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WISSELEND BEELD
IN DE HOUWAERT-WAARDERING

(*)

Grote belangstelling voor J.B. Houwaert blijkt bij het begin van
de 17de eeuw uit herhaalde uitgaven van zijn werken. De vier wterste
werd uitgegeven in 1583, 1598, 1605, 1613, 1614 en 1616, Milenus
clachte in 1578 en 1598, Pegasides pleyn in 1582-'83, 1608, 1611, 1614'15, 1622-'23. Ook werken die na de dood van de dichter nog in
handschrift berustten, werden in het begin van de 17de eeuw voor het
eerst gedrukt: Den generalen loop der werelt in 1612 en Paraenesis
politics in 1614.
Om ons een idee te vormen hoe latere generaties over Houwaert
dachten, hebben wij hun uitspraken opgespoord en samengebracht.
Wij wilden ook even nazoeken Welke trek Houwaerts werk zo geliefd
maakte bij een bepaald publiek, zelfs nog in de 17de eeuw.
Lofdichten laten wij buiten beschouwing, al zouden de meer dan
dertig verschillende dichters en hun nog talrijker lofdichten voldoende stof opleveren voor een vermakelijke bloemlezing.
Na 1585, bij de feitelijke scheiding tussen Noord en Zuid, schijnt
Houwaert uit het publieke en politieke leven te verdwijnen. Alleen
betuigt hij zich nog, waarschijnlijk slechts op verzoek, door het schrijven van gelegenheidswerk, o.a. voor de triomfante inkomst van prins
Ernest in het jaar 1593.
In litteraire kringen heeft zijn naam intussen een goede klank behouden.
De eerste appreciatie over Houwaert na zijn dood komt, voor zover
wij weten, in Den Nederduytschen Helicon voor. In dit werk vinden
wij een Vreught-eyndigh Spel (blz. 9-49) dat kan gelden als „de artis* Tekst van een lezing, op 19 maart 1961 te Brussel gehouden voor de Koninklijke
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. In dit kort
bestek was het ons enkel mogelijk een vluchtig overzicht te geven van de waardering voor
deze eminente rederijker. Wij hebben ook alleen litteraire bronnen in aanmerking genomen en daarbij onze keus nog moeten beperken.

tieke geloofsbelijdenis (...) van den geheelen kring, waaruit de Helicon is voortgekomen" 1 . De schrijver ervan is Jacob Celosse, factor
van de Vlaamse kamer te Leiden. Er wordt hier een beroep gedaan
op meer „deucht" in de rederijkerskunst, want de „Redenrijcke
Maeght" klaagt over „spotten, schimpen staegh en overmatig tieren,
met vieren Bacchus feest en ander ontucht meer".
Hieraan bezondigen zich volgens Celosse niet: Van den Dale, Houwaert, Van der Voort en Van der N oot 2.
Neerstigh ondersoecker, een personage uit het toneelstuk, somt als
treffelijke voorbeelden enkele grote dichters uit het buitenland op:
Du Bartas, du Bellay, Ronsard, Marot, Hans Sachs, Petraca, enz. Houwaert neemt plaats bij De Casteleyn, Van der Noot, Fruytiers, Van
Vaernewijck, Van Ghistele, Van der Voort, Heinsius, Van den Dale,
Van der Mijl, Van der Mersch, Neander 3, Duym, Van Hout, Van
Mander (blz. 42).
Het komt nu vreemd voor dat in deze „programmaverklaring",
waar een sterke nadruk ligt op de taalzuiverheid, allerlei rederijkers
genoemd worden die ook in de 17de eeuw als voorbeelden van taalbederf golden. Heeft Jacob Celosse deze hebbelijkheid over het hoofd
gezien omwille van de vele grote kwaliteiten van de genoemde dichters ? Of heeft hij maar lukraak bekende auteurs genoemd? 4
In het spel van Celosse komen nog duidelijk en sterk de voorschriften van stichting en geleerdheid tot uiting. Celosse vond het blijkbaar onverschillig of deze inhoud in nieuwe of in oude vormen zat,
want naast het degelijk oud gebruik prij st hij evenzeer oden, epigrammen en sonnetten aan. Houwaert was voor Celosse in ieder geval een
voorbeeldig dichter.
Houwaerts naam komt een derde keer voor in de Nederduytschen
Helicon op blz. 73, en wel in een gedicht van Jasper Bernaerds, Veldtdichtsche Tsaemenspraeck tusschen Konstoe f f enaer ende Konst-beminder. Hier is hij echter slechts een van de 117 Nederlandse dichters die
Jasper Bernaerds weet op te sommen.
Twee jaar na het verschijnen van Den Nederduytschen Helicon,

J. te Winkel, Den Nederduytschen Helicon van 1610, in T.N.T.L., 18 (1899), blz. 247.
Er wordt daarbij nog een onbekend dichter met de kenspreuk Oorboort accoort genoemd. Ook Dr. J.J. Mak weet niet wie achter deze zinspreuk schuilgaat. Zie Uyt ionsten
versaemt, Zwolle, 1957, blz. 216, voetnoot.
3 Blijkbaar de naar het Grieks omgevormde naam van P. Numan.
4 Dr. J.J. Mak, a.w., blz. 214 meent dat „de meeste alleen bij naam bekend zullen zijn
geweest".
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namelijk in 1612, werd te Amsterdam Houwaerts Generalen loop der
werelt gedrukt bij Barent Otsz voor Willem Jansz Stam. Prof. Dr. E.
Rombauts besprak reeds uitvoerig het voorwerk van dit boek . Hij
onderzocht de onderlinge verhoudingen van de rederijkers der Brabantse kamer te Amsterdam in Bredero's tijd. Uit zijn studie blijkt
dat voornamelijk leden van deze kamer betrokken waren bij de postume uitgaven van Houwaerts werk.
Wij treden nog even in bijzonderheden van de voorrede van Stam,
en ook van de inleiding die Abraham de Coninck schreef voor Den
generalen loop der werelt.
Willem Jansz Stam beweert dat, indien Alexander de Grote zoveel
„vermaeck ende behaghen" in Homeros gehad heeft, zodat „hij hem
over al mededraghende/onder zijn oorkussen plagh te legghen", Houwaerts werk dan op zijn minst zoveel waardering verdient „diewijl
dese zijne Boecken niet anders zijn/als inleydinghen ende aenradingen totte deught en oprechticheyt" (fol. ij r°), terwijl Homeros alleen
maar over „fabuleuse vermakinghen" handelt !
Er wordt echter ook — en dit lijkt ons belangrijker — gewezen op
de rijke verscheidenheid en afwisseling in het werk van onze dichter.
W.J. Stam vergelijkt het met een „wel ghemaeckten Ruycker" die
„uyt allerley beddekens ghenomen / en de fraijste bloemen / Rosen / Lelien etc onder een gheschakiert ende ghevlochten wort / om den heerlijcken reuck / ende giants onser lustgierigher ooghen te vermaken"
(fol. ij ro).
Abraham de Coninck richt zich tot „alle Liefhebbers der WeetRijcke Reden-const" (fol. ij v°). Hij roemt Houwaert als krijgsman.
Hij heeft evenveel lof voor zijn wijsheid, zijn vlijt en naarstigheid in

het schrijven van zoveel verzen, niettegenstaande zijn „moeyelijc ampt
als te zijn Rekenmeester Raetsheer en een Brabantschen Vlissem" (fol.
ij r°) en ook niettegenstaande de „ysere eeuwe en ongelukighe dagen
als by sach" (fol. iij r'°). Abraham de Coninck neemt bij zijn waardering zelfs reeds enig historisch perspectief in acht : „eert zyn dichten
niet na desen tijd' maer nae dien tijt" (fol. iij r°). In dit verband verontschuldigt hij het gebruik van bastaardwoorden en vreemde woorden als een typische gewoonte van die periode : „men sach doen met
geen Argus oogen twas doen so prijselyck als t'nu misprijselijck is,
eenige uytheemsche woorden te stellen" (fol. iij r°).. Hoofdzaak blijft

5 Prof. Dr. E. Rombauts, In de omgeving van de Spaansche Brabander, in Album
Prof. Dr. Frank Baur, II, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1948, blz. 193-209.
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volgens De Coninck „den sin", het moraliserend-didactische. Uit deze
merkwaardige inleiding blijkt dat A. De Coninck reeds voldoende
litterair-historisch bewustzijn had om het werk van Houwaert critisch
te bekijken en het, niettegenstaande een zekere gedemodeerdheid in
de taal, alleszins qua inhoud belangrijk en actueel genoeg te achten
om een uitgave te rechtvaardigen en tot lezen ervan aan te sporen.
Twee jaar na Den generalen loop wordt Paraenesis politica in 1614
te Leeuwarden bij Abraham van den Rade uitgegeven voor de „boeckvercoopers" Jan Lamrinck en Barent Arents. Het werk wordt door
beiden ingeleid in de opdracht, terwijl Jan Lamrinck uit zijn persoonlijke naam spreekt in een Voor-reden tot den Leser. Hoeveel
grootspraak en overdrijving in deze stukken ook mogen zitten, wij
menen er toch een ondertoon van oprechte waardering in te kunnen
onderscheiden.
In de eerste plaats bewonderen Lamrinck en Arents de „rijcke sin"
(fol. 6 v°), d.w.z. de haast verbluffend vele voorbeelden die Houwaert
uit de bijbel en de Oudheid weet aan te voeren en met de pronk der
,,rethorycke" te etaleren. Het wordt een „bekans onghelooflycke vloet
van woorden ende reden" (fol. 3 r°). De lezer wordt „van alle canten
met verscheyden exempelen ende memorien overvallen" (fol. 3 r°). Er
zijn „so veel redenen ende so vele schoon exempelen by een vergadert"
(fol. 5 r°) en het werk is „met soo veel aerdige sententien ende ghelijckenissen... verrijcket" (fol. 5 r°). Houwaert heeft „eenen geduyrighen
vloet ende waterstroom uytghegoten (...) van Poetische welsprekentheyt" (fol. 5 r°). Deze „rijckdom der leere" (fol. 4 v°) komt ook tot
uiting in „heerlijcke spreucken" (fol. 4 vo) , „aerdige sententien" (fol.
5 r°) en in de „so wel passende vermaninghen" (fol. 3 r°).
Ten tweede bevalt hun de prettige afwisseling die door de veelheid
der exempelen ontstaat : Varietas delectat (fol. 5 v°). Zo is het mogelijk „om al lacchende, al singende, al spelende dese goede leeringen
door welclinckende ende eenstemmich geluyt, als een lieffelijcken
dranck in te schencken, in te drincken ende des te beter te bewaren"
(fol. 5 r°). Immers „veel gherichten doen eeten: Want gelijc de spyse
des te aengenamer is, hoe sy verscheydelicker wort toegemaect ghesoden, ghebraden, gestovet, geconfijt, gelardeirt etc. Alsoo sijn de leeringhen der deuchden des te aengenamer hoe sy in verscheydener
manieren werden voorgedragen" (fol. 5 v°).
Ten derde apprecieren zij de eenvoud en bevattelijkheid voor „alle
soorten van menschen" (fol. 6 vo ). De dichter is „sick gantsch ende
4

gaer nae t'verstant van yder man (...) voegende vermanende/verblydende/bedroevende wederom vertroostende/" (fol. 3 v°).
Ten vierde waarderen zij de actualiteit van Houwaerts werk. Wat
de dichter verhaalt, is „alles seer wel accorderende met de troeblen
van dese Provincien" (fol. 3 r°) en „sodaenige manieren van onderwysingen duncken ons (onder correctie) in dese delicate ende dertele tijden onder anderen hoochnoodich te zijn" (fol. 5 re).
Ten slotte wordt zelfs gewezen op Houwaerts onuytsprekelijcke
cortheyt (fol. 3 r°). Waarschijnlijk worth hier gedoeld op het eenvoudige vermelden van allerlei voorbeelden, zonder dat die uitgewerkt
of omstandig verhaald werden. Houwaert schrijft „sonder jets buyten
propoost te segghen" (fol. 3 r'°) .
De uitgeweken Mechelse rederijker Willem de Gortter was wel de
uitbundigste bewonderaar van Houwaert. Benevens vijf lofdichten en
vij f jaardichten, geschreven in het tweede decennium van de 17de
eeuw s, liet hij ons het relaas na van een refs die hij in 1616 maakte
en waarop hij ook pieteitvol Houwaerts buitengoed Klein Venetie
bezocht:
van hier ben ick ghecomen/naerder-hant
binnen cleyn venegien/houwaerts logijs
die door sijn schriften/wel verdient lof en prijs
dit huys t'synder ghedachten/heb-ick door-keken
en met volck ghecout/die hem hebben hooren spreken (fol. 13 vo).
Naast dit handschrift De Gortter moeten wij nog een drietal andere
manuscripten vermelden omdat zij werk van Houwaert bevatten dat
uit waardering door bloemlezers verzameld werd. Er is vooreerst hs.
Jan Michiels van de K.B. te Den Haag dat een dertigtal refreinen van
onze dichter bevat die haast alle in De vier wterste voorkomen 7 . In
1616 legde Wybrand Michiels van Beetgum, een dorp bij Leeuwarden, een uitgebreide keuze aan van 223 strofen uit Pegasides pleyn en
152 strofen uit De vier wterste. Dit handschrift berust in de Universiteitsbibliotheek te Leiden 8.
In het Plantijn-museum te Antwerpen wordt een 17de-eeuws hand6 Hs. 15662 van de K.B. te Brussel, fol. 41 vo -44 vo en 68 vo-69 vo. Wij laten ook deze
hier buiten beschouwing.
7 Zie over dit hs., dat in de K.B. te Den Haag de signatuur 71 E 57 draagt : A. van
Elslander, De refreinenbundel van Jan Michiels, in T.N.T.L., 66 (1949), blz. 241-284 en
F. van Vinckenroye, De refreinen van Houwaert, in De nieuwe taalgids, 49 (1956), blz.
41-46 en 140.
8 Signatuur: Letterk. 437.
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schrift, M 26, bewaard dat Denuce onder nr. 459 noemt als Cahiers de
dessin et de rhetorique de Moretus. Het bevat teksten van verschillende aard en van verschillende schrijvers. Denuce noemt Ariosto, Cicero,
Justus Lipsius, Lessius, Ausonius en Houwaert. Wij hebben dit handschrift met het oog op Houwaerts aandeel onderzocht en inderdaad
kunnen vaststellen dat dit soort familie-archiefstuk der Moretussen
enige verzen uit Pegasides pleyn en De vier wterste bevat 9 . Het hoge
gezelschap van schrijvers waaronder Houwaert hier figureert is zeker
eveneens een bewijs van de waardering die ook Plantijns nazaten voor
onze dichter koesterden. Maurits Sabbe, doelend op de zeer verzorgde
uitgaven van Houwaerts werk, schrijft dat J.B. Houwaert ook door
Chr. Plantijn zelf werd „verwend" 10.
In 1621 verscheen bij Jan van Waesberghe te Rotterdam Den Handel der Amoureusheyt die later algemeen als een werk van onze dichter werd aangezien. Men kan de vraag stellen of Jan van Waesberghe
de populaire naam van Houwaert misbruikt heeft om zijn nieuwe
uitgave een ruime verkoop te verzekeren. Bij hem ook was in 1614-'15
de vierde uitgave van Pegasides pleyn verschenen en de uitgever had
misschien bij die gelegenheid de geliefdheid van Houwaert bij het
lezend publiek ondervonden. In ieder geval bewijst deze mystificatie
rond De handel der amoureusheyt dat Houwaerts naam een goede
klank had en zijn werk gezocht werd 11.
Omstreeks 1621-1622 verscheen Richard Versteghens Medecijne (...)
teghen de droefheyt ende Melancholie. In de voorrede van dit werk
schrijft Versteghen naar aanleiding van het weren van „geschuymde
woorden" in de poezie van „eenige Hollanders" : „Sy hebben in Hollandt de wercken ghedruckt van Joan Baptista Houwaert, die vol van
dese woorden sijn, die sy geschuymde woorden achten, die nochtans
veel lieflijcker en plaisanter sijn dan hun dichten die met mottighe
in stede van eloquente woorden gheciert sijn" 12.
Sweertius noemt Houwaert in zijn Athenae Belgicae „Poeta Belgicus inter primos" 13.
Het Leydsch Vlaemsch Orangien Lely-hof vermeldt in het voorafgaand „Refereyn opt Maet vinden" Houwaert als een beoefenaar van
Fol. 236 r° en 237 r°.
Dr. M. Sabbe, De meesters van den Gulden Passer, Amsterdam, 1937, blz. 53.
11 Zie hierover verder.
12 Dr. E. Rombauts, Richard Verstegen, een polemist der Contra-Reformatie, Brussel,
1933, blz. 235. Voor de datering zie Dr. A.A. Keersmaekers, Geschiedenis van de Antwerpse rederijkerskarners in de jaren 1585-1635, Aalst, 1952, blz. 53, voetnoot 259.
13 Athenae Belgica, Antverpiae, 1628, blz. 394.
9
10
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de oude, vrije maat. Zulks geschiedt echter helemaal niet op een minachtende toon. Maerten Beheyt, de schrijver van dit gedicht, maakt
een soort balans op van de oude en de nieuwe dichtvormbeoefening.
Van Hout geldt hier als „Neerduytsch maetklanckx voorbeelt" 14.
Uit het jaer 1641 zijn ons twee appreciaties over Houwaert bekend :
de eerste in de Brusselsche Blomhof van Cupido door Willem van der
Borcht, alias a Castro. De broeder van laatstgenoemde, nl. Joannes van
der Borcht, voelt zich in een lofdicht fier, nu er een zo belangrijk en
prachtig werk verschij nt. Vroeger kwam er dikwij is „een' harden spijt
(...) grondt-vast woonen ghekanckert in (zijn) borst", als hij bedacht
hoe er elders, vooral in Noord-Nederland, dichters als Cats, Huygens
en Heins waren en hij zich met spijt moest afvragen „waer is het
Houwaerts werck", hierbij blijkbaar te kennen gevend dat Houwaert
alleen de vergelijking met de groten uit het Noorden kon doorstaan
Zulke grote dichters vond hij op dat ogenblik niet in zijn omgeving.
De tweede beoordeling uit datzelfde jaar komt voor in V lissings
Redens-lust-ho f, een budel rederijkerspoezie herkomstig van het Vlissings landjuweel dat de Blaeu Acolye in 1641 inrichtte. Vincent Mathijsz, de toenmalige factor, bij wie klaarblijkelijk de redactie van
deze bundel heeft berust 1 °, schrijft in een voorwoord „Tot den liefhebbenden leser" dat het voorbeeld van Clement Marot, P. Dathenus,
Jan Utenhove, Aldegonde, Houwaert, alsook dat van zijn tijdgenoten
Heinsius, Cats, Huygens en De Brune, de Vlissingse rederijkers heeft
aangespoord tot ,,de oeffeninghe van dees konst, en het goet ghebruyck der selver" 17.
In 1643 komt Houwaert voor in de editio renovata van Valerius
Andreas' Bibliotheca Belgica. (In de eerste uitgave van 1623 werd hij
niet vermeld.) Van hem wordt gezegd: „cui non unam Laurum Musae vernaculae debent, lusit numeris Belgicis" 18.
Omstreeks het midden van de 17de eeuw schijnt Houwaerts roem
werkelijk aan het tanen te zijn. Niet alleen de volle doorbraak van de
nieuwe versvormen heeft dit bewerkt, maar zeker ook de heersende
opvattingen over taalzuiverheid. In 1659 vernemen wij een diskwalif icatie van de door vreemde woorden en bastaardwoorden besmette
14 Het Leydsch Vlaemsch Orangien Lely-hof, Leiden, 1632, blz. 2.
1 5 Brusselschen Bloinhof van Cupido, Brussel, 1641, fol. [*2] ro-vo.
1 6 P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste hel f t der
zeventiende eeuw, Amsterdam, 1943, blz. 94.
17 Vlissings Redens-Lust-Hof, Vlissinge, 1642, fol. (**) ro
18 Valeri Andreae, Bibliotheca Belgica, Editio renovata & tertia parte auctior, Lovanii,
1643, blz. 454.
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taal van Houwaert. Dit gebeurt in de Vlaemsche Vrede-Vreucht 19 in
een lofdicht ter ere van Jan Lambrecht, de auteur van dit werk. In
het lofdicht, ondertekend met de zinspreuk „Int Eynde ryckst", worden genoemd :
Jan Houwaert, of Ghistell, of andre, die voor desen

