Hedendaagsch Fetischisrne, p. 217.
2 Tot de eerste periode behoren haar realistisch-naturalistische schetsen en romans :
In de schaduw (1907), Een badreisje in de tropen (1909), Goenong Djatti (1909), Breischooltje (1910), De verlatene (1910). Enkele bladen uit Helene's dagboek (1911) vormt
een overgang. Dan komt de heel nieuwe richting waarvan C.v.Br. een pionierster in
Nederland was, het psychisch realisme met als eersteling Heleen (1913).
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DE MENS, MAN EN VROUW
Wie de densiteit in C. van Bruggens artistiek werk onderzoekt moet
besluiten dat de inhoud ervan in wezen dezelfde is als die van haar
bespiegelend werk. Hij wordt in de verhalen en schetsen op een heel
andere wijze verwerkt, — dat spreekt vanzelf, — en naast de essentiele
waarheden krijgen wij er een aantal artistiek geuite stemmingen en
emoties, die op zichzelf deel van de zielsinhoud uitmaken. De gevoelsinhoud geeft zinderend leven aan de cerebrale teorieen en is er
niet van te scheiden.
Wat het eerst van al opvalt is dat C. van Bruggen de mens, en
bepaald de innerlijke mens, als objekt van haar kunst heeft gekozen :
de mens in se, man en vrouw, de mens als ziel en lichaam, de mens en
zijn psychisch leven, zijn liefde, zijn kenwereld, zijn lijden, zijn eigenschappen en gebreken, zijn wilsleven, zijn dwalingen en grootheden ;
de mens in de maatschappij, behorend tot een generatie, een geslacht,
een stand, een yolk 3, de mens met zijn vijandschappen en zijn vriendschapsbanden, standenbewustzijn en nationale fierheid, met zijn afhankelijkheid en zijn opstandigheid : de mens in de wereld, in het
„Al-Eene", als het medewezen van dier en plant en van de andere
mensen.
Maar de mens die zij het best kent, en van wie zij zich niet kon losdenken, ook al wilde zij het nog zo graag, is zichzelf, of laten we zeggen, de mens-Carry. Kennen is niet zozeer het woord als wel : weten.
Zij weet zichzelf te bestaan, zij weet zich hier en daar te bestaan, in
deze of gene eenheid opgenomen, zij weet zich dus zus of zo, in de AlEenheid aan al het andere verbonden ; zij weet zich vooral een soort
podium te zijn voor de Rede, een medium dat de waarheid moet
mededelen aan de mensheid. De Carry-mens vinden wij in de belangrijkste personages van bijna al haar werken. Soms is hij man, andere
malen vrouw, met enkele mannelijke trekken, nl. juist diegene die zij
in de man waardeert, zoals : de intellektuele en artistiek scheppende
kracht, de drang naar verovering der harten, de stevigheid in het oordeel, de bewustheid van zichzelf. Dat is klaar uitgedrukt in De vergelding, en impliciet aanwezig in een aantal andere personages : Heleen,
Ina, het kleine meisje van Van een kind, en Het huisje aan de sloot
Eva, enz. De Carry-mens als vrouw stelt zich, onbewust, boven de
3 C. van Bruggen bekommert zich niet om de rassen en hun onderscheid „daar deze
tot het rijk der fantasie behoren" (Zie daarover haar uiteenzettingen in De zelfvermomming des Absoluten in Groot-Nederland, 1923, hfst. I).
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vrouw over 't algemeen, en naast de man over 't algemeen, maar ook
naast of boven vele mannen in 't bijzonder. Enkele mannen wekken
haar bewonderende liefde op. Tegenover dezen is ze de deemoedige
vrouw, het kleine meisje dat opkijkt naar de grote vriend, en een paar
malen de verliefde, die de man van haar keuze veroveren wil.
Met het vastleggen van de begrippen man en vrouw heeft C. van
Bruggen haar carriere van psychische romanciere ingezet 4. Dat begrip
wordt, volgens haar, pas helder en klaar in de ontmoeting van beide
geslachten in de liefde. De verliefde Heleen houdt inderdaad niet op,
ook niet op het hoogtepunt van haar verliefdheid, de man kritisch te
beoordelen. Hij is een grover wezen dan de vrouw, hij begrijpt haar,
noch haar liefde, zodat zij naast hem eenzaam blijft. (E.B. p. 10). Zijn
hoogmoed en zijn waan doen hem geloven in zijn veroveringsmacht.
Hij is hooghartig en waant zich sterk : hij heeft initiatief, gelooft in
de waarde van zijn werk en stelt zich aan als de vermaner, de leraar,
de leider. Voor hem is de vrouw „onnoozel en van kleine makelij"
(E.B. p. 16). Werken, leven, handelen stelt hij boven de liefde (ib.
p. 17) en daarom kan hij de liefde vertrappen, hij kan zelfs eisen dat
de geliefde hem niet zou lastig vallen (ib. p. 21). Maar de man is
dwaas, want hij is noch groot, noch sterk, noch machtig. Hij kan geen
lijden dragen, niet uit liefde prijsgeven. De man is een beeld van
leem, waarrond de minnende vrouw beschermende tempelwanden
van tederheid en genegenheid bouwt, opdat hij „daarbinnen veilig
verblijve, onaangetast in de glorie van zijn vrome verwatenheid" (ib.
p. 20).
Dezelfde man en geliefde vinden we weer in Heleen, alhoewel hij
daar het meisje sterk imponeert door zijn innerlijke onverschilligheid
voor de liefde en zijn hoge wetenschap. Deze geliefde is nochtans de
schoonste mannelijke figuur die we in Carry van Bruggens romans
ontmoeten. De anderen zijn meestal zwakkelingen : zo het Joodje die
geen ruggegraat lijkt te hebben, de koloniaal die door zelfontleding
zijn konsistentie verliest, Frans van der Wal, in Om de kinderen, die
geen konsekwenties uit eigen daden kan trekken, Papa van der Wal,
spijt al zijn bravoure een pantoffelheld, de kunstenaar, een wijfjesman.
Uitzondering maken Hugo Ruyssenaers, in Een coquette vrouw? al4 Na Heleen. Voortaan korten wij de titels der boeken als volgt of : E.B. = Enkele
bladen uit Helene's dagboek, H. = Heleen, H.S. = Het huisje aan de sloot, Kd. = Van
een kind, Kr. = Om de kinderen, K. = Een kunstenaar, E. = Eva, A. = Avontuurtjes,
D.Vr. = Uit het leven van een denkende vrouw, Vg = De vergelding, Jje = Een
Joodje.

101

weer wegens zijn wetenschap, en de man zonder naam in Eva, alhoewel hij slechts vaag wordt voorgesteld. Met de geliefde van Heleen,
zijn zij de vertegenwoordigers van het ideaaltype voor C. van Bruggen, maar zelfs zij worden niet diep en sterk ontleed. C. van Bruggen
is in het wezen van de man niet zo heel ver ingedrongen. Zij was te
vol van eigen zijn om het zijn van anderen grondig te kennen. Zij is
bepaald onrechtvaardig tegenover de man zo hij het ongeluk heeft
in zake kennis en kundigheden beneden haar peil te staan. Haar zelfstandige houding tegenover hem als medemens, en haar afhankelijkheid van hem als geliefde staan tegenover elkaar op dezelfde wijze als
haar geest en gevoel. Met haar geest gaat zij niemand uit de weg, met
haar gevoel loopt zij de hele wereld achterna 5.
Van de vrouw heeft zij dan ook een wezen gemaakt dat veel schoner
is dan haar partner, veel rijker aan psychologische inhoud. De vrouwelijke menselijkheid heeft ze duidelijk, ja met alle detailbeschrijvingen en onder allerhande belichtingen uitgebeeld. De natuur van de
vrouw stemt het best overeen met de herfst 6, ten minste voor zolang
ze bemint of bemind wordt ; nadien treedt de winter in. tlit verklaart
de ondertitel van het boek Heleen, nl. een vroege winter, daar Heleen
op 25 jaar de eenzaamheid ingaat. De herfst is voor Carry van Bruggen
inderdaad de wekker van nieuw en dieper leven. Hij roept herinneringen op, zoete stemmingen, genegenheden, verlangens, woeste tederheid, onbreidelbare verbeelding. In de herfst is denken niet nodig,
dan leert men alles op een andere wijze. Het najaar maakt alles stil
en wazig, maar proppensvol romantisch leven en verliefdheid op de
liefde. De herfst is in „de loome duisternissen van den dorren slaap
des levens de goudblauwe nevel van (haar) eenigen droom", namelijk
de liefde (E.B. p. 8).
De liefde heeft voor de vrouw echter een andere betekenis dan voor
de man en hierin ligt de oorzaak van zijn onbegrip op dat gebied. Zo
b.v. verlangt zij de aanwezigheid van de geliefde wel, maar dat geluk is
niet te vergelijken met de verrukking van het ongestild verlangen,
want zij begeert de kussen niet, wel „de ongestilde begeerte naar zijn

5 Wel heeft C.v.Br. enkele mannelijke figuren psychisch willen ontleden, maar dan is
het qua mens, niet qua man. Wat de vrouw betreft, die ziet ze steeds in vergelijking met
de man.
6 De liefde van C.v.Br. voor de herfst als jaargetijde van overgang, van sterven en
verwelken, wordt het sterkst uitgesproken in Enkele Bladen uit Helene's dagboek (1911),
maar is ouder dan dat boekje.
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kussen" (E.B. p. 10) 7. De vernedering uit liefde, de smart, de zwakheid in kleine zaken maken de vrouw sterk, groot, schoon, zuiver.
Liefde is uiteindelijk een uiting van haar drang naar het oneindige,
het onbekende, naar wat of wie de harten van de mensen beroert
(E.B. p. 20) 8 . Als dusdanig maakt de liefde de eenzaamheid tot een
hel waar men met God worstelt, totdat het aanvaarden van de noodzakelijkheid van eigen wezen de vrouw naar God terugvoert. Twijfel
dienaangaande is het onnoemelijkste leed.
Hoe de vrouw nu bemint ? Als een kind, roekeloos, overdreven,
geheel zich gevend, geheel in de liefde opgaand , zij wil in de aanwezigheid van de geliefde zalig zijn en hem met haar liefkozingen zalig
maken. Als de geliefde haar wederkerig bemint, bemint zij zichzelf om
hem, zoent haar evenbeeld in de spiegel, en liefkoost haar voorhoofd, omdat daarachter de kleine geheimen zitten die hij zo graag
verneemt (E.B. p. 28). Maar zij wil van de geliefde ook iets ontvangen. Ze wil namelijk in haar klein leed getroost worden, en hem
mogen dienen zoals zij het verlangt.
omdat de man en de vrouw op zo verschillende wijze liefhebben,
kan er geen geluk zijn voor de vrouw en moet zij gepijnigd en onbegrepen voortgaan hem lief te hebben. Uit eerbied voor de liefde zelf
en uit herinnering aan de schone ogenblikken van vervoering, verbiedt zij het zich, tegen de man de wapens te gebruiken die hij tegen
haar heeft opgeheven. Ze keert naar haar eenzaamheid weer als een
verweesd kind, zegent dit leed en zou voor „geen vreugde ter wereld
(haar) zwakheid prijs-geven. Want (...) in de fonkelende bron van
(haar) tranen breekt het witte licht tot zevenvouden glans" (E.B.
p. 23).
Zo is het lijden integraal deel geworden van het geluk van de
7 Te vergelijken met de slotzin van Heleen : „...dit is mijn veiligheid en mijn geluk,
dat nooit mijn tong de bittere assche der verzadiging zal proeven..." (H. p. 315).
8 Deze zeer idealistische opvatting van de liefde ligt aan de basis van de tragiek van
Heleen. Zij is ook wel het meest verrassende element in het wezen van C.v.Br., die als
de „allumeuze" bij uitstek door iedereen werd gekend. En toch ligt daar geen kontrast
in besloten, want haar drang naar liefde en haar hoge opvatting ervan brachten haar
telkens bij een punt waar ze van de geliefde te scheiden had. Dat is de geschiedenis van
Ina in Een coquette vrouw ? Het is de geschiedenis van Eva ; misschien van C.v.Br. zelf.
„Allumeuze" noemt men in Nederland de vrouw die door haar behaagzucht de mannen verliefd maakt en zich nadien aan hun werving onttrekt. In de Dictionnaire ginëral
de la langue franfaise komt het woord niet voor. Men geeft er wel als een van de betekenissen van allumer quelqu'un : (femme) qui fait la froide pour allumer d'autant celui
qui la poursuit. Het woord allumeuze werd door de voor deze studie ondervraagde
personen steeds op C.v.Br. toegepast in de zin van : koele liefdewekster.
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vrouw. Dat deze opvatting van de liefde aan de gewone sterveling
ontsnapt, daarvan is C. v. Br. zich bewust. Zoals zij weet dat andere
mannen de dalia een lelijke bloem vinden, terwip zij ze boven de
rozen verkiest, zo weet zij ook dat haar genegenheid aangezien wordt
voor wat ze niet is, namelijk voor seksueel. Zij is veeleer pril en zuiver,
maagdelijk zouden we het kunnen noemen, zonder zinnelijke vertroebeling 9. Zelfs als de liefde haar volheid heeft bereikt, dan nog, en dan
vooral, is er de zuiverheid, want ze wortelt in de echtheid van het
gevoel welke de vrouw rein en gelouterd uit de brand laat naar voren
treden (cf. K. en E.)".
Het vrouw-worden, langs de kinderjaren om, gaat niet zonder perijkelen en duister leed. Dat vernemen we in Heleen en in Van een
kind, Het huisje aan de sloot, Avontuurtjes. Vooreerst is het kind nog
onbewust en kent weinig verschil in zijn gevoel voor de ouders, de
broers en zusjes enerzijds, en de meubelen en het huis anderzijds (H.
en H.S.). Ze merkt wel een en ander op, maar ziet er de betekenis
niet van 11. Later komt de voorliefde voor vader tot stand, en stilaan
wordt ze op de school een zelfstandige persoon die tegen de leraars
partij kiest. Haar kritisch oordeel tegenover hen wordt gesterkt door
het feit dat er een gapende afgrond bestaat tussen dat wat men haar
leert en dat wat in haar leeft, en dat ze geen antwoord krijgt op de
vragen en vermoedens die in haar gemoed elkaar verdringen (H. p.
46). Deze ervaring drijft haar naar zichzelf terug en naar de beelden
die zij uit haar romantische lektuur meedraagt (H. p. 11-12). Zij eindigt met opstandig te staan tegenover het schoolse onderricht (H. p.
118) en tegen de opvoeding die er gegeven wordt (H. p. 48). Ze ervaart
dat de mensen aan hun waardering en genegenheid zekere voorwaarden stellen, dat zijzelf b.v. bij de medeleerlingen meer belangstelling
wekt omdat ze een flirt heeft (H. p. 67 ; ook in Een kunstenaar
9 Spijt alle uiterlijke schijn die naar andere besluiten zou voeren, lijkt ons C.v.Br. de
specialiste te zijn van de verzakende liefde.
10 De onzuiverheid bestaat voor haar alleen in het veinzen van de liefde of in het
misbruiken ervan.
11 Zo bemerkt ze dat een huis een ander aspekt krijgt naargelang men het van op de
straat of langs de achterkant ziet (H.S. p. 10), dat de mooiste dagen het vlugst voorbij
vliegen (ib. p. 20), dat men een ontroering kan verdrijven door te neurien (ib. p. 26),
dat sommige leugens heldenmoed vereisen (ib. p. 52), dat er verschil bestaat tussen Joden
en kristenen en dat in eenzelfde godsdienst er nog uiteenlopende meningen zijn (ib. p. 59
en 89). Stilaan geniet ze het samenzijn met de familieleden en gaat ze zich voor de grote
mensen interesseren en voor de verschillende talen (ib. p. 123 en vlg), ondervindt ze dat
ze anders handelen dan spreken (ib. p. 220) en krijgt een vaag begrip van de wereld en
haar plaats erin (ib. p. 237). Dat brengt droefheid als een bang en vaag voorkevoel voor
't leven in haar ziel (ib. p. 241). Dan wordt het meisje al mens.
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spreekt zij ons over die ervaring).
En zo wordt ze een jong meisje dat op eigen wijze haar gevoel, verbeelding, herinneringen en kennis laat groeien zonder de kontrole
van degelijke leiders. Zulks voelt zij geenszins als een hinder aan, totdat ze de puberteit is ingetreden en de eenzaamheid een last wordt
(H. p. 52). Ze begint het waarom der dingen te onderzoeken en de
spot die ze daardoor moet ondergaan maakt haar angstig, gejaagd,
bitter, wrokkig en weleens wanhopig (H. p. 83).
Haar persoonlijkheid sterkt aan, want, omdat de mensen haar niet
helpen kunnen, moet zij in zichzelf de oplossing vinden. Zij distanceert zich echter ook van de anderen en daarin ligt een nieuwe oorzaak van lijden, zowel als van verrukking (H. p. 117). De jeugddromen
voldoen haar niet meer om aan de eenzaamheid te ontsnappen ; een
beter middel is de edelmoedigheid ; en voor 't overige trekt de werkelijkheid haar meer en meer aan (H. p. 122 en 131).
Opeens ontwaakt de zin voor opschik, maar hij ontwikkelt onharmonisch (H. p. 56-57) ; ze blijft grotendeels een onzeker en romantisch meisje, dat kinderachtige genegenheid het meest apprecieert
(H. p. 225), tot ze eindelijk de behaagzucht ontdekt en deze dan
zonder paal of perk aan 't uitbaten gaat (H. p. 211). Haar gevoel spat
wild op en de rede heeft er geen macht meer over.
De drang naar weten is al even mateloos als het gevoel, en als het
jonge meisje zich door de natuur wil laten bedaren valt ze in verdoving (H. p. 201). Ze wordt een vat vol tegenstrijdigheden, zodat ze
over zichzelf verwonderd staat en eigen gemoed aan het ontleden
gaat. Dat maakt haar handelingen nog onzekerder ; ze wordt ongerust
over de oordeelvellingen van de mensen (H. p. 228) en is nu kind en
volwassene tegelijkertijd. Geen enkel gevoel ligt nog zuiver en ongemengd in haar geborgen (H. p. 52-56 e.a.). De beste voornemens kunnen er niets aan verhelpen en de zelfontleding die haar bewustheid
steeds verscherpt ontzenuwt elke kans op geluk. Want de jonge vrouw
vindt in zichzelf een aantal gebreken waaronder het eigen belang haar
het meest vernedert (H. p. 191 e.a.). Vandaar weer ontevredenheid
met zichzelf : de persoonlijkheid schijnt haar te ontvloeien. Als ze
haar hovaardij de kop wil indrukken lijkt haar dat onbegonnen werk
en ze moet in het schelle licht van haar bewustheid als in een dag
zonder nacht voortleven, wetend dat na elke mizerie de hoop op beter
worden toch weer opflakkert en gedoemd is om altijd, na elke val, te
herleven. Zulks is onrustbarend voor de toekomst (H. p. 125-126).
De kalverliefde van het jonge meisje heeft destijds de vage angst
105

van haar ziel opgelost. Daarom zoekt ze als jonge vrouw naar vriendschap met meisjes van haar ouderdom, maar die ontgoochelt haar
telkens (H. p. 95), tot ze ondervindt dat ze in het gezelschap van mannen sukses oogst met haar kordate manier om haar principes te verdedigen, en nu krijgt ze een hogere dunk van de man. Het duurt niet
lang of ze kent de macht van haar glimlach en vriendelijk woord, een
nieuwe horizon gaat open. Edelmoedigheid en trouw vallen weg, daar
ze met bekoorlijkheid meer oogsten kan. Zo groeit in haar het voornemen, zoveel mogelijk te bekoren, ten einde zoveel mogelijk genegenheid te winnen (H. p. 97). En om haar oude meevoelen met armen
en schamelen niet te verloochenen gaat zij nu met haar bekoorlijkheid ook naar de bedelaars en ouderlingen. Nu krijgt ze wel talrijke
losse vriendschappen, maar haar genegenheid wordt weinig gewaardeerd, omdat ze te gemakkelijk te winnen is.
Onder de vele vrienden is er steeds een voor wie ze de anderen
offeren wil en die ze dan als een held verheft, niet zozeer omdat hij
het is, als wel omdat zij wil dat hij het wezen zou, opdat zij naar hem
zou kunnen opgroeien (H. p. 160) 12. Dit liefdeleven ligt buiten haar
zwoegend worstelen van vragen en onderzoeken ; de liefde is het enige
in haar wezen dat ze niet meedogenloos ontleedt (H. p. 162), want in
haar herleeft zij de romantiek van haar jeugdlektuur en vindt zij een
tegengewicht voor haar onderzoekende geest. In de geliefde zelf zoekt
zij de steun die God, wereld en geweten haar weigeren. Maar dat
geeft aan haar ogen een glans die de mensen naar eigen aard verklaren (H. p. 181). Liefde zonder haat wordt haar onmogelijk gemaakt.
En dan wordt ze, in 't diepst van haar miserie, verliefd op de man
die haar echtste en diepste vrouwelijke gevoelens zal winnen. Zijn
rijpheid trekt haar aan, en ook zijn spottende glimlach, die hem iets
hooghartigs geeft en tevens vergoelijking betekent. Ook zijn manier
om met zijn leerlingen om te gaan zonder een van hen de voorkeur te
geven en om ondertussen met elk van hen een geheimpje te hebben
imponeert haar. Ze hoopt nu eindelijk in hem een begrijpend man te
vinden. Nu is ze volwassen en kent nog een bekommernis, hem te winnen. Ze bereidt haar verovering voor, zoals een veldheer de strijd. Op
bijna cynische wijze berekent ze kans en onkans, handelt niet meer
uit deugd, maar uit noodzaak en kent geen andere wet dan haar
instinkt (H. p. 205). De liefde echter rijpt. Nu weet ze wat hartstocht
is, en hoe edel en zuiver deze kan zijn. Liefdesverlangen en doodsver12 Cf. ook Een coquette vrouzv?
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langen kruisen elkaar 13 . Maar het geluk duurt weer niet lang, want
zij en de geliefde verschillen te zeer. Hij was een man „waardig en
begaafd en zorgeloos, gretig om te leren, te leven en te genieten (...)
tot een lenige volwassenheid en wijsheid gerijpt. Hij had de liefde tot
den arbeid om den arbeid zelf, en niet als stilling van klacht en vraag
gekend ; liefde van vrouwen nemend en genietend, had hij nimmer
op die liefde zijn geheele bestaan en al zijn wenschen samengetrokken, noch haar, gelijk Heleen, tot eredienst verheven" (H. p. 245).
Zij integendeel had zich gekweld, verloochend, had de weelde versmaad en de aardse belangen verworpen. Haar vriend was geleidelijk
en veelzijdig gegroeid, zij was jong vermoeid en een richting uitgegaan. Beiden hadden het leven als een rekensom ontworpen en hun
zekerheid uitgedrukt in het cijfer nul, dat de gesloten kerker is van
elk mens ; maar hij was in 't midden van die cel gaan zitten en had
gewerkt ; zij, integendeel, had aan de tralies gerukt en werd aldus
verwrongen en vervormd. Zij blijft alleen.
Zo groeit de vrouw bij C.v.Br. tot mens. De Carry-mens is nochtans
niet alleen gevoel en lijden, we hebben het al kunnen merken, hij is
ook verstand en wil ; veel verstand en weinig wil.
*

Men hoort wel eens zeggen dat C.v.Br. een mannelijk intellekt had,
en dan denkt men aan scherp redenerend vermogen, strak gelijnd oordeel, onverwoestbare logika en dies meer, eigenschappen waarvan men
beweert dat de vrouw ze niet heeft. Zo er waarlijk een onderscheid
bestaat tussen het intellekt van man en vrouw dan zouden wij het
veeleer zoeken in het feit dat het verstand der vrouw door het gemoed
tot werken wordt aangezet, in het gemoed zijn begrippen vestigt en
door het gemoed warm en menselijk wordt gemaakt. Zo gebeurt het
bij de Carry-mens.
Als kind loopt het meisje in een nevel van onbewustheid ; ze kent
niet veel meer dan wat ze met haar zintuigen waarnemen kan. Tot
denken komt ze dan nog niet. De beelden gaan bij haar binnen, zonder dat zij er moeite voor doet. Haar gemoed zorgt voor het kleuren
van de lange, lange film en die blijft daar dan,in mist en damp, heel
fris bewaard voor latere jaren. Soms werkt de film wel wat te vroeg 14,
13 Het doodsverlangen is voor C.v.Br. de hoogste trap van deugd, want het is eigenlijk
het eenheidsverlangen met het Al. Cf. Prometheus en haar ander bespiegelend werk.
14 Zo b.v. in haar angsten en dromen.
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maar zelfs dan is er veel meer spraak van beelden dan van begrippen.
Die blanke toestand wordt niet eens gedeerd door de lessen op school.
Wel herkauwt ze in eenzaamheid haar indrukken : „ze klonk aan elk
ding een vreemd en vluchtig beeld uit haar fantasie vast en bewaarde
ding en beeld gezamenlijk in een enkele voorstelling, die dan eigenlijk een aandoening en geheel en al haar eigendom was" (H. p. 9 ; zie
ook Kd. p. 12).
Weldra vat zij ineens de betekenis van zekere uitdrukkingen uit de
toestand die er aan beantwoordt en die ze zelf beleeft. Dat is de eerste
verstandsdaad, nl. het opdoen van een begrip door vergelijking (H.
p. 10). Voor 't overige is haar verbeeldingsleven sterk ontwikkeld ; ze
gelooft vast dat er spoken bestaan, en vreest vooral tussen de schouders te worden aangeraakt, want tussen de schouderbladen zetelt haar
angst 15.
Zodra de nevel der onbewustheid openschuift om de klaarte van de
rede binnen te laten, wordt de geest stilaan rustiger op dezelfde manier als de hartstocht die, eenmaal gewekt, steeds hongeriger maakt.
Wat haar geest niet voedt, — zoals het eentonig handwerk op school,
— verveelt en wekt een weerspannigheid die gelijkt op de weerzin van
het lichaam voor sommige spijzen (H. p. 46). Wat ze niet begrijpt
maakt haar ongedurig (H. p. 51). Vooral wil ze zichzelf kennen en
„weten wat haar van anderen scheidde en of die scheiding blijven en
duren moest" (H. p. 106) ; daarom wil ze ook anderen leren kennen
en „wellicht in een verborgen gemeenschappelijkheid een weg vinden
om hen te naderen..." (ibidem). Met aandrang zoekt ze naar de betekenis van de menselijke gevoelens, de menselijke daden, de angsten,
de trots, de weemoed, het lachen en het schreien, en het denken over
al die dingen wordt haar een levenstaak ; het zou laf zijn zich daaraan
te onttrekken (H. p. 107).
De jonge vrouw denkt zoveel na dat ze het uiteindelijk niet meer
laten kan ; het wordt een doel op zichzelf, het is een koorts die haar
het leven doet besluipen en uitpluizen, het wordt een razernij die
zich uit in het redetwisten met zichzelf bij dag en bij nacht, „zodat er
altijd een dubbele stroom van gedachten in haar gaande was, een
voor- en een tegenstander, voortdurend tegelijk aan het woord en
15 Wij menen niet dat deze angsten en dromen abnormaal zijn geweest, noch een
aanwijzing voor wat later met C.v.Br.'s geest gebeurd is. Veel kinderen kennen deze kwel
lingen, maar wel is het zo dat de normale toestanden door haar met veel gemakkelijkheid
worden weergegeven en onder haar pen een zwaarte en sterkte verkrijgen die wij o.m.
aan haar deterministische opvattingen menen te moeten wijten.
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tegen elkander inpleitend, zodat het rumoer haar verbijsterde" (H.
p. 134).
Eindelijk wordt het „als een gedwongen handeling, als een noodlottige bezetenheid", en vreest ze voor „verwarring en afgrijzen" (H.
p. 136). Bovendien weet ze dat wat het verstand haar heeft gegeven
niet meer is dan hetgeen ze al eer en beter bezat door het gevoel 16.
Toch heeft het verstand haar een positieve aanwinst bijgebracht,
namelijk de bewustheid. Deze maakt haar tot volledig mens, een rijkdom die ze stevig wil vasthouden, want de onvolmaaktheid in het zijn
weegt niet op tegen de rijkdom van het zijn. Immer moeizaam zwoegend haalt ze uit de schijn het wezen van mens en wereld naar boven
en ondervindt dat de mens, buiten zijn wil en begrip, geleid wordt
door een andere wil en begrip ; dat hij door een magneet wordt aangetrokken 17.
De manier waarop het verstand werkt is dus eenvoudig. Jets gevoelen en iets begrijpen is hetzelfde, in die zin nl. dat niet alle gevoel een
begrip meebrengt, maar wel elk begrip een gevoel 18. Zij gaat echter
ook per vergelijking te werk en dan vooral per vergelijking van de
ervaringen in het domein van het gevoel. De begrippen uit het innerlijk leven geboren worden nochtans „dan pas haar eigendom (...), wanneer ze zich uit de nevelen der onbewustheid hadden losgemaakt en
zich in die klaarte begeven waar haar verrukt bewustzijn hun eenheid
met al 't andere aanschouwen mocht" (H. p. 141).
We moeten wel opmerken dat C.v.Br. het in Hoofdstuk XIII voorstelt alsof Heleen de inductie gebruikt om tot een begrip te komen :
„uit de veelheid der verschijnselen groepen te vormen en een aantal
verschillende uitingen te verklaren uit een gemeenschappelijke grond
en zij nam tot dit onderzoek vaak zichzelf te baat, zoodat ze leerde
Hier vooral lijkt ons het verstand van C.v:Br. „specifiek vrouwelijk" te zijn.
maar dit belet geenszins dat zij, om haar gehele persoonlijkheid te bevredigen nog
het andere moet zoeken, het geluk in de genegenheid.
18 Jets gevoelen !... of iets begrijpen ? Heleen zag vreemd op ... want plotseling welde
er dit nieuwe weer in haar op, dat iets gevoelen en iets begrijpen eigenlijk geen innerlijk
onderscheid inhield (...) Gevoel bracht voor haar geen begrip met zich mee, — maar een
echt begrip gaf altijd een gevoel, — tot in haar lichaam toe" (H. p. 115).
Wij weten wel dat weinig kenakten zuiver zijn, maar het feit van op het gevoel de
nadruk te leggen in de mate waarin het bij C.v.Br. gebeurt, wat o.m. uit de romantiek
over haar lijkt te zijn gekomen, — Gefiihl is alles, wist Goethe — kan ons niet aanzetten
om diegenen bij te treden die steeds beweren dat in C.v.Br's verstand het zg. mannelijk
element de bovenhand had. C.v.Br. was buitengewoon verstandig op een vrouwelijke
wijze en met hartstocht. Symbolisch is — C.v.Br. houdt van dit soort symbolen — dat het
begrip hartstocht het laatste is dat ze, als dusdanig, in het boek Heleen beschriift
16
17
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gevoelen, hoezeer menschenkennis en zelfkennis in wezen zijn verwant, meer dan eens ontdekte ze, in wat ze onbewust deed, iets als een
smaak van gemeenschappelijkheid met andere handelingen en neigingen. Ze zag iemand, zichzelf of een andere, spontaan een houding aannemen, een daad verrichten en wilde die grijpen. Gauw ontwaardde
ze dat die handeling of die houding nimmer iets enkelvoudigs was,
maar samengesteld bleek uit een geheel kompleks van onbewust en
snel vermengde beweegredenen. Aldus moest ze die eerst uit elkaar
scheiden. Met een volgende handeling of een volgende daad ging ze
op dezelfde wijze te werk —, en wat ze dan in beide daden aan gemeenschappelijks ontdekte, hield ze vast. Want daarin lag dan de altijd
werkende, de diepere en geen toevallige of bijkomstige beweegreden.
Zoo en altijd op eenzelfde wijze tewerk gaande vergeleek ze de
daden van eenen mensch onderling en die der menschen met elkaar,
— en was dit jets anders dan wat haar als kind bij het rekenen alreeds
had geboeid, het zoeken van den 'gemeenen deeler' —, het blijverrassende, als groote, woeste, schijnbaar geheel verschillende getallen altijd
uit dezelfde gekende, vertrouwde deelen samengesteld bleken en bij
hun uiterlijk onderscheid een zoo innige overeenkomst toonden ?"
(H. p. 113-114).
Welnu dit geloven wij niet, omdat, indien het zo was, Heleen daarvan een voorbeeld zou hebben uitgewerkt, een of vele. En wij vinden
er geen enkel. Wij zien ook niet in hoe zij in dat geval zo hoog kan
oplopen met de hulp van het innerlijk leven in het vormen van begrippen. Dergelijke passages geven ons de indruk dat C.v.Br. een
handboek over psychologie heeft ingestudeerd vooraleer zij deze roman heeft geschreven.
Toch menen wij dat zij oprecht was in haar streven naar objektiviteit en dat zij erop stond zich niet te laten misleiden door een verlokkende en troostende schijn, maar moedig en koel doortastte naar het
echte wezen van de dingen en hun hogere „eenheid". En wel kunnen
wij aannemen dat zij, voor het bestuderen van de mensen en hun gemoed, haar toevlucht nam tot het onderzoek van hun taal en de betekenis-verandering der woorden, maar ook daarin heeft zij een weg
gevolgd die met het induktieve redeneren niet zoveel te maken heeft.
Een geliefd middel tot denken is voor haar het tegenover elkaar zetten van kontrasterende feiten, zoals b.v. het ingeboren verlangen naar
recht tegenover de aanwezigheid van onrecht in bijna elke daad van
de mens, het ongerechtige van de strijd tegenover het verheffen van
diezelfde strijd, als nodig voor de groei en de bloei van de mensheid.
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In dit geval trouwens geeft zij een der schaarse voorbeelden van syllogisme : „Zuiver doordacht kon elke daad herleid worden tot een ongerechtigheid, — en een wereld zonder daden leek wel onbestaanbaar,
dus was ongerechtigheid een bestaansvoorwaarde" (H. p. 132). — Fout
is natuurlijk de major, maar wat Carry aantrekt is het kontrast, o.m.
omdat het leidt naar het aforisme dat haar nauw aan het hart ligt :
„elk wezen is gedoemd te streven naar wat het tot zijn eigen heil niet
bereiken kan" (H. p. 133), nl. het absolute recht en de absolute liefde,
die zijn persoonlijkheid ontbinden en dus doden. Dat spelen met kontrasten is een middel om aan het formuleren van een positieve slotsom te ontsnappen.
*

Omdat de vrouw bij C.v.Br. zozeer op het gevoel leeft en alle denken erin wortelt, is het niet verwonderlijk dat de wil een ondergeschikte rol speelt. Hij is een bij de geboorte meegekregen eigenschap
die men kan ontwikkelen zoals men zijn spieren en zedelijke vermogens kan oefenen 19 ; een eigenschap die in zeer geringe mate vrij mag
genoemd worden, niet vrijer dan de geit die aan een paal gebonden
is, en die, binnen de cirkel die het touw als radius heeft, haar gangen
kan gaan, maar daarbuiten niets vermag (H. p. 47). Het touw is de
aanleg, de omstandigheid, het tijdgewricht ; de cirkel is de nul achter
de som van dat alles, want de mens is „onder eigen gedaante, gedwongen in den vorm die hem omvat" (H. p. 148-149 ; zie ook p. 169 e.a.).
De overgave aan dat weten geeft de gelatenheid tegenover de wetten
van de Ene Wil (H. p. 172), maar tot die hoogte reikt een mens maar
zelden en, daar aangeland, kan hij er niet lang verblijven (K. p. 158).
*

Van dit algemeen beeld der vrouw, dat grotendeels aan Heleen is
ontleend, en, we moeten het zeggen, het evenbeeld van de schrijfster
is (of tenminste dat beeld dat ze van zichzelf vormde), vinden we in
de hoofdpersonages van bijna elke roman een of ander aspekt weer.
De coquette (?) vrouw vertegenwoordigt de scheppende en naar vriendschap en verering dorstende artieste, Annet (K) is de zuivere hartstocht en de met het Al-Ene verbondene ; zij vertegenwoordigt de
19

In die zin oordeelt Dr. Melchior in Een kunstenaar.
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vrouw die maar eens in haar leven volledig kan liefhebben. Henriet
(Kn.) is de moeder die meent volkomen belangloos te handelen en
Margo (ib.) is de intellektuele die daarnaast eenvoudig vrouw is. Marianne (D.Vr.) is de volmaakte vrouw : filozofe en tevens moeder en
echtgenote 20. Het kind als vrouw in spe zien we opgroeien naar lichaam en geest in de boeken die de jeugdherinneringen bevatten :
Het huisje aan de sloot, Avontuurtjes e.a.
Ook het tegendeel van het algemeen beeld der vrouw ontmoeten
we in een paar personages, maar het is zo sterk gekarikatureerd dat
het alleen als tegenspelende marionette kan fungeren. Bijna alle vrouwen, zo goede als slechte, zijn aaneengeregen ontroeringen en stemmingen, onder de glans van een eigen aanleg voor deze of gene soort
van liefde, maar ze lijken ons meestal regelrecht uit het hart van de
schrijfster te komen, zo goed zijn ze in alle details van herinnering en
emotie weergegeven. Ze zijn, wanneer ze Carry van Bruggen zelf moeten vertegenwoordigen, verstandig, intellektueel, kritisch aangelegd,
rechtschapen, behept met een goede dosis bewustzijn van hun waarde,
maar ook met zekere minderwaardigheidskompleksen die hun een
bron van lijden zijn. De anderen, de tegenspeelsters, zijn banaal,
schuchter of dom opdringerig, onbelangrijk, zelfzeker burgerlijk, onharmonisch ontwikkeld naar geest en karakter. Een laatste samenvatting van de wezenstrekken van de vrouw Carry vinden we in Eva.

DE MENS, GEEST EN LICHAAM
Naast de Carry-mens, man of vrouw, is er de algemener mens, geest
en lichaam. Geest en lichaam zijn zo nauw met elkaar verbonden dat
ze altijd de ene op de andere inwerken, dat beider werkkringen door
elkaar strengelen en de ene soms met de bewoordingen die voor de
andere passen moeten aangeduid worden. De Carry-mens heeft een
rijke persoonlijkheid, rijke zintuigen, een rijk onderbewust leven en
het vegetatief leven wordt sterk waargenomen. Uitzonderlijk belang20 Opmerkenswaardig is dat C.v.Br.'s vrouw over 't algemeen haar moederschap op
geen andere dan de animale wijze beleeft (C.Vr., D.Vr., Eva, enz.). De opvoedende taak of
het geluk aan een nieuwe mens het bestaan te hebben gegeven kent ze niet. Als zij het
geluk van de kinderen nastreeft vergeet ze haar eigen persoon er nooit bij. Zij dompelt
in het moederschap niet onder, tenzij met haar lichamelijke beleving. Als echtgenote of
ongehuwde staat zij naast de man, niet beneden hem, en zij oordeelt het normaal dat de
man wel eens minder verstandig, minder begaafd, minder artiest, minder ontwikkeld is
dan zijn vrouw (D.Vr., C.Vr., Vg., enz.).
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rijk is het reukorgaan. Voortdurend en bijna op elke bladzijde ontmoet men een of andere waarneming ervan (E.B. p. 3, 4, 6, 8, 9, 10,
enz.). Ook de algemene gewaarwordingen worden sterk benadrukt. Zo
geeft de schrijfster menigmaal het al dan niet zich behaaglijk voelen
weer. „Wie zwijmelt in meloenengeur" (E.B. p. 3) ,,... ik ga blij bevend mijn geliefde getij tegemoet" (ib. p. 4). „Ik ga traag, want mijn
benen trillen en willen mij bijkans niet dragen" (ib. p. 5) ; verder op
dezelfde bladzijde komt het nog 3 maal voor, op p. 6 viermaal, p. 8
viermaal, p. 9 viermaal, p. 10, p. 11, p. 12 zesmaal. Het voortdurend
waarnemen en suggestief mededelen van de haarfijne wisselwerking
van lichaam en ziel is een uitgesproken kenmerk van de Carry-mens.
Zo vinden wij door het lichaam opgevangen : het wereldverlangen
(H. S. p. 236 en 241) ; de vervoering (A. p. 108-109) het wondergevoel (A. p. 75 en p. 111, en H. p. 185), de bewondering (H.S. p.
233), het geluk (A. p. 31 en 175), het genot, dat ontleed wordt in voor
smaak, smaak en nasmaak (A. p. 83), de vreugde en blijdschap (A. p.
187), de pret (A. p. 181), „je moet er soms van zuchten, zo prettig als
je je voelt", de opgewektheid (A. p. 163) ; de genegenheid, de tevredenheid die is „een zoete zoetigheid, een lichte duizeligheid" (A, p.
165), het medelijden, dat je van binnen doet smelten en beet en
vochtig is (A. p. 107 en 231), maar dat ook kwellen kan (V.J. p. 24),
de dankbaarheid (A. p. 24), de veiligheid (A. p. 40), de verwondering,
„haar adem stokt halfweg en kruipt weer in haar borst terug en spant
haar borst en duwt haar keel naar boven" (A. p. 110 ; zie ook p. 160) ;
de nieuwsgierigheid, welke een prop is in de keel die groeit en mindert met de aandrang om te weten (A. p. 89-90), de droefheid, de reserve (A. p. 15), de vernedering, de drang naar heldendaden (H.S.
p. 47), de humor (H.S. p. 74-75), het heimwee (H.S. p. 241), het beperkt begeren (A . p. 27), het verlangen (A . p. 170), de besluiteloosheid
(V.J. . p. 60), de afkeer (H.S. p. 105), de weerzin (A. p. 147), de hekel,
tot hoog in haar keel (A. p. 149), de verveling, een schuitje dat aan
de grond zit, ze doet de tijd hokken (A. p. 163), de morele walg (H.S.
p. 71), de wrok, de woede (A. p. 147), de verbijstering en de verbazing (A. p. 111), de verstarring (A. p. 16), het berouw (A. p. 183-184),
de zenuwachtigheid (A. p. 147), de verlegenheid (A. p. 47), de angst
(A. p. 154, 209, 212, e.a.) 21.

21

Deze opsomming heeft niet de bedoeling exhaustief, wel eksemplatief te zijn.
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Uit de fijne interpenetratie van ziel en zinnen kunnen de vlug
wisselende stemmingen en gemoedstoestanden en een aantal eigenaardigheden van het gedrag der personages begrepen worden. Zij zijn
zowel aan de natuur van de mens zelf als aan zijn altijd even attente
beschouwingen van eigen wezen te wijten. Ze leggen getuigenis of —
en zijn door de schrijfster voorzeker zo bedoeld — van de eenheid van
het menselijk wezen. Er is geen grens tussen lichaam en geest ; bij elk
gevoel, bij elke emotie, bij elke geestesarbeid, is de hele mens geengageerd (H.S.). De gevoeligste delen lijken toch de keel en vooral de
plek tussen de schouderbladen te zijn. Het kleine meisje voelt er de
blik van de buurvrouw (H. p. 86), en vele andere gewaarwordingen.
Maar ook de huid over 't algemeen, de zenuwen en de spieren doen
mee. De ongedurigheid om moeder alles te vertellen over de vriendelijke juffrouw op school, en over al wat ze met een dubbeltje wil doen,
drukt het kleine meisje tegen haar buik, zodat het bijna pijn doet,
niet eenmaal maar herhaaldelijk (H. p. 66). De walg voor het lijk van
de zelfmoordenaar (H. p. 97-98) brengt haar spijsvertering in de war
en ontwricht de werking van al haar zintuigen, zodat we hier met een
soort omgekeerde prikkel (van binnen uit) te doen hebben.
Ook de verschillende funkties der ziel zijn steeds in wederkerig
heen en weer bewegen opgenomen. Vandaar de ver doorgedreven
onrust van 't gemoed in de jaren van de puberteit, vandaar de angst,
de zwaarmoedigheid, de driftbuien, enz., in de jeugd en ook later.
Zelfs het mystisch verzaligd bewustzijn van de zijnsorde heeft zijn
weerklank in het lichaam 22.
Dat iemand met zo rijke geest en fijngevoelige zintuiglijkheid een
veel vermoeiender innerlijk leven heeft dan de gewone mens, is niet
verwonderlijk. Hier kan de harmonie niet bestaan in een kalm samenleven van verstand en gevoel met de zinnen, maar wel in een opeenvolging van uitbarstingen. Afzonderlijk gezien zouden deze laatste als
een afwijking kunnen beschouwd worden, maar samen genomen maken zij een geheel uit, een harmonie van krachten, zij het dan ook
met een groter potentieel dan bij de gemiddelde mens. Aan zulke
eruptieve uitbundigheid is de uitzonderlijke werkkracht, het speciaal
22 „Lokkend ruischte in duister een Bron, het was de Oorsprong, daaruit was ze
Afzonderlijk geworden, daarheen smachtte ze terug, daarin wilde ze die al te zware, die
al te duistere afzonderlijkheid prijsgeven en verliezen. Vreemd, zooals heel haar lichaam
meedeelde in dien heftigen vervloeiingsdrang, als wilde een middelpunt-vliedende kracht
haar het bloed uit hart en aderen naar alle zijden wegsturen de ruimte in —. alles aan
haar, in haar reikte trillend naar de verlossing" (H. p. 124).
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denkvermogen, de bovenmate ontwikkelde herinneringskapaciteit van
personages als Marianne (D. Vr.) en Hetty (Vg.) en Heleen te wij ten,
evenals de lokkende kracht van de roem die Ina voortstuwt en de
drang naar liefdesveroveringen van Heleen, Ina en de kunstenaar. De
angst voor krankzinnigheid (D. Vr.) heeft er mee te maken.
Ook het gevoel voor de natuur en het verwantschapsgevoel met
dieren en planten (E.B., H. e.a.) komen er uit voort. Heleen, zo vertelt de schrijfster, „proefde de dagen van zomer en winter in hun
verschillende smaak" (H. p. 52-53). Ze rook „het late uur en het gezang" in de herfstavond en weende als het haar te zeer beklemde (ib.
p. 77). Haar stemmingen wisselden met de natuurverschijnselen, het
verdwijnen van een zonnestraal deed haar blijgeestigheid wegkrimpen
(ib. p. 129) en dat gebeurde soms „zoo plotseling en schokkend, dat het
haar zelf verbijsterde" (ib. p. 53). Er waren dagen als moerassen vol
„windstilte en voze sneeuw" (ib. p. 62), die haar borst bezwaarden tot
de avond, en andere winterdagen die aandeden als een lentezon
(ibidem).

Wat haar het meest in de natuur behaagde was het onvaste, het
weke, het vochtige, verdoezelende (E.B.): mist, vochtige lucht, zachte
onvaste dagen, week wegstervend loof ; ze hield noch van de strakke
vorst, noch van het klare winterweer, noch van de hete dagen met
harde zon (ib. p. 78, enz.) ; kortom, ze hield alleen van wat haar tot
dromerij noopte en dat gaf haar een gewaarwording van zoetheid, niet
voor de smaakzin maar voor het innerlijk gevoel, een zoetheid die
dicht bij het zwaarmoedige lag. Zoet is het woord dat voortdurend
gebruikt wordt. Zoetheid en verzoeting liggen niet alleen in de natuur, maar ook in de herinneringen, in de kalme vrede van zich bemind te weten, of in het eenheidsgevoel en de broederlijkheid met
andere mensen (H. p. 115-117). Ze ligt ook in de weelde van het verstandelijk werk : „Elk begrip bracht voor haar die aandoening, bracht
de aandoening, want ze kende er maar een enkele, het was altijd weer,
wat voor zichzelf zij heette ; de innerlijke verzoeting, het doorschietend licht, de aandoening die voor lange jaren her haar nu pas ontwakend begrip als een stille gids was vooraf gegaan..." (H. p. 116). Zodat
die zoetheid een richtlijn is voor het leven, een mijlpaal naar het
geluk, als een soort geestelijk seksegenot, een soort huwelijk met de
waarheid. Die verzoeting is bijna de enige vorm van geluk ; ze nestelt
zich bovendien in het lijden (H.S. p. 7, 13 e.a.).
De interpenetratie van ziel en lichaam is er oorzaak van dat de
Carry-mens ook abstrakte begrippen schier zintuiglijk ervaart, o.m. de
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tijd, de toekomst en de afstand. De tijd baart telkens nieuwe verwondering : onder de invloed van een sterk gevoel „worden ze het loopen
van den tijd schier lijfelijk gewaar als het geluidloze sluipen van een
reusachtig donker dier (...). Het gevoel van voorbij-gaan glipt in een
rilling door ze heen..." (H.S. p. 101. Zie ook H. p. 44 en 56, A. p. 80,
114, 174, enz.).
Eens heeft vader een voetreis naar de grote stad drie maanden in 't
vooruitzicht gesteld : de kinderen tellen bij weken : „En nu... het
ging voorbij... alle voorjaarsbloemen kwamen en stierven (...) elke
week, en elke was week was een ... totdat ze dagen tellen konden, die
sprongen langs de weg, een voor een, als de minuten op de klok bij
het station, en morgen is de dag" (A. p. 63).
Is er een bewuster beleven van de tijd mogelijk ? Ja, als het kleine
meisje het ogenblik wil opvangen waarop de Sabbatstemming begint.
Ze zit gespannen te loeren naar moeder, die het zwart en rood geblokt
kleedje van tafel wegneemt, om het glanzend witte uit te spreiden.
Het is „als het oplettend en scherp bespieden van een goochelaar, om
hem zijn kunstjes of te zien, het lukt al evenmin. Er is altijd een ongrijpbaar ogenblik, waarin 'het' gebeurt, en dat je altijd ontgaat"
(H. p. 13-14).
Naast de tijd is de afstand een belangrijke belevenis. De afstand
heeft gelijkenis met het geluid, en met de tijd. Hoe verder, hoe kleiner. Een trein die zich verwijdert, een geluid dat slinkt, een zomerwolk die zich in blauw versmelt, het heeft alles veel gemeens (A. p. 64).
Tijd en afstand hebben een verte voor je en een achter je. Wat in de
verte is gaat langzaam en wat dichtbij is gaat vlug (A. p. 75). Maar
tussen tijd en afstand is er dit verschil, dat je de begane weg in de
afstand kunt overdoen, die in de tijd niet.
*

Het zuiver psychisch leven van de Carry-mens is naar de tragiek
gekeerd. Geluk is zeldzaam en onbestendig. De smart groeit met de
jaren, is eerst onvast (H. p. 78 en H.S. p. 240 vlg), neemt dan duidelijker vormen aan, als een stekende pijn (H. p. 84). Het ontstaat uit
de twijfels over de aard van eigen wezen, de ontoereikendheid der
mensen en dingen, de onzekerheid aangaande de bestemming van de
mensheid, maar heeft door zijn verheven oorzaak ook het genot dat
men daardoor van de anderen zich onderscheidt. Lijden is eigenlijk
een grote weelde. Er bestaat nochtans ook bitter lijden voor de Carry116

mens, lijden voortspruitend uit de bespotting (H. p. 160, 71, 47, 38,
186, enz.). Dit maakt schichtig, schuw, onbeholpen (H. p. 193). Het
komt ook van vernedering en schaamte voort en met deze beide gevoelens wordt de Carry-mens rijkelijk bedeeld (H. p. 34, 38, 49, 56, 64-65,
85, enz.) maar het beschaamt hem niet over de diepste en de beschamendste vernederingen te spreken.
De grootste tragiek is de verdeeldheid in zichzelf, en dat nu is steeds
de uitkomst van de zelfontleding en de scherpe bewustheid. De Carrymens kan niet anders dan vertwijfelen, gezien hij her en der wordt
getrokken tussen het absolute en het relatieve, de eenheid en de veelheid, en hij het weet.
Ook de verdeeldheid tussen de mens en de maatschappij waarin hij
leeft is een element van tragiek, omdat elk zijn waarheid heeft en de
een de ander altijd verkeerd moet beoordelen. De edelsten worden
echter het minst van al begrepen, daar de onedelen, — en ze zijn veruit
het talrijkst, — oordelen van uit hun eigen kleine en lage aard. Wat
de Carry-mens vooral pijnigt is het gemis aan rechtschapenheid, aan
waarheidszin in de maatschappij en zelfs onder de mensen die het
naast bij elkaar horen. Het hindert hem bovenmate te moeten leven
tussen troebele, inkonsekwente, onware mensen vol eigendunk, zelfzucht en gemakzucht, vooral wanneer deze gebreken in een omhulsel
van idealisme worden gestoken (D. Vr. p. 79).
DE MENS IN DE MAATSCHAPPIJ EN DE WERELD
De Carry-mens in de maatschappij gezien is wat de schrijfster met
de naam „modern" aanduidt. Modern is hij op de allereerste plaats in
wat de emancipatie van de vrouw aangaat. Op dat gebied zijn Een
coquette vrouw 7 en Om de kinderen revelerend. De vrouw heeft recht
op een persoonlijk leven, intellektuele vorming, een eigen beroep,
persoonlijke vriendschappen. In haar dienen tot hun recht te komen
de vrouw, de moeder, de huisvrouw, de echtgenote, en de persoonlijke
eigenschappen als artieste of intellektuele en dies meer. De persoonlijke ontplooiing van de vrouw moet niet uitsluitend in funktie staan
van het gezin, maar ook in funktie van haarzelf. De kinderen volstaan
niet om het leven van een vrouw te vullen 23.

23 Dit past bij de eigen opvatting van het moederschap van C.v.Br. Indien het feit
van moeder te zijn alleen lichamelijk wordt beleefd, groeit daaruit geen levenstaak voor
de moeder.
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Het huwelijk, als maatschappelijke instelling, eindigt met de liefde
en de onzedelijkheid bestaat er in de liefde te veinzen. Zo beschouwd
is het burgerlijk huwelijk overbodig. Wanneer echtgenoten elkaar
niet meer liefhebben dienen zij te scheiden omwille van de waarheid
en ook wel omwille van de kinderen, maar er moet voor gezorgd worden dat de verstandhouding tussen de gescheiden ouders blijft bestaan
om de opvoeding van de kinderen te verzekeren of te bevorderen
(Kn. p. 152 e.a.). Scheiding mag geen degradatie betekenen voor de
vrouw, maar ook geen reden tot ongeluk voor de echtgenoten noch
voor de kinderen. Een tweede huwelijk kan noodzakelijk blijken voor
het welzijn van het halve gezin dat door een scheiding alleen is komen
te staan, maar men moet weten dat er moeilijkheden aan verbonden
zijn. Daarom dient het degelijk voorbereid te worden, en de nieuwe
echtgenoten moeten vriendschappelijk omgaan met de partner van
die van wie ze gescheiden zijn (Kn.).
De opvoeding der kinderen bestaat er in hun te geven : liefde, vrolijkheid, harmonie, rust en zoveel mogelijk genot en genoegen.
Ziedaar wat de basis van de gemeenschap, nl. de familie betreft. In
de gemeenschap zelf nu zijn de standen uit den boze. De middenstand
wekt C.v.Br.'s vijandigheid niet op, maar hij is, zoals zij hem ziet,
banaal, en zijn hoogste doel blijkt te zijn : in de rangen van de burgerij opgenomen te worden. Meestal lukt dat niet en dan wordt de
burgerij vijand nummer een. De oorzaak van die gevoelens tegenover
de „hogere standen" ligt o.m. in het feit dat deze laatste zich van de
rest van de gemeenschap afzonderen, en op een dwaze en voor de
anderen vernederende wijze hun positie in de wereld handhaven. Zij
zijn alzo onrechtvaardig tegenover de vrijzinnigen die, uit lagere standen opgestegen, door hun studie en werk even belangrijk zijn als de
burgerij, en tegenover het yolk dat door deze karikatuurachtige lui
uitgezogen en vertrapt wordt (Kn.). Tegenover de Joden staat de
burgerij hautain, kwetsend en hardvochtig. Ze wekt de afgunst door
het uitstallen van haar rijkdommen (Jje p. 87). Haar deugdzaamheid
blijkt niets anders te zijn dan leugenachtige pralerij, haar houding
tegenover de minderen is redeloos en onwaardig (Jje. p. 98). Ze eist
van anderen wat ze zelf niet geven kan : fierheid, nederigheid, en ze
laat de minderen daarvoor boeten (Jje. p. 99). Ze heeft weinig karakter en al is ze niet zo boosaardig en wreed als het de mindere wel
toeschijnt, toch is ze verblind door haar opvoeding en haar hartstochtelijke gehechtheid aan het maatschappelijk verschil tussen haar en de
anderen, want daarin ligt haar glorie, haar grootheid, haar enige
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waarde. De besten onder haar leden, de artiesten en de knappe geesten
en zij die veel ondervonden hebben, denken er nochtans anders over
(Kn.).
Tegenover hen die boven haar staan, de edelen, het hof, is de burgerij nederig kruiperig ; zij doorstaat meer vernederingen om een
introduktie of een invitatie te krijgen dan een kleine middenstander
om zijn brood te verdienen (Jje. p. 100). De kinderen uit de burgerij
dragen reeds de kenmerken van hun stand, ze zijn baasachtig, kennen
de Machiavellistische middelen om de reglementen van club of school
als dubbelsnijdende messen te gebruiken en dat op zulke gemakkelijke en vanzelfsprekende wijze dat het verbijstert (Jje. p. 175).
Wat de volkeren en de godsdiensten betreft staat de Carry-mens
aanvankelijk als Joods tegenover al wat niet Joods is (zie het debuut).
Maar later gaat hij — wegens de onkerksheid van de schrijfster, of is
het omgekeerd ? — zich losser en vrijer gevoelen tegenover beide begrippen, en dus ook veel kalmer. Reeds in Het Joodje (1914) is die
verschuiving te bemerken, in Het huisje aan de sloot is ze voltrokken
en in Eva is ze niets meer dan een vage herinnering.
Ondertussen had Cary van Bruggen zelf haar stellingname tegenover natie en staat, de standen en dergelijke bepaald in De zelfvermomming des Absoluten en Het hedendaagsch fetischisme. De eenvormigheid van Staat of kerk die voor de mensen kracht van dogma heeft,
beschouwt de Carry-mens als een produkt van het onpersoonlijk kuddevernuft, waar de bewuste mens geen aandeel wil in hebben. Ras- en
stamonderscheid behoort tot de wereld der fantasie (zie Om de Kinderen) en de staten worden opgebouwd omwille van de hoogmoed
van de kudde. Grenzen bestaan er tussen de volken dus niet, maar de
taaleksaltatie wordt benut om de ene staat tegen de andere op te
zetten.
Duurzamer dan nationalisme en godsdienst is de kastedrift (Kr.), ze
is sterker dan honger en liefde want ze kent geen zedenwet. Maar ook
deze strijd, die eigenlijk aan de basis ligt van het Joods minderwaardigheidsgevoel van de Carry-mens, wordt uiteindelijk uit het oog verloren, nadat de auteur zelf enkele sporten op de ladder der maatschappij heeft beklommen. Dan bestaat er voor haar alleen nog de mens,
als drager van de bewustheid.
*
*

*

In het wereldgebeuren, in het Al-Ene staat hij dan op de kruising
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van tijd en plaats, tussen het oneindig voor en het oneindig achter,
nl. op het nu, temidden van links en rechts, d.w.z. in het hier. Hij
wordt er zich maar langzaam van bewust (H.S.) en die bewustwording
is een gehele geschiedenis op zichzelf, eigenlijk de belangrijkste geschiedenis van mens of mensheid, want zij loopt over de verschillende
generaties, en in elke generatie zijn het er maar enkelen die de bewustheid bereiken. Dit getal groeit echter. In deze groei bestaat de vooruitgang van de wereld en het menselijk geslacht (H., A. en ook P.).
Maar het snijpunt van tijd en plaats is geen middelpunt, en de mens
in de wereld is niet belang-rijker de ene dan de andere, noch belangrijker dan de andere dingen waarin het Al-Ene zich heeft geindividualiseerd.
Het grote verschil tussen de mensen onderling ligt in de graad van
bewustheid, in de maat waarin de Rede in hen leeft. De Godservaring
is de hoogste van alle ervaringen ; de personages die de mystische vereniging met de Rede beleven zijn de edelsten en de schoonsten in het
hele ceuvre : Heleen, Annet, het kleine meisje, Eva,... Die vereniging
lijkt een onverdiende gave te zijn, de personages hebben niets gedaan
om ze te verkrijgen, maar, wie ze eenmaal heeft beleefd, brengt er
zonder dralen de hoogste offers voor ; zo Annet, zo Eva. Omdat de
Carry-mens deze aanleg voor het godservaren heeft, omdat hij door de
Rede, de Al-Ene, of hoe C.v.Br. het ook noemen mag, in de algeheelheid opgenomen wordt, nemen in hem de innerlijke gebeurtenissen,
de gevoelens voortkomend van de uiterlijke gebeurtenissen, wereldproporties aan (A. p. 144-145, V.J. p. 107). De wereld is niet alleen
rond de mens maar ook in hem.
De stroming van de wezenseenheid doorheen de mensheid, de deelname van de enkeling aan die algemene stroming, geeft aan het beeld
van de Carry-mens als essentieel kenmerk de vloeiende toestand, de
golvende beweging. En het feit dat de mens nooit lang op de hoogste
toppen der mystiek kan blijven, maar steeds dalend en stijgend zijn
weg volgt tussen dood en leven, tussen hoog en laag, vernietigingsdrang en behoudsinstinkt, maakt van die beweging een wriemeling
waarin uiteindelijk geen up and down meer te onderscheiden valt.
Van daar trouwens het troosteloze uitzicht van het samenvattend beeld
van C.v.Br.'s wereld en werk.
Verheven en terneerhalend, hoogstaand en ontmoedigend, edel en
troosteloos, zo is de inhoud van haar werk, worsteling en gelatenheid,
kracht en wanhoop, glans en duisternis ; maar het onmachtige, het
tragische weegt het meest door. C.v.Br.'s werk kan de mensheid niet
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opluchten maar wel verrijken. Met de middelen waarover zij beschikte
heeft zij een rijkdom van menselijkheid uitgebeeld, inzonderheid op
een tamelijk gespecialiseerd gebied, nl. het innerlijk leven van de miens
in het eerste kwartaal der negentiende eeuw.
M.-A. JAcoss
Leuven
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IN MARGINE
VONDEL BENUT LUCRETIUS IN LOFSANG TOT VENUS,
GEBOORTKLOCK 1626
P. Maxilianus 1 vermeldt als oudste spoor van Lucretius bij Vondel het
eerste motto van Harpoen, 1630: Tantum Relligio potuit suadere malorum, Lucr. 1.101. Het is echter waarschijnlijk, dat Vondel reeds in 1626,
of daarvoor, kennis had gemaakt met Lucretius' leerdicht, althans met de
beroemde aanhef daarvan. In die richting wijst het epithalaam, dat, in de
Geboortklock van 1626, de minnegoden zingen ter ere van Frederik Hendrik en Amalia. Er is verband tussen het eerste deel van dit epithalaam
(W.B. 2.784, vs. 413-445) en Lucretius' hymnische aanroeping van Venus
als al-teelster en zijn bede tot haar om door haar macht over Mayors dezen
tot vrede te bewegen, 1.1-23 en 29-40. Vondel geeft geen vertaling, maar
de overeenkomsten zijn duidelijk en talrijk, en een enkele maal van die
aard, dat Vondel, of een voorvertaler (een gedrukte Nederlandse vertaling
uit die tijd is niet bekend), geacht mag worden de tekst zelf van Lucretius
ingezien te hebben. Het sterkst in die richting wijst misschien vers 417, dat
kennelijk een echo is van Lucretius vs 2-4 :
Wie hemel aerde en zee ontsichelijck staegh vieren
caeli subter labentia signa
Quae mare nauigerum, quae terras frugiferenteis
Concelebras

Vondel, of zijn leidsman, lijkt hier verleid te zijn door concelebras, dat
niet zij vieren betekent, maar gij vult, bevolkt en dat zee en landen als
objekten heeft.
Hooft had Lucretius' hymne tot Venus reeds in Paris Oordeel van 1607
en in het Bruiloftsgedicht voor Adriaan Verheen en Katharine Kop van
1608 vrij benut (LSt 2.38.237-254 en 1.74.17-20) 2. Hooft heeft de passage
van Lucretius omgewerkt, de eerste regel van Lucretius gebruikend als
slot en bekroning. Vondel, die, bij alle vrijheid van bewerking, de volgorde van Lucretius' verzen aanhoudt en die ook enige regels van Lucretius
1 Vondelkroniek 5 = 1934, p. 13.
Zie J.C. de Haan, Studien over de Romeinsche elementen in Hooft's niet-dramatische
Poezie, Diss. Groningen, 1923, p. 49-50, en F. Veenstra, Bijdrage tot de kennis van de
invloeden op Hooft, Diss. Groningen 1946, p. 13.
2
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aanraakt, waaraan Hooft voorbij is gegaan, kan in zijn Lofzang dus niet
op Hooft teruggaan. Ook heeft Vondel in het epithalaam voor de Nederlandse Mayors Frederik Hendrik de verzen van Lucretius benut over
Mayors en Venus, die Hooft in het genoemde bruiloftsdicht niet heeft
verwerkt.
Natuurlijk sluit benutting van Lucretius' latijn (of een vertaling daarvan) niet de mogelijkheid uit, dat Vondel ook aan anderen motieven heeft
ontleend. Zo kan Vondel in vers 429 wallevisch en leeuwen ontleend
hebben aan Hoofts Baeto vs 532-3 (LSt 2.380), of aan Seneca's Phaedra, ys
347-50, die Vondel in zijn Hippolytus vs 426-9 (W.B. 3.215) vertaald heeft.
Deze vertaling verscheen in 1629 3.
J.C. ARENS
Nijmegen

„BIBLIOFILISTISCH" DETAIL IN VERBAND MET ZETTERNAMS

MIJNHEER LUCHTERVELDE, 1848
De bekroning van de zedenroman van de korporaal-proleet Joost Jozef
Diricksens door de Maatschappij „De taal is gansch het yolk", spektakulair
bekrachtigd in de Aula van de Gentse Universiteit, gaf aanleiding tot het
snel ter perse leggen van deze roman over „waarheden uit onzen tijd".
De firma J.E. Buschmann, Ossen-markt te Antwerpen trok zich het werk
aan en wellicht door bemiddeling van Hendrik Conscience kreeg de kleine
octavo als frontispies een van die typische lithografische tekeningen van
Ed. Dujardin mee, zoals deze illustrator er honderden geleverd had voor
het werk van zijn vriend.
Dat is alles heel gewoon en geeft geen aanleiding tot commentaar.
Toen nu bij verrassing, enkele maanden geleden, drie handschriften
van Zetternam te voorschijn kwamen uit een archivaris-inboedel gedurende
jaren op een zolder verstopt, bleek zich daaronder het merkwaardige manuscript van Mijnheer Luchtervelde te bevinden, zonder ondertitel ! Het
handschrift was zodanig bewerkt, dat een confrontatie van versie 1 en 2
met de gedrukte tekst wenselijk werd. Automatisch grijpen naar een exemplaar van de eerste druk (gejaarmerkt 1848, alhoewel de tekst als einddatum februari 1849 draagt !) in de Stadsbibliotheek van Antwerpen mag
logisch geheten worden, maar de ontdekking, dat het vrij veel gebruikte
exemplaar op zonderlinge wijze defect bleek te zijn, defect bij de geboorte,
doet even kopschudden. Wij zeggen weldra wat aan het boekje schortte.
Wij wensen eerst en vooral aan de bevinding toe te voegen, dat bij navraag in Belgie slechts ene grote bibliotheek nog een exemplaar kon aan3 De bovengenoemde bewerkingen van Lucretius door Hooft en Vondel staan niet
vermeld in Geerebaerts Lijst.
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wijzen : de Universiteitsbibliotheek te Gent, een geheel gaaf exemplaar met
keurig kaft... Wie er dus eentje op de kop tikt, 't zij prive, 't zij officieel,
in Noord of Zuid houde zich voor verwittigd : hij bezit of bekijkt een
zeldzaainheid.
Ter zake : defect is katern 3, blz. 33-49. Maar dan op een heel bijzondere
wijze. Het komt meer voor, dat een vel bij 't doorglijden in de pers voor de weerdruk - aan zijn voorganger kleeft, en dat aldus van een octavo
de blz. 34, 35, 38, 39, 42, 43, 46 en 47 volkomen blank in de boekhandel
en thuis of in de bibliotheek belanden.
Maar dit was, dit is hier niet het geval I Katern 3 telt in stee van 16,
8 bladzijden, doch alle acht net jes recto en verso bedrukt, en wel met deze
paginering : recto 33, verso 36 ; recto 37, verso 40 ; recto 41, verso 44 ;
recto 45, verso 48. Geen enkel zijdje blanco. En het Oat om een 8°, althans
uiterlijk, want de voetcijfers of custodes volgen elkaar normaal als octavoaanduidingen op.
Wat is geschied in de zo vlijtige Buschmann-officine ?
De twaalf vellen van levering 82 vormend Mijnheer Luchtervelde zijn
niet gedrukt als 8°, maar op een kleine pers in 4° ! De halve vellen 33,
40, 41, 48 ; 34, 39, 42, 47 ; en 35, 38, 43, 46 ; 36, 37, 44, 45 werden los op
elkander gelegd, en samen gevouwen tot ogenschijnlijk een 8°. Maar...
op zeker ogenblik is een pak (of geschiedde het maar een enkele keer,
precies met het exemplaar dat terecht kwam in de Antwerpse Stadsbibliotheek, doch dat is moeilijk te aanvaarden), zekere keer dus lag een pak
halve octavo, recto-blz. 33, 40, 41 en 48 klaar, d.w.z. afgedrukt te drogen
om normaliter de weerdruk 34, 39, 42 en 47 te krijgen, toen de drukkersgezel zich vergiste, afgeleid waardoor ?, en hij legde fluks op, „mondeke",
de vorm met blz. 36, 37, 44 en 45, de vorm, die - ware het een werkelijke
8° geweest - links naast 33, 40, 41 en 48 zou gelegen hebben. Tot overmaat
van ramp vergat men bij 't vergaren nog het tweede halve vel, dat de man
ook moeilijk zou hebben kunnen bedrukken, tenzij verkeerd !, aan het
corpus toe te voegen. Aldus na katern 2, kwam een defect half vel 3 en
het noodlot was niet te ontgaan :de blz. 34, 39, 42, 47 en 35, 38, 43 en 46,
moesten ontbreken. Indien op deze wijze een aantal inschrijvers door het
verminkt exemplaar zal gedupeerd geworden zijn, dan zal de zo door het
fatum vervolgde Zetternam wel in een „colêre a grande orchestre" zijn
uitgebarsten.
Zaak is te weten of ergens nog defecte exemplaren verscholen zitten
am ons een gedachte te kunnen vormen van wat geschied is.
Of is het exemplaar S.B. Antwerpen een z.z.z. boekje ?
GER SCHMOOK
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„VAN NU EN STRAKS" IN DE BIBLIOFILIE
In nr. 2, jg. II van Spiegel der Letteren werd geconstateerd dat, buiten
Antwerpen, geen grote bibliotheek in Belgie wijzen kan op het bezit van
een gaaf en volledig stel afleveringen van „Van Nu en Straks". Achteraf is
gebleken, dat in deze bibliotheken ook niet, maar evenmin te Antwerpen,
de originele map, bestemd om de fascicules te omvatten, aanwezig is.
Bestaat ergens in prive bezit een volledig stel afleveringen, met map ?
Alleszins is Prof. Dr. G. Stuiveling te Hilversum de gelukkige bezitter van
een gaaf exemplaar met map, met linten.
GER SCHMOOK

„WIE EENMAAL U AANSCHOUWT, LEEFDE GENOEG" :
PERK EN PLATEN
Dr. R. Lievens (Spiegel der Letteren III, 3-4, blz. 292) denkt bij de laatste regels van Perks AELA 066; aan HOlderlin. Mij doen zij veel eerder
aan Platen dan aan HOlderlin denken, en wel aan de eerste strofe van zijn
Tristan :
Wer die SchOnheit angeschaut mit Augen,
Ist dem Tode schon anheimgegeben,
Wird fur keinen Dienst auf Erden taugen,
Und doch wird er vor dem Tode beben,
Wer die Schtinheit angeschaut mit Augen 1 1

Dat Perk Platen zou hebben gekend is a priori waarschijnlijker, daar
HOlderlin ook in Duitsland toen nog weinig bekend was. (Waarom hij tot
de lektuur van Perk en Joanna Blancke rnoet behoord hebben begrijp ik
niet ; omdat zij met elkaar Goethe lazen ? De „ontdekking" van HOlderlin
voor Duitsland en voor Europa door de „Georgekreis" gebeurde eerst na
de dood van Perk). Bovendien weten wij, dat Perk Platen gelezen heeft :
hij schreef naar aanleiding van zijn sonnetten aan Vosmaer : „Voor den
sonnettenvorm bestudeerde ik de Duitschen van Goethe, Heine, Platen,
Ruckert, KOrner en in Duitsche vertaling die van Petrarca en Mickiewicz" 2 . Wie Platens sonnetten bestudeert zal toch wel ook diens andere

lyrische gedichten even goed kennen. Trouwens Perk transponeert Platens
regels in het positieve : „Und doch wird er vor dem Tode beben" heeft
geen plaats in Perks zalige verrukking : „Zoo hem de dood in deze stond"
versloeg... Wat nood ?"
Londen

LEONARD FORSTER

1 Platens siimtliche Werke, uitg. Karl. Goedeke, Stuttgart (Cotta) z.j., deel I, blz. 130.

2 De briefwisseling van Vosmaer-Perk, uitg. Dr. G. Swiveling, Amsterdam, 1938, blz. 31.

125

BIBLIOGRAFISCH OVERZICHT 1959
(Behalve voor de aanvullingen 1958 is het jaar van uitgave der opgenomen
boeken en artikels (1959) niet vermeld.)
NASLAGWERK
Handbuch der Weltliteratur. 3. v011ig umgearb. und
auf den neuesten Stand gebrachte Aufl. Frankfurt a.M., Klostermann.
800 pp.

H.W. EPPELSHEIMER,

Handelingen van het 25 e Nederlands Filologencongres ; gehouden to Leiden op donderdag 10 en vrijdag 11 april 1958. Groningen, J.B. Wolters.
116 pp.
J. HANSEL, Bilcherkunde

fur Germanisten ; wie sammelt man das Schrif tturn nach dem neuesten Forschungsstand? Berlin, E. Schmidt-V.
P.S.M. KROJER [Paul Collet], Theater A -Z. ; uitgegeven onder de auspicien
van het A.K.V.T. ter gelegenheid van zijn tweede lustrumviering. Antwerpen, Boekengilde Die Poorte. I-II. 256, 302 pp.

v. BOMPIANI, Dictionnaire biographique des auteurs de tous
les temps et de tous les pays. II, K . Z. Paris. S.E.D.E., 1958. 736 pp.

R. LAFFONT,

F.N. MAGILL,

Cyclopedia of world authors. New York, Harper Bros., 1958.

1198 pp.
J. J. MAK, Rhetoricaal glossarium. Assen, Van Gorcum 8c Co. XXXI + 546
pp. = Taalkundige bijdragen van Noord en Zuid, 12. (Bespr. L. Roose,
SpL, 3e j., 3-4, 290-92).

Miscellanea litteraria ; in commemorationem primi decennii instituti edits. Groningen, J.B. Wolters. 184 pp.=Studia litteraria Rheno-Traiectina, 4.
W. NI JHOFF, M.E. KRONENBERG, Nederlandse bibliografie van 1500 tot 1540.
3. (Tweede druk), door M.E. Kronenberg. 's-Gravenhage, M. Nijhoff.
XXI + 109 pp.
W.A. PETRI, G. J. VAN DER LEK, Bibliografie ; beknopte handleiding. 6e.
belangr. herz. en uitgebr. druk. Amsterdam, Ver. ter Bevordering v. d.
Belangen des Boekhandels. 164 pp.

Reallexion der deutschen Literaturgeschichte ; begr. von Paul Merker und
Wolfgang Stammler. 2. Aufl. hrsg. von Werner Kohlschmidt und Wolfgang Mohr. I. A - K Berlin, W. De Gruyter & C°, 1958. 915 pp.
Der Romanfiihrer ; hrsg. von Johannes Beer, unter Mitwirkung von Wilhelm Olbricht und Karl Weitzel. X. Der Inhalt der englischen, flamischen
und holliindischen Romane und Novellen der Gegenwart. Stuttgart, Hiersemann. VIII + 375 pp.
International literary annual ; ed. J. Wain. I. London, Calder, 1958. 22 pp.
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G. VON WILPERT, SachwOrterbuch der Literatur ; 2. verb. and erw. Aufi.
Stuttgart, Kroner, VIII + 701 pp. = KrOners Taschenausgabe, 231.

PERSONALIA
Prof. Dr. Marcel R. Breyne, Durban. WV, 8e j., 47, sept.-okt., 354-56.

[W. J.M.A. Asselbergs], Gerard Brom ; herdenkingsrede uitgesproken in de aula van de R.K. Universiteit op 3 dec. 1959.
Roeping, 35e j., 7, dec., 409-19.

A. VAN DUINKERKEN

G. SMIT, Herinnering aan Gerard Brom. Ibid., id., 420-23.
B. DELFGAUW, Gerard Brom in memoriam. De maand, 2e j., 10, dec., 630-33.
Dancwerk ; opstellen aangeboden aan Prof. Dr. Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag. Groningen, J.B. Wolters. 362 pp.
W. J., Dr.

Knippenberg tachtig jaar ! De Bronk, 7e j., okt., 50-51.

Bijdragen Dr. P.J. Meertens aangeboden op 6 september 1959 bij zijn
zestigste verjaardag. Taal en tongval, l I e j., 3-4, [Ook afzonderlijk versche-

nen].
A. KEERSMAEKERS, In

memoriam E.P. Prof. Dr. Jozef Van Mierlo S.J. Taxan-

dria, N.R., 1-4, 1958, 175-77.
R.F. LISSENS, Jozef

Van Mierlo en de literatuurgeschiedenis. VMA, 3-4,

149-66.
J. AERTS, Het

werk van Dr. R.F. Lissens. Ibid., id., 136-48.

Dr. R.F. Lissens als lid der Academie aangesteld. Ibid., id., 129-6.
G. KUIPER,

W.A. Pierre Smit. Yearbook of comparative and general litera-

ture. 47-48.
LEKTUURVRAAGSTUK
Dichter en lezer. Utrecht, Voordrachten en redevoeringen
Centrale opleidingscursus voor middelbare acten. 16 pp. (Bespr. Reg., 4e j.,
4, 145).
H.P.H. TEESING,

AUTEURSRECHTEN
F. VAN ISACKER,

Auteursrecht en contract. Med. Vereniging van Vlaamse

Letterkundigen, 35, juni, 5-29.
LITERATUURARCHIEVEN
Toespraak van Burgemeester Lode Craeybeckx bij de opening van het
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven to Antwerpen op 23
october 1959. Med. van de Ver. van Vlaamse Letterkundigen, 36, nov., 7-12.

--, Id., Gedeeld domein, 7, nov., 7-8.
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G. STUIVELING, De

voorsprong van Antwerpen. BVN, 13 e j., 3, nov., 50.

E. WILLEKENS, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven. Tijdspiegel, 14e j., 9-10, nov.-dec., 202-03.

—, Id., Periscoop, 10. j., 1 nov., 1.
VERTALEN
C. J.E. DINAUX,

De moeilijkste van alle kunsten. BVN, 12e j., 10, juni, 190-91.

J. GRESHOFF, Vertalen. NVT, 13 e j., 9, 1078-80.
R. HAESERI JN, De ontmoeting van de literaire vertalers to Bad Godesberg.
(27-30 juli 1959). Meded. van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen,
36, nov., 26-31.
A. HAGTINGIUS-SEGER,

Nederlandse poezie in Amerika. LT, 198, feb., 57-62.

On translation ; ed. by R.A. Brower. Cambridge, Mass., Harvard U.P. ;
London, Oxford U.P. II -I- XII + 298 pp. = Harvard studies in comparative literature, 23.
W. WIDMER, Fug

und Unfug des Ubersetzens ; sachlich-polemische Betrachtung zu einem literarischen Nebengeleise. Köln, Kiepenheuer und Witsch.
168 pp.

LITERATUURWETENSCHAP
zur Literatur. Frankfurt, Suhrkamp V. 195 pp.
M. BRONDSTEDT, Digtning og skaebne ; en studie i aestetisk determination.
Kobenhavn, Munksgaard, 282 pp.
E. KERKHOFF, Uber die sprachliche Betrachtung literarischer Texte. LT,
201., okt., 455-60.
P. GOLLIET, Les difficultis de la notion des sources littèraires ; rede. Nijmegen, Dekker 8c Van de Vecht. 44 pp.
E. JOCKERS, Philosophie und Literaturwissenschaft. In : Mit Goethe ; ges.
Aufsatze. Heidelberg, C. Winter Univ. V., 1957.

T.W. ADORNO, Noten

Mitteilung und Gestaltung ; zum Begriff literarischer
Qualittit. Merkur, 13. j., 3, maart, 234-45.

F.A. KAUFMANN,

H. LANSBERG, Rhetorik und Poetik ; eine Grundlegung der Literaturwissenschaft 2., v011ig neu bearbeitete Aufl. Munchen, Hueber. 650 pp.
A.W. LUNATSCHARSKI, Lenin und die Literaturwissenschaft. Sowjetwiss.,
Kunst und Lit., 7 e j., 4, apr., 335-53.
I.M. NusiNov,Istoriia literaturnogo geroia. Moskva, Goslitizdat, 1958. 581 pp.

H. SEIFFERT, Musik- und Literaturwissenschaft ; Verschiedenheiten ihrer
heutigen Situation. N. Zschr. f. Musik, 120 e j., 1, jan., 7-9.
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Theories et problemes ; contributions a la mithodologie litteraire. Kobenhavn, Munksgaard, 1958. 212 pp.
R. WELLEK, A. WARREN, Theorie der Literatur ; aus dem Englischen fibertragen von E. and M. Lohner. Bad Homburg, Gentner. 418 pp.
B. WOLKEN, Over oprechte en onoprechte sub jectiviteit. Roeping, 35e j.,
6, nov., 404-08.
N. WI JNGAARDS, Adaptatie bij de studie van grotere literaire gehelen. Groningen, J.B. Wolters. = Voordrachten gehouden voor de Gelderse leergangen to Arnhem, 2.

GENERATIES
Die Relativitiit der literarischen Generation De relativiteit der literaire generatie. Neophil., 43 e j., 4, okt., 278-88.

N.A. DONKERSLOOT,

SOCIOLOGIE
H. BAUDET, Over de verhouding van litteratuur en sociale geschiedenis. Ts.
voor geschiedenis, 72 e j., 1, 44-56.

J. GRESHOFF, De

dichter als staatsburger. NVT, 12 e j., 1357-60.

LITERATOLOGIE
A. DEMEDTS, Een

grote literatuur. De maand, 2 e j., 7, aug.-sept., 398-402.

s. FERWERDA, De pen in vrouwenhand ; openbare les. Zwolle, W. J. Thieme.
30 pp.
P. GOTHEIN, Die Dichtung im Weltbild groszer Staatsmanner. Castrum peregrini, 38, 5-21.
W. KAYSER, Die Wahrheit der Dichter ; Wandlung eines Begriffes in der
deutschen Literatur. Hamburg, Rowohlt. 161 pp. = Rowohlts deutsche
Encyclopadie, 87.

J. J. MAK,

De gereformeerden en het toneel. SpL, 3 e j., 3-4, 161-181.

Pourquoi icrivez-vous? Une grande enquéte de la R.T.F. aupres de 76
ecrivains francais et strangers [met bijdragen van R.F. Lissens, K. Jonckheere, G. Walschap en H. Teirlinck] ; La table ronde, 131, nov. 1958.
JEUGDLITERATUUR
B. HURLIMANN, Europiiische

Kinderbficher aus drei Jahrhunderten. Zurich,

Atlantis V. 247 pp.
M. SORIANO, Guide

de la littirature enfantine. Paris, Flammarion. 278 pp.
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ESTHETISCHE CATEGORIEEN
F. BONNEURE, Humor in het Nederlands. WV, 8 e j., 44, maart-apr., 127-35.
G.R. HOCKE, Manierismus in der Literatur ; Sprach-Alchimie und esoterische
Kombinationskunst ; Beitrege zur vergleichenden Europiiischen Literaturgeschichte. Hamburg, Rowohlt. 339 pp. = Rowohlts Deutsche Encyclopadie, 82-83.

H.v. JESSURUN D ' OLIVEIRA, Pornografie. Tirade, 35-36, nov.-dec., 345-50.
GENRES
J. ORTEGA Y GASSET, Traktat

fiber die literarischen Gattungen. Merkur, 13e

j . , 7, juli, 602-15.
K.J. OBENAUER,

Das Miirchen ; Dichtung und Deutung. Frankfurt, Kloster-

mann. 336 pp.
F. VON DER LEYEN,

Mythus und Miirchen. DV, 33e j., 3, sept., 343-60.

Das Europiiische Drama ; Geist und Kultur im Spiegel des
Theaters. III. vom Expressionismus zur Gegenwart. Mannheim, Bibliographisches Institut, 1958. 544 pp.
P. FECHTER,

S. MELCHINGER, Drama zwischen Shaw und Brecht ; ein Leitfaden durch
das zeitgenossische Schauspiel. 3. Aufl. Bremen, Schiinemann. 360 pp.
J.C. BRANDT CORSTIUS, Historie, roman en historische roman ; de voorgeschiedenis van een succes ; voordracht gehouden op 14 april 1958 in de
aula van de Rijksuniversiteit to Utrecht. Utrecht, Voordrachten en redevoeringen Centrale opleidingscursus voor middelbare acten, 10 ; 11 + 22
PP.
J. DAISNE [H. Thiery], Actualiteit van de romaneske roman. DWB, 7, aug.sept. 387-94.
s. DRESDEN, Openingsrede ; rondom de historische roman. In Hand. 25e
Ned. Filologencongres, 8-23.
W. DROP, Verbeelding en historie ; verschijningsvormen van de Nederlandse
historische roman in de 19e eeuw. Assen, Van Gorcum & Co. 344 pp. =
Neerlandica Traiectina, 6.
A. DUBEUX, Le

roman policier. Revue des deux mondes, 16, 15 aug., 689-99.

Gaat de roman ten onder ? Antwerpen, Ontwikkeling. 63 pp.
W. GRENZMANN, Das Tagebuch als literarische Form. Wirkendes Wort,
j., 2, 84-93.

9e

OVERTUIGINGEN, STREKKINGEN, STROMINGEN
De katholieke literatuur in de West-Europese landen van 1940 tot heden.
A. DEMEDTS, Vlaandren ; L. TEGENBOSCH ; Nederland. NStn, 15 e j., 6, mei,
7-20, 21-36.
Dada. Stedelijk Museum Amsterdam ; Catalogus 199 ; 23.12.1958 - 2.2.1959.
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E. JANSSEN, Hoe

vernieuwt zich de katholieke roman ? Boekeng., 37 e j., 9,

nov., 329-30.
J.A. RUSSELL, Romance and realism ; trends in Belgo-Dutch prose literature.
Amsterdam, H.J. Paris. 176 pp.
J. WALRAVENS,

Letterkunde en Vlaamse beweging. V1G, 43 e j., 9, sept., 623-31.

THEMA'S EN MOTIEVEN
P. ARENTS, Antwerpen in dicht en lied ; bibliografie. VII. [1711-25] Antwerpen, 5 e j., 1, apr., 53-56. Id., VIII [1726-65], Ibid., 2, juli, 100-104. Id., IX

[18e eeuw], Ibid., 4, dec., 205-08.

w. GEERTS, Kongo in onze letteren ; een proeve van bibliografie. Bijlage
Band, 18e j., 12, dec., 24 pp.
A. LAMBRECHT, Het

Ros Beiaard in de sage en de letterkunde. De toerist,
38e j., 7, apr., 300-03.
TH. C. VAN STOCKUM, Das Jedermann-Motiv und das Motiv des verlorenen
Sohnes im Niederliindischen und Niederdeutschen Drama. Amsterdam,
Noord-Hollandse Uitgeversmij, 1958. = MKNAWL.

POETICA
B. BAKEMA, Het grote rijmzvoordenboek ; met talrijke wenken, praktische
aanwijzingen en sleutel- en rijmwoorden, systematisch gerangschikt qua
klank, klemtoon en aantal lettergrepen ; waarin opgenomen Rijmwoordenboekje van E.H. Weyl. Amsterdam, A.J.G. Strengholt. 225 pp.
A. DEN BESTEN, Mythe als werkelijkheid van de hedendaagse poezie. II. Ontmoeting, 12 e j., 5-6, maart-apr., 220-29.
V. VANDEN BUSSCHE,

Een modern gedicht. DWB, 4, apr.-mei, 232-35.

M.I. GERHARDT, Metrische schema's van het lange vers. Neophil., 43 . j., 3,
juli, 193-207.
J.A. HUISMAN, Alliteratie
E.E. DE JONG-KEESING,

in onze tijd. Groningen, Noordhoff. 32 pp.

Tussen de terpen van oude en nieuwe dichtsmaak.

LT, 194, apr., 181-88.
Zwischen Wissenschaft und Musik ; die absolute Poesie.
Castrum peregrini, XL, 5-21.

M. LANDMANN,

o.

PAZ,

Le verbe dèsincarnè. Mercure de France, 1147, maart, 401-19.

H.P.H. TEESING, Capriolen

van Pegasus. LT, 201, okt., 394-408.

—, Dichter en lezer. Utrecht, Centrale opleidingscursus voor middelbare
acten, Voordrachten en redevoeringen, 9. 16 pp.
P. DE WISPELAERE, Karel

Jonckheere over poezie. V1G, 43e j., 11, nov., 734-42.

N. WI JNGAARDS, Pleidooi voor een integrale transpositie van de westerse
poezie. LT, 202, dec., 590-600.
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STILISTIEK
H. J.M.F. LODEWICK,

Literaire kunst.

1l

e dr. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malm-

berg. 180 pp.
H. MORIER, La

psychologie des styles. Geneve, Georg. 376 pp. = Analyse et

synthêse, 4.
F. j. SNI JMAN, lets over stijl en stilistiek. TVL, 9 e j., 2, juni, 44-63.
DIDACTIEK
De betekenis van de letterkunde in het schoolhumanisme, 2 ;
Onze alma mater, 13e j., 1, 6-10.

J. AERTS,

F. JANSONIUS, Proeve

van concreet literatuuronderwijs. LT, 200, juni, 337-

41.
P. VAN DER MEULEN, Stijloefening op de middelbare school [bespr. van
A.G.I. Eftermeyer, Stijloefening op de middelbare school, 1958]. LT, 20,
juni, 342-46.

KRITIEK
F. KURRIS, Albert

Thibaudet et le critique littiraire. Neophil., 43 e j., 4, okt.,

292-300.
Geschichte der Literaturkritik. I. 1750-1830 ; aus dem Amerik.
von E. und M. Lohner. Darmstadt, Luchterhand. 754 pp.

R. WELLEK,

—, Storia della critica moderna (1750-1950). I. Dall' illuminismo al romanticismo. Collezioni di testi e di studi. 399 pp.
WERELDLITERATUUR
R.M. ALBERES, L'aventure intellectuelle du XX e siecle ; panorama des WMratures europêennes 1900-1959. Paris, Albin Michel. 448 pp.

Overzicht der Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse literatuurgeschiedenis ; tot stand gekomen in onderlinge samenwerking van de leraren aan
het Praedinus-gymnasium to Groningen. 6 e dr. Groningen, J.B. Wolters.
12 pp.
COMPARATISME
Forschungsprobleme der vergleichenden Literaturgeschichte ; hrsg. von E.
Fritz und K. Wais. H. Tubingen, M. Niemeyer, 1958. VIII + 199 pp.
M.F. GUYARD, La littiarture comparee. 2 e ed. Paris, Presses universitaires
de France, 1958. 128 pp.
D.TH. ENKLAAR, Spaanse

1, 38-40.
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hulp bij Nederlandse moeilijkheden. NTg, 52e j.,

Melhodologie de la litterature cornparèe. In : Actes du second congrês
national de la Societe francaise de litterature comparee. Paris, Didier, 1958.
Yearbook of comparative literature. VII. Daarin : Bibliography, 98-173.
Chapel Hill, University of N. Carolina, 1958. 180 pp.
Die Krise der vergleichenden Literaturwissenschaft. Wirkendes
Wort, 9e j., 3, 148-55.

R. WELLEK,

INVLOEDEN. SPREIDING
K. DELEU, Uhland-vertalingen

in de Nederlandse letterkunde. RLV, 25 e j.,

4, 267-85.
P.H. DUBOIS,

Literaire voorlichting in het buitenland. Gedeeld domein,

5, apr., 2.
W. DROP, De oudste Nederlandse vertalingen van Scott's romans. NTg, 52e
j., 4, 213-17.
W. GOBBERS, Hollanders

op Rousseau-bedevaart. 1. NTg, 52e j., 6, 289-96.

H.A. M. GOMPERTS, De schok der herkenning ; acht causerien over de invloed van invloed in de literatuur. Amsterdam, G.A. Van Oorschot. 188 pp.
= Stoa-reeks.
D.A. DE GRAAF, La

litterature nèerlandaise dans ses rapports internationaux.
RLC, 33 e j., 4, oct.-dec., 555-58.

J. GROOTAERS, Na

de negende Conferentie der Nederlandse letteren ; letterkundige Noord-Zuidverbinding. De maand, 2 e j., 9, nov., 557-62.

De peiling [over de invloed van de Vlaamse literatuur op de Frans-Belgische]. Lens, e j., 4, jan., 6-16.

l

NEDERLANDSE LETTERKUNDE
GESCHIEDSCHRI JVING
G. KNUVELDER, Literaire

integratie mogelijk ? Gedeeld domein, 5, apr., 6-7.

—, Literaire integratie ? De maand, 2 e j., 6, juni-juli, 381-84.
OVERZICHTEN
van Nederlandse literatuur. Utrecht,
Het Spectrum. 278 pp. = Prisma-boeken, 399. (Bespr. W.A.P. Smit, Ntg,
52e j., 4, 224-25).

J.C. BRANDT CORSTIUS, Geschiedenis

De literatuur van de Nederlanden
in de moderne tijd. Amsterdam, J.M. Meulenhoff. X + 170 pp.

J.C. BRANDT CORSTIUS, K. JONCKHEERE,

C.M. GEERARS, De Nedelrandse literatuurgeschiedenis sedert 1945 (De achttiende eeuw in Noord-Nederland). SpL, 3e j., 3-4, 260-88.
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J.J. GIELEN, Belangrijke letterkundige werken ; leidraad bij de studie der
Nederlandse literatuur ; met bloemlezing. I. Middeleeuwen en vroeg-Renaissance. 7e dr. Purmerend, J. Muusses. 132 pp.
TH. GOOVAART, Samenhang ; hoofdlijnen van de letterkunde na 1880 in
Nederland en Vlaanderen. Zutphen, W.J. Thieme & Cie. 232 pp.

Inleiding tot de Nederlandse letterkunde. Bloemlezing, I. 16e
dr. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 336 pp.
—, Id., II, 14e dr. Ibid. 384 pp.
—, Schets van de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Ibid. 2P dr.
252 pp.
, Compendium bij de schets van de geschiedenis. 6e dr., Ibid., 100 pp.
Handboek tot de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde. III. 2e
herz. dr. Ibid. VII + 513 pp.
R.F. LISSENS, De Vlaamse literatuur van 1780 tot heden. 3e dr. Brussel,
Meddens. 282 pp.

G. KNUVELDER,

H.J.M.F. LODEWICK, Literatuur

; geschiedenis en bloemlezing. 1. Aanvang
tot omstreeks 1880. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. (3e dr.). 348 pp.
Id., (4e dr.). Ibid. 348 pp. 2. Omstreeks 1880 tot heden. Ibid. (2e dr.)

448 pp.
P. VAN DER MEULEN en F. VEENSTRA, Literatuurgeschiedenis in teksten en
opdrachten. 2. Tot 1880. Groningen, J.B. Wolters. 192 pp.

Beknopte geschiedenis van de Nederlandse letteren voor leerlingen bij het voorbereidend hoger en middelbaar onderzvijs en voor de
hoofdaktestudie ; herzien door J.H. Rijpma. 18e dr. Groningen, J.B. WolE. RI JPMA,

ters. XVI + 228 pp.
A. SIVIRSKY, Het beeld van de Nederlandse literatuur. I. Groningen, J.B.
Wolters. XVIII + 427 pp.
L. SWERTS, Zuilen. Izegem, Drukkerij Strobbe. 93 pp.
C.G.N. DE VOOYS en G. STUIVELING, Schets van de Nederlandse letterkunde.
26e dr. Groningen, J.B. Wolters. XIV + 324 pp.

PLAATSELIJKE LETTERKUNDE
DIEMER, Dagwerk 1948-1958 ; proeve van een Noordoostnederlandse
litteraire kritiek. Groningen, J. Niemeyer. 552 pp.
B. BRAM, Amsterdammers in de Nederlandse letterkunde. 3. De beweging
van 1880 en daarna (1880-1918). Ons Amsterdam, 1 1 e j., 8, aug. 242-45. 4. a
Tussen de beide wereldoorlogen ; b. De jongeren na 1945. Ibid., 9, sept.,

w.

276-79.
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NAAR PERIODEN

MIDDELEEUWEN
ALGEMEEN

De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens
tot Datheen ; met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Assen, Van
Gorcum 8c Co. XII -1- 600 pp. = Neerlandica Traiectina, 8.

S. J. LENSELINK,

H. STALPAERT, 't

Was op een Witten donderdag ; de lotgevallen van een
merkwaardig passielied. B, 60e j., 9, herfstm., 274-80.
J. DE VRIES, Heldenlied en heldensage. Utrecht, Het Spectrum. 269 pp.
(Bespr. Reg., 4. j., 4, 147).
P. MAXIMILIANUS, Middelnederlandse

vertalingen van de liturgische gebeden tot Franciscus. OGE, dl. 33, 4, dec., 337-76.

OUDNEDERLANDS

De localisering van de Oudnederfrankische psalmenfragmenten. LB, 48e j., 1-2, 1-47.

H.K. J. COWAN,

MIDDELNEDERLANDS

Eerste tijdvak : 12e-13e eeuw
Epiek
J. MENDELS en L. SPULER, Landgraf Hermann von Thuringen und seine
Dichterschule. DV, 33e j., 3, sept., 361-88. [In verband met Veldeke, 36467].
Die Stellung der Liebeskasuistik im hiifischen Roman.
Heidelberg, C. Winter. 184 pp. = Heidelberger Forschungen, 8.

I. NOLTING-HAUFF,

L. PEETERS, Willem's

Madoc. LB, 48e j., 3-4, 93-107.

'Dat boec van den houte' ; eine mittelniederlandische Dichtung von der Herkunft des Kreuzes Christi. Uppsala, A.B. Lundequistska
Bokhandeln. 164 pp. (Bespr. C.C. De Bruin, NTg, 52 e j., 6, 343-45).
Lanceloet en het hert met de Witte voet ; uitgegeven door Dr. Maartje
Draak, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 66 pp. = Zwolse drukken en herdrukken, 6.

L. HERMODSSON,

Karel ende Elegast ; uitgegeven door Dr. R. Roemans en Dra H. Van
Assche. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. XXXV -1- 59 pp. =
Klassieke galerij, 9.
Karel ende Elegast ; uitgegeven en verklaard door Dr. W. Van den Ent.
2e dr. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 72 pp. = Klassieken uit de Ned.
letterkunde, 4.
DAHLBERG,Brandaniana ; kritische Bemerkungen zu den Untersuchungen
fiber die deutschen und niederliindischen Brandan-Versionen der sogenannten Reise-Klasse ; mit komplettierendem Material und einer Neuaus-

T.
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gabe des ostflilischen Gedichtes. Goteborg, Elanders Boktryckeri, r958. 149
pp. = Goteborger germanische Forschungen, 4.
K. HEEROMA, Rose, Parthenopeus en Alexander. TNTL, dl. 76, 3, 165-77.
—, Rose en Troye. TNTL, dl. 76, 2, 103-10.
—, Nieuwe middelnederlandse fragmenten. 3. Boudewijn van Seborch.
TNTL, dl. 76, 4, 268-92.
J. VAN BRIMEU,
B. WOLKEN, Ik

In Wezemaal woonde Beatrijs. BP, 9e j., 6, 15, juni, I.

ben Walewein. Roeping, 39e j., 9, feb., 526-31.

Dierverhaal
J. FLINN, Le roman de Renart dans la littirature francaise et dans les litratures arangeres au moyen dge. AUP, 29e j., 1, jan.-maart, 165-66.
J. GOOSSENAERTS, Onze Reinaert op het spoor. WT, 19 e j., 6, juli, 241-57.
Untersuchungen zur mittelalterlichen Tierdichtung. Tubingen,
Niemeyer. 314 pp.

H.R. JAUSS,

(Verslagen over) Bruno, de auteur van Isengrimus, door E.H.A. Van Geertsom. VMA, N.R., 1-2, 71-76.
Lyriek
H.o. NYARD, The ballad of Heer Halewyn ; its forms and variations in western Europe ; a study of the history and nature of a ballad tradition. Helsinki, Suomalainen Tiedakatemia, 1958. 350 pp. = FF Communications, t.
LXVII, 2.
P. JULIUS, Schwester Katrei verdwaald in Franciscaans milieu. TNTL, 76,
4, 317-19.
Hadewych
w. CORSMIT, Hadewych de onze. Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel.
48 pp. = KVHU, verh. 464.
H. VAN CRANENBURCH, De teksten van Hadewijch over het delen in Maria's
goddelijke boodschap. OGE, dl. 33, dec., 378-105.
D.A. STRACKE, Over

de twaalfde uit Hadewychs' brieven. Ibid., 421-31.

Tweede tijdvak : ± 1380 - ± 1430
De ootmoed en de loutering bij Jan Van Leeuwen. OGE, dl. 33,
3, sept., 225-90.

A. AMPE,

J. DE BROUWER, Godsdienstig

Het land van Aalst,

11 e

toneel to Liedekerke in de middeleeuwen.
j., 4, 185-86.

K. DELEU, Wie

schreef de middelhoogduits getinte liederen in het Gruuthuuse-handschrift ? SpL, 3 e j., 2, 81-97.

K. HEEROMA, Nieuwe middelnederlandse fragmenten. I. Barlaam en Josaphat. TNTL, dl. 76, 2, 1958, 95-102.
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j.j. MAK, Boendale-studies. 3. Boendale en „pseudo-Petrus". TNTL, dl. 77,
1-2, 65-111.
Maerlan t
Sinte Franciscus leven ; uitgeg. door P. Maximilianus. /41. Zwolle, W.E.J.
Tjeenk Willink. 584 pp. = Zwolse drukken en herdrukken, 7.
A.C. BOUMAN, Schets van de semantische structuur van M.s eerste Martijn.
TNTL, dl. 76, 2, 1958, 81-94.
G. GYSELEN,

De M.-feesten te Damme in 1860. B, 60e j., 8, 225-84.

K. HEEROMA, Nog eens de beginstrofe van Van M.s Der kerken claghe.
NTg, 52 e j., 2, 104-07.
G.I. LIEFTINCK, Problemen

met betrekking tot het Zutphens-Groningse M.handschrift. Amsterdam, Noord-Hollandse U.M., 36 pp. = MKNAWL,
N.R., 22, 2.

J. NOTERDAEME,

Bij het M.-probleem. HMGOG, 12, 1958, 47-59.

HEIN VAN AKEN, Vierde Martijn ; uitgeg. en ingel. door Dr. W.E. Hegman.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 164 pp. = Zwolse drukken en herdrukken, 31.

Ruusbroec
Een spiegel der eeuwige zaligheid, of van het Heilig sacrament ; ingel. en
bew. door M. Costanger. Geert Groote Genootschap, 1958.
K. VAN ACKER, Over
J. ALZIN,

R.s lichaamsbouw. Scientiarum historia, l e j., 4, 201-02.

R l'admirable. Namen, Les editions du soleil levant, 1958. 190 p.

l'admirbale et son ècole. Paris, A. Fayard. = Textes pour
l'histoire sacra, 10. 1958. XIV + 242 pp.
—, Un convers, cuisinier, disciple de R. Jean van Leeuwen. Vie spirituelle,
1958, 487-500.
F. HERMANS, R

Derde tijdvak : ± 1430-Renaissance
G. STUIVELING, Een

dubbele schoonheidsfout bij Marienette. NTg, 52e j.,

1, 40-42.
E. INDESTEGE, De

Broeders van het Gemene leven te Brussel (1422-1595) ;
very. ESB, 42e j., 1-2, jan.-feb., 19-38. Slot., Ibid., 5-6, mei-juni, 176-94.

K. HEEROMA, Nieuwe middelnederlandse fragmenten. 2. Dat boec exemplaer. TNTL, 76 dl, 3, 178.
Mariken van Nieumeghen ; met inl. en aant. uitgeg. door Dr. Gerard Knuvelder. 3 e dr. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 68 pp. = Malmbergs
Nederlandse schoolbibliotheek.
Esbattemente ende genouchte te Geeraardsbergen. X Tie
eeuw. Land van Aalst, 1 l e j., 1-2, 18-35.

H. VANGASSEN,
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L. PEETERS,

Elckerlyc's roeyken. TNTL, 76e dl., 3, 228-34.

Het spel van de V vroede en de V dwaeze maegden ; opnieuw uitgeg. en
toegel. door Marcel Hoebeke. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 156 pp. =
Zwolse drukken en herdrukken, 37.
Dieric van Munster
W. VAN EEGHEM, D.v.M. (ca. 1435-1515). Brusselse dichters, XXV, 4, BrP,
9e j., 15 jan., 2. Id., 2, 15 feb., 4 ; 3, 15 maart, 2 ; 4, 15 apr., 2 ; 5, 15 mei,
2 ; 6, 15 juni, 2 ; 7, 15 juli, 2 ; 8, 15 aug., 2 ; 9, 15 sept., 2 ; 10, 15 okt., 2 ;
11, 15 nov., 2 ; 12, 15 dec., 2.
K. MEEUWESSE, Zuster

Bertkens passieboekje. In : Dancwerk..., 208-21.

Een boecxken gemaket ende bescreven van Suster Bertken die LVII jaren
besloten heeft gheseten tot Utrecht in die Buerkercke ; uitgeg. door Dr.
C. Cath. Van der Graft. 121 pp. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. = Zwolse
drukken en herdrukken, 9.
L. KERN, Die

Lfibischen Ubersetzungen der Imitatio Christi and ihre Lateinische Vorlage. OGE, dl., 33, 3, sept., 291-318.

A. VIAENE, Nieuzve

jaer van Brugghe ; een gelegenheidsgedicht van Anthonis de Roovere. B, 60e j., nieuwjaarsm., 7-11.
De gedichten van Anthonis de Roovere ; een lexicologische bijdrage. LB, 48e j., 3-4, 81-92.

j. J. MAK,

ZESTIENDE EEUW
E. DE BOCK, Enkele opmerkingen over de rijmtechniek en de taal van J.B.
Houwaert. SpL, 3e j., 3-4, 182-94.

De Brusselse kamer „Den boeck" op het Gentse rederijkersfeest
van 1539. VMA, 3-4, 105-24.

P. BRACHIN,

R. LIEVENS, Een

ref rein van iet en niet. NTg, 52e j., 2, 91-95.

A. MONBALLIEU, Een

gebeeldhouwd blazoen van de Mechelse rederijkerskamer „De Lischbloeme" (1561). Hand. Kon. Kring voor Oudheidkunde,
Letteren en Kunst to Mechelen. 62e dl., 1958, 81-88.

vierregelig coupletje in Hs A [Hs KB Brussel 19547]. SpL,
3e j., 3, 131-34.
E. ROOBAERT, Een onuitgegeven tekst over Anna Bijns. SpL, 3e j., 3-4,
289-90.
L. ROOSE, Het

Erasmus
s. J. POPMA, Desiderius E. Franeker. Weyer. 228 pp.
J.K. SOWARDS, E. and the apologetic textbook : a study of the De duplici
co pia verborum ac rerum. Studies in philology, apr., 1958.
C. REEDI JK, Das
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Lebensende des E. BZGAK, LVII, 1958, 23-66.

G. J. HOOGEWERFF,

E. te Rome in de zomer van 1509. Gids, 122 e j., 7, juli,

22-30.
J. BOTS, Strijd

om E. Streven, 12e j., dl. 2, 10, juli, 903-13.

H.A. ENNO VAN GELDER, Er.,

schilders en rederijkers ; de religieuze crisis der
16e eeuw weerspiegeld in toneel en schilderkunst. Groningen, P. Noordhoff. 132 pp.
ZEVENTIENDE EEUW
J.C. ARENS, De Conste der minnen van Andries Nuts benut door J.Hz. Krul.
NTg, 52e j., 1, 43-46.
A.C. CRENA DE LONG, G.C. Van Santen's Lichte J'Vigger en Snappende Siitgen ; zeventiende eeuwse gesprekken en Delfts dialect. Assen, Van Gorcum.
XV + 394 pp.
G. DE ROUCK, De rederijkers te Ronse in de 17e eeuw. Annalen van de geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het Tenement van Inde.
1958, 19-30.

J. KWEKKELBOOM, Bij de geschiedenis van een emblema. NTg., 52e j., 2, 96.
De liederen in het gebedenboekje (1628) van pater A. Van Teylinghen S.J. OGE, dl. 33, 4, dec., 412-21.

L. LOOSEN,

Figuren
J. VAN HAM, Over Philibert Van Borsselen en Den Binckhorst. Zeeuws ts,
9e j., 6, 165-72.

Het leven en de werken van Fulgentius Bottens OFM,
1636-1717. Utrecht, Nijmegen. Dekker & Van de Vegt. (Bespr. C.C. De
Bruin, TNTL, dl. 77, 1-2, 139-43.

J.H. J. PAULISSEN,

A. WEI JKEN, Bottens

en Poirters. NTg, 52e j., 4, 235.

Bredero - W.A.F. JANSSEN, De May en zijn hoverdy. (Spa. Brab., vs 953).
NTg, 52e j., 6, 332-35.
F. KOSSMANN,

De heftige herfst. TNTL, 76e dl., 3, 235-338.

Een onbekende druk der Siel-gerechten van Johan de Brune
de Oude. NTg, 52e j., 1, 12-13.

J. DE KRUYS,

o. DAMBRE, Kanttekeningen bij Justus de Harduwijn's Alexipharmacumvertaling (1630). SpL, 38 j., 3, 98-111.
van Chandelier, Amsterdamse winter, vs 809 vv. TNTL,
76e dl., 2, 1958, 136-37.
ST. AXTERS, Benedictus Haller von Hallerstein, 0. Gist., als mysticus. VMA,
N.R., 1-2, 45-70.

L.C. MICHELS, Six

Hooft - W.A.P. SMIT, De cyclus van liefdesgeluk bij Hooft. VMA, N.R., 8-10,
381-91.
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F. VEENSTRA, H.: Hooft : enkele aspecten van de levens- en wereldbeschouwing der Renaissance. In : Geestelijke achtergronden bij enkele grote
schrijvers. Den Haag, Servire, 1958. 82-106. = Lezingen School voor Taalen Letterkunde to 's-Gravenhage.

Huygens - R.L. COLIE, Constantin H. and the metaphysical mode. Germanic
review, XXXIV.
J.A.A. VAN DORSTEN,

H. en de Engelse 'Metaphysical poets'. TNTL, 76e dl.,

2, 1958, 111-25.
Trijntje Cornelis ; klucht ; toegelicht door Prof. Dr. A. Bolckmans. Brussel, A. Vermeylenfonds. 151 pp.
F. KOSSMANN, H.

en de muziek. TNTL, 77, 1-2, 1-16.

Vastaerts Penn in arrebeyt ; studien over de werkmethode van Constantyn H. in zijn Nederlandse gedichten uit de periode 16171627. NTg, 52e j., 4, 202-12. Id., 5, 264-74.

P. J.H. VERMEEREN,

disciple de Ronsard : Jan Van der Noot. Archives des Lettrs modernes., 24, juni-juli, 36 pp.

P. BRACHIN, Un

het terugvinden van een bescheiden Nederlander in Londen : Jacobus Colius Ortelianus (1563-1628), koopman-schrijver. TNTL, dl. 77, 1-2, 17-32.

J.A. VAN DORSTEN, I.C.O. ' ;

L. STRENGHOLT, De

theologische achtergrond van Revius' sonnet Aenvechtinge. NTg, 52 e j., 1, 23-26.

K. HEEROMA, Sluiters
L.C. MICHELS, Een

Buitenleven. NTg, 52e j., 2, 74-80.

gewag van Tesselschade bij Jan Vos. NTg, 52e j., 2, 95.

Vondel - W. ASSELBERGS, Wie schreef Protecteur Weerwolf 7 In : Dancwerk...
279-89.
H. BEKKER,

Divine love as the unifying principe in V.'s 'Lucifer'. MLR,

LIV, 3.
A. DONKER, [N.A.

Donkersloot], V's Noah en de vrouwen. NSt, 14e j., 7,

jli, 447-56.
F.G. DROSTE, „Reny

uw soon den hemel niet" ? NTg, 52 e j., 1, 46-47.

E. DE JONG-KEESING, Naar

aanleiding van V's 'Lyckklacht aen het vrouwekoor over het verlies van myn ega Maria De Wolf'. LT, 201, okt., 414-22.

P. KING, Eva

en de dichter. SpL, 3 e j., 3-4, 195-224.

particuliere leven van V. [Bespr. van J. Melles, Joost van
den V., Utrecht, 1957] ; TNTL, 76 e dl., 3, 199-214.

F. KOSSMANN, Het

De synthese van de barok als sleutel tot V's drama. TVUB l e j., 4, 234-47.

K. LANGVIK JOHANNESSEN,
P. MAXIMILIANUS, Een

57.
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omstreden V-tekst Lucifer, 281-85. Lt, 198, feb., 55-

—, V voor zijn lyriek bij Horatius in de leer. TNTL, 76e dl., 3, 215-27.
B. LE ROUX, V

en die schilderkuns. TVL, 9e j., 4, dec., 67-72.

W.A.P. SMIT, Van Pascha tot Noah ; een verkenning van V's drama's naar
continuiteit en ontwikkeling in hun grondmotief en structuur. 2. Salomon,
Koning Edipus. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 412 pp. = Zwolse reeks
taal- en letterkundige studies, 5 B (Bespr. G. Brom, SpL, 3 e j., 3-4, 298-302 ;
P. Maximilianus, TNTL, 77 e dl., 1-2, 126-34).
J. VAN DER STEEN,

V's Jempsar en de slang. NTg, 52e j., 6, 326-32.

L. STRENGHOLT, Een

drietal zeventiende-eeuwse „interpretaties" van V's
„Zoo diep in 't grondelooze licht". LT, 200, juni. 285-89.

Jeptha of offerbelofte ; treurspel ; uitgeg. en van een inl. voorzien door
T. Terwey en J. Koopman. ll e dr., bez. door Dr. J. Van Dis. Groningen,
J.B. Wolters. XXX + 106 pp. = Van alle tijden.
Adam in ballingschap ; of aller treurspelen treurspel. 3e dr. Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel. 116 pp. = Keurboeken voor het middelbaaren normaalonderwijs.
N. WI JNGAARDS, Jan

Harmensz Krul als schrzjver voor de Amsterdamse
Klopjes. SpL, 3 e j., 3, 134-47.

ACHTTIENDE EEUW
P. DE KEYSER, Over de letterroos alias letterlijst van Jan Van Belle. In :
Album Edgard Blancquaert... 1958, 191-96.

W. Bilderdijk - De ondergang der eerste wareld ; uitgeg., ingel. en van
aant. voorz. door Dr. J. Bosch. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 308 pp. =
Zwolse drukken en herdrukken, 36 , (Bespr. M.J.G. De Jong, NTg, 52 e j.,
6, 338-40).
B's onvoltooide „Korrektie" op Gian Giorgio Trissino.
NTg, 52e j., 4, 193-99.

M.J.G. DE JONG,

Een compositionele slordigheid in De Swaens „Gecroonde
leersse". NTg, 52 e j., 3, 153-54.

A.W. KRI JGSMAN,

A.G. VAN MELLE, De

bronnen van Van Winter's „Monzongo" en „Menzi-

koff". NTg, 52e j., 1, 27-35.
E. ROMBAUTS, Willem

Frans Gommaer Verhoeven. VMA, N.R., 5-6-7, 213-28.
—, Id., LVR, 9e j., 3, 101-20.
L. Rotgans - Eneas en Turnus ; van inleiding en aant. voorz. door L.
Strengholt. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 120 pp. (Bespr. M.J.G. De
Jong, SpL, 3e j., 3-4, 309-11).
Wolf en Deken - Lotje Roulin ; uitgeg. door Dr. J.C. Brandt Corstius.
Zwolle, W.J.E. Tjeenk Willink. 205 pp. = Zwolse drukken en herdrukken,
H.C.M. GHIJSEN, Zeeuwse woorden en wendingen bij Elisabeth Wollf-Bekker. In : Bijdragen Dr. P.J. Meertens..., 161-67.
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NEGENTIENDE EEUW
Algemeen - G. BROM, Schilderkunst en litteratuur in de . 1 9e eeuw. Utrecht,
Het Spectrum. 224 pp. = Aulaboeken, 26.
K. JONCKHEERE,

Temperatuur rond literaire prijzen. II. NVT, 2e r., 13e j.,

7, 796-807.
VOOr 1835
G. KAMPHUIS,

Aarnout Drost en het Reveil. NTg, 52e j., 1, 1-12.

Staring - F. JANSONIUS, Een en ander over S. NTg, 52e j., 2, 83-85.
Bloemlezing. Purmerend, Muusses, 1958. 2 e dr. 28 pp. = Ned. keur, 18.
Jaromir to Praag. De hoofdige boer. 3e dr. 's-Gravenhage, G.B. Van Goor
Zonen 's. 32 pp. = Letterkunde, 5.
J.M. DE VRIES, Teksten

en varianten van S. ; proeve van onderzoek naar en
uitgave van een keuze uit de gedichten met varianten van A.C.W. Staring
van den Wildenborch. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. VIII + 368 pp. =
Zwolse drukken en herdrukken, 35. (Bespr. S.F. Witstein, Gids, 122 e j.,
6, juni, 439-42).
1835-1880
Algemeen - C. DE BAERE, Bijdrage tot de geschiedenis van de Maatschappij
voor Nederlandsche letterkunde en geschiedenis onder kenspreuk De tael
is gansch het yolk. VMA, 1958, 1-2, 653-65.
A. VAI HAGELAND [A. Rutgeerts], Het edel kind van Napoleon. ESB, 42e j.,
5-6, mei-juni, 163-70.
F. SILLIS, Duimpjesuitgaven. B, 60 e j., I IA, slachtm., 360-62.

Alberdingk Thijm - H.G.M. PRICK, A travers une correspondance ; Arnold
Ising jr en Karel A.T. Roeping, 34e j., 10, feb., 555-71.
Bosboom-Toussaint - G. KNUVELDER, Hoofdwerk en meesterwerk : naar aanleiding van twee romans van Mevrouw B.-T. DWB, okt., 8, 483-89.
Conscience - A. VAN HAGELAND [A. Rutgeerts], Het volksgericht bij Hendrik
C. ESB, 42e j., 9-10, sept.-okt., 397-400.
Couperus - K. REI JNDERS, De dandy of C. witgedast. Roeping, 34e j., 12, apr.
712-15.
van Duyse - M. DE VROEDE, De strubbelingen van Prudens v. D. bij de jubileumvieringen van 1855-56. V1G, 43 e j., 1, jan., 24-30.
Erens - Vervlogen jaren ; vervolledigd uitgeg. en van aant. voorz. door
H.G.M. Prick ; met een inl. van Anton van Duinkerken. Zwolle, W.E.J.
Tjeenk Willink, 1958. = Zwolse drukken en herdrukken, 29.
Fiore della Neve - G.H. ' S-GRAVESANDE, Loflied op F. Gids, 122e j., 7, juli,
32-35.
Hildebrand - Camera obscura ; naar de laatste, door de auteur geziene
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uitg. met ill. van Karel Thole. Utrecht, Het Spectrum. 326 pp. = Prismaboeken, 63.
L.M. JAPIN, Cetera non desunt [een vervolg op Gerrit Witse]. NTg, 52 e j.,
3, 162.
De Laet - G. SCHMOOK en W. DEHENNIN, Vier Antwerpse gebouwen rond
een Frans sonnet van De L ; en een handvol beiaardmuziek van Volckerick. Antwerpen, 5e j., 4, dec., 174-81.

Multatuli - Max Havelaar ; uitgeg. en toegel. door Dr. M. Bots, 2e dr., Antwerpen, De Nederlandse Boekhandel. XXIII + 393 pp. = Klassieke galerij, 93.
Perelaer - J. NOTERMANS, Een letterlievend krijgsman in het Oosten [M.T.
H. Perelaer, 1831-1901]. Band, 18e j., 3, 95-103.
Potgieter - P.M. BOER-DEN HOED, Een onbekende brief van P. Gids, 122 e j.,
3, 203-7.

Snellaert - J. VAN BERGEN, F.A.S. (1808-1872). V1G, 43e j., 10, okt. 669-73.
Swarth - H. LIEBAERS, Het feilbare heulschap ; bij de honderdste verjaring
van de geboorte van Helene S.H. V1G, 3e j., 10, okt., 658-68.
H. ROEST, Bij de honderdste geboortedag van Helene S. BVN, 13e j., 2, okt.,
27-28.
J. TULKENS, Herdenking Helena S. Meded. Ver. van Vl. letterkundigen, 36,
nov., 13-16.
Weustenraad - J. NOTERMANS, Een mosaans poeet-en-prozaist in de eerste
helft van de negentiende eeuw. [Jan Theodore Hubert W.] De Bronk, 6e j.,
2, okt. 1958, 53-56.
West-Vlaanderen
Despicht - Notre Flandre, 7e j., 3, passim. [Rene Despicht].
Gezelle - R.F. LISSENS, Guido G. Perisc., 10e j., 2, 1 dec., 2.
K. DE BUSSCHERE, Guido G., Brugge, Desclee de Brouwer. 68 pp. = Ontmoetingen, 13.
Gedichten ; samenst., inl. en notities van E.J.M. Laudy-Arnolds. 6 e dr.
Utrecht, Het Spectrum. 306 pp. = Prisma-boeken, 57.
J. GELDHOF, G. to Roeselare. B, 60e j., 9, herfstm., 264-66.
G. KNUVELDER, Guido G. tot ± 1880. SpL, 3e j., 3, 112-30.
A. VIAENE, G. over de eerste mitrailleuse. B, 60e j., 3, lentem., 87.
de Gheldere - R. SEYS, De dichter der rozen, Dr. Karel de G. Koekelare, De
Rumberg, 1958.
—, Bij een gedicht van Karel de G. ; o pifferari. B, 60e j., 7, 206-08.
H. STALPAERT, Tweemaal

K. de G. Ibid., 218-19.
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Renier - R. HENNEMAN, Pieter Jan R. ; dichter en kostschoolhouder to Deerlijk 1795-1859. Orientering, 4 e j., 2, 111-28.
A. VIAENE,

P.J.R. B, 60e j., 8, 204.

Rodenbach - Vlaams debuut van R., 1782. B, 60e j., 12, winterm., 413-17.
Sevens - M. BROUNS, Sevens en Groeninge. Tijdspiegel,
122-29.

14 e

j., 7, aug.-sept.,

Beweging van tachtig.
Algemeen - R. VAN BRAKELL BUYS, De wijsheid van Spinoza en de schoonheid der tachtigers. Meded. vanwege het Spinozahuis, XVI. 20 pp.
J. MEYER, De

achtergrond van tachtig ; Kloos en Perk herdacht. A-0-reeks,

760. 16 pp.
A. SALOMONS, Herinneringen
staf, 7 e j., 7, okt. 454-65. Id.,

uit de oude tijd. XVII, Frans Mijnssen. MaatXVIII, [H. Swarth, W. Kloos, L. Van Deyssel,
F. Van Eeden]. Ibid., 8, nov., 511-25.

G. STUIVELING, De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt ; 2 e herz. en bijgew.
dr. met portretten en nieuwe bijiagen. Amsterdam, N.V. De Arbeiderspers,
180 pp.

van Deyssel - J. KAMERBEEK jr., V.D. in Deventer. NTg, 52e j., 6, 321-26.
Gorter - F. JANSONIUS, Impressionistische en andere aspecten van Mei. NTg,
52e j., 3, 155-61.
Rond Van Deyssels beoordeling van Gorters Verzen. NTg,
52e j., 2, 97-103.
van Eeden - L. LEARY, Walden goes wandering ; the transit of good intentions. The New England Quarterly, maart.

H.G.M. PRICK,

Het lied van schijn en wezen ; uitgeg. door H.W. Van Tricht. Zwolle,
W.E. J. Tjeenk Willink. 220 pp. = Zwolse drukken en herdrukken, 8.
de Haan - W. J. SIMONS, Een „onzedelijk" boek ; de geschiedenis van de
Pijpelijntjes-affaire. Amsterdam, De Beuk. 32 pp.
, Mijn lied stikt in mijn hart als 'k aan u denk ; Jacob Israel de H.'s
reizen naar Rusland. Maatstaf, 7 e j., 8, nov., 481-505.
Kloos - J.C. BRANDT CORSTIUS, Willem K. NTg, 52e j., 5, 241-47.
D.A. DE GRAAF, Twee

herdenkingen : Swinburne en K. LT, 201, okt., 444-50.

—, K.'s opdracht aan Platen. NTg, 52e j., 3, 155-56.
H.G.M. PRICK, Viermaal

Van Deyssel over Willem K. Roeping, 35e j., 1, mei,

543-52.
Paap - A. MAR JA, [A. Mooij], Ambivalent gemeier. Maatstaf, 7 e j., 9, dec.,
591.
J. MEI JER, Het levensverhaal van een vergetene, Willem Anthony P., 18561923, zeventiger onder de tachtigers. Amsterdam, J.M. Meulenhoff. 428 pp.
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(Bespr. B. de Goede, BVN, 13 e j., 2, okt., 25-26 ; G. Stuiveling, NTg, 52 e j.,
6, 305-09 ; S.F. Witstein, Gids, 122e j., 9, 181-84).
Perk - A. VAN DUINKERKEN [W. J.M.A. Asselbergs], Beeldspraak bij P. Gids,
122e j., 9, 162-66.
Brieven en documenten ; bijeengebracht en uitgeg. door Garmt Stuiveling ;
Amsterdam ; N.V. Arbeiderspers. 440 pp. = Jacques Perks leven en werken, 4.
H.G.M. PRICK,

Lodewijk van Deyssel over Jacques P. Roeping, 35e j., 7, dec.,

448-50.
W.A.P. SMIT, Drieerlei
G. STUIVELING, Een

P. NTg, 52e j., 5, 248-53.

dubbel zelfportret van Jacques P. Maatstaf, 7 e j., 3, juni,

148-60.
Pierson - D.A. DE GRAAF, Allard P. in Zuid-Duitsland. RLV, 25e j., 1, 8-34.
Verwey - M. UYLDERT, Uit het leven van Albert V. 3. Naar de voltooiing.
320 pp. Amsterdam, Allert De Lange. 320 pp.
M. NI JLAND-VERWEY, Kunstenaarslevens ; de briefwisseling van Albert V.
met Alphons Diepenbrock, Herman Gorter, R.N. Roland Hoist, Henriette
Van der Schalk en J.Th. Toorop. Assen, Van Gorcum 8c Co. 260 pp.
A. VIAENE, Albert

V. en de Westvlamingen. B, 60e j., 8, 255.

Van Nu en Straks-beweging
Buysse - K. VAN ACKER, Over drie stukjes van Cyriel B. [Het hondje, De
stier, Restitutie]. Periodiek, 14 e j., 9, nov., 199-201.
H. LAMPO, De

sociale achtergrond bij Cyriel B. NVT, 2e R, 136 j., 8, 909-21.

A. MUSSCHE, De

getuige Cyriel B. Ibid., 921-24.

H.P. SERRARENS, Cyriel

B., een weergaloos verteller. Perisc., 9e j., 11, 1 sept.,

11.
P. DESMET, In

het spoor van Cyriel B. NVT, 2e R, 13 e j., 8, 925-34.

Streuvels - F. DE PILLECIJN, Stijn S. Brugge, Desclee de Brouwer. 46 pp. =
Ontmoetingen, 6.
Teirlinck - Verzameld werk. 2. Klein proza ; 't Bedrijf van den kwade ; De
dolage ; Het avontuurlijk leven van Lieven Cordaat ; samengest. en van
aant. voorz. door Prof. Dr. W. Pee, met medew. van Prof. Dr. A. Van Elslander. Brussel, A. Manteau. 848 pp.
A. VAN DUINKERKEN [W.J.M.A.

Asselbergs], Herman T. tachtig jaar. Ge-

deeld domein, 5, apr., 1.
P. MINDERAA, Herman T. Brussel, A. Manteau. 44 pp = Monografieen over
Vlaamse letterkundigen, 13.
G. STUIVELING,

Open brief aan Herman T. BVN, 12e j., 6, feb., 101-02.

F. VERREYT, Taco.

Perisc., 9e j., 3, jan., 1.
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Van de woestijne - A. WESTERLINCK, [j. Aerts], Hommage a Karel V. Revue
generale beige, 95 e j., 12, dec., 128.
Van Langendonck - G. scHmooK, Prosper Van Langendonckiana ; enige
aanvullingen op „Prosper Van Langendonck en zijn verhouding tot 'De
Distel" (19.8.1882-8.2.1908). VMA, 3-4, 167-81.
TWINTIGSTE EEUW
Aigemeen - F.M. ARION, Twee dichteressen [Oda Blinder, Alette Beaujon].
Antilliaanse motieven, 3 e j., 3, jan., 55-67.
A. DONKER [N.A.

Donkersloot], Letterkunde. NSt, 14e j., 8-9, aug.-sept.,

525-39.
J. ROELAND VERMEER, Meesters van het Nederlandse leerdicht ; Keuls Bloem - Roland Hoist. Kultuurleven, 4, mei, 266-74.
M. ROELANTS, Tussen twee oorlogen : spotvogelpoezie. WV, 8e j., maartapr., 101-07.
L. SOURIE, De dichters Marcel Coole en Jan Schepens. WV, 8e j., 46, juli-.
aug., 286-292.

[B. Kemp], Het driemanschap Duribreux-Lebeau-Demedts. Streven, 12e j., dl. 2, 10, juli, 950-54.

B.F. VAN VLIERDEN,

Achterberg - J. ROELAND VERMEER, Over religieuze gelegenheidspoezie en de
Golgotha-gedichten van Gerrit Achterberg. Jong Kultuurleven, 4e j., 6,
maart, 246-50.
Alberts - R. NIEUWENHUYS, Tropisch decor ; de verhalen van A. Tirade, 33,
15, sept., 299-301.
Baekelmans - Familiealbum. V1G, 43 e j., 5, mei, 289-310.
J.P. CLAES,

L.B. tachtig. Ts der Belg. posterijen. 18 e j., 1, 25-26.

R. DE CNODDER, L.B.

tachtig jaar. Band, 18e j., 2, 55-56.

G. STUIVELING„ Lode B. tachtig. BVN, 12e j., 5, jan., 92.
Belcampo - R. BINNEMANS, B.: fantast bij de genade Gods. Lektuurgids, 6e
j., 1-2, 2-4.
B.F. VAN VLIERDEN [B.

Kemp], B.: reiziger in vuurwerk. DWB, 10, dec., 631-36.

Borderwijk - P.H. DUBOIS, Over F.B. ; een karakteristiek van zijn schrijversarbeid ; aangevuld met een levensschets en een beknopte bibliografie. Den
Haag, Nijgh & Van Ditmar. 44 pp.
A. VAN DER VEEN,

Ferdinand B.: beheersing van de angst. V1G, 43e j., nov.,

730-33.
de Bourbon - A. VAN DUINKERKEN [W. J.M.A. Asselbergs], Het zoet Navarre.
Roeping, 35e j., 1, 764-80 ; 2. Ibid., 2, 73-86 ; 3, 168-75 ; 4, 243-57 ; 5, 310-25.
Boutens - H. WARREN, Te verraden niet en niet to raden ; over P.C.B. Maat146

staf, 7e j., 7, okt., 411-26.
Buckinx - R. ROCK, Pieter-Geert B. In : Kunstenaar van heden, o. red. van
Denijs Peeters. Antwerpen, Rockoxhuis. 37-54.
Burssens - A. WESTERLINCK [J. Aerts], Een tweede staatsprijs voor B. ! DWB,
3, maart, 185-87.
Carlier - De arklaureaat 1959: Libera C. NVT, 2e R., 13e j., 2, 186-88.
Celen - w. CORSMIT, Nagelaten gedichten van Vital C. Band, 18e j., 9, 334-36.
Claes - J. TAELS, Ernset C ; een poging tot herwaardering. Boekeng., 37 e j.,
7, sept., 249-53.
Coolen - P. OOMES, Antoon C. Brugge, Desclee de Brouwer. 56 pp. = Ontmoetingen, 16.
Daisne - A. DE VILLIERS, Johan D. als romanskrywer. TVL, 9e j., 3, sept.,
55-63.
Demedts - F. BONNEURE, Andre D. : provinciale romanprijs 1958. WV, 8e j.,
44, maart-april, 148-49.
Demedts - A. VERTHE, Gabrielle D. 50 jaar ; in het teken der verhoudingen.
WV, 8e j., 45, mei-juni, 228-29.
—, Gabrielle D. Brugge, Desclee de Brouwer. 60 pp. = Ontmoetingen, 12.
Van Duinkerken - P. BRACHIN, Anton Van D. Brugge, Desclee de Brouwer.
52 pp. = Ontmoetingen, 14.
Elsschot - J.c. VILLERIUS, Een kanttekening bij Willem E.s werk. NTg, 52e
j., 4, 217-22.
Van Eyck - K. DE CLERCQ, P.N. Van E. contra P.C. Boutens. V1G, 43 e j.,
3, maart, 129-35.
P. VAN DER MEULEN,

P.N. Van E. en „een prentje van Jan Luiken". LT, 202,

dec., 572-76.
Fabricius - R. BULTHUIS, Johan F. ; een schrijver en ziin werk. 's-Gravenhage H.L. Leopold. 96 pp.
Besuch bei Johan F. ; dem Menschen den Menschen verstiindlich machen. Die Kultur, 7e j., 131, 1 mei, 10.

H. FRANK,

Fleerackers - P. HARDY, Emiel F. ; een onderschat schrijver. Boekeng., 37 e j.,
mei, 123-24.
Frank - A. ROMEIN-VERSCHOOR, Hedendaagse mythevorming [Anne F.] NSt,
14e j., 6, Muni, 368-73.
Franssen - H.H. KNIPPENBERG, Letterkundigen uit Limburg. Pierre F. De
Bronk, 6e j., 4, dec. 1958, 120-22.
Germonprcz - D. JANSSEN, Fred. G.: heimat en ervaring als inspiratiebron.
Boekeng., 37 e j., 1, jan., 1-5.
Gilliams - J. WEISGERBER, Maurice G.s Elias, een poging tot uitleg. TVUB,
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l e j., 1, 67-86.
Gerretson - A. SALOMONS, Herinneringen uit de oude tijd. XV. Carel G.
Maatstaf, 6e j., 11, feb., 911-28.
van der Graft - H.S.

YDEMA, Guillaume

V. Roeping, 35 e j., 5, okt., 292-302.

Greshoff - Jan G. Amsterdam, De Bezige Bij. Uitgave van het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. 40 pp. = Schrijvers prentenboek, 3.
A. VAN DER VEEN,

Portretten van Jan G. Gedeeld domein, 5, apr., 2:-.5.

Gijsen - C. J.E. DINAUX, G. en Joachim. NVT, 2e R., 138 j., 5, 531-42.
GH., Marnix

G. ; anekdotes kruidden zijn gesprekken. Neerlandia, nov.-

dec., 92-93.
G. VAN HOOF, Het

gesprek van De Maand met Marnix G. De maand, 2 e j.,

10, dec., 615-19.
E. VAN LOKHORST,
J. GRESHOFF, De

Bezielde nuchterheid. Gids, 122e j., 10, okt., 227-31.

mens Goris. Gids, 122e j., 10, okt., 214-18.

brief aan Marnix G. bij zijn zestigste verjaardag op
20 oktober. BVN, 13e j., 1, sept., 3-4.
G. STUIVELING, Open
H. WARREN, „In

de naaktheid van mijn woord". Gids, 122e j., 10, okt., 218-

27.
Haimon - W.K. COUMANS, Gisteren en vandaag. De Bronk, 6e j., 7-8, maartapr., 245-47.
van Herreweghen - P. THOMAS, Demonie en genade bij Van H. DWB, 5,
juni, 304-09.
den Hertog - F. ENGELEN, Herinneringen aan Ary den H. Gedeeld Domein,
5, apr., 7-8.
Inghelram - L. SOURIE, Daan I. WV, 8e j., 45, mei-juni, 212-15.
Jonckheere - c.J.E.

DINAUX, Karel

J. : a brief portrait. Delta, autumn, 70-74.

Kemp - P. HAIMON [L.C.W. Laugs], Pierre K., culturele prijs Limburg 1959.
De Bronk, 7e j., 3-4, nov.-dec., 112-17.
H.G.M. PRICK,

Pierre K. 's emeritaat. Roeping, 34e j., 12, apr., 716-20.

Koenen - H. VAN BOMMEL, Bij den dood van een grote Limburgse. De
Bronk, 6e j., 11-12, juli-aug., 330-32.
J. NOTERMANS, Doctor Marie K. tachtig jaar. Band, 18e j., 4, apr., 139-48.
—, Doctor Marie K. Limburgs literaire edelvrowe, tachtig jaar (1879- 14
januari - 1959). Oostland, 34-35, jan.-juni.
Koolhaas - J. GRESSHOFF, An ambivalent view
note on Anton K. Delta, autumn, 19-21.
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of

the animal kingdom ; a

H. VARANGOT, Een

renaissance van het dierenverhaal. Gids, 122e j., 6, juni,

431-38.
Lodeizen - A. MORRIEN, The flexibilty
Delta, winter 1958-59, 80-84.

of

grief ; the poetry of Hans L.

Marsman - R. VERBEECK, De dichter H.M. Lier, De bladen voor de poezie.
176 pp.
E. BORNAUW, Holland

; een analyse. Nova et Vetera, 37 e j ., 1, 44-53.

P. CALLS, Mensen

van den koningsstam ; de vriendschap tussen H.M. en
Gerard Bruning. Gids, 122e j., 9, sept., 110-41.

M. J.G. DE JONG,

M. en August Stramm. LT, 199, apr., 181- 90.

A. LEHNING, M. en het expressionisme. 's-Gravenhage, L.J.0 . Boucher. 61 pp.
Matthijs - A. DEMEDTS, Marcel M. 60 jaar. DWB, jan., 61-62
L. SWERTS, Marcel

M. Boekengids, 37 e j., maart-apr., 82-86.

s. WEYTS, Marcel M.: zestig jaar. WV, 8e j., 47, sept.-okt. 358.
Mok - s. VESTDI JK, Orale pazie ; Gids, 122e j., 5, mei, 364 -71.
Nabben - H.H. KNIPPENBERG, Letterkundigen uit Limburg. Jo N. De Bronk,
7e j., 1, sept., 26-28.
van Nerum - M. VAN JOLE en R. TURKRY, Vlaamse auteurs voor de jeugd
[Albert, Rene en Luk Van N.]. Echo, 16e j., 2-3, maart, 70-75.
Nijhoff - H. ANDREUS, Bij een keuze uit N.s. gedichten. BVN, 13 e j., 2, okt.,
22.
K. MEEUWESSE, De man in de straat ; over Het uur U. Gids, 121 e j., aug.
1958, 48-70.
Oolbekkink mei, 785-86.

W.C. COUMANS, De

evolutie van H.J.O. Roeping, 35 e j., 1,

van Ostaijen - M. J.G. DE JONG, De Boere-charleston van Paul v. 0. NTg,
52e j., 3, 136-41.
H. UYTTERSPROT, Kanttekeningen

bij v. 0. en het Verzameld werk. Spl, 3e j.,

3-4, 225-59.
—, Paul van 0. en zijn proza. Antwerpen. Ontwikkeling. 68 pp.
J. LEONARD, Tekeningen voor Music Hall van Paul v. 0. ; met een brief
van Eugene De Bock. Antwerpen, De Sikkel, 1958. 32 pp.
Peeters - Maurice P. ; succesvol schrijver voor beginnende lezertjes. Jeugdboekengids, I e j., 8, okt., 121-23.
du Perron - A. DEPREZ, De „moderne" Vlaamse jaren van E. du P. ; NW,
43e j., 10, okt., 674-85.
Pletsers - P.G. BUCKINX, Roger P. ; een to vroeg gestorven dichter. Tijdsp.,
I 4e j., 6, juni-juli, 103-04.
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Van Puymbrouck - L. BAEKELMANS, Herinneringen ; Herman Van P. (Antwerpen, 11 mei 1884 - KOnigswinter, 29 juni 1949). DWB, 9, nov., 548-52.
Rens - P.G. BUCKINX, Pratend met Lieven R. Tijdspiegel, 14 e j., 7, aug.-sept.,
129-30.
De Ridder - M. DUCHATEAU, Andre De R. zeventig. De maand, 2e j., 2, feb.,
115-17.
Roland Hoist - De prijs der Nederlandse letteren. Gedeeld domein, 7, nov.,
4-6.
GH., De

prins der dichters en de koning. Neerlandia, nov.-dec., 96-97.

Asselbergs], Adriaan R.H.: vision and rhetoric. Delta, 2e j., 2, nummer, 21-25.

A. VAN DUINKERKEN [W.J.M.A.
P.N. VAN EYCK,

Over A.R.H. Maatstaf, 7 e j., 5, aug., 299-349.

G. STUIVELING, Gelukwens

aan R.H. BVN, 13 e j., 2, okt., 21.

Sacre - E. VAN DEN BROECK, Merchtem herdenkt Maurits S. De toerist, 38 e j.,
17, sept., 743-47.
Scharten-Antink - A. SALOMONS, Herinneringen uit de oude tijd. XVI. C.
en M.S.-A. Maatstaf, 7 e j., 6, sept., 355-73.
Slauerhoff - C.J. KELK, An unrepentant romantic ; a note on Jan S. Delta,
2e j., 1, spring, 36-41.
—, Leven van S. Amsterdam, P.N. Van Kampen & Zn. N.V., 264 pp.
Smit - s. VESTDI JK, Meesterlijk manierisme [Wilfried S.], Gids, 122 e j., 7,
juli, 39-46.

Swerts - H. DE GAYER, Lambert S. In : Kunstenaars van heden, o. red. van
Lenijs Peeters. Antwerpen, Rockoxhuis. 129-42.
Tralbaut - F. MORTIER, Mark. T. de auteur van In de schaduw der raven.
De toerist, 38 e j., 21, 1, nov., 955-56.
Verschaeve - Verschaeve-nr. Bijdragen : J. Storme, editoriaal ; A. Demedts,
De dichter, J. De Cuyper, De religieuze kunstenaar ; V. Van den Bussche,
De estheet ; R. Fieuw, De dramaturg ; A. Van der Plaetse, De andere V. ;
Chronologische bio-bilbliografie ; L. Sourie, Ontmoetingen met C. V. WV,
8e j., 46, juli-aug.
Vestdijk - H.S. HAASSE, Enkele „maten en fragmenten" uit romans van Simon
V. Maatstaf, 6 e j., 12, maart, 1006-26.
Voeten - Bert. V. geinterviewd door Ton Van Beers. Van taal tot taal, 3 e j.,
3, mei, 25-27.
Van Vriesland - S. DRESDEN, Kritiek, actualiteit en duurzaamheid. Gids,
122e j., 2, feb., 107-116.
Vroman - H. OOSTERHUIS, Poging tot Leo V. Streven, 1P j., dl. 2, 8, mei,
741-53.
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Waegemans - L. BAECK, Yvonne W. Mechelen, Eigen beheer. 51 pp.
Walschap - K. JONCKHEERE, Gerard W., the conscience-builder. Delta, winter 1958-59, 20-23.
B.F. VAN VLIERDEN [B. Kemp], Gerard W. Brugge, Desclee de Brouwer. 60
pp. = Ontmoetingen, 8.
P. HADERMANN, Twee aspecten van het vitalisme in de Vlaamse roman :
Houtekiet en Het gevecht men de engel. TVUB, l e j., 2-3, 142-56.

Van de Werfhorst - I.
9, sept., 271-72.

MEIDINGER-GEISE, Aar

v.d.W. Welt and Wort, 14e j.,

Weyts - L. SOURIE, Staf W. vijftig jaar. WV, 8e j., 44, maart-apr., 150.
Wichmann - J.B.

CHARLES, Een

„vervoerde". NSt, 14e j., 4, apr., 260-63.

De Wilde - A. VAN DUINKERKEN [W.J.M.A. Asselbergs], Frans De W. Gids,
122e j., 10, okt., 236-43.
Zielens - L. VAN DEN BRIELE, Zoeklicht op Lode Z.s „Gele roos". Het trefwoord, 2e j., 2, maart-apr., 40-50.
F. DILLE, Herinneringen

aan Lode Z. ; n.a.v. De gele roos en van de vijftiende verjaardag van zijn dood op 28 nov. 1944. Socialistische standpunten,
6e j., 5, 413-19.

Experimentelen
Algemeen - P. CALIS, Napoleon op het Leidseplein ; kanttekeningen bij de
jongste poezie in Nederland. Roeping, 35e j., 6, nov., 390-401.
J. DELMELLE, Quinze ans de poezie en Belgique. 2. La poezie flamande. Les
cahiers Jean Tousseul, 14e j., 4, okt.-dec., 15-26.
F.C. DOMINICUS, Experimentele

dichten in de klas. LT, 198, feb., 101-06.

Nummer gewijd aan experimentele poezie. Bijdragen van P. Rodenko, A.
Roland Holst, H.W.J.M. Keuls, V.E. Van Vriesland, H. De Vries, j.W.
Schulte Nordholt, Ed. Hoornik, G. Borgers, H. Van den Bergh, S. Vestdijk,
Ad. Den Besten, H. Warren. Maatstaf, 6 e j., 9-10 dec. 1958, jan. 1959,
605-908.
J. SMIT, Oer

eksperimentele poezij. De tsjerne, 14e j., 1, jan., 21-28.

T. VAN DER STAP,

Wij en de dichters van nu. Streven, 13 e j., dl. 1, 1, okt.,

71-76.
s. VESTDI JK, Kroniek van de poezie ; humor der experimentelen. Gids, 122e
j., 9, sept., 172-80.
Waarheen met de avant-garde ? Perisc., 9e j., 1, juni, samenst. J. Walravens.
J. WALRAVENS, Proza en experiment in de jonge Vlaamse literatuur. V1G,
43e j., 2, feb., 79-89.
Campert - M. RUTTEN, Remco C. of poezie als daad van bevestiging. V1G,
43 e j., 1, jan., 31-44.
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Claus - E. VAN RUYSBEEK, Hugo C., êcrivain flamand. Syntheses, 14 e j., 160,
sept., 41-54.
Elburg - A. DONKER [N.A. Donkersloot], De dichter Jan E. NSt, 14 e j., 12,
dec., 769-76.
Kouwenaar - M.
12, dec., 802-15.

RUTTEN, Gerrit

K.: het woord en de legende. V1G, 43 e j.,

Lucebert - M. J.G. DE JONG, Beeldspraak en apokoinou bij L. Gids, 122 e j.,
6, juni, 419-430.
Pernath - R. GI JSEN, Hugues C.P., dichter en dandy. NVT,
547-64.
Rodenko - s.
73-80.

POLET, Antwoord

2e

R.,

13 e

j., 5,

aan R. Podium 58, Jaarg. 58/59, 3, jan. 59,

Sterckx - s. KNOP, Piet S., staatsprijs voor toneel. VLG, 43e j., 2, feb., 120-22.
P. VAN MORCKHOVEN [J. Pauwels],

De driejaarlijkse staatsprijs voor toneel.

DWB, jan., 1, 45-48.
Walravens - TH. GOOVAART, Roerloos noch negatief ; de twee romans van
Jan W. Streven, 13 e j., dl. 1, 2, nov., 126-36.

LUST VAN AFKORTINGEN
Annales de l'Universite de Paris
Boekengids
Brusselse post
Het boek van nu
Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft and
Geistesgeschichte
DWB
Dietsche warande en belfort
ESB
Eigen schoon en de Brabander
LB
Leuvense bijdragen
LT
Levende talen
MKNAWL Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Academie voor
Wetenschappen, Afdeling Letterkunde
Neophil
Neophilologus
NSt
De nieuwe stem
NTg
De nieuwe taalgids
NVT
Nieuw Vlaams tijdschrift
OGE
Ons geestelijk erf
Perisc.
Periscoop
Reg.
Regesten van het Instituut voor Vergelijkend Literatuuronderzoek
RLC
Revue de litterature comparee
Revue des langues vivantes - Tijdschrift voor levende talen
RLV
Spiegel der letteren
SpL

AUP
Boekeng.
BP
BVN
DV
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TNTL
TVL
TVUB
Tijdsp.
V1G
VMA
WT
WV

Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
Tydsskrif vir letterkunde
Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel
De tijdspiegel
De Vlaamse Gids
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
Wetenschappelijke tijdingen
West-Vlaanderen

Antwerpen, april 1960

EMIEL WILLEKENS
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BOEKBEOORDELINGEN
B. HUNNINGHER, Het Toneel in de Amsterdamse Schouwburg van
1637, Amsterdam, N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij,

1959 , 38 blz. met 1 buitentekstplaat - Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde,
Nieuwe Reeks, Deel 22, nr. 4 - Prijs ingenaaid f 3.
Dr. Hunningher, hoogleraar Nederlands aan de Columbia University
te New York is een van onze beste toneelkenners. Men herinnert zich zijn
proefschrift over het dramatische werk van Schimmel in verband met het
Amsterdamse toneelleven in de 19de eeuw, kort daarna gevolgd door zijn
meer op het heden gerichte „Toneel en Werkelijkheid". Na inmiddels nog
een boek te hebben gepleegd over de oorsprong van het toneel, een brede
uitwerking van een Akademie-publicatie, schijnt hij de laatste jaren, mogelijk onder invloed van G. Kernodle's „From Art to Theatre", meer en
meer in de ban te komen van de problematiek random de theatervernieuwing in en door de Renaissance ontstaan. Een eerste vrucht van deze
nieuwe orientering was een uitvoerig artikel in het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek van 1958 over „De Amsterdamse schouwburg van
1637", waartoe naar het schijnt een kort te voren ontdekt paneeltje van
H. Jurriaensz van Baden, het interieur van die schouwburg voorstellende,
de stoat had gegeven. In deze studie tracht Prof. Hunningher een antwoord te geven op de vraag, welke invloeden de bouwmeester van dit
theater, Jacob van Campen, mogeiijkerwijze zou kunnen hebben ondergaan, waarbij oudere suggesties aan de feiten worden getoetst en nieuwe
in discussie gebracht. Het resultaat van het onderzoek is interessant. Tegen
alle verwachting bleek geen verwantschap te bestaan tussen de Amsterdamse schouwburg en de Italiaanse theaters, zoals Palladio's Teatro Olimpica en Aleotti's Teatro Farnese. De omstandigheid, dat Van Campen
werkte in opdracht van de verenigde Amsterdamse kamers, voert de schrijver tot een nadere beschouwing van het rederijkerstoneel, dat met zijn
„verdiepingen" eerder doet denken aan het Londense Shakespeare-toneel
dan aan de Amsterdamse schouwburg. In principe zou de laatste het middeleeuwse simultaan-toneel voortzetten, al wijzen de moderne architectuur
en de symmetrie op nieuwere tijden. Aan de grate vernieuwing van de
17de eeuw, het streven naar „echte" nabootsing van de werkelijkheid heeft
de architect echter beslist niet meegedaan. Zijn toneel streeft ondanks
enkele perspectivische schermen en andere decorstukken niet naar illusie,
maar blijft bij de oude suggestie. Invloed van het Hotel de Bourgogne,
van het Terentius-toneel, het jezuktentheater of de Spaanse corrales is
niet waarschijnlijk. Hunningher zoekt de verklaring van Van Campens
werkwijze in de omstandigheid, dat het hier een publieke schouwburg
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gold en voor dat zijn opdrachtgevers rederijkers waren, althans de rhetoricale geest ademden, d.w.z. dat ze vasthielden aan de suggestieve macht
van het woord.
De vraag, hoe een Renaissance-theater nu precies werd gebruikt en welk
doel men er mee beoogde, is in de meeste gevallen niet meer exact te
beantwoorden. Feitelijk geldt dat ook voor de Amsterdamse schouwburg
van 1637, al staan hiervoor nog al wat gegevens ter beschikking. Hunningher heeft de ondankbare taak op zich genomen met behuip van die
gegevens, de gravure van S. Savry, de plattegrond naar het ontwerp van
Jacob van Campen door P. Vingboons getekend, door W. van der Laeghe
in 1658 gegraveerd en door Isaac Lascaille uitgegeven, het reeds genoemde
interieurtje van Van Baden en ekele mededelingen in stadsbeschrijvingen
mitsgaders enige rekeningen te trachten zo mogelijk tot een onomstotelijke
reconstructie te komen van het toneel, waarop tussen 1638 en 1664 zich
zoveel voor de ogen der toeschouwers heeft afgespeeld en met het oog
waarop zovele dichters hun drama's schreven. In een studie van 28 bladzijden tekst met 10 bladzijden bijlagen en een reproductie van de plattegrond van Vingboons heeft Hunningher de verklaringen van de diverse
getuigen gewikt en gewogen. Meer was trouwens niet mogelijk. Telkens
zou hij en de lezer met hem die getuigen verder willen ondervragen, maar
ze blijven het antwoord schuldig.
Wat mij trof bij H.'s grote belezenheid in deze materie is zijn onbekendheid met de recente publicatie van W. Heckscher over Rembrandt's Anatomische les van Dr. Nicolaas Tulp (1958), die van een geheel andere kant
zo'n verrassend licht werpt op het Renaissance-toneel. Dat niet alleen de
vertoning, maar ook de inhoud der 16de-eeuwse spelen in zeker opzicht
wortelt in of samenhangt met het onderwijs, dat is iets, dat nog niet opzettelijk is onderzocht, maar dat naar mijn overtuiging degene, die er zich
toe zal zetten, rijkelijk voor zijn moeite zal belonen.
J.J.