Geweest sijn soo geacht, en dat om hun gedicht.
Uit deze verzen blijkt dat men thans over de bewondering van de
grote rederijkers heen is. Deze verzen spreken immers vrij algemeen
en over een voorbije tijd.
In Zuid-Nederland moet nu zeker het contact met reformatorischgezinde dichters als Houwaert verloren geweest zijn. Hij is er als een
schim verdwenen in de algemene artistieke aftakeling. In het Noorden is hij nu even zeker overschitterd door de dichters van de Gouden
Eeuw 20. Toch blijkt dat zijn populariteit voor een gedeelte bleef
smeulen onder de as der vergetelheid.
Immers reeds in het begin van de 18de eeuw, meer bepaald in 1715,
vindt Houwaert weer een verdediger in J.B. Wellekens. Zijn Verhandeling van het Herderdicht orakelt dat aan Houwaert „de naam van
Dichter niet kan ontnomen worden" ofschoon hij de hoftaal of hofstijl volgde, zoals Wellekens de verfranste taal noemt 21 . De „geest en
geleerdheid" van Houwaert vergoeden volgens Wellekens dit euvel.
Lambert Bidloo in Panpoeticon Batavorum 22 zal zich op Bredero
wreken, die ironisch de Brabantse rederijkers voorstelt met deze bekende verzen :
Maar sjasses par Dio sante, wa plochten d'r ellegante poeten te wezen :
Item daar hadde ge Kastilein, De Roovere, Gistellen, en Kollijn,
En Jan Baptisten Houwaert, dat bailooi goeie meesters zijn.
(Spaansche Brabander, vs. 210-212.)

De sarcastische bedoeling van Bredero was hier duidelijk. Even onge-

Jan Lambrecht, Vlaemsche Vrede-Vreucht, 's-Gravenhage, 1659, fol. **2 ro.
In de tweede helft van de 17de eeuw is er geen enkel lovend oordeel over Houwaert
meer te vernemen.
21 Jan Baptista Baptista Wellekens, Amintas. Herderspel, van Torquatus Tasso; Met
eenige verklaaringen. Benevens eene Verhandeling van het Herderdicht, Amsterdam,
1715, blz. 192.
22 Lamb. Bidloo, Panpoeticon Batavum, Kabinet, Waer in de afbeeldingen (...) En
onder Uytbreyding, en Aanmerkingen, over de Hollandsche Rijm-Konst, geopendt, Amsterdam, 1720.
19

20
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nadig is nu Bidloo in zijn repliek. Alhoewel hij het gebruik van de
eeuw der rederijkers niet als voorbeeld wil stellen, vindt hij het onduldbaar dat door Bredero
De Mannen van zoo hoog, en diep geleerd verstandt,
In wien het fynste en grootst der Geest, de Ziel in 't Digten,
Met zoo verheven glantz in konst der Vinding stigten,
Thans werden uytgelacht, en, 't geen onduld'lyk is,
Van Lekkers, nauuwlijks waard huns naams bekentenis,
Wien pap van A.B.C. nog severd in de kuuwen:
Dog alzoo weynig is 't my mooglyk to verduuwen,
Dat Gerbrand zulke Mans in Klugt-spel voerdt ten spot. (Blz. 44-45)

Als vergelding verwijt Bidloo aan Bredero o.a. zijn boersheid en geeft
de voorkeur aan de oudere dichters
Wyl Howaard, Gistelen, de Rovere, en Colyn
Veel braver Meesteren, als twee-paar Breroos zyn. (Blz. 45)

De penningkundige Gerard van Loon kent Houwaert in 1723 als
een goed historieschrijver „en vermaard Dichter in die tijden" 23.
Foppens brengt in 1739 in zijn Bibliotheca Belgica geen persoonlijke bijdrage tot de waardering van onze dichter. Hij is uitsluitend
geInspireerd door de algemeenheden welke Valerius Andreas en
Sweertius over Houwaert hadden verteld 24.
Wij moeten nu meer dan dertig jaar wachten eer wij weer een echo
over de grote Brusselse rederijker opvangen. Paquot, die nochtans
Houwaert niet had opgenomen in zijn Memoires pour servir a l'histoire littdraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, laat zich in 1770 als
volgt uit in een lezing voor de Societe litteraire : „Jean Bt Hauwaert, de Bruxelles, fit le premier des poesies morales, qui se sou.
tlennent encore,, 25.
Veertig jaar later, in 1810, laat Jeronimo de Vries een persoonlijk
oordeel over de dichter gelden. Hij noemt Houwaert „een man van
grote geleerdheid en aanzien. Zijne gedichten, hoe menigvuldig en
hoe geacht op het einde der 16de en in het begin der 17de eeuw, toonen, dat hij als Vlaminger voor den nieuwen en toen ontluikenden

23 Gerard van Loon, Beschryving der Nederlandsche Historipenningen, I, 's-Gravenhaage, 1723, blz. 244.
24 J.F. Foppens, Bibliotheca Belgica, I, Bruxelis, 1739, blz. 571.
25 Mdmoires inedits de l'Academie des sciences et belles-ettres de Bruxelles, Tome II,
blz. 44. - Vriendelijke mededeling van Dr. J. Smeyers.
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Hollandschen dichttrant wijken moet" 26 . Volgens De Vries schijnt
Houwaert „zeer gemakkelijk gedicht te hebben" en ook vindt De
Vries jets eentoonigs in zijne Gedichten, die wel vloeiijen en anders
vol zijn van verstandige invallen en wetenswaardige zaken" 27. Jeronimo de Vries kent om die reden aan Houwaert voor het eerst de titel
van Brabantse Cats toe. Overigens vindt hij de taal van Houwaert „nu
en dan zeer onzuiver" en noemt hij hem tot besluit „een middelmatig
dichter" 28.
Twee jaar later, in 1812, zal A. Ypey in zijn Beknopte geschiedenis
der Nederlandsche tale verklaren dat „naar het oordeel der kunstkenneren, behalve Kornelis van Ghistele, Colijn van Rijssele en eenige
anderen, bijzonderlijk Matthijs de Casteleyn en Johan Baptista Houwaert" voorname rederijkers waren 29 . Van de twee laatsten is Houwaert toch „meer roems waardig" : hij was „een man van groote geleerdheid en hoog aanzien" en, instemmend met De Vries, kon hij
Houwaert „niet te onregt den brabandschen Cats zijnes tijds" noemen. Ypey ziet echter ook in het werk van Houwaert, wegens zijn
vele Franse woorden en bastaardwoorden, een element van taalbederf
en rekent hem in dit opzicht tot de „wezenlijke bedervers van de
nederlandsche taal" 30.
J.F. Willems betreurt eveneens deze onzuivere taal, maar vindt de
werken „zin- en zaakrijk, vol verstandige invallen en in eenen gemaklyken en vloeyenden styl opgesteld" 31, hiermee De Vries napratend.
Willems haalt wel met meer lof enkele verzen uit Pegasides pleyn aan,
die hij „waerlyck dichterlyk" heet en besluit „dat Houwaert niet zonder geest en beleezenheid was, en dat by bykans nog heden zyne leezers vinden zou" 32.
Minder gunstig luidt het oordeel van Witsen Geysbeek in 1822: de
werken van Houwaert „zijn inderdaad zeer zin- en zaakrijk, doch
erbarmelijk van stijl en dichttrant' 33.

26 Jeronimo de Vries, Proeve eener Geschiedenis der Nederduitsche Dichtkunde, I,
Amsterdam, 1810, blz. 53.
27 Id., t.a.p.
28 Id., blz. 54.
29 A. Ypey, Beknopte geschiedenis der Nederlandsche Tale, Utrecht, 1812, blz. 399.
3o Id., t.a.p.
31 J . F. Willems, Verhandeling over de nederduytsche Tael- en Letterkunde opzigtelyk
.de Zuydelyke provintien der Nederlanden, 1, 1819, blz. 287.
32 Id., blz. 289.
33 P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der
Nederlandsche Dichters, III, Amsterdam, 1822, blz. 424.
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M. Siegenbeek en G. Lauts vergenoegen zich in hun litterairhistorische studies met het oordeel van hun voorgangers, maar J.M.
Schrant had een meer persoonlijk inzicht. De vrijheidsstrijd die volgens hem „zoo veel edels ontwikkelde", voor de vernuften en scherpe
prikkel was en heldenmoed aankweekte, was er de oorzaak van dat in
de tweede helft van de 16de eeuw de dichtkunst „eene merkelijk hoogere vlugt" nam. Schrant noemt dan ook Houwaert bij degenen die
een „schitterend tijdvak" aankondigden 36 . Reeds in 1818 had hij in
de openingsrede van zijn leergang aan de Gentse universiteit uitgegalmd : ,,Hoe! bevinde ik mij dan niet op dien beroemden den kunsten gewijden bodem, alwaar de eerste opbouwers onzer moedertale
woonden ? Moet ik uwen van Maerlant, van Helu, Houwaert, moet
ik uwe Sappho, de zoetvloeiende Anna Bijns, moet ik uwen Marnix,
Harduin, Plantijn, vooral uwen Kiliaan laten optreden ?" 37
In 1846 wijdt Prof. L.G. Visscher een studie van enige omvang aan
Houwaert. Ofschoon hij het werk van de dichter „weinig meer dan
berijmd proza" vindt, acht hij het toch „zaakrijker dan de refereinen
zijner tijdgenoten, terwijl de onderwerpen, die hij behandelde, voor
het minst genomen, van een grootere belezenheid getuigden". Volgens
Visscher was Houwaert „reeds spoedig een vergeten man" en om aan
deze vergetelheid te ontkomen, had onze dichter bitter weinig kans.
Toch kon zijn werk bijzonder nuttig zijn daar „de geschiedenis der
Nederlandsche letteren nog altijd behoefte heeft aan eene meerdere
volledigheid omtrent alle dichters en schrijvers, die voor de schoone
dagen der XVIIe eeuw geleefd hebben" 38.
J.A. Alberdingk Thijm beweerde in 1854 dat hij Houwaert nog
met een zeker genoegen kon lezen en "ii avait une diction facile ; ses

descriptions sont souvent pittoresques et animees ; ses pensees ne sont
pas depourvues de profondeur,,. "On ne dirait meme pas qu'il y eut

Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, Haarlem, 1826, blz. 62-64.
Voorlezingen over de Nederlandsche Letterkunde, iste deel, Brussel, 1829, blz. 91-93.
Deze auteur beweert dat Erasmus' Moriae Encomium „tweemaal in het nederlandsch
(werd) overgezet, eens door De Casteleyn en daarna door Houwaert" (blz. 160).
36 J.M. Schrant, Proeven van Nederlandsche Dichtkunde uit zeven eeuwen, Gent, 1827.
blz. ix-x.
37 J.M. Schrant, Redevoering over het beoefenenswaardige der Nederlandsche taal, zoo
oni Naar zelve, als or hare voortbrengselen, Gent, 1818, blz. 92. - Wij citeerden naar
Th. Coopman en L. Scharpe, Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde, Antwerpen, 1910,
blz. 6.
38 Prof. Dr. L.G. Visscher, Joh. Bapt. Houwaert, in Berigten van het Historisch Gezelscliap te Utrecht, I, Utrecht, 1846, blz. 35-50, blz. 36.
34