MAK

Mr. FRANS ERENS, Vervlogen Jaren, Vervolledigd uitgegeven en van
aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick, met een inleiding
van Anton van Duinkerken. Zwolle, N.V. Uitgeversmaatschappij
W.E.J. Tjeenk Willink, 1958, 486 biz. met 17 buitentekstplaten
(Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, nr. 29). Ing. f 16.50.
De Nederlandse letteren zijn niet rijk aan memoires. Maar de weinige
waarover we beschikken blijken steeds opnieuw voor de speurder ware
„Fundgruben" te zijn, waarin allerlei over leven en werk, plaatsen, gebeurtenissen en toestanden, niet alleen de auteur en zijn onmiddellijke omgeving betreffend, maar zich uitstrekkend over een gehele generatie, zomaar
voor het grijpen ligt. De invloeden op een auteur, de bronnen van de
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letterkundige schepping, het groeiproces van een werk, vriendschappen en
wrijvingen, het literaire klimaat van een stad of een periode, het hele
maatschappelijk leven worden erin blootgelegd. Het korreltje zout waarvoor steeds words gewaarschuwd bij het raadplegen van memoires, betekent weinig daar ze samen met de brievencollecties, zelf het zout zijn in de
literatuur. Hoe anders, hoe zoutlozer, zouden Tachtig en het eeuweinde
eruit zien, hadden we niet de Gedenkschriften van Van Deyssel, Een halve
eeuw Journalistiek van Ankersmit, Mijn zveg tot de Historie van Huizinga,
Jeugd en Jongelingsjaren van R.N. Roland Holst en Het Vuur brandde
voort van Henriette Roland Holst-van der Schalk, Jeugdherinneringen
van Marie Cremers, Tim's Herinneringen van Aeg. W. Timmerman en
zovele andere ? Tot deze reeks kunnen we ook Frans Erens' Vervlogen
Jaren rekenen. Ze bekleden zelfs een ereplaats in de rij omwille van de
grote betrouwbaarheid, de eenvoud, de bescheidenheid, de stilistische gaafheid en de rijkdom aan materiaal.
Een eerste uitgave van Mr. Frans Erens' memoires kwam in 1938, drie
jaar na diens dood tot stand. De herinnering aan Vervlogen Jaren die
Erens als feuilleton in De Maasbode had laten verschijnen, werden toen
gebundeld en „met een voorwoord van Dr. Anton van Duinkerken" in
het licht gezonden. Het was een soliede uitgave met een aangename leesletter op stevig papier, rijk gellustreerd en in een zeer degelijke, ietwat
artistieke band ondergebracht. Men kon die Vervlogen Jaren lezen als een
roman, met dit verschil dat de wonderlijke wereld die ons daarin werd
voorgetoverd, niet uit de mouw van de auteur, maar uit zijn herinnering
aan een werkelijk beleefde tijd was geschud.
De Vervlogen Jaren van thans zijn een geleerdenuitgave met een „apparaat", uit een letter en in een band gezet die de wereld van de filologie
nabij wezen. Daarmee wil geenszins iets denigrerends gezegd zijn. Het is
alleen de constatatie van een verschuiving. Wat eerst bedoeld was als
„Lesefutter", maar dan van het hoogste gehalte, voor de feuilletonlezer van
een kraut, is nu uitsluitend tot de wereld der literairhistorici, inz. tot die
der Tachtigianen gaan behoren. Dit is nu eenmaal de wet van mode
en actualiteit in een wereld waarin, om met een bekend man te spreken,
de naam Greco niet aan „El" maar aan „Juliette" doet denken en, om zijn
uitspraak in dit verband aan te vullen, de naam Erens niet „Frans" maar
„Jo" oproept. Wij zouden haast zeggen dat wij het jammer vinden dat de
Vervlogen Jaren niet opnieuw als feuilleton aan het grote publiek worden
voorgelegd, opdat het voor zichzelf zou kunnen uitmaken of datgene wat
men zo graag „vooruitgang" noemt, in wezen wel altijd „vooruitgang" is.
Deze bedenkingen doen echter niets of aan onze lof voor het gelukkig
initiatief van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, een nieuwe
druk van Erens' memoires te bezorgen en dat werk toe te vertrouwen aan
Harry G.M. Prick. Deze Van-Deysselspecialist, tekstbezorger en -criticus,
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heeft ook bier zeer verdienstelijk werk geleverd. Het „vervolledigd uitgegeven" in de ondertitel van de nieuwe editie slaat op drie belangrijke
punten. Vooreerst werd Anton van Duinkerken bereid gevonden om zijn
boeiende inleiding tot de Vervlogen Jaren van 1938 te herschrijven en
rijkelijk aan te vullen. De aanvulling betreft voornamelijk een ontleding
van het kritisch talent en de esthetische beginselen van Erens alsmede een
vergelijking van zijn memoires met Tim's Herinneringen, van zijn een
jaar jongere tijdgenoot Aegidius W. Timmerman (eveneens in 1938 verschenen). Van Duinkerken's visie op de auteur en de mens Erens in het
algemeen is zo subtiel en zo uitvoerig tevens, dat het een recensent niet
zou passen daarop iets of te dingen of daaraan iets toe te voegen. Trouwens, niemand was beter gewapend dan hij om door te dringen tot het
wezen van een Erens. Zij staan immers beiden in een gelijke houding en
verhouding tot het begrip „Holland", beiden als Rooms-Katholieken, de
ene als geboren Limburger, de andere als Westbrabander van bij de grens.
Maar ofschoon geen van beiden ooit „Hollander" is geworden, hebben zij
met het Bovenmoerdijkse een zeer innig en vetrouwelijk contact gehad en
het leren kennen als geen ander.
Een tweede winstpunt van de nieuwe uitgave is dat de Vervlogen Jaren
van thans zeer werden uitgebreid : uit De Maasbode, De Nieuwe Gids, De
Gids, de N.R.C., alsook uit de bundel Vertelling en Mijmering werd door
de tekstbezorger nog allerlei opgediept en op de geschikte plaats aan de
tekst toegevoegd. En bovendien werden de memoires verrijkt met de schetsen van Stille Steden (Sint Anna ter Muiden, Damme en Sluis) (p. 298-307),
reisbeschrijvingen over Spanje (p. 307-335) en In Duitschland (p. 335-426).
Een derde winstpunt is dat de verspreide memoires van Erens die tot
Vervlogen Jaren uitgegroeid zijn, door Harry Prick in de volgorde van
ervaring en niet in de tijdsorde van de bekendmaking werden geplaatst.
De herinneringen van deze 103 jaar geleden geboren zoon van Limburgse hereboeren (Schaesberg 1857 - Houthem-Sint Gerlach 1935) vormen
een wonderlijk boek. Na school te hebben gelopen in het beroemde Rolduc,
ging Francois Erens rechten studeren te Leiden en nadien ook nog te
Bonn en te Parijs. In de Franse hoofdstad bewoog hij zich met evenveel
gemak in de salons en de cafés waar de jonge symbolisten bijeenkwamen,
als hij het in zijn jeugd tussen de paarden en de hoeveknechten op de
ouderlijke boerderij had gedaan. Hij is dan ook al vroeg een bindteken
geweest tussen de in Frankrijk levende beweging en de in Nederland nog
zoekende en zich vormende literatoren. Hij kwam spoedig persoonlijk in
contact met hen toen hij zich in 1883 in Amsterdam ging vestigen, er lid
werd van „Flanor" en kort na de oprichting van De Nieuwe Gids ook
daaraan ging medewerken. Het grootste gedeelte van Erens' memoires
(p. 97-297) is dan ook gewijd aan portretten van Franse literatoren en
verder vooral aan het persoonlijk verkeer met al de groten en de kleinen
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die hij in de jaren '80 in Amsterdam heeft gekend. Bovendien bevinden er
zich indringende opstellen tussen, gewijd aan Van Deyssel's „Over Literatuur" (p. 176-178), De Julia. De onbevoegdheid der Hollandsche literaire
kritiek (p. 178-182), Hoe de Beweging van '80 is gekomen en gegroeid (p.
182-187) en Het nieuwe geluid in de Nederlandsche literatuur (p. 206-221),
zodat het geheel een kleine en zeer levendige geschiedenis van De Nieuwe
Gids vertegenwoordigt, die bovendien ook betrouwbaar is — volgens de
tekstbezorger werden er tot dusver slechts twee feitelijke onjuistheden in
Erens' relaas van de beweging gesignaleerd.
Het verblijf van Erens in Amsterdam werd in de jaren tachtig en negentig voortdurend onderbroken door perioden van terugkeer naar het ouderlijk huis te Schaesberg, waarvan de langste, van 1893 tot 1896, juist samenvalt met de vorm krijgende kentering van impressionisme naar symbolisme
en ideeenkunst, van „kunst is passie" naar „kunst is rust". Indien Erens
toen de ontwikkeling in Amsterdam van nabij had kunnen volgen, dan
zou hij zeker ook met de groep van De Kroniek in aanraking zijn gekomen.
Dan zouden namen als Berlage, Jones, Kalf, Huizinga, Bauer niet in zijn
gedenkschriften hebben ontbroken, namen als die van Tak, Toorop, Derkinderen meer dan ëenmaal zijn vernoemd. Dan zou wellicht ook Erens'
eigen standpunt tegenover de kunstopvatting duidelijker zijn geworden
en minder aanleiding hebben gegeven tot misvatting (zie Van Duinkerken
in zijn inleiding, p. 15). Een zeker dualisme is Erens trouwens wel eens
aangewreven. Ofschoon „kunst is rust" zijn adagium was geworden, is er
van die rust weinig in zijn eigen leven en literaire uitingen te bespeuren.
Eerder was het een voortdurende onrust die hem dreef. Zo gaat het leven
van deze zo rustig begonnen Limburger langs wonderlijke „whereabouts".
Op dertig verschillende plaatsen is hij metterwoon gevestigd geweest, kortere verblijven en toeristische reizen niet meegerekend, zesmaal op 13 jaar
tijds is hij zich te Amsterdam gaan vestigen, haast steeds aan een ander
adres, zevenmaal is hij naar zijn Limburgse geboortegrond teruggekeerd
en zesmaal heeft hij op verschillende plaatsen in het buitenland verbieven.
Zijn intieme vriend Willem Witsen vroeg hem eens : „Francois, je hebt een
neiging am jezelf te kwellen. Zeg mij eens of daarvan je Katholicisme
oorzaak kan zijn ?" (p. 441). De regels die Erens in het voorlaatste hoofdstuk van zijn memoires, Grondtonen (p. 434-444), aan dit onderzoek van
eigen ziel besteedt, zijn van een openhartigheid en een eerlijkheid, die men
zelden in gedenkschrif ten aantreft.
Veel meer dan door enig ander kritisch of beschouwend werk heeft
Erens bekendheid verkregen door zijn Vervlogen Jaren en dan vooral door
zijn verhaal van '80 dat er de kern van uitmaakt. Dit heeft er wel eens toe
geleid, dat minder aandacht werd besteed aan het eerste deel, de Jongensjaren (p. 29-75). Nochtans heeft Erens hieraan wellicht de mooiste bladzijden van zijn geheel ceuvre besteed. Dit eerste deel van de memoires lezen
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is belanden in een wereld vol fantazie, harmonie en rust, die reeds lang en
voorgoed verdwenen is. In deze bladzijden heeft Erens een klein maar zuiver monument voor het landleven opgericht.
Net als de eerste uitgave is ook deze weer verlucht met talrijke (ditmaal
andere) portretten van Erens en zijn tijdgenoten. Vooral een portret uit
de verzameling van het Nederlands Letterkundig Museum verdient de
aandacht. Het stelt Charles van Deventer voor (tgov. p. 177) omstreeks
1888, met „hoge zijden" en wandelstok. Het is een klein meesterstukje van
impressionistische fotografeerkunst en ofschoon het onderschrift geen auteur vermeldt, zal het wel afkomstig zijn uit het atelier van Willem Witsen,
de „officiele fotograaf" van de Nieuwe-Gidsbeweging.
Zeer waardevol is een tot biografische klapper uitgegroeid personenregister dat biografische gegevens bevat die niet zomaar voor het grijpen
liggen zodat de verdienste van de bezorger hier wel extra mag worden
onderstreept. De uitgebreide lijst laat ons toe vast te stellen dat Erens in
zijn memoires over ongeveer 500 personen handelt, van wie een groot
aantal meermaals ter sprake komt. ook dat pleit voor de rijkdom die het
boek te bieden heeft, vooral wanneer men weet dat Erens nooit voortvarend of lichtvaardig schreef, integendeel steeds ernaar streefde zo precies
mogelijk zijn gedachten en gevoelens weer te geven.
Wij vernamen van Prof. Brachin, de eminente Franse neerlandist, dat
hij het plan had opgevat om de hoofdstukken uit Erens' memoires, die
betrekking hebben op Frankrijk en de Franse literatuur, in het Frans
te vertalen en zo voor zijn landgenoten toegankelijk te maken. Wij zien deze
vertaling tegemoet met hetzelfde enthousiasme waarmee we de herdruk
van „Vervlogen Jaren' hebben begroet en gelezen.
WALTER THYS
Dr. H.J. PRAKKE, De „Seismograaf-Functie" der jongere Generatie,
ingeleid door Prof. P.J. Bouman, „Publicistische Publicaties" v.h.
Sociologisch Instituut aan de Rijksuniversiteit te Groningen, 4, Assen, Van Gorcum 8c Comp. N.V. — Dr. H.J. Prakke 8c H.M.G.
Prakke, 1960, 30 biz., f 1.00.
Deze herdruk van een voordracht voor de Kon. Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, bij gelegenheid van de akademiedagen op 4 april
1959 te Groningen, — Reeks Akademiedagen, dl. XI, — interesseert uiteraard slechts terloops de literatuur, en wel de literatuurwetenschap. Van
publicistisch-sociologische aard, raakt het boekje nochtans dit gebied,
vermits dit, ni. de literatuurwetenschap, in het bijzonder de literatuur, haar
studieobject, voor een deel de stof dient te leveren met het oog op een bevredigend sociologisch onderzoek. Er wordt o.m. de vraag gesteld in hoever
ook het literair avant garde-verschijnsel, of ook het verschijnsel jongere
generatie (en niemand zal ontkennen, dat het niet actueel is, zo dat de
jongere generaties in steeds versneld tempo op elkaar volgen, de literatuur als het ware atomiseren, niet enkel splitsen, maar ook versplinteren,
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tot verpulveren), seismografisch functioneert. De bedoeling van Prakke
is na te gaan (zie het Woord Vooraf van Bouman), hoe en in hoever het
„wichelroede-instinct" van enkelen, i.c. eventueel van enkele schrijvers Welke als avant-garde, jongere generatie zijn te kenmerken, er soms op een
bepaald ogenblik toe komt in de ontwikkeling van hun schrijverschap
het artistiek ervaringsproces van hun tijd, tot „zelfs de kleinste verschuivingen" te vermoeden, te voorvoelen, en te registreren. Het is aan wat
Bouman noemt de omkering van deze cultural lag-problematiek, dat Prakke
een, inderdaad, eerste bescheiden verkenning heeft gewijd. Want het terrein is pas, nu dat het verschijnsel in het brandpunt van de belangstelling
is komen te staan, vooral sedert het eind van de eerste en voorzeker de
tweede wereldoorlog, nauwelijks betreden.
Wat de literatuur betreft, steunt schr. op enkele typische seismografischsociologische voorgevoelsverschijnselen, als b.v. : het Amsterdams studententijdschrift Pro pia Cures dat, in 1890 opgericht, voor de rest van Nederland het nieuw belang toejuichte van de verzen van H. Gorter ; de publikatie, in 1917, van Het Gat in Mars en het Milagrat, het nog steeds haast
weinig gekend vijfdelig episch gedicht van H. De Vries, waarin deze een
toekomstbeeld ophangt van een kosmische vernielingsstrijd waarvan de
inzet een „uit cosmische stoffen opgetrokken, vrij-zwevende stad" is,
ergens in de gassenruimte (de prognose is bier, — meer dan in de science
fiction-romans van J. Verne, die dan toch de beklemmende poetische,
visionaire kramp missen, — gnose aan het worden) ; schrijvers als Achterberg, Andreus, Campert, Lucebert, Rodenko, te onzent Van Ostaijen, zij
hebben alien in hun werk althans kiemen van dergelijke prognose gelegd,
en interesseren dus niet enkel de literatuur, doch als zodanig eveneens de
sociologie. Hun „sociologische situatie" is, op zijn minst voor de socioloog,
even revelerend als die van het gewoon sociaal levend individu.
Concluderend, komt Prakke op dit terrein tot een dubbele gevolgtrekking. In dergelijke situatie, vooral als deze conflict-situatie geworden is,
kan de zich met haar gevoelige antennes op de toekomst richtende voorhoede, naar twee zijden gekeerd zijn : terugkijkend, di. „haar gevoelens
primair tot uiting brengend in agressiviteit jegens vorige generaties" ;
vooruitkijkend, d.i. „in avantgarde-gevoeligheid" voor het komende, en dit
„omdat men vooral sensitief blijkt voor komende veranderingen". Pas achteraf, bijaldien er expressief vermogen bij tepas komt, „ontstaat de formule
voor een nieuwe tijd".
Zoals blijkt, een vorsingsgebied dat, — hoeft het gelegd, — erg labiel,
zelfs glibberig kan voorkomen. Het komt er natuurlijk eerst op aan met
zekere controleerbare en gecontroleerde feiten en feitelijkheden te werken. En, daarbij, terminologisch, vast te staan. Want, vanaf welk ogenblik
is er avant-garde, jongere generatie ; en op welk moment precies, is er aanof afwezigheid van prognose bij haar ? De seismografen blijken niet altijd
in staat te zijn de epicentra duidelijk aan te geven.
M. RUTTEN
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CORNELIS CRULS BEWERKING
VAN ERASMUS' COLLOQUIUM ABSURDA
IN EEN WERK VAN JOHAN BAPTIST
HOUWAERT
Blijkens het „derde twaalftal samenspraken" dat Dr. C. Sobry uit de
Colloquia van Erasmus vertaalde, gaf de beroemde humanist zijn
dialoog A bsurda — 't Misverstand — in 1528 in het licht 1.
De bekende Antwerpse rederijker Cornelis Crul (c. 1500-v6Or 1550)
stelde in het Diets een viertal samenspraken : Sommighe schoone Colloquien oft Tsamen-Sprekinghen wt Erasmo Roterodamo... samen. We
kennen deze schoone Colloquien intussen maar uit een editie van
16112.
Het tweede colloquium dat Crul bewerkte, is het bewuste A bsurda.
Hij omschreef de titel — vertalen betekende in die tijd vaak vooral het
omdichten van de kern van het voorbeeld in de eigen vorm en geest 3
— aldus : Absurda Dat is Vremdt bescheedt. Twee doove Personagien,
wt Colloquia Erasmi Roterodami. De personen bij Erasmus zijn :
1 Desiderius Erasmus, Een Derde Twaalftal Samenspraken ingeleid en vertaald door
Dr. C. Sobry, Antwerpen, MCMXXXVI, p. 185. De schrijver gebruikte voor zijn vertaling
de Latijnse tekst van de Tauchnitz uitgave, Leipzig, 1892.
2 We gebruikten het boekje dat op de Stadsbibliotheek to Antwerpen onder nr. C. 14452
berust : Sommighe schoone li Colloqvien, II oft Tsamen-sprekinghen / II wt Erasmo
Roterodamo : II zeer ghenuechlijc om lesen. II Tsamen ghestelt ende overghezet II door
M. Cornelis Crul, excellent Rethoricien. II Waer of ghy het inhoudt zult vinden II inde
naestvolghende pagien. II [drukkersm.] Tot Delf, II Voor Adriaen Gerritsz / Boecverkooper II woonende aende Koorn-marct. II Anno M.D.C.XI. - A8-G8 [56] bl. [14,5 x 9]. Het
wordt beschreven in de Bibliotheca Belgica, le reeks, deel 7 nr. C 5 en 2e reeks deel 10
nr. E 756. - Over De Colloquien van Cornelis Crul schreef Dr. F.K.H. Kossmann een
belangwekkende bijdrage in Tijdschr. Nederl. Taal- en Letterk., LXIII (1944), pp. 192197. G. Degroote handelde over deze samenspraken in Erasmus en de Rederijkers van de
XVIe Eeuw in Revue Belge de Philologie et d'Histoire, 1951, pp. 405-416.
3 Vgl. hiermee Prof. Dr. E. Rombauts, Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, III, De Letterkunde van de Renaissance, Antwerpen-Brussel, 's-Hertogenbosch,
p. 114.

161

Annius en Leucius. Crul heeft het over Anius en Lencius (1. Leucius).
leder van deze twee do y en volgt zijn eigen gedachtengang : terwip
Annius handelt over de bruiloft, die Leucius heeft bijgewoond, verhaalt deze zijn lotgevallen gedurende een tocht op zee waarbij zijn
schip door een storm en door zeerovers werd overvallen, en hoe hij
met zijn gezellen de overwinning op de kapers wist te behalen.
A bsurda is een komische dialoog — vrucht van Erasmus' speelse
geest — die zich in twee scherpe parallellen in een vlug tempo ontwikkelt. Een sluitend geheel dat uit niet meer dan vijfenzeventig sobere
prozaregeltjes bestaat. Hierbij is bijzonder karakteristiek dat de ene
persoon dikwijls vragen stelt, die natuurlijk... bij de andere geen echo
wekken. Annius zegt b.v. : „Waarom heeft men zo'n piepjong meisje
aan zo'n brutale vent overgeleverd ?" waarop Leucius onbewogen in
eigen sfeer blijft : „Er verscheen een kaperschip" 4.
Van Erasmus' meesterlijke beknoptheid is in Cruls vertaling geen
spoor te vinden. Hij heeft telkens, zoals gezegd, een omschrijving rond
de voornaamste elementen van het erasmiaans verhaal geweven. Over
tweehonderd en vier, paarsgewijs berijmde verzen heeft hij het uitgesponnen, maar... soms ook met beeldende bijzonderheden aangevuld. Het humanistisch colloquium, dat in de eerste plaats voor intellectuele lezers was bestemd, werd door Crul in kleurige volkstaal voor
een brede kring toegankelijk gemaakt.
Een voorbeeld moge dit toelichten. De hierboven aangehaalde
vraag van Annius wordt door Crul uitvoerig als volgt weergegeven :
Aylacen is dat waer / zoo ghevet my wel wondere
75 Dat de vrienden dit houwelijc hebben ghedaen
T'is al een zeer zorchelijc feyt bestaen /
Alzulcken teeren meysken te aventueren
Den Bruygom is al wat hert van natueren
Al en achtent de vrienden niet een boone /
80 T'is al een lanc mensch en groot van persoone /
Hij mochtse by ghevalle iewers verstuycken :
En de Bruyt zoumen tusschen twee handekens luycken
Zo engheskens isse vande moeder gheboren. 5

De uilenspiegelachtige Crul, die ons zoals bekend, o.m. nog Heynken de Luyere naliet, paste Erasmus' schriftuur, dat overal de man
van smaak verraadt, echter ook op bepaalde plaatsen op minder ver4 Vgl. Dr. C. Sobry, o.c., p. 186.
5 Voor het volledig tekstverband, zie hieronder.
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fijnde wijze aan zijn formisme aan 6 . Hij schreef deze dialoog, evenals
de andere samenspraken, die hier buiten beschouwing kunnen blijven,
voor 1550. Al deze stukken ondertekende hij met zijn bekende kenspreuk Niet meer zoo Crul.
Het is de onderzoekers van het werk van J.B. Houwaert (1533-1599)
blijkbaar ontgaan 7, dat deze samenspraak van C. Crul, op in het
algemeen niet zeer belangrijke verschillen na, voorkomt in Houwaerts
Sommare beschrijuinghe Ivande triumhelijcke Incomst vanden doorluchtighen ende hoochgheboren Aerts-hertoge Matthias 1 binnen die
Princelijcke stadt van Brussele, in t' jaer Heren M.D.LXX V.JJJ. den
xviij dach January 8.
Het ligt niet in onze bedoeling deze Sommare beschrijvinghe nader
te bespreken. Ze werd overigens onlangs nog in hoofdtrekken door
Eug. De Bock in zijn boeiende studie over onze Brusselse rederijker
ontleed 9.
Houwaert richt zich bij de aanvang 10 tot „Den seer machtighen
doorluchtighen ende hoochgheboren Prince Matthias Aerts-hertoghe
van Oostenrijcke..." en verklaart dat hij „twee daghen voor d'incoemste... vanden Magistraat" van Brussel verzocht werd „om te ordineren
eenighe chieraten, poincten, ende spectaculen" om de prins „eere,
triumphe ende reverentie te bethoonen".
Ofschoon een buitengewoon vlot versificator, die zeker uit een niet
onaanzienlijk persoonlijk poetisch arsenaal kon putten, zou het Houwaert in die korte tijd nauwelijks mogelijk geweest zijn al de onderscheidene „tanneelen, poincten, figuren ende spectaculen", waarover
hij het op het tielblad heeft, te verzorgen ". Het blijkt intussen uit
zijn verslag, dat hem de algemene leiding van deze festiviteit was toevertrouwd. Ook de regeling van de feestelijke ontvangst van de Prins
6 Vgl. G. Degroote, l.c.. p. 414.
7 Vgl. Eug. De Bock, Johan Baptist Houwaert, Antwerpen, 1960, p. 21 en de aantekeningen pp. 133-137.
8 Midtsgaders die tanneelen, poincten, figuren ende specta 11 culen, die inde voorseyde
incompste (ter eeren van sijne II doorluchticheyt) zijn verthoont ghevveest, met meer anII der saken, die doen ter tijt gheschiet zijn.
Gheinventeert ende ghecomponeert deur Jean Baptista Hovwaert, Consiellier ende
Meester vanden Reke- II ninghen ons Heeren des Coninckx in Brabant. II [drukkersm.]
T'Antwerpen, 11 Ghedruct by Christoffel Plantijn, Drucker der Co. Mateyt, 11 in t'iaer
M.DLXXIX. Exemplaar der Koninklijke Bibliotheek te Brussel, nr. V 10827c.
9 pp. 16-21.
10 Sommare beschrijvinghe, p. 5.
11 Ook Eug. De Bock, o.c.. p. 17 tekent hierbij aan : „Die twee dagen voor het ordonneren van de inkomst van Matthias schijnen ons nogal ontoereikend".
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van Oranje, in 1577, was hem opgedragen geweest 12 . Naast persoonlijke bijdragen, die we hier niet kunnen nagaan, zal hij verder de gewenste bouwstof ongetwijfeld gezocht hebben waar... die voor hem het
treffendst te vinden was. Houwaert was, wat ontleningen zonder aanduiding van bron betreft, niet helemaal aan zijn proefstuk 13 . Op te
merken valt evenwel, dat hij in dat opzicht in zijn tijd niet alleen
stond. Hierbij sluit enigszins het verschijnsel van de retoricale „motievenkunst" aan, zoals we dat in verband met sommige Bourgondische
rederijkers meenden te mogen noemen 14.
Het is niet uitgesloten, dat Houwaert bij de samenstelling van het
programma enige hulp van o.m. bepaalde confraters uit de „edele
conste" mocht ondervinden. Hij getuigt immers : „Daer naer heeft
den schrijver van desen (nl. Johan Baptist zelf) twee Rhetorisijnen van
Marije Cransken / voor die tafel van sijn Doorluchticheyt doen comen
ende dese naervolghende Prologhen doen lesen" 15 . Dit gebeurde gedurende het banket waarmee de feestelijkheid werd bekroond.
Daar Houwaert geen enkele naam noemt van een auteur van een
of ander stuk uit zijn „beschrijvinghe" kan men zich afvragen : heeft
hij zich werkelijk met de algemene aanduiding op het titelblad :
Gheinventeert ende ghecomponeert deur Jean Baptista Houwaert als
de schrijver van al de gedichten en spelen in de Sommare beschrijvinghe willen doen doorgaan ? Of heeft deze betrekking op de samenstelling door hem van het overzichtelijk relaas der feestelijke gebeurtenissen waaruit de Blijde Inkomst bestond, waarbij hij o.m. voor de
passende bindteksten zorgde ? Eigenaardig is het in elk geval alweer,
dat hij juist wat kennelijk het auteurschap van Crul aangeeft : diens
zo gebruikelijke ondertekening, niet alleen onder al de „colloquien"
maar ook onder verschillende andere gedichten, met de kenspreuk :
Niet meer zoo Crul, bij de bewuste samenspraak heeft weggelaten.
Van de titel : A bsurda. Dat is vremdt bescheedt... wt Colloquia Erasmi
Roterodami werd evenmin melding gemaakt. Dit staat ook in scherpe

Vgl. Prof. Dr. E. Rombauts, o.c., p. 117 ; Eug. De Bock, o.c., pp. 14-15.
13 Vgl. o.m. met betrekking tot De Wre vander Doot door J. van den Dale (Gekende
Werken ed. G. Degroote, 1944, pp. 23-25) ; J.F. Vanderheyden, J.B. Houwaert en Olivier
de la Marche, Tijdschr. Nederl. Taal- en Letterkunde, LI, p. 49 vlgg ; Eug. De Bock,
o.c., pp. 105-106.
14 Vgl. G. Degroote, Jan Pertcheval's Den Camp vander Doot, Antwerpen, 1948, p.
XII vlgg.
15 Sommare beschrijvinghe. p. 123.
12
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tegenstelling tot de latere editie van dit vertaalwerk van de Antwerpse
rederijker, in 1611, waar nauwkeurig en op het titelblad en bij drie
van de vier dialogen afzonderlijk de herkomst uit de colloquia van
Erasmus vermeld wordt. Dergelijk procede in de Sommare beschrijvinghe doet vanzelfsprekend misleidend aan. Zo is het te begrijpen,
dat men bij een vroeger onderzoeker van het werk van Houwaert,
Prof. Dr. E. Rombauts, die in zijn fijn genuanceerde, uiteraard eerder
synthetiserende dan analyserende bijdrage in de Geschiedenis van de
Letterkunde der Nederlanden 16 deze uitvoerige overneming door
Houwaert onvermeld zal vinden. Vandaar ongetwijfeld ook, dat de
jongste schrijver over Johan Baptist, Eug. De Bock, bij de bespreking van de bewuste samenspraak in de Sommare beschrijvinghe deze
blijkbaar geheel spontaan en onder volgende lovende bewoordingen
aan Houwaert toekent : „Het is een gezellig, niet onhandig, niet te
kieskeurig, nogal geestig en opgewekt stukje. Houwaert bezit enkele
kwaliteiten maar niet die van een dramaturg ; in zulke ongegeneerde
rijmen is hij het best. Er staan kostelijke volkse uitdrukkingen in" 17.
Jammer voor Houwaert, want zijn eigen rijmwerk is zo vaak hinderlijk met de bastaardwoorden van de laat-rederijker bezwaard, en hij
bereikt uiterst zelden zulk een vrij doorlopend schilderachtige formulering als Crul in zijn Vremdt bescheedt.
*

Aan welke bron werd de tekst van Crul, zoals die in de verzameling
van Houwaert is aan te treffen, ontleend ? Het valt niet nauwkeurig
uit te maken of er toen een druk bestond van dit colloquium afzonderlijk of van al de verdietsingen van Crul samen. Het is ook mogelijk
dat de versie bij Houwaert op een handschrift teruggaat. De juiste
tekstoverlevering betreffende de editie van de „schoone colloquien"
van 1611 kennen we evenmin.
Vergelijking van het tekstbeeld Houwaert-Crul is hier toch eigenlijk
hoofdzaak en deze is het zuiverst mogelijk in een diplomatische afdruk.
Trouw naar het origineel wordt Cruls dialoog A bsurda... weergegeven 18 met onderaan de bladzijde de varianten uit dezelfde samen-

1 6 Lc.. pp. 117-126.
17 o.c., p. 21 ; vgl. ook ibid., p. 38.
18 vig. onder (2) aangeh. editie, bladen C 8 ro -D 3vo.
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spraak, die Houwaert in zijn bundel als een „farce" voorstelt ". Ze
werd gedurende het feestmaal opgevoerd en zou, in de opeenvolging van bonte vertoningen, de „triumphelijcke Incomst" met een
komische noot besluiten.
Aileen de klaarblijkelijke zetfout Lencius bij Crul werd door Leucius, de naam uit Erasmus' colloquium vervangen. De enkele afkortingen werden stilzwijgend opgelost en een versnummering werd aangebracht.

[C 8 ro]

A bsurda
Dat is
Vremdt bescheedt.
Twee doove Personagien wt
Colloquia Erasmi Roterodami.
Anius
Hou Leucius vrient ghy komt rechts to tije /
Ic hebbe u ghezocht aen elcke zije,
En nu ic u vinde myn herte gheneest :
Na dat ic verstae hebdy ter Bruyloft gheweest
5 Van Lancras en Albina vertrect ons wat.
Leucius
Noyt en heb ic in Schip quader reyse ghehat /
De Zee heeft met een vreesselijc confuys / / ghebaert.
A nius
Wat zegdy / wasser zoo veel volcx in u huys // vergaert ?
Ic hoore wel twasser vol van jolijte.
Leucius
10 Ke / wy en achten ons Leven niet weerdich een mijte /
Wy waren al tsamen meest hondert jaren oudt.

Bij H. ontbreekt de titel ; Anius is bij H. doorlopend Annius gespeld.
1 Hoe ; compt ; tije, ; 2 Ick ; v ghesocht ; zije, ; 3 v vinde, mijn ; 4 Naer ; ick verstae, ;
bruyloft ; 5 vertreckt ; 6 ick int schip ; ghehadt, ; 7 zee ; vreeselijck ; gebaert ; 8 segdy ? ;
soo ; vergaert, ; 9 Ick boor wel, ; iolyte, ; 10 Ke, ; leuen niet een mijte. ; 11 meest al

19 vlg. onder (8) aangeh. editie, bladen 162-171.
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Anius

Ziet doch wat maect dat vermaledijt goudt /
Sy hadden de rijcdom daer haest vernomen /
Tot mynder Bruyloft zouder zeer weynich komen /
15 Daer toe ooc slechtelijc, al schijnet schande.
Leucius

Wy en waren nauwelijcx een kenninghe van lande
Daer en stont een onweder op / noyt zoo verbaest /
De Zee die brieste als een die raest /
Wy wenschten ons dicwils ter Havenen binnen.
[C 8 vl

Anius

20 Ha / ghy vertelt my een vergaderinghe der Godinnen /
Oft daer de Goden houden haer Concilie
Wasser vergaert zeghdy zulcken familie /
Zoo veel eerlijcke mannen al die edel vrouwen
T'was een triumphe om to zien trouwen /
25 Was anders den staet zoo ghy my vertrect.
Leucius. Terstont zoo hebben die touwen gherect
Den mast die heeft heel krom gheboghen :
Want daer quam eenen Noorden wint ghevloghen /
Die scheurden tzeyl onstucken als sleteren /
30 Wy en kostent met ons allen niet ghebeteren /
Den storm heeft ons vrij in zorghen ghejaecht.
A nius. Of icse wel kenne wat ghy doch vraecht
Ja is bat dan ghye / om een plavierken /
T'is een dat netste dat frayste dierken /
35 Sy zou een putierken heel doen verwilderen /
Men mocht gheen aerdigher beeldeken schilderen /
Sy zoude elcx herte wel doen ontswaren.
Leucius. Wa veel hooger dan dit huys gingen de baren /
Met een Tempeestich windich rumoer /

tsamen ; iaren ; 12 Siet ; maeckt dit ; goudt, ; 13 rijckheyt ; vernomen, ; 14 mijnder
bruyloft souder seer ; comen, ; 15 oock slechtelijck 16 nauwelijck ; kennis ; lande, ; 17
op ; soo verbaest, ; 18 zee ; brieste, ; eene ; raest : ; 19 dickwils ; hauenen ; 20 Hy, ; godinnen, , 21 goden ; huer consilie : ; 22 versaemt segdy sulcken familie ? ; 23 Soo ; heerlijcke
mannen, ; eel vrouwen ? ; 24 T' was ; sien trouwen ; 25 soo ; vertreckt. ; 26 soo ; ghereckt, ; 27 En die ; crom gheboghen. ; 28 noorden ; ghevloghen, ; 29 scheurde tseil ;
sleteren, ; 30 constent ; ghebeteren, ; 31 vry ; sorghe gheiaecht ; 32 Oft ickse ; kenne ?
vraecht. ; 33 ick bet ; ghye ; plavierken, ; 34 Tis ; fraiste dierken, ; 35 sou ; verwilderen, ;
36 schilderen, ; 37 soude ; ontsnaren ; 38 Veel hoogher ; ghinghen ; baren, ; 39 tempees-
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40 Die Zee die sloech van tSchip ons Roer /
Wy leden vry grooten noot mitsdesen.
Anius. Tzelve dunct een yeghelijc dat zo moest wesen
Ende ist waer dat de zommighe vertellen /
Zoo passeert den Bruygom alle ghezellen
45 Die triumpheren kan als eenich fraeyaert
Ten is vry gheenen vilt noch taeyaert
Maer kan bragheren voor elc deurken /
T'is een fraey quantken een jent Monseurken
Die liberael is ende rijc van goede.
50 Leucius. Wel wat dunct u hoe waren wy te moede
Ons Roer verloren ende tzeyl ghescheurt /
My dunct wy waren te deghe beleurt /
Noyt meerder zorghe myn herte en bevinc.
Anius. Daer zeghdy dat waer is t' is een selsaem dinc
[D 1 r]
55 Die een maecht van twintich jaren zal zien trouwen
Men mach schier niemant ter werelt betrouwen /
Ic dencke daer en isser zomtijts niet vele
Die goey maechden komen vanden avont spele /
Maer t'is best ict hele men mocht my verfoeyen.
Leuctus
60 Daer en was gheen remedie wy moesten roeyen
Met fortsen dreef ons den wint te rugghe /
Daer laghen wy en wispelden ghelijc een mugghe /
Die baren die sloeghen int schip met machte.
.
Anius
Ke / is en gheloove niet datse brachte
65 Zoo veel te houwelijc waer zoude syt halen /
Zulcke sommen zijn al quaet om betalen /
Al en waert maer de helft tschijnt al gheloghen.

telijck ; ramoir, ; 40 zee ; tschip ; roir. ; 41 vry ; midts desen ; 42 Dat selue dunckt ; yeghelijck ; soo moet wesen, ; 43 sommighe vertellen, ; 44 Soo ; de bruygom ; ghesellen ;; 45
can ; frayaert, ; 46 taeyaert, ; 47 can braggheren ; elck deurken, ; 48 Tis ; quantken, ;
ient monseurken, ; 49 is, ; [ende] eel [van] bloede ; 50 dunckt v, ; moede, ; 51 roer ; tseil
ghescheurt. ; 52 dunckt ; beleurt. ; 53 meerdere sorghe ; bevinck ; 54 seidy ; wair is, tis ;
seltsaem dinck, ; 55 iaren sal sien houwen, ; 56 betrouwen ;; 57 Ick dincke ; somtijts ; 58
comen, auont spele ;; 59 tis best, ickt hele, oft ; verfoyen ; 60 remede, ; royen ; 61 rugghe, ;
62 ghelijck ; mugghe, ; 63 [baren] die 64 Ke, ick ; ghelooue ; 65 Soo ; houwelijck ;; souden
sijt halen, ; 66 Sulcken ; betalen, ; 67 helft, ; 68 noch bedroghen, ; 69 (vrij ontbreekt) ;
168

Leucius

Hoort doch hoe werden wy noch meer bedroghen /
Wy proefden daer vrij periculen van als
70 Ons quam noch de meeste zorghe aenden hals i
Die oyt stierman ghebeurde zoo ic wane :
Wat dunct u wasser ic niet qualijcken ane
Te lijdene alle dit quaet bysondere ?
Anius

Aylacen is dat waer / zoo ghevet my wel wondere
75 Dat de vrienden dit houwelijc hebben ghedaen
T'is al een zeer zorchelijc feyt bestaen /
Alzulcken teeren meysken te aventueren
Den Bruygom is al wat hert van natueren
Al en achtent de vrienden niet een boone /
80 T'is al een lanc mensch en groot van persoone /
Hy mochtse by ghevalle iewers verstuycken :
En de Bruyt zoumen tusschen twee handekens luycken
Zoo engheskens isse vande moeder gheboren.
[D 1 r]
Leucius

Waey doen gaven wy onsen moet gheheel verloren /
85 Want daer quam een oorlochs schip vol verloopen dieven /
Die toch niemant ter werelt en gherieven /
Dan tyrannelijc fortseren aen elcken kant :
Och ic en was myn daghen noyt zoo inden brant /
Ic beefde te deghe / die tijt in myn koye.
Anius

90 Inder waerheyt t' is alzoo / al hooren syt noye /
Dese jonghe meyskens zijn nu zoo fijn
Ende al veel looser dan de ouders zijn /
Dat henlieden ghebreect aen den tijt van jaren
Laet daer de schalcheyt teghen paren /
95 Ghebreecter d'eene d'ander isser planteyt.
pericule ; als, ; 70 sorghe op den hals, ; 71 ghebeurde, soo ick wane. ; 72 dunckt v ? was
icker ; qualijck ane, ; 73 al dat ; 74 waer, soo gheuet ; (wel ontbreekt) ; wondere, ; 75 heur
i.p.v. de ; houwelijck ; gehdaen, ; 76 Tis ; seer sorchelijck ; bestaen, ; 77 Alsulcken ; auenturen, ; 78 bruygom ; curen, ; 79 nau (i.p.v. niet) ; boone, ; 80 Tis : lanck mensch, ; persoone, ; 81 yewers verstuycken, ; 82 Ende ; bruyt soumen ; luycken, ; 83 Soo enghekens ;
84 Way, ; gauen ; verloren, ; 85 oorloochs ; verlopen dieuen ; 86 doch ; gherieuen, ; 87
tyrannelijck ; cant ; 88 ick ; mijn ; soo ; brant, ; 89 Iek ; deghe ; mijn coye ; 90 tis
alsoo, ; sijt noye, ; 91 ionghe ; soo fijn, ; 92 zijn :; 93 ghebreeckt ; iaren, ; 94 schalckheyt ;
paren :; 95 Ghebreeckter deene, dander ; 96 lode twasser meer altemale ghezeyt, ; 97 (en
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Leucius
By lode / t' wasser meest altemael ghezeyt /
Tstonter al van thienen en van vieren
Wy en konsten ons schip door den storm niet bestieren
En d'oorloch schip naecte mette rappaille /
100 Daer kreghen wy tweederhande bataille /
D'eene teghen de roovers d'ander teghen de Zee /
En sy hadden wel twintich mannen teghen twee
Proefden wy niet veel quade krakeelen.
.
Anius
Jesus Maria / zoo veel juweelen
105 Alzulcken ghiften / zoo grooten presentatie /
Wa de Bruyt stont heel inder lieden gratie /
T'wert haer van allen kanten toe ghesteken
En daerentusschen moet den armen ghebreken
Die van hongher moeten klaghen en suchten.
Leucius
110 Wat dinc meyndy / dat wyt stelden am vluchten
Om datse zoo veel meer volcx hadden dan wy /
Neen wy niet wy vertoefdense vry /
[D 2 r°1
Ons beghonst van binnen te verwermen ons bloet /
De wanhope ghaf ons te meerder moet
115 En de vreese lach gheheel verborghen.
Anius
Zoude dat ooc waer zijn / tjan zoo waert te zorghen
Datse gheen kinderen en zullen krijghen /
Dit en hoortmen voor den Bruygom niet te swijghen
Isse onvruchtbaer / wa zoo ist al te late.
.
Leuc i us
120 Wa / ja wy in trouwen daer en was gheen bate /

ontbreekt) ; vieren, ; 98 consten ; deur ; stroom ; bestieren, ; 99 d'oorloochs ; metten
rapaelge, ; 100 creghen ; bataelge, ; 101 Deen ; den roouers, dander ; zee, ; 102 twee, ; 103
crakeele ? ; 104 Maria, soo ; iuweelen ? ; 105 Al sulcken ghiften ? soo groote presentacie ? ;
106 bruyt ; gracie, ; 107 Wert ; alle canten ; ghesteken, ; 108 daer en tusschen ; ermen
ghebreken, ; 109 claghen ; 110 dinck ? meendy ; wijt ; vluchten, ; 111 soo wy ? ; 112
Neen, ; niet, ; vertoefdese vry, ; 113 begonst ; wermen ; bloet, ; 114 gaf ; moet, ; 116
Soude ; oock ; zijn ? t'ian soo ; sorghen ; 117 sullen crijghen : ; 118 bruygom ; swijghen, ;
119 onvruchtbaer ? ; (wa ontbreekt) ; soo ; 120 Wa is ; en trouwen, ; bate, ; 121 haeckten
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Wy haecten de Schepen boort aen boort
Elc stelde hem om vechten alzoot behoort.
Wy en hebben met malkanderen niet ghedraelt.
.
Anius

0 wat nieuwer dinc ist dat ghy daer verhaelt /
125 Droechse kint zeghdy eerse ghehout was /
Zoo bleect wel dat haren maechdom zeer out was :
Twas een proper Bruyt / metten buyc vol jonghen.
.
Leucius

Daer hebben wy de roovers terstont bespronghen
Datse hen nauwelijcx en kosten gheweeren /
130 Men zach my daer als eenen Leeu ghebeeren /
Want menich mensche voor my syn lijf liet /
Ic en toochde den moet daer van een wijf niet /
Maer smeet al ontstucken dat ic raken mochte.
.
A nuts

Zoo en ist gheen wonder hoe ment maken mochte
135 Ic hebbe u meyninghe terstont bedacht /
Thouwelijc was niet begost maer volbracht /
Sy wisten van malkanderen zommighe secreten /
Hy hadde mette Bruyt al een eyken gheten /
Ten was d'eerste kennisse niet na dat ic versta.
140 Leucius. Vraechdy wat wy bedreven daer na /
Wy spronghen in d'oorlochs schip teghen haren danc
[D 2 v0]
Want sy waren gheheel onder ons bedwanc
En namense ghevanghen aen alien zijden.
.

/

Anius

Ja wat zal icker om doen ic moet my lijden /
145 Nochtans spijtet my door alle myn leden /
Datse u die vremt zijt hebben ghebeden /

den schepen ; boort, ; 122 Elck ; (hem ontbreekt) ; alsoot behoort, ; 123 malkanderen ;
124 dinck ; verhaelt ? ; 125 segdy, ; ghehout / /was ? ; 126 Soo bleeckt wel, ; heuren ; seer ;
was ;; 127 bruyt ; buyck ; ionghen ; 128 roouers ; bespronghen, ; 129 nauwelijck ; costen
gheweiren ; 130 sach ; ghelijck een leeu ghebeiren, ; 131 sijn lijf//liet, ; 132 Icic. ; wijfi/
niet, ; 133 onstucken ; ick raken// ; 134 Soo ; hoement makeni/mochte, ; 135 Ick ; v ;
bedacht, ; 136 Thouwelijck en ; begonst, ; volbracht, ; 137 malcanderen sommighe secreten, ; 138 bruyt ; gheten, ; 139 kennis niet, soo ick verstae ; 140 bedreuen ; na ? ; 141 int
oorloochs ; tegen heuren danck, ; 142 bedwanck, ; 143 gheuanghen ; alle sijden ; 144 maer
wat sal ; teghen doen ? ick ; lijden, ; 145 deur alien mijn leden, ; 146 v ; vrempt sijt ;
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Ende my niet die vanden gheslachte bin
Sy bestaet my int derde let meer noch min
Men zout zoo vinden alsment juystelijc paste.
Leucius

150 Och haddy ghezien hoe hem elc doen raste
Om dit quaet ghespuys te brenghen t'ondere
Wy bondense doen al twee en twee bysondere /
En lietense alzoo ter Zeewaerts drijven /
Daer en mochter niet eene te lijve blijven /
155 Zoo onghenadich waren wy doen ghestelt.
Anius

Neen dat is waerachtich dat ghy daer vertelt /
Die arm en ghebreckelijc is die mach wel klaghen
Hy krijcht kleyn confoort van vrienden en maghen /
De rijcke en hebben op niemant deeringhe.
.
Leucius

160 Och mynen quant doen hadden wy neeringhe
Wy telden met vijven vry op dat pas,
Wy bueten onder malkanderen den heelen bras /
En hebbent zo onder malkanderen ghedeylt /
Twas doen een gheluckighe reyse ghezeylt
165 Den voorleden druc was gheheel vergheten.
.
Anius

[D 3 r]

Neen en zorght niet de Bruyt zalt heel wel weten /
Mach icse eens spreken tot mynen apetijte
Ic ghelove tzal haer wel staen te verwij te /
Tzal haer wel ghezeyt worden en hebt geenen vaer.
.
Leucius

170 Terstont wert de Sonne schijnende klaer /
Dweder wert heel calm / den wint die lach /

ghebeden, ; 147 vande ; bin, ; 148 let, ; min, ; 149 soudt soo vinden, ; iustelijck ; 150
ghezien, ; elck ; raste, ; 151 t' ondere, ; 152 bysondere, ; 153 Ende ; soo ; zee waerts
drijuen, ; 154 mochte ; een ; lijue blijuen, ; 155 Soo , 156 warachtich ; vertelt, ; 157
ghebreckelijck is, ; (die ontbreekt) ; claghen, ; 158 crijcht cleyn confort ; maghen, ; 159
niemanden ; 160 mijnen quant, ; neeringhe, ; 161 vijuen ; 162 buetten ; ons al ; bras, ;
163 soo ; malcanderen ghedeylt, ; 164 gheseylt, ; 165 druck ; 166 Neen, ; sorcht niet, ;
bruyt salt vry ; weten, ; 167 ickse ; mijnen appetijte, ; 168 Ick gheloue tsal heur ; verwijte, ;
169 Tsal heur ; gheseyt worden, ; gheenen ; 170 sonne ; seer claer, ; 171 Tweder ; calm, ;
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En het kleerde zoo schoon op ghelijc den dach /
Ons gheluc dat vorderde met der spoet.
Anius

Non fortse al hebben sy tgoet ic hebbe den moet
175 Als van hen vrientschap ic niet en achte /
Ooc en dede ic henlien noyt klachte
Van eenighe ghebreken oft molestatie.
Leucius

En zoo voeren wy naer huys op de zelve spatie
Zonder eenighe Fortuyne of to wederstoot /
180 En zeylden die Schepen rechs na gheen hoot /
Als vrome ghezellen kloec bedacht /
En hebben zoo twee Schepen voor een in bracht
Noyt beter reyse binnen myn leven.
Anius

Laetse bekijven diese t' eten gheven /
185 Ic en begheerse te plucken noch te teesen
Dier te bat of varen moghense vreesen /
Ic en was noyt verbonden tot heuren wercke.
Leucius

Waer ic henen ga rechs na Kercke
En dancken sinter Claes van ons gheluc /
190 Ooc wil ic hem gaen offeren ziet hier dit stuc
Van dit zeyl dat ga ic hem nu draghen /
Op dat by ons voorts bevrije van plaghen
En maken ons daghen / / vol ghelucx mits desen.
Anius

Certeyn mynen vrient ten mach nu niet wesen
195 Want ic hebbe te noene zelver gasten /
Waert dat de zelve anders pasten /
Ic en zoude gheen onschult hebben ghenomen /
[D 3 v°]
lach, ; 172 Ende tcleerde soo ; ghelijck ; dach, ; 173 gheluck ; voorderde metter ; 174
fortse, ; tgoet, ick hebbe ; moet, ; 175 Op hun ; ick ; achte, ; 176 Oock ; ick henlieden ;
clachte, ; 178 soo ; na ; zelue ; 179 Sonder ; fortuna oft wederstoot, ; 180 seylden de
schepen rechts ; hoot, ; 181 ghesellen, kloec bedacht, ; 182 soo ; schepen ; inghebracht ;
183 mijnen leuen ; 184 bekijuen ; teten gheuen, ; 185 Ick ; esen, ; 186 badt ; waren ;
vreesen, ; 187 Ick ; 188 dat ick ; gae, rechts nae de kercke ; 189 dancken ; gheluck, ; 190
Oock ; ick ; siet ; stuck ; 191 zeyl, ; gae ick ; draghen, ; 192 plaghen, ; 193 daghen vol
gheluckx midts ; 194 mijnen vrient ; (nu ontbreekt) ; wesen, ; 195 ick ; seluer gasten ;;
196 sake [dat] die selue ; pasten, ; 197 Ick ; soude ; ghenomen, ; 198 ick gheeren comen, ;
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Maer morghen noene wil is gheerne komen /
Dan meuchdy dit ammelaken op de Tafel decken /
200 Al ist wat bruynachtich zoud'ic daer me ghecken /
Ic versta my ooc wel op Schippers maniere /
Men maect op een slecht ammelaken wel goey ciere :
Nu adieu tot morghen en vergheeft myn fabulen /
Want zelden prijstmen langhe parabulen.
Niet meer zoo Crul.

Uit dit alles blijkt Welke ruime waardering de luimige bewerking
van Erasmus' A bsurda door C. Crul in de 16de eeuw mocht vinden,
zodat ze eervol uitgekozen werd om als tafelspel tot vermaak van zulk
een schitterend gezelschap als dat van Aartshertog Matthias te dienen.
Was de keuze aan Houwaert zelf te danken of werd het stuk door
iemand anders voor opvoering voorgesteld of aanbevolen ? Heeft
Houwaert of iemand anders de voorstelling helpen voorbereiden ?
Speelde achter deze keuze wellicht enige sympathie voor de grote
Rotterdammer ? Dit blijven vooralsnog open vragen.
Behalve de nog onbekende populariteit van dit tafelspel wordt hier
aangetoond, dat het veruit levendigste stuk uit de Sommare beschrijvinghe niet op naam van Houwaert maar op die van Cornelis Crul
dient gebracht te worden. Het is bovendien de oudste uitgave die we
tot op heden van deze bewerking uit Erasmus door de Antwerpse
.,excellent Rethoricien" kennen.
GILBERT DEGROOTE

199 tafel decken, ; 200 bruynachtich, ; soudich ; ghecken ? ; 201 Ick, verstae ; oock ;
schippers maniere, ; 202 maeckt ; ciere. ; 203 morghen, ; mijn fabulen, ; 204 selden.
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CRISIS IN DE VERGELIJKENDE
LITERATUURWETENSCHAP ?
De voordracht, die Prof. Rene Wellek van de Yale University in
september 1958 op het tweede internationaal congres voor vergelijkende literatuurwetenschap te Chapel Hill hield, bracht weer eens
met alle duidelijkheid de onenigheid tot uiting, die reeds sedert enkele tijd onder de comparatisten heerst 1 . Deze onenigheid, die haar
oorsprong heeft in sommige divergerende opvattingen over de methoden en mogelijkheden van de vergelijkende literatuurbeschouwing,
is gedurende de laatste jaren zo zeer aangegroeid dat ze er zeker mede
een oorzaak van is, dat nog menig literatuurhistoricus deze relatief
jonge tak van de geesteswetenschappen met scepticisme gadeslaat. Men
hoeft er zich dan ook niet over te verbazen, dat zelfs befaamde geleerden soms aan het verdere succes van het comparatisme beginnen te
twijfelen en dat anderen, die nooit veel van dit yak verwachtten, in
sommige comparatistische congressen en publicaties een bevestiging
voor hun negatieve houding menen te mogen zien.
Waar staan we, en welke verwachtingen kunnen we voor de nabije
toekomst koesteren ?
In feite concentreert zich de discussie om wezen en mogelijkheden
van de vergelijkende literatuurwetenschap in de laatste jaren meer
en meer rond de tegenstelling tussen de vertegenwoordigers van de
traditionele Franse comparatistenschool en een groep van compara-

1 R. Wellek, The Crisis of Comparative Literature, in Comparative Literature, Proceedings of the Second Congress of the ICLA, Ed. by W.P. Friederich, The University of
North Carolina Studies in Comparative Literature, Nr. 23 + 24, Chapel Hill, N.C., 1959,
p. 149-159.
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tisten, die in de USA werkzaam zijn 2 . Van Franse zijde wordt daarbij nog steeds het standpunt verdedigd, dat reeds tegen het eind van
de negentiende eeuw door de stichters van de litterature comparêe
geformuleerd werd, nl. de bekende opvatting volgens dewelke het de
taak van de vergelijkende literatuurstudie als zelfstandige discipline
is, zich naast de traditionele studie der „nationale" literaturen, op
de onderlinge betrekkingen tussen deze laatste te concentreren, en
zich zodoende voornamelijk met problemen bezig te houden als : de
invloeden van een bepaalde literatuur op een andere ; de orientatie
van bepaalde auteurs naar vreemde literaturen ; de rol die gespeeld
werd door tot nog toe te weinig bekende figuren, die als vertalers, popularisators, of zelfs reizigers, contacten legden tussen twee of
meer literaturen, enz.
Van Franse zijde werd dit programma inderdaad onder de invloed
van Sainte-Beuve, J.J. Ampere en enkele andere voorlopers zoals
Sobry, Scoppa, Noel, Laplace, Villemain, Chasles, Delatouche e.a. 8,
practisch reeds in 1893 geformuleerd, nl. in de inaugurale rede die
Joseph Texte, naar aanleiding van de overname van de voor hem gestichte leerstoel aan de universiteit te Lyon, uitsprak 4. Later werden
de door Texte voorgestelde richtlijnen wel nog bijgewerkt door verschillende andere Franse comparatisten zoals Paul Hazard, Fernand
Baldenspreger, Paul van Tieghem, Jean-Marie Carre e.a., maar van
principiele veranderingen in het oorspronkelijk voorziene werkprogramma kon nauwelijks nog sprake zijn.
Dat dit zicht op doelstellingen en grenzen van het comparatisme
een groot succes kende is algemeen bekend. Reeds na korte tijd beleefde de vergelijkende literatuurwetenschap in Frankrijk een echte bloei ;
— ten minste in zover men voor een zo jonge discipline reeds van bloei
kon spreken : het werd niet alleen mogelijk een continuiteit voor het

2 Betr. de tegenstelling tussen Frans en Amerikaans comparatisme, alsook betr. de
tegenwoordige toestand van het comparatisme in het algemeen vgl. : J.C. Brandt Corstius, Een Tegenstelling inzake het vergelijkend Literatuuronderzoek, Levende Talen, Jg.
1955, Nr. 179, p. 132-36 ; W. Gobbers, Hoever staan we met het Komparatisme? Wetenschappelijke Tijdingen, Jg. 1956, Nr. 1, p. 11-19 ; F, Baur, De Philologie van het letterkundig Comparatisme, in Handelingen van het XXIIe Vlaams Filologencongres, Gent,
1957, p. 32-64.
3 Cf. F. Baldenspreger, Littdrature comparee. Le mot et la chose, Revue de Litterature
Comparëe, Jg. I, 1921, p. 5-29.
4 J. Texte, Les etudes de litterature comparde a l'êtranger et en France, Revue Internationale de l'enseignement, Paris, 1893, T. 25, p. 253-269.
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yak te vestigen met, als belangrijkste resultaten, de stichting van de
Revue de littèrature comparêe door Paul Hazard en Fernand Baldensperger in 1921 en de oprichting van het instituut voor vergelijkende
letterkunde aan de Sorbonne in 1930, maar er werden in de loop van
de jaren ook verschillende studies gepubliceerd, die tot heden nog als
classieke werken op comparatistisch gebied kunnen bestempeld worden.
Deze opvatting van de te volgen weg, die nu precies gedurende de
laatste jaren zou aangevallen worden, heeft op het Europese plan des
te meer betekenis daar ze ook in andere landen dan Frankrijk reeds
vroeg een zeker succes kende. Zo werden reeds voor Textes inaugurale rede gelijkaardige pogingen in Duitsland ondernomen : in 1887
startte Max Koch met een tijdschrift voor vergelijkende literatuurgeschiedenis en een reeks publicaties onder de titel Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte ; zowel het tijdschrift als de Studien
werden zonder onderbreking tot in 1910 uitgegeven. Ook in Engeland
leefde, rond dezelfde tijd, de belangstelling voor het comparatisme in
een gelijkaardige zin op : H. Posnett publiceerde in 1886 zijn Corn parative Literature. En als we daarenboven nog aan de activiteit van
Edouard Rod denken, die in 1886 te Geneve zijn cursussen in de vergelijkende literatuurgeschiedenis begon, aan de naar Zwitserland gekomen Louis-Paul Betz, die in 1895 zijn thesis over Heine in Frankreich voorlegde, aan de Italiaan Arturo Farinelli, die sedert ca. 1907
(inaugurale rede te Turijn) geregeld met comparatistische publicaties
op de voorgrond trad, ten slotte ook aan de Deen Georg Brandes, dan
ziet men dat de tegenwoordig vooral in Frankrijk verdedigde opvatting van het comparatisme als speciale discipline, die zich met de betrekkingen tussen de nationale literaturen dient bezig te houden, een
verschijnsel is dat ongeveer gelijktijdig in verschillende Europese landen opkwam als een noodzakelijk gevolg van de ontwikkeling der
nationale literaire geschiedschrijving. Dat we deze richting tegenwoordig vooral nog als specifiek Frans kennen, ligt hoofdzakelijk aan het
feit dat het omzeggens alleen in Frankrijk lukte, ze van den beginne
of als zelfstandige discipline in leven te houden, terwijl ze by. in.
Duitsland en Engeland bij haar eerste sucessen bleef, en in vele andere landen steeds als een verwaarloosd kind der geesteswetenschappen
beschouwd werd. Daarbij komt als direct gevolg dat de buiten Frankrijk werkzame comparatisten zich meer en meer naar het Frans comparatisme als model gingen orienteren.
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Trouwens behoren tot de gebieden, die door het Frans comparatisme beinvloed werden, de Verenigde Staten van Amerika zelf. Zeker
werden ook daar reeds betrekkelijk vroeg cursussen in de vergelijkende literatuurgeschiedenis ingericht, en Departments aan verschillende universiteiten gesticht. En zeker waren de USA een vruchtbare
bodem voor een literatuurwetenschap, die zich te gelijker tijd met
verschillende nationale literaturen zou bezig houden, zonder van den
beginne af in de specialisatie van afzonderlijke vakken te vervallen :
de grote afstand van Europa en de samenstelling der bevolking, die
zelf uit de meest verschillende cultuurgebieden tot een eenheid versmolt, zorgden hier, van meet aan, voor een ruimere blik. Doch het
feit, dat men reeds kort na de eerste wereldoorlog tot het inzicht
kwam dat de gewoonte, in oppervlakkige cursussen overzichten te geven van de „Wereldliteratuur", "Great Books", enz., moest opgegeven
worden, was grotendeels toe te schrijven aan de invloed van de Franse
comparatisten ; van die tijd af dateren dan ook sommige Amerikaanse
pogingen om zowel de onderzoekingen als het onderwijs in de door
Parijs voorgestelde zin te systematiseren 5.
De reactie tegen de Franse werkwijze kwam in Amerika eigenlijk
pas kort voor de tweede wereldoorlog tot stand ; dit geschiedde gedeeltelijk onder de invloed van bepaalde stromingen in de Duitse literatuurwetenschap 6, gedeeltelijk ook onder de invloed van het Russisch
formalisme 7.
In deze nieuwe atmosfeer werd Rene Wellek stilaan de voornaamste woordvoerder van de kritiek op de Franse school. In zijn Theory
of Literature, die hij in 1949 samen met Austin Warren uitgaf, legde
hij reeds grote nadruk op het verschil tussen twee mogelijke toe5 Betr. de toestand van het comparatisme in de USA vgl. : V. Lange, Stand and Aufgaben der vergleichenden Literaturgeschichte in den USA, in Forschungsprobleme der
Vergleichenden Literaturgeschichte, hrsgg. v. Kurt Wais, Tubingen, 1951, p. 29-33 ; W.
Thys, Vergelijkende Literatuurstudie in de Verenigde Staten van Amerika, Tijdschrift
voor Levende Talen, Jg. 21, 1955, p. 526-538 ; W.P. Friederich, Zur Vergleichenden Literaturgeschichte in den Vereinigten Staaten, in Forschungsprobleme II, Tubingen, 1958,
p. 179-191.
6 De belangrijkste namen die hier, naast sommige oudere zoals die der gebroeders
Schlegel en naast die van 0. Walzel, dienen vermeld te worden, zijn L. Spitzer, E. Auerbach en H. Hatzfeld.
7 Betr. de invloed van het Russisch formalisme op R. Wellek, langs de Praagse linguistenschool, waartoe hij behoorde, vgl. : L. Nelson Jr., Rene Wellek, in Yearbook of
Comparative and General Literature VI, Chapel Hill, 1957, p. 50-54. Over het Russisch
formalisme blijft het best informerende werk nog steeds : V. Erlich, Russion Formalism.
History-Doctrine, 's-Gravenhage, 1955.
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gangswegen tot het literaire kunstwerk : de extrinsic approach en de
intrinsic study, waarbij deze laatste in feite hetzelfde behelsde wat
in de Duitse terminologie „das Kunstwerk als Kunstwerk erschliessen" heette, en zowel de Stilforschung alsook het Formalisme als
ideale werkwijze der literatuurwetenschap voorzweefde. Uit het werk
van Wellek en Warren bleek ook duidelijk dat er, volgens de mening
der beide auteurs, diende naar gestreefd te worden, de literatuurwetenschap in de toekomst zoveel mogelijk in de richting van de
intrinsic study te drijven. Toegepast op het comparatisme, moest dit
standpunt natuurlijk tot een tegenstelling tegenover een groot deel
der Franse werkmethoden leiden, en deze tegenstelling kwam dan
ook in alle klaarheid tot uiting naar aanleiding van M.-F. Guyards
,litterature Cornparêe, dat in 1951 met een voorwoord van JeanMarie Cane verscheen 8 . In het eerste deel van het door W.P. Friederich en H. Frenz uitgegeven Yearbook of Comparative and General Literature (1952) was dit voorwoord herafgedrukt geworden, en
het tweede deel van het Yearbook, dat een jaar later verscheen, bevatte het antwoord van Wellek in de vorm van een artikel onder de
titel : The Concept of Comparative Literature 9.
Jean-Marie Carre had zijn opvattingen op klare en bondige wijze
geformuleerd :
Beperking van het vergelijkend literatuuronderzoek op de betrekkingen tussen auteurs en stromingen in verschillende literaturen,
daar waar er werkelijk reden tot vergelijken bestond : "Il ne faut pas
comparer n'importe quoi et n'importe quoi, n'importe quand et n'importe on,,. En : "La litterature comparee n'est pas la comparaison
litteraire„. Voorts : "La litterature comparee est une branche de l'histoire litteraire : elle est l'etude des relations spirituelles internationales, des rapports de fait qui ont existe entre Byron et Pouchkine, Goethe et Carlyle, Walter Scott et Vigny...,,. En : "Elle ne considere pas
essientiellement les ceuvres dans leur valeur originelle, mais s'attache
surtout aux transformations que chaque nation, chaque auteur fait
subir a ses emprunts,,. Ook kon men lezen, dat het misschien zelfs
beter zou zijn zich niet meer al te zeer op de vraag der invloeden te
concentreren : "Elles sont difficiles a mener, souvent clecevantes„. Vandaar : "Plus sure est l'histoire du succes des ceuvres, de la fortune d'un
8 Coll. Que sais-je?, Nr. 499, P.U.F., Paris, 1951.
9 Yearbook II, 1953, p. 1-5. Vgl. ook in zelfde volume (p. 60-62) de bespreking van
M.F. Guyards boek door D.H. Malone.
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icrivain, du destin d'une grande figure, de l'interpretation reciproque des peuples, des voyages et des mirages,,. En, tenslotte ook : "Enfin la litterature comparee n'est pas la litterature generale„ ; — waarbij
dan als voetnota de bemerking verscheen : "Objet d'enseignement
aux Etats-Unis,,.
Het antwoord, dat Rene Wellek in Yearbook II publiceerde, was
scherp. Volgens hem was het Franse standpunt eensdeels te eenzijdig
en anderdeels reeds zo breed opgevat dat het zich op gebieden uitstrekte, die practisch niets meer met de wetenschap van de literatuur
te doen hadden : "It is both too narrow and too broad, falsely limited
and falsely extended". 10. Eenzijdig in die zin, dat er geen sprake kon
zijn van een noodzakelijkheid, zich uitsluitend op de betrekkingen
tussen afgesloten nationale literaturen te concentreren : volgens Wellek kan er geen verschil gemaakt worden tussen de vergelijking by.
van Goethe en Carlyle en de vergelijking van Corneille en Racine.
Met andere woorden : het comparatisme mag niet aan een dergelijke
specialisatie gebonden blijven, en de lingdistische grenzen hoeven voor
de comparatist zelfs geen betekenis te hebben. Wellek formuleerde
dit trouwens zeer duidelijk : "The great argument for 'comparative
literature' is the obvious falsity of the idea of a self-enclosed national
literature"... "If we have to keep the term 'comparative literature' it
will mean simply the study of literature, independently of linguistic
distinctions" ". Wellek liet ook geen twijfel bestaan nopens zijn verwachtingen betreffende de door de Franse school beoogde comparatistische studies : "Comparative literature in M. Carre's sense will always be concerned only with externals, with secondrate writers, with
translations, periodicals, travelbooks, 'intermediaries', all duly discus•
sed in M. Guyard's handbook" 12 . Vandaar dan verder het feit, dat deze
litterature compare.e zich meer en meer geging bezighouden met problemen die — steeds volgens Wellek — niet meer tot het eigenlijk
literaire behoorden. Buyard had in het laatste kapittel van zijn boekje
de nadruk gelegd op de studie van de voorstelling en beoordeling van
vreemde landen en volkeren : "L'etranger tel qu'on le voit,,. Deze
soort van onderzoekingen, waarin Carre zelf uitgemunt had met zijn
studie Les ecrivains francais et le mirage allemand, was door Guyard
als een "domaine neuf„ voorgesteld, waarin misschien de eigenlijke
10 O.c., p. 1.
11 O.c., p. 5.
12 O.c., p. 2.
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toekomst van het comparatisme verscholen lag. Maar juist hier zou
Wellek zijn scherpste wapen te voorschijn halen : "...we must say that
the comparative psychoanalysis of national myths demanded by MM.
Carre and Guyard is not a part of literary scholarship, but a subject
belonging to sociology or general history" 13. En : "It may be valuable
for the analyst in the Voice of America to know what image of the
American is current, how and why this image arose, and so on" 14.
Door Welleks artikel zijn de fronten scherp afgelijnd geworden. En in
feite, bestaan ze nog heden onveranderd, want een systematische discussie, die ertoe zou geleid hebben, dat beide zijden tot een elastischer
houding zouden gekomen zijn en dat er tenslotte een vereniging van
de twee gezichtspunten zou ontstaan zijn heeft er niet plaats gehad.
Van Franse zijde volgde geen repliek op de argumenten van Wellek.
Het enige wat als een antwoord, in zeer beperkte zin kan beschouwd
worden is het Appreciative Article van Charles Dêscleyan over JeanMarie Carre in Yearbook. V (1956), en een artikel van Claude Pichois
in de Mercure de France (juli 1958) over Jean-Marie Carre et la nouvelle orientation de la littirature comparèe. Maar een antwoord op de
kritiek van Wellek waren deze artikels slechts op een indirekte manier : ze beperkten er zich inderdaad toe, slechts nog eens de werkwijze van Cane te beschrijven, en als model voor te stellen van "la
tradition du comparatisme francais" in de geest van Baldensperger,
Hazard e.a. Claude Pichois ging slechts een stag verder door het feit,
dat hij precies de door Wellek zo zeer aangevallen onderzoekingen
over de mirages als een vooral door Carre geinspireerde en toegepaste
werkwijze bestempelde, en aanbeval. Ook van de zijde van Wellek
kwamen trouwens noch tekens van een mogelijke toenadering, noch
nieuwe argumenten. Zijn voordracht te Chapel Hill in 1958 bracht
in feite niets anders dan een herhaling van de reeds vroeger voorgedragen stellingen.
Poogt men, bij deze stand der dingen, enkele der voor- en nadelen
der tegenstrijdige opvattingen enigszins tegen elkaar of te wegen, zo
kan men voor het ogenblik ongeveer het volgende vaststellen.
Het voordeel van het standpunt van Rene Wellek is zeker grotendeels in het feit te zoeken, dat hier eigenlijk een aanval gericht wordt
tegen de manier waarop door sommige literatuurhistorici nog steeds
aan literatuurgeschiedenis gedaan wordt, zonder dat de vraag wordt
13 Ø.C.,

p. 4.

14

p. 3.
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gesteld of het feit dat steeds meer details over het literair verleden
bekend worden, de literatuurwetenschap in werkelijkheid vooruitbrengt. Wellek, wiens denken in dit opzicht duidelijk de positieve
invloed van het Russisch formalisme en van de synchronische lingtlistiek vertoont, kan zich met een dergelijke visie op de literatuurgeschiedenis niet tevreden stellen ; en als er iets is, dat van een werkelijk
moderne orientering in zijn programma getuigt, dan is het precies
deze voortdurend herhaalde eis aan het adres van de literatuurwetenschap, verder door te dringen in de richting van antwoorden op principielere vragen. Weet iedereen, die zich met literatuur bezighoudt,
dat het steeds mogelijk zal zijn, historische gegevens over de ontwikkeling der literatuur te registreren, zo is het immers ook zeker dat de
vraag of dit feit op zich zelf voor de kennis van het literaire phenomeen in al zijn veelzijdige aspecten een werkelijke vooruitgang betekent, nog ver van een bevredigend antwoord verwijderd is.
Daarentegen kan men echter met goede redenen betwisten of de
beperking, die Wellek van zijn kant voor de te volgen weg voorstelt,
wel de juiste is. Het kan niet geloochend worden dat we hier — vergeleken met de opvattingen van het Frans comparatisme — een zeer
begrensde werkwijze voorgesteld krijgen. Zeker heeft Wellek het recht
vele van de methoden, die tot nog toe aangewend werden, als aspecten van de door hem met weinig sympathie bejegende extrinsic approach te beschouwen. Maar de laatste consequentie van de door hem
geeiste beperking zal een hoofdzakelijk of wellicht uitsluitend esthetisch gerichte literaire kritiek zijn. Hij geeft zulks zelf reeds toe, wanneer hij het als de hoofdtaak van het literatuuronderzoek -bestempelt,
het wezen van de "literariness" te onderzoeken en daaraan toevoegt,
dat deze voor hem overeenkomt met "the central issue of aesthetics,
the nature of art and literature" 15. Deze opvatting echter steunt, evenals het slagwoord „die Dichtung als Dichtung erschliessen", op een
reeks hypothesen en theorieen waarvan men wel graag kan aannemen
dat ze op hun manier voor de vooruitgang van de literatuurwetenschap van betekenis zijn, maar die in elk geval nog niet zo onverbrekelijk vast staan om hier van de enige toegangsweg tot de literatuur
te kunnen spreken of van de enige, voor de literatuurgeleerde mogelijke manier, om aan hand van de letterkunde in haar geheel wetenschappelijke inzichten te winnen.
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Crisis, p. 158.

Problematischer nog is een tweede punt in de door Wellek verdedigde opvattingen : de wetenschap van de literatuur, zoals hij die
wenst, mag niet meer in „rationale", door linguistische grenzen bepaalde afzonderlijke afdelingen ingedeeld worden, maar moet zich
ontwikkelen boven alle taalgrenzen heen. Herinnerend aan Albert
Thibaudet heeft Wellek zelfs herhaaldelijk de wens tot uiting gebracht, dat de indeling van het universitair onderwijs volgens rationale literaturen zou afgeschaft worden, en dat er geen docenten meer
voor Engelse, Franse, Duitse literatuur enz. zouden bestaan, maar
alleen nog "professors of literature just as there are professors of philosophy and not professors of the history of English or French or German philosophy" 16. In zijn voordracht te Chapel Hill vergeleek hij de
Franse opvatting van het comparatisme in dezelfde zin ook met de
kunstgeschiedenis en de musicologie : "Could there be a congress or
even a periodical exclusively devoted to such a mosaic of questions
as, say, the influence of Beethoven in France, of Raphael in Germany
or even Kant in England. These related disciplines have been much
wiser : there are musicologists, art historians, historians of philosophy
and they do not pretend that there are special disciplines such as
comparative painting, music or philosophy" 17.
Nu zou men natuurlijk tegen een dergelijke theorie het argument
kunnen aanhalen, dat de stof waarmee de musicoloog, de kunsthistoricus en de filosofieprofessor zich bezig te houden hebben, quantitatief
van een ander formaat is dan dit waarmee de literatuurhistoricus, in
de door Wellek voorgestelde toestand, zou te doen hebben, dat ze zich
bovendien — in tegenstelling met de literatuurhistoricus — op topfiguren zouden kunnen concentreren enz. Maar ook als men afziet
van deze argumentatie, staat men toch enigszins verrast dat juist
Wellek, die een zo grote nadruk legt op de noodzakelijkheid, zich niet
meer met oppervlakkige constataties in de literatuurwetenschap tevreden te stellen, maar binnen te dringen in de subtiliteiten van de
esthetische kern van het literaire kunstwerk, een dergelijk voorstel
doet. Het uitdrukkingsmiddel, de „taal", waarvan de muziek en de
schilderkunst gebruik maken, is universeel, d.i. ze kan tot elk menselijk individu „spreken". Deze toegangsmogelijkheid bestaat daarentegen in de letterkunde slechts voor werken, die in de moedertaal van

16 Concept, p. 5.
17 Crisis, p. 150.
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de lezer — of in een door hem van kindsbeen of geleerde taal — geschreven zijn ; tot de andere werken kan hij alleen toegang vinden,
als hij de respectievelijke talen eerst door een grondige studie en
praktijk in hun laatste nuances heeft leren begrijpen. Daardoor is
literatuur zelfs moest men het formele slechts als een tweederangsaspect van het literaire mogen beschouwen — eng en zelfs onverbrekelijk verbonden met een bepaalde taal, die eigen is aan een bepaalde
gemeenschap. Daarom is de traditionele indeling der literatuurgeschiedenis, volgens afzonderlijke taalgebieden, ook niets buitengewoons en vooral niets artificieels, maar heel natuurlijk. En de negatieve
aspecten van deze indeling te overbruggen, dit was precies het doel
van de litterature comparde. Hoe moet men zich daarentegen het
voorbeeld van de door Wellek gewenste "professor of literature" voorstellen ? Iemand, die in staat is de laatste subtiliteiten van het poetische kunstwerk in een maximum van talen te begrijpen en aan te
voelen ? — Men zal het niemand kwalijk nemen, wanneer hij aan de
mogelijke verwezenlijking van dergelijke voorstellen enigszins twijfelt. Trouwens zou elke poging om een zo omvattende vorm van literatuurwetenschap in de plaats van de tegenwoordige indeling in afzonderlijke, door taalgrenzen bepaalde vakken te stellen, automatisch
weer tot ander, dan wellicht willekeurige vormen van specialisatie
moeten leiden. En dan zou bovendien het gevaar, dat de literatuurdocenten in hun cursussen literaire verschijnselen zouden behandelen,
die ze niet eens in de oorspronkelijke taal kunnen leren kennen, aan
de orde van de dag zijn.
Aldus blijkt het mogelijk te besluiten dat er in de opvattingen van
Wellek, ondanks hun positieve kanten, niet alleen een zekere onklaarheid schuilt, maar dat men de kritiek, die hij tegen het Frans comparatisme richtte, tenslotte bijna in dezelfde bewoordingen tegen zijn
eigen theorie kon wenden : eensdeels een gevaar van een te enge
beperking (zijn intrinsic study), en anderdeels een te verstrekkend uitbreiden van de doelstrekkingen (de idee van de literature without
linguistic restrictions).
Bij dit alles moet het ook steeds weer opvallen, dat Welleks corn parative literature van de vergelijkende literatuurwetenschap of -geschiedenis in de eigenlijke zin van het woord, reeds erg ver verwijderd is.
Wat hij zelf in zijn eigen, uitstekende wetenschappelijke publicaties
der laatste jaren behandeld heeft en wat ook het gebied is dat van zijn
verschillende voorstellen het meest zal profiteren, behoort meestal tot
de algemene literatuurwetenschap in de zin van literatuurtheorie.
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Nu mogen we echter ook het feit niet uit het oog verliezen, dat
een van de voornaamste oorzaken van de discussie tussen Wellek en
het Frans comparatisme van principièle aard is en in een belangrijk
verschil van opvatting te zoeken is, nopens het gebied waarmee de
literatuurwetenschap zich dient bezig te houden. En als we ons de
vraag willen stellen, wat de vergelijkende literatuurwetenschap van de
toekomst te verwachten heeft en hoe het zal mogelijk zijn de tegenwoordige tegenstellingen te overbruggen, zo lijkt het wel noodzakelijk
op dit punt even nader in te gaan. Het gebied, dat door de literatuurgeleerde dient bewerkt te worden — noemen we het „de literaire
werkelijkheid", of „het literaire" — wordt door Wellek in een beperkt
kader gezien : voor hem is het de som der literaire werken. De door
hem aangevallen Franse opvatting daarentegen is — wellicht tengevolge van een oudere Europese traditie — merkelijk ruimer : bier ziet
men deze literaire werkelijkheid tenslotte als een complex geheel, dat
zowel de literaire werken, als het proces van hun ontstaan en het
proces van hun uitstraling omvat. Vandaar dat Wellek zich, tengevolge van een logische consequentie in zijn denken, bij de lectuur van
menig onderzoek, dat in de geest van de traditionele Franse litte.rature
cornparêe gedaan werd, de vraag kan stellen : "But is this still literary
scholarship ?" 18. Vandaar echter ook, dat het mogelijk is deze vraag
bevestigend te beantwoorden ; en dit positief antwoord is niet alleen
mogelijk voor de onderzoekingen der invloeden en der internationale
literaire betrekkingen in het algemeen, het is ook mogelijk voor de
door Wellek zo hevig aangevallen studie der mirages.
Het kan zeker niet geloochend worden dat Jean-Marie Canes werk
over de mirage allemand enkele zwakke kanten vertoont. Maar dat
het thema op zichzelf van het grootste belang is en tot dit ruimer
gebied der literaire werkelijkheid behoort, dat ook de genesis van het
werk en zijn uitstralingskracht beoogt, kan evenmin betwijfeld worden. De vraag naar de invloeden welke een rol speelden bij de Franse
auteurs, die in hun werken een beeld van Duitsland ontwierpen of
weergaven, is een literair probleem, tenminste in die zin dat het een
probleem is wiens bestudering tot de taak van de literatuurgeleerde
behoort. Deze kan namelijk door nauwkeurig onderzoek vaststellen
door welke factoren de betreffende auteurs bij het scheppen van hun
werken beInvloed werden, en het is ook mogelijk op de weg van dergelijke analyses na te gaan welke invloed de eens geschreven werken
18 Concept, p. 3.
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zelf konden uitoefenen, namelijk de invloed op het lezend publiek en
op zijn houding tegenover het vreemde land. Natuurlijk moet toegegeven worden, dat we hier met literatuurgeschiedenis te doen hebben,
die zeker niet in de eerste plaats het opzoeken van een literariness
beoogt ; maar het nut en de betekenis van dergelijk onderzoek principieel te betwijfelen benadert reeds een houding, die aan de waarde
van de historische literatuurbeschouwing zelf begint te twijfelen. Bovendien is het voor de Europeaan van de tweede helft der twintigste
eeuw wel van groot belang te weten welke betrekkingen tussen de
„nationale" literaturen der afzonderlijke nationale gebieden bestonden ; zelfs, wanneer de grenzen die hier getrokken werden willekeurig
waren, hebben ze hun historische, nog in onze tijd voelbare betekenis.
Zeker is het mogelijk deze problematiek, vergeleken met de zorgen
der tegenwoordige mensheid — vooral vanuit het ruimere Amerikaanse perspectief — als een tweederangsprobleem te beschouwen ; maar
voor een continent, wiens cultureel leven zo lang door het nationale
bepaald werd, is het voorlopig nog steeds een probleem van centrale
betekenis. En hoe zeer men dan ook van factualism, sociology of social
psychology mag spreken, zo hebben we hier nog steeds met een kapittel te doen dat op een bewerking door de literatuurhistoricus wacht,
en meteen met een taak, die door geen enkele andere tak der geesteswetenschappen kan overgenomen worden.
Een associatie, die in dit verband dadelijk opduikt, is natuurlijk
ook de vraag naar het belang van de sociologische methode in de
literatuurwetenschap, want daarop komt de vraag naar de betekenis
van onderzoek, zoals dit van Cane en zijn leerlingen over de mirages
tenslotte eveneens neer. Maar hier kunnen we dan ook een klaar
antwoord geven : de literatuursociologie heeft niet alleenlijk een
centrale betekenis in het kader van de zojuist vermelde ruimere opvatting der literaire werkelijkheid, maar het kan reeds als een bewezen feit gelden, dat men in vele gevallen geen verder grondig werk
meer zal kunnen leveren, zonder met haar rekening te houden. We
hoeven er ons, ter staving hiervan, niet noodzakelijk bij te beperken
te verwijzen naar het omvangrijk werk van Georg Lukacs of naar de
voorstellen, die gedurende de jongste jaren door de Franse comparatist Robert Escarpit gedaan werden ; zelfs de Duitse literatuurgeleerde Wolfgang Kayser is er in een van zijn laatste studies toe
overgegaan de sociologische methode toe te passen, alhoewel hij in
de kringen der Duitse literatuurhistorici, sedert de publicatie van
Das sprachliche Kunstzverk, tot diegenen behoorde, die de grootste
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nadruk op de formule en esthetische analyse van het werk legden 19.
De ontwikkeling en vooruitgang van de literatuursociologie blijkt
trouwens de meer dan eens geuite mening, volgens dewelke de eigenlijke toekomst van de literatuurwetenschap in de esthetische analyse
ligt 20, tegen te spreken. En men zal op de duur inderdaad niet kunnen blijven loochenen, dat de analyse van de sociologische voorwaarden waarin een werk ontstaat, van de sociologische omstandigheden en factoren die een rol spelen bij zijn publicatie, tenslotte
ook van de sociologische perspectieven van het wisselvallig en veelzijdig proces van zijn succes, ook over het kunstwerk op zichzelf
soms veel meer en veel belangrijker inlichtingen kan verschaffen
clan gelijk welke interpretatie die het artistieke element als iets beschouwt, dat met zijn eigen wetten en mogelijkheden, los van alle
materiele, politieke en sociale factoren, boven het dagelijks menselijk
gebeuren zweeft 21.
*

Nu moet men er nochtans voor waarschuwen, in de tegenstelling
tussen de werkmethode van Jean-Marie Carre en diens leerlingen en
de richting van Rene Wellek gewoonweg het hoofdkenmerk, of de
alleen beslissende struikelsteen in de tegenwoordige toestand van het
comparatisme te willen zien. De toekomst van deze discipline zou er
duister uitzien, moest tenslotte alles afhangen van een mogelijke
overwinning van een dezer twee opvattingen. In feite staan de kansen
van de vergelijkende literatuurwetenschap tegenwoordig in de wereld
veel beter.
Een blik op de ontwikkeling, die dit yak sedert de eeuwwisseling
in de verschillende Europese en — benevens de USA — ook in sommige niet-Europese landen gekend beef t, volstaat om eerder optimistisch te zijn. En het beste argument, dat kan aangevoerd worden tegen

19 W. Kayser, Das literarische Leben der Gegenwart, in Deutsche Literatur in unserer
Zeit, hrsgg. v. W. Kayser, Kleine Vandenhoeck-Reihe 73/74, Gottingen, 1959.
20 Cf. o.a. ook Elisabeth M. Winkinson, Neuere StrOmungen der angelsachsischen
Asthetik in ihrer Beziehung zur vergleichenden Literaturwissenschaft, in Forschungen I,
Tubingen, 1951, p. 141-157.
21 Zie in dit verband het belangrijk artikel van Hugo Kuhn, Versuch fiber Interpretation schlechter Gedichte in Konkrete Vernunft. Festschrift far Erich Rothacker, Bonn,
1958.
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diegenen die soms aan de toekomst van het comparatisme twijfelen,
bestaat er zeker in op enkele dezer concrete resultaten te wijzen, die
duidelijk aantonen dat het comparatisme, ondanks moeilijkheden en
kinderziekten, niet alleen in staat is zich te handhaven, maar zelfs
meer en meer als noodzakelijk aangevoeld wordt.
Een typisch voorbeeld blijkt ons daarvoor de ontwikkeling in Duitsland te zijn. Alhoewel Max Koch reeds in de laatste jaren der vorige
eeuw zijn tijdschrift stichtte, kende het vak gedurende de eerste helft
van de twintigste eeuw praktisch een stagnatie, en was het als afzonderlijke discipline in het kader van het universitair onderwijs omzeggens onbekend. Over het treurig einde van het ondernemen van Max
Koch zou heel wat te zeggen vallen, en de conclusie van een nauwkeuriger onderzoek over dit kapittel van het Europese comparatisme
zou er wellicht kunnen in bestaan dat men van Max Koch zou kunnen
zeggen, dat hij niet precies de geschikte persoonlijkheid was om het
comparatisme werkelijk te bevorderen : een echt verlangen, de negatieve aspecten van de nationale literaire geschiedschrijving te overwinnen, heerste inderdaad niet in het tijdschrift en in de Studien zur
vergleichenden Litteraturgeschichte. En als Arturo Farinelli 22 - zoals
later trouwens ook nog Wellek 23 - eens de mening tot uiting bracht,
dat de grote ziekte van sommige comparatisten erin bestond dit yak
slechts te willen gebruiken om een bepaalde nationale literatuur of een
bepaald nationaal geestesleven boven andere te verheffen, zo is dit
zeker in menig opzicht geldig geweest voor hetgeen in de geest van
-le door Max Koch in het leven geroepen organen gepresteerd werd.
En toch heeft het comparatisme in Duitsland, ondanks de voorlopige
stagnatie, een verdere ontwikkeling gekend, die omzeggens gelijktijdig
op twee verschillende vlakken plaatsgreep. Eensdeels werd het comparatisme expressis verbis reeds in de jaren twintig weer aangepakt door
de romaanse filologie, waar het inderdaad een gunstiger bodem vond
dan bij de germanisten omdat de leerbevoegdheid voor romaanse
filologie in Duitsland, reeds sedert haar stichting, alle literaturen der
romaanse landen omvat en niet — zoals de leerbevoegdheid der germanistische literatuurhistorici — beperkt blijft tot een enkele literatuur :
zo werd aan twee jonge romanisten, waarvan een tegenwoordig als de
vooraanstaandste Duitse comparatist kan beschouwd worden, de leer22 Grinflussi letterari e l'insuperbire delle nazioni, in Mélanges d'histoire litteraire
generale et comparee off erts a Fernand Baldensperger. Paris, 1930.
23 Crisis, p. 153-155.
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bevoegdheid voor Romanische Philologie and Vergleichenden Literaturgeschichte toegekend 24. Op die manier is het gelukt, tot op heden
weer een officiele continuiteit in het comparatistisch universitair programma bij te houden, en de tegenwoordige toestand, die gedeeltelijk
aan dit uithoudingsvermogen, gedeeltelijk ook aan de Franse invloed
op sommige universiteiten in de naoorlogse tijd kan toegeschreven
worden, is in zoverre niet ontmoedigend daar reeds vier universiteiten
der Bondsrepubliek over een ordinariaat voor comparatisme beschikken 25, en ook aan sommige universiteiten de leerbevoegdheid van
bepaalde, daarvoor geschikte docenten tot het gebied der vergelijkende literatuurwetenschap uitgebreid werd. Helemaal afgezien van deze
„officiele" lijn in het Duits comparatisme, leende zich het Duits universitair echter, dank zij een elastische opvatting in het samenstellen
der programma's, daarenboven vanzelf tot het beoefenen der vergelijkende letterkunde : daar de docenten aan de Duitse universiteiten
over de vrijheid beschikken gelijk welke thema's of perioden in hun
cursussen te behandelen, zolang deze zich in het ruim kader van hun
venia legendi bewegen, kon b.v. gelijk welke docent voor Duitse literatuurgeschiedenis cursussen aankondigen, welke absoluut comparatistisch waren in die zin, dat ze buitenlandse invloeden op de Duitse
of Duitse invloeden op de buitenlandse literatuur behandelden ; zo
konden romanisten, al naar gelang, over de onderlinge betrekkingen
der romaanse literaturen of ook over de betrekkingen tussen de romaanse en de niet-romaanse literaturen doceren ; en wat voor de romanisten gold, was in voile mate ook voor de slavisten het geval, als
ook voor de anglisten, die zowel de Engelse als de Noordamerikaanse
letterkunde doceren 26. Zou zou het niet veel moeite kosten, uit de
Vorlesungsverzeichnisse der laatste jaren, of der periode tussen de twee
wereldoorlogen, een hele lijst van comparatistische cursussen op te
maken, die op die manier tot stand kwamen 27. Deze mogelijkheden
24 Eduard von Jan, die later ordinarius voor Romaanse Filologie te Jena zou worden,
cn Kurt Wais, de tegenwoordige ordinarius voor Vergelijkende Letterkunde te Tubingen.
25 Tubingen, Mainz, Saarbriicken, Berlijn.
26 Dit verklaart ook het feit, dat verschillende onder de befaamdste Duitse literatuurhistorici die in de discussie over de mogelijkheden en methoden der vergelijkende letterkunde een vooraanstaande rol speelden, geen eigenlijke officicele leerbevoegdheid voor
comparatisme hadden : Julius Petersen en Werner Mulch waren germanisten ; Erich
Auerbach, Ernst-Robert Curtius, Leo Spitzer en Helmut Hatzfeld hadden leerstoelen
voor Romaanse Filologie ; Horst Oppel is anglist.
27 Voor het Wintersemester 1956/57 stelde Horst Oppel een dergelijke lijst samen in
Eijn artikel A Glance at Comparative Literature in Germany, Yearbook VII, 1958,
p. 16-23.
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hadden trouwens zeer goed als voorwendsel kunnen dienen, om geen
zelfstandig comparatisme aan de Duitse universiteiten te ontwikkelen ;
het tegendeel was echter het geval, — een bewijs te meer dat de noodzakelijkheid ervan meer en meer ingezien wordt.
Bij nader bekijken van de comparatistische activiteit in Duitsland
valt bovendien ook op, dat men in de vroegere periode hoofdzakelijk
de werkmethoden der Franse school overnam, terwijl men er sedert
de laatste jaren eerder naar streeft, tot een verzoening van de twee
mogelijke systemen te komen.
Een blik op de toestand in sommige landen waar het comparatisme
pas in de jongste tijd opkwam, biedt eveneens dergelijke positieve
uitzichten. Een karakteristiek geval is Japan, waar dit vak, sedert het
eind van de tweede wereldoorlog, met rasse schreden vooruitgaat en
de beste kansen heeft om definitief opgenomen te worden onder de
gevestigde discipliner der geesteswetenschappelijke faculteiten. De
berichten over de Japanse ontwikkeling tonen daarenboven duidelijk
aan, dat ook hier de oorspronkelijke impulsen uitgegaan zijn van de
Franse school en dat zich pas sedert de laatste jaren een tendens vertoont, ook de van uit Amerika uitgestraalde theorieen toe te passen.
Het direkte gevolg van deze nieuwe toestand en de door hem opgekomen discussies bestaat er dan ook in, dat de ontwikkeling in de richting van een synthese van de twee mogelijke werkmethoden gaat 28.
Maar niet alleen uit Japan, waar natuurlijk tengevolge van de laatste
oorlog het probleem van een mogelijke aanpassing der wetenschappelijke werkmethoden aan de westerse wetenschap op een bijzondere
manier gesteld is, doch ook uit verschillende andere Aziatische en
Afrikaanse staten brengt ons elk jaar nieuwe aanmoedigende berichten, die duidelijk aantonen dat ook daar het comparatisme — gedeeltelijk zelfs als symbool van het intellectueel cosmopolitisme bij uitstek
— zijn kansen heeft, en bezig is door te breken. Het blijkt niet uitgesloten, dat precies ook de emancipatie der Aziatische en Afrikaanse
gebieden zich voor het comparatisme als voordelig kan ontpoppen.

28 Betr. de ontwikkeling van het comparatisme in Japan vgl. : J.K. Yamagiwa, Comparative, General, and World Literature in Japan, Yearbook II ; W.P. Friederich, Comparative Literature in Japan, Yearbook IV ; S. Ota, The First Decade of the Japan
Society of Comparative Literature, Yearbook VI ; K. Hayashi, Japan's Activities in the
Field of Comparative Literature in 1958, Yearbook VIII ; K. Shimada, L'Institut de
Litterature Comparee de l'Universite de Tokyo et ses activites, Yearbook VIII.
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De in het Yearbook van Chapel Hill gepubliceerde berichten over
de ontwikkeling in India, Klein-Azie en Egypte verdienen in dit verband onze aandacht 29.
Voor hen, die de toekomst van het comparatisme met scepticisme
gadeslaan, is zeker ook een blik op de toestand in de landen van het
oostelijk blok, en vooral in de Sovjetunie, nog bijzonder aan te bevelen. Zeker was de literatuurwetenschap in het Rusland van voor de
stalinistische periode reeds ver genoeg geevolueerd om niet absoluut
van een kloof tussen de Russische en de buitenlandse onderzoekingen
te moeten spreken. Doch sedert de jaren twintig was deze toestand
merkelijk veranderd, en het cosmopolitisch karakter van het comparatisme werd al te graag als voorwendsel gebruikt om elke poging
om dit yak in de universitaire sfeer op te nemen te bestrijden. Het
memorandum, dat in 1958 door het Bulletin van de Sovjetakademie
der Wetenschappen over het comparatisme gepubliceerd werd, wijst
echter intussen op een kentering in deze toestand. Zeker richt de
betreffende tekst tegen de westerse comparatisten een hele reeks van
weinig sympathieke aanvallen, die zich meestal op ideologisch en politick terrein bewegen en soms ook van weinig objectiviteit getuigen,
zodat ze niet bijzonder geschikt lijken om de hoop op een spoedige
samenwerking met Sovjetrussische comparatisten aan te wakkeren.
Doch het feit, dat het niet eens in de USSR mogelijk geweest is, op de
duur de ogen voor de noodzakelijkheid van een uitbouw van dit zo
zeer door de West-europese wereld geinspireerd yak te blijven sluiten,
spreekt voor zich zelf 30.
*

Vergelijkt men de practische resultaten met de methodologische
moeilijkheden en spanningen, zo blijft eigenlijk slechts een conclusie :
het verder werk mag in Been geval door de bestaande spanningen
geremd worden, en vooral dient er in de eerste plaats voor gezorgd
29 Cf. B. Bose, Comparative Literature in India, Yearbook VIII ; M. Ghonemi Hilal,
Les Etudes de Litterature Comparee dans la Republique Arabe Unie, Yearbook VIII.
30 Betr. toestand van het comparatisme in de USSR vgl. : G. Struve, Comparative
Literature in the Soviet Union, Today and Yesterday, Yearbook IV ; id., Comparative
Literature in the Soviet Union : Two Postscripts, Yearbook VI ; id., More About Comparative Literature Studies in the Soviet Union, Yearbook VIII. Vgl. ook : M. Deanovic,
La Litterature comparee et les pays slaves, in Proceedings of the Second Congress of the
ICLA.
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dat beide richtingen, d.i. zowel de Franse traditionele methode alsook
de door Wellek gepropageerde werkwijze, op gelijke manier tot hun
rechten komen. Afgezien van het feit, dat beide, naast bepaalde zwakke kanten, ook hun positieve aspecten hebben, zal het er voor het
ogenblik vooral op aankomen tot een synthese door te dringen, en
dan wel een synthese in de eenvoudigste zin van het woord ; het lijkt
ons absoluut mogelijk dat op die manier, binnen afzienbare tijd, een
eenheid der methoden bereikt wordt. De mogelijke toegangswegen
liggen reeds duidelijk afgetekend in elk van de twee hoofdrichtingen :
de op zichzelf gezien reeds positieve tendens in de richting van een
systematische literatuurbeschouwing, zoals deze in het programma van
Wellek verdedigd wordt, kan over het zuiver esthetische heen verder
uitgebouwd worden ; de traditionele Franse richting daarentegen —
en in het bijzonder de door Cane uitgewerkte nieuwe takken — kunnen hun mogelijkheden door strenge kanalisatie vruchtbaar verder
ontwikkelen, last but not least door een voortdurende confrontatie
der toegepaste principes met de principes en hoofdproblemen der
moderne geesteswetenschappelijke methodologie in het algemeen.
Meer dan gelijk welke andere tak der literatuurgeschiedenis staat het
comparatisme voor de mogelijkheid met verschillende andere gebieden der geesteswetenschappen samen te werken : de volkerenpsychologie, de sociologie, de cultuuranthropologie behoren ertoe. Als van
Franse zijde by . bijzonder graag gewezen wordt op de volkerenpsychologische aspecten van het comparatistisch onderzoek 31, zo is dat Been
reden om elke studie, die in de richting van een dergelijk mogelijk
gebruik der te verwachten resultaten schijnt te wijzen, a priori als
niet-literair te bestempelen : men kan een dergelijk hand-in-hand-werken bij de geesteswetenschappen evenmin veroordelen, als men dit bij
de natuurwetenschappen kan. Maar hoe meer het comparatisme met
dergelijke grensgebieden in contact komt, des te meer moet het ook
de verschillende aspecten van zijn mogelijkheden en bevoegdheden
aan een voortdurende principiele zelfcontrole onderwerpen.
Gezien de gegeven toestand, zou het dan ook gunstig zijn, moest
men zich in deze comparatistische discussie stilaan bereid verklaren,
aan al te radikale bekeringstendensen te verzaken die er naar streven
de tegenstander er reeds nu op dogmatische wijze van te willen overtuigen, dat hij in het ongelijk staat. De weg, die hier door de comparatisten in te slaan is, werd — ook dit moge tot de positieve uitzichten
31 Cf. M.-F. Guyard, o.c., p. 76 en passim ,

192

gerekend worden — trouwens reeds aangeduid : Werner P. Friederich
gaf misschien een van de tot nog toe beste voorbeelden door het
stichten van zijn Yearbook 32. En de toekomst van het comparatisme
is voorlopig in deze verzoenende richting te zoeken, niet in verdere
debatten waarbij weinig of geen toenadering bereikt wordt. Want wat
een methode waard is, wordt tenslotte niet zozeer door de overtuigingskracht van haar verdedigers bewezen, dan wel door de resultaten
die ze oplevert.
Wat dan deze toekomst zal brengen, kan en hoeft niet voorspeld.
Maar zeker bestaat er nauwelijks een reden om voor het comparatisme niet dezelfde hoop te koesteren als voor gelijk welke andere tak
der historische of systematische literatuurbeschouwing. Daarom moge
het ook veroorloofd zijn te verwachten dat men het comparatisme
precies niet strenger ter verantwoording roept, dan zulks met deze
andere takken geschiedt.
Tien jaar geleden bracht de al te vroeg gestorven Duitse comparatist Werner Mulch zijn opvatting over de algemene toestand van de
literatuurwetenschap op volgende originele formule : „Eine Wissenschaft entsteht nicht aus dem Nichts, sie entwickelt sich, und die
junge Disziplin der Literaturgeschichte ist heute — wenn ein kiihnes
Bud erlaubt is — vielleicht so weit, wie es die Chemie in 18. Jahrhundert war, als aus der Goldmacherkunst gerade die methodisch gesicherte Fahigkeit der Porzellanbereitung sich entwickelte" 33. In menig geval kan het nuttig zijn de literatuurhistorici — van welke richting ze ook komen, of welke nationale literatuur ze ook mogen beoefenen — aan een dergelijke troost en ook waarschuwing te herinneren.
Zeker echter is zulks nog meer het geval, wanneer het om de comparatisten gaat, en om hen die ze beoordelen.
Erlangen

H.

DYSERINCK

32 Zie ook het belangrijk opstel van W.P. Friederich, Our Common Purpose, Yearbook
IV, p. 55-59.
33 W. Mulch, Uber Aufgaben und Grenzen der Literaturgeschichte, Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz), Abhandlungen der Klasse der Literatur, Jg. 1950,
Nr. 2, p. 76.
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KRONIEK
DE STUDIE VAN DE ZUIDNEDERLANDSE LETTERKUNDE
DER 18de EEUW
Bij ontstentenis van het desbetreffende deel van de — helaas — al to
traag naar - zijn - voltooiing - schrijdende Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, blijven wij vooralsnog, wat de literaire geschiedenis van Zuid-Nederland in de 18de eeuw betreft, aangewezen op het
oudere, algemeen gekende werk van J. TE WINKEL. Inderdaad is, voor wie
in een eerste vruchtbaar contact wil treden met de literatuur uit de Oostenrijkse tijd, het uitvoerige en vrij grondige, zij het ook onvolledige overzicht, dat to Winkel in het vijfde deel (Haarlem, 1924 2) van zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde neerschreef, nog altijd het
meest bruikbare werkinstrument. Van veel geringer belang zijn de enkele
bladzijden die G. KALFF in deel VI (Groningen, 1910) van zijn Geschiedenis aan diezelfde periode wijdde.
Onder de oudere literair-historische werken kunnen ook WILLEMS ' Verhandeling over de Nederduytsche Tael- en Letterkunde, opzigtelyk de
Zuydelyke Provintien der Nederlanden (Antw., 1819-1824), de Schets eener
geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (Gent-Utrecht, 1881 4) van
SNELLAERT en P. ALBERDINGK THIJM ' S Spiegel van Nederlandsche letteren
(Leuven, 1877) nog met enige vrucht geraadpleegd worden. Dat kan echter
niet gezegd worden van HAMELIUS ' Histoire politique et littêraire du mouvement flamand (Brux., s.d.) en de Histoire de la littërature ne.erlandaise
en Belgique (Brux., 1886) van STECHER, noch van de Geschiedenis der
Vlaamsche Letterkunde van COOPMAN en SCHARPE (Antw., 1910), die alle
de 18de eeuw praktisch onverlet laten.
Ook algemene werken van recentere datum laten de onderzoeker schromelijk in de steek. Het hoofdstuk dat in het vijfde deel (Brussel, 1940) van
de Geschiedenis van Vlaanderen over het literaire leven van de 17de en
18de eeuw handelt en dat van de hand is van EM. VALVEKENS o. praem.,
besteedt een enkele bladzijde aan de literatuur uit de Oostenrijkse tijd en
vermeldt slechts advocaat Verlooy en Karel Broeckaert 1 . F. BAUDOUIN, die
in het 7de deel (Utrecht-Brussel, 1954) van de Algemene Geschiedenis der
Nederlanden het hoofdstuk betreffende „Het culturele leven in het Zuiden" verzorgde en daarin de literatuur van ± 1600 tot 1750 behandelde,
vernoemt als laatste auteur Michiel de Swaen : de eigenlijke 18de-eeuwse
1 Van deze laatste wordt als werk verkeerdelijk Borgers in den Estarnine vernoemd,
wat de titel is van de bloemlezing die A. JAcoB uit Broeckaerts tijdschrift, De SyssePanne, samenstelde en in 1922 uitgaf.
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literatuur komt dus niet aan bod. De periode van 1748 tot 1795, door M.
DENECKERE behandeld in het 8ste deel (Utrecht-Brussel, 1955), is bijna
even pover bedeeld. Spanoghe, De Wolf en Verlooy worden even vermeld,
waar de auteur de invloed van de Verlichting in onze gewesten afweegt ;
in het kapittel over „Letterkunde en Taaltoestanden" wordt, naast Verlooy, alleen de dichter Pauwels vernoemd 2.
Een minder stiefmoederlijke behandeling kreeg de ons aanbelangende
periode in Vlaanderen door de eeuwen heen (Brussel-Amsterd., 1952) : in
het tweede deel ervan wisten J. VAN MIERLO en R.F. LISSENS in hun respectieve overzichten van de letterkunde — de eerste „tot 1750", de tweede
„sedert 1750" — een weliswaar zeer summier, maar toch gestoffeerd beeld
van onze 18de-eeuwse literatuur to leveren. Laatstgenoemde zou in zijn in
1953 bij Elsevier verschenen essay De Vlaamse letterkunde van 1780 tot
heden het literaire beeld van de 2de helft van de eeuw uitgebreider en
vollediger tekenen (hoofdst. I : Verlichting en Prae-romantiek, p. 9-15).
Ongeveer gelijktijdig met dit werk van Lissens verscheen De Vlaamse
letterkunde (Antw.-Den Haag, 1953) van E. DE BOCK. Voor een ruim gedeelte gaan de bladzijden hieruit, die op de 18de eeuw betrekking hebben
(hoofdst. XVIII. De Oostenrijkse tijd ; XIX. De Brabantse Revolutie - p.
120 tot 130), terug op wat deze auteur reeds in De Nederlanden. Overzicht
van de geschiedenis, de beeldende kunsten, de bouwkunst en de letterkunde (Antw., 1949) over dezelfde periode geschreven had. Ongetwijfeld meer
cultuurhistorisch dan looter literair-historisch van inslag, met to weinig
aandacht voor de vernieuwende krachten die in de laatste decennia van de
18de eeuw werkzaam waren (en waarvoor Lissens wel oog had), getuigen
deze bladzijden nochtans van een grote belezenheid en bieden ze de lezer
een uitvoerige documentatie.
Aan al wie de 18de-eeuwse Zuidnederlandse letterkunde wil bestuderen,
blijve ook als zeer nuttig werkinstrument de academische lezing aanbevolen van de „kenner" van die eeuw, G. ScHmooK : Bij de herontdekking van
de 18de eeuw. Kanttekening naar aanleiding van een Prijsvraag van de
Academie (Versl. en Med. der Kon. Vl. Ac. 1952, p. 25-48).
Blijft een degelijke literaire geschiedenis van de 18de eeuw in het Zuiden voorlopig nog een wensdroom, op beperkter terrein werd daarentegen
reeds grondige ontginningsarbeid geleverd.
Onder de g e o g r a f i s c h afgebakende publicaties dient op de eerste
plaats het standaardwerk vermeld, dat het Genootschap voor Antwerpse
Geschiedenis wijdde aan Antwerpen in de XVIIIde eeuw (Antw., 1952) en
waarin de Antwerpse ,,letterkundigen en schrijvers" hun hoofdstuk kregen
(p. 248-274, van de hand van C. DE CLERCQ en C. VAN DEYCK). In een
2 Algemene Gesch. der Ned., d. VIII, hoofdst. XI (Het culturele leven in het Zuiden,
1748-'95): 1. De Verlichting (p. 289-298) ; 3. Letterkunde en Taaltoestanden (p. 303-308).
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gelijkaardig werk dat door een aantal auteurs, onder hoofdredactie van
Prof. Dr. R. FONCKE, aan Mechelen de Heerlijke (Mechelen, 1947) werd
gewijd, besteedde Prof. Dr. E. ROMBAUTS de laatste bladzijden van zijn
bijdrage over „de letterkunde van de middeleeuwen tot het einde van de
18de eeuw" (p. 520-540) om de 18de-eeuwse Mechelse literatuur te behandelen. Voornamelijk Brusselse auteurs (ook franstalige) en literaire feiten
vermeldde M. SABBE in Le Brabant litteraire du XIIIe au XIXe siecle, een
bijdrage die hij schreef voor Le livre, l'estampe, l'edition en Brabant du
XVe au XIXe siecle. Memorial de l'Exposition d'art ancien a Bruxelles

(Gembloux, 1935). Gentse schrijvers en literators vonden hun plaats in het
oudere werk van PH. BLOMMAERT, De Nederduitsche Schrijvers van Gent
(Gent, 1861), evenals in F. VANDERHAEGHEN ' S Bibliographie gantoise, 3de,
4de en 5de deel (Gand, 1861-65).
Onder de c h r o n o 1 o g i s c h bepaalde studies vallen alleen te vermelden : J.F.J. HEREMANS, De Nederlandsche Letterkunde in de Oostenrijksche Nederlanden gedurende de Brabantsche Omwenteling (in Nederlandsch Museum 1879, p. 63-86) en J.O. DE VIGNE, De Zuidnederlandsche
schrijvers van het tijdstip der Fransche Overheersching (1795-1815). Deze
laatste studie, verschenen in de jaargangen 1872 en 1873 van De Vlaamsche
Kunstbode, omvat een aantal auteurs, die reeds tijdens de Oostenrijkse
tijd werkzaam waren.
Hoeft er op gewezen te worden — vooraleer de studies en artikels aan
te halen, die over a f z on de r 1 ij k e 18de-eeuwse auteurs werden gepubliceerd — dat gegevens in verband met deze auteurs vaak ook over encyclopedieen en bio- en bibliografische woordenboeken verspreid liggen 3 ?
Het is wel overbodig hier de Biographie nationale publiee par l'Academie royale... de Belgique of het Biographisch woordenboek der Noord- en
Zuidnederlandsche letterkunde van FREDERIKS en VAN DEN BRANDEN te
vermelden. Maar ook oudere publicaties hebben hun belang, zo de Biographie des hommes remarquables de la Flandre occidentale (Bruges, 1849)
en de Algemeene levensbeschryving der mannen en vrouwen van Belgie
van C.F.A. PIRON (Mechelen, 1860-62). Over jezuieten-letterkundigen (o.a.
J.N. de Klugmann) kan C. SOMMERVOGEL, Biblzotheque de la Compagnie
de Jesus (11 delen, Bruxelles-Paris, 1890-1932) bescheid geven ; auteurs,
behorend tot de Norbertijnenorde, vonden hun plaats in L. GOOVAERTS,
Ecrivains Artistes et Savants de l'Ordre de Premontre (2 delen, Bruxelles,
1899-1902). Speciaal dienen nochtans twee eigentijdse bronnen vermeld te
worden. Vooreerst van J.N. PAQUOT de Mimoires pour servir a l'histoire
littiraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, te Leuven in 18 delen ver3 Voor een aantal onder deze schrijvers (o.m. de Brugse rederijker Labare, de Gentse
priester-dichter J. De Wolf, de jezuiet J.N. de Klugmann, de Brusselaar M.F. Vermeren)
zal men overigens haast uitsluitend bij deze bronnen terecht kunnen.
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schenen van 1763 tot 1770. Daarnaast de Histoire des lettres, des sciences
et des arts, en Belgique et dans les pays limitrophes (4 delen, Brux., 184044) en de Lectures relatives a l'histoire des sciences, des arts, des lettres, des
mceurs et de la politique... (4 delen, Brux., 1837), beide werken van de
hand van F.V. GOETHALS, de Kortrijkse lakenkoopman en documentenverzamelaar, die een aantal van de door hem in deze werken behandelde
figuren nog zelf moet gekend hebben.
Over de deken van de Brugse Kamer van de H. Geest, J. P. V a n
M a 1 e (1684-1735), schreef PH. BLOMMAERT (Joannes Petrus Van Male,
in Belgisch Museum 1838, p. 174-196) ; F. VANDE PuTTE gaf een „Levensschets" met bibliografie in zijn uitgave van Van Males Geschiedenis van
Vlaenderen, van het jaer 1566, tot de vrede van Munster (Brugge, 1843).
In enkele recente publicaties heeft M. LUWEL deze Brugse dichter en zijn
werk grondiger besproken. We vermelden in chronologische volgorde :
Een Brugsch Rederijkerstractaat uit de Achttiende Eeuw, De „Ontleding
ende Verdeding Vande Edele ende Redenrijcke Konste der Poezye" door
Jan Pieter Van Male (1724) (in Jaarboek „De Fonteyne" 1944, p. 83-105),
Joannes Petrus van Male als historicus (in Annales de la Soc. d'Emulation
de Bruges 1947, p. 119-144), „Gheestigheden der Vlaemsche Rhymconst"
van de Brugse rederijker Jan Pieter van Male (1681-1735) [in Album Prof.
Dr. F. Baur, d. II (Antw.-Brussel, 1948), p. 61-74] en Twee achttiendeeeuwse Brugse auteurs in twistgeschrijf over de rederijkerskamers (in De
Gulden Passer 1952, p. 121-133) 4.
Aan de Brusselse schrijver-etser J. L. Kr a f f t (1694-?) wijdde K. PIOT
een klein artikel in Dietsche Warande 1887-88 (1 ste jg., nieuwe reeks), p.
60-64 : J.-L. Krafft. Een brusselsch plaatsnijder der 18e eeuw.

Van G. B o u v a e r t (1685-1770), bibliothecaris van de abdij van
St.-Bernardus-op-de-Schelde, gaf

BEN LINNIG

te Antwerpen in 1920 de

Beschrijvinge van den toren van de cathedrale kerke binnen Antwerpen

uit en liet deze uitgave voorafgaan door een „levensbeschrijving".
Een uitstekende studie over deze dichter had Dom W. VAN HETEREN reeds
eerder laten verschijnen in Dietsche Warande 1891 (P. 169-177, 249-266)
onder de titel Een vlaamsche bibliothecaris uit de vorige eeuw, Godfridus
opnieuw

Bouvart 5.
4 Volledigheidshalve weze genoteerd dat de eerste jaargang van het Nederduitsch
letterkundig Jaerboekje (1834, p. 94 sqq.) een paar gedichten van Van Male bevat, ontleend aan een vOOr 1830 verschijnend en niet nader genoemd „Belgisch tijdschrift" en
opgenomen om aan te tonen dat de l8de eeuw toch niet helemaal een „dode tijd" was.
De korte bijdrage, die over Van Male zelf geen gegevens verschaft, draagt noch titel noch
ondertekening.
5 Prof. Dr. J.F. VANDERHEYDEN heeft zopas (jan. 1960) over G. Bouvaert een lezing
gehouden voor de Kan. Vlaamse Academie v. Taal- en Letterkunde. De tekst zal wellicht
een plaats krijgen in de Verslagen en Mededelingen van dit genootschap ?
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J. STERKEN belichtte de figuur van priester S. M. C on i n c k x (17501839) in een tweetal uitvoerige artikels : Romereis en Leven van Kanunnik Simon-Michiel Coninckx, in De Tijdspiegel 1949, p. 114-117, 143-144
en De strijd tegen het Jozefistisch dirigisme te St.-Truiden, in Het Oude
Land van Loon 1949, p. 25-30, 54-57, 91-94 en 97-107. Oudere publicaties
over deze dichter zijn de korte levensschets die PR. VAN DUYSE, na Coninckx'
afsterven, schreef voor het Nederduitsch letterkundig Jaerboekje 1840, p.
127-132, en de bijdrage over S.-M. Coninckx, van de hand van F.D. verschenen in Het Belfort 1889 (2de halfj.), p. 266-272. In dit laatste jaar 1889
verschenen te St.-Truiden Simoen-Michiel Coninckx' dichtwerken, voorafgegaan van eene studie over zijn leven en zijne werken, een uitgave van het
Davidsfonds, dat in datzelfde jaar ter gelegenheid van zijn algemene vergadering de dichter had herdacht. Het verslag van deze herdenking samen
met de tekst van een lezing over Coninckx door Z.E.H. LENAERTS vindt
men in het Jaarboek van het Davidsfonds voor 1890 (Leuven, 1890), p. 75101.
Over de schrijver-drukker-journalist-pamflettist C. M. S p an o g h e
schreef H.L.V. DE GROOTE een uitvoerige bio-bibliografische studie in De
Gulden Passer 1944, p. 27-49, en 1945, p. 19-79.
Terwijl Spanoghe tijdens de Brabantse Omwenteling als keizersgezinde
tegen Patriotten en geestelijken fulmineert, was priester J. J. Vanden
Elsken (die onder de pseudoniemen Keuremenne en Sincerus Rechtuyt schreef) de geliefde pamflettist van de Patriotten. J. MUYLDERMANS
stelde hem in het licht tijdens een academische lezing, opgenomen in de
Versl. en Meded. v. d. Kon. Vl. Ac. 1928, p. 265-392 (Joan. Jos. Vanden
Elsken (deknaam Keuremenne) (1759-1803). Bio- en Bibliographische aanteekeningen). Ook J. STERKEN handelde over hem in het reeds geciteerde
artikel De strijd tegen het Jozefistisch dirigisme.

Een andere figuur die zich tijdens de Brabantse Omwenteling met het
schrijven van — Jozefistische — pamfletten inliet, de geneesheer J. B.
V e r v i e r, werd in de Versl. en Meded. v. d. Kon. Vl. Ac. 1910, p. 191211, door A. DE CEULENEER besproken (Een onuitgegeven gedicht van J.-B.
Vervier); deze bijdrage bevat de tekst van een mooi, Grootnederlands
geinspireerd gedicht „op het herstel van de moedertaal", door Vervier op
het einde van de Franse tijd geschreven.
Uit de progressistische, antiklerikaal en liberaal getinte tijdschriften,
waarvan de Gentenaar Karel Br o e c k a e r t aan 't einde van de
eeuw de opsteller was, las A. JACOB twee bloemlezingen samen, die hij voorzag van een inleiding en aantekeningen : Borgers in den Estamind (Spectatoriale Geschriften I - Antw., 1922) en Den Jongen Tobias (Spectat. Geschr. II - Antw., 1924) 6. Broeckaert, die door Lissens een „rasschrijver"
6 Van Broeckaerts medewerker, J.B. Cannaert, schreef PR. VAN DUYSE de necrologie in
het Nederduitsch letterkundig Jaerboekje voor 1849, p. 160-164.
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genoemd wordt, is ook de auteur van de eerste novelle uit onze literatuur :
zijn Jellen en Mietje (helaas verminkt ten gevolge van de zorgeloosheid
van de Franse censuur, die een gedeelte had laten verloren gaan) kon pas
na de Franse tijd het licht zien en beleefde meer dan een herdruk, o.a. in
de Almanak voor 1837, te Gent bij D. J. Vanderhaeghen verschenen, en in
een eveneens te Gent gedrukte Almanach voor 1844. In 1932 werd van de
oorspronkelijke tekst een heruitgave bezorgd (Jellen en Mietje, naer de
nagelatene veranderingen en verbeteringen van den schrijver. Antw., 1932).
In Bibliotheekgids 1925, p. 89-92, handelde P. KENIS over De litteraire beteekenis van Karel Broeckaert. Het Nederduitsch letterkundig Jaerboekje
voor 1837, p. 127-133, bevat de necrologie van Broeckaert, opgesteld door
PH. B[LOMMAERT] .
De rederijker P. J. de Borchgrave van Wakken, die eveneens
op het einde van de eeuw op de voorgrond treedt en vooral tijdens de
Franse tijd beroemdheid zal verwerven, werd in Belgisch Museum 1844
door PR. VAN DUYSE bedacht met een kleine biografie (p. 432-446: P.J. De
Borchgrave). Honderd jaar daarna kreeg hij zijn tweede — ditmaal zeer
grondige — levensbeschrijving : G. DEGROOTE, Pieter Joost de Borchgrave
(1758-1819), in De Gulden Passer 1945, p. 149-158. Een beperkte bijdrage
over hem verscheen nog van de hand van A. V(IAENE) in Biekorf 1955, p.
223-224: Vaderlandse verzen van P.J. De Borchgrave, 1790-1810.
Volledigheidshalve vermelden we het artikel dat PR. VAN DUYSE in Belgisch Museum 1843, p. 209-226, liet verschijnen over De Borchgraves felle
rivaal-in-de-„poezie", Pieter Johan Robyn, die echter slechts in de Franse
tijd aan het woord kwam.
Over beiden, De Borchgrave en Robyn, vooral dan in verband met de
betwiste wedstrijd van de kamer van Aalst over „De Belgen" (1810), leze
men nog de boeiende bijdrage van F. VAN DER ELST, De lof der Belgen,
Kanttekeningen over het nationaal bewustzijn in Zuid-Nederland, naar
aanleiding van de prijskamp der Catharinisten van Aalst in 1810, in Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederl., d. X, afl. 2-4 (1956), p. 161-179.
Nog over Robyn schreef G. DEGROOTE in Miscellanea J. Gessler, d. I
(s.1., 1948), p. 364-375. In die bijdrage, Poetae minores, besprak schrijver
tevens de figuren van L.J. Maccage, die met zijn werk in de 19de eeuw
thuishoort, en van K. L. Fournier (1730-1803).
Van deze laatste, een lepers rederijker, verschenen de Naergelaetene
Tooneelstukken en Rymwerken in 5 delen te leper in 1820 ; aan deze uitgave gaat een „Voorberigt" vooraf dat Fourniers biografie bevat (en waaruit J.O. DE VIGNE de gegevens over de Ieperling ontleende, die hij in zijn
tevoren genoemde studie over de dichters van de Franse tijd verwerkte).
Hier weze nog een artikel van J.TH. DE RAADT vermeld, Het Testament
op rijm van Jacob Cammaert 7 [Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, jg. 15
7 Een 16de-eeuws kanunnik.
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(1892-93), p. 397-404], waarvan de laatste twee pagina's over de bekende
18de-eeuwse Brusselse rederijker J. F. C a m m a e r t handelen. Een ander Brussels rederijker werd in een recente academische lezing van Prof.
Dr. J.F. VANDERHEYDEN lilt de vergeteiheid gerukt. Deze lezing, F. de la
Fontaine en zijn Verhandeling over de Redenvoering (Versl. en Meded.
v. d. Kon. Vl. Ac. 1956, p. 679-716), laat echter het „scheppend" werk van

de behandelde figuur buiten bespreking, om vooral aandacht te besteden
aan zijn op een Italiaanse bron (L. Riccoboni) gecopieerde „Verhandeling
over de Redenvoering" (Brussel, 1751).
Over een paar auteurs van zeer geringe waarde schreef ten slotte nog
PR. VAN DUYSE. We noteerden : A.E. Vanden Poel, Vlaemsch Dichter, in
Belgisch Museum 1843, p. 96-103, en Pater Verhegghen in Belg. Mus. 1846,
p. 143-157. Dit laatste artikel geeft de lezer tevens een algemeen overzicht
van de toestand van de 18de-eeuwse literatuur, echter al te oppervlakkig
en te kleinerend-ironisch opgesteld om objectief te zijn, al bevat het ook
een paar aantekenswaardige gegevens.
Zoals in voorgaande eeuwen beheerst ook in de 18de eeuw het rederijkersbedrijf de literaire werkzaamheid. Over de 18de-eeuwse r e der ijk e r s, hun bedrijvigheid, hun werk, vindt men een en ander in de reeds
genoemde algemene werken. Daarnaast bieden materiaal : PR. VAN DUYSE,
De rederijkkamers in Nederland. Hun invloed op letterkundig, politiek 8c
zedelijk gebied (uitgegeven door F. DE POTTER en FL. VAN DUYSE - Kon.
Vl. Ac., reeks V, nr. 7. Gent, 1900-1902) ; E. VANDER STRAETEN, Le thèdtre
villageois en Flandre (Brux., 1881 2) ; TH. DE RONDE, Het Tooneelleven in
Vlaanderen door de eeuwen heen (Keurreeks Davidsfonds, Brugge, 1930).
In Het Vlaamsch tooneel inzonderheid in de XIXe eeuw (Brussel, 1927),
geschreven in opdracht van de Brusselse „Morgenstar" door M. SABBE,
L. MONTEYNE en H. THZ. COOPMAN, verzorgde eerstgenoemde een inleidend hoofdstuk over „Het Vlaamsch Tooneel v6Or de XIXe eeuw" (p. 1146). L. MONTEYNE betrok vrij uitvoerig de 18de eeuw in zijn overzicht van
„Het toneel" in het 2de deel van Vlaanderen door de eeuwen heen (p. 178180).
Te vermelden is hier ook de Bibliotheca Belgica, Premiere sêrie (GandLa Haye, 1880-1890), tome IV, C 258 (Chambres de rhêtorique. Concours
imprimès. XVIe-XVIIIe siecles) en Deuxieme sèrie (1891-1923), tome II, C
643 (Chambres de rhèt. et sociêtês dramatiques des Pays-Bas depuis leur
origine jusqu'a la fin du XVIIIe siecle), C 712 (Ch. de rhèt. Anvers), C 713
(Ch. de rhèt. A lost).

Naast die meer algemene werken bestrijken een aantal studies een beperkter terrein : U. VAN MAELE schreef in het reeds vermelde Mechelen de
Heerlijke over „Het [Mechelse] Tooneelleven gedurende de 17e en 18e
eeuw" (p. 561-567) ; E. WILLEKENS behandelde in Antwerpen in de
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XVIIIde eeuw het Antwerpse „Drama en Toneel" (p. 275-300). Over
Fransch-Vlaandersche Rederijkerskunst in de 18de eeuw hield M. SABBE
een academische lezing, gepubliceerd in Versl. en Meded. van de Kon. Vl.
Ac. 1923 (p. 190-217) : ze omvat de tekst en de bespreking van enkele in
handschrift gebleven gedichten van Frans-Vlaamse rederijkers. Rederijkersgenootschappen in Vlaanderen gedurende de tweede helft der 18e
eeuw werkzaam werden behandeld door F. VAN DEN HENDE in Jaarboek
a De Fonteine » 1959, p. 105-138.
In Vaderlandsch Museum 1855 (le deel) en 1858 (2de deel) verschafte
C.P. SERRURE enkele weinig belangrijke gegevens over een aantal Kamers
van Rhetorica (nl. te Antwerpen, Dendermonde, Gent, Borgloon, Hasselt,
Zeeland, Bergen-op-Zoom). In datzelfde Vaderlandsch Museum, 5de d.
(1863), besprak A. DE VLAMINCK uitvoerig de Jaerboeken der Thieltsche
Rhetorykkamer (p. 1-249), en in het 3de deel ervan (1859-1860), p. 90-129
„wierp" F. J. RAYMAEKERS een Historische oogslag op de rederijkkamers
van Diest.
Het Belgisch Museum bevat op zijn beurt een hele reeks artikels over de

rederijkerskamers, artikels waaraan haast alle bovengenoemde algemenere
werken in min of meerdere mate schatplichtig zijn en die we hier rangschikken (in zoverre ze belangrijk zijn voor de studie van de 18de-eeuwse
toestanden) volgens de jaargang waarin ze verschenen :
— jaargang 1837: PH. BLOMMAERT, Beknopte geschiedenis der kamers van
Rhetorica te Gent (p. 417-444) ;
— 1838: J.F. WILLEMS, Over de rederykkamer van Nieuport (p. 192-195) ;
J.J. LAMBIN, Over de rederykkamers van Strazeele en Meenen (p. 330-333) ;
PH. BLOMMAERT, Rederijkkamers van Veurne en ommestreken (p. 357374) ;
— 1839: F.A. SNELLAERT, Over de kamers van rhetorica te Kortryk (p.
5-41) ;
— 1843: D.J. VANDER MEERSCH, Kronyk der rederykkamers van Audenaerde (het begin van deze studie verscheen in jg. 1842, maar bestrijkt de 15de
eeuw ; de 16de eeuw wordt behandeld in jg. 1843 van p. 15 tot 72, de 17de
van p. 230 tot 253, de 18de en 19de e. van p. 386 tot 438).
— 1844: J.F. WILLEMS, Kronyk der kamers van rhetorica, te Lier (p. 288330) ;
— 1846: F.A. SNELLAERT, De Goudbloem van Sint-Nikolaes, hoofdkamer
van 't land van Waes (p. 300-321) ; PH. BLOMMAERT, Tooneelgenootschappen te Gent (p. 364-458).
Alfabetisch groeperen we hier nog een aantal auteurs, die over een of
andere rederijkerskamer schreven :
A. ANGZ. ANGILLIS, Geschiedenis der Rousselaersche rederijkkamer De
zeegbare harten (Tielt, 1854) ; L. BILLIET, Over de rhetorika de Goudbloem van Sint-Nicolaas, hoofdkamer van het land van Waas (St.-Niklaas,
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s.d.) ; PH. BLOMMAERT, Geschiedenis der rhetorykkamer de Fonteine te
Gent (Gent, 1847) ; C. DE BAERE en J. GESSLER, Geschiedenis der Hasseltsche rederijkerskamer De roode roos (Hasselt, 1913) ; K. DE GHELDERE, De
oude Thorhoutsche kamer van rhetorica, met kenspreuk : Door Geest en
Arbeid (Gent, 1905) ; F. DE POTTER en P. BORRE, Geschiedenis der Rederijkerskamer van Veurne, onder kenspreuk : « Arm in de beurs en van
zinnen Jong * (Gent, 1870) ; A. DE VLAMINCK, Jaerboeken der Aloude Kamer van Rhetorika, Het Roosjen, te Thielt (Gent, 1862) ; V. DE Vos, De
rederijkkamer « Het Kersouwken * te Leuven (Leuven, 1908) ; V. D'HONDT,
Geschiedenis van het tooneel te Aalst en bezonderlijk van de Koninklijke
Rederijkkamer „De Catharinisten", onder kenspreuk : aMor VInCIt
(Aalst, 1908) ; J. MAERTENS DE NOORDHONT, Notes concernant la chambre
de rhetorique princiere „De korenbloem" [van leper] in Bull. van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent 1932, p. 37-43 ; J.B. PAQUAY,
De rederijkerskamer „De witte lelie" van Tongeren in Limburgsche bijdragen 1904-1905, p. 105-174 en 1905-1906, p. 99-205 ; E. VAN DEN BERGHE,
Schets eener geschiedenis der rederijkerskamer Sinte-Barbara [van Roeselare] (leper, 1896) ; A. VAN ELSLANDER, De Rederijkerskamer „De Lelie"
te Wakken, in Jaarboek „De Fonteyne" 1945 ; J. VAN ERTBORN, Geschiedkundige aenteekeningen aengaende de Sint-Lucasgilde, en de Rederykkamers, gezegt van den Olyf-tak, de Violieren en de Goudbloem te Antwerpen (Antw., 1806) ; G. J. J. VAN MELCKEBEKE, Geschiedkundige aenteekeningen rakende de Sint-Jans-Gilde, bijgenaemd de Peoene (Mechelen,

1862).
Beperkte onderwerpen in verband met de rederijkersbedrijvigheid werden behandeld door J. MUYLDERMANS, Een rederijkersdag te Wakken in
1781 (Versl. en Meded. v. d. Kon. Vl. Ac. 1914, p. 249-260), een academische lezing over een rederijkerswedstrijd met als onderwerp een treurdicht op Maria-Theresia ; door M.C. LOOTEN, Trois Manuscrits du Comite
Flamand concernant la rhetorique berguoise dite „de Roeyaerts" (in Societe dunkerquoise Pour l'Encouragement des Sciences... Congres des sciences historiques (juillet 1907) a Dunkerque, 2me volume, p. 113-119), waar-

van vooral het tweede besproken manuscript merkwaardig is, omdat dit
het repertorium bevat van de door de „Roeyaerts" tijdens het laatste gedeelte van de eeuw vertoonde stukken (alle in het Nederlands). J. BROECKAERT, Over

de letterkundige beweging in Vlaanderen tijdens de verledene eeuw, in Jaarboek van het Davidsfonds voor 1880 (Gent, 1879), p.

163-176, vernoemt een aantal 18de-eeuwse rederijkers met de door hen
geschreven stukken. V. CELEN besprak enkele Achttiendeeuwsche gruwelspelen in Vlaamsche Arbeid 1928, p. 307-316, en 1929, p. 48-59, terwijl
C.G.N. DE VOOYS in het Jaarboek „De Fonteyne" 1946-47 over Een ruzie
tussen Oudenaardse en Doornikse Rederijkers schreef. In datzelfde Jaarboek van de Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica „De Fonteyne" te Gent
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verzorgde C. DE BAERE een reeks bijdragen over de „Compagnies", nieuwgestichte rederijkerskamers : in jg. 1945 vinden we Het Repertoire der
Compagnies of Nieuwe Kamers van Rhetorica te Brussel, waarbij in jg.
1946-47 Addenda verschenen , in deze laatste jg. ook een nieuwe studie,
De Bedrijvigheid der Brusselse Cornpagnies, studie waarvan het slot in de
daaropvolgende jg. (1948-49) gepubliceerd werd.
In verband met het 18de-eeuwse toneel, zij het buiten het rederijkersmilieu, dient hier nog een andere publicatie van Dr. DE BAERE geciteerd te
worden, nl. Ignatius Vitzthumb en het Vlaamsch Tooneel te Brussel [Feestbundel H.J. Van de Wijer, 2de deel (Leuven, 1944), P. 187-194], waarin de
pogingen beschreven warden die door de directeur van het „Grand Theatre" (de Munt) te Brussel, de musicus I. Vitzthumb, werden ondernomen
om een Vlaamse toneelgroep op te richten en te laten optreden in het door
hem bestuurde theater. Over deze toneelgroep, naast andere, handelde
G. OLBRECHTS in Rondreizende Toneelgezelschappen te Mechelen in de
XVIIe en XVIIIe eeuw (in Handelingen v. d. Koninkl. Kring voor Oudheidk., Lett. en Kunst v. Mechelen, 55ste boekdeel, 1951, p. 67-82) 8.
Het s c h o o 1 d r am a, dat in de 18de eeuw even druk beoefend bleef
als in de vorige, werd bestudeerd door Baron J. DE BETHUNE in Le thedtre
dans les anciens colleges de Belgique [Melanges G. Kurth (Liege-Paris,
1908), t. II, p. 251-266] en vooral in Contribution a l'histoire du thedtre
dans les anciens colleges de Belgique, specialement a Courtrai (Handelingen v. d. Gesch.- en Oudheidkundigen Kring, te Kortrijk-Memoires du
Cercle Hist. et Archeol. de Courtrai. Deel III-Tome III. Kortrijk, s.d.
[1908']). FL. PRIMS besprak Het Vlaamsch Tooneel der Antwerpsche Augustijnen (Versl. en Meded. v. d. Kon. Vl. Ac. 1936, p. 237-249) aan de hand

van een verzameling programma's van prijsuitdelingen, die in het college
dezer orde plaatsgrepen. Voor Mechelen beschikken we over een te Mechelen verschenen, ongedateerde studie van R. VAN AERDE : Het schooldrama Bij de Jezuieten. Bijdrage tot de geschiedenis van het tooneel te
Mechelen. In Was Vlaanderen altijd tweetalig als nu? (s.l.n.d.) ging D.A.
STRACKE na

welke, in 17de en 18de eeuw, de taal was van de bewaarde
toneelprogramma's der Zuidnederlandse jezuietencolleges , de opgevoerde
toneelstukken en de voorstellingen zelf vielen buiten het bestek van zijn
artikel.

Over 18de-eeuwse volkslec t u u r — volksromans, godsdienstig-moraliserende werkjes, die ook vaak studieboeken waren voor het onderwijs
— werd weinig gepubliceerd. L. DEBAENE 'S De Nederlandse Volksboeken.
Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen
1475 en 1540 (Antw., 1951) wijdt een hoofdstuk (deel II, hoofdst. III) aan

8 Deze bijdrage van G. Olbrechts was bedoeld als een aanvulling bij wat U. Van Maele
in Mechelen de Heerlijke over het Mechels toneelleven geschreven had (zie tevoren).
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„de Nederlandse prozaromans na 1540”, dat ook de 18de eeuw bestrijkt.
Een aantal romans en schoolboeken bespreekt E. VAN HEURCK in Voyage
autour de ma Bibliotheque. Livres populaires et livres d'ecole flamands
in -4° (Anvers, 1927). Op het merkwaardig cultuurverschijnsel dat kind en

volwassene „aten uit een hand" — dezelfde lectuur diende voor oud en
jong wees G. ScHmooK in Het oude en het nieuwe kinderboek (Antw.,
1934).
18de-eeuwse v olksliederen in verband met het komen en gaan
der legers, in verband met zege en nederlaag, kan men vinden in J. MUYLDERMANS, Beschouwingen over de X VIIe en de X Ville eeuw in ons Vaderland (Versl. en Med. v. d. Kon. Vl. Ac. 1924, p. 663-723). „Historie van
Sieur Anneesens" van dezelfde auteur bevat de tekst van een anoniem
handschrift over de dood van de Brusselse aanvoerder der ambachten, samen met een liedtekst „over de droeve doot van Sr. Anneesens" (Versl. en
Med. 1922, p. 197-226). Dezelfde Versl. en Med. v. d. Kon. Vl. Ac., jaargang
1934, bevatten twee lezingen van M. SABBE i.v.m. het 18de-eeuwse volkslied,
nl. Klaagdichten over het Barriere-Tractaat (p. 9-34) en Vreugdezangen
bij het tijdelijk verdrijven der Barriere-garnizoenen in 1745 (p. 241-252) 9.
Bekend is ten slotte de rijke verzameling liederen, die door J. GRIETENS en
E. DE GOEYSE werd uitgegeven in de reeks van de door de Koninki. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterk. gepubliceerde studies : Het volkslied
onder de Brabantsche Omwenteling van 1789 (Kon. Vl. Ac., reeks VI, nr.
62 - Leuven, 1940). Tevoren had Dr. DE GOEYSE dit onderwerp reeds behandeld in een artikel voor Onze Kempen 1937, De liederen der Brabantsche omwenteling van 1789, en in De Brabantsche Omwenteling van 1789
(programmabrochure van het N.I.R., nr. 31, Brussel, 1939) 10
Over twee 18de-eeuwse figuren kan voortaan o.i. geen literatuurgeschiedenis meer heenglijden, ook al liggen hun verdiensten grotendeels buiten
het eigenlijke literaire terrein : wij bedoelen de koopman-autodidact W i 1lem Verhoeven en advocaat Jan-Baptist Verlooy.
Over eerstgenoemde schreef het vroegst F. GOETHALS in zijn reeds geciteerde werken. J.F. WILLEMS besprak in Belgisch Museum 1840 heel kort
en eerder koel het grote onuitgegeven gebleven „epos" van Verhoeven, de
„Belgiade" (Belgiade, p. 257-259). De eerste, vrij grondige bio-bibliografie
over hem ligt vervat in een academische lezing van J. MUYLDERMANS, Will.
Fr. Gomm. Verhoeven (1738-1809). Over zijn Leven en zijn Schriften, verschenen in Versl. en Med. v. d. Kon. Vl. Ac. 1920, p. 817-858. In 1923
9 Beide lezingen werden ook opgenomen in SABBE 'S Peilingen, to Antwerpen in 1935
verschenen.
10 Van F.M. van Cannart d'Hamale, dichter van een aantal liederen i.v.m. de Brab.
Omwenteling, verscheen de necrologie in het reeds meermaals vernoemde Nederduitsch
letterkundig Jaerboekje, jg. 1845, p. 165-166 ; ze is van de hand van J.F.J. HEREMANS.
Enkele gegevens over deze dichter ook in Antwerpen in de XVIIIde eeuw, p. 252.
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ontdekte Prof. Dr. C.G.N. DE VOOYS in de Kon. Bibliotheek van den Haag
een uitvoerig rapport, door de Mechelse koopman aan de regeringsambtenaar de Neny gericht (1780), en handelend over de taaltoestanden in de
Oostenrijkse Nederlanden en over de dwingende eis een Nederlands taalprogramma in het onderwijs in te voeren , hij deelde zijn ontdekking mee
in een kort artikel, Een pleidooi voor het Vlaams uit de achttiende Eeuw,
in Bibliotheekgids 1925, p. 33-35. A. JACOB, die over dit rapport en over
zijn auteur reeds een artikel schreef voor Vlaamse Arbeid 1929 (p. 101-111 :
De Vlaamse gedachte en het eenheidstreven aan het slot van de Oostenrijkse tijd"), zou de integrale tekst van Verhoevens handschrift publiceren
in het in 1943 verschenen Van Gansen-Gedenkboek (p. 37-80: Willem
Verhoeven over de Volkstaal en het Schoolwezen aan den drempel van
den Franschen tijd); het eerste deel (p. 37-50) van deze publicatie schetst

de figuur van Verhoeven tegen „de geestelijke achtergrond van de Boerenkrijg", ontleedt ideeen en stromingen die in het werk van de koopmangeleerde hun spoor tekenen en getuigt van een grondige kennis van Verhoevens oeuvre en van het Europese tijdskader waarin het verscheen. In
datzelfde jaar 1943, waarin Jacobs publicatie verscheen, behaalde W. VAN
DEN STEENE aan de Leuvense Universiteit de graad van licentiaat met een
proefschrift over W.F.G. Verhoeven en de taaltoestand aan het einde van
het Oostenrijksche regime. Deze studie, die het leven en werk van de
behandelde figuur zeer uitvoerig en voor het eerst — Muyldermans' lezing
terzijde gelaten — globaal onder de loep nam, bleef onuitgegeven. Wel
zou dezelfde auteur in Handelingen van de Kon. Kring voor Oudheidk.,
Lett. en Kunst v. Mechelen, 54ste boekdeel (1951), p. 117-138 een samenvattend beeld schetsen van de „Mechelse geestesverwant van Verlooy"
(W.F.G. Verhoeven. Een Mechels geestesverwant van J.B.C. Verlooy). Verhoevens academische bedrijvigheid — hij nam deel aan en werd bekroond
in een ganse reeks wedstrijden van de Theresiaanse Academie ____ ontleedden wij in onze publicatie over Taalkennis en Taaltoestanden in en rondom de 18e-eeuwse Keizerlijke en Koninklijke Academie van Brussel (K.V.
H.U., nr. 419, Antw.-Brussel, 1951). Bij gelegenheid van de 150ste verjaar-

dag van Verhoevens afsterven hield Prof. Dr. E. ROMBAUTS, op de Provinciale Academiedag te Mechelen op 10 mei 1959 door de Kon. Vlaamse
Academie ingericht, een herdenkingsrede waarvan de tekst opgenomen
werd in de Versl. en Mededelingen 1959 (p. 213-228: Willem Frans Gommaar Verhoeven (1738-1809). Een levensbeeld). Dezelfde tekst verscheen
insgelijks in 't Land van Ryen 1959, p. 101-120.
De andere belangrijke figuur uit het Zuidnederlandse geestesleven van
de 18de eeuw is J.B.C. Verlooy. K. ANGERMILLE haalde hem uit de verge11 Dit artikel plaatst Verhoevens rapport in het ruimere kader van de laat-l8de-eeuwse
Zuidnederlandse taaltoestanden en behandelt nog een paar andere figuren, o.m. Desroches, advocaat Mulle en J.B. Lesbroussart.
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telheid met een kleine bijdrage in Volkskracht van dec. 1912, getiteld De
eerste flamingant (p. 3-14). A. JACOB zou, rond de tijd dat hij voor het
eerst over Verhoeven schreef, ook de auteur van de merkwaardige „Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden" met een
bijdrage bedenken : het Album opgedragen aan Prof. Dr. J. Vercoullie, d. I
(Brussel, 1927), bevat zijn zeer lezenswaardig opstel Verloo en d'Onacht
der Moederlyke Tael (een paraphrase) (p. 155-161). De eerste uitgebreide
en grondige biografie van Verlooy, waarin zijn gestalte getekend wordt
tegen de politieke achtergrond van het einde der eeuw en zijn voorname
rol in de Brabantse Omwenteling voor het eerst ruim wordt belicht, verscheen van de hand van S. TASSIER in Revue de l'Universiti de Bruxelles
dec. 1937-janv. 1938, p. 155-171 : Verlooy, prêcurseur du mouvement flamand. Deze revelerende studie nam schrijfster opnieuw op in Figures rdvolutionnaires (XVIlle siecle) (p. 87-114), een publicatie die als nr. 6 in de
reeks „Notre Passé" verscheen (Brux., 1942). J. GRAULS tekende Verlooys
portret in Honderd groote Vlamingen (Antw., 1941), p. 291-293. Een onuitgegeven bron over de 18de-eeuwse „voorman" is het proefschrift (J.B.C.
Verlooy en de „Verhandeling op d'Onacht der Moederlijke Tael in de
Nederlanden"), waarmee A. BONI te Leuven in 1942 zijn graad van licentiaat behaalde.
Verlooys Verhandeling kende te Gent in 1829 een eerste heruitgave,
bezorgd door hoogleraar SCHRANT ; een tweede verscheen te Antwerpen
in 1938, met een inleiding van Dr. R. VAN ROOSBROECK.
Misschien mogen hier nog een paar bibliografische gegevens hun plaats
vinden over de Hollander Jan Des Roche s, de eeuwige tegenstander
van Verhoeven, die in de Zuidelijke Nederlanden kwam carriere maken en
het van „spraekkonstenaer" bracht tot secretaris van de Academie en inspecteur-generaal van de theresiaanse colleges 12. Over hem schreef WILLEMS
in Belgisch Museum 1840 (p. 427-447: Des Roches en zyne aenhangers in
de tael) en stelde daarbij Des Roches' activiteit reeds in een juist daglicht.
Zeer lovend is het beeld dat A. SLUYS van hem tekent in een uitvoerig artikel, Desroches, in Revue pêdagogique beige 1888, p. 169-193. In ons bovengenoemd werkje over de Academie hebben wij aan de academiesecretaris
een hoofdstuk gewijd.
Grootnederlands besef en belangstelling voor de Noordnederlandse letterkunde hebben in de 18de eeuw niet ontbroken. Gegevens daarover vindt men bij 0. DAMBRE, Nederlandsch cultureel Gemeenschapsgevoel in Eeuwen van politieke Gemeenschapsondermijning (Inzonderheid
van Zuid-Nederlandsch standpunt uit beschouwd), verschenen in het eerste
deel van het reeds vernoemde Vercoullie-Album, p. 73-92 ; bij M. DIERICKX,
12 Des Roches is ook de auteur van enkele gelegenheidsgedichten en vertalingen van
kerkelijke hymnen, bewaard in het archief van de Koninklijke Academie van Belgie.
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„Belgie” of „De Nederlanden". Beschouwingen over onzen nationalen
naam (Streven 1945, p. 169-178) en bij V. WALGRAVE, Belgica : Losse bedenkingen omtrent de historiek van ons Nederlandsche volksbewustzijn (Kultuurleven 1945, p. 677-688).
Over bewondering voor Vondel en zijn werk vertelt M. SABBE in Vondel
en Zuid-Nederland met andere opstellen (Antw., 1939). Het was ook SABBE,

die de Brugse rederijker J. Quicke, schrijver van een „leven van den weergaloozen en onvermoeyelyken dichter Joos van den Vondel" (1789), betrapte op literaire diefstal : Quicke parafraseerde de Vondelbiografie (1683)
van Geraard Brandt [Een achttiende-eeuwsch plagiaat in Melanges P. Fredericq (Brux., 1904), p. 119-123]. Zelf poogden wij een globaal overzicht te
geven van de Groot-Nederlandse traditie en belangstelling voor het Noorden in de Oostenrijkse Nederlanden in Kultuurleven 1960 (januari), p.
33-42.
De studie van de t a a l t o e s t a n d e n hoort weliswaar niet bij de
eigenlijke literaire geschiedschrijving, maar wie de 18de-eeuwse letterkunde
in al haar uitingen bestudeert, zal onvermijdelijk geconfronteerd worden
met het verval van de moedertaal, met bewondering voor en verdediging
van die „verbasterde" taal, met de om-zich-heen-grijpende verfransing ook
en met het groeiend verzet hiertegen (Verhoeven en Verlooy zijn overigens
de exponenten van dit verzet). Daarom mogen hier tot slot enkele publicaties en studies vernoemd worden, die ons aangaande de 18de-eeuwse taaltoestanden inlichten.
Onder de oudere bronnen hierover zijn te vermelden het versiag van de
„Vlaemsche Commissie" (Vlaemsche Commissie. Instelling, Beraedslagingen, Verslag, Officieele Oorkonden, onder toezigt van leden der commissie
uitgegeven - Brussel, 1859) en de onvoltooid gebleven bijdrage van K. DE
FLOU, Schets eener Geschiedenis der Nederlandsche Taal en der Taalstudie in de Nederlanden, verschenen in Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle jg. VI (1884) tot jg. IX (1887) (voor de I8de eeuw is van belang jg.

IX-1887, p. 101-103, 281-290, 325-333, 413-418).
Recentere bronnen zijn, chronologisch gerangschikt : het z e e r kritis c h te hanteren Essai sur la question des langues dans l'histoire de
Belgique (Brux., 1919) van J. DES CRESSONIERES , het grote standaardwerk
van F. BRUNOT, Histoire de la langue francaise des origines a 1900, t. VIII
(2 volumes, Paris, 1934-1935), dat voor de Zuidnederlandse taaltoestanden
nochtans te zeer op Des Cressonieres steunt, en de aan gegevens en feiten
uiterst rijke studie van M. DENECKERE, Histoire de la langue francaise dans
les Flandres (1770-1823) (nr. II-III uit de reeks Romanica Gandensia, verschenen te Gent in 1954). Omzichtigheid is geboden in verband met Deneckeres opvatting over de „spontane verfransing" in de 18de eeuw, een
opvatting die hij ook verdedigde in Rondom de taaltoestanden in Vlaams207

Belgie (1715-1830) (Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, d. IV,

afl. 3-4, p. 177-212) 13. Beknopt hernam de auteur gegevens en conclusies
van zijn Franse publicatie in nr. 8 uit de Voorlichtingsreeks van het Oostvlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis, onder de titel Het
Vooruitschrijden van het Frans in Vlaanderen (Gent, 1951).
Ten slotte nog volgende, naar inhoud en omvang beperktere studies :
— voor Frans-Vlaanderen: C. LOOTEN, La Penetration des Lettres francaises en Flandre apres le Traite de Nimegue (1678) in Melanges
d'hist. litt. gen. et comp. offerts a F. Baldenspenger, t. II (Paris, 1930), p.
78-88.
— voor Gent: A. COUNSON, Le francais a Gand (Publications de l'Acadimie roy. de langue et de litt. francaises. Bruxelles, 1923), en M. DENECKERE, Verfransing te Gent (1750-1800) in Handelingen der Maatschappij
voor Gesch. en Oudheidk. te Gent, nieuwe reeks, d. III, afl. 2 (Gent, 1948),
p. 165-192 (de meeste gegevens hieruit vindt men uitvoeriger weer in
Deneckere's uitgave van 1954).
— voor Brussel: M. SABBE, Aanteekeningen over letterkunde en taaltoestanden te Brussel in 17e en 18e eeuw in Versl. en Med. v. d. Kon. Vl.
Ac. 1934, p. 557-573 (ook opgenomen in Peilingen, p. 195- 217), en A. COSEMANS, Taaltoestanden

historisch gezien. Het cultureel uitzicht van Brussel
in de 18e eeuw, tot 1830, in Handelingen v. d. Zuidned. Maatschappij voor
Taal- en Letterk. en Geschied. 1952, p. 129-140. Van deze laatste auteur
was in diezelfde Handelingen 1950 reeds een bijdrage verschenen (p. 3260 : Bestuur, gezelschapsleven en taaltoestanden historisch gezien), die voor

het grootste gedeelte ook op Brussel betrekking had.
Leuven, 27 april 1960

J. SMEYERS

13 Vrij scherpe kritiek op Deneckeres werk vanwege P. GEYL in Bijdr. voor de Gen*.
der Nederl., d. XII, p. 65-67.
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IN MARGINE
RUUSBROEC-HANDSCHRIFT E
Toen Willem de Vreese in 1900-1902 zijn De Handschriften van Jan van
Ruusbroec's Werken liet verschijnen, moest hij zich voor de beschrijving
van hs. E — dat uit de Leuvense abdij van 't Perk afkomstig is en vooral
de XII Dogheden bevat — tevreden stellen met de luttele gegevens die
kanunnik David er in zijn Ruusbroec-uitgave (III p. X) over verstrekt had.
David had het in de jaren voor 1860 voor zijn pioniersarbeid in bruikleen gekregen van E.H. J. Sterckx, leraar aan een school in Brussel. Maar
nadat hij er de varianten uit had opgetekend, kwam het niet bij zijn
rechtmatige eigenaar terug. Alle „ijverige nasporingen", die De Vreese
bijna een halve eeuw later deed om het terug te vinden, bleven vruchteloos.
Zelfs het Lierse begijntje Budts, die in haar jeugd dienstbode was geweest
bij de geleerde kanunnik, wist over het hs. niets te vertellen, al had zij
haar „meester" in der tijd wel geholpen met het glossarium.
Lang werd het geduld van De Vreese niet op de proef gesteld. Het verloren schaap scheen instinktief zijn oude Perkse stal weer opgezocht te
hebben. De Vreese zag het daar in 1902, indien wij zijn eigenhandige aantekening in de BNM molten geloven. Toch duurde het nog tot 1933-34
v6Or hij het hs. uitvoerig beschreef. Emile van Hooff, een Antwerps bibliofiel, bezat het toen.
In 1941 bleek het terug van eigenaar veranderd te zijn en zich te bevinden in de verzameling van Edmond Denie 1 . Deze fungeerde als chef-kok
en was tevens eigenaar van een gerenommeerd Antwerps restaurant. Op
de tweede verdieping kon hij met trots en met kennis van zaken aan de
belangstellende bezoeker een keurkollektie laten bewonderen van handschriften, vroegdrukken en andere bibliofiele uitgaven.
Edmond Denie overleed op het einde van 1944, terwijl de vliegende
bommen boven de Scheldestad ellende zaaiden. Zijn meelevende vrouw
verwisselde enkele maanden later het tijdelijke met het eeuwige. Kort
daarop was de met zoveel zorg en liefde tezamen gebrachte kollektie — die
o.a. rond de 70 hss. bevatte — verkocht, en niemand wist hoe of waarheen.
Daarom mag het een gelukkig moment heten toen Dr. P.C. Boeren van
de Leidse Universiteitsbibliotheek een Ruusbroec-hs. aanstreepte in de
veilingkataloog Auktion 72 (18-19 nov. 1959) van de antikwaars Karl 8c
Faber in Munchen, nl. nr. 12 p. 5. Spoedig kon ik tot mijn blijde verrassing
1 Prosper Verheyden wijdde hem een in memoriam in De gulden Passer NR 23 (1945)
p. 237-242. Het p. 238 vermelde hs. van de gulden Troon door Otto van Passau uit het
jaar 1484 is door de Leidse UB. bij Sotheby gekocht in febr. 1951 ; het kreeg nr. BPL
2541.
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vaststellen dat wij hier geen nieuweling begroetten maar een oude bekende
ontmoetten : het verloren gewaande hs. E. De direktie van de bibliotheek
heeft daar toen dadelijk werk van gemaakt en het hs. kunnen aankopen.
E heeft dus na zijn onrustig bestaan en zijn zwerftocht eindelijk weer een
thuis gekregen ; het berust thans onder de signatuur BPL 2636.
R. LIEVENS

VOORLOPERS VAN DE DORDTSE BUNDEL
MET SCHRIFTUURLIJKE REFREINEN
De belangrijkste verzameling ,,schriftuurlijke refreinen" is, zoals bijna
algemeen wordt aangenomen, bewaard gebleven in een boekje dat in 1592
voor Jasper Troyen te Dordrecht werd gedrukt onder de titel :
Veel schoone II Christelijcke ende Schriftuerlijcke II Refereynen / ghemaeckt wten ouden ende II nieuwen Testamente / die noytin druck en zijn
II wtghegaen : Met noch een Ghenealogie II ofte afcoemst des woesten ende
II grouwelijcken Antechrist / eerst II ende voor aen gstelt. II Noch is hier by
gheuoecht / een boecxken 11 genaemt een spil van sinnen / opt derde / II
vierde ende vijfste Capittel van 11 Twerck der Apostelen. II Noch een
boecxken genaemt / Den boom II der schriftueren / van ses personagien /
gespeelt II tot Middelburch / in Zeelant / den eer- II sten Augusto / int
Iaer XXIX II Vignet II Tot Dordrecht / voor Iasper Troyen Boec 11 vercoper inden Griffoen by de Wijnbrug II Anno 1592. II
De in deze titel genoemde spelen werden resp. reeds in 1903 en 1870 heruitgegeven en besproken 1. Aan de refreinen zelf werd voor het eerst in
1928 aandacht besteed door Prof. Dr. C.G.N. de Vooys, die er ook een
aantal specimens opnieuw van publiceerde 2. Hij sprak daarbij over het
door hem geraadpleegde exemplaar als van een unicum, terwijl hij ook
geen oudere editie dan die van Jasper Troyen scheen te kennen. Wel vermoedde hij dat er oudere uitgaven konden bestaan hebben, maar hemzelf
waren zij niet onder ogen gekomen.
Andere literatuurhistorici, zoals Prof. Dr. W.A.P. Smit en Prof. Dr.
G.A. Van Es, die de schriftuurlijke refreinen in hun overzichten van Pro-

1 Het Spel van sinnen opt derde, vierde en vijfste capittel van Twerck der Apostelen
door F. Pijper in de Bibliotheca Reformatoria Neerlandica, I. 's-Gravenhage, 1903, p.
287-366 en Den Boom der Schrifturen door G.D.J. Schotel, Utrecht, 1870.
2 De Dordtse bundel met christelycke en schriftuerlycke refereynen, in : Ned. Archie'
voor Kerkgesch., Nieuwe Serie, XXI, 1928, p. 273-296.
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testantse lyriek betrokken 3, verwezen eveneens uitsluitend naar de uitgave
die Prof. De Vooys had bekend gemaakt.
Het is voor de literatuurstudie niet zo belangrijk dat wij van de zgn.
Dordtse bundel nog een tweede exemplaar hebben aangetroffen 4 - De
Vooys' exemplaar was dus Been unicum — van groter betekenis lijkt ons
het vinden van een tenminste tien jaar oudere editie, die, naar wij intussen
constateerden, ook aan Dr. A. Van Els'ander niet onbekend is geweest 5.
Op de titelbladzijde van deze uitgave lezen wij :
Veel schoo-11 ne Christelijcke ende 11 Schriftuerlicke Referey-linen ghemaeckt
wten ouden ende 11 nieuwen Testamente / die noyt 11 in druck en zijn
wtghegaen : ii Met noch een Genealogie of te II afcoemst des woesten
en-11de grouwelijcken An- II techrist / eerst ende II voor aen ge-stelt. / Vignet
II Tot Delff. II By Aelbert Hendricxsz. II woonende aent Merct-velt.
Het is een boekje in 8° van 84 bladen. Het bevat met de „genealogie"
uitsluitend refreinen. De verschijningsdatum kan bij benadering worden
afgeleid uit de plaats, waar Aelbert Hendricxsz zijn beroep uitoefende op
het ogenblik dat hij het boek in het licht gaf. Reeds een vroegere lezer
(en bezitter ?) van het enige in de Kon. Bibloitheek te Den Haag bewaarde
exemplaar noteerde op een ingeplakt briefje : „Daar volgens Ledeboer
Alb. Hendriks in 1580 of 1581 aent Mercvelt werkzaam was, moet dit
werkje in 1580 of 1581 gedrukt zijn" 6.
Wat ons bij het lezen van Hendricxsz' uitgave vooral interesseerde was
het vinden van een antwoord op de vraag die Prof. De Vooys zich reeds
in verband met de jongere editie gesteld had. Sprekende over de Dordtse
bundel zegde hij : „...aan de bundel is een register toegevoegd dat in de
nummering niet helemaal overeenkomt. In het register staat als nr. 33 een
referein dat niet in de tekst voorkomt ; Nr. 34 van het register beantwoordt aan Nr. 33 van de teksten, enz. De 65 nummers van het register
beantwoorden dus aan 64 refereinen in de tekst, maar om het getal vol te

3 Dr. W.A.P. Smit in zijn Dichters der Reformatie in de zestiende eeuw, GroningenBatavia, 1936, p. 39-41 en Dr. G.A. Van Es in de Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden (onder leiding van Prof. Dr. Fr. Baur), deel III, Antwerpen-Brussel-'s-Hertogenbosch, 1944, p. 163.
4 Een bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek te Leiden en een ander in de Kon.
Bibl. te Den Haag. Welk exemplaar Prof. De Vooys geraadpleegd heeft is ons niet bekend.
5 Cfr. zijn studie Het refrein in de Nederlanden tot 1600, Gent, 1953, p. 32 en p. 173.
Enigszins misleidend is alleen zijn voorstelling op p. 173, als zou Prof. De Vooys de aandacht gevestigd hebben op de uitgave van c. 1580, waar het in werkelijkheid de editie van
1592 is.
6 Dit stemt overeen met wat A.M. Ledeboer in zijn De boekdrukkers, boekverkoopers
en uitgevers in Noord-Nederland..., Deventer, 1873, op p. 117 over deze drukker zegt.
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maken is er een ander, 65ste referein aan toegevoegd. Zou dat veroorzaakt
zijn, doordat het register uit een gedrukt voorbeeld overgenomen werd,
terwijl bij het zetten Nr. 33 bij vergissing overgeslagen is ?" 7
De Delftse druk kan echter het door Prof. De Vooys bedoelde „gedrukte
voorbeeld" niet geweest zijn. Wij vinden er precies dezelfde onregelmatigheid als in het boekje van Jasper Troyen. Beide uitgaven hebben identiek
dezelfde refreinen en ook hetzelfde register. Het verschil tussen de teksten
van beide edities ligt alleen, wat de refreinen betreft, in een aantal onbeduidende spellingvarianten.
Het boekje van Aelbert Hendricxsz is evenwel niet de oudste uitgave
die we van de schriftuurlijke refreinen kennen. Door een gelukkig toeval 8
kwamen wij op het spoor van een andere gedrukte verzameling van de
door ons gezochte gedichten, die niet minder dan 22 jaar ouder dan de
Delftse druk bleek te zijn.
Over inhoud en datum van dit boekje worden wij op de titelbladzijde
als volgt ingelicht :
Veel schoone II Gheestelijcke ende Schriftuerlijcke II Refereynen / ghemaeckt wten ouden 11 ende nyeuwen Testamente / die noyt II in druck
en zijn wtghegaen / met II noch een genealogie / ofte af-II coempst des
Woesten ende grouwelijcken Ante-II christ / yerst ende voor II aen ghestelt
II Vignet II Ghedruckt Int Iaer ons Heeren. II M.D.LVIII.
Het exemplaar dat wij van dit werkje kennen bevat nu nog 82 bladen.
Een vel (C) ontbreekt. Het bezit een ex-libris met de naam van P.A. Pijnappel. Op het eerste witte schutblad staat genoteerd : rarissimus libellus
Liederboek der Wederdoopers.
Over drukker en plaats van verschijnen vernemen wij ditmaal niets. De
belangrijkste wetenswaardigheid wordt ons echter niet onthouden : de
datum van vervaardiging, 1558.
Ook deze bundel bevat, zoals de Delftse uitgave, geen spelen. Hij bezit
daarentegen, zoals de Dordtse en de Delftse editie, eveneens 65 refreinen,
waarvan er nochtans slechts 53 met die van de jongere uitgaven overeenstemmen.
Wij trachten thans duidelijk te maken hoe de inhoud van het oudste
werkje, dat wij van nu af, naar de plaats waar het zich bevindt A zullen
noemen, zich verhoudt tot de inhoud van de Dordtse en de Delftse edities,
die wij met D . zullen aanduiden. Wij doen dit als volgt : Voor de refreinen

7 a. art., p. 274.
8 We kunnen het misschien beter de vriendelijkheid van de bibliothecaris der Universiteitsbibliotheek te Leiden noemen, die ons, bij het informeren naar gedrukte verzamelingen van schriftuurlijke refreinen aldaar, attent maakte op het bundeltje in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam dat wij hierboven bespreken.
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die in beide bundels (A en D) voorkomen geven wij alleen de nummers
die deze gedichten in de twee te vergelijken verzamelingen dragen. Voor
D zullen wij van het 33ste refrein of een dubbele nummering moeten gebruiken : eerst het nummer dat het besproken gedicht in de bundel zelf
draagt en daarna datgene, dat het register hiervoor opgeeft. Voor de
gedichten die slechts in een verzameling te vinden zijn geven wij buiten
de nummers ook het /ncipit en de stokrege19.
A

D

I tot X
XI

1 tot 10
ontbreekt

Inc. : Ghy Christen natien die nae Godts beelt zijt gheprent /
St. : Wye volstandich blijft totten eynde sal salich wesen.
11
12
13
14
15
16
17
ontbreekt

XII 10
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

Inc. : Doen haer de menscen met subtilen listen risten
St. : Om tschandelijc ghewin men nv Gods woort smoort.
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII

18
19
20
21
22
23
24
25
ontbreekt

Inc. : 0 dierbaer siele na Gods beelde gescapen.
St. : De zijne en sal God inder noot niet laten.
XXIX

ontbreekt

Hierin worden de afkortingen stilzwijgend door ons opgelost.
Dit refrein staat niet volledig in ons exemplaar van A, daar. zoals we reeds zegden
een volledig vel (C) ontbreekt. Verdwenen is daardoor ook de tekst van de nrs. XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, evenals van een deel van nr. XVIII.
9

10
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Inc. : Die wijsheyt is gecomen wten monde soet
St. : Want wijsheyt werct duecht / ende duecht wint deeuwich
leuen.
ontbreekt

XXX

Inc. : Hoe moet den man voider triumpheringhe
St. : Een redelijck wijf is haers mans croone.
XXXI

ontbreekt
Inc. : Gaet alle tot Christum menscen die beladen
St.: Die doort ghelooue in Christus reene zijn.