35
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presque un siècle de distance de Jean Houwaert a Jacob Cats" 39 . Met
enig welbehagen vermeldt Thijm ook dat Houwaert katholiek bleef
Hij wilde dat bewijzen met deze verzen uit De vier wterste :
...laet my (o lieve Heere gepresen)
In t'recht gheloof vast staen...
Thijm neemt hier enkel zijn wensen voor waarheid.
Even afkeurend als Thijm lovend was, toont zich Prudens van Duyse omstreeks dezelfde tijd. In De rederijkerskamers in Nederland
schrij f t hij: „Houwaerts historische geleerdheid is dodelijk vervelend" 41 en „niemand zal het wagen hem in zijn geheel te herdrukken" 42. Indien hij de voorloper van Cats is geweest, is hij „toch niet
waardig de schoenriemen van den Zeeuw te ontbinden" 43. Enige
waardering had Van Duyse wel voor de „zinspreukige zedelessen" en
als die „in afzonderlijke strophen" voorkomen, „kan er die mozaiek
niet alleen beter door, maar verdient de dichter te dien opzichte, en
te dien opzichte alleen, den naam van Brabantschen Cats der 1 fide
eeuw" 44. In zijn werk Cats invloed op de Vlaemsche letterkunde
(1861) herneemt Van Duyse het thema der afkeuring. Hij beschouwt
het als „eenen herculeeschen arbeid" Pepasides pleyn, „dit eindloos
uitgerekte werk", „nog in onze dagen te doorworstelen" 45. De lezing
van zulk „zonder plan opgesteld gedicht" is „onuitstaanbaar". Maar
nog een ander grief heeft Van Duyse: „de maegdelijkheid der Muze
ontbreekt aen den zanger der liefde en des huwelijks. Kiesch noch

kuisch zanger van het schoone geslacht, is hij geen christelijk dichter,
en heeft dus nooit of nimmer den naem van volksdichter verdiend" 46.
Daarnaast hemelt Van Duyse telkens Cats even hoog op, als hij Houwaert verafschuwt.
39 J.A. Alberdingk Thijm, De la litterature Neerlandaise a ses di f ferentes époques, Amsterdam, 1854, blz. 115.
40 Id., blz. 115-116.
41 Prudens van Duyse, De rederijkkamers in Nederland, II, Gent, 1902, blz. 61. - Wij
herinneren eraan dat Van Duyse dit werk schreef tussen de jaren 1850 en 1859, ofschoon
het pas in 1900-1902 op last der Kon. Vl. Ac. v. Taal- en Letterkunde werd uitgegeven
door Fr. de Potter en Fl. van Duyse.
42 Id., blz. 58.
43 Id., t.a.p.
44 Id., blz. 59. - In het eerste deel van dit werk (Gent, 1900) noemt Prudens van Duyse
in het voorbijgaan Houwaert „een man, als volksdichter fijn van opmerking" (blz. 270).
Het hele oordeel van P. van Duyse lijkt ons vrij onevenwichtig.
45 Prudens van Duyse, Cats invloed op de Vlaemsche letterkunde, Brussel, 1861, b12. 10.
46 Id., blz. 11. - Ook in zijn Verhandeling over den drievoudigen invloed der Rederijkkameren, Brussel, 1861, blz. 105-106, is Pr. van Duyse niet te spreken over de Brusselse
rederijker, alhoewel hij hier op meer bezadigde wijze redeneert.
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In 1857 gaf Karel Stallaert een eerste bundeltje Keurdichten uit de
X Vie eeuw uit met werk van Jan van der Noot, Wiens herrijzenis met
dit boekje begon, want het inspireerde Verwey en later ook Vermeylen tot nog grotere bewondering voor jonker Jan 47. Op de kaft van
dit werkje had Stallaert aangekondigd dat het tweede deeltje in deze
reeks bloemlezingen zou gewijd worden aan Houwaert. Het is nooit
verschenen, maar toch danken wij aan Stallaert heel wat belangrijke
gegevens over het leven en het werk van onze Brusselse rederijker en
op deze wijze werd zeker de belangstelling voor Houwaert aangewakkerd.
In 1862 liet Stallaert in de Revue trimestrielle een belangrijk artikel verschijnen : Jean-Baptiste Houwaert, poete flamand et homme
politique du XVIe siècle 48. Prof. Heremans, die het belang van deze
studie inzag, verzocht Stallaert een Nederlandse versie ervan te schrijven voor het Nederlandsch Museum, daar hij vreesde dat anders deze
bijdrage zo goed als verloren zou zijn voor de Nederlandse filologie.
In 1885 voldoet Stallaert aan dit verlangen. Het werd echter niet een
vertaling zonder meer, maar tevens een aanvulling, ten dele zelfs een
nieuwe kijk op de dichter, met een ietwat meer beperkte lof 49. Volgens Stallaert was Houwaert in zijn tijd een superieur mens. Hij
vindt de lezing van Pegasides pleyn onderhoudend wegens het netwerk van interessante verhaaltjes en scenes uit de mythologie of de
oude geschiedenis. De eentonigheid van het verhaal wordt gebroken
door de afwisseling van rechtstreekse rede, brieven en klachten. Pegasides pleyn, zo zegt Stallaert, beantwoordde in dit opzicht uitstekend
aan de smaak en de belangstelling van die tijd, al was het werk niet
vrij van ernstige gebreken.
ook F.A. Snellaert schijnt heel wat van Houwaerts werk gelezen te
hebben. Verdienstelijk was dan ook alleszins zijn litterair-historisch
oordeel „dat men de letterkunde der jaren vijftienhonderd te zeer in
ongunst heeft doen vervallen, alsof de gulden eeuw van Hooft, Cats

47 K.F. Stallaert, Jonker Jan van der Noot, met een berigt over zyn leven en zyne
werken, (Keurdichten uit de XVIe eeuw), Gent, 1857.
48 Revue Trimestrielle, (33e volume), IX (1862), Tome premier, blz. 209-242.
49 K. Stallaert, J.B. Houwaert, beschouwd als Dichter en Staatsburger, in Nederlandsch
Museum, 1885. I, blz. 83-118 en 351-381. - Waar Stallaert in 1862 schreef: „I1 fut au
XVIe siècle, ce que Cats fut au XVIIe pour les Pays-Bas, le poke populaire" (Rev. trim.,
1862, blz. 240), „vertaalde" hij in 1885: „Hij was in de XVIde eeuw, voor de Nederlanden, doch met oneindig mindere verdienste (Cursivering van ons), wat Cats in de XVIIde
was, de volksgeliefde dichter" (blz. 115). Had Stallaert pas na zijn Franse bijdrage het
oordeel van Pr. van Duyse leren kennen en werd hij hierdoor beinvloed ?
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en Vondel niet als kiem had gelegen in de schoot harer voorgangster" 50,
In 1868 en 1886 publiceerden respectievelijk Karel Ruelens en C.
Rahlenbeck een paar interessante gegevens over onze dichter, die
echter geen nieuwe esthetische appreciatie bevatten 51.
Plots ontketent nu G. Kalff in 1889 een ware vernietigingsoorlog
tegen Houwaert 52. Hij noemt hem zonder meer „langdradig, sopperig, vervelend". Houwaert is geen dichter; „rijmelaar is het woord
voor hem". Kalff is enkel bereid zijn werk als een sociaal en kultureel
verschijnsel te aanvaarden. Hij laat zich volkomen door indrukken
en door zijn fantasie leiden wanneer hij zegt dat Houwaert „uit
zwakheid van karakter, uit vrees, uit baatzucht (...) de huik naar de
wind" hing. Deze uitspraak heeft hij nergens met bewijzen gestaafd.
Stallaert en de tijdgenoten van Houwaert hadden nochtans eenparig
en met onverholen lof gesproken over de grote staatsburgerlijke deugden van de dichter. Kalff ontkent zelfs gewoon dat Houwaert ,,neutralist uit overtuiging kon zijn" of misschien vastheid van karakter
miste. Kalff moet Houwaert als een ploert hebben aangezien : toen
„de Zuidelijke Nederlanden waren uitgeplunderd, met geweld van
wapenen onderdrukt, van hun vrijheden beroofd en werden gekweld
door muitende of ontslagen soldaten", leefde volgens Kalff onze dichter „rustig en genoeglijk in Brussel of op Klein Venetie", achtte de
verdrukking der Nederlanden „een rechtmatige straf" en maakte als
„bourgeois satisfait" hoogdravende complimentjes aan de Brusselse
jonkvrouwen". Nog andere, grove onjuistheden verkondigt Kalff. Paraenesis politica zou een berijmde bewerking van Cicero's De off iciis
zijn. Het heeft er echter geen schijn van. Houwaert zou De vier wterste geschreven hebben op het laatste van zijn leven om daarmee „zijn
rekening met de hemel of te sluiten". Kalff laat Houwaert dan ook
een jaar na het verschijnen van De vier wterste sterven, maar in werkelijkheid leefde de dichter 16 jaar later nog. Waar Prof. Kalff de
gegevens vond om het portret van Houwaert zo te mistekenen, blijft
50 F.A. Snellaert, Schets eener geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, 4de vertu.
en verb. uitg., Gent-Utrecht, 1866, blz. 102. - In zijn Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunst in Belgie, Brussel, 1838, blz. 216-217 is zijn oordeel nog erg vaag en
onpersoonlijk.
51 Ch. Ruelens, Le poete Jean-Baptiste Houwaert. Documents inedits, in Le Biblio
phile beige, III (1868), blz. 23-37.
Ch. Rahlenbeck, J.B. Houwaert, in Biographie nationale, IX, 1886, kol. 554-560.
52 G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de 16de eeuw, II, Leiden,
1889, blz. 33-43.
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ons een raadsel. Twintig jaar later herhaalt hij al deze beweringen in
zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 53.
Reeds in 1888 had Kalff in een berucht artikel Houwaert van plagiaat beschuldigd Uitsluitend voortgaand op het Biographisch
Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde van Dr.
W.J.A. Huberts, W.A. Elberts en F. Joz. P. van den Branden 55, had
hij twee totaal verschillende maar gelijknamige werken, De handel
der amoureusheyt, voor een en hetzelfde werk gehouden 56. Het resultaat was, dat hij Houwaert aansprakelijk stelde voor een uitgave die
22 jaar na de dood van de dichter verscheen. Hadde Kalff de beide
werken vergeleken, dan zou zelfs bij een eerste oogopslag het flagrante
verschil tussen De handel der amoureusheyt van 1583 en die van 1621
zijn gebleken 57.
Vijf jaar later zet F. van Veerdeghem, die nog een paar andere
studies over Houwaert zou schrijven, deze vergissing recht 58. W. de
Vreese houdt in dat zelfde jaar toch vast aan de veronderstelling dat
Houwaert, maar dan op zijn minst 22 jaar voor de uitgave, de toneelstukken van De handel der amoureusheyt van zijn devies voorzag en
ze zou hebben „gestolen van een kunstbroeder". De Vreese schijnt
ook Kalffs appreciaties over Houwaerts karakter te aanvaarden : de
zinspreuk van de dichter Houdt middelmate, getuigde volgens De
Vreese „niet van grootheid des harten". Houwaert was „een mateloos
vleier en zijn doen en laten, na een kortstondig enthousiasme voor de
vaderlandsche zaak, zou vrij ordinair" geweest zijn 59.
Omstreeks 1892 heeft G. Du Soleil een proefschrift over Houwaert
voorbereid, dat echter nooit in druk verscheen en ook in handschrift
onvindbaar blij ft so_

Dee! III, blz. 281 vlgg.
G. Kalff, Plagiaat in de 16de eeuw, in T.N.T.L., 8 (1888), blz. 231-235.
55 Eerste uitg., Deventer, 1878, blz. 234. (De tweede, omgewerkte druk, Amsterdam,
z.j., staat op naam van J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden.)
56 Nochtans had reeds F.A. Snellaert melding gemaakt van het feit dat er toneelwerk
uit De handel der amoureusheyt van 1621 in een handschrift van Serrure op naam van
De Mol stond. (Verhandeling..., blz. 169 en voetnoot). Hieraan besteedde G. Kalff Been
aandacht.
57 Het lijkt ons verder overbodig, alle litteratuur to vermelden over De handel der
amoureusheyt in verband met Houwaert.
58 F. van Veereghem, J.B. Houwaert's Handel der Anioureusheyt, in T.N.T.L., 12
(1893), blz. 202-205.
59 W. de Vreese, Houwaert's plagiaat, in T.N.T.L., 12 (1893), blz. 206-222.
60 Wij weten dat Du Soleil in 1892 het Houwaert-handschrift Letterk. 437 van de
Maatsch. Ndl. Lett. te Leiden raadpleegde. Dit wordt vermeld op het strookje dat vooraan in het hs. zit en waarop de namen van de gebruikers aangegeven worden. - F. van
Veerdeghem, a.w., blz. 202 vermeldt in 1893 deze studie.
53

54
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Uit 1899 hebben wij Vermeylens werk over Jan van der Noot,
waarin Houwaert „een zuiver type van retrozijn" genoemd wordt en
in wiens Vier wterste slechts „middeleeuwsch gelui" te horen is 62.
Houwaert is hier zowat het nulpunt waardoor men de warmte der
verering voor Van der Noot moet afmeten. In 1906 schrijft Dr. R.
Jacobsen in zijn boek over Carel van Mander dat Houwaert „naar den
geest nog een volslagen middeleeuwer" fi2 was en dat Pegasides pleyn
een van de ergste voorbeelden is van „woeker van klassieke namen,
woorden, leeg van begrip, een ornamentiek, zinloozer dan zich in de
plastiek vertoonde" 63,
G. Kalff, A. Verwey 64, A. Vermeylen, R. Jacobsen en J. Prinsen 65,
die alien speciale aandacht aan de 16de-eeuwse litteratuur hebben
besteed, lieten zich bij de beoordeling van iemand als Houwaert te
zeer leiden door individualistische kunstopvattingen. Hun studies
over de 16de-eeuwse litteratuur werden respectievelijk uitgegeven in
1889, 1895, 1899, 1906 en 1907, toen het enthousiasme en de nieuwe
inzichten van de Tachtigers nog ver van verdwenen waren. Men
bracht toen nog bitter weinig begrip op voor de rederij kers. De voormelde litteratuurhistorici waren daarbij alien eenzijdig beinvloed door
Jacob Burckhardts opvattingen over Middeleeuwen en Renaissance.
Sedert de tijd dat van de retoricale poezie wel studie werd gemaakt, bleef Houwaert het langst wachten op de herziening van zijn
proces. Werd men afgeschrikt door de meer dan 100.000 verzen die
van hem bewaard gebleven zijn en waarvan de studie beslist geen
sinecuurtje was? Anton van Duinkerken heeft weliswaar sedertdien
getracht de geestelijke en religieuse getekenis van Houwaert te omschrijven, maar deed geen poging om zijn belang als dichter of te
wegen 66. Reerds vroeger had J. te Winkel in zijn Ontwikkelingsgang
der Nederlandsche letterkunde een objectieve, zakelijke en gedocumenteerde status quaestionis over de figuur van Houwaert gegeven 67.
Prof. Dr. E. Rombauts ontwierp in de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden voor het eerst een aanzienlijk gewijzigd beeld
61 A. Vermeylen, Leven en zverken van Jonker Jan van der Noot, Antwerpen, 1899, blz.
17, 18.
62 Dr. R. Jacobsen, Carel van Mander (1548-1606), dichter en prozaschrij-ver, Rotterdam, 1906, blz. 19.
63 Id., blz. 11.
64 Gedichten van Jonker Jan van der Noot, Amsterdam, 1895.
65 De Nederlandsche Renaissance-dichter Jan van Hout, Amsterdam, 1907.
66 A. van Duinkerken, Dichters der Contra-Reformatie, Utrecht, 1932, blz. 26-27.
67 Tweede uitgave, Dee! III, Haarlem, 1923, biz. 38-42.
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van de dichter 68 Hij heeft op deze wijze opnieuw belangstelling voor
Houwaert gevraagd.
De laatste tijd werd een of ander aspect van onze Brusselse dichter
behandeld door litteratuurhistorici als Dr. W. van Eeghem 69, Dr. J.J.
Mak 70, E. de Bock 71 en Dr. G. Degroote 72 . Eigen onderzoek heeft
ons tot de overtuiging gebracht dat Houwaert een belangrijke schakel
is geweest tussen de rederijkerij en Cats, Huygens, Vondel.
F. VAN VINCKENROYE

Prof. Dr. E. Rombauts wees ons nog op een vermelding van Houwaert in J. Lambrechts Bethlehem, Brugghe, 1685. Jan
Lambrecht memoreert op fol. *2 r°, in de opdracht van zijn werk aan
J ofvrouwe Petronella Jacoba Vander Hooch, dat ook „den Edelen
gheleerden Houwaert" evenals Jan vander Noot respectievelijk Pegasides Pleyn en Olympia schreven terwille van een of meer jonkvrouwen. Hiermee wordt echter geen esthetisch oordeel over onze dichter
geveld.
Noemenswaard is nog dat over Houwaert o.a. ook schreef : Dr.
J.J. Kalma, Politiek onderwijs in 1614, in de Leeuwarder Courant van
1 maart 1952.
F. v. V.
NASCHRIFT.