XXXII

ontbreekt

Inc : 0 verstroeyt cleyn volc en verscrict u niet.
St. : Om dat Godts woorden moeten waerachtich blijuen.
XXXIII
XXXIV
XXXV

26
27
ontbreekt

Inc. : 0 wtvercoren bruyt die laecht int verstranghen
St. : Christus Jezus ons vanden vader ghesonden.
XXXVI
XXXVII

28
ontbreekt

Inc. : Ontwaect Broeders die daer ligt ghebonden
St. : Wandelt int licht wanneer ghyt siet schijnen.
XXXVIII

ontbreekt

Inc. : Lof bouen lof moet v aencleuen soet
St. : Tsweerelts samblant / is al drijfsant / niet sonder Godt.
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII

29
30
31
32
—/33
33/34
34/35
35/36
36/37
37/38

11

11 Dit is het refrein dat wel in het register van D voorkomt, doch waarvan de tekst
zelf in de Dordtse en Delftse bundels niet werd opgenomen.
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XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII

38/39
39/40
40/41
41/42
42/43
43/44
44/45
45/46
46-47

LVIII

ontbreekt
Inc. : 0 verstroyt cleyn voick en verscrict v niet
St. : Om dat Gods woort moet waerachtich blijuen.

LIX
LX

47/48
48/49

LXI

49/50
50/51
51/52
52/53
53/54

LXII
LXIII
LXIV
LXV

D bezit dan nog 12 refreinen, waarvan er 11 in het register worden genoemd, die A niet heeft. Wij hoeven hier hun incipit of stok niet op te
geven, daar deze te vinden zijn in het overzicht dat Prof. De Vooys van de
Dordtse bundel gegeven heeft.
Weer interesseert ons nu de vraag of A soms het door Prof. De Vooys
bedoelde „gedrukte voorbeeld" voor D kan geweest zijn en of wij aan de
hand van A de onregelmatigheid in D kunnen verkiaren.
Een zeker antwoord kan allerminst gegeven worden ; wij kunnen alleen
het volgende onderstellen. De samensteller van D — en wij denken hier
in de eerste plaats aan de Delftse editie, die zelf als voorbeeld voor de
Dordtse moet gediend hebben — heeft ongetwijfeld een exemplaar van A
op zijn werktafel gehad, toen hij een nieuwe bundel schriftuurlijke refreinen voor de druk gereed maakte. Dit blijkt niet alleen uit de overeenkomst in zake inhoud van de twee verzamelingen maar eveneens en vooral
uit het feit dat de volgorde der gedichten in A en D overeenstemmen. Een
elftal gedichten zullen hem voor heruitgave minder geschikt geleken hebben, die hij dan door andere heeft vervangen. Wat nu als register in D
dienst doet kan de oorspronkelijke lijst van te publiceren refreinen geweest
zijn. Refrein XLIII uit A wilde hij aanvankelijk wel opnemen, dat in zijn
lijst dan ook het nummer 33 kreeg. Achteraf liet hij het, om een ons
onbekende reden toch vallen, maar vergat het in zijn lijst te schrappen.
Dit bracht mede dat zijn bundel nu maar 64 refreinen telde en om ook het
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aantal gedichten van D met dat van A in overeenstemming te brengen
heeft hij er een nieuwe tekst bijgevoegd : refr. 65 uit D. Daar hij zijn
register niet onmiddellijk met de werkelijke inhoud van de bundel in
overeenstemming bracht, vergat hij dit ook later te doen, daar hier toch
65 refreinen in vermeld werden.
Dit is inderdaad niet meer dan een hypothese. Intussen zouden wij ons
bij het vinden der editie van 1558 vooral hierom kunnen verheugen dat
zij ons niet alleen 12 gedichten brengt, die ons niet uit D bekend waren,
maar ook dat er zich onder deze 12 het refrein bevindt, waarnaar het
register van D ons nieuwsgierig had gemaakt.
Toch was het vinden van A hiertoe niet nodig. Het bewuste gedicht
treffen wij ook aan in een boekje dat in de Kon. Bibliotheek te Den Haag
berust en een verzameling van drie liederen en refreinen bevat. Het draagt
als titel :
Een Suyuerlijck II ende schriftuerlijck Boecxken van II drie Schriftuerlijcke Liedekens / II ende drie schriftuerlijcke Refereynen / aenbewesen 11
ende wel beuesticht met der schrift seer nut voor II alle Godureesende liefhebbers der heyli- II gher schriftueren. Nu nieuwelijck II wt ghegaen / die
in gheen an- II der Liedekens Boecken II en staen. II Gheeft God die eere.
II Ghedruckt by my Magnus vanden II Merberghe. Anno. M.D.LVI. II
Dit boekje dat slechts 16 blz. telt werd reeds beschreven door Dr. F.C.
Wieder 12 die ook andere uitgaven van Magnus vanden Merberghe onder
ogen heeft gehad en de werkplaats van deze drukker te Keulen situeert 13.
De drie refreinen, die dit bundeltje bevat stemmen achtereenvolgens
met de nummers XLV, XLIII en XLVI van A overeen. Het tweede dan is
het gedicht dat alleen in het register van D, als nr. 33 vermeld staat.
Wij laten de tekst hieronder, volgens de uitgave van 1556, volgen 14 :
Refereyn
0 Hemelsche vader / almachtich regent
Van wien alle goede gaven excellent
Seer vloedich dalende zijn groot van valuere
Tot elcker ure
Thoont u bermherticheyt heere / die niet en ent
Aen my misdadich mensche / die was verblent
Door mijn sondich leven / in grooten doluere
Cranck van natuere
Sijt mijns genadich God / verlost van getruere

12 De schriftuurlijke liedekens, Academisch proefschrift, 's-Gravenhage, 1900, nr.
XXXII (p. 136).
13 ibid., nr. XXXI p. 136).
14 In onze transscriptie hebben wij de afkortingen stilzwijgend opgelost en het gebruik
van u en v aan het hedendaagse gebruik aangepast. De Bijbelse referenties in margine
meenden wij hier achterwege te mogen laten.
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Dwerck uwer handen — en wilt niet versmaden
Ghy die my gemaect hebt naer u figuere
Vergheeft door u goetheyt alle mijn misdaden
Thoont aen my Heere die duecht uwer genaden
Laet my u getrouwelijck dienen onbevreest
Opdat ick nach ingaen / die rechte paden
Gheeft my den vertroostere / uwen goeden geest.
Schept in my een reyn herte / o hoochste claerheyt
En stort daer inne / den geest der waerheyt
Op dat hy my leere wijsheyt perfeckt
Die tot duechden streckt
Een levende geloove / der vruchtbaerheyt
Uutgroeyende is / door liefde sonder swaerheyt
Gheeft my vader / door Jesum Christum onbevleckt
Al ben ick incorreckt
Thoont my u groote goetheyt / mijnen geest verweckt
Gheeft my verstant / beschermt my van heresije
Ende van quade valsche leeringe suspeckt
Die seer veel gesaeyt is nu ten tije
Gheeft my kennisse / maeckt dat ick u belije
Leert my van u goetheyt den rechten keest
Conforteert my / o hemelsche melodye
Gheeft my den vertroostere / uwen goeden gheest.
Neemt niet van my / alder ghenadichste Heere
Uwen heylighen gheest / op dat hy my leere
Uwen wille te doene / in vruecht en in pijne
Met blijden aenschijne
Want daer in leydt / myn salicheyt / telcken keere
U subiect te sijne / soeckende u eere
Doende u begheerte / tot dien fijne
Om u vriendt te syne
Met uwer liefden edel Goddinne
Doorstraelt mijn herte / verhoort mijn kermen
Laet u groote liefde / als een medecijne
Mijn siele ghenesen / in liefden verwermen
O GOD u ledeken wilt uut liefden ontfermen
Leert my u trouwe bewijsen uut liefden meest
Noch bidde is u Heere / door u bloedighe ermen
Gheeft my den vertroostere / uwen goeden gheest.
Prince
Bermhertighe Prince / alderhoochste verheven
Die den vertroostere / uwen gheest hebt ghegeven
Met sijn overvloedighe gracien groot
Uwen ionghers minioot
Waer door sy sterck werden / en perfeckt van leven
Onverwinnelijck als leeuwen / soot is bescreven
Niet vreesende tormenten / sweert / duyvel noch doot
In eenigher noot
Maer volherdich blijvende / uut liefden bloot
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Totten eynde u ghetrouwe dienaer vaillandt
0 Coninck der salicheyt / onser alder hoot
Die alleen mijn salicheyt hebt in u handt
Laet niet verloren / die ghy uut liefden playsandt
Doer u doot versoent hebt / in tsweerelts foreest
Maer thoont my u gracie seer abondant
Gheeft my den vertroostere / uwen goeden gheest.

Het voorkomen van drie gedichten uit het register van de Dordtse
bundel in een uitgave van 1556 en van 54 uit dezelfde lijst in een uitgave
van 1558 brengt ons een stevige bevestiging van Prof. De Vooys' vermoeden, dat de meeste der door hem besproken refreinen in het midden van
de 16e eeuw moeten geschreven zijn. De aanwijzigingen, die hem tot deze
onderstelling brachten en hem ook, wat de plaats van herkomst betreft,
naar de Zuidelijke Nederlanden voerden kunnen nog met andere interne
gegevens der refreinen worden aangevuld, waarop wij hier echter niet
nader zullen ingaan.
Slechts een detail van dit aspekt der schriftuurlijke refreinen willen wij
nog even ter sprake brengen. Prof. De Vooys had reeds opgemerkt dat
de Dordtse (en derhalve ook de Delftse) bundel twee refreinen bezit waarvan de stokregel („Aldus van / triumphant / dit lief mijn leven hier") dezelfde is als die van een hele reeks gedichten in de bundel van Jan de
Bruyne 15. Zij dragen in D resp. de nummers 29 en 53 (54 in het register).
Verder herkende Prof. De Vooys in nr. 52 (53 in het register) een refrein,
waarvan de stok („'sWeerelts samblant is als drijfsant / niet sonder Godt")
met de regels van een andere reeks gedichten bij De Bruyne overeenstemt 16.
Van slechts een enkel dezer drie gedichten, nr. 29 17 nl., is de hele tekst
in de bundel van de Antwerpse verzamelaar weer te vinden.
De drie gedichten komen ook in de editie van 1558 voor :
53/54 in D = LXV in A
= LXIV
52/53
= XXXIX
29
In A ontdekten wij nu nog een vierde refrein dat, in zijn stokregel, met
een der genoemde reeksen uit de Antwerpse verzameling overeenstemt.
15 Op deze stokregels vindt men bij J. de Bruyne 13 refreinen. Zij dragen in de
uitgave van Ch. Ruelens, Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw..., Antwerpen, 1879-1881, de nummers 27-38.
1 6 Hierop heeft De Bruyne 14 refreinen : nr. 109-122. Dr. A. Van Elslander heeft
inmiddels aangetoond dat de twee reeksen gedichten afkomstig zijn van een in 1566 door
de Berchemse Kamer Den Bloeyenden Wyngaert ingericht refreinfeest. Cfr. zijn artikel
Een refreinfeest te Antwerpen in 1566, in : Belg. Ts. voor Philol. en Gesch., d. XXV,
1946-1947, p. 134-142. Hierin spreekt hij op p. 135 ten onrechte van slechts 12 refreinen
op de stok „Sweirels samblant is als drijfsant niet sonder godt".
17 Refr. 29 in D = refr. 36 bij Ch. Ruelens.
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Refr. XXXVIII heeft als stokregel eveneens „Tsweerelts samblant / is al
drijfsant / niet sonder Godt". In D vinden wij van dit refrein geen spoor.
Waarom de samensteller van D dit gedicht niet heeft overgenomen en
waarom slechts een der vier genoemde gedichten bij De Bruyne te vinden
is vormen raadsels die een heruitgever van de schriftuurlijke refreinen
met vele andere problemen kan trachten op te lossen. Aan materiaal voor
zijn onderzoek zal het hem door het bestaan van verschillende edities en
van handschriftelijke verzamelingen ook, waarin refreinen van het schriftuurlijke genre voorkomen, beslist niet ontbreken.
Mechelen

L. RoosE

WERK VAN LUCAS D'HEERE ONTDEKT
Bij het Warburg Institute verscheen een boek van Frances A. Yates over
'The Valois Tapestries', de reeks van acht superbe wandtapijten in de

Uffizigalerij, vervaardigd voor het Franse hof in de zestiende eeuw. In het
eerste deel van haar werk toont de schrijfster aan dat de tekeningen
hiervoor geleverd werden door Lucas d'Heere. Waarschijnlijk waren de
tapijten een gift van Willem van Oranje.
Antwerpen

E. DE BOCK

JUSTUS DE HARDUWIJNS „TOT PHOEBUM"-SONNET
Het aan Phoebus, de god van de poezie, opgedragen sonnet, waarmede
de Harduwijn zijn Roose-mondcyclus inluidt, werpt bij nader beschouwen
een veelbetekenend licht op de eigenlijke inspiratieve bron van zijn jeugdpoezie, alsmede op het inzicht dat hij in eigen wezen en kunnen had
verworven op het ogenblik waarop hij schroomvol zijn „eerste vruchten"
— in sonnet I omschreven als „mijns ionck-iaerighe Jeughds onblusschelijcke spranghen" — door bemiddeling en onder de hoede van zijn vrienden en bewonderaars anoniem zou laten verschijnen.
Zijn verantwoording, substraat van een gewetensonderzoek in poeticis,
onthult een nog niet overwonnen vorm-en-inhoud-dualisme : met nadruk
words dit uitgebeeld in dit op een spanning van onderscheiden gebouwde

1 Zie onze heruitgaaf van Roose-mond (1613) in de Zwolse Herdrukken, nr. 21, 1956,
blz. 72, waar de in voetnota gegeven interpretatie der verzen 13/14 onvolledig en onjuist
is
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sonnet, heel bijzonder in de aan renaissancevisie on tleende antitesen 2
Phoebus (god van de poezie) en „een meerder Godt" (god van de liefde),
lauwerkrans en mirtuskroon : de attributen van dichter en van minnaar,
terwijl het in sonnet I nog duidelijker wordt vertolkt door „schoonheydts
Autaer" en liefdegloed („die door de liefde gloeyt"), hetgeen ongetwijfeld
te herleiden is tot een diepe, wezensinnerlijke tweespalt tussen dichterlijke
schroom en fier minnaarsbewustzijn.
Merkwaardig in dit verband is de tegenstelling tussen enerzijds de kwatrijnen en de eerste terzine, en anderzijds de slotterzine. Als uit een kinkhoorn van dichterlijke onvoldaanheid over een nog niet bereikte vormschoonheid ruist in oratorische exklamatieve renaissancetrant tot vijfmaal
toe het ontkennend bijwoord „noynt" (nooit) op, dat kulmineert in de
bekentenis van inferioriteit : „noynt en hebb alsnoch weerdighs yet gheschreven". Terwijl daartegenover de slotterzine, na een daaruitvoortvloeiende restriktie, bevestigend opklinkt en in een golfslag van zelfvoldaan
minnaarsbewustzijn de zegezekerheid van een wel verdiende „Mirtus-croone" uitjubelt.
Ik ben een nog onervaren dichter, bekent de auteur, en verdien derhalye geenszins de lauwerkrans, waarmede volwaardige kunstenaars van oudsher door Phoebus worden geeerd ; maar ik ben wel een minnaar, ik heb
de „ars amandi" beoefend, de god der Liefde zal dit inzien (sal insien
mijne cunst, d.i. dat en hoe ik heb liefgehad) en mij i.p.v. de mij nog niet
toekomende lauwerkrans voor poezie zeker een mirtuskroon vereren, die
minnaars en zangers der minne wel verdienen. Mijn kunst is nog geen
hoge poeziekunst, ze is „ars amandi" ; zo luidt de grondgedachte.
Aldus dient hij zich niet in de eerste plaats als dichter en vormkunstenaar aan, maar als minnaar en belijder van het wisselend spel der liefde.
Er wordt op het behandelde gegeven nadruk gelegd : getuigenis afleggen
over zijn „ionck-iaerighe Jeughds onblusschelijcke (liefde-) spranghen" is
zijn ondubbeizinnig doel. Daarin ligt de ontroeringskern en de emotieve
radiatie van de hele Roose-mondcyclus.
Dit aan het slot van het Phoebus-sonnet verkondigde en in sterk relief
gebrachte standpunt : „een meerder Godt dan (Phoebus) sal insien mijne
cunst en my een Mirtus-croone gheven" helpt de sluier lichten die over het
Roose-mondgeheim hangt.

2 Zie P.A.F. van Veen in de konklusie van zijn merkwaardige dissertatie over Het
Hofdicht als tak van een Georgische litteratuur (Van Goor Zonen, Den Haag, 1960).
Mirte en laurier worden in de Georgische litteratuur steeds paarsgewijze genoemd, en
zijn reeds in de Oudheid als zodanig te vinden ; overigens ook later bij de meest uiteenlopende schrijvers. Sedert de renaissance werden ze echter meestal antitetisch gebruikt.
Schr. verwijst zelf naar Werner Rosz Kennst du das Land, wo die Zitronen bliihn? Zur
Vorgeschichte einer Goethe-Strophe". (Germ.-rom. Monatschrift, 1952, II, blz. 172.
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Over de aard en de intensiteit van 's dichters „onblusschelijcke spranghen" kan men van mening verschillen : men kan het aksent leggen op
een gesublimeerde Amor sine amore -- zoals uit enkele reakties op onze
„Roose-mond" heruitgaaf is gebleken —, men kan ook de polsslag van het
eigen hart, eigen hoop en teleurstelling van de auteur releveren — zoals
wijzelf altijd hebben gedaan ; maar wie de echo's van het Phoebus-sonnet
opvangt, kan toch de initiale sfeer en de voedingsbodem van eigen jeugdige verliefdheid niet loochenen( evenmin als hij de priesterlijke gekeerdheid naar God en Maria als eerste inspiratiebron van de latere „Goddelicke
Lof Sanghen" kan ontkennen). Wel moge nog worden gewezen op het
ontbreken van eigenlijke lokale kleur — men denke hierbij aan de realia
bij Zevecote, Hooft, Bredero e.a. —, en op het ontheven zijn aan zinnelijke
erotiek ; maar hier zal de inslag van bepaalde Pleiade-voorbeelden zoals
du Bellay en Desportes wel een rol hebben gespeeld, en overigens vooral
het laattijdig verschijnen van de bundel „Weerliicke Liefden". De auteur
zelf, en (of) zijn vrienden-uitgevers zullen in 1613, d.i. zes jaar na de Harduwijns priesterwijding en benoeming tot pastoor, op hun hoede zijn geweest, in acht nemende „den ampt die by teghenwoordich is bedienende" ;
zij zullen er welbewust naar hebben gestreefd door het weren van realia
en ev. te zwoele erotiek een serenere bezieling en een algemener karakter
van de te publiceren „proefstuxkens" te suggereren. In geweten kon de
geestelijke boekencensor dan gerust verklaren : „in rythmis his nihil offendi quod honestati, aut Christianis moribus adversetur..."
Over de omstreden kernvraag „abstractum of gelouterde werkelijkheid"
weiden we hier niet verder uit ; het moge voorbehouden blijven aan een
latere bijdrage over mogelijke Ficiniaanse achtergronden in „Roose-mond".
Ons intussen tot het Phoebus-sonnet beperkend, beamen we onze vroegere zienswijze ; primordiaal doorslaggevend waren geenszins de litteraire
impulsen, wel kwelde de drang om eigen ontroering te verwoorden. Maar

inziende dat hij nog niet bij machte was die explosieve kern op Phoebuswaardige wijze te vertolken, en van huize uit in bewondering voor de
Plëiadedichters opgeleid, ook mede onder de impuls van de toenmalige
Pleiade-uitstraling over de Nederlanden, is de Harduwijn voor de uitbeelding van zijn idylle en ontgoocheling bij het aan elkaar voorbijglijden van
twee harten vanzelfsprekend bij de in aanzien staande Franse voorbeelden
te rade gegaan en heeft hij op zijn beurt gewedijverd in het spel van de
imitatietechniek. Jeugdige gevoeligheid voor vrouwelijke bekoorlijkheid
vond een resonansbodem in zijn onder diverse invloeden gewekte en gestimuleerde gevoeligheid voor Pleiade-liefdeverzen. Ze waren hem levende en
welkome echo's van wat hij zelf ervoer, en ze schonken hem voor een groot
deel het modegewaad waarin hij zijn amor hulde, (zoals hij eveneens later
zijn priesterlijke inspiratie naar nieuwe modevoorbeelden uit religieuze
na-Pleiadesfeer zou vertolken). De fascinerende glans van de uitheemse221

nieuwe poezievormen was zo overweldigend, en de opvatting dat imiteren
van bewonderde dichters veeleer als een bewijs van gelijkbesnaardheid en
als een eer gold was zo algemeen verspreid, dat geen enkel dichter er nog
kon aan weerstaan. Wie zat niet gevangen in dat dichte web van petrarquistische en Pleiade-sonnetten ?
Men denke even terug aan de zegetocht van het Nederlands sonnet ; de
Heere, van Mander, van der Noot, van Hout waren hem in een spiraal
van al maar volmaakter techniek voorgegaan ; de tijdgenoten Hoof t, Bredero, van Beaumont, de dichters van „Den Bloem-hof van de Nederlantsche Ieught" (1608), zijn vrienden Heinsius, Heemsen, van Liefvelt, Stalpart van der Wielen e.a. schreven van uit eenzelfde invloedsfeer klinkdicht na klinkdicht. Uit het oog verlieze men evenmin dat zijn vader,
Francois de H., die onder Pleiade-dichters had geleefd en van zijn verblijf
in Frankrijk menige geliefkoosde sonnettenbundel had meegebracht, te
Antwerpen vriendschap sloot met de Brabantse Ronsard Jonker Jan van
der Noot, en overigens beroemdheid verwierf om zijn vertaling in het
Nederlands van de oden van Anakreoon 3, ten slotte, dat de gedichten van
de precieuse en zeer bewonderde Desportes in 1596 ook te Antwerpen van
de pers waren gekomen.
Maar het verheugende nu is, dat Justus de Harduwijn toch zelf een
begenadigd dichter was en dat hij niet enkel de ontleende gewaden naar
eigen smaak kon draperen, maar ook „ut herten vri" kon zingen, en spontaan adel van dichterschap aan adel van ontroering kon paren. Zo ging
mede van de vorm van zijn poezie een bekoring uit : de kiank van zijn
woord, het ritme van zijn vers, de golfslag van zijn sonnet, de cyclische
struktuur van de hele bundel verraden een meesterschap. En ook dit
ontdekten zijn vrienden tot hun vreugde : het is opvallend hoe zij alien
in hun lofdichten zijn „dobbel constigh werck" (Caudron) 4 huldigden,
zij prezen hem en als taalkunstenaar, en als serene zanger van „een Liefde
reyn-eerbaere" 5 . In een bijzonder daglicht komt dit zelfs te staan aan het
slot van David van der Lindens uitvoerig lofdicht op „De Gheboorte der
Liefden" 6 waar, in naklank op de Harduwijns antitetisch „laurier-mirtus"
sonnet, in opdracht van de „Eer" (d.i. Phoebus, beschermer van dichtereer
en -bewustzijn) en van de „Eeuwigheydt" (d.i. „een meerder God", bezieler
en beschermer van eeuwige minne) de paarsgewijze „met Laurier ende
Mirt" gekroonde „Fame" (faam) optreedt om de Harduwijns tweevoudige
roem te verkondigen, niet eenzij dig als minnaar of als dichter, maar als
volwaardig zanger van de Liefde.

3 Ook daarvan zijn echo's in R. op te vangen.
4

Uitg. Dambre, blz. 71.

5 ibid., blz. 160, vers 12 (David van der Linden).
6 ibid., blz. 152-161, verzen 139-146.
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Het past dan, dat ook wij de dichter van „De weerliicke Liefden tot
Roose-mond" en de lauwerkrans en de mirtuskroon toeèigenen. Ook in
onze ogen is hij en dichter en minnaar.
Gent

0. DAMBRE

HOOFT EN JUVENALIS
EEN EXPERIMENT IN SATIRE UIT 1607
In 1630 schrijft Hooft aan Huygens : „Lucanus en Juvenalis hebben mij
eertijds al wat in 't harte gelegen." 1 De gedichten wijzen dit uit 2. Van.
Juvenalis heeft Hooft in 1624 de tiende satire gedeeltelijk vertaald 3. Opmerkelijk zijn de sporen van Juvenalis in het Gedicht op De Prins van
Oragnien of De Gewonde Vrijheit. Treurspel van D. Heins van 1610 4 . Het
is een gedicht op hoog niveau, dat meer dan eens aan de geleerde adressaat
het genoegen der herkenning gunt. In twee opeenvolgende alexandrijnen
zinspeelt Hooft op dicta uit twee satiren 5 : de werkelijk goeden
vs 25 Sijn deerlijck dun gesaejt. Men vinter naulijck seven
Die Brutus of sijn oom gelijcken in haer leven ;
Juv. 13.26 Rari quippe boni ; numera, vix sunt totidem quot
Thebarum portae vel divitis ostia Nili.
14.43 Sed nec Brutus erit, Bruti nec avunculus umquam.

Ook de regels over de erger-dan-ijzeren tijd gaan op Juvenalis terug :
vs 65 Voor d' ijsselijcke tijdt, daer 't ijser hardt bij haelen
Op veel nae niet en mach ; welck onder de metaelen
Verlooren moeite doet met soecken naeme wreedt ;
Dewijl natuir geen stof soo streng to scheppen weet.
Juv. 13.28 Nunc aetas agitur peioraque saecula ferri
Temporibus, quorum sceleri non invenit ipsa
Nomen et a nullo posuit natura metallo.

1 Brief 222, aangehaald door F. Veenstra, Bijdrage tot de kennis van de invloeden op
Hooft, Diss. Groningen 1946, p. 16.
2 Voor Lucanus en Hooft zie Veenstra, p. 152 vv.
3 LSt 1.213-5.
4 LSt 1.103-5.
5 Op de tweede plaats is gewezen door J.C. de Haan, Studien over de Romeinsche
elementen in Hooft's niet-dramatische Poezie, Diss. Groningen 1923, p. 62. Voor echo's
van Juvenalis' satiren in de Ariadne en in de Baeto zie nog Veenstra, p. 68-9 en 87-8 ;
en L.C. Michels, Filologische Opstellen II, Zwolle 1958, p. 160 vv.
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In de verzen over den vierden Caesar, Caligula 6, ontwikkelt Hooft de
verzen van Juvenalis over de chaotische toestanden, toen Caligula gek
geworden was door de liefdedrank, die zijn vrouw hem geschonken had :
vs 81 Den vierden was verwoedt ; doe sachmen tijden 166pen,
Al had Juppijn ontsint den hemel laeten slOOpen
En schieten nederwaerts met onbesuisde val,
Te plettren 't Roomsche rijck ; soo craeckte' en borst het al.
Juv. 6.618 Ardebant cuncta et fracta compage ruebant,
Non aliter quam si fecisset Juno maritum
Insanum.

Tenslotte heeft Hooft voor Nero de woorden van Juvenalis over deze
dubbele parricida overgenomen 7 :
vs 87 Maar dees noch Nero self, ruim waerdich diemen stack
Met dubble sim, en slang in dubble leéren sack,
Cuius supplicio non debuit una parari
Juv. 8.213
Simia nec serpens unus nec culleus unus.

De belangrijkste plaats echter voor wie de invloed van de satire, en van
Juvenalis in het bijzonder, op Hooft bestudeert, is wel de even gortige als
vlijmende, in taal en plaatselijke bijzonderheden aan de Warenar herinnerende, r ij m b r i e f van 160 7, die begint Een luttel tijts 8.
„1607 moet een crisis in Hooft's leven geweest zijn", zegt van Tricht 9,
„men zou het de overgang kunnen noemen van de pastorale periode naar
die van maatschappelijke vestiging." De rijmbrief van dat jaar lijkt mij een
experiment van Hooft te zijn geworden in het schrijven van een satire,
naar 's lands gelegenheid, in klassieke trant. Voor een beter begrip van
Hooft's ontwikkeling en voor de geschiedenis van de satire in de Nederlandse letteren 10 heeft het zijn nut te weten, dat Hooft in deze rijmbrief,

6 De verklaring van Leendertz-Stoett bij Hoofts monstering der Caesaren is onjuist :
de derde is Tiberius, de vierde Caligula, de vijfde Claudius ; Caius Julius Caesar de
dictator is namelijk de eerste Caesar. Zie Suetonius' Levens der Caesaren.
7 Op deze vertaling heeft reeds de Haan, p. 62, gewezen. Nero heeft zijn moeder en
zijn opvoeder Seneca vermoord ; in de aangehaalde verzen wordt de traditionele straf
voor vadermoordenaars aangeduid.
8 LSt 1.56-60.
9 H.W. van Tricht, P.C. Hooft, Haarlem 1951 (Verhandelingen Teyler's Tweede
Genootschap, Nieuwe Reeks XIV), p. 38.
10 Voor de invloed van Juvenalis in de moderne litteraturen zie het hoofdstuk Juvenal
In and After the Renaissance, in G. Highet, Juvenal the Satirist, Oxford 1954, p. 206 vv.
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om een woord van Six van Chandelier te gebruiken, aan het Juvenaliseren 11 is. Met drolligheden en moedwilligheden, met vegen links en rechts,
met opwerpingen en terzijdes, met sordida vocabula en uitheemse woorden de maatschappelijke kritiek larderend, volgt Hooft de ongegeneerde
mos satiricus der Romeinen. Op sommige punten is bovendien de invloed
van bepaalde plaatsen van Juvenalis onmiskenbaar.
In de eerste verzen van het fragment, dat ik hieronder laat volgen, is
misschien een herinnering te bespeuren aan een vers uit Persius' eerste
satire. De volgende verzen over Heraclitus en Democritus zijn geen vertaling van, maar wel niet geschreven zonder herinnering aan de passage over
dit edele paar in Juvenalis' beroemde tiende. Volgen enkele verzen, die
ingegeven lijken door enige regels uit het begin van Juvenalis' eerste : er
de brui aan gevend nog langer te luisteren naar eindeloze voorlezingen uit
eigen werk, heeft deze besloten zijn kwelgeesten met gelijke munt te betalen door zelf naar de pen te grijpen , ook hij heeft onderwijs genoten.
Onmiddellijk op de bewerking van deze regels laat Hooft een veramsterdamsing volgen van de navrante verzen uit Juvenalis' derde, waarin een
vriend van de dichter uitlegt, waarom hij zijn boeltje gepakt heeft en zich
terugtrekt in het nest Cumae : geen deugniet, deugt hij in Rome niet.
Na de praktijken en de vrijbuiterij van cooman Braetvarken, vs 121, en
zijn soort aan de kaak gesteld te hebben, laat Hoof t een dezer lieden luidruchtig protesteren, om hem aldus te antwoorden : 12

11 J. Six van Chandelier, Poesy, Amsterdam 1657, begint, p. 414, een schimpdicht op
Tromp en Paauw, vrij naar de eerste regels van Juvenalis' eerste satire :
Zal ik dan eeuwigh, in het dringen van gehuppel,
Van kreupel rymsiek volck, geslaagen met de kluppel,
Van vinnge vaarsen zyn, om onverdienend ooren ?
Zal nooit myn rymkruk eens dien lompen hoop verstooren ?
Juv. 1.1 Semper ego auditor tantum ? numquamne reponam
Vexatus totiens rauci Theseide Cordi ?
Enkele regels later noemt hij het schrijven van dit berispdicht Juvenaliseren.
12 De bijgevoegde vertalingen van Matthijs van de Merwede zijn ontleend aan Alle de
Schimpdichten van ... Juvenalis en ... Persius door verscheide dichteren, Haarlem 1709
(Em. Elmeguidi = M. van de Merwede, zie van Doorninck i.v.). De vertaling van Abraham Valentijn is genomen uit De schimpdigten van ... Juvenalis en ... Persius Door Ab.
Valentijn, Den tweeden druk, Leyden 1703 (eerste druk 1682).
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vs 126 Ick ben aldus gemaeckt, men moet mij dus verslijten.
Siet ick ben heel goet lachs ; als u conscientij viijt
Haer selven, dat ich sie, soo schicklijck nae 't proffijt,
'T is mij niet mogelijck mijn ginneken te staken,
Persius 1.12: Quid faciam ? Sed sum petulanti splene : cachinno.
Vertaling van
Maar hoe zal ik my hoeden
M. van de Merwede Van uit te bersten ; daer my steeds de dert'le milt
Tot lacchen prikkelt ? Doet daer tegen wat ghy wilt,
Of kunt : Men is daer van geen Meester.
vs 130 Ick loof, Heraclitus soudt ghy aent lachen maken,
Wiert hem het guichelspel van u gemoet bekent,
Was wt de ployen slechs sijn aensicht niet verwent,
En al bestorven in grimaces van het huilen.
Altijt, tien tegen een, raeckt' hij aen 't mesemuilen.
Maer quam Democritus die loech noch alderharst.
Dan wordij quaet ? 0 lacht om ons weer dat ghij barst.
Juv. 10.28
Iamme igitur laudas, quod de sapientibus alter
Ridebat, quotiens de limine moverat unum
Protuleratque pedem, flebat contrarius auctor ?
Sed facilis cuivis rigidi censura cachinni :
Mirandum est, unde ilie oculis suffecerit umor.
Perpetuo risu pulmonem agitare solebat
Democritus,
Vertaling van
Vindtghe dat nu wel goedt, dat d'een van bejde de
Hoof t
wijsen
(LSt 1.213.32) Loegh al zoo ras hij maer zijn voet wtsette ter deure :
En wederom dat d'ander en kon zijn schreyen niet
houden ?
Maer ijder eenen licht zoud staen 't bedillende
lachen.
Wonder ist van waer aen al 't vocht die ooghen
geraekten.
Democritus plagh staegh met lachen zijn longen te
schudden, —
vs 137 Ik heb in school geploecht dat het mijn meester deerde,
Moy gelt gecost al eer ick dus veel dichten leerde,
Vresende plack en gard, begrauwt een heelen dach,
Tis seker niet te veel dat jck 'er wat voor lach.
Soo goet dat ick ' pampier verquis met dese dingen,
Als, 't orber een factoor met valsche rekeningen.
Juv. 1.15
Et nos ergo manum ferulae subduximus-stulta est dementia, cum tot ubique
Vatibus occurras, periturae parcere chartae.
Vertaling van
Wel wy zyn immers mee de plek ontwassen ?
M. van de Merwede 't Waer zot meedoogen, wilde ik nu 't papier
verschoonen,
Daer, door de Vaerzen van Poeeten by 't dozyn,
De winkels reeds voorzien van peperhuizen zyn.
vs 143
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En sooment lachen om quae mallicheit verbiedt,
Adieu dan Amsterdam ick deugher langer niet.
Want liegen can ick niet, een preker cloeck int keffen,

Die mijn gemoedt misprijst, en can ick niet verheffen,
Soo ras een fielt maer roept Calvinus en Nassouw.
En can jck niet verbreéri dan jcker veel van houw,
Kerckbancken broén, noch van predestinatij praten ;
En willen sij mij niet maken, sij mogent laten.
Steelt een sijn meesters sijd ; ick kan niet seggen stout,
T verscheelt van dieverij, het goed was hem vertrouwt :
Mij dunckt veel eer dat, die vertrouwet goedt bestelen
Sijn waert een bast te meer hadden sij maer twee keelen. 13
Cooptmen de waechknecht om —
Verva1scht men waeren —
Quid Romae faciam ? mentiri nescio ; librum,
Juv. 3.41
Si malus est, nequeo laudare et poscere ; motus
Astrorum ignoro ; fumus promittere patris
Nec volo nec possum ; ranarum viscera numquam
Inspexi ; ferre ad nuptam quae mittit adulter,
Quae mandat, morunt alii ; me nemo ministro
Fur erit, —
Vertaling van
Wat zou ik te Rome doen ? Liegen kan ik niet : een
Ab. Valentijn
boek als 't niet en deugd kan ik nog pryzen, nog
verzoeken uyt te schryven : ik ben geen ster-wyze, ik
wil nog kan een zoon zijns vaders sterf-dag vast voorzeggen : Padden ingewand heb ik noit bezien : 't
loopend boodje te zijn wegens 't gene overspelers aan
haar matressen zenden of belasten, weten andere
beter als ik : Nieman t zal door mijn toedoen stelen —

Nijmegen

J.C. ARENS

EEN NAAMLOOS GRAFSCHRIFT VAN VONDEL
In de (door Thomas van Domselaar in 1660 samengestelde) verzamelbundel Hollantsche Parnas vindt men zoals de drukker Jacob Lescaille de
lezer in zijn inleiding meedeelt o.a. „meer dan negentigh dichten van
J.v. Vondel, die nooit eenigh mensch in druck zagh, en meest alle den lof
en gedachtenis van treffelycke manner begrypen" 1 . Hieronder treft men
verschillende grafschriften. Het allerlaatste, dat op pagina 582 werd afgedrukt, is naamloos ; het draagt de eenvoudige titel Grafschrift, terwip ook
in het gedicht zelf geen persoon vermeld wordt. Onmiddellijk hiervoor op
dezelfde pagina staat het bekende grafschrift Ter eettwige gedachtenisse
van wijlen Michiel le Blon.
13 Deze regel van Hooft is een variant op juvenalis 8, 213-4, die boven, p. 224, reeds is
aangehaald.
1 Hollantsche Parnas, of Verscheide Gedichten, Gerijmt door J. Westerbaen, J. v. Vondel, J. Vos, G. Brant, R. Anslo, en andere voornaamste Dichters onzer eeuwe.
Door T. v. Domselaar verzamelt. t'Amsterdam, By Jacob Lescaille, Boekverkooper op
de Middeldam, naast de vismarkt, 1660.
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Van Lennep heeft in zijn Vondeluitgave het naamloze grafschrift, dat
op het eerste gezicht geen enkel verband houdt met dat op Le Blon, met
enige aarzeling opgenomen in het laatste deel, waar hij het, met een weinig
voorbehoud, beschouwt als een grafschrift van Vondel op zichzelf. Hij
leidt het nl. als volgt in : „Het volgende (grafschrift) waaraan wellicht de
gedachte aan zijn eigen naderend einde geboorte gaf, vinde hier zijn
plaats" 2 . Om deze interpretatie met betrekking tot Vondels „naderend
einde" aanvaardbaar te maken, dateert hij dit vers in het „Chronologisch
register" van hetzelfde deel op 1673 3. Van Vloten verkeerde eveneens in
onzekerheid omtrent de juiste datering, en vroeg zich af, of dit gedicht
niet omstreeks 1668 geschreven kon zijn.
Bij het samenstellen van zijn Bibliographie van Vondels werken, die in
1888 het licht zou zien, merkte J.H.W. Unger echter, dat genoemd grafschrift reeds in 1660 in de Hollantsche Parnas verschenen was, dus niet na
die datum geschreven kon zijn. Op pagina 186 van deze Bibliographie
dateert hij het 1657, het blijkbaar opvattend als een variant op het voorafgaande grafschrift op Michiel le Blon, die in 1657 was overleden. Merkwaardig is echter, dat hij het vers in dezelfde bibliografie nogmaals vermeldt bij de niet nauwkeurig te dateren verzen, geschreven voor 1660 4.
Unger scheen dus niet zo zeker van zijn opvatting, dat dit grafschrift op
Le Blon doelde. Echter bij zijn bewerking van Van Lenneps Vondeluitgave
verbindt hij het toch, zonder enige toelichting met het grafschrift op Le
Blon, en doet het voorkomen, alsof ook dit naamloze vers geschreven
werd ter eeuwige gedachtenis van 's dichters goede vriend 5 . Latere Vondeledities nemen deze interpertatie kritiekloos over, ook de W.B. - uitgave, die
beide verzen plaatste in deel 8 op pagina 599 6.
Nu schijnt deze interpretatie beslist afwijsbaar. Vooreerst bestaat er voor
de verbinding van deze twee grafschriften geen enkele positieve reden. Er
ontbreekt boven het tweede die aanduiding, welke Vondel bij alle andere
dubbele grafschriften gebruikt, nl. „Anders" of „Op denzelfden". Waar
Vondel een dubbel grafschrift schreef, schijnt het tweede bovendien steeds
bedoeld als een correctie op het eerste, waarbij in het nieuwe vers de lofwaardige levensfeiten van de overledene meer concreet warden aange-

2 De werken van Vondel, in verband gebracht met zijn leven, en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Twaalfde deel. Amsterdam 1869, pag.
47-48.
3 Mr. J. van Lennep, a.w., pag. 364.
4 J.H.W. Unger, Bibliographie van Vondels werken, Amsterdam 1888, pag. 212.
5 J. van den Vondels Verscheiden Gedichten, met aanteekeningen van Mr. J. van Lennep, opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger, 1655-1658, Leiden z.j., pag. 190.
6 De samensteller schijnt niet te hebben opgemerkt, dat Van Lennep het tweede grafschrift op een andere plaats gaf. Dr. C.C. van de Graft merkt nl. bij de „Afwijkende
lezingen" op, dat „Grafschrift nr. 2"' bij Van Lennep ontbreekt. (W.B., deel 8, pag. 968).
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duid 7. In ons geval is hiervan allerminst sprake, er is tussen de inhoud
van de beide grafschriften zelfs geen enkele verwantschap. Ook de drukker
schijnt geen eenheid in deze verzen te hebben ontdekt. In zijn „Bladwijzer" worden beide gedichten afzonderlijk opgegeven, hoewel ze op dezelfde
pagina voorkomen : „pag. 582: Ter eeuwige gedachtenisse van wijlen den
afgezant Michiel le Blon ; pag. 582: Grafschrift 8".
Moge het ontbreken van positieve argumen ten onvoldoende zijn om tot
een besliste afwijzing van Ungers opvatting te komen, de beide volgende
meer negatieve bewijsgronden schijnen in deze voldoende doorslaggevend.
Ons grafschrift spreekt over iemands „sterlyck deel", dat, „in aerde en
stof verrot", te wachten ligt op de opstanding van het vlees. Het woord
„verrot" uit het tweede vers is duidelijk een voltooid deelwoord. Vondel
dacht dus aan iemand, die reeds lang begraven was, hetgeen uitsluit, dat
dit gedicht in 1657 vlak na 't overlijden van Michiel le Blon gemaakt is.
Vervolgens klinkt het woord ,,verrot", ook voor het gevoel van Vondel,
erg realistisch en onkies. Met Michiel le Blon, diens kinderen en kleinkinderen, had Vondel een zeer intieme relatie 9 . Zijn grafschrift schreef hij uit
pièteit voor de overledene en tot troost voor diens nakomelingen. Het mag
uitgesloten worden, dat hij in een zodanig bedoeld vers zijn vereerde
vriend, de beminde vader en grootvader van zijn goede kennissen, zou
voorstellen als „der wormen aes en spyze", die daar nu ligt „in aerde en
stof verrot".
Is het nu mogelijk, dat, zoals Van Lennep oordeelde, dit grafschrift
ontsproten is aan Vondels gedachte aan zijn eigen dood, dat hij het m.a.w.
schreef als een grafschrift op zichzelf ?

7 De vermelding van iemands grote levensfeiten was een belangrijk element in een
grafschrift. Vondel had een sterke neiging, deze feiten bespiegelend te omschrijven.
waardoor de daden zelf, die ook voor de verre nakomeling verstaanbaar moesten zijn,
minder duidelijk werden. Weinige van Vondels grafschriften werden (om deze reden ?)
ingebeiteld. Van de vier in feite ingebeitelde werden er drie ofwel door Vondel zelf of
door een ander in genoemd opzicht .,verbeterd". Vergelijk Vondels grafschrift op Van
Galen (W.B., 5, 573) en de tekst die op de zerk werd gehouwen. (Van Lennep, 6, 152).
Deze is (door Vondel zelf ?) verbeterd met drie concreta. De correctie op het grafschrift
op Abraham van der Hulst (W.B., 10, 215) is van Vondel zelf. De bekende „verbetering"
op het grafschrift op Van Aemstel (o.a. in Van Lennep, deel 10, 563) is zeker niet van de
dichter. Ook op Joan de Liefde (W.B., deel 10, p. 659) schreef Vondel een tweede grafschrift, dat in drie opzichten de krijgsdaden van de onderadmiraal duidelijker met name
noemt.
8 Ungers uitgave en die der W.B., welke beide verzen als een geheel opvatten vermelden in hun bladwijzer de twee gedichten onder de ene titel Ter eeuwige gedachtenis van
wylen Michiel le Blon (Van Lennep-Unger, a.w., Bladwijzer ; W.B. 8, 988).
9 Zie de inleiding op de uitgave van Leeuwendalers door Anton van Duinkerken.
Utrecht 1948, pag. 61-67.

229

Dat Vondel in 1660 een grafschrift op zichzelf schreef, is niet direct voor
de hand liggend. In de jaren rond '70 zou dit begrijpelijker zijn. Hij schrijft
immers in '68 aan Oudaen, dat hij, de dood en het graf dagelijks in de
mond ziende, zich tracht te wapenen tegen de naarheid van de doodskist
door steeds weer de toestand van ziel en lichaam na dit leven te overwegen 10 . Juist deze overweging nu bepaalt de inhoud van het grafschrift.
Was dit misschien een aanleiding voor Van Lennep en Van Vloten, om
het vers onjuist te dateren rond of na 1668 ? De voornaamste reden echter,
die Van Lennep tot zijn verklaring bracht, is wellicht het ontbreken van
een naam. Dit ontbreken echter is op een heel andere en o.i. aannemelijker
wijze te verklaren.
Bestaan er geen positieve aanwijzingen, die Van Lenneps opvatting steunen, de inhoud van het gedicht zelf bevat een element, dat zijn interpretatie wel erg bedenkelijk maakt. In het naamloze grafschrift wordt met
triomfantelijke bewoordingen het eeuwig heil toegezongen aan de overledene. Het is in dit verband goed te letten op een ontwikkeling, die in
de inhoud van Vondels grafschriften en lijkdichten zichtbaar is.
Tot 1645 wordt in deze gedichten bijna steeds over het hiernamaals
gesproken, vaak in de vorm van een bede om eeuwige rust voor de overledene. Van 1645 tot ongeveer 1670 ontbreekt elke toespeling op het hiernamaals ". Deze gedichten vormen eerder een renaissancistische terugblik
op het verdienstelijk leven van de overledene, wiens faam nooit sterven
za1 12 . Het geloof in 't hiernamaals is bij Vondel in deze verzen niet minder
aanwezig, doch schijnt integendeel meer gerijpt en geintegreerd in zijn
levensopvatting. Er bestaat dan in zijn besef geen wezenlijke tegenstelling
meer tussen aardse en hemelse waarde, geen disharmonie tussen het leven
van de gelovige hier en het leven, dat aanvangt bij de dood. Aileen bij
priesters blijft Vondel spreken over het hiernamaals, en wel, in vele gevallen, om hen vol vreugde te verzekeren van hun goed onthaal in de hemel,
waar zij, door Christus als Zijn bruid ontvangen, aan Diens zijde te prijk
zullen zitten. In de jaren rond '70 en daarna, als Vondel, een oud man
geworden, vaak zit te peinzen over „den staat der ziele en het lichaam, na
dit leven", keren bespiegelingen over het hiernamaals weer regelmatig in
grafschriften en lijkdichten terug.
Ons grafschrift werd nu midden in de periode '45-'70 geschreven. Is de
beschouwing over de hemel in deze periode toch al erg vreemd (tenzij het
10 Brief aan Joachim Oudaen, W.B., deel 10, pag. 734-36.
11 Men kan slechts een uitzondering hierop aanwijzen, nl. De zerck van Henrick Goltzius van 1650 (W.B., deel 5, pag. 503). Deze wordt echter verklaard uit de symbolische
voorstellingen in de afbeelding van Goltzius, waarbij dit gedicht geschreven werd, en op
welke voorstellingen de tekst blijkbaar is geinspireerd.
12 Ook het grafschrift op Michiel le Blon werd in deze geest geschreven. Ook om deze
reden sluit het naamloos grafschrift, dat een geheel andere sfeer ademt, hierbij slecht aan.
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over een priester zou gaan) het is wel heel moeilijk aan te nemen, dat de
ootmoedige dichter zichzelf met een jubelende zekerheid de eeuwige zaligheid zou toekennen, in bewoordingen nog wel, die hij steeds reserveerde
voor gevallen waarin het ging over in zijn oog zeer heilige priesters.
Moeten wij dus uitsluiten, dat dit grafschrift op Le Blon of op Vondel
zelf betrekking beef t, zoals resp. Unger en Van Lennep meenden, de volgende interpretatie, die nog niet werd voorgesteld, lijkt ons geheel aanvaardbaar. Toen wij de inhoud der grafschriften met die der lijkdichten
vergeleken, viel ons oog op een zeer treffende overeenkomst tussen een
passage uit het naamloze grafschrift en enige verzen uit het Lyckbedde van
wylen Heer Joan Banning Wuitiers, priester 13.
In het grafschrift lezen we nl. : (vs. 1-5)
Hier rust het sterflyck deel. der wormen aes en spyze
Gelyck een korengraen in aerde en stof verrot,
Op dat het heerelyck, te zyner tyt, verryze.
Het lichaem met de ziel, door d'allemaght van Godt,
Vereenight, opgeweckt door d'Engelsche trompette,
Zal opstaen,...

Aan de cursief gedrukte tekst beantwoordt in het Lyckbedde bijna woordelijk : (vs. 3-7)
..., maer rust en schijnt te slaepen,
Totdat Godts dagh het licht en duister scheit,
De lichaemen vereenight met hun zielen,
Hem opweckt met d'aertsengelsche trompet.
De worm kan 't lijf, geenszins den geest vernielen.
Te opmerkelijker is deze overeenkomst, daar in geen enkel ander der
zesenveertig lijkdichten en ongeveer even talrijke grafschrif ten op deze
wijze wordt gesproken over het vergaan van het lichaam en de vereniging
van lichaam en ziel door God. Ook de „engelsche trompette", die de doden
ten leven wekt, komt slechts in deze twee gedichten voor. Men weet, dat
het Lyckbedde door Vondel werd gedicht als een bijschrift bij een gravure
van Matham, die men vindt afgebeeld in de W.B.-uitgave, deel 9, op pagina 269. Op deze gravure ziet men de overleden priester Banning Wuitiers,
terwijl hij in vol priesterlijk ornaat op zijn sterfbed ligt. In de rechterbovenhoek komt uit een wolk de „aartsengelse trompet" te voorschijn, een
herinnering aan de dag der opstanding, waarover beide gedichten spreken.
Is het vermoeden gewettigd, dat niet alleen het Lyckbedde, maar ook het
naamloos grafschrift bij deze prent geschreven werd ? Wij menen dit op
grond van het volgende met zekerheid te kunnen aannemen.

13 W.B., deel 9, pag. 269. Wij citeren echter uit de enigszins afwijkende tekst van de
Hollantsche Parnas, pag. 518
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Het naamloos grafschrift moet, zoals reeds gezegd, betrekking hebben
op iemand, die reeds lang was overleden. Welnu, toen Vondel zijn Lyckbedde en dit gedicht op Banning Wuitiers schreef, was deze priester al
dertien jaar dood. Hij overfeed namelijk op de vierde oktober van het
jaar 1647. De dichter mocht in dit geval realistisch zijn in zijn voorstelling
van de ontbinding van het lichaam. Het gedicht diende immers niet om
naaste familieleden, die hun droefheid om het smartelijk verlies nog niet
te boven waren, te troosten. De priester Banning Wuitiers had trouwens
geen nakomelingen. En zijn broer Dirck en zijn vier zusters waren in 1660
reeds ter ziele.
In het Grafschrift spreekt Vondel vol zekerheid over het hemels geluk
van de overledene. Dit deed hij in de jaren '45-'70 slechts waar het godsvruchtige priesters betrof. De mystieke bewoordingen, waarmee Vondel op
hoogste wijze de vereniging tussen de verrezen dode en Christus bezingt
doen bovendien op zich al sterk vermoeden, dat de dichter hier spreekt
over iemand die zich in maagdelijkheid aan God had toegewijd.
De „Engelsche trompette" van vers 5 en de opstandingsgedachte werden
Vondel ingegeven door Mathams gravure, die de dichter voor zich had
liggen of waarvan hem de voorstelling was meegedeeld.
Waarom echter bleef dit Grafschrift naamloos ? Het Lyckbedde vermeldt
immers tweemaal de naam Wuitiers. En om welke reden plaatste de drukker van de Hollantsche Parnas dit vers onder Le Blons grafschrift in plaats
van bij het Lyckbedde, dat op pagina 518 van dezelfde bundel staat ? Een
verklaring voor beide merkwaardigheden geeft de volgende veronderstelling, die zeer aannemelijk lijkt en uit de teksten valt of te leaden.
Men vroeg Vondel een vers te schrijven bij de gravure van Matham,
waarvan men hem de voorstelling in hoofdtrekken meedeelde : de overleden priester, die daar op zijn sterfbed ligt, als wachtende op de verrijzenis, die gesymboliseerd wordt door de trompet ; daaronder de naam
Joan Banning Wuitiers en de voornaamste levensdata. Vondel maakt nu
op het motief der opstanding een kort vers, dat hij opvat als een anderschrift, bedoeld dus om op hetzelfde blad, onder de prent, te worden afgedrukt. Dat het geen titel heeft en geen naam vermeldt is begrijpelijk.
Dit gedicht voldeed echter de opdrachtgever niet. Hij brengt nu Vondel
de gravure zelf, en vraagt een uitgebreider vers, waarin ook de andere
minder opvallende elementen der tekening, het altaar enz. vermeld worden 14. Nu ontstaat het grotere gedicht, dat echter wegens zijn lengte op

14 Ook hier schijnt dus de tweede versie van Vondels gedicht bedoeld om tegemoet te
komen aan de opdrachtgever, die vroeg concreter uit te weiden over de goede hoedanigheden van de overledene.
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een afzonderlijk blad gedrukt moet worden. Het bevat daarom een eigen
titel, en vermeldt ook de naam van degene op wie het betrekking beef t.
Het verscheen inderdaad gecalligrafeerd op een afzonderlijke piano.
Toen Van Domselaar in 1660 bij Vondel een aantal gedichten meenam
voor de samenstelling van zijn Hollandsche Parnas, vond hij hieronder
naast de oorspronkelijke tekst van het Lyckbedde 15 de tekst van het niet
gebruikte onderschrift „Hier rust het sterflyck deel". Dit laatste wist hij
niet goed thuis te brengen. Hij plaatste het tenslotte maar na het laatste
grafschrift, toevallig dat op Le Blon, en zette er een passende titel, nl.
„Grafschrift" boven. Dat de verzamelaar of drukker met deze plaatsing
geen samenhang met het grafschrift op Le Blon bedoelde aan te geven,
blijkt niet alleen uit de „Bladwyzer", maar ook uit het lettertype, waarmee dit Grafschrift is gezet. Dit type is nl. anders dan dat waarmee de
aanduiding Grafschrift boven het vers op Le Blon werd gedrukt. Het is
zelfs het type, waarmee heel vaak het begin van een nieuwe titel werd
gezet.
Drukker noch samensteller zal hebben vermoed, dat dit vers bij het
Lyckbedde hoorde. Voor de latere lezer was dit verband nog moeilijker
te ontdekken. In het voorgaande menen wij echter op voldoende gronden
de eigenlijke bestemming van dit merkwaardige gedicht te hebben aangegeven.
Nijmegen

J. DONKERS O.S.C.

15 In de Calligrafie is deze tekst (mogelijk om practische redenen door de calligraaf
zelf) op verschillende punten enigszins gewijzigd, zoals ook Dr. C.C. van de Graft, zij het
een weinig onnauwkeurig (zij verwaarloost o.a. een dubbele versie van vers 23) in haar
„Afwijkende lezingen" aangeeft. (W.B., deel 9, pag. 975).
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BOEKBEOORDELINGEN
Textkritische Studien fiber den Roman d'Enêas und die
Eneide von Henric van Veldeke. Groningen, J.B. Wolters, 1960.

COLA MINIS,

86 blz. Studia Litteraria Rheno-Trajectina. Volumen quintum, 72 F.
De dissertatie waarop de Nederlander C. Minis onder de titel Die
Eneide von Heinrich von Veldeke und der Roman d'Endas (ca. 110 getypte
blz.) op 30.9.1946 aan de Universiteit te Luik promoveerde, werd kort
daarop in omgewerkte en verbeterde versie in twee opstellen in Neophilologus en Leuvense Bijdragen gepubliceerd. Samen met een derde, hier
enigszins aangevuld artikel uit Leuvense Bijdragen, dat enkele punten uit
de dissertatie in verband met door Frings en Schieb gepostuleerde interpolaties in Veldekes tekst breder uitwerkte, verschenen deze beide stukken
nu in boekvorm onder een beter aan het onderwerp aangepaste titel. In
de drie opstellen worden immers tekstkritische problemen van de Roman
d'Enëas en zijn Maaslandse bewerking behandeld.
Tot nog toe had men niet ernstig gepoogd de vraagstukken in verband
met de tekst en de overlevering van het ene gedicht door een grondige
vergelijking met het andere nader bij hun oplossing te brengen. Het is
dan ook zonder twijfel een verdienste van de schrijver dit moeizaam,
interessant en vaak hopeloos schijnend werk te hebben aangevat. S. de
Grave baseerde zijn kritische uitgave van de Roman (1891) hoofdzakelijk
op de handschriftenfamilie X (vooral A) en meende geen gebruik te kunnen maken van Veldekes gedicht, waarvan Behaghel juist een uitstekende
kritische uitgave had gepubliceerd. Minis gaat uit van het juiste inzicht,
dat (niet toevallige) overeenstemmingen tussen de Roman of een handschrift ervan en de Eneide berusten op een versie die nog voor 1170 moet
ontstaan zijn en dus tenminste 25 jaar ouder is dan het oudste handschrift
(A) van de Roman. Daarom heeft hij de Roman in al zijn handschriften
(lees : in alle door S. de Grave gepubliceerde varianten + C) met het Maaslandse gedicht vergeleken en daarbij kunnen konstateren dat, van de
Eneide uit gezien, een hele reeks varianten van de Roman „oorspronkelijker" zijn dan de door de Gr. gerekonstrueerde tekst. Het spreekt van
zelf dat men door de vergelijking alleen een oudere tekst bereikt, die
echter niet noodzakelijk met die van het origineel overeenstemt en „oorspronkelijk" is, zoals M. op verschillende plaatsen van dit werk schijnt te
suggereren.
Een dergelijk vergelijkend onderzoek kan vanzelfsprekend alleen dan
op een soliede grondslag berusten, wanneer men de vertaal- en bewerkingstechniek van de Maaslander nauwkeurig en grondig heeft onderzocht.
Minis gaat uit van de premisse, dat Veldeke „wenigstens stellenweise wOrtlich (an vielen Stellen aufs Wort genau) iibersetzt". Dit zal gedeeltelijk wel
kloppen, maar daarom mag men nog niet die woordovereenkomsten verklaren als zouden ze door direkte vertaling zijn ontstaan. Wie zal het by.
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met Minis eens kunnen zijn, waar hij beweert dat verlaten in En. 8190
hedd er dich hie verlaten / din vader alse ich hem riet / so enlagestu hie
dot niet een vertaling is van laissier Roman 6329 (GEF) one Euander nel
volt laissier / por moi ainc ne soi tant plaidier (bl. 33, nr. 14) en de versie
van de handschriften GEF dus „oorspronkelijk" is ? In dit opzicht gaat
Minis vaak te ver en postuleert hij overeenkomsten die er in werkelijkheid
niet zijn. In andere gevallen heeft hij Veldekes tekst verkeerd geinterpreteerd (teinen male En. 184 is niet „plotseling" doch „op zekere dag",
Borden En. 240 kan onmogelijk „oever" betekenen, over En. 6958 staat
voor „aan de overkant, aan gene zijde") of over het hoofd gezien dat de
Eneideverzen vaak even goed of zelfs beter passen bij de tekst van de Gr.
dan bij de door hem aangehaalde varia lectio, wier oorspronkelijkheid hij
wil bewijzen (En. 248-9 - RE. 283 ; En. 231 - RE. 674-5 met de voor Veldeke typische Umstellung, die ook geldt voor En. 9488-89, die letterlijk met
RE. 6481-2 overeenstemmen ; En. 894 vlg. - RE 828 vlg.). In dit laatste
geval schenkt Minis te weinig aandacht aan de rol van de rijmdwang
(denken rijmt op drinken en vertaalt geenszins penser , vgl. En. 6207 en
het rijm stinken-denken 9489-90 ; En. 486 torment : wint, vgl. 187-8). Ook
de rol van de formules in Veldekes stip wordt onderschat : Kartago die
mare En. 421 herinnert aan Tongheren die meere in de Servatiuslegende
II, 21 ; misschien is zelfs dure in het aan den schrijver zo duurbare dure
pelle En. 7996 een gewoon epiteton, dat niet noodzakelijk op de Franse
variant chiere teruggaat. Niet zelden staart de schrijver zich blind op een
woordelijke overeenkomst zonder daarbij aan de kontekst genoeg aandacht
te schenken : in verband met En. 4706 Tyruses son wijst hij op de Romanvariant 3649 (D) l'ainznè de fiuz, maar vergeet dat Veldeke niet anders
kon dan het woord son gebruiken (vgl. En. 4661 die sone - RE 3620 andui
si frere). Er zullen uit Minis' lijsten heel wat overeenkomsten moeten
geschrapt worden, temeer daar ook met het toeval moet gerekend worden,
dat Minis echter gans wil uitschakelen. Dit doet echter in niets afbreuk
aan het algemeen resultaat, dat Veldekes Eneashandschrift op meer dan
een plaats een versie vertegenwoordigt, die van de kritische tekst van de
Gr. afwijkt in de zin van de redaktie van het handschrift D en, zoals te
verwachten was, van de handschriftenfamilie Y. Minis gelooft verder, dat
in het eerste deel van de Eneide (tot vers 5000) vooral overeenkomsten met
D(C) kunnen gekonstateerd worden, terwijl later vooral de familie Y
(met G) aan de beurt komt.
Met deze vergelijking en met deze algemene vaststellingen stelt M. zich
tevreden en laat het aan een romanist over hieruit nu voor een eventuele
rekonstruktie van de oorspronkelijke versie van de Roman de konsekwenties te trekken. Hij is zeer optimistisch en wijst erop dat in dit geval de
circonstance exceptionnelle voor een vruchtbare toepassing van de tekstkritische metode aanwezig is. Spijtig genoeg toont hij niet aan hoe zijn
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vaststellingen, die m.i. de tekstkritiek van de Roman niet vereenvoudigd
hebben, voor het opstellen van een handschriftenstemma en van een kritische tekst kunnen vruchtbaar gemaakt worden en vermeit hij zich liever
in enkele algemene en door niemand betwiste uitspraken over de kunst
en de metode van het uitgeven van oude teksten. Maar hier mag wel aan
E. SchrOders bekende uitspraak (verg. H. NiewOhner, PBB(0) 79, bl. 429)
herinnerd worden.
Ook de konfrontatie van alle handschriften (lees : varianten) van de
Eneide niet de Roman (Kapitel II, bl. 39-55) gaf aanleiding tot een reeks
aanmerkingen. Van de ca. 100 plaatsen die 1VI. in het tweede deel van zijn
Luikse dissertatie had behandeld, komen hier nog een veertigtal ter sprake.
Ook hier moeten weer enkele van de gekonstateerde overeenkomsten na
een kritisch onderzoek verworpen worden : zo verwerpt M. ten onrechte En.
1545 Behaghels tekst, die nochtans de bij Veldeke nog voorkomende verbinding van skdne met het modewoord lussam (En. 4588) bevat en in 1546
een vertaling van RE. 1289 levert (het door M. vergeleken vers RE. 1296
wordt door En. 1526 weergegeven) ; En. 4637 moet vreisliche (BGMw)
niet door een ander woord vervangen worden, wat reeds Lichtenstein
(AfdA. 9) had gezien ; En. 8529 wale gehovet slaat op RE. 6636-7 en werd
in EH door wale geboren vervangen ; En. 10350 moet niet noodzakelijk op
RE. 8281 slaan ; sarque RE 6450 wordt zowel door stein (sarck G) En. 8302
als door sarke En. 8296 weergegeven. Dat de kritische tekst van Behaghel
slechts op een 25-tal plaatsen door een „oorspronkelijker" variant kan
verbeterd worden, is geen klein kompliment voor de Duitse geleerde, wiens
werk hier een schitterende prestatie wordt genoemd (bl. 55). In tegenstelling tot Behaghel gelooft Minis het bestaan van gemengde redakties te
moeten aannemen.
Enkele plaatsen uit zijn dissertatie (deel I : beschrijving van de stad
Karthago in D, deel II, bl. 7, 25, 44) lieten de schrijver toe, vlug en energiek stelling te nemen tegen enkele door G. Schieb voorgestelde interpolaties. Terecht toont hij aan dat de door de Leipzigse geleerde gewraakte
passussen met bepaalde plaatsen uit de Roman overeenkomen, dat tegen
de echtheid ervan geen doorslaggevende argumenten van taalkundige aard
kunnen aangevoerd worden (sagen staat als rijmwoord ook in de Aiol,
sarjant kan Veldeke wel gebruikt hebben ; varis zou ik echter aan de
Thuringse bewerker willen toeschrijven. Op bl. 69 vecht Minis tegen windmolens en blijkt dat hij Frings-Schieb verkeerd interpreteert) en dat deze
stukken derhalve van Veldeke kunnen zijn en ook werkelijk door de Maaslandse dichter zijn gemaakt. Minis heeft het hier wel bij het rechte eind,
hoewel bezwaren van stilistische aard blijven bestaan. Dat echter RE 3995
entremelle ert la rogor avenalment a la blanchor een kleine interpolatie
in En. 5167-74 zou uitsluiten, gaat beslist te ver : de Franse tekst wordt
volledig door En. 5171 wale gemisket rot ende wit weergegeven en is dus
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geen bewijs voor de oorspronkelijkheid van de volgende Eneideverzen,
waarin het rijm wit-vernit en de herhaling blenke-vernit verdacht blijven ;
de vergelijking met besteOne (En. 8364) gaat overigens niet op, daar verniz
op deze plaats in de Roman ontbreekt.
Minis' Studien vormen een reeks „fruchtbare Ansatze" (Schieb, Die
handschriftliche Ueberlieferung, bl. 22), die echter de tekstkritische problemen van de beide romans hoegenaamd niet oplossen. Voor het Franse
gedicht blijkt duidelijk de noodzakelijheid de Eneide in te schakelen ;
eerst zal echter moeten gepoogd worden op grond van een minutieuze
vergelijking, die rekening houdt met alle verschillen en overeenkomsten,
Veldekes bron te rekonstrueren om haar dan een plaats aan te wijzen in
het voor elke kritische uitgave onontbeerlijke handschriftenstemma. Pas
dan kunnen de Eneide en haar tekstvarianten voor het opstellen van een
kritische tekst van de Franse roman met vrucht worden gebruikt.
Dit werk zou echter bepaald moeilijk worden, indien zou blijken dat
voor de definitieve redaktie van de Eneide toch twee handschriften van
de Roman een rol hebben gespeeld. Het is beslist niet zo onwaarschijnlijk
als Minis meent. Toen Veldeke negen jaar na de diefstal van zijn onafgewerkt gedicht naar Thuringen kwam, zal hij zich met zijn gedicht wel
weer hebben moeten vertrouwd maken. Het is niet uitgesloten dat hij
daarbij de tekst wat heeft bijgewerkt („Uberholt", zegt F. Neumann, Nd.
Jb. 78, bl. 143). Misschien kon hij al niet meer over het ontvreemde handschrift beschikken en moest hij een afschrift van zijn eigen tekst (met alle
gevolgen van dien) gebruiken. Heeft Veldeke het manuskript van de
Roman dat hij tussen 1170 en 1174 gebruikte, naar Thuringen meegenomen ? Of had hij dit handschrift al moeten teruggeven en heeft hij zich
voor zijn vertrek een ander moeten bezorgen ? Heeft de Thuringse vorst
hem een nieuw Romanhandschrift ter hand gesteld ? Op die wijze zou de
invloed van andere redakties dan de redaktie X, die Veldeke schijnt gevolgd te hebben (zie F. Barker), gemakkelijker kunnen verklaard worden.
Maar dan zou de grootste voorzichtigheid geboden zijn bij het gebruik van
Veldekes tekst voor de rekonstruktie van de oorspronkelijke vorm van de
Roman.
Behoudens de bl. 56 en 58-61, die hoofdzakelijk de opvattingen van
Frings en Schieb refereren, het Baesecke-citaat, dat als leidmotief dient, en
enkele lichte tekstwijzigingen (waarschijnlijk de „wertvolle Verbesserungen" van H. Sparnaay) brengt dit Veldeke-„boek" de artikels zoals ze in
Neophilologus en Leuvense Bijdragen zijn verschenen. Zelfs de drukfouten
seltener (bl. 49 : En. 5094h ; in de dissertatie staat seltesener zoals in
Behaghels tekst), das i.p.v. class (bl. 43, 13 - LB. 38, bl. 98) en de verwarring
van Lavinia met Kamilla (RE 6944, bl. 30 - N. bl. 79) zijn blijven staan. De
schrijver heeft blijkbaar geen aanleiding gezien zijn voor tien jaar en Langer
verschenen opstellen nog eens grondig na te kijken en aan betere kennis
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van de teksten en hun taal en aan rijper geworden inzicht aan te passen.
De herdruk van deze opstellen met hun vaak scherpzinnige op- en aanmerkingen bij de kritische teksten van de Grave en Behaghel beantwoordde
aan geen enkele behoefte. Hun opname in deze (slordige) vorm in de
Utrechtse reeks kan ik niet als een gelukkig initiatief beschouwen.
G. DE SMET
Nijmegen
Dat de schrijver intussen tot andere inzichten gekomen is, blijkt b.v. uit
Rom. Jb. IV (1951), bl. 92, waar hij veel voorzichtiger is geworden in zijn
uitspraken (so glaube ich, dass an V.s Eneide ein alter, wenn vielleicht
auch nicht urspriinglicher Text des ERomans erarbeitet werden kOnnte).
Storend is de drukfout op bl. 49, regel 6, waar wenig is weggevallen. Nog
steeds onverklaarbaar is mij de evidente tegenspraak tussen de konkluzie
van Kapitel II in het „boek" (bl. 55 : dass eine diplomatische Ausgabe der
Eneide nicht von vornherein unmoglich ist) en in LB (48, bl. 114: dass
eine diplomatische Ausgabe der Eneide von vornherein als ein Unmiiglichkeit hinzustellen ist). Verder verwijs ik naar mijn uitvoerige bespreking
in PBB (Tubingen). De met de aardrijkskunde van Belgie minder goed
vertrouwde lezers moge ik erop wijzen dat het Waalse Luik geen LimG. D. S.
burgse stad is en het nooit is geweest (Vorwort, bl. 7).
Dr. A. WEYNEN, Bloemlezing van Zestiende-eeuwse taal. Zutphen,
N.V. W.J. Thieme Sic Cie, 1960, 208 blz., ingen. f 7.50, geb. f 8.50.
Prof. Weynen heeft met deze bloemlezing een dubbel doel nagestreefd :
de taalkundige en de filoloog „een kleine staalkaart te verschaffen van wat
aan zestiende-eeuwse taalsoorten te onderscheiden valt", tevens een werk
met gevarieerde teksten voor het universitair onderwijs te bezorgen. Daar
het in hoofdzaak een boek met oefenmateriaal betreft, komen er geen aantekeningen of toelichtingen in voor. De teksten werden rond geografische
kernen gegroepeerd : Utrecht, Holland, Zeeland, Brabant, Vlaanderen,
Limburg, Noord-Oost-Nederland.
Ordening en keuze lijken ons uitstekend. Een bloemlezing die een veelzijdige weerspiegeling geeft van de onderscheidene zestiende-eeuwse taal- en
GILBERT DEGROOTE
stijlvormen.
Bibliografische inleiding tot de studie van de
Vlaamse Beweging, 1830-1860. (Interuniversitair Centrum voor He-

Dr. M.

DE VROEDE,

dendaagse Geschiedenis, Bijdragen 8). Leuven, Ed. Nauwelaerts,
1959, 351 blz. Ing. 260 F.
Bedoeld als een „Bibliografische Inleiding" ten dienste van de navorsers
die zich in het tijdvak 1830-1860 van de Vlaamse Beweging wensen te
orienteren, heeft dit werk toch reeds de allure van een bibliografie, —
zoals ze bij de huidige stand van onderzoek kon worden opgesteld. In een
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zakelijke verantwoording duidt schr. de beperkingen aan, die hij zich heeft
moeten opleggen en die elkeen die enigermate vertrouwd is met een of
meer aspecten van het behandelde tijdvak geredelijk zal aanvaarden.
Het werk is ingedeeld in drie delen : Werken, Gedrukte Bronnen, Onuitgegeven Bronnen. Vijf indices vergemakkelijken het naslaan.
Het eerste deel bevat publicaties over taalwetgeving en taaltoestanden,
algemene werken en overzichten van de Vlaamse Beweging of studies betreffende haar aspecten, studies betreffende onderdelen uit de evolutie
van de taalstrijd, studies over leven en werk van Vlaamsgezinden, algemene
overzichten van het culturele leven, uitgaven over het verenigingsleven
(ook over plaatselijke verenigingen !), over toneel- en muziekgenootschappen, letterkunde, taalkunde, geschiedschrijving, volksopvoeding, nieuwsbladen, tijdschriften, almanakken, drukkerij-uitgeverij en boekhandel, over
de betrekkingen tussen Vlaanderen en Nederland, Duitsland, Frans-Vlaanderen, Frankrijk en ten slotte over het karakter van de Belgische yolksgemeenschappen.
Het tweede deel, dat over de gedrukte bronnen handelt, brengt bibliografische werken, overheidsuitgaven, gedenkschriften, gebundelde redevoeringen, briefwisseling onder Vlaamsgezinden, geschriften in direct verband
met de taalstrijd (o.m. betreffende spellingkwestie en verkiezingen), uitgaven van genootschappen, nieuwsbladen, tijdschriften, almanakken en jaarboekjes, bescheiden over Vlaanderen en Nederland, Duitsland en FransVlaanderen.
Het derde deel — een zeer welkom, zij het uiteraard voorlopig overzicht
van onuitgegeven bronnen — brengt archiefbronnen (alleen uit het Alg.
Rijksarchief te Brussel), briefwisseling (depots in Belgie en Nederland,
een uit Duitsland, ook van particulieren), enkele schaarse gegevens over
archieven van verenigingen, ten slotte varia en iconografie.
Is, zoals schr. terecht opmerkt, geen enkele bibliografie volledig, ook
aan deze Bibliografische Inleiding valt wel een en ander toe te voegen.
Men vergete immers niet dat wij, wat de werken over de Vlaamse Beweging
betreft, geen enkele uitvoerige bibliografie bezitten, en dat wij, wat de
bronnen betreft, nog altijd op de verdienstelijke maar verouderde en
ontoereikende Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd, door Coopman en Broeckaert, zijn aangewezen (blz. 3, 141).
Intussen zal de veelzijdig opgezette en accuraat bewerkte Inleiding van
Dr. De Vroede, welke niet minder dan 2508 nummers bevat, ongetwijfeld
grote diensten bewijzen. Voor de studie van de jaren 1830-1860 is zij een
onmisbaar instrument. De enkele suggesties en vragen die hier volgen en
die ik al bladerend in zijn boek voor mezelf noteerde, moge de schr. als
een blijk van waardering voor zijn voortreffelijk pionierswerk beschouwen.
Bij de Algemene Overzichten van het Culturele Leven (blz. 92) kunnen
vermeld worden de Cultuurhistorische Atlas van Belgie (Brussel 1954),
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door Th. Luykx, Flandria Nostra (Antwerpen 1957 vlg.), misschien ook
Beknopte cultuurgeschiedenis van het Vlaamse yolk (Brussel z.j.), door M.
Brants. Waarom niet, in een onderafdeling van deze paragraaf, ook regionale verzamelwerken opnemen als Limburg, uitgegeven onder de auspiden van het Provinciaal Bestuur der Provincie Limburg (Brussel 1953),
West-Vlaanderen (Brussel 1958) o.l.v. A. Viaene, verder Antwerpen door
de eeuwen heen (Antwerpen 1951), door F. Prims, Mechelen, de Heerlijke onder red. van R. Foncke (Mechelen 1938-1947) e.d. ? Al deze werken
zijn schr. natuurlijk bekend. Ik neem aan dat hij ze om bepaalde redenen
niet heeft opgenomen, maar ik meen dat zij niet mogen ontbreken. Persoonlijk had ik ook gaarne het begrip „cultureel leven" nog wat ruimer
gezien, met name tot de beeldende kunst, de muziek, de volkskunde en de
wetenschap uitgebreid.
Letterkunde en toneel worden ruimschoots bedacht, het toneel zelfs met
een onderrubriek „Per gemeente". Bij de algemene overzichten van de
letterkunde mis ik hier naast de vermelde Introduction van Hamelius
diens Histoire politique et littêraire du Mouvement Flamand au XIXe
siecle (overigens eerder onder een andere rubriek opgenomen als nr. 25),
van Snellaert Histoire de la litteTature flamande (Bruxelles 1849) en
Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (eerste uitg. Gent
1850), de overzichten van Vermeylen en Lissens in Vlaanderen door de
eeuwen heen, 2de resp. 3de uitgave, en naast de vermelde Franstalige
geschriften van Van Langendonck en Wattez twee bijdragen van F.V.
Toussaint van Boelaere : La prose flamande contemporaine (in : La Pensee et l'Ame Belges, Bruxelles 1920) en Les Poetes (in : 1830-1930. Livre
d'or du Centenaire de l'Independance Beige, Bruxelles-Anvers 1930).
Zeer dankbaar stemt ons de paragraaf Studies over leven en werk van
Vlaamsgezinden (nrs. 112-943 !), waarin ook de schrijvers voorkomen. Bij
de gezusters Loveling (biz. 59-60) moge ik het opstel van L. Baekelmans
over Virginie in zijn Vier Vlaamsche prozaschrijvers (Antwerpen 1931)
signaleren — schr. vermeldt op diverse plaatsen alleen Baekelmans' Drie
Vlaamsche realisten (1918) — en het eerste hoofdstuk in M.E. Belpaires
Het landleven in de letterkunde der XIXe eeuw (Antwerpen 1902) ; bij
P.F. van Kerckhoven een opstel over deze schrijver in het zoeven vernoemde boek van Baekelmans (1931) en de korte studie van De Vooys, De
Noordstar en De Gids (Verzamelde Letterkundige Opstellen, Antwerpen
1947). Ik moet hier aan toevoegen dat bewuste studie van De Vooys evenals die van Belpaire onder andere rubrieken voorkomen, wat eens to meer
pleit voor de degelijkheid van de door schr. bijeengebrachte informatie,
maar een veelvuldiger gebruik van verwijzingen zou zijn werk ongetwijfeld
ten goede zijn gekomen.
R.F. LISSENS
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PORTRET VAN BETJE WOLFF
(OP 34-JARIGE LEEFTI JD)

De Lier-, Veld- en Mengelzangen door Elisabeth Wolff, geboren
Bekker, verschenen met een motto uit Alexander Pope bij T. Tjalingius te Hoorn in 1772 in kwarto-formaat als een boek van 219 bladzijden, voorafgegaan door twaalf bladzijden voorrede in proza en acht
bladzijden Ontschuldiging aan mine Vrienden in poezie. De eigenlijke bundel bestaat uit zeventien gedichten, lopende van bladzijde 1
tot 159. Hierop volgt dan nog een vertaling in proza van Pope's The
Rape of the Lock. Het werk werd in 1785 volledig herdrukt in het
eerste deel van Betje Wolff's Mengelpoezzj. Dit zal wel een van de
redenen zijn, waarom het zelfstandig bestaan van de bundel, die weinig blijvende poezie aan het nageslacht bracht, geen opvallende belangstelling krijgt in beschouwingen over het leven en werk van de
schrijfster.
De titel suggereert een Brie-deling, die reeds voor tijdgenoten vaag
moet geweest zijn, doch hedendaagse lezers bijna niets meer zegt, vooral niet, nu er weinig te bespeuren blijft van de aangekondigde volgorde. Voor „veldzangen" gaan twee alleenspraken door, die, geinspireerd op het Boek van de Schepping, nauwelijks een bijbelse strekking
vertonen, veeleer idyllen zijn, waarin de liefdegevoelens van de jonge
man, in dit geval Jacob, en van het jonge meisje, Rachel, met veel
verkleinwoorden worden ontleed.
Bij Jacob treft dan de moeilijkheid om zijn gevoelens tot uitdrukking te brengen, bij Rachel de moeilijkheid om haar gevoelens te
verbergen. Deze bespiegelingen ontvouwen geen theorie over de „waare" liefde. Ze beelden veeleer een algemeen erkend geval van oprechte
liefde uit, dat handig wordt aangewend als voorbeeld van de „edele
aandoenlijkheid" (blz. 53) zonder leerstellige gevolgtrekkingen of bijbelkundige vergelijkingen. Het verloop van de geschiedenis in Genesis, hoofdstuk 29 : de bruiloft met Lea, de kinderloosheid van Rachel,
de oorsprong van de twaalf stammen —, werd buiten beschouwing
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gehouden en aan de Schriftuurlijke hoofdpersonen Jacob, Laban, Rachel en Lea, zijn zes fictieve nevenfiguren toegevoegd als in een romantisch toneelspel : de herders Nahor, Heber en Therar, de herderinnen
Milka, Tirze en nog een Egyptische.
Een stuk verderop in het boek sluit bier een monoloog bij aan, die
Jakobs Vreugde bij Jozefs Geboorte bezingt. De patriarch wordt nu
voorgesteld als zittend bij het bed, waarin zijn vrouw slaapt met het
pasgeboren zoontje in haar armen. Hij vreesde haar bij de bevalling te
verliezen en wil haar thans niet storen in haar slaap. De ontlening van
de sprekende persoon aan de bijbel is niet meer dan een voorwendsel,
want aan het tafereel wordt geen enkele godsdienstige betekenis meegegeven. Boven de vriendschap verheerlijkt de schrijfster de echtelijke
liefde, maar „de braave Heber" wordt nadrukkelijk als de vriend van
Jacob vermeld, waardoor de „liefde, die op agting rust" en die deswege
niet geblust wordt door het genieten, toch om haar standvastige trouw
een overeenkomst toegewezen krijgt met levenslange vriendschap.
De reden, waarom de dichteres deze gevoelige alleenspraak niet onmiddellijk liet aansluiten bij de monologen van Jakob en Rachel, zal
wel gezocht moeten worden bij het feit, dat ze hem niet als een „veldzang" beschouwde, ofschoon het eigenlijke raadsel, dat meteen het
raadsel van het hele boek is, hierdoor alleen maar wordt verschoven.
Immers wat zou haar belet hebben, ook de vreugde van Jacob bij de
geboorte van Jozef te behandelen in een Schriftuurlijke veldzang ?
Raadselachtig is de afscheiding te meer, omdat de twee veldzangen
direct worden gevolgd door twee andere dramatische monologen, die
zich niet binnen een bucolische verbeeldingsruimte laten voorstellen.
De eerste is een klacht van Andromache, in gedachten gericht tot Agamemnon, op het ogenblik, dat de Griekse bevelhebber besloten heeft,
de kleine Astyanax te doen vermoorden. Dit holle declamatiestuk
bewijst, dat Betje Wolff geen aanleg voor de tragedie bezat, gelijk ze
trouwens in het derde deel van haar Brieven over Verscheiden Onderwerpen (1781) op blz. 94 blijk geeft te hebben ingezien : „Kort gezeid :
ik heb alles mee gedaan, behalven in treurspelen of heldendichten.
Om het eerste werk naar eisch te verrichten, verstond ik de gaaf van
krij ten niet genoeg..."
Stelliger aandacht verdient de tweestrijd-monoloog in gekruistrijmende alexandrijnen, die tweeentwintig strofen van vier verzen vormen, waarin de romeinse veldheer Scipio na de verovering van Cartagena (in 210 v. Chr.) het besluit neemt, de krijgsgevangen gemaakte
Spaanse prinses Ismene, die hij zich rechtens had kunnen toe-eigenen
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CORRIGENDA

In nr. 3 van onze IVe jaargang zijn in het artikel van Dr. H. Dyserinck,
Crisis in de vergelijkende literatuurwetenschap?, een aantal drukfouten
geslopen, die men als volgt gelieve to verbeteren :
niet
p. 180, r. 31 : Buyard
p. 183, r. 27 : topfiguren zouden kunnen
p. 187, r. 1 : formule
p. 189, r. 31 : Universitair echter
p. 189, r. 27 : Zou zou

maar :
Guyard
topfiguren kunnen
formele
universitair systeem echter
Zo zou

Rifvoegsel bij Spiegel der Letteren. Irle lg., nr. 4.

als slavin, terug te schenken aan haar celtiberische verloofde Allucius,
die hier Indibilis heet. De bron is hoofdstuk 19 uit het 26ste boek van
Titus Livius, maar Betje Wolff gebruikte blijkbaar een derivaat, waarin het verhaal gemoedelijk werd naverteld. Het had trouwens door
schilderijen van de Fluwelen Breughel, van Francesco Primaticcio en
vooral van Nicolas Poussin een verspreide bekendheid in heel Europa
gekregen.
In talrijke treurspelen onderbrak het gekruiste rijm de normaal
gepaarde voortgang van de toneel-alexandrijnen, juist in passages, waar
de held met zichzelf in tweestrijd geraakte. Deze afwisseling in de toneeltaal gaf levendigheid aan de monoloog-verzen bij dichters als
Guilliam van Nieuwelandt en Michiel de Swaen. Ook Betje Wolff
weet er het gewenste effect mee te bereiken, zodat haar Scipio, zonder
een meesterstuk te zijn, zijn leesbaarheid tot heden toe behield. Het
licht een hoofdstelling van haar bundel toe, die we in enkele van haar
lierzangen ook uiteengezet krijgen : „de grootste ziel is tevens de aandoenlijkste". Voor zover de vijf alleenspraken uit de bundel Lier-,
Veld- en Mengelzangen zich voegen in de samenhang van het geheel,
danken zij hun belang aan hun bespiegeling over het aandoeningsleven. Ze wekken op eerste gehoor de indruk, slechts volgens modevoorschriften ontworpen te zijn voor declamatie-avondjes in huiselijke
kring, maar ze onthullen bij nader toezien wellicht een belang van het
boek, dat elders moet worden gezocht dan bij zijn literaire waarde
voor de hedendaagse poezie-genieter.
Het is een zelfportret. Dit wordt met evenveel woorden gezegd in
de Ontschuldiging aan mijne Vrienden en aan de Begunstigers mijner
Dichtkunst, die in losse poetische praatstijl als een voorspel aan de
bundel vorafgaat. De dichteres maakt haar excuus, omdat er geen gegraveerd portret naast de titelpagina voorkomt, hoewel ze geduldig
geposeerd had bij Joseph Marinkel, bij F.H. Jelgersma, J.C. Mertens,
H. Pothoven en anderen. Geen van de schilders trof de gelijkenis ;
daarom volgt in het gedicht een (zeer goed) „geschreven" zelfportret
naar lichaam en geest, dat uitloopt op een opdracht van de bundel
aan „Vredemond". Dit is Betjes vertrouwde vriend Cornelis Loosjes,
leraar van de Doopsgezinden te Haarlem sedert 1763. De verontschuldiging had een historische grond, immers op 8 augustus 1771 berichtte
Betje Wollf aan Herman Noordkerk, advocaat te Amsterdam : „De
Heeren De Moor, Schippers, Burman, Rademacher, Loosjes, Alewijn,
Van Hemert, enz. met anderen doen mij eenparig het volgende voorstel : mijn pourtrait in 't licht te geeven". Reeds op 26 augustus van
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hetzelfde jaar schrijft zij echter aan dezelfde vertrouwensman : „Ik zie
voorthans van 't pourtrait af."
Hier zit iets achter ! Dr. Ha.C.M. Ghijsen wijst er op in Dapper
Vrouwenleven (1954) : „Betje — het zij tussen haakjes opgemerkt —
heeft zich in haar leven talloze malen laten conterfeiten ; ze is geschilderd, getekend, geboetseerd, en ze heeft zich over deze afbeeldsels zelden of nooit voldaan getoond ; de opinie der vrienden was verdeeld.
Te verwonderen is dit niet : het aantrekkelijke van een persoontje met
haar geest en temperament was slechts in beweging te vangen." (blz.
121)
Als passend pendant van het loslippige praatstuk, dat de bundel
opent, kan de Winter-Zang gelden, die hem besluit. Hij geeft in twaalf
bladzijden een geslaagde improvisatie over de kou in de Beemster, ook
weer geschreven voor Vredemond, met allerlei uitweidingen, die speels
de tegenstelling tussen stad en platteland omranken, totdat er een
oplossing voor gevonden wordt in het leeskabinet, waar Loosjes en
Betje „noch land-, noch stadsvermaken" behoeven. Bij alle gezelligheid en schalkse ironie, die de laster van polderse boerenvrouwen en
de vrijerij van knechts en meiden in de stal vertelt, met grappig gebruik van de Beemsterse tongval daar tussen door, wil het gedicht een
weemoedig bucolicon zijn, waarin terloops een refreinlied : „O lieve
lente, keer !" is ondergebracht ; en als pointe daarop, tevens besluit
van heel het verzenboek : „Want als gij weer verschijnt, zie ik mijn
vrienden weer !"
De vrienden, zo nadrukkelijk aan het begin en aan het einde van
het boek vermeld, nemen daarenboven het leeuwenaandeel van de
inhoud in beslag. Ze worden behandeld als goede verstaanders van
hetgeen doodgewone lezers op zijn gunstigst te vermoeden krijgen. Dit
betekent, dat wij als buitenstaanders de bundel moeten ontraadselen
door ons vertrouwd te maken met enkele neven-motieven, die het
hoofdthema doorkruisen. Omdat wij achteraf de grote romans en een
aantal gedegen essais van Betje Wolff en Aagje Deken in het geding
kunnen brengen, waarover zijzelf nog geen flauw vermoeden kan hebben gehad, toen zij de bundel uitgaf, bezien we hem als een tamelijk
weinigzeggend dichtwerk uit haar literaire vormingstijd. Voor haarzelf
is hij dit in 1772 in het geheel niet geweest. Zij heeft er een veel beslissender betekenis aan toegekend, gelijk haar voorrede te verstaan geeft,
want, vroeg gedebuteerd, wil ze nu niet onopgemerkt en sluipelings
van het toneel verdwijnen.
Op eenentwintig jarige leeftijd getrouwd in 1759, gaf ze het volgend
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jaar voor het eerst een gedicht in het licht. Ze was vijfentwintig, toen
haar eerste bundel verscheen. Thans voelt ze zich zo jong niet meer !
De koperen bruiloft heeft ze zojuist achter de rug. Ofschoon ze hier
nergens op zinspeelt, lijkt het niet uitgesloten, dat het idee van haar
vrienden om een portret te laten schilderen met die familie-gebeurtenis in enig verband stond. De onderlinge afspraak van de heren, die
wij meest uit de bundel nader leren kennen, bond hen niet samen tot
een gezelschap van leeftijdgenoten, waarin zij levendiger omgang vond
dan met haar echtgenoot, inmiddels drieenzestig jaar oud geworden.
Achteraf weten wij, dat hij na lange ziekelijkheid op 29 april 1777
zou sterven, toen Betje Wolff haar eerste contact met Aagje Deken al
gevonden had.
De intieme gemoeds-geschiedenis van het echtpaar in de Beemsterse
pastorie doet zich niet aan ons voor als het meest belangwekkende
thema van het bock. Over het samenzijn van man en vrouw wordt
nergens onverhuld gesproken. Een Dankbetuiging aan de Eenzaamheid staat midden tussen de gedichten in, als de centrale kern, die
dichtstof naar al de andere werkstukken uitstraalt. Deze eenzaamheid
beleefde de dichteres thuis, op haar studeervertrek, waarheen ze zich
geregeld terugtrok, hoewel van nature geenszins kniesorig, gelijk de
derde van de honderd-en-acht strofen verzekert. Ze noemt de schrijvers,
die ze las ; de gedachten, die ze koesterde ; de gevolgtrekkingen, waartoe ze kwam. Deze opeenvolging bepaalt in grote lijnen de bouw van
het gedicht.
Twee mannen voor het minst verwierven in de uitgesproken genegenheid van Betje Wolff een heel wat ruimer aandeel dan de dominee,
met wie ze getrouwd was. Doch haar persoonlijke betrokkenheid op
deze zedelijke noodhelpers vindt haar hechtingspunten in zelfstandige
gebieden van het aandoeningsleven. Hierdoor komt het, dat de toentertijd moderne gedachtenwisseling over de vraag, of vriendschap de
voorkeur verdient boven liefde, in nauwe samenhang gebracht wordt
met de opvatting, dat grootmoedigheid minder een voortvloeisel is uit
verantwoordelijkheid dan wel een overmaat van gemoedsadel. Dit
zijn voor Betje Wolff geen academische kwesties. Het speelse zelfportret van haar proloog ontwikkelt zich tot een ernstige zelfbelijdenis in
de loop van het bock.
Dit begint met een Lijkzang ter Gedagtenisse van Mr. Hermanus
Noordkerk, die op 6 november 1771 te Amsterdam was overleden. Hoe
Betje voor het eerst met deze advocaat in kennis is gekomen, blijft
onder de geleerden enigszins omtwist. De mannen, die over haar schre245

y en, zoals Johannes Dyserinck in De Gids van 1884, G. Kalff in het
zesde deel van zijn geschiedenis (1910) en J. Prinsen J.Lz. in zijn handbock uit 1916, veronderstellen een vroegtijdige kennismaking bij persoonlijk bezoek na de ontgoochelde liefdes-illusie met Matthews Gargon op Walcheren in de zomer van 1755, toen Betje nog zeventien
jaar moest worden. Ze was thuis weggelopen tegen de wil van haar
vader en had zich te Vlissingen veel schande over het hoofd gehaald.
De dames, die zich hebben onderscheiden als betrouwbare levensbeschrijfsters van Elisabeth Wolff, plaatsen de kennismaking later en
schrijven er ook een andere oorzaak aan toe. Johanna Naber in 1912
en Ha.C.M. Ghijsen in haar dissertatie uit 1919 en haar degelijk herdenkingsboek uit 1954, stellen het eerste bezoek van Betje Wollf aan
Herman Noordkerk, die achtendertig jaren ouder was dan zij, omstreeks de winter van 1765, toen de jonge domineesvrouw zich in haar
zesde huwelijksjaar wat al te positief had ingezet voor de belangen van
een dweepzieke dichteres, die achteraf het geld niet waard bleek, dat
Betje, blijkbaar buiten weten van haar man, besteed had aan de hulp.
De oudste van de zesentwintig bewaarde brieven van haar hand aan
Herman Noordkerk dateert van 21 december 1765. Ze stelt hierin de
vraag, of een getrouwde vrouw de macht en het recht bezit om zonder
assistentie van haar echtgenoot schulden in te vorderen, door haar uit
eigen beurs voorgeschoten. Ze miste toentertijd, dit recht, gaf Noordkerk haar te weten, maar in haar verlegenheid werd ze openhartig,
vooral nu zij zich te verdedigen kreeg tegen de laster van de zussen
der onwaardig begunstigde dichteres, als zou de geldelijke hulp geboden zijn „ter uitvoering van onterende oogmerken".
De Lijkzang is niet direct na de dood van Noordkerk geschreven.
Hij werd eerst op 28 mei 1772 toegezonden aan Mr. Isaak Sweers,
schepen en raad van de stad Amsterdam, gecommitteerde in de Raad
van State, die tweeenveertig jaren met de beroemde advocaat bevriend
was geweest. Na algemene dankbaarheidsbetuigingen erkent Betje
Wollf, door de laster van vijanden naar Noordkerk te zijn gedreven,
die haar leerde : „wraak is zwakheid" en hierdoor haar vriend werd.
Aan deze vriendschap dankt zij voorlichting in zaken van geleerdheid,
kunst en levenswijsheid.
Na de prettige praatstijl van de proloog klinken de plechtige strofen
van deze rouwzang zwaar klassisistisch. Ze roepen ook in ons verbeeldingsveld een monument van pleisterwerk te voorschijn : de grafzerk
van de advocaat, omringd en als voorgoed bewaakt door een herenigd
huwelijkspaar, een verzoende vader met zijn zoon, een getrooste wedu246

we en een bekeerde wufteling, duidelijk losstaande beelden tegen een
bas-relief, dat ietwat verderop de stoet vertoont van tot verdraagzaamheid aangemoedigde vrienden enerzijds en niet langer geminachte
armen aan de andere kant.
Noordkerk was luthers ; Vredemond is doopsgezind. Naast haar
eigen predikant van de staatskerk, die overigens een verlicht man is
geweest, zocht Betje conversatie met dissenters, wat aan haar politiek
een wending geven zou van traditioneel prinsgezind naar overtuigd
en straks voortvluchtig patriot. Ze leeft in jaren, dat de vaderlandse
Vrijheid op de munt gestempeld staat als een rijzige vrouwengestalte
met speer en hoed, die blijkbaar voor haar tijdgenoten een meer dan
allegorische levenswerkelijkheid had gekregen, nu de mythologische
schimmen uit de klassieke oudheid, mede door het versterf van talenkennis, verbleekten. Tal van dichters voerden de Vrijheid sprekend of
handelend op en ook bij Betje houdt ze een redevoering van vijftien
maal zes versregels om de Corsikaanse rebellenleider Pasquale Paoli te
huldigen, die, op doorreis naar Engeland, in 1768 onze gewesten bezocht. De Vrijheidsmaagd herkent, met haar geoefende ervaring van
heldenmoed en tyrannie, in Paoli de echte vrijheidsstrijder, wiens
grootheid in grootmoedigheid bestaat. Ze biedt hem nog in een afzonderlijk gedicht haar eigen borstbeeld aan !
Politieke gelegenheidszangen, talrijk genoeg in de achttiende eeuw,
zijn zelden zo persoonlijk van toon, dat er uit het diepere gemoedsleven van de kunstenaars veel in doorklinkt. Dit is ook bij Betje Wolff
het geval niet. Toch zou ik de politieke liederen op Pasquale Paoli
met een ouder gedicht uit deze bundel, geschreven ter verwelkoming
van stadhouder Willem V te Vlissingen in 1766, in het gevolg van de
lijkzang op Noordkerk willen plaatsen, niet, omdat het ook gelegenheidsgedichten zijn, maar omdat de ideeen, die er in voorkomen,
overeenstemmen met de denkbeelden, die Betje Wolff niet zozeer bij
haar man in de Beemster als bij haar vaderlijke vriend te Amsterdam
had opgedaan.
Zou deze opvatting houdbaar blijken, dan is de bundel hierdoor
verdeeld in het zelf-getuigenis over een afgesloten Noordkerk-periode,
die bij de dichteres in hoofdzaak wijsgerige denkbeelden over vrijheid
en vrijzinnigheid vestigde, en een pas-ingezette, maar nog voortgaande
Vredemond-episode, waaraan de Mengeldichten menig element ontlenen, dat met voorzichtigheid als vroeg prae-romantisch kan worden
gekenschetst. De veldzangen en dramatische monologen blijven bier
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buiten als een derde bestanddeel, waarin gemoedsaandoeningen verhuld staan als idealen in dagdromen.
Tot de Noordkerk-groep behoort dan de bekeringspoging in de
Lierzang aan Philantrope, geschreven voor de Middelburgse regent
Daniel Rademacher, die als wereldwijs mensenkenner na verblijven in
Frankrijk, Engeland en Duitsland, wat stijfjes getrouwd was met een
„super super fijne" burgemeestersdochter uit Rotterdam en aan de
zijde van deze rechtzinnige dame te veel genoegen was gaan scheppen
in de lectuur van Voltaire. Betje, die voor deze vriend in 1770 het
Essay on the Life of Jesus van William Craig uit Glasgow had vertaald,
plaatst hier het beeld van de verlichte christen in een internationaal
perspectief, waar hij de werkelijkheid beschouwt met opgehelderde
ogen en zich krachtig tegen alle geloofsdwang verzet, maar het goedkope atheisme van de "petits maitres„ op redelijke gronden afwijst.
Naast dit portret past in binnenlandse verhoudingen de Lierzang
aan Mr. Bernardus de Moor van Immerzeel, burgemeester van Gouda,

wiens boekerij voor Betje open stond. Hij wordt geschetst als de verlichte magistraat, bereid, zijn ambt op het spel te zetten in de strijd
voor vrijheid van geweten, maar niet geneigd, zijn plichtsbesef te
laten wijken voor geestdrijverij. Hijzelf had Betje verzocht, de Lierzang, aan hem gewijd, met zijn voile naam en ambtstitel in de bundel
op te nemen, wat inhield, dat hij haar als een waardevolle medestrijdster zag in zijn verzet tegen de scherpslijperij van de orthodoxie.
Bezien we in haar samenhang de hele Noordkerk-groep van lierzangen, dan wordt ons de verlichte christen achtereenvolgens getoond
als rechts-verdediger, als onbevangen beoordelaar van internationale
toestanden, als plichtsgetrouw magistraat, als verantwoordelijk bewindsman en als grootmoedig vrijheidsheld. Hij wordt in al die gedaanten gesteld tegenover de tyrannie van de ondeugden, die zich met
geen verlichtheid ooit laten verzoenen, in het bijzonder tegenover de
heerszucht, die zich vermomt in de toga van de rechtgelovigheid.
Was Noordkerk zesendertig jaar ouder dan Betje Wolff, dus ook nog
zes jaar ouder dan haar man, met Vredemond verschilde zij slechts
vijftien jaar. De gedachten, die zij hem toevertrouwt, zijn veel persoonlijker dan alles wat zij aan of over Noordkerk mededeelt. Hij komt
voor het eerst in haar briefwisseling voor in 1768, twee jaren voor de
dood van Noordkerk. Op 14 februari 1775 bericht ze over hem aan
Dr. D.H. Gallandat : „De verstandigste man die wy thans hebben, is
zeker de Sociniaansche Menist ds Cornelis Loosjes (die zelfde, die, tot
groote ergernis van alle Ortodoxen, over eenige jaaren, myn Vriend en
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Buurman van der Os doopte) de Vredemond myner Poesi, aan wiens
Onderwys ik myn heel Geleerd-weezen ('t zy dan klein of groot) schuldig ben. Ik zou des nog best u by hem adresseeren, in Cas de Conscience, maar wat hoeft het ? Wy hebben elk een Betje Wolffs Loosjes
in ons eigen hart ! Vraagen wy ons zeif, niet als de Passien de boel over
de zee smyten, en onze Koningin, de Reden, voor een oortje thuis legt,
maar als wy bedaard zyn : „wat is goed, wat is kwaad ?" en ik weet by
ondervinding dat wy een voldoend antwoord zullen krygen. De grond
van een eerlyk caracter is by my — sensibilite ; de grond van een
groot caracter is — sensibilite : Goedheid is het zelfde ; kweeken wy
dus, waarde Vriend, die edele gevoeligheid aan, en wy zullen niet
missen : 8c gaan wy vervolgens, gerust, of op die Godspraak in al onze
bedryven — worden wy Wys, 8C wy zyn gelukkig. Tot van avond adieu !
ik moet met myn goede verstandige Wolff thee drinken."
Bij Noordkerk kreeg de sensibiliteit de kleur van strijdbaar rechtsgevoel ; bij Vredemond berust grootmoedigheid op adel van gemoed.
Toch is niet hij met Scipio tersluiks gehuldigd op de twee plaatsen,
waar de romeinse veldheer zijn recht op Ismene, zelfs met schenking
van de bruidschat, afstaat aan Indibilis. Scipio is de „goede, verstandige Wolff", die misschien twaalf jaar heeft nodig gehad om zijn
vrouw te begrijpen, maar deze jaren dan ook in dit opzicht goed besteed heeft. Hij moet in het begin geschrokken zijn van haar moeilijk
te temperen dweepzucht, die zich met boeken en schrijvers niet vergenoegde, maar bij vlagen oversloeg tot daden van hartstochtelijke wispelturigheid.
Een geniale Betje, zo er al een was, heeft dominee Wolff nooit
gekend. Ze bestaat alleen voor vie haar Sara Burgerhart en later werk
gelezen hebben. Die kans bleef hem onthouden. Hij leefde in zijn filosofisch huwelijk naast een dertig jaar jongere vrouw, die was toegerust
met een alzijdig ontwikkelbare ondernemingslust. Hij heeft zich stevig
het hart vastgehouden, toen zij in 1765 de onwaardige vriendin Anna
van der Horst geld had geleend om bij haar zusters te Enkhuizen er
van door te gaan en naar Groningen te vluchten, waar ze nog hetzelfde
jaar met een rechtzinnige predikant Roelfsema zou trouwen, die vast
het zijne niet zal hebben nagelaten om haar verhouding tot het cornpromitterend-vrijmoedige Betje te verbreken.
De goede Wolff moest, hoezeer op zijn eigen vrijheid gesteld, de
strijd tegen iedere kerkvoogdij nogal bedenkelijk vinden, al pleit het
zeker niet tegen zijn vrouw, dat ze hem meekreeg tot op de kansel toe,
waar hij haar heeft verdedigd, toen ze bij de rechtzinnige predikant
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Paulus Dortsma een onbillijke weerstrijd had uitgedaagd. De goede,
verstandige Wolff kon bij zijn gesprekken aan de theetafel de veelvormige sensibiliteit niet inbrengen, die uit het leeskabinet (meer dan
uit de huiskamer) van Cornelis Loosjes naar de Beemster stroomde,
omdat dit europees verschijnsel een nieuwe sensibiliteit was, lang niet
zo redelijk als de klassicistische verlichting van de redeneerkundige
Noordkerk.
In een rijmbrief aan Vredemond staat overduidelijk bepaald, hoever
de getrouwde vrouw, die lichamelijk vijftien jaar longer —, maar hem
geestelijk de baas was, haar vriend in zijn vriendschap Wilde zien gaan
en hoever zij van hem de grootmoedigheid eiste om het daar dan bij
te laten :
Der driften Dienaars waanen vry,
Dat dit een staat van kwyning zy ;
Zy vraagen heviger vermaaken,
Dan ons de zagte Vriendschap schenkt :
Ik weet, myn vriend, dat g'anders denkt,
Zinds zy uw' boezem heeft doen blaaken.
Neen ! niemand heeft een hart zo teer
Als 't myne ; en zo ik jets begeer
Dat Vriendschap my niet heeft gegeeven,
Dan ; ('k beef daar ik het schryf !) myn vrind,
Hoop' ik, dat zy dien band ontbindt,
Thans al 't genoegen van myn 'even.
Bij het licht van deze blakende vriendschap, dat voelbaar een grotere warmte uitstraalt dan het liefdevuur in de huishaard, krijgt de
Voorrede tot de bundel, naast haar lichte spot met beterweters van de
letterkundige kritiek, opeens een ernstige gloed. Die voorrede is een
poetisch programma, waarin getracht wordt, de redelijkheid tot evenwicht te brengen met de driften, die ons als gaven ten beste door de
hemel werden meegegeven. „Driftloosheid is geen deugdzaamheid",
zegt Betje, bij wie de vriendschap tot dweepzucht kon stijgen, terwip
de liefde toch zich zelf tot trouw verdiepte. Haar staatsdenkbeelden
nemen niet dezelfde vastheid aan als haar vrijzinnigheid in het leerstellige, maar tolerantie bleef een staatsbegrip, zolang er een bovenliggende staatskerk heerste, die burgerlijke pariteit onthield aan alle
dissenters. In de uitsluiting van de lutherse Noordkerk uit staatsbetrekkingen had Betje een onrecht gezien ; in haar verzen voor Vredemond wordt de verdraagzaamheid meer een karakterdeugd van de
geadresseerde dan een politiek ideaal van de adressante. Met Cornelis
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Loosjes als geestelijk leidsman gaat Betje Wolff de weg op van de
klassicistische verlichtingsfilosofie naar de preromantische sentimentspsychologie.
Hoe weinig ze die nieuwe menskunde nog beheerst, mogen de veldzangen en monologen bewijzen. Ze zijn een oefenschool in de „beminde
gevoeligheid" van een vrouw, die door de omgang met goede vrienden
de weg naar het hart van haar man heeft weten vrij te maken. Of haar
genegenheid voor Vredemond de goede, verstandige Wollf nooit dwars
heeft gezeten op ogenblikken, dat de passion de boel bij hen thuis over
de zee dreigden te smijten, is een andere vraag. Hierop geven de drie
delen, waaruit de bundel in wezen bestaat, geen afdoend antwoord.
Maar de transpositie van gevoelens op Vredemond is brutaal van duidelijkheid, vergeleken bij de overdracht van genegenheid in de veldzangen. Ze zijn als poezie niet best, maar ze zijn schuchter tot stuntelig
toe in de belijdenis van hetgeen ze uitsluitend voor goede verstaanders
schijnen te willen onthullen.
Het portret, waarvan ze voor de titelprent van haar bock toch maar
had afgezien, vertoont, nu het geschreven werd, zo goed als op een
schilderij, zijn licht- en schaduwzijden. Maar bij de koperen bruiloft
van Adriaan Wolff met Elisabeth Bekker kon dit portret op de theetafel worden gelegd als een geschenk van de domineesvrouw aan haar
„goede, verstandige" man.
Nijmegen

W.J.M.A. ASSELBERGS
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HIPPOLIET VAN PEENE 18114864
Op Nieuwjaarsdag 1811 wordt te Kaprijke (Oost-Vlaanderen) Hippoliet Van Peene geboren. Het jonge kind groeit op in een dubbele
sfeer, die over zijn leven beslissen zal. Zijn familie bezit sinds jaren de
traditie aan de maatschappij geneesheren te leveren en ook hij zal te
Gent dat beroep aanleren. Een enigszins ontspoorde oom, Jan-Baptist,
die samen met Hippoliets vader in Kaprijkes rederijkerskamer 't Es al
in 't herte de passie voor de literatuur heeft aangekweekt, sticht in
1824 te Boekhoute een Nederlandsche Schouwburg. Het moet ons dan
ook helemaal niet verwonderen dat de erfelijk belaste Hippoliet tijdens zijn studententijd een toneelvereniging, Les Bons Amis, presideert, waarvoor hij zijn eerste stukken schrijft, alvorens in 1837 tot
dokter te promoveren.
Ondertussen speelt hij in 1836 al tweede viool in de arbeidersmaatschappij Yver doet leeren te Mariakerke, maar een al te ijverige pastoor
slingert van op de preekstoel de banbliksem over dit ongodvruchtige
gedoe en het toneelavontuur loopt in het honderd bij gebrek aan
publiek. Als lid van de Gentse rederijkerskamer De Fonteyne in contact gekomen met het geachte lid, PRUDENS VAN DUYSE, sluit hij met
deze een weddingschap of en bewijst zijn vaardigheid met de pen in
zijn Keizer Karel en de Berchemse Boer'. Dit debuut beleeft zijn
premiere op 31 januari 1841 in de Gentse toneelmaatschappij Broedermin en Taelijver, in 1840 door de vlijtige boekbinder-toneelspelerdramaturg KAREL ONDEREET uit verzet tegen de minder democratische
Fonteyne uit de grond gestampt. Deze premiere reveleert meteen ook
Hippoliets echtgenote, VIRGINIE MIRY 2 , die zal uitgroeien tot een der
meest geliefde actrices in Vlaanderen.
1 Heruitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. W. Van Eeghem in Jaarboek 1960 der
Koninklijke Soevereine Hoofdkainer van Rhetorica „De Fonteine" te Gent, 2de reeks, nr.
2, pp. 19-95.
2 Toneelspelen blijft in die jaren voor dames nog altijd een blijk van ongewone durf.
VIRGINIE MIRY is niet de allereerste ; zij wordt voorafgegaan door de jong gestorven maar
reeds legendarische CLARA ANNA HOFMAN (1802-1827), dochter van de Kortrijkse dichter,
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Van 1841 tot 1847 schrijft Van Peene 14 toneelstukken en tot bij
zijn dood blijft hij de huisleverancier van Broedermin en Taelijver.
Hij verwaarloost zijn dokterspractijk, voert regie, speelt de "traitre„rollen en ook wel travesti, verzorgt de toneelschikking 3, begeleidt de
coupletjes, fluistert de rollen in, schrijft de stukken, 61 alles bij mekaar, zonder zijn operalibretti voor zijn schoonbroer KAREL MIRY. Hij
ontwerpt het eerste Vlaamse zangspel, voegt aan de bandeloze productie van historische drama's de Arteveldecyclus toe, wisselt dit drakengeheel of met blijspelen die kluchten zijn, waagt zich aan het toneelspel en het burgerlijke drama, levert de tekst voor een onfatsoenlijk
groot aantal alleenspraken en liederen, meest boertige maar ook, naar
de vraag van de tijd, zijn Vlaamse Leeuw, maakt van Broedermin en
Taelijver een semi-beroepsgezelschap, huldigt op 27 juni 1847 de Minardschouwburg in, doet onder zijn impuls de nog piepjonge Broedermin en Taelijver in 1849 tot Koninklijke proclameren, gasteert te
Antwerpen, te Brussel en in de kleinere steden, zetelt in de premiecommissie die tijdens de jaren 50 voor minister Rogier het ontwerp
Gachard tot een geschikt voorstel moet omwerken, heeft op 23 december 1863 een hartaderbreuk en sterft op 19 februari te Gent...
Van Peenes verbazende bedrijvigheid heeft hem in de literatuurgeschiedenis doen opnemen. Tot rond 1914 weet zijn naam als theaterman en toneelschrijver nog altijd een eerbiedwaardig aureool te bewaren en grijpt men nog steeds naar pronkerige superlatieven om zijn
betekenis en zijn waarde bij benadering te omschrijven. Vandaag is de
eulogische wind wel wat gaan liggen en biedt deze 150ste geboortedag
wellicht een geschikte gelegenheid om even de positie van Van Peene
na te gaan.
Het is onmogelijk zijn figuur enigszins rechtvaardig te benaderen
zonder hem als kind van zijn tijd te zien. Van Peene debuteert in de

in vermaardheid eventjes de meerdere van DIANA DHAENENS-ROBI JN, nog een dichterskind. Toch is het vooral Mw. Van Peene die door haar voorbeeld en talent navolging zal
wekken, al is heden de tegenwerking van het gemengd toneel in sommige kringen nog
niet helemaal verdwenen.
3 Ik vermijd de term „regisseur", omdat aan dit woord een dan nog niet bestaande
inhoud van esthetische verantwoording en creatieve interpretatie is verbonden. Niettemin
verraden talrijke verslagen dat Van Peene, behalve een ongebruikelijke zorg voor de
toneelrekwisieten en decoratmosfeer, ook de enscenering zelf en de meestal sterk lokaal
gekleurde dictie van zijn acteurs naar eigen fatsoen trachtte om te vormen. 0 verigens
zonder al te groot succes, gezien de verontwaardigde stemmen tegen de benoeming van
KAREL ONDEREET aan het Gentse Conservatorium als dictieleraar.
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donkere jaren na 1830 waar de afwezigheid van enig uitgebouwd
Vlaams kultureel leven de sfeer van nonchalante autodidactiek aanmoedigt, en waar de schaarsheid aan individuele corifeeen ieder zichzelf als de redder van Vlaanderen doet beschouwen ; tijdens Van
Peenes volwassen werking verschuift het accent, groeit de verenigingsdrang der bewuste Vlamingen, ontvalt hun de schuchterheid en overspoelt men een bijna nog analfabetisch land met goedkoop enthousiasme en literaire massaproducten. Hoe snel deze curve zich ook heeft
gevormd, van hoe ver men ook terugkomen moest, de oorzaak is to
vinden in een primaire volksvreugde, in de pedagogische bezorgdheid
om de toekomst en in de kordate beslistheid der theaterleiders van
het slag van een Van Peene, die alle nutteloze esthetica en literaire
hoogdravendheid opzij schoven...
*

Van het verbod der opvoeringen in de volkstaal (1796) door de
Franse bezetter opgelegd, hebben de Vlaamse toneelmaatschappijen,
meestal nog rechtstreekse voortzettingen van de zo talrijke rederijkerskamers, zich eigenlijk nooit hersteld, ook al zijn ze, na de versoepeling
van dit decreet, braafjes de handen van de meester gaan likken met
tweetalige programma's. De samenstelling van het repertorium is
hoofdzakelijk op Frankrijk gericht, ook al werkt zich KOTZEBUE als
lieveling op het voorplan. Wel wordt hier en daar een verminkte
IFFLAND en SCHILLER vertoond, maar het zijn de Fransen die met een
ongehoord aantal langvergeten namen de toneelzalen doen vollopen.
De Shakespearemoordenaar Ducis, de tranerige RAYNOUARD, LEMERCIER, PICARD, COLLIN d ' HARLEVILLE, de Goetheboeman DE PIXERECOURT en de melodramatici DELAVIGNE en PELLETIER-VOLMERANGES
komen, met verhaspelingen van MoukRE in poesjesstijl, een verwaterde BEAUMARCHAIS en een gekerstende VOLTAIRE, in vreselijke vertalingen voor het voetlicht. Dat overzetwerk leveren niet de Vlamingen ;
het Nederlands politiek herstel importeert versies van onbekende
grootheden als KRAFT, Nomsz, VERVEER, BARBAZ, WESTERMAN, VAN
WALRE, Ku JN en RUYSCH. De Vlamingen, die zowel tijdens de Franse
als de Hollandse periode doorwerken, geven nijvere blijken van goede
wil, maar J.B. STIPS (1770-1864), P. J. CEULEMANS (1775-1851) (tenzij
om zijn invloed op J.F. Willems en een C.F. Weisse-vertaling) en
J.A. DE JONGHE (1797-1861) (hoewel die in 1828 met een toneelspel,
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De vaderlijke toorn, voor de dag komt, dat wel enig inzicht in dit

nieuwere genre verraadt) blijven toch dode namen.
Interessanter wordt J.B. HOFMAN (1758-1835), de Kortrijkse Vondel,
die, behalve dat hij met Clarinde of De rampzalige door de liefde
(1796) het burgerlijk treurspel invoert, in zijn nogal sentimentele werken reeds de hoofdtrekken van een Van Peene aankondigt : goed geslaagde volkstypen van een voorbeeldige deugdzaamheid, aartsslechteriken uit de adel, stijve en wereldvreemde dialogen en een technische
bagage van Franse herkomt. Ook P.J. ROBI JN (1768-1823) mag vermeld, omdat die zich, na zijn studie te Parijs, vanaf 1812 als Fonteynelid op velerlei terrein beweegt, waarvan Voltairevertalingen, een
Wertherbewerking, een historisch drama avant la lettre Egmond en
Hoorne (1819) en een zwartgallig sentimentalisme in De zwarte man
of De spleen toch bewijzen leveren dat hij enigszins rond zich heen
heeft gekeken, overigens zonder persoonlijke neerslag.
Bij de spelende kringen heeft deze onevenwichtige periode catastrofale gevolgen. Er wordt een conventie gevestigd, die door Van Peene
en zijn school wel enigszins in Vlaamse rondborstigheid wordt rechtgewrongen, maar die, ondanks krachtige individualiteiten als een
VICTOR DRIESSENS (door zijn claqueactiviteit te Parijs trouwens in
Franse bravour geschoold), zich handhaven zal tot met het realisme
op het einde van de eeuw een nieuwe speelstijl aarzelend ontstaat.
Gedurende de nagenoeg hele 19de eeuw zullen de eventuele waarheid
en geloofwaardigheid der personages verdrinken in declamatorische
theatraliteit. De Franse invloed van de succesrol zowel als de magnetische kracht van een heldenfiguur zullen de gemakkelijke bijval doen
zoeken. K. Ondereet zal zich met welgevallen de Vlaamse Ligier laten
noemen (en zelfs zijn kans gaan te Parijs bij de Comedie Francaise...),
Mw. Van Peene de Vlaamse Dejazet, V. Driessens de Vlaamse Fred&
rick-Lemaitre, en mindere grootheden blijven nog altijd teruggrijpen
naar miniatuuruitgaven van Talma, Rejane en Sarah Bernhardt... 4.
Waar twee begaafde spelers naast mekaar optreden, ontstaat al vlug
naijver en, buiten een meer algemene trek naar toneelamusement, zal
deze „artistieke" concurrentie mede verantwoordelijk zijn voor de dozijnen toneelkringen die rond 1840 uit het niet verrijzen, zich ca 1846
door politieke controverse wel wat belemmerd voelen, maar vooral

4 Ook SARAH BERNHARDT zelf leed aanvankelijk aan dezelfde vergelijkingsmanie en spiegelde zich welgevallig in de troetelnaam van herboren RACHEL, tot zij op haar beurt
aanleiding gaf tot een nieuwe navolgingszucht.
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vanaf het premiemanna (1861) in een onrustwekkend groot aantal
gaan tieren tot rond 1914 en de definitieve doorbraak van de kinema.
*

Ondertussen heerst rond 1830 nog niet die overdaad. Wel is de
speelstijl reeds vastgeroest. Enkele bewuste mannen, gesteund door
Noordnederlandse leraars-in-Vlaanderen als VAN GENABETH en VISSCHER (beiden voorzitters van toneelkringen), maken van de gunstige
atmosfeer, geschapen door de oprichting van de Lierse kweekschool en
de Gentse universiteit, gebruik om de aanvankelijke tendenz de toneelmaatschappijen om te bouwen in 18e-eeuwse dichtgenootschappen, te
vervangen door een terugkeer naar het volbloedtoneel dat Vlaams is
en yolks. J.F. WILLEMS (1793-1846), die nochtans in 1915 piepjong
REGNARDS Legataire universel verdietst tot De rijke Antwerpenaren,
keert in december 1815 reeds op deze onwijze stappen terug met zijn
Quinten Matsijs dat hij wel toneelspel doopt maar dat toch nog een
menggenre is. Deze „bescheiden poging om de fransdolheid van zijn
tijdgenoten in een belachelijk daglicht te plaatsen" (L. MONTEYNE,
Geschiedenis der Vlaamsche tooneelletterkunde van 1800 tot heden,

1927, p. 93) blijft dramatisch onbeduidend maar levert, en niet alleen
voor hemzelf, een programma op dat door de onfortuinlijke manipulaties van Willem I wel niet tot het einde zal kunnen doorgevoerd
worden, maar dat de toneelkringen, die na 1824 hun Nederlandse actie blijven verderzetten, bij de Belgische omwenteling en het niets dat
er op volgt toch achterlaat met Vlaamsgezindheid tot in de knoken.
Als J.F. Willems na zijn verbanning te Eeklo in april 1835 naar
Gent verhuist en Fonteynelid wordt, treft hij in deze lang orangistische stad een weldoende Vlaamse toneelkundige bedrijvigheid aan.
Nochtans hadden JHR BLOMMAERTS merkwaardige Aenmerkingen over
de verwaerloozing der Nederlandsche tael (1832) en Willems' eigen
voorrede tot zijn Reinaart de Vos-bewerking (1834) in het repertorium
nog weinig aangericht. KOTZEBUE blijft aan de spits, PIXERECOURT,
MARSOLLIER DE VIVETIERES, PELLETIER-VOLMERANGES, DUCANGE, e.a.
blijven in trek. De kramakkelijke vertalingen uit het Frans zijn nog
meestal van Noordnederlandse origine : HARTSEN, FALLEE, VREEDENBERG, KUP. Aileen de Gentse Fonteyne die in 1831 terug van wal
steekt, bezit een eigen schaar spelende leden, die in de repertoriumnood met eigenhandige vertalingen voorzien : LEMAIRE, LAUWERS,
ROGGFIE.
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De enige Vlaming, die in deze vreemde poespas zoiets van een eigen
toneelprogramma, geschraagd door eruditie, kennis en diagnose, bezit,
is precies J.F. WILLEMS. Hij kent LESSING en diens dramaturgische
principes en hij zet zich in het hoofd in zijn Fonteyne, waarvan hij na
enige tijd tot voorzitter wordt gekozen (28 juni 1842), deze opvattingen geleidelijk in practijk te brengen 5 . Qua repertorium, brengt hij
zijn huisauteurs tot aannemelijke vertalingen, al blijft hij voorlopig
nog rond KOTZEBUE en een reeks Fransen hangen als voorzichtige
eerste stap naar een eigengeaarde hogerstaande toneelliteratuur. Qua
techniek, dringt hij aan het sterk dialectisch toneeltaaltje te vervangen
door een algemeen nederlandse dictie 6 en de vulgaire mimiek door
een meer verzorgd spel. Willems mislukt. Omdat hij zijn mooie
opvattingen in 1844 zo onbeholpen slecht illustreert in Pasquyn,
doctor en astrologant, omdat de juryleden der wedstrijden, waarin hij
met zijn keuze optreedt, deze nieuwe lente nog niet apprecieren,
omdat de acteurs, die zich de mogelijkheden tot charge en pose ontnomen zien, revolteren en ten laatste omdat Willems in 1846 sterft.
DOMIEN SLEECKX (1818-1901) stapt in het spoor van Willems en geeft
met zijn Dramata (1841) onder een voorzichtig (maar ook doorzichtig,
want hij leende de naam van zijn moeder) pseudoniem ALBRECHT VAN
BOSSCHE de eerste letterkundige toneelwerken van onze Vlaamse literatuur. Vlug ontmoedigd zal hij zich beperken tot periodieke woedeuitbarstingen tegen het onbeschaafd peil en het onooglijk maakwerk
dat jaar in jaar uit zal worden gepubliceerd. Liever dan toe te geven
aan de slechte neigingen van een yolks publiek, scheidt hij er mee uit

5 Een gelijkaardige opzet van nog kortere duur vinden we in VANDEN HOVE en DAUTUitlandsche Tooneelbibliotheek (1850) die Duitse en Deense vertalingen als
tegengif op de Franszieke markt willen gooien. Van de opgenomen auteurs OEHLENSCHLAEGER, HOLBERG, HERTZ, BENEDIX, SCHROEDER en GUTZKOW wilt een kwart eeuw later
alleen Benedix met zijn comedies zich een plaatsje op het Zuidnederlandse schouwburgprogramma te veroveren.
6 Vermits de zeldzarne echo's het gezelschap C. VERPLANCKE (Nationael Afwisselend
Schouwtooneel) telkens om de zuivere taal loven, kunnen we aannemen dat deze troep,
die rond 1830 en later rondtrok, een inderdaad wel opvallende uitspraak heeft beoefend.
De oorzaak van dit uitzonderlijk verschijnsel is moeilijk te achterhalen. Was het de
toneeltraditie van een traditionele acteursfamilie ? Zag de groep zich gedwongen een
zowat overal verstaanbare taal te hanteren wegens haar zwervend bestaan ? Is het gere.
gelde optreden in Noord-Nederland voor dit unicum verantwoordelijk ? Hoewel het historische belang van dit reisgezelschap, ondanks de populariteit in het Gentse, voor de uitbouw van het georganiseerde Zuidnederlandse theaterleven uiteraard broos blijft, verdient
het niettemin een nadere studie, al was het maar om het hogergenoemde en thans nog
steeds actuele aspect.
ZENBERGS
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(al zal later het toneelbloed nog meermaals kruipen waar het niet gaan
kan) en keert zich naar de novelle, volgens hem het enige genre dat
een kans op succes bezit tot de doorsnee-Vlaming-van-toen door te
dringen.
*

Iemand die van een hooggestemde theorie en filantropisch-esthetisch
streven geen hinder heeft, is Van Peene. Na een onopvallende activiteit
als speler in de Fonteyne, is hij in 1840 met ONDEREET naar Broedermin en Taelijver overgestapt. Er doen twee hypothesen de ronde
waarom deze splitsing zich voltrok 7. Men wil doen geloven dat een
deel der acteurs de nieuwe richting van Willems niet volgen wou en
zich daarom zelfstandig maakte. Maar men zegt eveneens dat de Fonteyne een toevluchtsoord van intellectuelen en burgerij was geworden,
terwiji Ondereet en co de steun van arbeiders, middenstand en lage
burgerij achter zich voelden, waardoor de eerste oorzaak toch weer
komt opdagen. Want het ontwikkelingspeil van deze laatsten kon nog
niet mee met Willems' geschiedenismakende ontwerpen. In elk geval
legt Broedermin en Taelijver al dadelijk een uitgesproken volkse
smaak aan de dag en ook zal hier de democratische wind, die rond het
midden der eeuw door vele toneelstukken begint te waaien, zich
viugger voelbaar maken.
In dit milieu voelt Van Peene zich blijkbaar thuis. Hij treedt er op
als secretaris, toneelmeester, souffleur, muzikant en dramaturg. Met
Ondereet verzorgt hij om zo te zeggen het hele repertorium. Het is
moeilijk uit te maken of hij de acteurs ertoe dwingt dan wel of zij
hem een bepaalde toon opleggen, maar vanaf zijn dolle start Keizer
Karel en de Berchemsche Boer (premiere 31 januari 1841) toont hij
zich al even ijdel als de meeste spelers, aast op amusement, blaast zich
op in een stijve toneeltaal, schept gelegenheid tot chargeren en goochelt met burleske situaties. Gedurende de grootste tijd van zijn loopbaan houden de ongeleerdheid van zijn medeleden niet alleen maar
ook hun totaal gemis aan leergierigheid hem van het meer ernstige

7 TH. COOPMAN en L. SCHARPE, Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde, p. 178,
beweren dat de jongere leden der Fonteyne geen zin meer hadden in de pruikerige smaak
of de rederijkerstrant der ouderen en daarom Broedermin en Taelijver stichtten. Het
argument klinkt wel zonderling, vermits J.F. Willems dan precies hetzelfde zou hebben
bedoeld. Waarom ging hij in dat geval met de nieuwlichters niet mee ?
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genre af. Voor hem wordt het theater een broodwinning en dus hangt
hij aan zijn toeschouwers vast.
Toch is er iets dat Van Peene van zijn publiek onderscheidt. De
gewone volksmens is sinds 1830 voorzichtig met de nieuwe Brusselse
bonzen. De orde is hersteld maar in de grond komt het er niet zo erg
op aan wie nu de plak zwaait ; er is immers voor hem zo weinig veranderd en de strijd om het dagelijks bestaan is dezelfde gebleven. Voorrechten bezit hij nog altijd niet ; defensief kan hij dus niets uitrichten
en voor agressief optreden zijn de tijden nog niet rijp. De fransdolle
burgerij en de adel, middelmatig in ontwikkeling en gereserveerd in
politieke horizon, voelen geen behoefte aan enig Vlaams kultureel
leven en ze schommelen rustig verder. De gewone volksmens, die na
een zware dagtaak, zich wel eens wil uitleven, ziet, naast de jeneverplaag, een kans bij de toneelmaatschappijen en die bezorgen hem dan
ook wat hij zoekt : ontspanning en vermaak. Te Gent zal Van Peene
hem die leveren maar omdat deze beseft dat een lachende waarheid
dubbel treft, hevelt hij er een deel van het flamingantenprogramma in
over. Het gekke is wel dat Van Peene deze amusementsspijs gaat lenen
bij een EUGENE SCRIBE 8, die het idool van de Franse burgerij is en
uitsluitend voor deze sociale stand schrijft. Van bij het begin heeft
Van Peene dus de taak deze bourgeoistirades te transponeren naar het
populistische vlak. Om deze inwendige spanningen op te heffen, trapt
Van Peene lustig op het kluchtpedaal. De volksmens lacht zich ziek,
Van Peene tolt gevierd in zijn zelfgefabriceerde dodestraatje rond, de
enige dupe is de Vlaamse toneelliteratuur.
Het blijft een onbescheiden vraag of de vlaamsgezindheid van Van
Peene oprecht is geweest. Het is niet zo heel abnormaal dat zijn eerste
toneelpassen gezet worden in een Franse studentenmaatschappij Les
Bons Amis. Nochtans beweren E. LAUWERS en W. ROGGHE dat Van
Peene nooit naar de Fonteyne was overgestoken, had hij bij die Frans-

kiljons een voldoende onthaal gevonden. Zijn allereerste toneelwerk,
La Vieillesse de Stanislas (1835) sloeg bij die kring niet in en Van

Peene veranderde kordaat het geweer van schouder. Niet voor altijd
trouwens, want Karel Miry leverde hij nog een vijftal Franse libretti 9,
al kan bier misschien wel in het zoeken naar een internationale markt
8 In 1840 wordt Zuid-Nederland voor het eerst de ondienst van een Scribevervlaamsing
bewezen door niemand minder dan PR. VAN DUYSE. (Le Gastronome sans Argent - De
lekkerbek zonder geld).
9 Jacques van Artevelde (1846), La lanterne magique (1854), Charles V (1857) en Bouchard d'Avesnes (1864) naast La Belgique ou le Rêgne de 25 ans (1855).
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de voornaainste oorzaak te vinden zijn. Bovendien snijdt hij door zijn
onbeperkt pompen aan de Franse vaudeville de pas of voor een Vlaams
theater met fatsoenlijke allures. Erger nog, weliswaar geholpen door
de tijdsomstandigheden, axeert hij de hele 19de eeuw op Frans model.
En ten slotte plaatst hij in toestanden en typering dergelijke onbenullige, inhoudsloze, onbeschaafde Vlaamse mensen op het toneel dat het
thans moeilijk aan te nemen is dat, hoe pover het peil van de Gentse
universiteit toen ook snag geweest zijn, een toch academisch gevormd
man die ongelikte beren en lomperiken als de desem van zijn yolk
kon beschouwen.
*

Vooral zijn zowat dertig blijspelen leveren hiervoor treffende bewijzen. Eigenlijk is er geen enkel blijspel bij, maar ontaardt alles in een
klucht. Nergens zoekt hij naar een persoonlijke stempel, naar een fatsoenlijk niveau , hij stelt zich blijkbaar altijd tevreden met vlug, handig, zelfs virtuoos amusementstoneel. Uit de rijke technische bagage
van een intellectueel minderwaardige Franse vaudeville ontleent hij
de luidruchtigste en grofste grapjasserijen, buigt ze enigszins om in
zijn actueel klimaat en geeft zo meer de schijn dan de werkelijkheid
van een oorspronkelijk Vlaams blijspel. Begaafd voor het kluchtige is
Van Peene zeker geweest, alleen ontbrak hem het doortastende karakter en vooral artistieke verantwoordelijkheidszin. Af en toe is hij wel
eens zorgvuldiger en niet zo slordig en gluurt minder de vakman en
meer de humorist om het hoekje. Van Peene is alleen maar de kopist
van daden en gebaren. Hij stelt zijn waarnemingen te boek, zijn studies naar het levend model. Hij denkt er ook niet aan dit gebrek aan
fundamentele fantasie aan te vullen, hij spreidt de legende van zijn
schetsen niet psychologisch uit en volstaat met een artificieel kader te
hangen rond personen van vlees en bloed en ze door dit levensvreemde
milieu in het ijle te laten zweven. Het enige dat de interesse hoog
houdt, is een dialoog aan enkele personages vastgebonden in een komische of toch pittoreske situatie. Het is de techniek van de karikatuur, die niet wil belachelijk maken, maar door het gekke detail een
deel van het karakter accentueren. Enkele van die volksschetsen zijn
zonder twijfel aangenaam, maar meestal werkt de charme brutaliserend. Hier moest een normaal begaafd kunstenaar ordenen, idealiseren, herscheppen. Maar daartoe is Van Peene niet in staat. Hij levert
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de kille weerkaatsing van de spiegel, die hersenloos te werk gaat en
zich tevreden stelt met het vluchtige even vast te houden.
De thematiek van Van Peenes blijspelen is begrensd. De anecdote
vormt meestal het stramien, waarrond aan de hand van vergissingen
de grove koddigheid dit in de verf wordt gezet. De intrige is altijd
simpel, de toestanden mogen niet al te ingewikkeld zijn, want dat zou
nadenken vergen wat de spontane lach verdrijft. De personen behoren
tot de lagere stand, wat een geschikt voorwendsel aan de hand doet
om de taal zo mogelijk nog vetter en grover te maken. Toch schuilt
er altijd wel een moraliserend addertje. Zeer weinig hekelt Van Peene
omdat de satire immers een intellectueel wapen is. Vaker hanteert hij
de zedeles of heeft hij het uitroeien van een of ander vooroordeel op
het oog. Bij uitzondering gaat hij eens sociaalgetinte toestanden te
lijf (b.v. de inderdaad potsierlijke burgerwacht in Van der Snick of
de lotgevallen van een kapitein der burgerwacht, 1842) of tracht hij
het bijgeloof aan te tasten (b.v. de weerwolf in De weerwolf, 1852, of
de duivel in Fortunatus' beurze, 1852, waarin hij het mondgemene
sprookje allerschabouwelijkst mishandelt), of hij wijsvingert over de
spaarzaamheid (A zoo 'ne Klont, 1855) en deelt goede raad uit over
het huwelijk (Vader Cats, 1855). Maar tevens is Van Peene altijd te
zeer theaterman om deze vaderlijke vermaningen nuchter-rechtstreeks
aan te prediken ; zij komen altijd tot hun recht door een scenisch
effect, het blijft altijd een aanschouwelijk leerstuk en de eventuele
langdradigheid krijgt nooit een kans een daverende finale in het gedrang te brengen. D. SLEECKX die in de voorrede tot zijn Vrouw met
de baard de klucht wenste te definieren als „de vrolijke voorstelling
van iets onbeduidends op deftige wijze of van jets deftigs op onbeduidende" had vast Van Peene niet als voorbeeld genomen. De grappenmakerij van Van Peene is trouwens meermaals van bedenkelijk allooi,
schuift langs de ongezouten vrijgezellenhumor of ontaardt in de smijtkluchtigheden, die we bij de stomme film nog lang zullen zien opduiken •
Totaal van verdiensten gespeend zijn deze lompe aardigheidjes nu
niet. Maar dan mogen we die niet gaan zoeken in de technische compositie, de scherpe psychologie of de grondidee die het spectaculaire
zouden vergoelijken. Hun belang ligt in het tijdskader. Door deze
ruwe geensceneerde moppen verdrijft Van Peene zonder enige twijfel
de langdurige hang naar de Duitse zoeterige sentimentaliteit en de al
te onvlaamse theatrale bombast. Hij schept een publiek dat zich niet
langer ontstemd afwendt als de affiche een Vlaams auteur aankondigt.
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Bovendien schrijft hij zijn stukken op het lijf van zijn medeacteurs.
Hij kep t hun sterkte en hun zwakheid en houdt er in zijn opbouw
terdege rekening mee. Tot op zekere hoogte kan men zelfs beweren
dat Van Peene zijn hele productie heeft aaneengeregen voor zijn echtgenote. En dat hij hier haast onfeilbaar juist oordeelde, bewijzen zijn
Tamboer Janssens (1854), De paraplu van P. Kramers (1860), Hotsebotse (1860), 's Avonds in de Mane (1857) (nog een weddingschap, in
8 dagen geschreven), en Twee haven voor eene henne (1854) 10, die
allemaal op het uitzonderlijk transformatietalent van VIRGINIE MIRY
waren afgestemd. De samenstelling was meestal in een bedrijf, en het
geheel was doorspekt met de beruchte Parijse coupletten, die de tophits van 1850 uitmaakten en waarvoor KAREL MIRY vlijtig de melodie
bezorgde of ontleende.
Buiten de zgn. blijspelen schreef Van Peene in het lichtere genre
nog verschillende zangspelen of operetten, waarvan Wit en Zwart
(1854) in Nederland een succes werd voor BOAS EN JUDELS, en Brigitta
of de twee vondelingen, in 1847 waardig bevonden voor de feestelijke
opening van de eerste vaste permanente toneelzaal in Vlaanderen, de
Minardschouwburg. Een door Van Peene te weinig gecultiveerde trek
was de parodie op MEYERBEERS Le Prophete, De profeet (1851), die
een groot succes kende maar waarvan De wandelaer der Joden (1854),
dit keer op HALEvY's La Juive, geen herhaling bracht. Hij introduceerde verder ook nog het revuegenre dat in Frankrijk toen alle theaters dreigde te overrompelen.
*
*

*

Blijft nog het ernstige toneel over dat in de drie modegenres van
zijn tijd is vertegenwoordigd : het toneelspel, het burgerlijke drama
en het historische drama. Ook hier is de begripsverwarring babels en
spruit voort uit een ontstellend Bemis aan dramatisch inzicht. Het
toneelspel wordt onder van Peenes handen een blijspel van meer dan
twee bedrijven met meestal ook nog een indeling in taferelen. Thematisch verschuift het accent zich nauwelijks ; het al te kluchtige wordt
jets minder opvallend rondgestrooid en er is ook gelegenheid voor
de bevrijdende tranenbui. Jets dichter naar het zedenstuk toe neigt de
slotindruk, waarvan de moraal weer zonder uitdrukkelijkheid latent
wordt verspreid binnen de handeling. Nog veel meer dan bij zijn blijspelen bijt de opzet zich vast rond een geijkt schabloon, dat sterkere
10 De opeenvolging is die van de plaats op de populariteitscurve.
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sociaalkritische normen en typen bevat : de bloedloze, doorbrave en
onvergeeflijk naieve dorpsmaagd, haar temerige temperamentloze en
zo mogelijk nog onschuldiger vrijer en in dikke, vette kleuren een
aartsverfoeilijke belager, ofwel zelf Fransman of in elk geval toch lid
van de francofone bende, zonder moraal of scrupules. Deze zelfde driehoek komt ook in zijn burgerlijke drama voor, alleen nog aangevuld
met de beruchte Franse "raisonneur„ die in plaats van, zoals gewoonlijk, wereldbeschouwelijke ontboezemingen te luchten hier slechts
praatvaar spelen mag. De typen zijn wel iets hoger op de maatschappelijke ladder geklommen, maar horen overigens eerder thuis in het
volksdrama, term die Van Peene nochtans nooit heeft aangewend.
Ook het onderscheid tussen Van Peenes burgerlijke en historische
drama is gering. Er is in zekere zin geen andere tegenstelling dan het
historisch kader. En niet zozeer de oneerbiedige vrijheid waarmee hij
de geschiedenis van zijn moraliserend betoog omwringt, is verantwoordelijk voor de rhetorische leegheid, maar wel dat er precies geen tijdsafstand merkbaar wordt. Van Peene legt in de mond van 14de eeuwse
zowel als 17de eeuwse personages dezelfde bedoelingen, dezelfde tendenz, zodat het gewricht alleen maar decor wordt, die mensen geen
eigen leven bekomen en marionetten blijven die braaf de echo uitgalmen van wat Van Peene als de Vlaamse noden van zijn eigen tijd
beschouwt.
Hoewel E. SCRIBE model gestaan heeft voor de algemene toon van
Van Peenes blijspelen, is technisch gezien zijn invloed het best merkbaar in de burgerlijke drama's. Aan deze Franse theatertiran ontleende hij het uiterlijke mechanisme voor een spannend toneelgebeuren.
Door zijn voorbeeld schept Van Peene een snort van realisme, beheerst
hij de scene die hij met rekwisieten bezaait en beweegt hij zijn personages binnen een driedimensionale ruimte. De conventionele verwikkeling krijgt meer armslag door het aantrekkelijke kader en de tekst
kan gekruid worden met politieke problemen van de dag, handig opgeborgen in een historisch travesti. Zijn uitgesproken centripetaal thema
wordt dan gestoffeerd met massale groeperingen en kleurige tableauxvivants, afgewisseld met anecdotische verwikkelingen die felle, aan
zijn kluchten herinnerende trekken meekrijgen. Toch ontspoort Van
Peene zelden ; hij weet meestal door een uiterst eenvoudige expositie
de vertrektoestand keurig uiteen te zetten en dan begint het schijnbaar
in het honderd lopen en toch weer netjes in zijn voegen terugkeren,
een kluwen der vergissingen, die niet altijd zichtbaar uit de primaire
karakters of uit de op gang gebrachte actie loskomen. Herhaaldelijk
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brengt hij zijn zedeles aanschouwelijk onder ogen, zodat niemand naar
huis kan zonder de bedoeling te hebben gesnapt ; deze aanschouwelijke didactiek sluit een verstandelijke dialoog uit, die de rede zou
kunnen aanzetten tot nadenken, wat kost wat kost moet vermeden
worden, wil Van Peene zijn publiek ook nog na de opvoering terugzien. Dezelfde nadrukkelijkheid is dus gewenst voor de gevoelens der
personages, ze leggen de handeling of en toe stil en gaan dan monologisch declameren — de stap uit de scene naar het voetlicht, die de
spelers de beruchte verschroeide broekspij pen bezorgde, in deze heroische tijden der gasbrandertjes ! — over hun vreugde of verdriet. De
taal waarmee deze onwerkelijkheid moet opgedreund, vertoont alle
onvermijdelijke sporen van bombast en levensvreemdheid.
Al gaat Van Peene telkens uit van de observatie der zeden van zijn
eigen tijd, dan klimt hij toch nooit op tot de analyse en het inzicht
zodat zijn schildering wegslipt in het reeds genoemde typologische toneelrealisme. De typen, die hij het toneel opstuurt, bestaan dank zij
hun costumering en hun stereotiep etiket. Maar anderzijds, binnen de
ongeloofwaardige actie die hij als thema kiest, worden deze mannequins bewonderenswaardig geleid door een behendige hand, en slagen ze erin, zonder zelf te leven, de illusie van het leven op te roepen.
Van Peene heeft daarvoor een heel arsenaal knepen geimporteerd (de
beruchte "ficelles„ !) maar dwars doorheen de doorzichtige machinerieen vallen toch ook op als dramaturgische kwaliteiten : de flinke
combinatie der taferelen, de afwisseling in beweeglijkheid en houding
(geen wet der eenheden !) en het effectrijke aanbrengen der verrassingen. Zijn typen blijven amusant, ze vervelen slechts zelden. Hij levert
een knap schools voorbeeld van zijn vlijtige studie op Scribe's piece
Bien faite. Niet geraffineerd en daarom volksgeliefd, tamelijk laag bij
de gronds verwaarloost Van Peene met opzet de esthetische zijde van
het toneelambacht om toch geen intellectuele inspanning van zijn publiek te vergen ; zo biedt hij zijn sociaal gemengde toeschouwers de
juiste mengeling van gematigd idealisme en decente vulgariteit, wat
des te meer in de smaak moest vallen omdat dit proces zo essentieel
hun eigen gevoelens weergeeft.
Hoofdthema vormt nog altijd het franskiljonisme. Zijn allereerste
drama Everaerd en Suzanna of Het boetende Landmeisje (1841) legt
zijn voortaan enkel met detailveranderingen terugkerende stof vast.
Een listige kasteelheer, die een bevallig oogje heeft op een frisse boerenmeid, zorgt er voor dat haar verloofde veilig naar het leger wordt
afgevoerd, en verdwijnt met haar in de richting van de stad. Met haar
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kind, keert Suzanna tenslotte naar het dorp terug, waar ze ieder om
vergiffenis smeekt, berouwvol en vredig sterft, nadat Everaerd nog
bewijzen heeft geleverd van zijn doorbrave inborst door de gluiperige
verleider van de dood te redden. Men begrijpt best dat de misdaad
hier nog duizendmaal sterker werd aangevoeld omdat de dader behoorde enerzijds tot de franskiljonse clan maar anderzijds ook tot de
sociaal bevoorrechten. Zo wordt het flamingantisme op een basis van
volksbeweging geplaatst, die wel niet oproept tot onmiddellijk ingrijpen (daarvoor behoedt de verzoening bij het slot, waar de booswicht
zijn ongelijk bekennen mag) maar die er zeker toch voor zorgt dat
onder het volkse publiek de verontwaardiging hoog oplaait en dat men
de oorzaak gaat zoeken in de richting die de auteur wenst. Als sociaal
thema komt er bovendien nog een aanvulling van het burgerwachtmotief in voor ; Everaerd wordt namelijk zonder boe of ba aan het
leger uitgeleverd, zodat het ook hier voor ieder duidelijk was hoe dit
nationale apparaat werd misbruikt en hoe ook hier de franskiljonse
richards er beter voor stonden dan de Vlaamse nederige volksmensen.
Toch gaat Van Peene nooit verder dan de tijd hem dat toelaat, geen
rechtstreekse aanklacht, geen awoertgeroep, geen aanzetten tot interventie. Het vuur wordt wel gestookt, maar in de huisbakken berusting
en de welwillende epiloog wordt geen straatbeweging gepredikt, hiervoor werkt de tijd. Des te gemakkelijker weet Van Peene zijn gehoor
te overtuigen omdat zijn houding (die van zijn personages) altijd het
optimisme als basis neemt. Dat klopt psychologisch omdat Van Peene
de toneelenthousiasten niet gedrukt en neerslachtig naar huis wil
zenden, maar men kan het ook als een profetische bedoeling interpreteren : Van Peene gelooft dat wat hij nu, niet striemend maar in zijn
realisme toch pijnlijk, aantoont, binnen afzienbare tijd onmogelijk
zal worden.
*