Deel III, Antwerpen-Brussel-'s-Hertogenbosch, z.j. (1944), blz. 117-125.
lohan Baptista Houwaert, de prachtlievende, (Biobibliographica XV), in Versl. Med.
K.V.Ac., 1957, blz. 285-291.
Jehan Baptista Houwaert (1533-1599), in De Brusselse post, 8 (1958) nr. 4 en nr. 6,
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JOHN BRINCKMAN
EN DE ZUIDNEDERLANDSE LETTERKUNDE
Was Klaus Groth, die door de uitgave van zijn Quickborn, in 1852,
de Platduitse taal uit haar „Doornroosjesslaap" opwekte, in de Vlaamse cultuurwereld van de vorige eeuw een bijna nationale figuur, en
kwam ook het werk van zijn rivaal Fritz Reuter bij ons meer dan
eens ter sprake, dan bleef de derde Nederduitse „klassieker", John
Brinckman, grotendeels in de schaduw. Dat hoeft ons niet te verwonderen : Brinckmans eigen land ging in onverschilligheid tegenover de
schepper van Kasper-Ohm vooraan. In Nederland, dat op hetzelfde
ogenblik een „Ubersetzungsflut" uit de werken van Reuter beleefde
(aldus een uitdrukking van C.M. Vos in een brief 1 aan de Duitser
van 7 mei 1868), verscheen in 1869 bij H. Nijgh te Rotterdam een
met de initialen A.G. getekende vertaling van Brinckmans KasperOhm un ick, dat pas het jaar tevoren in Rostock zijn tweede, definitieve uitgave beleefd had ; doch deze vertaling is ook het enige Noordnederlandse blijk van belangstelling voor deze Nederduitser dat het
vermelden waard is. En in Vlaanderen was het nog slechter gesteld:
geen gedicht, geen regel proza van Brinckman werd hier vertaald;
zijn werk was zo goed als onbekend.
Weliswaar heeft Ulrich Zierow gemeend het tot stand komen van
de Hollandse Kasper-Ohm-vertaling, van de hand van Mevr. Ackerlin,
te mogen toeschrijven aan de bemiddeling van de Antwerpse stadsbibliothecaris Constant Jacob Hansen, aan wie Brinckman op aanraden van Groth een exemplaar van zijn boek had toegezonden 2; doch
deze stelling lijkt onbewezen. Mevr. Ackerlin, die geruime tijd in
Duitsland woonde (de voorrede tot haar vertaling van Reuters SchurrMurr, derde druk, is gedateerd „Dusseldorp, Aug. 1880"), heeft ook
1 Bewaard in het Goethe- and Schiller-Archiv te Weimar.
2 Cfr. U. Zierow: John Brinckman in Flandern, in: Flandern-Niederdeutschland. Em
Gemeinschaftswerk von Flamen and Niederdeutschen (ed. H. Schutt, Hamburg 1939), p.
116-125.
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heel wat van Fritz Reuter vertaald, en kan daarom de Platduitse literaire productie en meteen Brinckmans boek best langs andere wegen
hebben leren kennen ; bovendien heeft Hansen nooit op zijn eventuele bemiddeling in dezen of zelfs maar op het bestaan van de Hollandse vertaling gezinspeeld, terwijl hij toch zo graag verder af hggende werken als Winklers A lgemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon of Leopolds Van de Schelde tot de Weichsel als producten van
de Dietse Beweging voorstelde. Het is evenwel moeilijk in deze zaak
uitsluitsel te bekomen, daar over Mevr. Ackerlin zeer weinig bekend
is en de nalatenschap van Hansen in de eerste wereldoorlog grotendeels verbrand werd, terwijl het archief van de firma Nijgh (thans
Nijgh en van Ditmar te 's-Gravenhage) vrijwel geheel verloren ging
in het bombardement van Rotterdam.
C.J. Hansen vond Brinckmans boek „prachtig" — althans zo schrijft
hij in zijn brief 3 aan Groth van 9 januari 1869; maar wanneer hij in
1878 op het Congres te Kampen over de nieuw-Platduitse literatuur
spreekt, vermeldt hij slechts Reuter, Groth en diens epigoon J. Meyer
met name, terwijl hij er vaag-veralgemenend aan toevoegt : ,,... en meer
dan 60 andere verdienstlike schrijvers...". Kasper-Ohm schijnt hij vergeten te zijn, en zijn gebrek aan belangstelling voor Brinckman in
1878 loopt dan wellicht parallel met de onheuse woorden die hij in
zijn Reinaart-studie van 1864 aan Brinckmans enige dichtbundel Vagel
Grip wijdde 4 — ook het enige werk van Brinckman trouwens, dat
Klaus Groth in zijn brief aan Hansen van 20 mei 1860 in een lectuurlijstje van „waardevolle platduitsche geschriften" had geciteerd 5 : de
eerste uitgave, in 1855, van Kasper-Ohm un ick was inderdaad vrijwel
onopgemerkt voorbijgegaan. Merkwaardig is het alleszins dat Hansen
in 1878 naast Groth en Reuter (niet Brinckman maar) wel Johann
Meyer vermeldt, wiens werken door Groth in diezelfde brief van 1860
voor „water en slijk" en voor plagiaat waren gescholden !
Met Brinckmans bekendheid in Vlaanderen zou het niet beter worden voor Prof. Scharpe van 1907 af door zijn vertalingen het werk van
de Rostocker, naar het woord van Persijn, bij ons „inburgerde".
Immers, nog in 1891 b.v. ignoreert Pol de Mont Brinckman nagenoeg
volkomen in zijn opstel over De Platduitsche letterkundige Beweging

3 Bewaard in de Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek te Kiel.
4 C.J. Hansen : Dietsche Letterkunde. Over Reinaard den Vos en het Nederduitsch
(Brussel, 1864), p. 29.
5 Cfr. De Eendragt van 26 aug. 1860.
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en Klaus Groth 6: slechts Reuter en Groth worden behandeld, en

,,Brinkman" wordt in een aanhangseltje met 17 andere namen zonder
enig commentaar afgedaan.
En nochtans: reeds in 1856 hadden de Vlamingen Brinckman op
het Taal- en Letterkundig Congres te Antwerpen uitgenodigd. Wellicht had de Brusselse flamingant Hippoliet Bauduin aanleiding gegeven tot deze uitnodiging — de man die op het Brusselse Congres van
1851 reeds het zenden van een huldeadres aan de Nederduitse schrijvers en filologen had voorgesteld en verkregen, de man die kort na het
verschij nen van de Q uickborn de eerste Vlaming was geweest om aan
Groth zijn bewondering en zijn solidariteitsgevoel uit te spreken in
een (te Kiel bewaarde) brief van 2 april 1853. Bauduin, die de Platduitse literatuur nauwgezet volgde 7, heeft denkelijk ook van het overigens zo weinig opgemerkte verschijnen van Kasper-Ohm un ick kennis gekregen. Uit een brief van de Antwerpse bibliothecaris F.H.
Mertens, voorzitter van de Regelingscommissie van het Congres, aan
Dautzenberg op 11 april 1856 blijkt althans, dat Bauduin een aantal
Duitsers had vernoemd die op het Congres dienden uitgenodigd te
worden S. Brinckman heeft de reis naar Antwerpen ernstig overwogen
en zelfs een Bede om geldelijke steun gericht tot het Mecklenburgse
ministerie ; daar het verzoek echter niet werd ingewilligd, moest
Brinckman van de reis afzien .
Het mag wel jammer heten dat het Brinckman niet vergund was
met zijn Vlaamse geestesgenoten contact op te nemen, want reeds twee
jaar tevoren had hij in een dagboeknotitie, die pas vijftig jaar later
werd gepubliceerd, van belangstelling voor Vlaanderen blijk gegeven,
toen hij in een voorwoordschets voor de Kasper-Ohm in zijn Taschenbuch van 1854 noteerde : „Der plattdeutsche Roman gehort nicht zu
den Unmoglichkeiten. (...) Das Interesse ist da, es fehlt nur der Hendrik Conscience"

10.

Uitvoeriger, en in het ruimere verband van de Vlaamse Beweging
als zodanig, bespreekt Brinckman het werk van Conscience en anderen ten bate van de Vlaamse moedertaal in een voordracht die hij

In : De Toekomst, jg. 35 (1891), p. 437-457.
Men zie de bijdragen van Bauduin over Platduitse boeken in de eerste drie jaargangen van De Toekomst (1857-60).
8 Bewaard in Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen.
9 Men leze hierover het reeds vernoemde artikel van Zierow.
10 J. Brinckman : Nachlass (ed. A. Romer, Berlin 1904), vol. 1, p. 8. Idem Plattdeutsche
Werke (ed. Plattdeutsche Gilde zu Rostock), vol. 2 (Greifswald, 1928), p. 275.
6

7
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hield voor de Gesellschaft fur wissenschaftliche Unterhaltung te Gustrow in het najaar van 1856 11 . Daar deze rede bij ons wellicht weinig
bekend en daarbij van groot belang is voor onze verdere uiteenzetting,
willen wij de passus die op Vlaanderen betrekking heeft integraal citeren :
,,Die Ansicht derer nun, welche der plattdeutschen Zunge uberall
keine Berechtigung zugestehen (...) wurde begrundet sein, konnte sich
das erwahnte Idiom nicht uber die Darstellung der banalen landlauf igen Anekdote erheben. Dass es das aber kann, das hat zunachst
Hendrik Conscience schlagend bewiesen, der nach langem, muhevollem, aber ausdauerndem Kampfe dem vlamischen Dialekt seine voile
nationale Geltung zuruckeroberte, der eine Geschichte der flandrischen Lande and verschiedene Romane in vlamischer Zunge
schrieb, welche die vollstandigste Anerkennung der Kritik gefunden
zu haben sich verruhmen durfen. Fur die weitere wissenschaftliche
Ausbeutung and Gestaltung der vlamischen Redeweise wird zurzeit
eine ausserordentliche Tatigkeit entfaltet and sie, die im Kampfe mit
der franzosischen der vollstandigen Vernichtung and Ausmerzung
anheimgegeben zu sein schien, sieht einer vollstandigen Wiedergeburt entgegen and hat sich in dem staatsklugen Belgien ihre politische Existenz fur die betreffenden Provinzen bereits erwerben konnen. Eine wissenschaftliche Grammatik and ein umfassendes kritisches Worterbuch wird, dank der Tatigkeit des Professors de Fries
(sic) and andern Vlamingen (!), schon dem uber zwei Jahre im Haag
tagenden Kongress fur niederlandische Sprache zur demnachstigen
Prufung and Billigung vorgelegt werden, and es ist bundige Aussicht
vorhanden, dass die vlamische Literatur demnachst wachsen und ge-

deihen werde."
De interpretatie van deze passus, gevoegd bij de korte vermelding
van Consciences naam in het Taschenbuch van 1854, heeft in de
Brinckman-studie merkwaardige sporen nagelaten. De eerste auteur
die op onkritische wijze van beide passages gebruikt maakte was ver11 De tekst van deze voordracht werd door A. Romer gepubliceerd in: Mitteilungen
Gus dem Quickborn, jg. 3 (1910), P. 46-47; de passage over de Vlaamse Beweging werd
met enige wijzigingen geciteerd door U. Zierow in zijn opstel John Brinckman and Hendrik Conscience in hetzelfde tijdschrift, jg. 32 (1939), p. 89-90. Beide vorsers dateren de
rede in de ,.zweite Halfte der funfziger Jahre". Daar Brinckman evenwel spreekt over
een Congres in Den Haag, plaatsvindend „uber zwei Jahre", en op het Antwerpse Congres van augustus 1856 in de Nederlandse hoofdstad inderdaad een Congres gepland was
voor het jaar 1858 (dat evenwel geen plaats vond), is het mogelijk de voordracht preciezer
te dateren, nl. in het najaar 1856.
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moedelijk de Brinckman-biograaf Otto Weltzien, die vlak voor de eerste wereldoorlog met twee publicaties over leven en werk van de
Rostocker naar voren trad. In het Niedersachsenbuch van 1914 schreef
Weltzien over de beInvloeding van Brinckman van buitenaf het volgende : „Gekannt zu haben scheint Brinckman ausser verwandter englischer Literatur, aus der heraus er allerlei ubersetzte, vorwiegend
vlamische Dichter (Conscience usw.). Aus beiden Richtungen her
lassen sich unzweifelhaft bedeutende Einflusse auf den werdenden
niederdeutschen Dichter, vornehmlich den Epiker nachweisen, mogen
auch die Quellen fur solche Studien sehr mager sein." 12
Het meest betekenisvol in deze aarzelende bewering is wel het voorzichtige „undsoweiter" bij de opsomming van de Vlaamse literatoren
die Brinckman zou kunnen gekend en die hem zouden kunnen beInvloed hebben. Het zal wel niet vermetel zijn te veronderstellen dat
Weltzien de naam Conscience aan Brinckman zelf ontleend heeft en
er op eigen gezag de veralgemening aan heeft toegevoegd ; en meteen,
wat van ver-strekkende betekenis zal blijken te zijn: de bewering van
Vlaamse invloed op het werk van de Nederduitser.
In zijn Brinckman-Ruch van 1914 herhaalt Weltzien dezelfde hypothese met nog meer driestheid van affirmatie en onder eigenmachtige
uitbreiding van de Vlaamse tot de hele Nederlandse literatuur, wanneer hij de uitspraak van Brinckman citeert, die het ontbreken van
een Hendrik Conscience betreurt opdat de Platdiutse roman zou ontstaan en gedijen, en daaruit besluit: „Anregungen hat Brinckman
zweifellos aus der vorhandenen plattdeutschen Literatur empfangen.
Weiter wird die englische Literatur, Burns, Dickens z.B., ihm, dem
Vielleser nach keiner Richtung hin unbekannt geblieben sein; ebensowenig wie die ganze stammverwandte vlamisch-hollandische, auf die
er oben selber hinweist." 13
Zonder argumentatie wordt bier dus de naam Conscience, die
Brinckman „oben" (nl. op p. 33 van Weltziens boek) vernoemt, uitgebreid tot de „gehele Vlaams-Hollandse literatuur". En merkwaardig : de formulering schijnt door de literatuurhistorici overgenomen
te zijn. In 1938 schrijft althans Josef Nadler in zijn literatuurgeschiedenis over Brinckman: „Burns and Dickens kannte er vielleicht, zu12 O. Weltzien: John Brinckman. 1814 - 3. Juli - 1914, in: Niedersachsenbuch. Ein
Jahrbuch fur niederdeutsche Art (ed. H.O. Zimmer), jg. 1 (Hamburg, 1914), P. 75-79. Het
citaat op p. 77.
13 O. Weltzien: Brinckman-Bush. John Brinckmans Leben and Scha f f en (Hamburg,
1914), p. 34.
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verlassig aber das juno^e flamisch-hollandische Schrifttum." 14 Evenzo
Prof. Dr. Ernst Alker in zijn literatuurgeschiedenis van 1949, die het
aldus formuleert: „Der Rostocker John Brinckman (...) hebt sich
durch grossere Kraft von dem gelegentlich weichen Groth wie durch
kultiviertes Kunstlertum von seinem Landsmann Reuter ab ; es macht
sich bei Brinckman der Einfluss seiner halbschwedischen Abstammung
wie seine Orientierung zum niederlandisch-flamischen Schrifttum hin
geltend." 15 Dit moet dan de volgende treffende karakteristiek van
Brinckmans kunst schragen : „Er hat etwas Patrizisches, welches sich
bei alley heimatnahen Echtheit Koch uber die provinzielle Muffigkeit
erhebt." 16
Nochtans hebben deze beide geleerden later de Hollandse literatuur als invloedsfactor uitgeschakeld om het alleen bij de Vlaamse te
houden. In de nieuwe uitgave van zijn literatuurgeschiedenis, in 1951,
schrij ft Nadler inderdaad: „Brinckmans Anfange stecken in den
mundlichen Schiffergeschichten seines Vaters wie in der umlaufenden
plattdeutschen Literatur. Burns and Dickens hat er vielleicht, die
junge flamische Literatur zuverlassig gekannt." 17 Een wanneer in 1955
de tweede band van de Neue Deutsche Biographie verschijnt, heeft ook
Alker zijn mening herzien en schrijft hij : „Durch die ihm eigene
Orientierung zum flamischen Schrifttum hat Brinckmanns Kunst bei
demokratischer Gesinnung ihres Urhebers einen patrizischen Zug." 18