Onderscheidt Van Peene zich thematisch in een of ander punt van
zijn tijdgenoten ? Vermits hij nooit uit eigen spontane aandrift
schrijft, zou een afwijking van het gangbare intrigearsenaal bij het
publiek hoogst onwelkom zijn en dus schakelt hij zijn stukken qua
onderwerp netjes in het geliefde rijtje in. Het is daarbij interessant
na te gaan hoe tegelijkertijd zowel te Antwerpen en te Brussel als te
Gent, dat echter voorlopig wel het actiefste centrum blijft, een zelfde
assortiment van thema's aan de orde komt. We mogen daarbij echter
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de jaren 1830 tot 1840 als normverschaffende periode niet uit het oog
verliezen. De zeldzame Vlaamstalige producten zijn meestal wel louter
vertalingen en leveren dus geen wezenlijk bestanddeel voor onze Zuidnederlandse toneelletterkunde op, nog afgezien van hun waarde als
toneelgewrocht ; toch concentreert zich dit brave en vlijtige seriewerk
reeds op thema's die zich in de wel uit eigen brein stammende stukken
na 1840 voortdurend zullen herhalen.
Deze thematiek beslaat geen ruim register en dat is ook niet verwonderlijk vermits men zich poogt toe te leggen op het dramatisch
uitbeelden van een wel beperkt programma : het yolk voorlichten en
beschaven. Daartoe moet men in de eerste plaats het milieu Vlaams
houden. Onder dit oogpunt is niet iedereen erin geslaagd aan zijn
Franse modellen te ontsnappen en er zijn meerdere taferelen bij uiteenlopende auteurs aan te halen, waar men de valse sfeer en het onechte uiterlijke handelingstoneel de schrijver parten voelt spelen. De
vaderlandse plaats van actie moet bovendien aangevuld worden met
moraliserende slogans. De Franse voorbeelden die zich nog vaak in
aristocratische of toch hogere bourgeoisie-middens afspelen, moeten
tot burgerlijk niveau worden versneden, heel zelden tot wat we een
proletarisch of agrarisch vlak zouden kunnen noemen, tenzij in de
blijspelen. Waarschijnlijk is hier bij de dramaturgen een sociologisch
klassebewustzijn aanwezig, dat we trouwens ook aanvoelen in hun liberaal-politieke activiteit of hun beroepsfuncties in het onderwijs. De
temerige, zielige mentaliteit der meeste personages wordt weliswaar
of en toe in vuur en vlam gezet door flamingantische of toch minstens
anti-Franse leuzen, die echter niet logisch binnen de handeling worden betrokken maar door de schrijvers als persoonlijke ontlasting
under de tekst worden geschoven n.
De algemene strekking van ons toneel wordt herhaalde malen plechtig geproclameerd en behalve op de fanatisch-antigodsdienstige en
vurigdemocratische JACOB KATS (1804-1886) passen de formuleringen
op zowat iedere aanwijsbare toneelschrijver. Uitgaande van het Everaerd en Suzanna-libretto als intrigecentrum overgieten EMMANUEL
ROSSEELS (Julia of Muziek en Liefde, 1834, Het Dorpsmeisje, 1840,
De verfranschte landmeisjes, 1841, Alfried en Karline of de stemme
des bloeds, 1842) en KAREL ONDEREET (De Gallomanie of de verf ran11 Cfr. K. ONDEREET, De Gallomanie of De verfranschte Belg (premiere 11 juli 1841,
wat wel geen toevallige datum zal geweest zijn), 1860, deel I, p. 161 : „Jaerlijks betaelt
men in onze groote steden miljoenen om fransche schouwburgen op te bouwen en te
verluisteren, en wij zijn de eenige beschafde (sic) natie die geen nationael tooneel bezit".
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schte Belg, 1841 De Vlaamsche Lionne, 1848, De familie Dijckmans,
1850, De gevolgen der vooroordeelen, 1853, Nog een speler, 1854) deze

romantische draken „topzwaar door ballast, melodramatisch door effectbejag" (L. MONTEYNE, o.c., p. 150) vaak cirkelend rond een standenconflict, met een anti-Franse saus.
Een motief dat bij Van Peene kenschetsend nog niet aan bod komt,
maar voor de periode vanaf 1860 een belangrijke verwijding der thematiek zal betekenen, vormt de belangstelling voor maatschappelijke
toestanden die wel niet altijd los van lokaal-Vlaamse omstandigheden
worden gezien, maar er toch geregeld even aan ontkomen. Bepaalde
sociale excessen worden dan niet om de folkloristische pittigheid verkozen, maar als een zij het nog zwakke en schuchtere en in zijn resoluties vaak paternalistische aanloop tot sociale tendenz. E. ROSSEELS
(Herman de Dronkaerd, 1839, De Duivenmelker, 1854, Liberael en
Katholiek, 1861) en P.F. VAN KERCKHOVEN (Jaloerschheid, 1851, De
Dronkaerd, 1853, waarmee het Nationael Tooneel te Antwerpen op
6 oktober 1853 start, Boer en Edel, 1853) bereiden op deze manier
de in onze geschiedschrijving totnogtoe erg veronachtzaamde ontwikkeling van de democratische gevoelens in onze gewesten voor waarvan
we de resultaten later, maar dan als hoofdthema aantreffen bij EMMANUEL VAN DRIESSCHE (Geen werk, geen brood, 1870), JAN ROELAND
(Gemeene Kerels, 1870), FELIX VAN DE SANDE (Veel geschreeuw en
weinig wol, 1868, Het vijfde rad van de wagen, 1869, Leid ons niet in
bekoring, 1870, Geef ons heden ons dagelijksch brood, 1870, Kermisklok, Doodsklok, 1873, De jenever, 1873) en DESIRE DELCROIX (Lena,
1870, Elisa, 1877).
SERAFI JN WILLEMS vatte

in 1859 het streven samen : „De deugd
doen betrachten en beminnen, derzelver voorschriften aen het yolk
doen kennen en hare voorbeelden in het geheugen printen ; de ware
vaderlandsliefde inboezemen, de groote mannen, de helden, de roemrijke daedzaken uit de Belgische geschiedenis afmalen, ziet daer de
oprechte zending van het Vlaemsche, van het echt vaderlandsche tooneel !" (Het Vlaemsch Tooneel. Deszelfs oorsprong. Wat het vroeger
was, wat het thans dient te wezen. 1859) En vader RENS legde reeds in
1850 voor het Taelverbond de nadruk op het belang van het burgerlijke tooneelspel dat „den voornaemsten grondslag des Vlaemschen
Schouwburg moet uitmaken", maar tevens beklemtoonde hij daarbij
het gelijkgestelde genre, dat weldra zeer druk ging beoefend worden,
omdat „die historische stukken, waarin men der geschiedenis zooveel
mogelijk getrouw blijft en de personaedjen geene met de historische
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waerheid strijdende karakters of daden leent" (zweeft hem Van Peenes
methode voor ogen ?) onbegrensde mogelijkheden bieden voor spektakeltaferelen, costumeringscenes en nauwelijks gecamoufleerde allusies op eigentijdse toestanden, allemaal ingredienten die effect en dus
succes waarborgen.
*

Het nationalisme krijgt dus een flinke beurt. We beweren niet dat
een der grondthema's van de romantiek ook bier als middelpunt van
een literaire, dus esthetische beweging verspreid is geraakt. Maar deze
internationale echo past zo uitstekend in het kader der Vlaamse beweging, waarin het toneel zoals gezien bij het voorlichten der grote
massa een belangrijke rol speelt, dat hij vanzelfsprekend ook toegang
krijgt tot de scene. In 1837 publiceert H. CONSCIENCE Het Wonderjaer
en in 1838 zijn Leeuw van Vlaenderen. Voordien was in april 1835
door de Brugse maatschappij Yver en Broedermin reeds een wedstrijd
uitgeschreven, waarvan het onderwerp moest getrokken zijn uit de
vaderlandse geschiedenis. Dat de tijden nog niet rijp waren, bewijst
de schamele inzending van een stuk. In 1836 geeft Pr. VAN DUYSE een
Willem Tell uit, een bewerking uit de nalatenschap van de Brusselaar
J.B. WOUTERS (1764-1832). Op 6 februari 1839 speelt de Antwerpse
kring De Hoop in het Wafelhuis een archislechte bewerking door de
Brusselaar L. UYTERHOEVEN van CONSCIENCES Wonderjaer, nadat dit
stuk te Brussel zelf door De Wzjngaerd in premiere was gebracht op
23 september 1838. In de door J.F. Willems ingerichte Fonteyneprijskamp in 1841-42 (waar van de 9 deelnemende kringen nog 4 met
Kotzebue uitpakken) wordt een door CONSCIENCE zelf geschreven bewerking van zijn Leeuw van Vlaenderen vertoond als Jan Breydel en
De Coninck, in september van hetzelfde jaar te Brugge gespeeld door
de Antwerpse Hoop onder titel Pieter de Coninck ; en in hetzelfde
jaar 1842 bewerkt het Brugse lid van Kunstliefde, P. DENY dezelfde
roman als De Coninck en Breydel of twee daden uit 's lands geschiedenis. De nationalistische wagen is nu definitief aan het bollen en
zowat iedereen levert zijn vlijtige bijdrage (A. LIEBAERT, Lodewijk van
Male, 1840 - J.J. BERLANT, Margareta van Constantinopel, 1842 K. ONDEREET, Lodewijk van Nevers, 1844, Lieven Bauwens, 1857 J. ROELAND, Jan de eerste, 1845 - J.J. STEYAERT, Liederick de Buck,
1846 - H.B. PEETERS, Maria van Brabant, 1846 - E. ZETTERNAM, Margareta van Constantinopel, 1846 - B. BLOCK, Margareta van Constan268

tinopel, 1846, Jan Hyoens, 1849 - F. VAN GEERT, Montigny, 1855 N. DESTANBERG, Boudewijn Hapken, 1856 - D. SLEECKX, Zannekin,
1865 - E. VAN DRIESSCHE, Willem van Oranje, 1867 - met als apotheose
het, op SERVAAS DAEMS ' St Dymphna's Marteldood (1874) na, eerste
literaire historische drama in Vlaanderen, D. DELCROIXS Philippine
van Vlaanderen (1875). Het meest productieve jaar is 1847 waarin ter
gelegenheid van het 400-jarig bestaan der Fonteyne 14 handschriften
worden ingezonden naar de wedstrijd met onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis, waaronder zowat alle Vlaamse helden hun beurt
krijgen.
MONTEYNE (o.c., p. 98) merkt in dit verband op dat het niet mag
verbazen verwantschap aan te treffen tussen deze plotse eruptie van
dramatisch historisme en de activiteit der Vlaamse romantische schildersschool. Na 1830 streven dezen, meegesleurd in het internationale
romantisme en de hardnekkige breuk met het classicisme, bewust naar
een heraanknoping met de Rubenstraditie waarbij ze echter van de
bijbelse of mythologische thema's op de allegorische of onverbloemd
historische overschakelen. In de figuur van de Antwerpse schilder VAN
BREE, die zelf auteur is van meerdere drama's, is de wisselwerking
tussen het picturale en het dramatische opvallend. Ook deze schildersschool bekommert zich slechts om uiterlijke geloofwaardigheid en offert de waarachtigheid der voorstelling op aan sentimentele of spectaculaire scenes en pathetische virtuositeit. Het zou bovendien een grondiger onderzoek verdienen of en in hoeverre deze picturale activiteit,
die reeds tijdens de jaren 30 volop wordt ontplooid. (FERD. DE BRAECKELEER, WAPPERS, Nic. DE KEYSER, LEYS, GALLAIT, VAN ROOM, KRkeen stimulerende invloed op onze dramatische literatuur
heeft uitgeoefend, die dan tijdens de jaren 40 druk aan het historiseren slaat.
Ook Van Peene is vlijtig van de partij 12 . In 1841 heeft hij een Jacob
van Artevelde klaar (waarvan de waarde wel enigszins groeit als men
daardoor de Arteveldecultus ingezet ziet vOOr CONSCIENCE, VAN DUYSE
MERS, e.a.),

wat COOPMAN en SCHARPk niet nalaten te
onderstrepen, o.c., p. 185, hoewel van de Frans-Belgische schrijver
V. JoLy in 1835 reeds een Jacques d'Artevelde werd opgevoerd). In
1847 wint hij met Jan de Vierde de Fonteyneprijskamp, in 1850 geeft
hij een volstrekt onhistorische Gwijde van Dam pierre, in 1859 wint

Of KERVI JN DE LETTENHOVE,

12 Van Peenes contact met schilderskringen blijkt o.ni. uit zijn in het Fonteinejaarboek
1960 gereproduceerde portret door HENDRIK DILLENS.
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hij met Matthias de beeldstormer de eerste driejaarlijkse staatsprijs
voor toneelletterkunde en in 1861 presenteert hij Vondel, dat KAREL
VAN DEN OEVER (die overigens Van Peene naar de prullemand verwees
omdat hij hem — en uitsluitend — met esthetische normen te lijf ging)
het beste uit zijn hele productie heet. Wij geloven niet dat Van Peene
zich ook maar een keer heeft laten verleiden door literaire overwegingen. Dat hij dan toch zo ijverig in deze nationale richting meeliep,
moet andere redenen hebben. Misschien ziet hij een nieuwe kans om
de allesbehalve verkwikkelijke werkelijkheid te ontvluchten, door het
verleden, dat hij — zoals de meesten trouwens — wel niet al te precies
kent, pronkerig en met forse bazuinstoten op te sieren, vooral echter
met Vlaamse moed en onversaagdheid, twee deugden die de Vlaamse
beweging meer dan ooit te pas komen. Zijn onvolledige kennis van de
Vlaamse geschiedenis neemt hij dan ook niet al te tragisch op. Het
publiek vraagt staatsie en plechtstatigheid en elegantie, en Van Peene
levert lieftallige jonkvrouwen, geharnaste ridders, bloedige duels en
kille kelders, waar de verraders en „valschaards" aan Franse zijde zijn
te vinden en de goeden, de sympathieken steeds de volkstaal hanteren.
Deze pseudohistoriciteit wordt in een uitgesproken zwartwitte atmosfeer opgedist, waarbij de simplistische handeling en de onbestaande
psychologie stevige aanleiding bezorgen voor een succesvol brulflamingantisme en er tevens langs de neus weg kan aangetoond worden hoe
toen reeds zoals nu de hele strijd beperkt bleef tot een democratisch
duel tussen (Vlaamse) poorter en (Franse of verfranste) ridder.
Van Peene put hier aan dezelfde bron die zich door Consciences

succes bijzonder beloftevol toonde en hij voegt er enkele ingredienten
van eigen makelij aan toe, waarvan hij heeft ondervonden dat ze het
bij zijn toeschouwers doen. Maar zijn geschiedkundige gebeurtenissen
worden voor het yolk zeker geen levende waarheid. Van Peene mist
dat warme, onmiddellijke aanvoelen waarmee een dramatische conceptie bezield kan worden ; hem ontbreekt dat noodzakelijke detail dat
de stip en de levensinhoud van een historische episode verheft tot
psychologisch bezit en erfenis. Van Peene wordt alleen geboeid door
het naakte verhaaltje, concentreert zich uitsluitend op de epische enscenering. De mens achter het uiterlijk gebeuren wordt totaal verwaarloosd. Toch groeien zijn helden uit tot fakkeldragers van een betere
toekomst. Want ook al zoekt Van Peene minder naar de demonstratie
van het eeuwigtragische in de historische lotgevallen, toch slaagt hij
er onbewust in een bepaalde geestelijke en politieke vooruitgang te
ontwikkelen. Zelfs als zijn tenoren mislukken en ondergaan, leeft voor
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zijn gehoor het besef dat de vooruitgang van Vlaanderen wel op- maar
niet tegengehouden kan worden. Vlaanderen, — wij, het yolk — zal
zegevieren...
Aan Van Peene ontbreekt de geniale intuItie die een stuk van braaf
maakwerk optilt naar het historische inzicht ; en ook het concrete historische besef, waarin de start van een te ontwikkelen idee of probleem
moet liggen, is afwezig. De mensen en de drijfveren van hun tijd zijn
hem volkomen vreemd. Meer overtuigend slaagt hij in de volkstaferelen, die wel nooit monumentaal, maar toch dynamisch uitvallen. Vandaar ook dat hij met een ongeevenaarde fijne neus voor de scene a
faire het stroeve model stuk breekt en in taferelen gaat verwerken ; de
scene blijft dan alleen maar de ruimte voor een fictieve beweeglijkheid. In de plaats van innerlijke dramatiek toont hij uiterlijke epiek,
leeg en lawaaierig. Zelfs zijn Vondel is bleek gebleven, zonder kracht
of warmte. Van Peene mist diepte en persoonlijkheid. Hij bezit alleen
het talent om vlug te raden wat op het toneel effect maakt. Maar hij
bezit niet de gave van het originele. Hij babbelt maar hij beeldt niet
uit. En tot zelfs de taal waarmee deze historische vertekeningen worden uitgewerkt, blijft droog en nadrukkelijk-theatraal, beeldarm en
banaal.
*

L. MONTEYNE waarschuwt ons dat „de Vlaming van nu niet een
hooghartige houding kan aannemen tegenover de wellicht minder genietbare producten van voorgangers, die ondanks hun esthetische tekortkomingen, toch voor hem de weg naar een min of meer grote
kulturele zelfstandigheid hebben gebaand in de hardste tijden van ons
volksbestaan" (o.c., p. 74). De toon van dit citaat getuigt voor de eerbiedige bezorgdheid van deze toneelhistorcius, maar verklapt anderzijds ook dat de reputatie van Van Peene aantastbaar is. Monteyne
heeft het alleen verkeerd voor als hij meent dat deze devaluatie louter
op esthetische argumenten mogelijk is.
Van de kunstenaar Van Peene houden wij onze handen of ; zijn milieu, zijn medestanders en zijn publiek lieten hem, zo hij er iiberhaupt
tot in staat was, geen artistieke vlucht toe, dat stellen we trouwens ook
vast bij de meesten van zijn schrijvende collega's. Maar de toch academisch gevormde mens Van Peene is een ontgoocheling. Behalve het
al verrassende feit dat hij nooit eens getracht heeft uit zijn verstarde
gemakzucht en veelschrijverij los te breken met een behoorlijk werk
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(wat WILLEMS wel poogde, waarin SLEECKX, DESTANBERG en DELCROIX
zelfs slaagden), stellen we, na een aandachtig onderzoek van zijn
ceuvre, vast dat Van Peene geen enkele andere impuls in zijn loopbaan
heeft gekend dan de jacht op goedkoop succes. Hij bezit geen wereldbeschouwing, geen problematiek, geen artistieke conceptie, geen dramaturgische synthese. Wat overblijft is virtuositeit en het speculeren
op de primitieve, kinderlijke gevoeligheid en verbeelding van het
volkse publiek, opgeschroefd en tranerig, gekruid met een tikje actualiteit en goedlachsheid. Was zijn intellectuele begaafdheid en zijn respect voor de dramatiek ook maar een honderdste deel geweest van
zijn geslepenheid als toneelrat, dan valt er niet aan te twijfelen dat hij
diepere, grondigere en langer nawerkende bijval had gekend.
Van Peene is het slachtoffer van de vooroordelen der toneelgeschiedenis. Men heeft hem in een verblindend licht geplaatst als een toneelgenie, waar hij zich nochtans door geen opvallende distinctie losmaakt
uit de massa schrijvelaars en mensen vol goede didactische bedoelingen maar zonder creatief talent die hem omringen, die hij weliswaar
duchtig heeft aangewakkerd maar van wie hij geen prikkels heeft ontvangen. Van Peene is aan zijn toneelindustrie ten prooi gevallen ;
waar de kwaliteit hem niet aan een artistieke aureool kon helpen,
hebben zijn dozijnen stukken hem dan toch een benijdenswaardige
faam toegewezen. Dat is rechtvaardig en onrechtvaardig terzelfdertijd. Om hun dramatische betekenis verdienen zijn producten die lof
niet ; om Van Peenes bijdrage in de opbouw van een hernieuwde
toneeltraditie in de eigen volkstaal, waardoor hij zijn stempel drukt
op de komende decennia, verdienen ze die wel. Maar we kunnen ons
ondertussen toch niet ontmaken van de rechtvaardige overtuiging dat
deze reputatie fel verzwakt wordt omdat hij door zijn lichtzinnigheid,
zijn plagieerzucht en zijn smakeloosheid precepten voorschrijft die de
volgende generaties niet in staat zullen stellen zo technisch als stilistisch degelijker en volwassener werk voort te brengen.

Mortsel
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CARLOS TINDEMANS

LEO SPITZER TEGENOVER
DE GEESTESHISTORISCHE METHODE
Aan de nagedachtenis van de Nestor der stilistiek

De geesteshistorische methode heeft het aanschijn van de West-Europese literatuurwetenschap bepaald vanaf de eeuwwisseling tot ongeveer
1925. Nadat reeds voor de eerste wereldoorlog vernieuwende tendensen het hoofd opgestoken hadden, die de achteruitgang van de geesteshistorische literatuurstudie zouden veroorzaken, werd het verzet tegen
de Geistesgeschichte rond 1925 scherper. Nieuwe „meth-odoi", o.m. de
stilistische, werden door het land van de literatuurwetenschap getrokken. Vanzelfsprekend is de geesteshistorische literatuurstudie toen
niet helemaal afgestorven. Zij bleef nog voortleven bij enkele geleerden die graag onder de huif van de idee wonen.
Eigenaardig genoeg is de stilistiek uit de geesteshistorische literatuurstudie voortgekomen. De Duitse romanist Karl Vossler, die als de
grondlegger van de Stilforschung kan beschouwd warden, revolutioneerde al vanaf 1904 (Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft) en 1905 (Sprache als SchOpfung und Entwicklung) de taalstudie en de historische grammatica. De „Entgrammatisierung der
Sprachwissenschaft durch Zuruckgreifen auf Individualsprachliches" 1,
die Leo Spitzer in de eerste fase van zijn wetenschappelijke bedrijvigheid zou verdedigen, voltrok zich voor het eerst in het oeuvre van Karl
Vossler. In zijn werk van 1913, Frankreichs Kultur im Spiegel seiner
Sprache, later omgedoopt tot Frankreichs Kultur und Sprache, bracht
hij de beginselen van een echt geisteswissenschaftliche of geistesgeschichtliche taalstudie in de practijk. De etymologische woordenboeken, historische spraakkunsten, compendia en repertoria van de geleerden van de oudere school als bij voorbeeld Meyer-Lubke bevatten wel

1 Leo Spitzer, Wortkunst und Sprachwissenschaft, in : Germanisch-Romanische Monatsschrift, 13, 1925, p. 179, noot 2.
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een massa concrete feiten die allemaal wonderbaar in ontwikkelingsrijen aan elkaar geschakeld worden , zij stelden wel een indrukwekkende eruditie ten toon, maar, aldus Leo Spitzer in zijn kritiek op dit
positivisme, "ces faits concrets ne s'integrent pas dans un tout concret,
au contraire, ils gravitent autour du vague et de l'abstrait„ 2 . Enfin
Vossler vint !...

Deze revolutie van de linguistiek betekende ook een breuk met het
verleden. Steunend op het geloof in het fysisch determinisme en de
fysische oorzakelijkheid, hadden de positivisten hun tabellen opgesteld
zonder zich te bekommeren om het geestelijk waarom van deze veranderingen. Vossler daarentegen wilde aan de taalontwikkeling haar
echte motorische kracht terugschenken, nl. de Geist of de Seele. Zo
integreerde hij de ganse Franse cultuurgeschiedenis in de ontwikkeling van het Frans. Hij paste dit beginsel toe tot in de details en opende onvermoede vergezichten voor de idealistische taalstudie. Tot dan
toe had de linguistiek het taalfenomeen mechanisch geisoleerd en het
leven van de taal verstikt in het pantser van de wet. Toen Vossler, met
een ware conquistador-ijver bezield en door Benedetto Croces intuitionistisch en estheticistisch idealisme aangevuurd, ook de klankontwikkeling meende te kunnen „vergeistigen", ontbrandden meedogenloze
polemieken omtrent de „Lautgesetze". Onder de druk van het algemeen spiritualistisch tijdsklimaat, dat ten gevolge van de oorlogservaringen steeds radicaler doordrong in wereldbeschouwing, levensgevoel,
kunst en wetenschap, werden taalstudie en taalgeschiedenis aldus hervormd tot geestes- en zielsgeschiedenis.
Een nieuw type van linguist was opgestaan, nl. de taalkundige die
evenzeer door zakelijke onderlegdheid als door psychologisch en artistiek aanvoelingsvermogen zou uitmunten. Leo Spitzer schreef in 1927
over de baanbrekende vernieuwing van Vossler als volgt : „Karl Vossler hat der vielgeschaftigen und dock ein wenig ziellosen Gelehr- und
Betriebsamkeit des Positivismus ein ironisches Grabmal gesetzt. Er hat
zwar seinen Idealismus nicht alien Anfechtungen entziehen kOnnen,
aber dank ihm ist Positivist etwas, was heute niemand unter uns mehr
sein will" 3 . De revolutie die rond 1900 door enkelingen ontketend
werd, had drie decennia later algemeen resultaat : "l'interet ginêral
2 Leo Spitzer, L'Etat actuel des Etudes romanes en Allemagne, in : Revue d'Allemagne,
6, 1932, p. 576.
3 Leo Spitzer, Der Romanist an der deutschen Hochschule. Einem Wegbereiter neuen
Romanistentums. Hanns Heiss zum 50. Gebeurtstag (29. Mai 1927) gewidmet, in : Die
Neueren Sprachen, 35, 1927, p. 243-244.
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s'est detourne des problêmes linguistiques et philologiques ancien style„ 4. Ook in het middelbaar onderwijs deed de afkerigheid tegenover
de oudere school zich gelden : "tout professeur secondaire qui se respecte n'ose plus enseigner la seule philologie ancien style, ou ne veut
plus etre le specialiste philologue d'autrefois„ 5.
In de literatuurwetenschap had dergelijke reactie zich nog een decennium vroeger aangekondigd. N a de eeuwwisseling werden de eerste resultaten van de „vergeistigte" literatuurwetenschap al geboekt.
Karl Vossler zelf zou zich op dit terrein onder de invloed van Croce
ook bijzonder verdienstelijk maken, o.m. met zijn Dante-studien en
met zijn werk over La Fontaine and sein Fabelwerk van 1919. Aldus
werd in hem een „Personalunion" van vernieuwde linguistiek en literatuurstudie verwezenlijkt. Vosslers volgelingen zouden na de eerste
wereldoorlog eveneens een dergelijke „Personalunion" nastreven.
Toch werd meer en meer het hoofdgewicht verschoven naar het interesse voor het (geest-dragende) taalfeit. De idee die tot dan toe veelal
boven de teksten zweefde, werd meer en meer geincarneerd in tastbare, beschrijfbare zaken. Uit het huwelijk van taal- en literatuurstudie, dat zich in Vosslers ceuvre voltrok, werd rond 1920 de echte
moderne stilistiek geboren. Zij streefde naar een synthese van de inductieve, „filologische" of linguistische observatie enerzijds en van de
psychisch-geestelijke en artistieke interpretatie anderzijds. In tegenstelling met de geesteshistorische methode verwierp zij het aanschouwen
van boven af, dat in de meeste gevallen alleen werd ingegeven door
artistieke intdities of door een louter filosofische belangstelling voor
het ontwikkelingsproces van supra-individuele ideeen, die als het ware
van het ene hoofd naar het andere zouden verspringen. De stilistiek
herbegon de literatuurstudie van onder af, nl. bij de zaken zelf, bij het
taalkundige feit. En dit feit is doordrenkt met de geest van diegene
die het schiep. Er kan getwist worden over de vraag in hoever Vossler
misbruik maakte van de creativiteit van de taal-gebruiker, evenals over
de vraag of het taalscheppend vermogen toekomt aan een supra-individueel nationaal genie of aan individus, bij voorbeeld literatoren. Zijn
verdienste ligt in het feit, dat hij de opkomst van de hedendaagse stilistiek mogelijk maakte door weer een „Andacht zum Kleinen" op te
eisen en door deze filologische studie van het taal-fenomeen te koppe-

4 L'Etat actuel des Etudes romanes en Allemagne, p. 574.
5 0.c., p. 587.
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len aan het interesse voor de psychisch-geestelijke dimensie van de taal.
In dit perspectief moet Leo Spitzer gezien worden.

Leo Spitzer moest vanzelfsprekend eerst „afrekenen" met de geesteshistorische methode, die na de eerste wereldoorlog haar schoonste
triomfen vierde, op het ogenblik dat zijn wetenschappelijke carriêre
voor goed de eigen plooi vond. Als linguist gevormd en daarenboven
nog door positivisten als Meyer-Lubke geschoold, voelde hij van meet
af weinig sympathie voor de ideeen-constructies van talloze literairhistorici en filosofen van die dagen. Spitzer zelf was te zeer artiest en
te weinig filosoof om zich over te geven aan het spel van de supraindividuele dialectiek, dat leidde naar „Systemzwang", „Hineininterpretierung" en verarming van de literatuur. Hij was er veeleer toe
geroepen om te beginnen „herauszuinterpretieren", vertrekkend van
de tekst en alleen van de tekst die moet gelezen en herlezen worden.
Al kan men de Geistesgeschichte niet zonder meer ten laste leggen, dat
haar inzichten niet zakelijk zouden gefundeerd zijn, omdat de studie
van gedachten even objectief kan zijn als het registreren van grammaticale afwijkingen of syntactische eigenaardigheden, toch liep deze gedachtenstudie bestendig gevaar het contact te verliezen met de literatuur als literatuur, omdat zij veelal van de literatuur een substituut of
zelf een "ancilla philosophiae„ maakte. Daarom streefde Spitzer ernaar,
de literatuurbeschouwing, hoe spiritualistisch en esthetisch zij ook
weze, zo zakelijk mogelijk te funderen. Daartoe moest allereerst het
interesse voor het taalfeit zo ver mogelijk doorgedreven worden.
In het hierna volgend overzicht gaan wij vooreerst na, welke kritiek
Spitzer op de geesteshistorische methode heeft uitgebracht, vervolgens
welke de contactpunten waren welke hem nog met die methode verbonden, tenslotte door welke eigen methode hij ze trachtte te vervangen. In het perspectief van de Geistesgeschichte gezien, zal het vernieuwende en het baanbrekende van Spitzers werk des te duidelijker op de
voorgrond treden.
Het grootste bezwaar dat Leo Spitzer tegenover de geesteshistorische
literatuurstudie aanvoerde, hield natuurlijk verband met het feit, dat
zij de literatuur beschouwde als een verzamelbekken van supra-individueel gedachtengoed, en dat zij boven het taalfenomeen bleef cirkelen.
De meesten gewaardigden zich niet af te dalen naar het niveau van
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het inductieve onderzoek, dat door de positivisten gediscrediteerd was.
Enkele briljante uitzonderingen als Friedrich Gundolf, die o.m. als
Shakespeare-vertaler verfijnd taalgevoel aan de dag legde en in de taal
ook de geest wou vatten, bevestigden de algemene regel. De laatste
oorzaak van dit euvel was het tekort aan degelijke taalkundige vorming. Een citaat uit Lessings Literaturbriefe parafraserend, schreef
Spitzer in 1925: de literairhistorici van onze dagen zijn „schOne Geister" maar zelden geleerden ; de taalgeleerden daarentegen zijn zelden
„schline Geister" 6... De eersten vertikten het hun „gegevens" op steekkaarten te brengen ; de laatsten deden niets anders dan dat. Vooral de
geesteshistorisch georienteerde literairhistorici achtten zich ontslagen
van alle filologisch navorsingswerk, waarin zij niets anders den „Wissenschaft des Nichtwissenswerten" vermochten te zien. Overhaaste synthesen, goedkope constructies, briljante, maar fantaisistische psychographieen waren het gevolg van dergelijke nonchalance. Hiertegen
ging Spitzer sarcastisch te keer.
Als romanist kende hij het best de geesteshistorische synthesen die
zijn vakgenoten schreven en stelde hij vooral de onkritische constructie-waan van romanisten aan de kaak en liet andere, minder extreme
geistesgeschichtliche synthesen van germanisten met rust. Kort na de
eerste wereldoorlog had de zgn. Kulturkunde zowel aan de universiteit als in het middelbaar onderwijs haar toppunt bereikt. Zij streefde
naar een synthese van al de uitingen van het nationale genie, vooral
het Franse en het Duitse, in functie van een psychisch-geestelijk kernbeginsel. Dit was op de duur geen literatuurstudie meer, maar tot
cultuurgeschiedenis omgewerkte volkskunde op basis o.m. van teksten,
literaire en andere. Reeds het immer weer beklemtonen van de antithese Frankrijk-Duitsland was rampzalig. Het was een gevolg van de
chauvinistische geestesgesteldheid die tijdens de oorlogsjaren in Duitsland fel was aangewakkerd en na de nederlaag in ressentiment was
omgeslagen. Een vruchtbare spanning om niet te spreken van een
ware dialoog tussen Frankrijk en Duitsland was onmogelijk geworden.
Daarenboven kon het willekeurig door elkaar haspelen en kriskras
bloemlezen van „Wesensziige" op zo verschillende velden als bij voorbeeld de literatuur, de partijenvorming en het economisch bestel van
een yolk evenmin de inductieve navorsing bevorderen. Spitzer citeerde
graag Vosslers spottende karakterisering van dergelijke goedkoop-syn-

6 Wortkunst and Sprachwissenschaft, p. 169.
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thetische geschriften : „vorn Cervantes hinten Weizenpreise" i... Dit
leek hem een verbastering van de literatuurgeschiedenis. Onder het
mom van zgn. geestesgeschiedenis was de ware literatuurgeschiedenis
niet meer to bekennen. Doctorale dissertaties over Money in Seventeenth-Century French Comedy bij voorbeeld noemde hij even onbelangrijk als posivitistische dissertaties in de trant van The Horse in
Medieval Literature... Dergelijke studie maakte van het literatuuronderzoek "the gay sporting ground of incompetence" 8.
Maar van methodisch standpunt uit was het fantaisistisch apriorisme
van de Kulturkundler nog rampzaliger. Bij verschillende gelegenheden
spaarde Spitzer zijn sarcasme niet voor Eduard Wechssler, die een
fantaisistisch, maar opruiend boek aan de onoverbrugbare tweespalt
tussen Frans en Duits genie had gewijd onder de titel Esprit und Geist
(1927), noch voor Viktor Klemperer, die in verschillende studien en
vooral in zijn Romanische Sonderart (1926) het beeld van de immer
zichzelf blijvende Fransman had opgehangen. Ook Eugen Lerch, nog
een leerling van Vossler, die zich door deze voorbeelden had laten verblinden, keerde zich, „durch Schaden (...) klug geworden" 9, tegen
Klemperer en maakte diens „Dauerfranzose" belachelijk. De lust tot
overdadig synthetiseren ontaardde immers in een virtuoos gegoochel
met etiketten, abstracties en schrandere definities. Nadat men de „An-.
merkungswissenschaft" van de positivisten ten koste van zoveel inspanning eindelijk op een hoger niveau had kunnen tillen, werd deze vooruitgang weer verkwanseld in een dilettantische „SchlagwOrterwissenschaft" 10. De oorzaak van dit onverantwoord subjectivisme zag Spitzer
in het feit dat men die einzelne Erscheinung als solche 1' niet voldoende had leren onderzoeken en waarderen. De Kulturkunde, aldus
Spitzer, zou beter gediend zijn met minder „Konstruktion, die die
Geschichte fremder Volker zum geometrischen Ort fur die Spriinge
des eigenen Geistes macht" en vooral met meer "humilite feconde,
Demut und Respekt vor der Gegebenheit der Geschichte" 12. En vermits de Kulturkunde vooral van teksten uitging, lag de font vooreerst
in het misbegrijpen van de teksten zelf. Deze literairhistorici moesten

7 Der Romanist an der deutschen Hochschule, p. 258.
8 Leo Spitzer, Linguistics and Literary History. Essays in Stylistics (Princeton, New
Jersey : Princeton University Press 1948),p. 33, noot 8.
9 Der Romanist an der deutschen Hochschule, p. 245.
10 O.c., p. 251.
11 O.c., p. 248.
12 O.c., p. 260.
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bijgevolg bij de linguisten in de leer om geduld, vlijt en bijenijver te
leren, met een woord : om te leren lezen.
Tegenover een nuchterder geest als Ernst Curtius toonde Leo Spitzer zich veel inschikkelijker. Curtius had eveneens zijn „FrankreichErlebnis" gecristalliseerd in zijn synthese Die franzOsische Kultur. Eine
Einfiihrung, die samen met het werk van de historicus Arnold Bergstrasser, Staat und Wirtschaft Frankreichs, in 1930 opgenomen werd
in het werk Frankreich, een model van Kulturkunde. In 1932 volgde
Curtius' Deutscher Geist in Gefahr, een wekroep tot de Duitsers om
zich niet langer blind te staren op de „Erbfeind" uit het Westen.
Curtius trachtte niet langer meer de „Dauerfranzose" onder een etiket
te vangen, maar ging in de loop van de geschiedenis de ontwikkeling
van de Franse sensibiliteit stap voor stap na. „Frans" en „Duits" waren
ook geen antithetische begrippen meer. Nochtans, aldus Spitzer, restte
er nog een glimp van de „Dauerfranzose" in Curtius' portret van de
Fransman. Ook deze „Wesensforschung" vermoeit op de duur, zo
schreef hij, omdat de lijnen nog te strak en de abstracties nog te talrijk
zijn. Curtius was ook allesbehalve een kamergeleerde en een specialist
en als zodanig was hij een steen des aanstoots voor zijn vakgenoten.
Men had zelfs gemeend hem als „journalist" te kunnen doodverven,
omdat hij niet op de eerste plaats het belangloze weten scheen te
dienen, maar wel volgroeide Europeanen wenste te vormen.
Spitzer zelf ging echter niet zo ver in zijn kritiek. Integendeel, hij
loofde de harmonische verstrengeling van Curtius' talenten als filoloog
en als stilist met zijn intens cultuurbewustzijn. Samen met Vossler had
hij er het meest toe bijgedragen om de romaanse filologie te verruimen
en te vernieuwen 13 . Alles samengenomen wijzen Spitzers gemengde
gevoelens ten overstaan van Curtius erop, dat dergelijke grandioze synthesen hem minder lagen, omdat hij zich meer aan tastbare fenomenen wilde houden en de synthese van onder of brokje bij brokje wilde
opbouwen. Hiertoe was meer geduld en tucht nodig dan Wechssler en
Klemperer en ook Vossler en Curtius opgebracht hadden. (Spitzer
kende toen vanzelfsprekend nog niet Curtius' magistrale Europiiische
Literatur und lateinisches Mittelalter, dat eerst in 1947 voltooid en in
1948 uitgegeven werd.) Spitzer eiste "plus de rigueur (...), ne se contentant pas d'a peu pres et de vague, mais voulant arriver pour l'histoire de l'esprit a des resultats moms hypothetiques et plus objectifs" 14.

13

L'Etat actuel des Etudes romanes en Allemagne, p. 593.

14 0.c.,

p.

594.
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Vanaf zijn eerste publicatie in 1911, nl. Die Wortbildung als stilistisches Mittel exemplifiziert an Rabelais, stond als motto boven zijn
werk geschreven : res severa verum gaudium.
Toen hij na zijn strikt linguistische, grammaticale en syntactische
studien in 1928 zijn eerste grote bundel stilistische studien, o.m. over
Malherbe, Charles-Louis Philippe, Charles Peguy en Marcel Proust,
uitgaf, schreef hij in een korte methodologische Vorrede, dat zijn eigen
werkwijze erin bestond, van de „aspera" naar de „astralia" op te klimmen 15 . Deze werkwijze had met de geesteshistorische nog weinig gemeen. Hij streefde zelfs niet meer de synthese van een dichterlijk
oeuvre na, zoals hij nog deed in zijn Studien zu Henri Barbusse van
1920. Hij hield zich bij voorkeur aan de observatie en analyse van afzonderlijke woordkunstwerken. Rond 1925 had hij definitief de eigen
plooi gevonden. Uitgaande van op het eerste gezicht geest-dodende
stijl-vivisecties, uitgevoerd met een uitzonderlijk scherp lancet, bouwde
hij met lovenswaardig geduld een „Stilkosmos" of een „Stilsprache"
op. Vanaf zijn eerste publicatie had hij zeer veel geciteerd, bij zover
dat op menige bladzij de voetnoten meer plaats beslaan dan de eigenlijke tekst die zelf doorgaans krioelt van bewijsplaatsen. Ook in zijn
Stilstudien van 1928 gaf hij „die alte philologische Zitierfreude" 16 , die
gevolg is van zijn linguistische vorming, nog niet prijs. In tegenstelling met de geesteshistorische auteurs die alle detailstudie welbewust
wegmoffelden, wilde hij de lezer geen „Astralvisionen" 17 voorspiegelen. Aileen wat in de tekst zelf „bewezen" is, heeft waarde voor de filoloog, zo schreef hij : „die Andacht zum Text ist noch immer wichtiger
als de „Dacht" fiber ihn" 18. Hij wilde de harde noten kraken vooraleer
de vrucht te smaken. In de steriele woordenstrijd tussen idealisten en
positivisten wenste hij geen eenzijdige stelling in te nemen. Daarom
trachtte hij het „Handwerklich-Technische" van de filologische acribie
te koppelen aan de liefde voor de idee. Zijn methode noemde hij dan
een idealistisch positivisme of een positivistisch idealisme : „nach dem
GrOssten streben and im Kleinsten es erleben — das ware mein Ziel,
ein utopisches vielleicht — aber dennoch : nihil est tam difficile quin
investigari possit" 19.

15 Leo Spitzer, Stilstudien. I. Sprachstile (Munchen : Max Hueber Verlag 1928), p. X.

16 0.c., p. XI.
17 Ibid.
18 Ibid.
1 9 0.c., p. XI-XII.
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Waren er dan wel contactpunten met de geesteshistorische methode,
die — terloops gezegd — heel wat andere resultaten opgeleverd heeft
dan de journalistieke „Spielereien" van een Eduard Wechssler ? Laten
wij hier de grote namen buiten beschouwing en houden wij ons alleen
aan een beschouwing van de methode.

Welnu, een eerste contactpunt tussen Spitzers stilistiek en de Geistesgeschichte is ongetwijfeld de afkeer voor het positivisme. Het essay
Linguistics and literary History, dat in 1948 gepubliceerd werd in de
gelijknamige bundel, bevatte hoofdzakelijk een autobiografische schets
van Spitzers eigen ontwikkelingsgang als geleerde. Bij het begin van
zijn leerjaren rijzen de figuren op van Meyer-Ltibke, linguist, en van
Philipp August Becker en Heinrich Morf, literairhistorici, die in zijn
ogen het positivisme in zijn zuiverste vorm incarneerden 20 . Spitzer
keek bijna huiverend terug op die donkere vormingsjaren aan de universiteit to Wenen : "in both fields, that of linguistics as well as that
of literary history (which were separated by an enormous gulf : MeyerLabke spoke only of language and Becker only of literature) a meaningsless industriousness prevailed : not only was this kind of humanities not centered on a particular people in a particular time, but
the subject matter itself had got lost : Man" 21 . Aan datzelfde duister
was ook de Geistesgeschichte ontkomen.
Een tweede contactpunt tussen beide methoden ligt in de beruchte
hermeneutische cirkelredenering, die de befaamdste geesteshistorische
literatuurgeschiedschrijvers, hun voorman, Wilhelm Dilthey, niet het
minst, even goed kenden als Spitzer. Leo Spitzer is zich geleidelijk dit
zgn. Zirkelverstehen bewust geworden.
In zijn Studien zu Henri Barbusse van 1920 raakt hij even dit methodologisch probleem aan, waar hij schrijft : „das Motiv wirkt sich
im Wort aus and das Wort ist nur der Exponent des Motivs" 22 . In
deze zinsnede betekent „Motiv" hetzelfde als „Seele", waarin precies
de laatste „Grande" voor de keuze van bepaalde woorden moeten gezocht worden 23 . Bijgevolg kent de stilisticus de oorzaak aan het effect
20 Linguistics and literary History. Essays in Stylistics, p. 2-4 ; cfr. L'Etat actuel des
Etudes romanes en Alleinagne, p. 375-377, en Mes Souvenirs sur Meyer-Lake, in : Le
Francais Moderne, 6, 1938, p. 213-224.
21 Linguistics and literary History. Essays in Stylistics, p. 4.
22 Leo Spitzer, Studien zu Henri Barbusse (Bonn : Verlag Friedrich Cohen, 1920), p. 6423 0.c., p. 63.
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en het effect aan de oorzaak. Spitzer ging hier in 1920 niet verder op
in. In de Vorrede tot de Stilstudien van 1928 schreef hij echter Wilhelm Dilthey na : „n letzter Linie ist ja alles Verstehen ein Zirkelschluss" 24. Het stilistische Verstehen van literaire teksten is het niet
minder : wat en wie de dichter eigenlijk is, kan maar afgelezen worden
van zijn woorden, d.i. van zijn „epiphanie" in het woord ; deze fenomenen kunnen op hun beurt slechts begrepen worden vanuit de psychisch-geestelijke structuur van de dichter. Dit is de beruchte cirkel,
onvermijdelijk, maar niet vicieus.
Het onvermijdelijke „Hin und Her des Forschers zwischen sprachlicher Erscheinung und innerem Sein des sich dussernden Dichters" 25
noemde Spitzer later in zijn opstel Linguistics and literary History
"to-and-fro voyages" 26 of "to-and-fro movements" 27 tussen het gepresumeerde geheel en de alien „tastbare" delen. In een nota bij deze
tekst stipte hij aan, dat de cirkelredenering zou teruggaan tot de
Phaido 28. Wilhelm Milthey, die zijn loopbaan als theologant begonnen was, had zijn ideeen over de hermeneutische cirkel van de romantische theoloog Schleiermacher geerfd. De kennisleer van de geesteswetenschappen leek dus van meet of door de „theologie" besmet te
zijn. Het feit dat de volgelingen van Stefan George het adagium „credo ut intelligam" plachten te citeren, sterkte de tegenstanders van
deze methode, in het bijzonder de "mechanist Yale school" 29, in de
overtuiging dat hier een te grote speelruimte gelaten werd aan een
irrationalisme van onwetenschappelijk allooi. Men meende voorwaar
echo's van Augustinus en Pascal te horen. Spitzer zelf citeerde Augustinus en 30 en Pascal 31 en ook volgende verrukkelijke zinsnede van
Rabelais : "sapience n'entre point en ame malivole ; et science sans
conscience n'est que ruine de l'ame„ 82 . Hij beriep zich op de epistemologische fundering van het geesteswetenschappelijke Verstehen door
Wilhelm Dilthey en ook op een zeer belangrijke tekst uit Martin Heid.eggers Sein und Zeit, waarin de onvermijdelijkheid van de cirkelre-

Stilstudien. I. Sprachstile, p. XII.
Ibid.
26 Linguistics and literary History. Essays in Stylistics, p. 19 en 23.
27 O.c., p. 14.
28 O.c., p. 33, noot 10.
29 0.c., p. 19.
30 O.c., p. 25.
31 O.c., p. 24.
32 O.c., p. 25.
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denering in elke filosofische en literaire „Auslegung" wel onderstreept
werd, maar het vicieuze karakter van de cirkel werd van de hand
gewezen.
Spitzer loochende niet dat elk geesteswetenschappelijk Verstehen,
dus ook het stilistische, een dosis irrationalisme bevatte, die op de
rekening van de artistieke intuItie moest geschreven worden : "To
understand a sentence, a work of art, or the inward form of an artistic
mind involves, to an increasing degree, irrational moves — which
must, also to an increasing degree, be controlled by reason" 88. De
Geisteswissenschaften, zowel de filosofie, de nieuwe linguistiek als de
literatuurstudie, berusten nu eenmaal niet op de "esprit geometrique„
maar op de "esprit de finesse,,. De anticipatie van het geheel, verworven op grond van de kennis van de delen, maar evenzeer gestuwd door
een discreet inspirerende intuitieve synthese, lijkt tot de waarlijk geesteswetenschappelijke denkvorm te behoren. Zij kenmerkt de grootheid
en de „Amplitude" 34 van het geesteswetenschappelijke denken ten
overstaan van de natuurwetenschappelijke navorsing, die zich rechtlijnig en progressief naar haar doel voortbeweegt. Het geesteswetenschappelijke denken daarentegen beweegt zich spiraalvormig, „peripathetisch" en discursief naar een doel, dat men, om met Pascal te
spreken, niet zou zoeken, indien men het niet vooraf al had gevonden...
Zoals elke geesteswetenschap berust de stilistiek op het axioma of
het „geloof", zoals Spitzer schrijft, dat elk fenomeen beladen is met
betekenis. In het licht van dit geloof is zelfs het kleinste detail zinvol,
omdat het door een — soms verborgen — lichtbron tot leven wordt
gewekt. Het axioma is dus, dat een reeks filologische details niet als
een ongevormd amalgaam zijn te beschouwen, maar dat zij het leven
van een geestelijk organisme manifesteren. De filoloog hecht zoveel
belang aan het microscopische, omdat hij overtuigd is dat hij eens het
inzicht in de macrocosmos bereikt. De filoloog is voortdurend onderweg en op zoek, niet naar een Graal, maar ergens naar een "dive
bouteille" 85, schrijft Spitzer pittig : "he will go on filling his little
cards with dates and examples, in the hope that supernal light will
shine over them and bring out the clear lines of truth" 86 . Dit vertrou-

33 0.c., p. 34, foot 10.
Stilstudien. I. Sprachstile, p. XII.
35 Linguistics and literary History. Essays in Stylistics, p. 24.
36 Ibid.
34
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wen in de geest, dit geloof, geeft hem ook de kracht om zich over te
geven aan de hermeneutische cirkelredenering. Deze is geen "piêtinement sur place„ 37 en dus niet vicieus. Uit de bestendige wisselwerking
van synthetische intuItie en analytische inductie wordt immers de kennis van een concreet, in zich rustend geheel geboren. En deze kennis
alleen waarborgt het esthetisch genieten in zijn volheid.
Deze geheimzinnige denkvorm kenmerkte ook Spitzers literaire stilistiek : "This gift, or vice (for it has its dangers), of seeing part and
whole together, at any moment, and which, to some degree, is basic to
the operation of the philological mind, is, perhaps, in my own case,
developed to a particular degree" 38 . In zijn stilistische analyses legde
hij al zijn verfijnde, echt „Wienerische" sensibiliteit, al de scheppingsen herscheppingslust van een smaakvol fijnproever : „est ist eine Lust
Wortforscher zu sein !" 39. Spitzer was blijkbaar zo bezeten door die
lust tot verfijnd genieten, dat hij telkens bij afzonderlijke teksten of
bij een dichter bleef verwijlen.
Dat Spitzer de geesteshistorische kijk op de schone letteren niet helemaal negeerde, blijkt ook nog uit het feit, dat hij zich met overtuiging
een „mentalist" of een „humanist" noemde in tegenstelling met de
"mechanists" in Europa en elders, die nog het rationalistisch positivisme aankleefden. „Mentalist" was hij ten eerste, omdat hij niet als koel
kamergeleerde, maar met hart en ziel aan literatuurstudie deed :
"Supprimer Fame de l'historien equivaut (...) a l'aneantissement de
toute histoire„ 40. „Mentalist" was hij vooral omdat hij de kennis van
de wereldbeschouwing van de dichter als een belangrijke doelstelling
van zijn stilistisch onderzoek aanzag. Hij zocht langs inductieve weg
door te dringen tot het psychisch-geestelijk kernbeginsel van een individuele „Stilkosmos" of tot de wezenskern van een „StilpersOnlichkeit". Zo sprak hij in verband met de Franse romancier Charles-Louis
Philippe van de „mens Philippina" 41 . De geest van de dichter beschouwde hij als "a kind of solar system into whose orbit all categories
of things are attracted : language, motivation, plot, are only satellites
of this mythological entity (as my antimentalist adversaries would call

37 O.c., p. 25.
38 O.c., p. 25-26.
39 Leo Spitzer, Romanische Stil- and Literaturstudien. 2. (Marburg a. Lahn : N.G.
Elwert'sche Verlagsbuchhandlung (G. Braun) 1931), p. 285.
40 L'Etat actuel des Etudes romanes en Allemagne, p. 581.
41 Linguistics and literary History. Essays in Stylistics, p. 14.

284

it)" 42 . De Geist van de dichter was dus het opperste beginsel van
synthese, ook bij hem : "the life-blood of the poetic creation is everywhere the same, whether we tap the organism at 'language' or 'ideas',
at 'plot' or at 'composition"' 43. Hij zocht naar de "common spiritual
etymon, the psychological root" 44, naar de oerbron waaruit alles opgeweld was.
Ook de geistesgeschichtliche methode culmineeerde in dergelijke
psychisch-metafysische synthesen, doch het verschil met Spitzer bestaat
hierin dat hij dit allerlaatste V erstehen fundeert op een onderbouw
van duizenden pijlers en pijlertjes, waarvan sommige eerder spaanders
lijken, terwiji de Geistesgeschichte zich van meet of in de stratosfeer
bewoog, waar de ideeen wonen, en nog veel meer dan Spitzer aan de
intultie souvereine rechten toekende.
Vervolgens zocht Spitzer ook het verband tussen de individuele oerkern en het omringende tijdsklimaat. Hij beschouwde bij voorbeeld
de „mens Philippina" als een weerspiegeling van de „mens Francogallica" in het begin van de twintigste eeuw eveneens een typisch
geesteshistorisch beginsel van synthese. Deze werkwijze paste hij toe
zowel in zijn taalhistorische als in zijn literairhistorische studien. Zo
schreef hij in verband met Rabelais' eigenaardige woordvormingen,
waaraan hij in 1910 zijn doctorale dissertatie gewijd had : "Rabelais
may be a solar system which, in its turn, forms part of a transcending
system which embraces others as well as himself, others around, before,
and after him ; we must (sic !) place him, as the literary historians
would say, within the framework of the history of ideas, or Geistesgeschichte. The power of wielding the word as though it were a world
of its own between reality and irreality, which exists to a unique
degree with Rabelais, cannot have sprung out of nothingness, cannot
have entirely ebbed after him" 45 . Ook hier ondernam Spitzer leerrijke "to-and-fro voyages" van de algemene geesteshistorische naar de
individuele creatieve kern toe en omgekeerd.
Verwantschap met de geesteshistorische methode uitte zich ook nog
in het feit, dat Spitzer de literatuur beschouwde als de getrouwste
weerspiegeling van de volksziel. Hij schreef dat er een wijziging in het
levensgevoel van een yolk moest beantwoorden aan „abnormale" ver-

42

Ibid.

p. 18 cfr. Romanische Stil- and Literaturstudien. 2, p. 44.
Linguistics and literary History. Essays in Stylistics, p. 11.
45 0.c., p. 20.
43 0.c.,

44
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schijnselen in het taalgebruik van de dichters, die dat levensgevoel
vertolken, je het zelfs mee helpen vormen. Taal- en literatuurgeschiedenis zouden dus ook de evolutie van de sensibiliteit van een yolk.
onthullen. Spitzer stelde zich een geestelijk-organische nationale literatuurgeschiedenis voor, "qui permettrait de ramener telle fleur de la
production litteraire a telle branche spirituelle de l'arbre organique
qu'est la vie nationale d'un peuple„ 46 . Dit beginsel stamde van
Vossler die er echter onbesuisder mee omsprong dan Spitzer zelf. Deze
beschouwde dan ook Vosslers veralgemeningen op dit gebied als „ein
warnendes Beispiel". Vossler ziet Helena in elke vrouw, aldus Spitzer,
„er aberfranzost den Franzosen" 47 . Toch waren deze ietwat stormachtige huzarenritten 48 door Frankrijks gouwen hem heel wat sympathieker dan de snuffelarijen van de weetgierige positivisten.
Tenslotte was Spitzer ook nog met extreme voorstaanders van de
geesteshistorische methode verwant in zover hij tabula rasa wou maken
van heel wat wetenschappelijk literatuur die over de te analyseren
teksten tevoren gepubliceerd was. Hij placht zich onbevooroordeeld,
„voraussetzungslos", „ganz naiv" 49 en als „geniessender Leser" 50 in
een tekst in te leven en in te lezen. Het ware beter dat wij of en toe
in onze bibliografische overzichten onder de hoofding „Benutzte Sekundarliteratur" een grote nul schreven, zo meende hij 51 . Hij durfde
zelfs aan beginnelingen de ietwat vermetele raad geven : „Tun Sie als
ob nichts iiber Ihren Gegenstand geschrieben worden ware — schreiben Sie darauf los !" 52 . Daarenboven leerde hij ook, dat zijn methode
zo individueel en intuItief was, dat zij eigenlijk niet kon aangeleerd
noch nagebootst worden. „Methode ist Erlebnis", zo schreef hij Friedrich Gundolf na 53 en in zijn artikel Wortkunst und Sprachwissenschaft van 1925 drukte hij dit nog krasser uit : „Folge mir nicht
nach !", sollte als Aufschrift iiber jedem Lehrgebaude stehn" 54.

46 L'Etat actuel des Etudes romanes en Allemagne, p. 576.
47 Wortkunst und Sprachwissenschaft, p. 180 ; cfr. L'Etat actuel des Etudes romanes
en Allemagne, p. 580.
48 Stilstudien. I. Sprachstile, p. 257.
49 Leo Spitzer, Vigny's "Le Cor,,. (Ein Versuch immanenter Stilerklarung), in : Germanisch-Romanische Monatsschrift, 16, 1928, p. 414.
50 Romanische Stil- und Literaturstudien. 2, p. 47.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Linguistics and literary History. Essays in Stylistics, p. 1 ; cfr. L'Etat actuel des Etudes romanes en Allemagne, p. 594.
54 Wortkunst und Sprachwissenschaft, p. 186.
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Belangrijker is echter wat Spitzer van de geesteshistorische methode
scheidde. In dit verschil ligt tevens de vooruitgang die hij boekte. Zijn
vernieuwing steunde nochtans op een elementaire methodische eis, nl.
op de onverdroten herhaalde wekroep „griindlich lesen !". „Lesen,
grundliches Lesen ist sozuzagen mein einziger Handwerksgriff" 55.
Spitzer drukte de verhouding tegenover de geesteshistorische literatuurgeschiedschrijving als volgt uit : „In dem engen Anschmiegen an
das sprachliche Detail erblicke ich auch das einzig Neue, das ich zu
bringen habe" 56 . Dat dit andermaal een omwenteling in de literairwetenschappelijke methodologie kon veroorzaken, bewijst wel hoe diep
de Geistesgeschichte gevallen was, al... troonde zij ook zo hemelhoog.
Dit lezen en herlezen was de stevige basis, waarop de literatuurstudie
andermaal — na de mislukking van de positivisten — „von unten" zou
opgebouwd worden. Spitzer nam plaats aan de „rijke tafelen", maar
versmaadde niet de minste kruimel, ook niet diegene... die onder de
tafel lag. Schreef hij niet in zijn Studien zu Henri Barbusse, waarin hij
bepaalde dingen met name had moeten noemen, waarover academici
gewoonlijk niet spreken : „Wir Sprachwissenschaftler mussten mit
gleicher Unbeirrbarkeit wie der Schriftsteller die Sprache betrachten
„wie sie est" und sie analysieren "jusqu'au fond, jusqu'en bas„ 57 ' Het
woordje en het woord, de zinswending en het beeld, de klank en de
maat, alles leidde hem stap voor stap naar wat hij noemde „die Konstanz des Motivs" 58 . En van het Motiv was het maar een stap meer
naar de Geist of de Seele, d.i. het individuele geheim van het woordkunstwerk.
Spitzer mocht wel „grtindliches Lesen" eisen, vermits hijzelf daartoe
op eminente wijze in staat was. Niet alleen schreef hij met verbazend
gemak in minstens vijf „moedertalen", maar ook had hij als linguist
deze talen tot in de laatste vezels leren analyseren en kende hij daarenboven hun geschiedenis. Zo kon hij in de romans van Charles-Louis
Philippe de constructies aanstrepen die afweken van het Franse taalgebruik in het begin van deze eeuw en kon hij scherpzinnige beschouwingen wijden aan het gebruik van eigennamen bij Gracian en Rabelais' woordvormingen vergelijken met die van Pulci. Zo schreef hij met
55 O.c., p. 183 ; Vigny's "Le Cor,,. (Ein Versuch immanenter Stilerkliirung), p. 414, en
Stilstudien. 11. Stilsprachen, p. 17, en L'Etat actuel des Etudes romanes en Allemagne,
p.

584.
56 Wortkunst und Sprachenwissenschaft, p. 172.
57 Studien zu Henri Barbusse, p. 96.
58 O.c., p. 81.
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even groot gemak over asyndetische vergelijkingen in het Roemeens
als over het Frans "argot„ en over "Fait-accompli-Darstellung„ in het
Spaans. Tot het einde bleef hij zich vermeien in etymologische opzoekingen, waarin hij zijn tintelende „Freude am Wort" bleef vinden.
Dat de filologisch-linguistische vorming die hem in staat stelde Sprachstile te observeren, een kostbare basis was voor zijn analysen van Stilsprachen, hoeft geen betoog.
Zijn eigen ontwikkelingsgang van linguist naar literair criticus
maakte van hem een van de meest onderlegde wetenschapsmensen die
zich ooit aan stilistiek gewijd hebben. Herhaaldelijk noemde hij zijn
ontwikkeling typisch, omdat zich daarin een toenadering van taalstudie en literatuurstudie voltrok, die zowel ten tijde van het positivisme
als van de Geistesgeschichte onmogelijk geweest was. Door MeyerLiibke tot specialist in de taalkunde gevormd, ondervond hij aanvankelijk enige moeite om de enge kaders van de filologie te doorbreken.
Zijn Rabelais-studie van 1910 was evenals andere studien die hij voor
de eerste wereldoorlog schreef, nog louter filologisch : „als einseitig
nur sprachwissenschaftlich orientierter Sonntagsjager hatte ich mich
an das wortkiinstlerische Revier herangepirscht" 59 . In de Aufsiitze zur
romanischen Syntax und Stilistik van 1918, die hij publiceerde toen
hij nog Privatdozent te Wenen was, was de schakel met de literaire
stilistiek nog niet gevonden, al nam hij o.m. al de „syntaktischen Errungenschaften" van de Franse symbolisten in het vizier. Spitzers bijdragen tot het werk Motiv und Wort (1918), dat hij in samenwerking
met H. Sperber te Leipzig uitgaf, neigden al meer naar het dichterlijke woord toe.
In hun geheel weerspiegelden al deze studien de jammerlijke eenzijdigheid van de filologie die hij zelf in 1925 als volgt beschreef in
het artikel Sprachwissenschaft und Wortkunst, later opgenomen in het
tweede deel van de Stilstudien : „Die Sprachwissenschaft war bis vor
kurzem gegen Asthetik andsthesiert. Sie hatte sich dicke Wattepropfen
von Kunstfeindlichkeit in die sonst so feine wissenschaftliche Spiirnase
gesteckt. Sie wollte feststellen was ist und was gewesen ist, und sie
ignorierte das doch unbestreitbare Sein ktinstlerischer Werte an der
Sprache" 60 . Aangemoedigd door Vossler zocht hij een uitweg en het
eerste wat hem te doen stond was : "D'abord briller ses paperasses de-
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Wortkunst und Sprachwissenschaft, p. 172.
Stilstudien. II. Stilsprachen, p. 1.

venues inutiles, ses fiches couvertes de notes trop speciales„ 8'. Vervolgens zou hij de brug slaan tussen taalstudie en literatuurwetenschap,
en dit dank zij de stilistiek. De Studien zu Henri Barbusse van 1920
waren de eerste stap. In het derde hoofdstuk van dit boek gewaagde
hij zelfs van een Psychoanalyse des Barbusseschen Stils en ging hij de
„Sexualisierung" 62 van deze stip in het taalfenomeen zelf na. De roemvoile weg lag open.
Van dan af verdwijnt het woord „Syntax" uit de titel van Spitzers
werken. De eerste band van de Stilstudien van 1928 bevatte nog wel
syntactische en grammaticale detailstudien, maar zij waren maar een
voorspel tot de tweede band die veel omvangrijker was en uitsluitend
gewijd was aan literair-stilistische analysen en aan de stilistische methode. In 1931 verscheen dan voor het eerst het woord „Literatur" in
de titel van een van Spitzers werken, nl. in de Romanische Stil- und
Literaturstudien.1.2. en de laatste bundel die hij in 1959 publiceerde,
heette eindelijk Romanische Literaturstudien. Van 1931 af was het
taalkundig-stilistische ondergeschikt aan het literairitilistische. Het
eerste verschijnt voortaan nog „in seiner ihm gebuhrenden Stellung,
oft sogar in der dematigen Form der Fussnote" 63 . Alle schijnwerpers
samen zijn gericht op de individualiteit van de dichterlijke ziel. De
stilistiek kreeg haar eigen zending toegewezen, nl. de hofdame te zijn
van de literatuurwetenschap 64 . In 1925 behartigde Spitzer nog een
belle alliance tussen grammatica en literatuur ; in 1928 had deze laatste een belle victoire in de wacht gesleept 65 . Aan de autonomie van de
linguistische stilistiek geloofde Spitzer na 1928 minder en minder :
„Ich beabsichtige meinerseits nach besten Kraften dahinzuwerken,
dass die Stilistik als autonomer Zweig der Sprachwissenschaft, nachdem ich ihn jahrelang gepflegt, verschwinde und in der einen Literaturwissenschaft, von der er sich abgespalten hat, wieder aufgehe" 66.
Toen hij er eindelijk in gelukt was linguistiek en literatuurstudie
harmonisch te verstrengelen in een methode die de literatuur als
woordkunst dienend verheerlijkte, schreef hij in 1932 over zichzelf :

L'Etat actuel des Etudes romanes en Allemagne, p. 583-584..
62 Studien zu Henri Barbusse, p. 63.
63 Romanische Stil- und Literaturstudien. 2, p. 45.
64 Cfr. Henri Peyre, Studia Philologica et Litteraria in honorem L. Spitzer. Ediderunt
A.G. Hatcher - K.L. Selig. (Bern : Francke Verlag (1958), Avant-Propos, p. 8.
65 Romanische Stil- und Literaturstudien. 2, p. 46.
66 Leo Spitzer, Zur sprachlichen Interpretation von Wortkunstwerken, in : Neue Jahrbiicher far Wissenschaft und Jugendbildung, 6, 1930, p. 650, Hoot 1.
61
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"Desormais, je n'aimerais faire que de l'histoire litteraire tout simplement en subordonnant les remarques stylistiques et linguistiques a la
mise en valeur de la realite concrete des oeuvres litteraires„ 67.
*
*

*

De vooruitgang die Spitzers methode boekte ten overstaan van de
geesteshistorische literatuurwetenschap "ancien style„ (ja, hoe snel
vliegt de tijd in de geschiedenis van de literatuurwetenschap I) lag in
het feit, dat zij van de filologen, literairhistorici en critici „nog meer
filologie" 68 eiste dan tevoren. Zij verlangde van de criticus bevoegdheid, bescheidenheid, ontvankelijkheid, deemoed, kortom, het talent
"de ne s'attacher qu'a ce texte, de s'humilier devant lui„ 69 . Met deze
methode verwezenlijkte Leo Spitzer zijn levensdroom, die erin bestond
de kloof tussen linguistiek en literatuurstudie te overbruggen. Dit
bracht ook mee, dat hij de specialisatie in beide disciplines en als een
goed en als een noodzakelijk kwaad beschouwde. Maar hij voegde daar
ook aan toe : „es sei zwischen den beiden Lehrkanzeln kein grOsserer
Unterschied als zwischen Butter mit Kase und Kase mit Butter" W.
Spitzer wenste dat de linguist zich ook „mit etwas literarischem 01" 71
zou laten zalven en hij hoopte vooral, dat de student zich op beide
terreinen even goed zou leren thuisvoelen, het ondeelbare woordkunstwerk ten bate.
Het onvergankelijke van Spitzers oeuvre ligt in zijn onverpoosde
ijver om, zoals hij zei, „das Sensorium zu verfeinern" 72 . Hij heeft zijn
leven lang de zaak van het onuitsprekelijke en toch uitgesproken
Schone gediend. Het zou een afzonderlijk onderzoek vergen om in
concreto uit te maken, in hoever hij zich ook bij wijlen liet verlokken
tot ietwat onbesuisde huzarenritten door het labyrinth van dichterzielen. Want dit is inderdaad geschied. Onbesuisd waren sommige van
zijn conclusies, omdat hij, zijn speelse natuur involgend, de inductie
niet altijd op voldoende ruime basis doorvoerde ; onbesuisd ook, omdat hij, altans in het begin, te veel belang hechtte aan de psychoanalyse en al te veel taalverschijnselen langs de psychopathologic om verklaarde.
L'Etat actuel des Etudes romanes en Allemagne, p. 585-586.
Vigny's "Le Cor,,. (Ein Versuch immanenter Stilerkliirung), p. 414.
69 L'Etat actuel des Etudes romanes en Allemagne, p. 584.
70 Stilstudien. II. Stilsprachen, p. 3.
71 Der Romanist an der deutschen Hochschule, p. 259.
72 Romanische Stil- und Literaturstudien, 1, p. 2.
67
68
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Het brio van Spitzers werkwijze en stijl herinnert meermaals aan
die andere echt „Wienerische" virtuoos van de toenmalige literatuurwetenschap, nl. Herbert Cysarz. Beide hebben hun intuIties vaak de
vrije loop gelaten en hun flikkerende invallen niet altijd beteugeld of
ze aan voldoende feitenmateriaal gecontroleerd. Beide misten vaak
zelfkritiek. Beider stijl is ook dikwijls precieus en „geistreichelnd", zoals men het toendertijd spottend uitdrukte. Spitzer die buitengewoon
veel las, meende al te dikwijls te kunnen wijzen op analogieen, parallellen, invloeden, betrekkingen en verhoudingen tussen elementen die
alleen in zijn erudiete geest samenhoorden. Hieruit vloeide trouwens
ook de omvang van zijn noten en aanmerkingen voort. Kortom, het
adagium dat hij in zijn Stilstudien aanhaalt, nl. "Parler de tout a propos de tout,,, blijkt hemzelf ook geinspireerd te hebben. De overdaad
van geciteerde teksten is in Spitzers studien veelal niet op zijn plaats,
omdat hij zijn bewijsvoering alleen maar manieristisch omrankt in de
plaats van ze te steunen. Ondanks deze overvloed berust zijn bewijsvoering soms toch nog, zoals hoger gezegd, op een te smalle basis. Ook
dit heeft hij gemeen met het wetenschappelijk manierisme van Cysarz.
Spitzer liet zich daarenboven vaak door zijn „Zitierfreude" van zijn
onderwerp afleiden, zodat zijn studien niet zelden een chaotische
indruk laten.
Ook heeft hij al te consequent overal het spoor van de dichterlijke
ziel in de taal willen zoeken. .Dit wijst zeker nog op invloed van de
meester Vossler, maar ook wel op zijn vertrouwen in de psychoanalyse,
vooral dan bij de studie van de stijl van Barbusse. Spitzer dreef de
„Sexualisierung" van deze stijl zo ver door, dat hij bepaalde stilistica
langs een zeer sexueel getinte erotiek om verklaarde, terwijl zij toch
tot het algemene taalgebruik behoren. Hij bespeurde nu eenmaal
overal individueel-creatieve krachten in het taalgebruik, zodat hij de
alledaagse, d.i. de niet-creatieve en de niet-gezochte, elementen van
het taalgebruik al te zeer reduceerde. Om het met de hedendaagse
termen te zeggen : hij hechtte te veel belang aan het taal-gebruik en
te weinig aan het taal-verbruik. Men legde Spitzer toendertijd ten
laste dat hij in de taal niets dan levende bomen en geen balken zag,
waarop hij — in zijn virtuoze en beeldenrijke stiji — antwoordde :
„Gewiss, aber unser Recht ist es, lebende FrOsche nicht als tote anzusehen, lebende Baume nicht als Balken zu erklaren — and die Sprache
lebt in der Sprache der Dichter, die sogar manch abgestorben scheinendes Sprachholz gleich dem Tannhauserstaf zum Neuknospen brill.gen kOnnen. Man kann es uns also nicht verwehren, wenn wir lieber
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Baumphilologie als Balkenphilologie treiben" 73 . Het „voraussetzungslose" lezen heeft hem soms ook parten gespeeld, omdat hij soms verschijnselen, die op de rekening van de algemene geplogenheden van
de tijd moesten geschreven worden, ten onrechte als individueel-artistiek interpreteerde.
Het is hier niet de plaats om deze kritiek in concreto to staven. Wij
wilden op de eerste plaats aantonen, dat Leo Spitzers methode in de
geschiedenis van de literatuurstudie een mijlpaal is en blijven zal.
Leuven

73
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MARCEL JANSSENS

Zur sprachlichen Interpretation von Wortkunstwerken, p. 651.

IN MARGINE
TWEE EPIGRAMMEN VAN C.G. PLEMP OP
J.B. STALPART VAN DER WIELE
Waarschijnlijk omdat aan de persoon en het werk van C.G. Plemp zelf
(hoewel hij algemeen bekend is om zijn relaties met Hooft en Vondel 1)
nog niet de uitvoerige studie is gewijd, die hij verdient, ontbreken in de
gedegen studie van Dr. B.A. Mensink over „Jan Baptist Stalpart van der
Wiele Advocaat, Priester en Zielzorger 1579-1630" 2, bij de bespreking van
Stalparts portretten en van zijn betrekkingen met andere dichters, de twee
Latijnse bijschriften van C.G. Plemp op het portret van de „maar door
een hoogst enkele gekende" rechtsgeleerde-aartspriester-dichter uit Delft. Ik
geef hier deze twee bijschriften naar het fraaie autograaf van Plemps Epigrammen 3, dat berust in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Misschien is de mededeling van deze epigrammen voor iemand een prikkel om
eens recht te laten wedervaren aan deze onderbelicht gebleven lofdichter
van de pas laat algemeen gewaardeerde Stalpart. Plemp, onverbloemd
Rooms, eigengereid intellektueel, opmerkelijk poeta latinus (maar van een
pikbroek soort), die het zijne dacht en schreef van togati als Barlaeus en
Puteanus, is een dankbaar onderwerp.
In effigiem loannis Stalpardi. (Epigr. 4.54 ; p. 73)
Vmbra ea Stalpardi est ; scit id unulus 8c memor alter :
Vir tamen ille gravis, vir tamen ille Pius.
Archiquepresbyteri meritO venerandus honore ;
Genteque, 8c ingenio, & nobilis arte fuit.
Edere festivos potuit vernacula ritus
Carmina ; Arionium reddere voce melos.
Concelebrare duos, quorum sunt nomina sancta,
Laurentem modulis, Caeciliamque suis.
Audijt aequa Themis : meaque est quoque gloria, dixit ;
Nam neque Stalpardus me sine talis erat.
In effigiem Joannis Stalpardi. (Epigr. 4.90 ; p. 90)
Janus Stalpardus Vanderwielaeus utrumque
Jus nOrat ; Phoebi nOrat utrumque melos.
Verbaque iungebat numeris facunda canoris :
Oreque plus uno mysta disertus erat.
Veriloquus, validus ; sed nee sibi commodus uni .
Non unum pedibus triverat ille solum.
J.F.M. Sterck, Oorkonden over Vondel en zijn kring, wijdt hoofdstuk IV aan Plemp.
piss. Nijmegen, 1958.
3 Epigrammatum libri IX. Amst. manu Auctoris 108.
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Archipresbyterum Delfenses sic coluerunt
Hunc unum ; hanc umbram ut post quoque fata colant.
J.C. ARENS

EEN BIBLIOGRAFIE VAN DE VLAAMSE TI JDSCHRIFTEN
Indien op de jongste Conferentie der Nederlandse Letteren (Den Haag,
1960) nog geklaagd kon worden over de achterstand die het Zuiden tegenover het Noorden vertoont ten aanzien van de publicatie van de letterkundige bibliografieen, bestaat er thans reden om to verwachten dat ZuidNederland op een der volgende conferenties wel als voorbeeld op het
zopas genoemde dornein zou kunnen gesteld worden.
Hiervoor spannen zich althans Dr. Rob. Roemans en Dra Hilda Van
Assche in, die van wal zijn gestoken met een groots opgezette Bibliografie
van de Vlaamse Tijdschriften, welke in een eerste reeks de Vlaamse Literaire Tijdschriften van 1930 tot en met 1958 zal bestrijken en in een tweede
reeks de Vlaamse niet-literaire (maar toch filologisch en linguistisch-georienteerde) tijdschriften van 1886 tot en met 1958 zal behandelen.
Van de eerste reeks liggen thans reeds drie lijvige boekdelen voor ons,
die resp. aan Dietsche Warande en Belfort, De Vlaamse Gids en het Nieuw
Vlaams Tijdschrift gewijd zijn 1.
Deze uitgave sluit aan bij het in 1930-1934 verschenen Eerste Deel van de
Bibliographie van de Moderne Vlaamsche Literatuur, 1893-1930 (Uitg.
Steenlandt, Kortrijk), waarvan zij met nog enige verruiming, ook de algemene principes heeft overgenomen.
De reeds verschenen delen omvatten voor het behandelde tijdschrift 10
een opgave van titel, uitgeverij, redactie, formaat, jaargang, omvang, illustratie, medewerkers, en een opheldering van aan de uitgevers bekende
pseudoniemen, en 2° een volledige inhoudsopgave, waarin de bijdragen volgens hun aard — poezie, proza, toneel en kritische bijdragen — zijn
gerangschikt. Wat de poezie betreft worden voor elk gedicht afzonderlijk,
buiten de eventuele titel ook de strofische structuur en de eerste versregel
genoemd.
Elke aflevering wordt afgesloten met twee onomastische registers : een
op de auteurs, en een op de personen die in de Kritische Bijdragen vermeld worden. In het laatste deel zullen de respectieve registers tot een
repertorium worden samengevoegd, aangevuld met een algemeen zakenregister.
Van uitgaven als de hier besprokene wordt verwacht dat zij accuraat en
volledig zijn. Uit de genomen steekproeven blijkt dat aan deze eisen voldaan wordt — alleen in de eerste aflevering missen wij een beknopte
1 De uitgeefster is Heideland P.V.B.A., Hasselt. De lste aflevering telt 331, de tweede
307 en de derde 216 blz. Prijs per boekdeel : 260 F.
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inhoudstafel —, zodat wij alleen nog kunnen hopen dat deze voor de literatuurhistoricus zo buitengewoon nuttige publicatiereeksen spoedig voltooid mogen worden.
L. RoosE

BOEKBEOORDELINGEN
Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handschriften. Gent, Secretarie der Academie, 1958, XIX

R. LIEVENS,

+ 406 biz. 7 Afb. (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde. Reeks VI. Nr. 82).
Te oordelen naar de verspreiding van zijn werken in de Nederlanden
was Jordanus van Quedlinburg op het einde van de middeleeuwen in
onze gewesten in geestelijke kringen een bekend en geliefd schrijver. In
onze tijd is hij echter zo goed als vergeten, zodat het wel niet overbodig
is, als inleiding tot deze bespreking, naar de eerste twee hoofdstukken van
het hier te bespreken boek, enkele bijzonderheden over zijn leven en zijn
werken mede te delen. Jordanus werd te Quedlinburg geboren, waarschijnlijk op het einde van de 13de eeuw. Hij ging in het augustijnenklooster
van zijn vaderstad, wellicht in 1313. Hij studeerde aan het studium generale
van zijn orde te Bologna en behaalde te Parijs het lektoraat in de theologie.
Achtereenvolgens was hij lektor te Erfurt en te Maagdenburg. Herhaaldelijk was hij provinciaal van Saksen-Thuringen. Na 1351 vervulde hij Been
speciale funkties meer, maar bracht zijn tijd door al prekend en schrijvend.
Hij stierf in 1380. Van belang zijn vooral zijn volgende werken : het Opus
postillarum et sermonum de tem pore, een verzameling van 460 postillen

en preken, in 1483 te Straatsburg gedrukt ; de Meditationes de passione
Christi, eigenlijk nr. 189-254 uit het voornoemde Opus postillarum et sermonum de tern pore, ca. 1492 te Bazel ook afzonderlijk gedrukt, een werk
ingedeeld in 65 artikelen, waaraan telkens een kort gebed voorafgaat ; het
Opus Jor sermonum de ternpore dat 292 preken bevat en nooit gedrukt
werd ; het Opus Dan de sanctis, bestaande uit 271 preken voor het feesteigen der heiligen, dat tweemaal gedrukt werd, een eerste maal niet na
1481, waarschijnlijk te Straatsburg, een tweede maal in 1484 in de voornoemde stad ; ten slotte het Liber Vistasfratrum, in 1943 door R. Arbesmann en W. Huempfner uitgegeven, een werk over het kloosterleven in
het algemeen, over Augustinus en zijn regel, over de eerste broeders van de
augustijnenorde en hun mirakelen.
Zo groot was de verspreiding van sommige werken van Jordanus in de
Nederlanden dat Dr. R. Lievens er een omvangrijk boek kon over schrij295

ven, waarop hij in 1951 promoveerde. Als antwoord op de prijsvraag Een
studie over de handschrif ten, zo Latijnse als Nederlandse, van Jordanus
van Quedlinburg (14de eeuw) in de Nederlanden, uitgeschreven door de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, werd het in
1955 bekroond (VMVA, 1955, blz. 403-422). In 1959 behaalde Dr. R. Lievens met dit werk de interuniversitaire Jozef Vercoullieprijs voor de periode 1 oktober 1950 - 30 september 1954 (VMVA, 1959, blz. 566-568). Slechts
met twee werken uit de Middelnederlandse vakliteratuur is dit boek te
vergelijken : met de onvoltooid gebleven Beschrijving der handschrif ten
van Jan van Ruusbroec's werken door Willem de Vreese en met De Middelnederlandse Tauler-handschriften door G.I. Lieftinck. Het hoofdaccent
van het werk valt niet op de inleiding of op de proeve van tekstuitgave,
maar op de beschrijving van 54 Dietse en 23 Latijnse Jordanus-handschriften welke thans nog in Belgische en Nederlandse bibliotheken berusten.
In hoofdzaak is het werk dus een handschriftencatalogus, voorafgegaan
door een inleiding en een proeve van tekstuitgave.
In het eerste en het tweede hoofdstuk van de inleiding geeft Dr. R. Lievens een overzicht van het leven en de werken van Jordanus. De inhoud
daarvan hebben we kort in het begin van deze bespreking weergegeven.
Belangrijker voor ons is het derde hoofdstuk van de inleiding, waarin hij
handelt over de verspreiding van Jordanus' werken in de Nederlanden.
In het Diets werden slechts vertaald : een belangrijk aantal preken en de
Meditationes de passione Christi uit het Opus postillarum et sermonum ;
'even preken op de H. Augustinus en een preek op de H. Barbara uit het
Opus Dan de sanctis 1 en ten slotte een visioen uit het 18de hoofdstuk uit
het eerste boek van het Liber vitasfratrum. In het vierde en laatste hoofdstuk van de inleiding bespreekt en ontleedt Dr. R. Lievens 22 Dietse preken, die niet van de hand van Jordanus zijn, maar in de handschriften aan
hem worden toegeschreven. Hij slaagde erin sommige preken te identificeren : zo bestaat sermoen 1 uit een drietal preken over de vermenigvuldiging der broden uit de Sermones de terror pore et de sanctis van Jacobus de
Voragine.
Het tweede gedeelte van het boek bestaat uit een uitgave van een viertal
Dietse teksten : een sermoen voor Palmzondag, een sermoen voor Pasen,
een sermoen voor de vijftiende zondag na Pinksteren en de inleiding en
het eerste artikel van de 65 Artikelen. De teksten werden zo gekozen dat
uit elk Diets handschrift tenminste eenmaal varianten konden opgenomen
worden. De uitgave is zo getrouw mogelijk : de opgeloste abbreviaturen
werden gecursiveerd en er werd geen moderne interpunktie aangebracht.
De eerste reeks voetnoten bevat de varianten, de tweede reeks tekstverklarende aantekeningen.
1 Hierbij dienen we echter nog de drie preken te voegen, die alleen in hs. Amsterdam,
Universiteitsbibliotheek I G 47 overgeleverd zijn ; zie blz. 298.
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Haast twee derden van het werk wordt in beslag genomen door een uitvoerige beschrijving van 42 Dietse en 23 Latijnse handschriften, alle in
Nederlandse en Belgische bibliotheken berustend, waarin werk van Jordanus is overgeleverd. Met grote nauwkeurigheid beschrijft Dr. R. Lievens
de samenstelling, de band, het schrift van elk manuskript, gaat er de herkomst en de achtereenvolgende bezitters van na en geeft de literatuur op,
die erover verschenen is. Bijzondere zorg besteedde hij aan de inhoudsopgave van elk handschrift : niet alleen de preken en andere stukken van
Jordanus heeft hij geidentificeerd, maar meestal ook de andere teksten die
in het handschrift voorkomen. In dit gedeelte komen er tal van voetnoten
voor, waaronder sommige zeer uitvoerig en belangrijk zijn ; we vermelden
in het bijzonder de voetnoten over wt enen merckeliken sermoen vander
mynnen, dat uit de school van Eckart moet stammen (blz. 166, voetnoot
2) ; over de konkordantie van de homilieen van Gregorius de Grote in de
uitgave van Migne en in de Middelnederlandse vertaling (blz. 186, voetnoot 1) ; over het klooster Jerusalem te Venray (blz. 294, voetnoot 1) ; over
Zuster Peterken Poelman uit het voornoemde klooster (blz. 296, voetnoot
1) ; over Van vier inwendighe oeffeninghe der sielen, een vertaling van het
Soliloquium van de H. Bonaventura (blz. 315, voetnoot 2).
In Bijlage III beschrijft Dr. R. Lievens beknopt 12 Middelnederlandse
handschriften, die op een of andere manier in verzamelingen buiten Nederland en Belgic terecht zijn gekomen. Die summiere beschrijvingen
maakte hij op met behulp van catalogi en aantekeningen uit de B.N.M.
van W. de Vreese. Op voorbeeldige wijze besluit het boek met een lijst van
de signaturen van de uitvoerig beschreven manuskripten, een lijst van die
handschriften volgens de bibliotheken, een personenregister, een plaatsnamenregister, een zaakregister, een lijst van de Middelnederlandse en een
lijst van de Latijnse initia en een zevental afbeeldingen van handschrif ten,
waaronder een halve bladzijde uit Jordanus' autograaf van zijn Collectanea
Augustiniana, thans hs. Parijs, Bibliothêque de l'Arsenal, ms. 251.
Dit werk dat we zonder aarzelen baanbrekend noemen, moet ongehoord
veel tijd en inspanning hebben gekost ; inderdaad, Dr. R. Lievens kon op
geen enkele voorstudie voortbouwen, vOOr het verschijnen van zijn bock
werd de naam Jordanus in de Middelnederlandse vakliteratuur ten hoogste een paar keer vermeld, hij diende al het materiaal op te sporen, te beschrijven, te bestuderen. Het werk is niet alleen een flinke bijdrage tot de
kennis van de invloed van Jordanus in de Nederlanden, maar meteen ook
een bouwsteen tot de geschiedenis van de Middelnederlandse preek, een
gebied dat nog zo goed als geheel behoort ontgonnen te worden. Wie zich
met de studie van de Middelnederlandse geestelijke literatuur bezighoudt,
zal in dit lijvige bock dat van interessante bijzonderheden overvloeit, tal
van kostbare inlichtingen en vingerwijzingen vinden.
In onze aantekeningen vonden we nog een aantal Jordanus-handschriften, die Dr. R. Lievens zijn ontgaan : hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
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10765-66 bevat op fol. 139 v°-144 r° Vanden heiligen sacrament wt iordanus
sermoen (= een excerpt uit het Opus postillarum et sermonum, 335) ; hs.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 6644, een nog ongefolieerd perkamenten handschrift, afkomstig uit het augustinessenklooster Galilea te Gent,
bevat Die lxv artikelen vander passien ons heren ihesu cristi ; hs. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, I G 47 bevat op fol. 299 v° a-302 v° Meister
iodanus sermoen (Opus Dan de sanctis, 218), op fol. 305 r°b-307 ro b
Meister iordanus sermoen vander wijngen der kerken (= Opus Dan de
sanctis, 225) en op fol. 307 r ° b-308 v° a Meister iordanus sermoen Augustinus (= Opus Dan de sanctis, 226) ; hs. Londen, British Museum, add.
11.417 bevat op fol. 117 v°-121 r° Dit is meester ioerdanus sermoen op dat
ewangelio vos estis sal terre (= Opus Dan de sanctis, 129), op fol. 121 P127 v° Dat ander] deel van d[en] sermoen (= Opus Dan de sanctis, 130),
op fol. 127 v°-129 v° Dits dat derde deel des sermoens (= Opus Dan de
sanctis, 131), op fol. 129 v 0-131 v° Noch een sermoen van sinte augustijn
onsen heiligen vader (= Opus Dan de sanctis, 132), op fol. 131 v 0-133 v°
Noch een ander sermoen van onsen heilighen vader augustijn (= Opus
Dan de sanctis, 137), op fol. 133 v°-136 v. Dat ander deel des sermoens
opten soerseiden teem Meester iordanus (= Opus Dan de sanctis, 139), op
fol. 136 v0-138 v° Noch een sermoen van sijn verheffinge (= Opus Dan de
sanctis, 140), op fol. 138 v 0-145 v° Op sinte augustynus dach van sijnre
verheffinghe Meester ioerdanus sermoen Translacie augustini (= Opus
Dan de sanctis, 185) en op fol. 145 r°-146 v° een exempel (= Vitas patrum
I, 18). Een sermoen op des heiligen sacramentes dach, voorkomend in hs.

Rotterdam, Gemeentebibliotheek, 96 G 9, fol. 298 v° wordt in de inhoud
(fol. 5 v°) aan Jordanus toegeschreven ; we zijn er echter niet in geslaagd
het te identificeren. De vertaling van Opus Dan de sanctis 218, 225 en 226
komt slechts in het bovengenoemde Amsterdamse handschrift voor.
Verder vonden we nog drie Jordanus-handschriften vermeld, die tot dusver niet terug werden gevonden. Hs. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek 75 E 12, het zomerstuk van een verzameling homilieen van Gregorius, Beda, Augustinus e.a., bevat op fol. 191 v° b de inhoud van het thans
verloren winterstuk, waarin o.a. een preek van Jordanus „op S. Augustinus
dach" en „ibidem sermoen" van Fernandus de Hispania woorkwam. Hs.
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, cod. germ. 5916 behelst nu nog
slechts een Middelnederlandse vertaling van een viertal collation van Johannes Cassianus, maar heeft vroeger volgens de inhoudsopgave op fol. II
r° een aantal Latijnse teksten o.a. de Expositio super oratione dominica
van Jordanus bevat. In de Cat.-M.A.D Schinkel 1864 komt als nr. 40 een
handschrift voor dat op de volgende wijze wordt beschreven „LXV Nutte
artikelen van der passien ons Heren, in 4°, 224 pages sur vein, dem. rel.
MS. du XVe siecle, sur vein, d'une belle ecriture a deux colonnes, avec
initiate figuree et deux miniatures (inserees), en or et en couleurs".
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Op biz.. 36 haalt Dr. R. Lievens vier Middelnederduitse handschriften
van de preken en op blz. 39-40 vier Middelnederduitse manuskripten van
de Meditationes de passione Christi aan, die „zeer waarschijnlijk" op de
Middelnederlandse vertaling teruggaan. Volstrekte zekerheid heeft hij ons
echter niet. Was het hem dan zo moeilijk geweest ons hierin zekerheid te
verschaffen ? Verwonderlijk is het dat hs. Dusseldorf, Landes- and Stadtbibliothek B 94a tweemaal vermeld wordt : een eerste maal op blz. 336 als
Nederduits en een tweede maal op blz. 383 als Middelnederlands handschrift. Hs. Londen, British Museum, add. 11.417 heet volgens blz. 55 66k
een Dietse vertaling van de Sermones ad fratres in eremo te bevatten, terwijl zulks in werkelijkheid niet het geval is. Op blz. 33 heet hs. Den Haag,
Koninklijke Bibliotheek, 133 F 28 „misschien uit het Sint-Agnesklooster te
Maaseik" afkomstig, terwijl de schrijver op blz. 268 het eigendomswerk van
het klooster Jerusalem te Venray afdrukt en in voetnoot 2 stelling neemt
tegen D. de Man, die het handschrift aan het Sint-Agnesklooster toeschreef.
Kermt maakt er „met zovele andere plaatsen" (blz. 356) aanspraak op de
geboorteplaats van Hendrik van Veldeke te zijn. Hs. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek, 9786-90 heet „uit de priorij der Reguliere Kanunikessen van
Sint-Augustinus te Bilzen" afkomstig ; Munsterbilzen was echter een adellijk stift, alias een kapittel van seculiere kanunnikessen, uit adellijke geslachten gesproten ; dat het manuskript een aantal teksten over de H. Mauritius en zijn gezellen van het Thebaanse legioen bevat, waaronder twee
preken van Jordanus, is te verklaren door het feit dat de H. Mauritius de
patroon van de kerk van Bilzen is.
Die gaert der minnen in hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 422-26
werd niet vertaald door de Bijbelvertaler van 1360, maar door Vranke Callaert ; de Latijnse tekst komt voor in Migne, P.L. 184, kol. 953-66 als Sermo
de vita et passione domini bij de werken van de H. Bernardus en in Migne,
P.L. 158, kol. 758-761 als Meditatio IX. De humanitate Christi bij de werken van de H. Anselmus van Canterbury ; de werkelijke schrijver schijnt
echter Ekbert von SchOnau geweest te zijn. Van den wech der pelgrymmaedsen een goede leringhe in hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 22006,
fol. 169 r° a-175 I'° b begint met een excerpt uit de Stimulus amoris III,
cap. 4 van de H. Bonaventura, maar schijnt verder een zelfstandig traktaat
te zijn ; Sinte baernaerdus eenlike spraec seer suuerlic op fol. 192 r° a-122
rb van hetzelfde handschrift is een vertaling van het Soliloquium seu meditationes van Ekbert von SchOnau (Migne, P.L. 195, kol. 105-114).
Hs. Wenen, Fideikommissbibliothek 9368 (blz. 386) is thans Osterreichische Nationalbibliothek, Ser. nov. 12.753. Berlijn, Preussische (thans
Deutsche) Staatsbibliothek, ms. germ. 4° 1098 en 1264 berusten thans in de
Westdeutsche Bibliothek te Marburg ; Berlijn, Preussische (thans Deutsche) Staatsbibliothek, ms. germ. fol. 823 bevindt zich momenteel in de
Universiteitsbibliotheek te Tubingen (Scriptorium, XIII (1959), blz. 128).
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Hs. Huissen, Dominikanenklooster 4 berust thans in de bibliotheek van
het Albertinum te Nijmegen ; hs. Velp, Bibliotheek van de Capucijnen is
thans hs. 's-Hertogenbosch, Centraal Archief der PP. Capucijnen, A.C.H.
267. Te verkiezen boven Munchen, Hofbibliothek ; Gottingen, Universitatsbibliothek ; Dusseldorf, Landesbibliothek ; Hannover, Landesbibliothek zijn de moderne of vollediger benamingen Munchen, Bayerische Staatsbibliothek ; Gottingen, Niedersachsische Staats- und Universitatsbibliothek ; Dusseldorf, Landes- und Stadtbibliothek ; Hannover, Niedersachsische Landesbibliothek.
Maar laten we niet langer op vrij onbelangrijke tekortkomingen van dit
baanbrekende werk wijzen. Dr. R. Lievens heeft een echt pionierswerk
verricht, dat alleen zij naar behoren kunnen waarderen, die op het nog te
weinig ontgonnen arbeidsveld van de Middelnederlandse geestelijke literatuur werkzaam zijn. De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde heeft er goed aan gedaan dit verdienstelijke werk in de lijst van
haar publikaties op te nemen. Deze eerste grote publikatie van Dr. R. Lievens doet ons met spanning uitzien naar zijn tweede groot werk De Middelnederlandse Handschriften in Oost-Europa, waaraan hij enkele tijd geleden de laatste hand heeft gelegd. 2)
J. DESCHAMPS

M. HOEBEKE, Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze maegden,
Zwolle, N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1959,
155 blz. - Zwolse drukken en herdrukken voor de maatschappij der
Nederlandse letterkunde, Leiden, Nr. 37 - Ing. F 99,-.
In zijn „Woord Vooraf" verklapt de schr., dat hij de uitnodiging van de
Redactie der Zwolse Drukken om een nieuwe uitgave te bezorgen van het
laat-middelnederlandse spel der wijze en dwaze maagden niet zonder aarzeling heeft aanvaard. Hij wist, dat het handschrift zoek was. Een tijdlang
heeft hij de hoop gekoesterd het te zullen opsporen, maar daarin is hij al
zijn inspanningen ten spijt niet geslaagd. Bovendien, zegt hij, „moest ik
met deze tekstuitgave terecht komen in het gebied van de literatuur, en
daar voel ik me minder thuis dan in de historische dialectologie". Al wordt
2 De bovenstaande bespreking was al gezet, toen we nog twee Middelnederlandse
Jordanus-handschriften op het spoor kwamen : hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek
IV 30 bevat op fol. 51 r o-68 ro de gebeden uit Die LXV artikelen en sedert 31 maart
1961 bevindt zich in het bezit van de heer Ph. van Alfen, „Moesbergen", Doorn een
handschrift van Die LXV artikelen, waarin echter telkens de „leringhen" ontbreken, die
op het einde van elk artikel voorkomen (Antiquariaat Gysbers & van Loon, Arnhem, cat.
449, nr. 1).
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hier niet nader verklaard, wat de schrijver verstaat onder „het gebied van
de literatuur" — baarde bepaaldelijk het cultuurhistorische-, het litterairhistorische- of het aesthetisch-kritische aspect hem zorgen ? — zoveel is
duidelijk, dat hij zich op het terrein van de taalkunde beter thuis voelt dan
op dat van de letterkunde.
Na kennismaking van Hoebekes prestatie, zoals die thans voor ons ligt,
dringt zich onwillekeurig de gedachte aan ons op : „Was het omgekeerde
maar het geval geweest, of — nog liever — had de schrijver zich maar op
geen der beide gebieden sterk gevoeld !" Voor de cultuurhistorische problemen heeft hij zich nu enkele gidsen gekozen, onder wie Lucien-Paul
Thomas, die in 1951 een ideale uitgave bezorgde van de Sponsus, waarbij
hij zo ongeveer alles te pas heeft gebracht, wat er in de literatuur- en
kunsthistorie over de parabel van de wijze en dwaze maagden te koop is.
Ik maak me sterk, dat Hoebeke bij een minder groot filologisch zelfvertrouwen wel op overeenkomstige wijze aan de beproefde hand van Leendertz
zou zijn blijven lopen, die voor zijn Middelnederlandsche Dramatische Poezie in 1907 Keteles tekst van 1846 zoveel mogelijk heeft gefatsoeneerd. Dat
Hoebekes „historische dialectologie" weinig heeft bijgedragen tot verbetering van Leendertz' reconstructies, hebben we elders aan de hand van enkele voorbeelden toegelicht (zie N. Taalg. 1960, blz. 114 e.v.). Trouwens,
wat heeft het voor zin de overgeleverde tekst van de Maegden doorlopend
te toetsen aan het taaleigen van Oudenaarde, wanneer de herkomst van het
handschrift via de Zwarte Zusters van Pamele uit het archief van het Kersouwken niet meer is dan een veronderstelling ?
Maar laten we de tekstkritiek hier verder onbesproken en bepalen we
ons tot het thema van ons spel, dat onze aandacht meer dan waard is. Immers, al is er bij mijn weten nog geen vergelijkend onderzoek ingesteld
naar de betekenis der Nieuwtestamentische gelijkenissen voor de Christelijke beschaving van nu bijna twintig eeuwen, het staat wel vast, dat de
parabel van de vijf wijze en vijf dwaze maagden daarin niet de laatste
plaats heeft ingenomen. De verklaring is niet ver te zoeken. Van meet of
aan, mag men wel zeggen, is de eschatologische strekking van deze gelijkenis, die trouwens ook in de bijbel — alleen al door de omgeving, waarin
ze is geplaatst — evident is, geeerbiedigd. En wat misschien nog meer zegt,
de maagden zijn nooit letterlijk genomen, waardoor de werkingssfeer in de
middeleeuwen uitsluitend tot vrouwenkloosters beperkt zou zijn gebleven.
De maagden representeren niet een bepaalde levensstaat en zelfs geen sexe,
maar ze vertegenwoordigen het gehele menselijke geslacht, de wijze zijn
de goeden en de dwaze de bozen, die bij de komst van de Bruidegom, d.i.
bij het Laatste Oordeel, hun vonnis ondergaan, dezen ten dode en genen
ten leven. De slaap, die in innerlijke tegenspraak schijnt te zijn met het
„Waakt dan, want gij weet den dag noch de ure" (Matth. 25:13), is dan
begrepen en zal ook moeilijk anders begrepen kunnen worden dan als de
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slaap des doods, d.i. de tijdsduur gelegen tussen 's mensen individuele
dood en het jongste Gericht.
De eschatologische strekking van de parabel is nooit verloren gegaan,
kunst en literatuur van de late middeleeuwen getuigen daarvan. Maar wel
is het in teressant op te merken, dat de nog half-latijnse Sponsus van het
eind der l le eeuw genoemd is naar Chris t u s, terwij1 de jongere toneelbewerkingen, het duitse Zehnjungfrauenspiel en het middelnederlandse
drama de m a a g d e n in de titel voeren. Dit typeert de accentverschuiving
van het Goddelijke naar het menselijke. Het is geheel daarmee in overeenstemming, dat in de volksspelen de „liturgische" personages (Ecclesia, Gabriel, enz.) verdwijnen of naar de achtergrond worden geschoven niet alleen, maar dat daar ook de dwaze maagden veel beter uit de verf komen
dan de wijze. Hoe men de laatste ook allegorisch wil voorstellen — het
getal vijf leende zich niet voor een vaststaand schema, zoals het geval zou
zijn geweest bij drie, vier of zeven maagden, die dan respectievelijk de drie
theologische-, de vier cardinale- of beide tezamen hadden kunnen representeren — ze moeten deugden of prijzenswaardige eigenschappen belichamen. Maar een wezen, dat enkel deugd is, kan moeilijk een echt mens zijn.
De wijze maagden blijven daarom abstracties, terwijl de dwaze uit het leven
gegrepen kunnen zijn. Of ze dat werkelijk zijn, hangt of van de bekwaamheid van de dichter. Ten aanzien van de voorstelling van de dwaze maagden in ons middelnederlandse spel is mijn waardering niet ongetemperd
gunstig. Zeker, indien ergens dan moeten we de verdiensten van de anonieme dramaturg daar zoeken. Zijn wijze maagden leven niet en haar lyrische
ontboezemingen nemen geen buitensporig hoge vlucht. Bij gebrek aan eigen
inspiratie had de dichter de liturgie wel wat handiger kunnen plunderen.
Maar alleen al de keuze van zijn personages is moeilijk te verklaren. Natuurlijk, Geloof, Hoop en Lief de zullen wel de drie theologische deugden
representeren, maar wat doen Vrees en Nederigheid in dit gezelschap ?
Intussen laat Hoebeke de dichter geen recht wedervaren, wanneer hij beweert, dat de wijze maagden haar gebreken belijden. Dat doen ze natuurlijk niet, dat zou al te onhandig zijn. Ze geven slechts uitdrukking aan haar
„wezen", d.i. de deugd, die ze voorstellen (Vreese uit haar vrees, enz.).
Van de dwaze maagden zijn er enkele soms niet onaardig. Zottecollacie
bijv. blijft goed in haar rol. Hoverdie daarentegen is al te „hovaardig" om
nog aanvaardbaar-menselijk te zijn. Waarom de dichter overigens naast deze
representante van de eerste der zeven hoofdzonden allegorieen ten tonele
voerde als de genoemde Zottecollacie en voorts Tijtverlies, Roeckeloose en
Y delglorie vermag ik niet te doorgronden. Moet men hier aan pure willekeur denken ? Hoe aardig zou het geweest zijn, als hij bijvoorbeeld zoals
Adelard van Bath voor de vijf vrouwelijke volgelingen van Philocosmia de
vijf „wereldse begeerlijkheden" t.w. Rijkdom, Macht, Eer, Roem en Lust
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had gekozen. Het mensdom — van beiderlei kunne — zou er zich meer in
gespiegeld hebben gezien !
Al ben ik blij, dat deze en trouwens tal van andere aspecten van de
Maegden, die wij in het bestek van deze recensie onbesproken willen laten,
door de nieuwe uitgave van Hoebeke weer eens onder de aandacht van de
Nederlandse filologen komen, ik kan niet nalaten vooral de beginnelingen
in het vak de raad te geven zowel de inleiding als de tekst met de uiterste
reserve te benaderen. Onder andere ook om deze reden, dat Hoebekes
inleiding mede gebaseerd is op zijn — volstrekt onhoudbare — tekstreconstructie en -interpretatie. Een voorbeeld moge volstaan. In zijn beschouwingen over de mise-en-scene betrekt hij ook vs. 730. Daar zegt Scerpondersouc :

Wel, wel ! is gaese nu over varen,
wat volgens de uitgever (blz. 48) betekent, dat de spreker (een duivel) als
een Charon de zielen van de dwaze maagden met een boot gaat overzetten
naar de hel. En dat „overzetten" zou afgebeeld zijn in het handschrift van
de Passion van Valenciennes van 1567 (lees 1547). Van een dergelijk overzetten naar de hel is echter in bedoeld handschrift niets te zien. Er is slechts
een vijver afgebeeld, waarin een schip drijft en die vijver stelt het weer
van Tiberias voor (Tiberias was eertijds de zetel van het Sanhedrin en de
vijver bevindt zich vOOr de muur van „het huis der bisschoppen"). Maar
ook in Maegden 730 is geen sprake van „overzetten". Het middelnederlandse overvaren kent een dergelijke betekenis zelfs helemaal niet, we daarentegen de bier blijkens het verband alleen passende van „aangrijpen",
„hardhandig beetpakken".
Leiden

J.J. mAK

W.M.H. HUMMELEN, De Sinnekens in het Rederijkerdrama, Groningen, J.B. Wolters Uitg. Mij. 1958, VII - 423 biz., F 375.

DR.

Sinds G. Kalif in 1889 zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
in de 16e eeuw het licht deed zien, zijn er veel publicaties over de Rederijkerslitteratuur verschenen. Vooral J.W. Muller en C.G.N. de Vooys hebben
bij hun leerlingen belangstelling gewekt voor de aanvankelijk zo verwaarloosde periode der „Rederijkerij". Vele en velerlei tekstuitgaven en speciaalstudies, zowel in Belgie als in Nederland, getuigen ervan dat men in de
werken der Rederijkers meer ging zien dan stuntelige voorbereiding op de
Gouden Eeuw. Tot een samenvattend werk over de Rederijkerslitteratuur
kwam J.J. Mak in 1944 (De Rederijkers), en G.A. van Es gaf in het 3e deel
der Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden een overzicht over
het „Noordnederlandse" rederijkersdrama, waarin hij op oorspronkelijke
wijze een analyse gaf van enkele spelen.
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Maar, al waren deze publicaties van Mak en Van Es een belangrijke
aanwinst na het pionierswerk van Kalff, een breed opgezette studie over
het 16e eeuwse Rederijkerstoneel was nog niet geschreven.
Een tweede leemte was dat, na een eerste aanpak door Mak, nog niemand opzettelijk aandacht wijdde aan de sinnekens, toneelfiguren die zo
kenmerkend zijn voor vele spelen van sinne.
De Groningse dissertatie van Dr. W.M.H. Hummelen (uitgegeven met
steun van de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek) vult beide leemten aan. Het boek handelt over de sinnekens, maar
is uitgegroeid tot een groot werk over het Rederijkersdrama uit de 16e
eeuw.
Het is een rijk boek. Na een Inleiding, waarin o.m. recht wordt gedaan
aan hen die zich met de allegorische Rederijkerslitteratuur bezig hielden,
worden in twee hoofdstukken de algemene kenmerken van de sinnekensrol behandeld. Daarna analyseert de schrijver in vier hoofdstukken het optreden der sinnekens in het verloop van het spel. Het hoogtepunt van het
boek ligt in de hoofdstukken VIII en IX (blz. 217-300) waar de functie van
tie sinnekensrol wordt aangegeven, in het algemeen en bij bepaalde
auteurs. Voorts tracht Hummelen de geschiedenis dezer toneelfiguren te
reconstrueren (blz. 301-397). In een Epiloog geeft hij tenslotte een waardebepaling van eigen tijd uit gezien van „het enig nationale toneeltype,
waarop onze literatuur kan Bogen".
Het uitzonderlijk hoge niveau van Hummelens werk wordt bepaald door
zijn methode. De indringende analyses die Van Es gaf, speciaal van „tSpel
van de Christenkercke" en van „Een spul van sinnen van den Siecke Stadt",
zijn voor de schrijver richtinggevend geweest. Niet toevallig zal het zijn
dat het eerstgenoemde spel behoort tot de in dit boek het meest geciteerde
drama's. In het spoor van Van Es toont de schrijver aan dat velerlei elernenten van spelstructuur en van taal samenwerken, tot een doel : „de
intensivering van de zin die door het spel moet worden uitgedrukt". Zo
rekent hij volledig of met de opvatting die sinds Kalff steeds weer werd
herhaald, als zouden de sinnekensrollen enkel intermezzi zijn om de aandacht der toeschouwers geboeid te houden. Hij bewijst ni. dat de sinnekensfiguren voor de spelen een uniek en onmisbaar element vormen.
Kenmerkend voor Hummelens methode is dat aan zijn beschouwingen
een vaak originele begripsbepaling en een daaruit voortvloeiende eigen
terminologie ten grondslag ligt. Enkele voorbeelden : Verhelderend werkt
de onderscheiding tussen „zingerichtheid" van het spel en „beeldingsdrang", d.i. de neiging van de auteur tot plastische en realistische uitbeelding. Deze beeldingsdrang kan een „beeldsfeer" scheppen, de spelen kunnen geringe of sterke „beeldwaarde" bezitten.
Ook blijkt uitermate instructief te zijn de verdeling in „epische spelen"
en „explicatieve spelen". Tot de eerste groep behoren vele stukken met
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Bijbelse stof. Het optreden der sinnekens blijkt in beide soorten van spelen
van geheel verschillende aard te zijn. In de epische spelen zijn de sinnekens
nl. niet opgenomen in het „beeld" van de handeling en hebben meestal
slechts weinig contact met de personen uit de hoofdhandeling.
Onontbeerlijk is ook, zo bemerkt de lezer na korte tijd reeds, de scheiding tussen de „contactscenes", waarin de sinnekens zich mengen in de
ontwikkeling van de hoofdhandeling, en de „scenes-apart", waarbij de
sinnekens zich superieur bewegen op eigen plan. Dit plan is het demonische, dat scherp staat tegenover het menselijke niveau van de andere
spelers.
Een ander kenmerk van Hummelens bock is dat hij de bestudeerde spelen niet langer ziet als „teksten", die men waarderen kan als filologische
bronnen of als stukken waaruit voor de kennis der sociale of theologische
geschiedenis gegevens zijn te verzamelen. Hij ziet de spelen primair, beter
gezegd : uitsluitend, als toneelstukken die gespeeld worden en waarbij publiek uiteraard aanwezig is. Van dit gezichtspunt uit weet hij overtuigend
aan te tonen dat de sinnekens een apart toneeltype vormen, waardoor de
compositie van het spel wordt bepaald. Terwijl latere drama's een geleidelijke ontwikkeling kennen, met causaal en temporeel verband, berust de
bouw van het Rederijkersspel op de techniek van het „verschuivend perspectief" ; de afwisseling van scenes met verschillende emotionele kleur
biedt de toeschouwer telkens een nieuw perspectief. Zo schetst de schrijver
het verloop van een rederijkersdrama als een montage van opnamen, te
vergelijken met wat in de film „shot" heet. De eenheid tussen de „opnamen" wordt gevormd door de werkelijkheidsvisie van het Middeleeuws
theologisch realisme. De realiteit bestaat immers in het abstracte, het
eeuwige, waarvan het concrete slechts symbool is. Op het Rederijkersdrama
past de schrijver toe wat E. Auerbach („Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit
in der abendlandischen Literatur", Bern 1946) verstaat onder de „figurale
werkelijkheidsvisie" der M.E. Tegelijk ziet hij in de sinnekensfiguren een
duidelijke discrepantie met de M.E.: terwijl in de M.E. de macht van het
kwaad wordt gerepresenteerd door de duivel en zijn trawanten, zetelt in
het Rederijkersspel het kwaad in de mens zelf.
Ook uit de behandeling der strofische vormen (rondelen en refereinen)
die meer is dan de traditionele opsomming van vormverschijnselen, blijkt
hoe veel er gewonnen wordt als men de teksten ziet als een stuk toneel.
Als fragment dat mij bijzonder getroffen heeft, noem ik de beschouwing
over de spot. Aansluitend bij H. Plessners „Lachen and Weinen" (Arnhem
1941) geeft de schrijver een boeiende analyse van de spot en ironic van de
sinnekens.
Wanneer ik nu een tweetal aanmerkingen ga maken, doet dit niets of
aan het respect dat ik gevoel voor het loffelijke werk van Dr. Hummelen.
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Misschien kunnen mijn annotaties van nut zijn voor volgende publicaties
van hem of... voor een herdruk van zijn dissertatie.
Mijn eerste kritiek dan is dat de formulering meermalen of te kort-af of
te vaag is. De verwoording is dikwijis zo „bij benadering", dat pas bij herlezing van het boek veel dat me aanvankelijk ontoereikend leek, toch wel
acceptabel bleek te zijn, nadat ik door de lectuur van het gehele werk meer
vertrouwd was geraakt met schrijvers gedachtengang. De formulering kan
men dan niet „fout" noemen, maar ze is niet zo afdoend en overtuigend
als men van een boek van dit peil zou verwachten.
Ter illustratie enige voorbeelden :
De wijze waarop de begrippen „beeld" en „zin" worden geintroduceerd op
blz. 10, 2e alinea, is schraal. De zinnen zijn aantekeningen voor een betoog.
Het verband laat zich wel vermoeden, maar is niet helder uitgedrukt. Het
„met recht" en „daarom" in nr. 9 verrast. Heeft de schr. zelf gevoeld dat
hij ietwat vaag had gedefinieerd en heeft hij daarom het woord „beeld"
nog al eens tussen aanhalingstekens geplaatst ? (bijv. blz. 53, 299).
Het begrip „simultaneiteit op tweeerlei plan" (blz. 70) wekt wel vermoedens, maar is niet klaar uiteengezet. Is „in het algemeen" op blz. 72 een
bijv. bepaling bij „eventuele simultaneiteit" ?
Soms zijn de formuleringen wel treffend en enigszins suggestief, maar ze
zijn toch te vaag om te overtuigen : „naar middeleeuwse gedachte is de
mens dan ook in principe niet zichzelf, maar iets anders" (biz. 116) of
„een centrum dat buiten het drama ligt en tegelijk het hele drama is"
(blz. 21).
Op blz. 5 is de 9 regels lange zin die aanvangt met „voor de moderne
poetiek" vrijwel onleesbaar, zo lang we niet een leesteken kennen dat dienst
doet als verzwaarde komma (achter : uitdrukte).
Op blz. 11 zal „dit gezichtspunt" terugslaan op het onderscheiden van
zin en beeld , kan men het een lezer kwalijk nemen als hij eerst zoekt naar
nadere relatie met „beeldingsdrang" ?
Waarop slaat „bier" op blz. 29, 5e regel ?
Wordt de strekking van de laatste, concluderende zin op biz. 54 niet
eerst duidelijk, wanneer daarna niet een nieuwe alinea begint ?
Op biz. 17 : de beeldingsdrang kan een „beeldsfeer" scheppen , krijgt het
beeld daardoor „een eigen domein" ?
En hoe moet ik de zin op blz. 64 lezen over de beide paren die „als een
overdracht van taken in scene zijn gebracht" ?
Tenslotte een paar grepen uit de laatste hoofdstukken : „ze" op blz. 400,
6e regel van beneden ? En zal niet menig lezer na het concrete „drie" op
blz. 402 worden gebracht tot een zoekend terugbiaderen ?
Ik herhaal : geen „fouten" wijs ik aan, maar waarom de lectuur geschaad
door formuleringen die niet kiemmend zijn ?
Mijn tweede aanmerking is dat de schr. soms het slachtoffer wordt van
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zijn overigens zo oorspronkelijke en prijzenswaardige drang tot systematiseren. Zijn onderscheidingen worden tengevolge hiervan niet verkeerd,
maar ze verhelderen soms niet. Ik noem bijv. de groepen van sinnekens op
blz. 37: „demonisch-gedetermineerd", „nadruk op activiteit", „algemeen
negatief typerend". Er is misschien niets tegen, maar is er iets voor ? De
schr. merkt zelf meermalen dat hij te ver dreigt te gaan : „Men kan zich
afvragen" (blz. 70) ; „Het materiaal dat voor ons ligt is te veelsoortig, te
gevarieerd om het onder formules te brengen of in categorieen te verdelen"
(blz. 169). Dan kan de schr. toch niet nalaten „enkele van de meest treffende facetten te belichten". Geeft dit veel licht ? Voorts : „Maar laat ons
niet zover gaan dat we achter elke uitbarsting van woede bij de sinnekens
iets bijzonders zoeken" (blz. 176) ; „Maar laat ons het interpretatie-probleem niet overdrijven" (blz. 178) ; „Eigenlijk doen wij dan ook onrecht
aan het rederijkersdrama met dit speuren naar pro- en retrospectieve actiemomenten" (blz. 221). Intussen heeft de schr. dan enkele bladzijden lang
gespeurd I
En tenslotte : „Maar laat ons Been verdere pogingen ondernemen tot het
sorteren en catalogiseren van al deze grappenmakerij : de hele luchtigheid
ervan zou onder onze zwaarwichtige onderscheidingen bezwijken — als dat
tenminste niet al gebeurd is" (blz. 243).
Mag ik besluiten met een vraag naar „meer", die in tegenstelling lijkt
met mijn aandrang tot matiging ?
Op blz. 85 motiveert de schr. dat hij in het kader van zijn studie niet
kon komen tot een grondige analyse van het taalgebruik in de sinnekensrol. Ik spreek de hoop uit dat hij de gelegenheid vindt een beschrijving
van de taal der sinnekens te publiceren. Zijn dissertatie garandeert dat hij
in staat is deze taak goed te volbrengen.
Zutphen

L.M. VAN Ms

G.C. van Santen's Lichte Wigger en Snappende Siitgen, Zeventiende-eeuwse gesprekken in Delfts dialect. Assen,

DR. A.C. CRENA DE IONGH,

Van Gorcum 8c Comp. N.V., 1959, X, 394 blz. met 2 buitentekstplaten. Neerlandica Traiectina onder red. van Prof. Dr. C.B. van
Haeringen en Prof. Dr. W.A.P. Smit, n° VII. Geb. F 375.
De Hollandse realistische schilderkunst der zeventiende eeuw moge zich
verheugen in een wereldfaam, de gelijktijdige realistische blijspel- en
kluchtliteratuur geniet, afgezien van enkele hoogtepunten als het werk van
Bredero, Hoof t, Coster en Huygens, slechts een zeer matige belangstelling.
Het is onbegrijpelijk dat zovele van de ± 150 nog bewaarde oorspronkelijke komische spelen slechts in hun geheel te bestuderen zijn door een
tijdrovend bezoek aan verscheidene bibliotheken. Weliswaar hebben zowel
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Van Vloten in Het Nederlandsche Kluchtspel van de 14e tot de 18e eeuw
(1878-1881) als Van Moerkerken in Het Nederlandsche Kluchtspel in de
17e eeuw (1899) veel fragmenten uitgegeven en daarmee tevens een beperkte inventarisatie van het materiaal tot stand gebracht, degene echter
die de kluchten als bran voor de kennis van zeventiende-eeuwse taalsoorten, voor de cultuurgeschiedenis of psychologie van de toenmalige Nederlander wil gebruiken, heeft er weinig aan, daar het heel goed mogelijk is
dat juist in de weggelaten (misschien uit literair of ethisch opzicht minder
geslaagde) gedeelten belangrijke gegevens verscholen zijn. Natuurlijk is het
verklaarbaar dat de komedies en kluchten het minst onderzochte gebied
van de literatuur uit die tijd vormen : schooluitgaven behoren niet tot het
rijk der mogelijkheden, officiele opdrachten om deze vaak kwalijk riekende
lectuur to onderzoeken zullen niet vaak gegeven worden, promovendi zullen er met het oog op de presentexemplaren voor preutse of minderjarige
familieleden niet gaarna aan beginnen. Al met al : een belangrijk facet
van het Nederlandse volksleven in de Gouden Eeuw blijft zo min of meer
in het duister gehuld. Men kijkt geinteresseerd naar de taferelen van Jan.
Steen, Adriaan Brouwer en Adriaan van Ostade, met hun tierende slampampers, dobbelaars, hoerenwaarden, lichtekooien en dronkelappen, maar
men weet niet wat die mensen bralden en schreeuwden, waarover ze roddelden en daasden.
Het is een grote verdienste van Dr. Crena de Iongh, reeds vele jaren
medewerker van het Woordenboek der Nederlandsche Taal en sedert 1959
redacteur daarvan, dat hij twee van die spelen onder de naam van „gesprekken" als onderwerp voor zijn dissertatie genomen heeft.
In elk opzicht is het een modeluitgave geworden. Op de rechterbladzijden
vindt men de tekst naar de le druk van Lichte Wigger (1617) en Snappende Siitgen (1620) met eronder de varianten uit de 2e druk (resp. van 1635
en 1624), op de linkerbladzijden de commentaar. Achterin vindt men een
waardevolle Woordenlijst, waarin door middel van sterretjes verwezen
wordt naar deze commentaar. Wie studie maakt van spreekwoorden en
spreekwoordelijke uitdrukkingen kan hier heel veel van zijn gading vinden, evenals degene die zich beweegt op het terrein van de Hollandse
dialectstudie. De auteur zelf noemt het „een tekst, die zijn waarde eerder
ontleent aan het spreekmateriaal dat hij ons levert uit een andere plaats
dan die, waaruit de meeste dergelijke teksten uit de eerste helft der 17de
eeuw ons zijn overgeleverd, nl. Amsterdam, dan aan zijn inhoud, en die
dus eerder gebruikers dan lezers zal vinden." (141). Het lijkt mij dat de
waarde van de tekst hier wat wordt onderschat. Meer gebruikers dan lezers zal waarschijnlijk wel het hoofdstuk over „De Taal" hebben : een meer
dan honderd bladzijden tellende grammatica van de Delftse volkstaal, waarvoor Schr. behalve de twee hier uitgegeven kluchten nog twee stukjes van
Van Santen raadpleegde, benevens drie andere in Delft gedrukte werkjes,
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een aantal niet-gedrukte archivalia, waaronder het Rekeningboek van het
St.-Eloysgilde en de taal van twee andere Delftenaren, nl. Antonie van
Leeuwenhoek en Joost van Lodensteyn. Dit gedeelte is een goudmijn voor
de linguist.
De literatuur- en cultuurhistoricus zal de teksten in hun geheel willen
lezen, evenals de cultuursocioloog. Dezen zullen zich zeker niet laten weerhouden door het feit dat er, behalve door Kalff, tot nog toe bijna geen
aandacht is besteed aan deze beide spelen. Meesterwerken zijn het niet,
maar als zedenschildering hebben ze ontegenzeglijk waarde. In dit verband is het opmerkelijk dat de schrijver Gerard C. van Santen waarschijnlijk identiek is met de schilder Gerrit van Santen, lid van het Haagse
St.-Lucasgilde en de schilder van veldslagen en belegeringen G. van Santen. De schrijver is in zijn kluchten meer schilder dan dramaturg ; zijn
werk is eerder statisch dan dynamisch. Met Samuel Coster is hij de eerste
die een ongedwongen natuurlijke omgangstaal in zijn stukken bezigde, in
tegenstelling b.v. tot zijn tijdgenoot G.H. van Breughel, in wiens werk de
retoricale traditie van de zestiende eeuw taai voortleeft (vgl. J. J. Mak, Vier
Excellente Cluchten, 1950, blz. XXXV).
Het enige wat ontbreekt in deze voortreffelijke uitgave is een vergelijking tussen de Delftse en de Amsterdamse geest, aangetoond aan de hand
van de blijspelen van Van Santen en die van zijn Amsterdamse confraters.
Dirk Coster heeft in Johannes Stalpaert van der Wiele, De Stem XI,
enkele prachtige bladzijden gewijd aan de Delftse stilte, waarover de schilders Jan Vermeer en Pieter de Hoogh gedicht hebben en waaruit het
levenswerk van Antonie van Leeuwenhoek en Hugo de Groot, van Stalpaert
en Poot is opgebloeid. Volgens hem „zou men Amsterdam en Delft kunnen
zien als de geestelijke polen van onze groote zeventiende eeuw". Amsterdam was „het broeinest van het groote leven", Delft „de groeibodem van
een even machtig peinzen".
Is het mogelijk in de eindeloze lasterpraat en de lichtmisserij-uit-verveling, zoals ze in deze kluchten getekend worden, de schaduwkant van die
Delftse stilte to zien ? Een stilte die niet is een „roerlooze gelukzaligheid"
als bij Vermeer, maar een poel van duffe en geborneerde kleinsteedsheid ?
W.J.C. BUITENDI JK

De Soeticheydt des Buyten-Levens, vergheselschapt met
de Boucken, Het Hofdicht als Tak van een Georgische Litteratuur.

P.A.F. VAN VEEN,

Proefschrift Leiden. 's-Gravenhage, Van Goor Zonen, 1960. 257 blz.
F 240.
Aan het slot van een voordracht over „Het Droombeeld van de gouden
Eeuw" (1956) stelt Dr. Mia Gerhardt terecht vast dat „het ontlenen en het
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herscheppen van overgeleverd literair bezit eeuwenlang een fundamenteel
procede, een wezenstrek van de Europese literatuur is geweest". Wie daar
nog mocht aan twijfelen, hoeft slechts Curtius' magistrale studie Europaische Literatur and lateinisches Mittelalter (1948) even na te slaan, waar
talrijke sprekende bewijzen voor de ononderbroken literaire aantrekkingskracht van bepaalde literaire motieven, de zg. topoi, worden aangehaald.
Onder die topoi behoort de idealiserende „lof van het landleven" ongetwijfeld tot de meest inspiratieve, die de hele Europese letterkunde diachronisch en in margine van de grote stromingen hebben gevoed.
Ook de Nederlandse letterkunde kent dergelijke lofdichten ; maar na
Te Winkel die er het eerst een algemene karakterisering van gaf, hebben
latere literair-historici er geen bijzondere aandacht aan gewijd. Pas in 1937,
nadat Muller het eerste Nederlandse hofdicht, Ph. van Borsselens Binckhorst (1613), van rijk kommentaar voorzien had heruitgegeven, werd ruimere belangstelling voor het genre gewekt.
In 1939 verwezen we zelf, bij een heruitgave van Jacob van Zevecotes
Nederduytsche Dichten 1626-38 (De Seven Sinjoren, De Sikkel, Antwerpen),
naar de literaire achtergronden van zijn Genuchte van 't Velt, dat men een
hofdicht-in-miniatuur zou kunnen noemen. Echo's van het beroemde „beatus ille" hadden we overigens al eerder ontdekt bij J. de Harduwijn en
enkele Zuidnederlandse tijdgenoten. Het verschijnen van Dr. P.A.F. van
Veens proefschrift over Het Holdicht als tak van een georgische Litteratuur hebben we derhalve met vreugde begroet, en we hebben het relaas
van zijn navorsingen en bevindingen thans met spanning gelezen. Daargelaten dat het eens te meer de boven aangehaalde stelling betreffende het
door de eeuwen heen opvangen en met persoonlijke variaties weer uitzenden van literaire echo's met klem demonstreert, opent het onvermoede
vergezichten op de door talloze dichters bezongen „Soeticheydt des BuytenLevens". Want het is van Veens niet geringe verdienste zijn onderzoek niet
te hebben beperkt tot Nederland, maar het daarenboven „geografisch en
diachronisch" te hebben doorgevoerd naar de verre „georgische" bronnen
toe, en aldus het Nederlandse hofdicht tegen een Europese achtergrond te
hebben geprojekteerd. En zijn met grote belezenheid ondernomen speurtocht leidde tot merkwaardige resultaten en besluiten, zodat ieder neerlandicus en comparatist met voldoening de vele nieuwe gegevens, die hij op
boeiende en heldere wijze aan het licht bracht, als een eindelijk verruimende kijk op het hofdichtgenre zelf, en als een rijke bijdrage tot de kennis van de periode waarin het vooral werd geliefkoosd, d.i. de Renaissance,
zal begroeten.
Uitgangspunt van het zoeken naar historische achtergronden zijn een
drietal naar een zelfde richting orienterende vaststellingen geweest : de in
de hofdichten steeds terugkerende eendere motieven en belangstellingskernen, de door Kalff en Muller ontdekte Du Bartas-invloed op Binckhorst
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en het gewekte vermoeden dat de imitatie nog door andere bronnen moet
zijn gevoed, de indruk ten slotte dat de behandelde temata in een al een
eeuw vroeger verschenen Latijns gedicht van Janus Secundus reeds literair
gemeengoed moeten geweest zijn en dus eveneens naar een verder verleden
verwijzen.
De meest typerende en overeenkomstige hofdichtachtige kenmerken aanstippend, overschouwt schr. dan de in Nederland verschenen hofdichten,
er terloops op wijzend dat buitenleven en literatuur elkaar hebben gestimuleerd ; de reeks loopt van Binckhorst (1613) tot R. Wouters' W elna
(1807). Daaronder vermeldt hij er langere (zoals Binckhorst, Moufe-schans,
Hofwyck, Sorghvliet, e.a.) naast kortere „gecomprimeerde" (zoals Bauwheers W el-leven (1610), Zevecotes Genuchte van 't V elt (1626) e.a.), hetgeen — het moet hier dadelijk worden aangemerkt — bij de lezer toch
enige verwarring wekt en de vraag doet rijzen in hoever de omvang bepalend is voor het genre.
De aldus ontdekte wezenlijke eigenschappen van het Nederlandse hofdicht formulerend en in relief brengend, ook nog wijzend op het diepe
onderscheid tussen hof- en herdersdicht, komt van Veen tot het belangrijke
besluit dat uit de vele overeenkomstige elementen voldoende blijkt, dat
„er van het begin of aan sprake is van een bepaald, vast genre", en dat bij
zijn intrede in de Nederlandse literatuur „het reeds zodanig bepaald is,
dat daarin een aanwijzing ligt voor een veel vroeger ontstaan en voor een
niet-Nederlandse herkomst."
En inderdaad : Binckhorst bijv. staat midden een golf van navolging, er
is afhankelijkheid van Du Bartas, maar daarenboven van een Latijnse
bron. Van Veen brengt hier de verrassende onthulling dat „aan ons oudste
hofdicht een wel Nederlands, maar in het Latijn geschreven origineel ten
grondslag ligt", nl. van de Binckhorst-eigenaar, Jacob Snouckaert.
De prospektietocht start dan definitief, en wel in de richting eerst van
rieo-latinisten, vooral van klassieken en van Romeinse „scriptores rei rusticae". Deze laatsten werden nl. in de middeleeuwen door monniken altijd
weer afgeschreven, met het doel er praktische landbouwkennis uit op to
doen, en voor de jaren 1470-1655 worden een 63-tal drukken vermeld !
Talrijke hofdichtschrijvers beroepen zich echter zelf op de klassieken,
hoofdzakelijk op Vergilius' dichterlijk leerdicht over het boerenbedrijf, de
„georgica", alsmede op Horatius' tweede epode „beatus ille", zodat de
Europese hofdichtstroming uit een onderlinge beinvloeding van de praktisch en didaktisch georienteerde scriptores en van de idealiserende dichters moet zijn ontstaan.
Merkwaardige beschouwingen worden daarna gewijd aan de groei en
vertakking van georgica tot hofdicht, waarbij markante overgangsfiguren
zoals Columella, die de verbijzondering van het algemeen georgische naar
het eigenlijke tuindicht doorvoerde, en Cassiodorus die klassieke met kris311

telijke elementen verbond en de allegorische emblematische interpretatie
ervan inluidde, speciaal worden belicht ; ook wordt herinnerd aan de
vanzelfsprekende belangstelling van de humanisten voor het uit de bewonderde klassieke Oudheid stammende genre : zij waren de schakels die het
Nederlandse hofdicht met de georgica van de Oudheid hebben verbonden.
Er volgt nog een rijk overzicht van de veelstemmige georgische literatuur uit Italie, Frankrijk, Duitsland en Engeland, waarop de auteur zijn
konklusies samenvat en omschrijft. Het hofdicht beschouwt hij als een
door traditionele regels bepaald vast omlijnd genre, duidelijk van het
herdersdicht onderscheiden, gegrondvest op de leerboeken van de scriptores rei rusticae en op Vergilus' georgische poezie, vaak mede geakcentueerd
door Horatius' „beatus ille", verrijkt door mytologische allegoriek, agrarische eruditie en religieuze bespiegeling, afhankelijk van ieders geaardheid en visie, onder diverse invloeden in Nederland gamporteerd en van
Nederlandse geaardheid doordrenkt, zich altijd opnieuw aan de oerbron
lavend, om tenslotte bij de aanvang van de negentiende eeuw in lyrische
aamborstigheid te gronde te gaan en in vergetelheid te geraken.
Een waarlijk rijke oogst van grondig en veelzijdig onderzoek, een op dat
nog braakliggend gebied baanbrekend werk, dat ongetwijfeld tot verdere
navorsing zal aansporen.
Een paar op- en aanmerkingen mogen hier nog volgen.
Dat Zevecote met zijn Genuchte van 't Velt in van Veens betoog bij
herhaling wordt geciteerd en besproken, heeft ons verheugd ; nadat nog
onlangs Knipping en Meertens hun zoeklicht op hem hebben gericht en
hem in hun emblemata-literatuur-bloemlezing (1956) opgenomen, zal dit
de rehabilitatie van de ook door Rombauts vergeten dichter ten goede
komen. Niettemin verbaast het zijn Genuchte op een rij naast Binckhorst, Hofwyck, Moufe-schans en andere omvangrijke hofdichten geplaatst
te vinden. Het geldt hier toch in eerste instantie een amoureus gedicht
met een hofdichtachtig decor als achtergrond, zoals er ontelbare werden
geschreven. Een scherper uiteenhouden van het formele, op brede grondslagen uitgebouwde hofdicht en het eerder toevallig hofdichtachtige ware
hier wenselijk, ten einde tot een juister inzicht in het genre of in beide
genres te komen. (Daarop wees o.a. ook W.A.P. Smit, Nieuwe Taalgids,
33e jg. 331). En aangezien Zevecote een Zuidnederlander is, en zijn „Genuchte" te Gent werd gedicht, rijst hier tevens de vraag of er niet meer
vertegenwoordigers van het genre — althans van dit miniatuurgenre —
uit het Zuiden te noteren vallen. We denken hierbij aan J. Lipsius' lof van
de hoven (De Constantia, 1584, 2 B., 1-4 kap.), en aan fragmenten uit J. de
Harduwijns naar Belleau en van Borsselen nagevolgde Val ende Opstand
van David (1620), Th. van Liefvelts Eerste Weke der Scheppinge (1609),
J.D. Heemsens inleidende bloemlezing tot zijn moraliserend Bestier der
Landt-lieden (1624), enz. Hier ligt wellicht een nog te ontginnen gebied.
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Wat de inspiratieve bronnen betreft, zijn we de mening toegedaan, dat
de middeleeuwse kristelijke paradijsschilderingen, alsmede de latere Hoog-liedparafrasen eveneens tot verbreiding van hofdichtachtige motieven hebben bijgedragen.
De bewering als zou de emblematiserende visie op land- en tuinbouw
vreemd gebleven zijn aan Rooms-katolieke auteurs is bevreemdend. Een
nader onderzoek is hier geboden.
Ten slotte nog dit ; in de aantekeningen op blz. 23 stelt van Veen onder
2, dat in de editie 1626 van Zevecotes Emblemata de Nederduytsche
Dichten op blz. 151 beginnen. Dit is onjuist : ze beginnen op blz. 153 ; in
de editie 1638 echter beginnen ze op biz. 151. Het Genuchte van 't
Velt is op biz. 174 (ed. 1626) en blz. 172 (ed. 1638) opgenomen. Een reproduktie van de faux-titre-pagina's is te vinden in onze heruitgave (1939), die
van Veen echter niet vermeldt.
De uitgeverij van Goor Zonen, den Haag, aan de direktie waarvan —
naar we vernamen — Dr. P.A.F. van Veen zelf staat, haalt alle eer van
haar prachtig verzorgde editie. „Vergheseischapt met (zulke) boucken" is
niet alleen het „buyten-leven" een verhoogd genot, maar evenzeer het filologisch leven en lezen binnen de studeertuin.
0. DAMBRE:

Florence den XlVden Mei 1265-1865. Aan Conrad Busken Huet. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. Jacob Smit.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1960, 224 blz. Zwolse drukken en
herdrukken voor de maatschappij der Nederl. letterkunde, Leiden,
Nr. 38. Ingen. F 91.

E. J. POTGIETER,

Het is alleszins verheugend, dat deze nieuwe uitgave van Potgieters Florence heeft kunnen verschijnen. De editie van Dr. Duyfhuizen, van 1942,
was al jaren uitverkocht, en de vraag ernaar bleef bestaan. Dit was ook een
uitstekende uitgave, Leids-Utrechtse dissertatie, wat wel hieruit blijkt, dat
Dr. Smit de tekst van Potgieters gedicht, na verwijdering van de onvermijdelijke drukfouten, onveranderd heeft overgenomen. Zelfs met alle interpunctie-toevoegingen van Dr. Duyfhuizen, zonder ze op de daarvoor aangewezen plaats te noemen. Haar overzicht van het leven van Potgieter kon
nu vervallen, de toelichtingen zijn, in de beknoptere uitgaaf, ingeperkt en
anders geformuleerd, en de overzichtelijkheid van het geheel heeft gewonnen, doordat de samenvatting van de inhoud boven iedere zang is komen
te staan. Dat Dr. Jacob Smit een scherpzinnig lezer van Potgieter was,
wisten wij uit zijn vroegere publicaties en zijn toelichtingen zijn dan ook
correct.
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Anders is het gesteld met de waardering van Potgieters dichterlijk meesterstuk. Nergens wordt gewezen op de levendigheid en kracht van Potgieters beeldende vizioenen, op de scheppingsdrift en vakbekwaamheid, die
aan dit unieke gedicht in onze letterkunde het aanzijn gaven. Er wordt wel
gesproken van „koppige wil" en „haast" en „ongeduldige egocentriciteit"
(?!) bij het dichten, en er wordt herhaaldelijk gezegd, wat eraan mankeert,
maar niet waardoor het uitblinkt. Om een voorbeeld te noemen : op blz.
14 leest men „In opzet is het gedicht een poetisch verslag van de huldiging,
al is het gedeelte dat zich bepaald daarmee bezig houdt maar klein." De
titel en ondertitel wijzen al op iets anders en meer. Potgieter was toch niet
als verslaggever naar Florence gereisd ! Dat zou men van Huet, toentertijd
aan de Oprechte Haarlemsche Courant verbonden, nog kunnen veronderstellen, hoewel het begrip „journalistiek" in onze zin beslist van na 1865
dateert. Potgieter de dichter en de vrijzinnige idealist wilde als Nederlander aan de huldiging van Dante, de grote dichter en „liberale" idealist,
zes eeuwen geleden te Florence geboren, door een kunstwerk het zijne bijdragen. Het leven van Dante, indrukken uit de drie delen van zijn Commedia, en P.'s visie op het ontstaan van die drie delen ; het feestvierende
Florence, dat, tijdelijk hoofdstad van het bijna verenigd Italie, de balling
van voor eeuwen nu als zijn grootste zoon binnenhaalde, en hem een standbeeld oprichtte ; Dante, die scheiding van kerk en staat op zijn banier had
geschreven, en de eenheid van alle Italiaanse staten als voor een groot deel
zijn werk zou kunnen herkennen ; de invloed van Dante op zijn tijdgenoten, en de dichters die na hem kwamen ; ziedaar de omvangrijke dichterlijke taak, die Potgieter zich stelde.
En daartoe koos hij de dichtvorm van Dante zelf in de Commedia : de
terzine.
Is het nu waar, dat Potgieter danteske terzinen gebruikte ? Dr. Smit zegt
het, en weerlegt daarmee alle vroegere uitspraken, ook die van hemzelf,
die Potgieters terzinen als een afwijkende of omgekeerde drie-vorm beschouwden. Het handschrift van Potgieter geeft hem tot die weerlegging
recht. Toch had o.a. Verwey gelijk, dat hij in Potgieters terzine niet de
danteske weervond. Het gebruik van om en om slepend en staand rijm
„in overeenstemming met het Nederlands taaleigen" merkt Dr. Smit in een
tussenzin op — verandert wezenlijk het karakter van de strofen. Dichters die
Dantes Commedia uit het Italiaans vertalen, probeerden altijd, de gedragenheid en zangerigheid van het oorspronkelijk door behoud van de meerlettergrepige, slepende rijmen vast te houden. Ook Potgieter beproefde dit,
in zijn vertaling, al van 1839, van een passage uit Zang V van de Inferno.
Zelfs Dr. J.C. Hacke van Mijnden, iemand die als dichter niet bekend is,
deed het in zijn prachtuitgave, en hij verdiende, dat aan dit niet in de
handel geweest zijnde werk meer aandacht werd geschonken. En verder
beroep ik mij op Albert Verwey, als de enige, die niet alleen de Divina
Commedia in slepende rijmen vertaalde, van Potgieter diepgaand studie
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gemaakt had, maar ook als dichter zelf uitdrukking gezocht heeft in de
terzine op z'n nederlands : met slepend en staand rijm. In de inleiding tot
zijn Commedia-vertaling (1923) schrijft hij :
„Want de Commedia is, voor al het andere, een rijmgedicht. Het laatste
woord in iedere regel — de eerste en de laatste van iedere zang uitgezonderd — wordt niet eens, maar tweemaal weerkaatst. En al die rijmen zijn
tweelettergrepig. Het nederlands is van zulke niet misdeeld. Anders dan
het engels — waarin dan ook een vertaling van de Commedia Haar haar
ware karakter (cursivering van mij. M.N.-V.) niet beproefd kan worden —
bezit het er een groot aantal van. Meer dan het frans en niet veel minder
dan het duits. Maar in vergelijking met het italiaansch zijn het er weinig.
Zou de kans niet groot zijn dat, wanneer men een deel van het werk had
overgezet, de voorraad te pover bleek, men zich al te vaak zou moeten
herhalen, uit pure verveling steken bleef..."
Potgieter echter (die in de allereerste plaats van afwisseling hield),
schreef geen vertaling, hij schreef een oorspronkelijk nederlands gedicht,
met Dante als onderwerp, al voegde hij door hem zelf vertaalde versregels
uit Hel, Louteringsberg en Paradijs in. Toen Verwey voor een oorspronkelijk gedicht terzinen gebruikte, voorzag hij ze tweemaal van slepende en
staande rijmen, evenals Potgieter : in „De Duigen" van 1926 (Oorspronk.
Dichtwerk II, 336), en „De Dood" van 1936 (O.D.II, 542). Maar de eerste
keer, in 1897, (O.D.I, 265) schreef hij zijn „Mannelijke Hulde", op dat
ogenblik zijn „Vita Nuova", in Dante's terzinen, met de slepende rijmen.
Onnodig te zeggen, dat Verwey, evenals de hiernagenoemde dichteres en
dichter, zijn verzen met een volledige terzine begon. Hij wist dus waarover
hij sprak, toen hij de twee- en meerlettergrepige rijmen van de Commedia
als een essentieel bestanddeel van Dante's terzine beschouwde. Op het psychologisch en fonologisch verschil tussen het gebruik van afwisselend slepend en staand rijm kan ik hier niet ingaan. Het staande accentueert het
eind van de versregel, het slepende houdt dit zwevend. Niet voor niets
heten zij in de poetica ook wel mannelijk en vrouwelijk rijm. Om Dante
nabij te komen, zal ook een oorspronkelijk nederlands gedicht in terzinen
zijn aanvangsregel met het laatste eindigen.
De vraag kan ook nog gesteld worden, of de terzine niet altijd onderdeel
is van een groter geheel, van een sextijn op z'n minst ?
Er was — en dit heeft Dr. Smit voor het eerst duidelijk gemaakt — een
andere reden voor onderscheiding tussen Dante's en Potgieters gebruik
van de terzine, die Verwey deed gewagen van een „bouwwerk" bij Dante,
van een „vlechtwerk" bij Potgieter : de indeling in zangen, maar ook in
strofen (terzinen) is niet van Potgieter zelf. Hij schreef een aaneengeschakeld gedicht, waarvan hij aanvankelijk de onderdelen door een regel wit,
met of zonder sterretje scheidde. In de italiaanse Commedia-uitgaven worden de terzinen niet door wit gescheiden, maar door uitspringen van de
eerste regel. Deze manier van zetten was voor Potgieter onbruikbaar, om315

dat hij het inspringen van regels voor iets anders gebruikte. En wel om
de op elkaar rijmende regels mee aan te duiden, ze erdoor voor het oog
aan elkaar te verbinden. Ik veronderstel, dat deze drukwijze aan de schrijfwijze ontleend was, en dat het schrijven op deze manier bij het dichten het
rijmen vergemakkelijkte. Het laten uitspringen gaf de dichter tijdens het
dichten overzicht. Een dergelijk overzicht had hij voor de terzinen niet
nodig : als de rijmen klopten, was het daarmee vanzelf in orde. Hij schreef
een aaneengeschakeld gedicht, dat nooit met een terzine te beeindigen
viel, omdat dan een rijm geen weerklank opriep. Zijn „Gedroomd Paardrijden" is ook een aaneengeschakeld gedicht, zonder hoofdstukken en
hoofdstuktitels, maar hij schreef het in sextina's met telkens wisselend rijm,
en de sextijn was een afgesloten vorm, wat de danteske terzine (met omarmend rijm), niet was. Er bestond voor Potgieter geen noodzaak, aan te
geven dat hij terzinen gebruikte. Wat niet wegneemt, dat zijn geledingen,
in beide gedichten, overeenkomstig de behandeling van zijn stof, in beelden, volstrekt niet willekeurig of chaotisch was. .Maar wel afwisselend, wel
verrassend. Anders zou hij Potgieter niet geweest zijn.
Huet evenwel, en de uitgever, met het oog op lezers die men tegemoet
moest komen in het opnemen en verteren van deze toch wel zware kost,
— maar welk lang gedicht van allure is niet zwaar ? — wensten het werk
in hoofdstukken (zangen) ingedeeld te zien, en de terzinen door wit van
elkander gescheiden. Daar had Potgieter helemaal niet mee gerekend, en
het werk was al tot de 13de zang gezet, toen Huet op die interliniering
ging aandringen, en het voorstel bijval vond bij de uitgever Kruseman.
Die twee zouden het wel weten, meende Potgieter en hij ging aan het
streepjes zetten, in drukproef en handschrift, om de terzinen te scheiden.
Dat viel helemaal niet mee, omdat er verstechnisch geen afsluiting is. De
stof kan die natuurlijk aan de hand doen, maar als er niet gerekend is
met een onderbreking, kan de stof evengoed midden in een terzine afgevoerd worden als aan het eind ervan. Vooral bij een dichter als Potgieter,
die „beelden" voortovert, („toverlantaambeelden", „dissolving views"
noemde Huet het) : wij zouden nu zeggen : filmbeelden. Dante sloot iedere
zang of met een extra-regel, om het laatste nieuw-opgeroepen rijm tenminste een echo te geven. Die enkele slotregels zijn de bewonderenswaardigste
van alle, en maken inderdaad van iedere zang een afgesloten geheel.
Bij Florence krijgt men de indruk, dat Potgieter zijn typografische
aanwijzingen voor het scheiden van de terzinen door wit — het streepjes
zetten dus —, van achteren begonnen is. Hij bleef toen zitten met 1 regel
voor de eerste zang, voor de 4de, voor de 5de, en het moeten vooral deze
regels geweest zijn, die beoordelaars ertoe brachten, Potgieter, ook buiten
het staande rijm, een andere terzine toe te schrijven dan Dante.
Het is van groot belang, dat Dr. Smit op deze aangelegenheid gewezen
heeft, want inderdaad zou de nieuwe druk door herstel van Potgieters oor316

spronkelijke schrijfwijze gewonnen hebben. Waarom is Dr. Smit hier niet
toe overgegaan ? Mag ik, als oud-uitgeefster, een onderstelling uiten ? Het
nagenoeg onveranderde van de gedrukte tekst van het gedicht zelf, zoals
het in de editie Duyfhuizen voorkwam, — er is zelfs een drukfout in beide
uitgaven blijven staan, n.l. de apostrophe achter „de" in regel 96 van de
XIVde Zang op blz. 163 — wijst erop, dat deze tekst al op stroken gezet was,
naar een ex. van de druk van '42, toen Dr. Smit in Melbourne zijn Inleiding, enz. nog schrijven moest. Wat Potgieter, na 13 zangen te hebben
laten zetten in aaneengeschakelde strofen, nog met een ruime Koppermaandagfooi en misschien een klein bedrag aan extra-correctie-kosten, kon
laten veranderen, dat was onder de omstandigheden, bij de huidige zetterslonen van 1960 uitgesloten (ook al gaf de wijziging papierbesparing) en zo
zullen we tot nog weer een nieuwe editie moeten wachten, voor Potgieters
aanvankelijke bedoeling in druk wordt uitgevoerd !
De typografie, tegenwoordig helaas vaak door bezuinigingsnoodzaak voorgeschreven, blijkt bij het in zich opnemen van poezie altijd weer een mach.tige factor te zijn. Ik denk in het voorbijgaan aan de zetwijze van Van
Ostayens gedichten, met hun sterke suggestie, aan die van de meeste gedichten van jongeren, en jongsten, die met het rijm de hoofdletters uitgebannen hebben. De zetwijze van de eerste (en vierde en vijfde) zang van
Florence gaf niet alleen aanleiding tot verkeerde theorieen over P.'s
terzine, maar bepaalde de aanvang van onder invloed daarvan ontstane
terzinen-gedichten van jongeren. Jacques Perk begint zijn „De schim van
P.C. Hooft als volgt :
lk heb de schim des drossaarts aangeschouwd
Groot schreed hij voort, het lokkig hoofd omblonken
Van ronden gloed en geluwglanzend goud,
Gelijk een god in mijmerij verzonken
Hoog, van de schoudren opwaarts enz.

Niet anders deed het de 20-jarige Louis Couperus in zijn eerste dichtproeve in de Gids (Sept. 1883), zijn „Santa Chiara". Ook daar is, behalve
de aan de terzinen voorafgaande regel eveneens het uit- en inspringen van
de rijmende regels aanwezig. Het is wel aardig even te bedenken, hoe lang
die gewoonte heeft voortbestaan. Meest bij terzinen, maar ook het sonnet
bevat er twee, en ook in andere versvormen met omarmend rijm. Kloos
deed het tot 1894, Verwey nog in Aarde van '96, Helene Swarth deed
het, ja zelfs Henr. van der Schalk liet nog in haar eerste bundel de rijmende regels uitspringen ! En die bundel heette : Sonnetten en verzen
in terzinen, en zij decide niet de terzine af, die een doorlopend zedelijkwijsgerig gedicht vormden, maar om en om de rijmende regels. In 1900
vindt men het nog in de eerste bundel van Adama van Scheltema. Het
valt overigens niet te ontkennen, dat dit uit- en inspringen de zetspiegel
een zekere levendigheid gaf, in overeenstemming met de grillige lijn van
de rechterkant bij verzen.
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Ik wil hiermee geenszins beweren, dat Potgieter de uitvinder was van
dat uit- en inspringen bij gedichten met omarmend rijm — het bestond al
van de renaissance af, en sonnetten en terzinen gaven er als gezegd, aanleiding toe, en niet alleen in Nederland. Maar wel is het aan Potgieter te
danken, dat de terzine hier doordrong, en op zijn wijze gebruikt werd en
gedrukt.
Is het gebruik van de terzine, van het sonnet als versvorm verouderd ?
Heeft het rijmloze vers en het zgn. „vrije" het gewonnen over de hele
linie ? Wordt de intrinsieke waarde van een kunstwerk bepaald door gebruik van andere, — lossere — versvormen, of kan iedere vorm, als de taal
er zich toe leent, opnieuw bezield warden ?
Ik stel deze vraag, omdat hij me naar Smits Inleiding bij Florence
terugvoert. Smit noemt Potgieter „een ongelovig retor". Ik vind dit een
wonderlijke kenschetsing. Potgieter is geen rhetor, maar een dichter. De
bewijzen die Smit voor het tegendeel aanvoert, kan ik niet alle gaan weerleggen in dit bestek, maar uit de op blz. 45 o.a. aangehaalde verzen blijkt
wel, dat Smit nooit, maar Potgieter vaak, een groot zeilschip zee heeft zien
kiezen, en de vereenzelviging van schip en zeevogel op dat ogenblik voor
hem leefde. En waarom mag een dichter niet in Florence soms een schone
vrouw zien, soms een moeder, soms het geheel van de burgers, en wat niet
meer ? Het was nog lang na Potgieters tijd, dat in de prenten van De
Groene Frankrijk altijd als Marianne werd voorgesteld, Engeland als John
Bull, en het heugt me, dat in de eerste wereldoorlog juist volksmensen,
zich kwaad makende op Engelands in beslag nemen van nederlandse schepen, dat land altijd „hij" noemden. Maar Potgieter vond, dat men bij dat
personifieren vooral niet te star moest te werk gaan. Wij hoeven toch niet
meer storm te lopen op de zoetvloeiende middelmatigheid, waar de tachtigers zich aan ergerden ?
Ik heb een ander bewijs voor mijn stelling in petto, — voor de stelling,
dat iedere dichtvorm, mits gebruikt door een echt dichter, die macht heeft
over zijn eigen levende taal, opnieuw bezield, tot een kunstwerk kan worden. En dat is meteen mijn laatste troef.
Met de indruk van Potgieter op de Tachtigers is het n.l. niet afgelopen.
Simon Vestdijk gebruikte de terzine in de 2e Zang (Luna-Clio) van zijn
Mnemosyne in de bergen van 1946 ; en hij heeft, zoals hij mij in een
brief van 28.1.47 schreef : de tweede zang „rechtstreeks en bewust" ander
invloed van Potgieters Florence gecomponeerd. Het is de moeite waard,
deze Zang naast een van Florence te leggen. Want Vestdijk heeft ernaar
gestreefd „iedere zang zijn eigen toon, techniek, stijl, symboliek en inhoud
te geven, en hij is daarin prachtig geslaagd 1. Wie het unieke gedicht van
1 De kritiek heeft indertijd, bij een bespreking van Mnemosyne aanmerking gemaakt
op de vele onzuivere rijmen. Zeer zeker had S.V. dat niet van E.J.P. afgekeken : in
Florence is maar een onzuiver rijm, en wel voe' voor voel, rijmende op doe en toe (blz.
192, regel 269). Maar die bij Vestdijk zijn van een merkwaardig soort ; hij kapt n.l. bij
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Potgieter kent, herkent zijn versvorm natuurlijk, maar Vestdijks tweede
zang is geen parodie of grap of bravourstukje, het is een van de best geslaagde zangen van dit ook uniek poeem. Vestdijk moge zijn roem aan zijn
romans en essays te danken hebben, hij is in zijn Rembrandt-verzen ook als.
dichter groot gebleken, en hij stelt zelf in zijn oeuvre Mnemosyne hoog.
Ook dat is een gedicht, dat uitleg behoeft, en verbeelding bij de lezer veronderstelt, die de beelden en de gedachtengang van deze veel-omvattende
dichter wil volgen. Het hart had deel aan het ontstaan van Mnemosyne :
de liefde voor zijn toen geknechte en geschonden vaderland (ook deze adjectieven zijn metaforen !) samen met de herinneringen aan het toen vrije
Zwitserland ; de in eigen innerlijk ervaren tegenstelling tussen de dichterlijke student en de vlotte soldaat, hebben de stof bezield en de traditie van
de Nederlandse Letteren voor de dichter tot een levend bezit gemaakt. Ik
hoef hier geen bespreking van Mnemosyne te leveren ; misschien is de
dichter zelf de enige, die tot een bevredigende toelichting op het work in
staat is... zoals ook Potgieter zijn vele aantekeningen gaf. Ook Verwey
vindt men in een zang van Mnemosyne terug, en het is de ontoombaarheid
van hun scheppingsdrift, de levendigheid van hun verbeelding, die diepte
en omvang van hun gedachtenwereld, de veelzijdigheid van hun gebondenverstechniek, die deze zo bij uitstek Nederlandse dichters verenigt. Al
staan zij in levensbeschouwing ver van elkaar. Maar niet zo ver als Dr.
Smit van Potgieter.
Potgieters taalgebruik is het onze niet meer, en in hoeverre zijn politiek
ideaal, verwant aan dat van Dante, een overwonnen standpunt vertegenwoordigt, moet nog blijken ; maar als cultuurmonument is zijn Florence
nog even zeldzaam als nu bij na 100 jaar geleden. Wat zijn gedicht ontbroken heeft, is een voordrager of voordraagster. Zelden heeft iemand getracht
een of twee van de mooiste zangen of fragmenten eerst te verklaren en dan
tot klinken te brengen. Misschien is de tijd er nu gunstiger voor. Over
ruim vier jaren, als de hulde aan Dante ter ere van diens 700ste geboortedag eerst goed over de hele wereld zal losbarsten, zal men misschien ook
in Nederland erkennen, dat een 19de eeuws dichter Dante gehuldigd
heeft op een wijze, die niet na te volgen is. Die voordracht lijkt niet zo gek,
nu we over radio en televisie beschikken, als we bedenken dat Vondels
Gijsbrecht nog jaarlijks op de planken komt, en dat — een ander uiterste
— een goede toneelspeelster met 2de rangs proza voile zalen trekt. 14 mei
1865, — Dantes geboortedag in 1265 staat niet vast — de dag waarop Potgieter en Huet de onthulling van het standbeeld voor de grote Florentijn
sommige woorden de eind-t en de eind-n af. Dit is niet eigenlijk onzuiver, maar sluit aan
bij het hollandse (en friese ?) idioom in de spreektaal. 1k noteerde in de 2de zang : elfwelft ; lens-wenst ; zich-gericht ; stem-temt ; kaper-hapert, en dacht aan kas-kast en
gehakt-gehak in de volksmond. Ook het rijmen van zwoele op koelen ; dromen op Rome ;
raden op stade ; vonden op zonde, zal bij voordracht door een Hollander niet eens opvallen.
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bijwoonden, ging vooraf aan de dag, waarop in Amsterdam een dichter
geboren werd, die en Dante en Potgieter zou huldigen.
Ik eindig, zoals ik begon : het is verheugend, dat een nieuwe uitgave
een hernieuwde kennismaking met alle drie mogelijk maakt.
M. Nu LAND-VERWEY
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