Daar noch Nadler noch Alker uit de Vlaamse literatuur van die
dagen een enkele naam vermelden van een man die Brinckman beslissend zou kunnen beinvloed hebben, moeten wij wel naar Weltzien
terugkeren, die op grond van het Brinckman-citaat de vermeende
14 J. Nadler : Literaturgeschichte des deutschen Volkes (Berlin, 1934 4), vol. 3, p. 471. Ook het tweespan Burns en Dickens als vertegenwoordigers van de Engelse letterkunde
wordt dus bewaard. Ik kan er hier slechts op wijzen dat Max Werner in het Niederdeutsches Jahrbuch van 1952 (p. 110-137) op overtuigende wijze de beinvloeding van
Brinckmans grote romans (met name Kasper-Ohin en Peter Lurenz bi Abukir) door de
Engelse zeeroman heeft aangetoond : Smollet, Marryat, Chamier, Sterne. Beslissende
Engelse invloed schijnt wel van die kant te zijn gekomen.
15 E. Alker: Geschichte der deutschen Literatur von Goethes Tod bis zur Gegenwart,
vol. 1 (Stuttgart, 1949), p. 350.
16 Ibidem.
17 J. Nadler: Geschichte der deutschen Literatur (Wien, 1951), p. 581.
18 N.D.B., vol. 2 (1955), lemma Brinckmann (sic).
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Vlaamse invloed concretiseert in de persoon van Hendrik Conscience.
Brinckman kende Conscience reeds in 1854. Het hoeft ons niet te
verwonderen : Conscience was op dat ogenblik in Duitsland reeds lang
ingeburgerd; van 1845 of loopt de stroom van Duitse vertalingen uit
zijn werk ononderbroken en steeds aanwassend door 19. Wat Brinckman echter aan literaire werken van de Vlaming kende blijft in het
duister. In zijn voordracht van 1856 vermelde hij : „eine Geschichte
der flandrische Lande and verschiedene Romane in vlamischer Zunge." Slechts een werk met name dus: de Geschiedenis van Belgie
(1845), die literair noch historisch meetelt maar toch reeds na twee
jaren een vertaling in het Duits beleefde.
Het lijkt ook niet onmogelijk dat buitendien een levende getuige
Brinckman over Conscience zou bericht hebben, ni. Hoffmann von
Fallersleben, die ons land bezocht had o.m. in 1839 (toen de Leeuw
van Vlaanderen pas verschenen was) en die in de periode dat Brinckman schooldirecteur was te Goldberg in diens huis een graaggeziene
gast was.
In hoeverre echter kan Brinckman van Conscience een beslissende
invloed ondergaan hebben ?
Prof. Alker verklaart door orientering naar de Vlaamse literatuur
die „patricische" trek in Brinckmans werk, die het uit de muffige
provincialistische sfeer van de doorsnee-Platduitse literatuur van die
dagen verheft, terwijl het terzelfdertijd toch heimatverbonden blijft.
Maar in dit opzicht zijn Conscience en Brinckman elkaars antipoden ;
immers, Consciences kunst is door en door democratisch — ,,plebej isch", zo men wil : aangepast aan de behoeften van een onderontwikkeld publiek.
Hamelius heeft ooit aan Conscience alle literaire betekenis ontzegd
terwille van de in het oog springende gebreken van zijn werk: de
verstarrende tendens, de opgeblazen stijl, de kromme taal, de monotone en bloedarmoedige psychologie, de overdadige sentimentaliteit,
het pathos: "Si louable qu'en soit le but educateur, nous devons lui
refuser des qualites litteraires.,, 20
Het oordeel is te streng. Elk van de door Hamelius gewraakte gebreken bestaat ; alleen niet in zulke mate, dat ze aan Consciences werk

19 Men vgl. P. Arents : De Vlaamsche schrijvers in het Duitsch vertaald, vol. 1 (Brussel,
1944), inzonderheid p. 377 vv.
20 P. Hamelius : Histoire politique et litteraire du mouvement flamand (Bruxelles,
1894), p. 111.
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alle literaire waarde zouden ontnemen. In zijn beste bladzijden zijn
de kwaliteiten opvallender dan de gebreken.
Ook die kwaliteiten willen we even opsommen, zoals de Consciencestudie die van in den beginne heeft onderkend: de epische adem, de
meeslepende gloed, de pathetische kracht, de scenische hoedanigheden
in zijn historische romans; de brede dichterlijkheid, de gemoedswarmte, de natuurliefde, de milde hartelijkheid in zijn heidevertellingen.
Het portret van Conscience, met licht en schaduw, is grof geschetst,
maar het kan dienen om er dat van Brinckman mee te vergelijken. En
bij de eerste blik treft het ons: zij gelijken in genen dele op elkaar.
Brinckman bezit geen enkel van de gebreken, maar ook geen enkele
van de kwaliteiten van zijn Vlaamse tijdgenoot.
In zijn opstel John Brinckman and Hendrik Conscience 21 heeft
Ulrich Zierow, zonder op het bier besproken probleem van onderlinge
afhankelijkheid te zinspelen, de twee auteurs vergeleken, omdat tussen
de Vlaming en de Duitser „mancherlei Ahnlichkeit" zou bestaan. Doch
de punten van gelijkenis die Zierow opsomt zijn bijna alle van extra1 iteraire aard : beide auteurs groeiden op in een tweetalige omgeving,
beiden vereerden Schiller maar hoedden zich voor literaire beInvloeding, hielden van volkse spreekwoorden en van de natuur, begrepen
het gemoedsleven van het yolk; hun politieke en wereldbeschouwelijke inzichten kwamen nagenoeg overeen, en beiden streefden ernaar,
opvoeders van hun yolk te zijn.
Afgezien van de betekenis van de natuurliefde in het werk van
Brinckman, die bij Conscience veel intenser is, kunnen we met deze
vergelijkende schets accoord gaan. Doch daarnaast moet Zierow ook
erkennen: „Wollen also beide Dichter Lehrer ihres Volkes sein, so
sind doch ihre Wege grundverschieden." 22
Inderdaad: tegenover Consciences gebreken staan bij Brinckman
afwezigheid van alle tendens, van sentimentaliteit en pathos; nuchtere stijl, verzorgde taal en fijne karaktertekening. Maar Brinckman
mist evenzeer de epische adem van de Vlaming, zijn gloed en zijn meeslepende kracht, zijn dichterlijke visie en zijn warm hart.
Conscience is in wezen romanticus, Brinckman is realist. Conscience
is als literator zeker niet de „aristocraat" die Alker terecht in Brinkman ziet. Men kan deze afstand tussen beide auteurs ook aan een

21
22

In : Mitteilungen aus dem Quickborn, jg. 32 (1939), p. 89-91.
Art. cit., p. 90.
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extra-literair criterium meten :, tegenover de enorme populariteit van
Conscience staat de volslagen onverschilligheid waarmee het Nederduitse yolk het werk van Brinckman bejegende. Alker zelf merkt bij
dit laatste fenomeen op: „Wie in semen sonstigen Werken asthetisch,
uberstieg hier (namelijk in Uns Herrgott up Reisen) B. in gedanklicher Hinsicht das durchschnittliche Niveau des plattdeutschen Leserpublikums — die tiefste Ursache dafur, dass B. viel weniger popular
wurde als Fritz Reuter." 23 Hij had ook kunnen schrijven: dan Hendrik Conscience.
Het zou revelerend zijn, de totale andersgeaardheid van de beide
tijdgenoten te illustreren met citaten uit Brinckmans werk, waarin de
humor van de Duitser zou naar voren treden. Dit meest subtiele facet
van de menselijke geest veronderstelt een innerlijke afstandelijkheid,
een intellectuele superioriteit tegenover de omringende werkelijkheid
die Conscience ten enenmale vreemd is — hem, die in zijn Eenige
bladzijden nit het boek der natuur de oude man laat zeggen : „En nu,
mijn kind, hef uw aanbiddend oog hemelwaarts, zegen en dank den
Heer, dat Hij ook de wreede boorvliegen heeft gemaakt !" 24 Wij willen slechts enkele korte passussen uit Brinckmans hoofdwerk KasperOhm un ick aanhalen, waaruit de afstand tot Conscience vanzelf zal
blijken ; wij citeren naar de vertaling door Prof. Scharpe 25;
-- (Bij het appelen-stelen :) „Gaat het niet langs voor, zei ik tot mezelven, evenals Nelson bij Aboekir, wie weet of 't niet langs achter
lukt." (29)
— (De grootste appel) „lei ik voor me op de tafel en keek hem zoo
lodderlijk aan, en aaide hem als een bruigom, die het jawoord heeft
gekregen." (31)
— „En achter den disch Kasper-oom in een leunstoel, met zijn zondagschen geborduurden jas aan, en een gezicht zoo gladgeschoren en zoo
glimmend als Noorsche levertraan of een vette gebraden gans, die
begint malsch te worden." (37)
— (Een deftig, pietluttig leraartje, verbauwereerd door de uitval van
Kasper-oom tegen zijn manier van ondervragen:) „Hij kreeg stok en
hoed te pakken en zeilde de deur uit als een bark met smokkelwaar
van tusschen de tolkotters." (42)
23 N.D.B., vol. 2 (1955), s.v. Brinckmann.
H. Conscience: Eenige bladzijden uit het boek der natuur (De Volledige Werken van
Hendrik Conscience, Brussel 1886), p. 45.
25 J. Brinckman: Kasper-Oom en ik. Naar het Platduitsch ... door Dr. L. Scharpe (Antwerpen-Leuven, 1929).
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Brinckmans humor gaat zelfs meer dan eens in de richting van de
ironie, zonder dit stadium evenwel volledig te bereiken, zoals b.v. in
de volgende passus (waarbij we te bedenken geven, wat Conscience
van een dergelijke „moraliserende" passage zou gemaakt hebben !)
Andrees (bij Scharpe : Dries), de ik-persoon uit het boek, doet zich
aan de kermistafel van Kasper-Oom flink te goed: „Bloode honden
kweeken Been vet, had mijn moeder nog gezeid, en gelukkig het kind
dat den raad van zijn moeder volgt." (77) In de originele tekst gaat
de schrijver hier plotseling van het olijke Plat naar het stijve Hoogduits over, wat in de vertaling natuurlijk moest verloren gaan : „Blor'
Hunn'n woren jo nich fett, har min Olsch seggt, un wohl dem Kinde,
das sick seiner Mutter Rat fi gt !" 26 Bij de andere Mecklenburger,
Fritz Reuter — „Brinckmans Humor ahnelt zweifellos dem Reuters",
beweert Prof. Cordes 27 — is het toch meer het recept van „een lack
en een traan" — wat trouwens zijn reusachtige populariteit verklaart,
terwijl bij de steeds geengageerde Conscience zelfs een glimlach meestal achterwege blijft. Wij zouden aldus Reuter in het midden tussen
Conscience en Brinckman kunnen plaatsen ; de afstand ConscienceBrinckman wordt er des te duidelijker door.
Is Brinckmans kunst naar de geest „patricisch", dan heeft zij die
trek stellig niet van Conscience. En toch heeft Conscience met grote
waarschijnlijkheid de persoon van Brinckman beInvloed : evenwel niet
als literator, dock als exponent van een Beweging.
Het is goed dat wij daarom naar de boven geciteerde passus uit
Brinckmans rede van 1856 teruggrijpen om vast te stellen dat Consciences naam daar te pas gebracht wordt in een uitweiding over de
Vlaamse Beweging, veeleer dan over de Vlaamse literatuur. Conscien-

ce moet gelden als de meest illustere vertegenwoordiger van een jonge
literatuur, die het voor het eerst sinds eeuwen weer ondernam volwaardige kunst voort te brengen in het als cultuurtaal bijna ondergegane
idioom van een verachterde bevolking. En was dit ook niet de bestreving van de eerste dragers der Platduitse herleving: Groth, Reuter,
Brinckman ? Het succes van Conscience heeft daarom Brinckman
ongetwij feld beInvloed, zonder dat die invloed diepere betekenis had
dan die van een stimulans.

J. Brinckman : Samtliche Werke (ed. Q. Weltzien, Leipzig 1904), vol. 2, p. 72.
G. Cordes: Niederdeutsche Mundartdichtung, in: Deutsche Philologie im Aufriss
(ed. W. Stammler), vol. 2 (1954), kol. 327-328 (kol. 17-18 van de Sonderdruck).
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Wij hebben ons onderzoek tot hiertoe beperkt tot Hendrik Conscience, omdat hij de meest voor de hand liggende naam was. Is er dan
Vlaamse invloed van elders geweest ? Waar zal men die zoeken ' Het
meest met Brinckman verwant zijn in onze vorige-eeuwse literatuur
nog de zeeromans van Domien Sleeckx, die een toets van bezinning,
gezond verstand en nuchtere observatie aanbrengen, al is b.v. in Dirk
Meyer de humor nog zo goed als afwezig. Doch deze roman, evenals
In 't Schipperskwartier, verscheen in de jaren zestig, terwijl de KasperOhm van 1855 dateert. Voor dat jaar verscheen van Sleeckx, behalve
de romantische Kronyken der Straten van Antwerpen, slechts de bundel Volksverhalen (1848), die, afgezien van het in historisch opzicht
uiterst boeiend verhaal Vlaemsche Zel f opo f f Bring, in hoofdzaak twee
folkloristisch interessante schetsen bevat (Mieken Tummers, Het Drjkoningen f Best) en een niet onaardige spookgeschiedenis (Het Kasteel
to W...). Alles samen geen werk, zo het al naar Duitsland geraakt is
(het werd in elk geval niet vertaald), dat Brinckman beslissend zou
kunnen beinvloed hebben!
Hier moeten wij een vraag opwerpen, die voor de beoordeling van
Consciences eventuele invloed weinig elementen kon bij brengen, daar
nagenoeg zijn gehele werk in het Duits werd vertaald, maar die thans
acuut wordt: kende Brinckman N ederlands ?
Weltzien recidiveert en schrij f t : „Er (Brinckman) beherrschte neben der englischen die hollandische, italienische, schwedische and spanische Sprache." 28 Doch Weltziens argumentatie, in de Platduitse
Vorbimarkung tot de Kasper-Ohm, over het „Hollands" karakter van
de hoofdfiguur is niet bijster overtuigend: „dei (Kasper-Ohm) wir
Hollanner dorch un dorch. Denn'n sin Mudder is ganz gewiss 'ne
Hollannerin wast — aewer saker ! Wo sol hei suss woll all sin schones
Hollann'sch herhemm'm?! Last doch blot mal nah, wo moy hei in
Batavia mit den General-Stattholder parlieren doon deiht." 29 Op de
bewuste plaats in het boek treffen we, behalve de aanduidingen ,,Boytenzorg" (sic) en „Mynheers and Mynfruwens" (sic), slechts verbasterd
Hoogduits, zgn. Missingsch, aan. En nog elders in het werk spreekt
Kasper-Oom „Hollands", ditmaal tot de Vliegende Hollander: „Wat
beleewen, Mynherr ?", waarop de spookgestalte antwoordt: „De Manifesten, Mynherr ! "...

In de inleiding tot zijn Brinckman-uitgave van 1904, vol. 1, p. XII.
29 Brinckman-uitgave 1904, vol. 2, p. 4.
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Dat er vrij wat woorden van Nederlandse oorsprong in Brinckmans
taal voorkomen, biedt geen enkele steun voor Weltziens thesis. Het
Nederlands heeft inderdaad een grote invloed gehad op de Duitse
zeemanstaal, zoals Otto Steppes, Walther Mitzka e.a. hebben aangetoond. Inzonderheid het Mecklenburgs — Brinckmans dialect — bezit
een hele reeks Nederlandse woorden die via de zeemanstaal zijn binnengedrongen, zoals Richard Wossidlo, de grondlegger van het Mecklenburgse dialectenwoordenboek, in zijn werk .Rise, Quartier, in Gottesnaam (Rostock, 1940-43, 2 vol.) heeft uiteengezet. Deze reeks woorden moet uiteraard gescheiden worden van een oudere laag waarover
Prof. Teuchert schreef in Die Sprache der niederlandischen Siedlungen des 12. Jahrhunderts ( Neumuiinster, 1944). Een woord als "Foi,,,
dat bij Brinckman voorkomt in de betekenis van het ndl. „fooi" en
waarover Ernst Brandes reeds vijftig jaar geleden een kleine bijdrage
schreef 30, wordt door Wossidlo-Teuchert in het Meck lenb urgisches
W orterb uch o.m. in 1818 voor Wismar belegt. Een woord als „puk"
(voor puik), dat Brandes eveneens citeerde en dat door Wossidlo-Teuchert nog niet behandeld is, wordt door Mensing ook voor SchleswigHolstein opgegeven.
Nu weten we weliswaar, dat Brinckman zijn juridische studie aan de
universiteit te Rostock vlug voor eigen liefhebberijen opgaf : "I exchanged it for the study of philosophy, history and, in particular,
modern languages", schrijft hij in een in het Engels gesteld curriculum vitae van 1849 31 . Doch dat hier ook Nederlands bij was durven
we betwijfelen, vooral op grond van een ander getuigenis van Brinckman zelf : wanneer hij in 1856 de regering te Schwerin om financiele
steun verzoekt voor zijn voorgenomen reis naar Antwerpen en daarbij
naar zijn dialectologische bedrijvigheid refereert, schrijft „der unterthanigst Unterzeichnete" : „Bei umfassenden Kenntnissen des Angelsachsischen, Friesischen and Schwedischen glaubt er, mit Erfolg auf
dem erwahnten Gebiete arbeiten zu konnen." 32 Zou Brinckman, zo
hij Nederlands gekend had, hier niet voor alles deze taal vermeld
hebben, die het nauwst met de Platduitse dialecten verwant is, sneer
nog daar het hier een reis naar Antwerpen gold ?

30 E. Brandes : Zu Foi, in : Korrespondenzblatt des Vereins fur niederdeutsche Sprachf orschung, jg. 1909, p. 20.
31 Gepubliceerd door U. Zierow in het Niederdeutsches Jahrbuch, jg. 1937/38, p. 194198. Het citaat op p. 196-197.
32 Cfr. U. Zierow: John Brinckman in Flandern (zie voetnoot 2), P. 119.
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Bekleedt Brinckman dus een enigszins aparte positie in de Platduitse
literatuur van zijn dagen, waarin zijn werk zich door ,patricische"
kenmerken van de doorsnee-productie onderscheidt, dan dankt hij dit
zeker niet aan invloed van de Vlaamse letterkunde, die zich tot een
uiterlijke stimulans beperkt.
Vanwaar dan die aristocratische trek in Brinckmans kunst ? Het zal
wel nooit mogelijk zijn in zulk geval de ondefinieerbare factor „aanleg" tegenover meer materiele gegevens van biografische aard of te
wegen. Toch : Brinckman werd geboren in de oude Hansastad Rostock als zoon van een kapitein en scheepseigenaar en van een Zweedse
moeder, dochter van de stadscommandant van Goteborg, zodat hij
reeds van jongsaf in geheel andere verhoudingen opgroeide dan de
meeste van zijn tijdgenoten. Aan de universiteit (1834-39) werd zijn
blik gewis nog verruimd, meer dan door het eigenlijke onderricht dat hem verveelde — door zijn intense studie van de moderne talen en
literaturen. Wellicht werd hij reeds toen sterk beInvloed door de Engelse letterkunde, die bij ons ook een Sleeckx tot bezinning zou doen
komen.
Maar een unieke gebeurtenis in zijn leven is wel zijn oponthoud in
Amerika in de jaren 1839-42. Weliswaar zijn we over deze periode van
zijn leven slecht ingelicht ; wij kunnen echter aannemen dat zijn
geestelijke horizon er veel ruimer werd. Het is dan ook geen wonder
dat hij in 1849 uit Goldberg, waar hij een privaatschool leidde, weg
wil omdat de kleinsteedse mentaliteit hem bedrukt. Om dezelfde reden
zal hij trouwens later ook Gustrow willen verlaten.
Door zijn werk waait de zeewind. Is het verwonderlijk dat Brinckman zich aldus onderscheidt van zijn meeste tijdgenoten in de Nederduitse scribentenwereld, die, in een boerenomgeving of kleinburgerlijke verhoudingen grootgeworden, nooit veel verder konden kijken
dan de schaduw van hun dorpstoren ? Wellicht is met de opgesomde
factoren niet alles verklaard, maar een ding lijkt zeker : dat aanvullende verklaring in geen geval te zoeken is in de Vlaamse literatuur,
noch bij Conscience, noch bij om het even wie van zijn tijdgenoten.
Nemo dat quod non habet!
Turnhout
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LUDO SIMONs

KRONIEK
CODICOLOGIE EN FILOLOGIE

The great scholars of the seventeenth century were familiar with manuscripts. They were forced to use them, and they acquired an everyday
knowledge of them. However casually or incompletely, they lived among
them. As the chief texts became more accessible in print, later scholars
lost this sense Of familiarity.
F.M. Powicke

De filoloog die zich ertoe zet, de Reynaert-op-rijm te gaan lezen, ziet
zich gesteld tegenover drie redacties op grond van de traditie aan te
duiden als A, B en F -, waarvan een een veel uitvoeriger tekst representeert dan de twee andere, die, in tegenstelling tot een aantal fragmenten,
toch ook een volledige of althans nagenoeg volledige tekst lijken te geven.
Hij ziet zich dus gesteld tegenover een aantal zeer principiele vragen die
door hem beantwoord moeten worden of die hij althans naar de aard van
hun problematiek moet kennen en begrijpen, alvorens hij as filoloog de
Reynaert kan gaan lezen. Op een groot aantal van die vragen zijn dan ook
in de loop van anderhalve eeuw Reynaert- filologie antwoorden gegeven en
aan een aantal daarvan zijn wij zelfs zo zeer gewend geraakt, dat het tijd
wordt de vragen in beginsel opnieuw te stellen. Misschien blijkt die daad
van filologische zelfbetrachting in enkele gevallen zelfs wel hoogst noodzakelij k te zijn.
De eerste vraag is, uit de aard der zaak, die naar de onderlinge verhouding der drie overgeleverde redacties. Staan deze slechts in een ver verwijderd, thematologisch geconditioneerd verband tot elkaar ' Representeren
ze, anders gezegd, in wezen zelfstandige bewerkingen van een Reynaertthema ? Of is er hier sprake van een verhouding die, hoe gecompliceerd
zij ook moge zijn, neerkomt op een stuk tekstgeschiedenis in engere zin?
Is er een verband dat in de allereerste plaats ons brengt naar kopiisten aan
het werk ?
Men kan de stand van het filologisch onderzoek thans met een gerust
geweten weergeven door het volgende antwoord: A en F verhouden zich
als gevallen van tekstgeschiedenis in engere zin en representeren beide een
tekst die Reynaert I genoemd wordt ; B daarentegen is het resultaat van
een jongere bewerking van de Reynaert I en representeert een tekst.
Reynaert II.
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Het zou de moeite waard zijn, nog eens na te gaan op welke argumenten deze conclusies berusten 1. Het feit dat de tekst die B representeert, veel
en veel groter is dan die van AF is op zichzelf geen reden om B een
bewerkte en voortgezette Reynaert te noemen : AF zou een verkorting
kunnen zijn van wat nu Reynaert II heet. Het feit dat B zoveel moderner
taalvormen heeft 2 en op sommige punten wellicht een feitenaanbod van
jongere aard dan dat van AF doet 3, is, op zichzelf, al evenmin een argument : de B-bewerking zou een modernisering van een oude, zeer omvangrijke Reynaert -tekst kunnen zijn en de filologie heeft te veel ervaring met
interpolaties om enkele of zelfs vele ! jongere elementen zonder
meer recht van bewijs te verlenen. En zo de AF-redacties ons niet vertellen
dat ze bekortingen zijn, de B-redactie zwijgt over het feit van een bewerking en zeer ver doorgevoerde uitbreiding. Laten wij echter in dit geval
gezien de aard van het onderwerp, namelijk de codicologie
volstaan met
de vraagstelling-in-beginsel, nuttig voor elke tak van wetenschap omdat
gewenning een nog gevaarlijker vijandin van kennis en inzicht is dan de
domheid, die zichzelf zoveel gemakkelijker verraadt. Wij kunnen dan voor
de opvattingen over de verhouding tussen Reynaert I en Reynaert II in
eerste instantie verwijzen naar het onderzoek der literatuurhistorici.
Zo komen wij tot de volgende, in zichzelf complexe vraag : wat is de
verhouding van A en F, de twee redacties van Reynaert I? Wat is dus
1 Jacob Grimm, Reinhart Fuchs, Berlin 1834, p. CLI: „Matoks werke ist eine, in absicht
auf inhalt and form, weit geringere, vermutlich auch ziemlich spatere, fortsetzung zu
theil geworden. Nach dem bedeutsamen and fuhlbaren schluss der fabel durfte sie nicht
auf eine matte weise von neuem aufgenommen and fortgefuhrt werden. Die ganze fortsetzung ist aus einzelnen, guten and schlechten, abenteuern zusammengetragen, die nut
den eindruck des vorhergehenden schwachen ; auch die einkleidung ist vie! schlechter
and gemeiner."
Jan Frans Willems, Reinaert de Vos, Gent 1836 (2e dr. 1850, bezorgd door F. Snellaert)
Voorbericht p. vij, d.d. 20 augustus 1836: „Sedert de maend Mei in last hebbende om
eene uitgave [van B] voor te bereiden, heb ik mij met iever aen het werk gezet. By de
eerste inzage van het codex bespeurde ik aldra, dat de text zeer verschilde van de twee
fragmenten, ons door Graeter [A ?] en Grim ([G] medegedeeld, en dat de inhoud eene veel
jongere omwerking en uitbreiding bevattede, dan den Reinaert, in dat zoogenaemde
Comburgsche handschrift (thans te Stuttgart) bewaerd gebleven."
2 L.Ph.C. van den Bergh, De Nederlandsche Volksromans, Amsterdam 1837, p. 104.
,,De taal van den Reinaert wijst aan, dat dit werk niet jonger dan de veertiende eeuw
zijn kan, tot welks eerste helft ook het Comburgsche HS. schijnt te behooren, maar de
taal van van Acen is die van de laatste helft der 15de eeuw."
3 J. te Winkel, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde I Haarlem, 1887 (niet verder verschenen). p. 259 en n. 2 ... omstreeks 1375... Men neemt dat aan vooral op grond
van Reinaert II vs. 3745, waar gesproken wordt van „donrebussen", die bij ons eerst in 1374
met name genoemd worden, terwijl het buskruit hier te lande voor 't eerst in 1351 bij 't
beleg van Rozenburg gebruikt werd." Zeer goed voor de argumentatie in het midden van
de negentiende eeuw is W. Knorr's studie Reinaert de Vos and Reinke Vos in Programm
Eutin (1857), spec. 9-11.
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hun plaats in de tekstgeschiedenis? Deze laatste, schijnbaar geringe variatie der vraagstelling is nuttig, omdat zij direct kan laten zien, dat wij evenzeer de vraag dienen te stellen : wat is de plaats van de B-redactie in de
tekstgeschiedenis van Reynaert II? En konden wij misschien tot nu
toe de beschouwing van enkele tekstfragmenten nog achterwege laten, nu
eisen die overblijfselen onmiddellijk hun eigen rechten op en dienen wij
na te gaan, of elk van hen een plaats heeft in de tekstgeschiedenis van
Reynaert I of Reynaert II dan wel een nieuw hoofdstuk representeert. Die
fragmenten, die men pleegt aan te duiden met C, D, E, G, doen hier hun
intrede in het veld van onderzoek. Aldra zullen wij ze gevolgd zien worden
door Pg Pd, de prozaredacties, die onmiddellijk verband blijken te houden
met Reynaert II. Dan is ook de beurt aan L, de Latijnse vertaling-bewerking, die in de tekstgeschiedenis van Reynaert I gaat meespreken. En waar
blijven nu Boon ? en Goethe ? Streuvels en Jan Frans Willems en vele
anderen uit de zestiende, zeventiende, achttiende, negentiende eeuw ' Het
is alweer : in beginsel uitermate nuttig, zich van tijd tot tijd er opnieuw rekenschap van te geven, waarom er zoveel geelimineerd wordt uit
de tekstgeschiedenis van Reynaert I - Reynaert II, waarom er in zo vele
gevallen alleen van „nazaten" wordt gesproken. Dat geldt niet alleen voor
filologen in de dop, maar evenzeer voor de zeer ervarenen. ook de grootste
virtuoos verliest aan vermogen wanneer hij de discipline van regelmatige
vingeroefeningen verzuimt.
II
Heeft men de stand van het filologisch onderzoek na kennisname maar
zonder zelfstandig controleren eenmaal aanvaard, dan is er niets op tegen
dat men, ter lezing, een der tekstedities kiest. Er is alleen alles voor te
zeggen, dat men dan niet gaat „lezen" in een diplomatische uitgave. Diplo-

matische uitgaven worden niet gemaakt om gelezen te worden; men bestudere ze. Maar hoe de keuze ook uitvalt, de filoloog dient in ieder geval te
weten: wat de gekozen tekstuitgave bedoelt te zijn, en : wat zij binnen
haar eigen doelstelling waard is. Met andere woorden, hij moet zijn leesdrang toch nog even bedwingen en zich een ogenblik bezig houden met de
verhouding van de door hem gekozen tekst tot de bron of de bronnen.
De lezer komt dus toch tot de kopiist-aan-het-werk, al is het alleen maar
om die zo spoedig mogelijk in de steek te laten teneinde zich over te geven
aan kennis en smaak van een J.W. Muller of de keuze
alles voor Cornburg! van een Buitenrust Hettema. Hij wordt in ieder geval geconfronteerd met het maken van het boek en de lotgevallen van een codex voordat
hij zich met zijn intuitie en een goed geweten behagelijk mag schikken in
zijn hoekje, of voordat hij met een goed geweten litterair-historische problemen bij elkaar kan lezen achter de wal van het gigantische apparaat der
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medievistiek. De archeologie van het boek behoeft trouwens haar onmisbaarheid reeds lang niet meer te bewijzen, de codicologie als jongste vorm
in een glorieus stuk wetenschapsgeschiedenis vindt dan ook alleen daar
bestrijding waar de filologie als wetenschap heeft opgehouden te bestaan of nog niet geboren is.
Aan het begin van het onderzoek van het boek als geval van materiele
vormgeving ter wille van de overdracht van een tekst staat de schepper van
de diplomatiek en de palaeografie, Dom Jean Mabillon. De verworvenheden van wat hij in beweging bracht, vindt men in enkele publicaties uit
het begin van de negentiende eeuw die men zeker niet ongelezen behoeft
te laten ; zo Pfeiffer, uit 1810 4, zo Ebert, uit 1825 . Aan het begin van de
moderne codicologie
een hernieuwing door herorientatie en systematisering staat in 1949 een klein meesterwerk : Les Manuscrits van
A. Damn s. Het is zo'n zeldzaam boek dat ten behoeve van een eerste kennismaking heldere en eenvoudige informatie biedt en tegelijkertijd voor de
ervaren onderzoeker een livre de chevet blij f t, omdat het vol raf f inement
altijd weer een nieuw facet, een nieuwe gedachte blijkt te bevatten, een
nieuwe geniale flits die voor onbepaalde tijd het wetenschappelijk onderzoek kan bepalen. Daartussen ligt dan het oordeel van hen die „er niets
nieuws meer uit kunnen leren", omdat ze hun eigen grenzen erin hebben bereikt. Dain is dan ook een goede toetssteen, om anderen en zichzelf te leren kennen.
Hoe nu ook de filoloog in de loop der tijden zijn weg heeft moeten
zoeken naar de informatie die alleen een bron hem kan verschaf f en, eenmaal terechtgekomen weet hij, dat zelfs de kleinste rasuur en dat juist ook
de keuze die zo menig tekstbezorger dan doet, hem voor een reeks vragen
van palaeografische en codicologische aard stellen. Wij zullen zo'n geval
ter wille van de plaatsbepaling als uitgangspunt nemen.
Er is een rasuur waarvan men wel met recht mag zeggen dat ze beroemd
of misschien is het beter
is in de geschiedenis der Nederlandse letteren
te zeggen : populair en wel de rasuur waarop in de eerste regel van de
Reynaert in de Comburgse Codex de woorden vele bouke staan geschreven.
Men behoeft waarlijk geen palaeograaf te zijn om vast te stellen, dat er in

A.F. Pfeiffer, Ueber Bucher-Handschri f ten uberhaupt. Erlangen 1810.
tenkunde I. Leipzig, 1825.
Fr.A. Ebert, Zur Handschriftenkunde
6 A. Damn, Les manuscrits. Collection d'etudes anciennes publiee sous le patronage de
l'Association Guillaume Bude. Paris 1949.
Het boek van Damn is trouwens zo klein niet. Het is merkwaardig hoe een formaat ons
oordeel beinvloeden kan in plaats van laten wij zeggen: de hoeveelheid potentiele in formatie in een boek (om niet te spreken van de werkelijke informatie, die tegenwoordig
ook kan worden vastgesteld).
4

5
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dit geval een verandering of een correctie werd aangebracht door een
andere hand dan die welke de Reynaert-tekst schreef, wat overigens nog
niet wil zeggen dat er daarom een andere persoon aan het werk was. Wat
men echter wel aan de palaeografie of de codicologie zal moeten
vragen, is : wat stond er eerst, voordat de rasuur werd aangebracht ? Die
vraag komt voort uit de omstandigheid, dat de filoloog door de rasuur in
ieder geval voor een tekstkritisch probleem gesteld is, waarvoor hij, uit de
aard der zaak, een zo nauwkeurig mogelijke oplossing nastreeft. Hij zal
namelijk moeten weten, waarom er een verandering werd aangebracht, of,
zo er gecorrigeerd werd, waardoor de eerste, verwijderde, lezing ontstond.
Voor iedere tekstkritische constatering of bewering bestaat namelijk het
sluitstuk uit het antwoord op deze vragen, die nogal eens achterwege
blijven. Het simpele uitgangspunt heeft dus een kettingreactie tot gevolg.
Want wij zullen nu ook moeten weten: wie de nieuwe lezing of de correctie aanbracht; wanneer dat gebeurde ; welke plaats de eerste lezing en de
dan volgende verandering in het geheel van de tekst hebben en in het
geheel van de codexbehandeling. Wij vragen dus naar het gedrag van de
kopiist of de kopiisten en van hen die daarna ingrepen. Wij vragen in dit
speciale geval dus naar het gedrag van de Reynaert-kopiist en dus naar zijn
plaats in het geheel van de Comburgse Codex. Kortom: ook nu weer
vragen wij als filologisch geschoolde lezers voordat wij ons met een gerust
geweten in de tekst van een of andere editie verdiepen, of er een codicologisch onderzoek aan de uitgave voorafgegaan is, en zo ja ; welke kwaliteiten wij aan dat onderzoek kunnen toekennen. Dat betekent dus dat wij
ook bier ons op de hoogte moeten kunnen stellen van de stand der wetenschap, ook al zou onze ervaring tekort schieten voor het instellen van
een eigen onderzoek of een consequent doorgevoerde kritische controle der
publicaties. Laten wij dus thans de weg opgaan die ons door de rasuur in
Reynaert A vs 1 dwingend wordt aangewezen, maar niet zonder ons er

eerst rekenschap van te geven, dat de bron twee eigenschappen heeft van
niet algemene aard, een opmerkelijke en een onaangename. Opmerkelijk
is namelijk dat dit in de gehele Comburgse Reynaert de enige verandering
is met een andere hand; en onaangenaam is het dat deze rasuur tot nu toe
weerstand geboden heeft aan elke poging, ook van het gewapende oog, om
de oorspronkelijke lezing waar te nemen. De conclusie dat er eerst (den)
mado(c)k gestaan moet hebben is het resultaat van tekstkritische overwegingen en een nauwkeurige meting ter controle 7. Aan de juistheid van de
conclusie twijfelt naar wij weten thans geen enkele filoloog, maar het
resultaat is daardoor nog geen f elt, het blijkt een gissing: een gelukkige
conjectuur.

7 W.J.A. Jonckbloet, Vanden vos Reinaerde. Groningen, 1856, Inleiding p. XXXIII,
n. (1).
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Wat heeft de codex ons nu hierover te vertellen ? Op die vraag kan alleen de codicologie het antwoord geven. Vandaar de nu volgende inleiding,
die tracht na te gaan in hoeverre de filologie de codicologie naar de tegenwoordige stand van die tak van wetenschap en onderzoek moet kennen.

(wordt voortgezet)
Amsterdam-Den Haag

W.Gs HELLINGA
P.J.H. VERMEEREN
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IN MARGINS
DE DIALOGEN VAN D.V. COORNHERT:
POGING TOT DATERING
We hadden reeds de gelegenheid een bijdrage over de Dialogen van
D.V. Coornhert te leveren en verwijzen de geinteresseerde lezer naar Nr. 4,
2de jaargang van dit Tij dschrif t, blz. 241-255. We hebben gewezen op het
belang van deze Dialogen voor de geestelijke evolutie van de XVIe eeuwse
auteur en voor de XVIe eeuwse dialoog in het algemeen. De meeste dialogen werden door Coornhert niet gedateerd : zij, die zich bezighouden met
de studie van deze belangwekkende XVIe eeuwse humanistenfiguur hebben
voorzeker deze leemte aangevoeld. Een verantwoorde datering zou een
betere kennis van ons studieobject bevorderen om, via een aanvaardbare
chronologische lijn, tot een juist inzicht in de evolutie van Coornhert als
dialoogschrijver te komen.
Sommige dialogen werden door Ten Brink gedateerd 1, voor 16 bleef hij
het antwoord schuldig. We trachten nu de datering van Ten Brink na te
gaan en, indien nodig, te verbeteren en wagen ons aan een datering voor
de 16 onbekende. Ten slotte brengen we, in onze conclusie de definitieve
chronologische rangschikking van de Dialogen.
1. Veri f icatie van Ten Brinks chronologie : verbetering

of

datering.

Nr. 1 en Nr. 2 2 dateert Ten Brink, zonder gronden : 1556. Door de vergelijking met de dialoog, die het vroegst door Coornhert zelf gedateerd werd,
Nr. 3 3 uit 1558, komen we tot de conclusie dat beide ontstonden na 1557,
het jaar dat onze auteur met de studie van het Latijn begon. In de drie
dialogen past Coornhert nauwgezet de Sokratische methode toe, die hij
heeft bestudeerd in de Latijnse dialogen van zijn geestverwant Castellio
(Dialogi verschenen tussen 1540 en 1578), zodat het jaartal 1556 beslist
fout is. Bovendien hebben de drie dialogen iets Ciceroniaans in de atmosfeerschepping en de uiterlijke inkleding (in 1561 verscheen Coornherts vertaling van De Off iciis), zodat we beide niet-gedateerde dialogen ten vroegste in 1558 mogen plaatsen.
1 Coornhert en zijn Wellevenskunste. Historisch-ethische studie. Amsterdam, 1860, blz.
189 vlg.
2 Dattet afsterven van 't quaede Licht valt. Wercken I, F o 163-164 Tsamensprake of de
quade willich quaet sijn of onwillich, tusschen Peter ende Jan. WWI Fo 158-159.
3 Paradoxa. T'samensprake vande volmaeckte Onvolmaecktheydt tusschen Opinie ende
Experientie. WW I F o 415-420.
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Voor Nr. 1 kan nog een aanvullende hypothese gelden. Coornhert heeft
niet de gewoonte vrouwelijke dialoogsprekers to laten optreden. In Nr. 1
gaat het gesprek tussen een eerbare „Matrona" en een „Oude Man". Nu
vinden wij identiek hetzelfde thema behandeld in brief XLIX (Werken
III-Brief boek) door Coornhert gericht aan Catheline van Brederode en
gedateerd: 1583. We weten dat de auteur niet alleen zichzelf, maar ook,
naar het voorbeeld van Cicero, graag tijdgenoten als sprekers laat fungeren.
Waarom zou dus ook Nr. 1 niet de weergave zijn van een werkelijk gehouden gesprek ? Toen Coornhert zijn brief schreef was hij 61 jaar. Het is
derhalve niet uitgesloten dat hij met deze „nude Man" zichzelf heeft bedoeld : de „Matrona" is dan Catheline van Brederode. Deze dialoog kan
men gerust plaatsen tussen 1558 en 1583.
Hij situeert het gesprek in de onmiddellijke nabijheid van Haarlem. Nu
weten we dat door de Staten van Holland de katholieke eredienst verboden werd en dat Coornhert nog in 1581 een rekwest voor de vervolgde
katholieken opstelde. We kunnen dus met zekerheid de dialoog plaatsen
tussen 1577 (terugkeer uit de ballingschap) en 1581, of, 1581 zelf. Ten
Brink situeert tussen 1571 en 1579.
Nr. 9" plaatst Ten Brink tussen 1570-1579. De toon is uitzonderlijk heftig en er grijpt zelfs een vechtpartij plaats. Dezelfde schampere geest vinden
we weer in de Duitse samenspraken o.a. de Eckius Dedolatus, waarin eveneens een genezingsmotief voorkomt. Het is niet uitgesloten dat deze diabog tijdens de ballingschap in Duitsland geschreven werd. Daar de dokters twisten over een interpretatie uit Hippokrates, mogen we aannemen
dat Coornhert de vertaling van Peeter Hasardus (1565) gebruikt heeft:
het is de eerste vertaling in de Nederlanden uit Hippokrates 5. De Aforismen van Hippokrates zou Coornhert eerst in 1589 leren kennen, zoals
blijkt uit een brief door Prof. Becker gepubliceerd s. Het stuk moet dus
na 1565 ontstaan zijn en we kunnen de hypothese van Ten Brink bijtreden: 1570-1579.
Nr. 6 s, door Ten Brink geplaatst in 1569. Zoals we uit de inhoud
kunnen opmaken, ontstond het stuk tijdens de ballingschap. Nu weten
we dat Coornhert Latijn leerde van magister Johannes Basius, die van mei
1567 tot 1572 in Duitsland verbleef 7, en onze auteur ging in ballingschap
van juli-augustus 1568 tot 1572. In de dialoog zegt Basius tot Coornhert
dat hij hem „11 jaer geleden" Latijn leeerde. De dialoog ontstond in 1568
en, meer precies, tussen i tili-augustus en September.
Aertzenij der zielen. Ghesprake tusschen C., Crancke ende Eumenes. WWI F° 472-475.
Geerebaert, Meded. Kon. Vi. Academie (1924), p. 349.
6 Becker, Bronnen tot de Kennis van Leven en werken van Coornhert (Rijksgeschiedk.
publicaties. Kleine serie 25) 's-Gravenhage, 1928. Brief 50, blz. 293-294.
7 Bronnen... o.c., p. 25 foot 1.
4
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Nr. 10 8 is in proza en vertoont toneeltechniek. Een kriterium voor de
datering konden we niet vinden. Misschien ontstond het omstreeks de tijd
van de prozadrama's n.l. 1570. Ten Brink: 1570-1579.
Nr. 12 9 is, zoals Nr. 21 10 in zittingen ingedeeld en heeft dezelfde strekkingen: het oordeel in geloofszaken aan God (Daniel) overlaten. Uit beide
blijkt een grondige kennis van Anabaptisten en Swinglianen, die eveneens
in Duitsland meer verspreid waren. Ten Brink plaatst het ontstaan van de
dialoog tijdens de ballingschap, omdat uit het stuk blijkt ,,hoe de schrijver
van meer nabij met de Luthersche protestanten heeft kennis gemaakt"
(o.c., p. 198), dock, het voorgestelde jaartal 1574 is geenszins gemotiveerd :
het stuk kan immers op gelijk welk tijdstip van de ballingschap geschreven
zijn, dus : 1568-77.
Nr. 11 11 is een dialogenreeks over de meest verscheiden onderwerpen,
door allerlei interlocutores. In totaal werden er 21 korte dialogen in opgenomen. Ten Brink situeert het ontstaan in 1573. Een vaste argumentatie
geeft hij evenwel niet. We vonden in de dialogenreeks volgende richtpunten : 1573 (polemiek tussen Hendrik Niklaesz. en H. Jansz. van Naerden)
(6e dialoog) de naam Hertog Christoffel „die namaels opte Moecker
Heyde bleef" (1574: 21e dialoog). Tevens wordt in de 21e dialoog de loftrompet gestoken voor Sokrates, „liefhebber van waerheydt en wysheyt".
Dr. Van der Meer heeft aangetoond dat Coornhert het werk van Plato
kende door de Latijnse vertaling van Serranus (1578). Verschillende andere
samenspraken doelen op toestanden uit Coornhert's ballingschap (1568).
Bovendien werd de reeds besproken samenspraak tussen Matrona en
„Dude Man" in beknopte vorm overgenomen, zodat we het ontstaan van
deze heterogene productie tussen 1558 en 1583 molten plaatsen.
Nr. 15

12

werd door Ten Brink oppervlakkig 1577 gedateerd. In deze

dialoog is er sprake van de Beeldenstorm (1566) en van de Duitse Religie-

vrede (in 1566 afgekondigd door hertog Willem van Kleef in zijn gebieden). Coornhert gewaagt verder van Schotse toestanden en doelt op de uitroeiing van de katholieken : dit geschiedde na 1569, het jaar waarin Mary
Stuart gevangen gezet werd. De „Requeste in 1566" wordt vermeld als een
eervolle poging tot godsdienstvrede. Nu weten we dat in 1576 de Pacifi-

8 Ware A f laet van zonden, of Tweespraeck tusschen Jesus en Samaritana WWI F0
410-415.
9 I'ierschare WWI F o 420-434.
10 Synodus vander Conscientien Vrijheijdt. Scherpelyck overweghen in de vergaderinghe ghehouden Anno 1582 in de stele van Vryburgh ende uytghegheven van D.C. Coornhert. WWII, F o 1-16.
11 Verscheyden 't Samenspraeken : WW I, F o 439-461.
12 Wortel der Nederlantsche Oorloghen, met aenwysinghe tot inlantsche eendracht,
W JVII, Fo clxxiij-clxxxiiij.

39

catie van Gent tot stand kwam, waarbij de Staten tot opschorsing van de
edicten tegen de ketterij besloten. Van dit hoogst belangrijke feit maken
onze dialoogsprekers echter geen gewag. De dialoog ontstond dus vbor 1579.
Hetzelfde standpunt als Pacifyck, betreffende het ketterdoden, verdedigt
Eubulus in de Comedie van Israel (gedat. 1575) en Legaet in de dialoog
Liefhebbers des ghemeynen Nuts (gedat. 1577) : we kunnen derhalve aanvaarden dat Nr. 15 geschreven werd in 1575-1576. Hij werd afzonderlijk
uitgegeven in 159013.
Nr. 16 14 , door Ten Brink geplaatst in 1578. De Religievrede, waarop
Eenvuldich Ghevoelen in het Eerste Gesprake zinspeelt, werd door Willem
van Oranje in 1578 ingesteld : de toestand werd bevestigd door de Unie
van Utrecht (1579). De dialoog werd gedrukt in 1581. Verder vermeldt
Coornhert, op het einde van het Derde Ghesprake zijn nota's vooraf ,,in
der voornaemsten handen van 't Huys der Liefden" in Hollandt voor 't
drucken geleverd te hebben en ook het antwoord te hebben ontvangen,
zodat het stuk wel een tijdje voor 1581 ontstaan is. We plaatsen Nr. 16
tussen einde 1579 en einde 1580.
Nr. 21 15 .De datering van Ten Brink, 1582, is juist. Het is een fictief
proces tussen dialoogsprekers, waarvan sommige reeds gestorven zijn. (o.a.
Calvijn en Dusanus) 16• Het jaar 1582 duidt aan wanneer dit gesprek, in
Coornherts verbeelding, heeft plaats gehad. Het thema van het ketterdoden komt nogmaals ter sprake, zoals in andere dialogen uit dezelfde tijd.
Nr. 23 17 werd door de drukker foutief op 28 Mey 48 gedateerd. Er
bestaat een andere uitgave van 1584. Uit de Voorrede blijkt dat het werk
bedoeld werd als reactie op de predikanten die onze auteur, na de Haagse
Disputatie (okt. -dec. 1583) belasterd hadden : hij nodigt zijn tegenstrevers
uit hem te komen opzoeken in Den Haag. We weten immers dat Coornhert tussen oktober 1583 en mei 1854 bij zijn neef Artus van Brederode in
Den Haag verbleef. Nr. 23 ontstond dus, zonder twijfel, tussen januari en
mei 1584.
Nr. 24 18 is waarschijnlijk de weergave van een werkelijk gehouden gesprek. De datering van Ten Brink, 1587, is juist. Alkmaar was inderdaad
13 Bibliotheca Belgica. Historische Bibliographie van Coornherts Werken dr. J. Arnold.
C 39-C 148.
14 Spiegelken van de ongerechtigheyt of to menschelyckheyt des vergodeden H.N., Vader
van den Huyse der Liefden WWIII, F o LVIIJ-LXXII.
15 Synodus vander Conscientien Vrijheijdt. Scherpelyck overwegen in de vergaderinghe
ghehouden Anno 1582 in de stede Vryburgh ende uytghegheven van D.V. Coornhert.
WWII, F° 1-16.
16 Becker, Bronnen... o.c., p. 240, foot 6.
17 Vanden A f laet lesu Christi, ghesproocken tot grootmackinghe vande Eere Godes ende
Christi. Ende tot voorderinghe van des Menschen Saligheyt. Utghegheven door D.V.
Coornhert : WWIII, F o cclxxxix-cccciij.
18 Gesprake met de Waterlandsche Ghemeente tusschen Ian Help-Lust ende Meynaert
Sluypwijck, ghevallen 1587, II. 29 tsavonds tot Alckmaer : WWI, Fo 365-370.
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het centrum van de secte der Waterlanders. Hans de Ries, Waterlands
leraar en vriend van Coornhert, verbleef er sinds 157719.
Nr. 37 20 werd door Ten Brink gesitueerd in de lente van 1590. Ds.
Moorrees bericht dat Coornhert in augustus 1589 aan de gereformeerde
Synode te Gouda het verzoek had gericht om de afgesprongen disputatie
met de Delftse predikanten voort te zetten. Het verzoek bleef echter onbeantwoord 21 en Coornhert schrijft dialoog Nr. 37, die in 1590 verscheen.
Nr. 37 ontstond bijgevolg einde 1589, begin 1590, wanneer we in aanmerking nemen dat Coornhert zijn werkmateriaal sinds 1580 klaar had.
2. Door Ten Brink niet gedateerde Dialogen. Poging tot datering. Verantwoording.

Nr. 26 22 bezit Been vaste aanduidingen voor datering. Op te merken
valt dat hetzelfde thema behandeld wordt in een bij Prof. Becker afgedrukte brief, die door de uitgever niet gedateerd werd 23. Hetzelfde thema
vinden we eveneens in Nr. 11 (18e dialoog). Met Nr. 21 heeft onze dialoog
gemeen dat Coornhert er zich in beklaagt dat men hem uitscheldt voor
Libertijn. Dit geschiedde voornamelijk in een tractaat van Coornherts
tegenstrever, de predikant L. Daneau Ad Libellum ab anonymo quodam
libertino recens editum en in Calx viva, qua Theod. Coornhertii sago
facile consumitur (1582). Coornhert zal zich hierover in een brief aan de
Staten van Holland beklagen 24. De stijl van de dialoog is werkelijk Ciceroniaans-geschoold en doorspekt met treffende vergelijkingen, wat ons reeds
de auteur van de Wellevenskunst doet vermoeden. We molten bijna met
zekerheid aanvaarden dat de dialoog ontstond na het verschijnen van de
Calx viva en voor de vermelde brief aan de Staten in 1583, anders zou
Coornhert in de Voorrede zeker op deze brief gezinspeeld hebben.
Prof. Becker drukt bovendien een brief of aan Van Montfoort (begin
1577) 25, waarin Coornhert doelt op een tractaat, dat hij noemt, „een
onryp appelken van het uytblijven uyten nachtmael met zijnen oorzaken".
Hij is pas terug in Duitsland en het is zeker dat met dit ,,onryp appelken"
dialoog 18 of 13 tit Nr. 11, die in Duitsland ontstonden, bedoeld wordt,
en niet Nr. 26. Onze datering van de dialoog is zeker, omdat Coornhert,
1 9 Becker, Bronnen... o.c., p. 231, foot 2.
Vande Predestinatie/Verkiesinghe/ende Verwerpinghe Godes. WWIII, F o CMXXIICCYCI.
21 Moorrees, o.c., Hfdst. 14.
2 2 Consistorie, handelende van 't niet hanteren des Nachtmaels/met verclaringe vanden
oorsaken vandien tot Wechneminge van twist, achterclap ende Veroordeelinge : WWI, Fa
353-364.
^ 3 Becker, Bronnen... o.c., p. 241-243.
24 Becker, Bronnen... o.c., p. 84-86.
25 Becker, Bronnen... o.c., p. 209-210.
20
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naar aanleiding van zijn woordenstrijd met de predikanten, die sinds 1578
aan gang was, in het lang en het breed de aantijging „Libertijn" weerlegt
en in dial. 5 de Libertijnen zelfs aanvalt.
Nr. 27 96 kunnen we eveneens terecht brengen. Het onderwerp vormt
een discussie over de vrije wil. Er wordt uitzonderlijk veel gebruik gemaakt
van teksten uit Calvijn en Beza. De scherpte is opvallend en ongewoon en
de documentatie steunt haast uitsluitend op de reformatoren. We weten
nu dat het thema van de vrije wil een der voornaamste punten van de
Leidse Disputatie uitmaakte 27 . De Disputatie werd stopgezet omdat Coornhert had voorgesteld argumenten uit Calvijn en Beza te gebruiken. Het is
zeker dat Coornhert in deze anonieme dialoog, tussen bloedloze sprekers,
zijn zin heeft willen doordrijven en toch bewijzen uit de reformatoren ophalen. Het is trouwens een van Coornherts zeldzame anonieme pamfletten.
Dat het stuk ook geen datum draagt is gemakkelijk te begrijpen: de
auteur had op 16 april 1578 verbod gekregen nog iets tegen de gereformeerde Kerk in druk te geven. Het lijdt bijgevolg geen twijfel dat de dialoog ontstaan is tussen april 1578 en november 1579, datum van zijn eerstvolgend gedrukt werk.
Nr. 28 28. De dialoogspreker Spl., die Arnold vereenzelvigt met Jan Wouters uit Delft 29, is in feite niemand anders dan H.L. Spieghel. We kwamen
tot die conclusie door een vergelijking met brief XCIX uit het Brie fBoec 30, waarin dezelfde ideeen voorkomen, met dezelfde reacties bij Spl.
De identiteit Spl-Spieghel is des te meer opvallend, wanneer Coornhert er
telkens de nadruk op legt slechts te steunen op de rede en niet op „H.
Schrifts authoriteyt", waarin Spieghel minder beslagen was. (cfr. de inleiding van brief XCIX met Kap. 2 van de dialoog). We steunen nu op de
volgende gronden om de dialoog te dateren:
1. C. zegt dat 60 jaar geleden in de Nederlanden rust heerste, toen de
eerste ketters waren uitgemoord. Dit wijst op het plakkaat van 1521, waarbij de Lutheranen meedogenloos vervolgd werden.
2. C. zegt dat Daneus en de Delftse predikanten de overheid aanzetten
hem te doen straffen. Dit ingevolge het plakkaat van 1581 31.
3. Spl. steunt op citaten uit Plato, weerlegd door C. (Coornhert kende
immers de vertaling door Serranus uit 1578).
26 Vande veranderinge vander Menschen quade in een goeden Wille. Ghesprake tusschen Tertullus-Amathi : WWI, F o 150-156.
27 Moorrees, o.c., hfst. 8.
28 Oordeelen van een ghemeen Landts Leere : WWI, F o 461-466.
29 C 47 : Bib!. Belgica.
30 WW III, F o 148.

Lorentzen, Coornhert der Vorlaufer der Remonstranten, ein Vorkdmpier der Gewissensfreiheit. Jena, 1886, p. 65.
31
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4. De eerste brief aan Spieghel dateert na 1580

32.

De dialoog werd ingedeeld in 18 paragrafes en is een omwerking van de
bedoelde brief, die in 19 paragrafes is ingedeeld. In ieder geval moet de
dialoog ontstaan zijn voor 1585, want, in dit jaar verkoelt de verhouding
tussen Coornhert en Spieghel 33 : de toon in Nr. 28 is hartelijk en warm.
Eenzelfde sfeer ligt in Nr. 21, die we omstreeks 1582 gesitueerd hebben.
We plaatsen Nr. 28 tussen 1582 en september 1583 (Haagse Disputatie).
Nr. 29 3 ' ontstond naar aanleiding van een preek, gehouden op „I Mey
door Abbas". Arnold vereenzelvigt deze Abbas met de predikant Thomas
van Thielt, die sedert 1575 predikant was te Haarlem 35 . Ds. Moorrees
bericht dat Tilius in november 1577 antwoordde op de dialoog Nr. 29 3s.
Aangezien Coornhert nu in maart 1577 uit Duitsland terugkeerde, is het
absoluut zeker dat de preek van Tilius op 1 mei 1577 plaats greep, zodat
onze dialoog geschreven werd tussen 2 mei en november 1577.
Nr. 31 verscheen afzonderlijk in 1590 38 . De opdracht is gericht tot
„mijn vrundt Gherit Henricksx. Stuver... (met wie) ich damaels redene hebbe ghehadt van des menschen beste of opperste goedt...". Uit een bij Prof.
Becker afgedrukte brief van Coornhert aan Stuver 39 blijkt dat deze laatste
aan Coornhert de raad gegeven had het „in (zijn)... oude jaren in geschrift
gestelde stuck te laten drucken". De brief werd geschreven tussen juni 1588
en oktober 1588, Coen onze auteur te Delft verbleef De brieven over
Wellust en Pijn, gewisseld door Coornhert en Spieghel en waarover sprake
in het derde Gespreck, dateren, volgens Prof. Becker, uit 1585 41 zodat we
het ontstaan van Nr. 31 kunnen plaatsen tussen 1585 en 1588.
Nr. 32 42 verscheen in 1582 te Haarlem . Prof. Becker drukt in o.c., p.
32 Becker, Bronnen... o.c., p. 225.
33 Becker, Bronnen... brief nr. 28, p. 251-259.
34 Verscheiden Tsamenspraeke. Bedacht schijnende met te brengen dat die Roomsche
Kercke beter sy dan de Ghere f ormeerde. WWI, F o 484-485.
35 Bibl. Belgica C 148, p. 20, nr. 55.
36 Moorrees, o.c., p. Hfdst 7 en A. Van Schelven : De Nederduitsche Vluchtelingenkerken der 16e eeuw in Engeland en Duitschland in hun betekenis voor de Reformatie
in de Nederlanden. 's-Gravenhage, 1908, p. 330 vlg.
37 Opperste goedts Nasporinghe, ghestelt in vijf ghespraken/vanden Mensche/met zijn
goede/vande Rust/vande Wellust/vande Vreughde/ende vande Liefde. Onder ende tot
alder menschen verbeteringhe door D.V. Coornhert, WWI F o 337 -352.
38 Bibl. Belgica... liste sommaire C 148, p. 12.
39 Becker, Bronnen... o.c., p. 309-310.
40 Becker, Bronnen.., o.c., p. 309, foot 4.
41 Becker, Bronnen... o.c.,p. 251, nr. 28.
42 Van wel bidden. Onderwys uyt die Goddelycke Schrifture self/tot betoogh/dat die
so gantsch duyster nyet en is alsmense nu wederomme pooght te maecken, WWI Fo
196-210.
43 Bibl. Belgica... Liste sommaire... p. 3.
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291-292 een brief af, gericht aan een vriend van Coornhert, waarin hijzelf
over het werk zegt: „Dat can is nu noch niet verbeteren" (de brief werd
geschreven in 1582) ; de kans is dus groot dat het tractaatje nog in 1582
werd uitgewerkt.
Nr. 33 44 kan moeilijk terecht gebracht worden. Misschien dateert de
dialoog uit de jaren 1585-1590, in aansluiting bij Coornherts vertaling:
Negentich plaetsen der H. Schri f turen, gheestelijck wtgheluydt of to gheallegoriseert door Aurelium Augustinum ende vergadert (Gouda 1585). An-

dere gegevens ontbreken totaal.
Nr. 34 45 zinspeelt op de missive van Tilius in 1577, die Coornhert op
dit ogenblik als „reeds lang geleden" beschouwt. Verder wordt de Remonstrantie vermeld van de predikanten Donteclock en Aernout gericht aan
de Staten van Holland (voorjaar 1583). Als laatste nuttige aanduiding
vinden we dat Coornhert zich, op zijn beurt, tot de Staten gewend heeft
en verder de predikanten op hun plichten gewezen. Zeer zeker is hier
sprake van Coornherts Rekwest aan de Staten van Holland 46 en het tegen
de predikanten gerichte Theriakel 47 . Van de Haagse Disputatie, die in het
najaar 1583 begon en die een nieuwe bron van moeilijkheden met de predikanten zou scheppen, wordt in dit stuk echter geen gewag gemaakt,
zodat we het terecht situeren kort voor de Haagse Disputatie, in 1583.
Prof. Becker situeert het, zonder vaste gronden aan to geven, in 1588-89 48.
Nr. 35 is moeilijk dateerbaar. De dialoog schijnt, wat de thematiek
betreft, een versmelting van het tractaat Van de uyterlycke Kercke Gods 50
en de dialoog Nr. 32, beide uit 1581-82. In Nr. 35 resumeert de auteur dial.
nr. 32, zonder verdere aanduiding. Wellicht ontstond Nr. 35 tussen
1582-90.
Nr. 36 51 verscheen, volgens de Bibliotheca Belgica 52 ca 1582 en onze
dialogenreeks Nr. 11 zou er de voortzetting van zijn. Het is opvallend hoe

44 Vereeninghe van sommige strijdich-schijnende sproken der H. Schrifturen/tot
stichtinghe der eenvuldighen in 't Licht ghegheven door D.V. Coornhert, WWI, F o 29-44.
45 Wagen-Spraeck van Coornherts Kerck-Berispen /ende hart spreken tusschen Wolfaert
Schoonpraet ende Lieven Ernst, WWII, Fo ccccclxxvj-ccccclxxx.
46 Afdruk bij Becker, Bronnen... o.c., p. 84-86.
47 Becker, Bronnen... o.c., p. 214, foot 3 situeert het Theriakel in okt. 1583.
48 Becker, Bronnen... o.c., p. 271, noot 1.
49 Ruygh Bewerp eener onpartijdiger Kercken onder verbeteringhe WW III, F o 1-3.
50 Becker, Bronnen... o.c., p. 328, noot 1.
5 1 Het Kruyt-Hofken van stichtelycke gespraken in desen lyden tusschen verscheyden
per sonen, op verscheyden plaetsen, ende van verscheyden Religions-saken ghevallen, vol
trouwe waarschouwinghen voor menichvuldighe dolinghen, huydensdaechs loop hebbende.

WW III, Fo LXXIIJ-90.
52
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Liste sommaire, o.c., p. 6.

Nr. 36 betrekking heeft op Nederlandse toestanden, terwijl Nr. 11 in
hoofdzaak op de ballingschap slaat. Zo vinden we in de 21ste dialoog van
Nr. 36 Van de jonghe Jofferkens te stellen inden Cloosteren een probleem,
dat kennelijk aanleunt bij Erasmus' Virgo oenitens ; de in dial. 19 verdedigde opvatting over het verwijderen der beelden staat duidelijk in
verband met Coornherts houding te Haarlem, tijdens de Beeldenstorm
(aug. 1566). In de lie dialoog is er sprake van een JezuIet, die bij een
gereformeerde binnenvlucht „om syn lijf te berghen" : dit gebeurde na de
troebelen te Antwerpen. Van 11 aug. tot 6 sept. 1566 breidde zich de
antikatholieke beweging uit tot in Leeuwarden 53 . Dit alles wijst erop dat
deze dialogenreeks ontstond voor de ballingschap en misschien na de
ballingschap werd voortgezet. We situeren de dialogenreeks tussen 15661582 (de periode 1568-77 uitgesloten).
Nr. 38 5 `' verscheen in 1575 te Haarlem , in hetzelfde jaar als het tractaat Van den Beiaerden doope en beide werken zijn gericht tegen de
Anabaptisten. Het eerste gesprek behandelt trouwens hetzelfde thema als
Van den Beiaerden Doope. Wanneer nr. 38 verschijnt, is Coornhert nog
in Duitsland: de hoogdringendheid, waarmee hij het stuk te Haarlem
publiceerde, bewijst dat het gedurende de ballingschap, omstreeks 1575
moet ontstaan zijn: Coornhert geeft het uit als uit het Duits vertaald, om
zichzelf te dekken.
Nr. 39 56 verscheen in 1582 en behoort zeker tot de periode van de twisten met de predikanten. Dit is zeer zeker een reactie van Coornhert op zijn
dagvaarding voor een speciale commissie in 1581, ingevolge zijn tussenkomst voor de Haarlemse katholieken 57 . De predikanten zouden scherp
antwoorden met een Onderzoek des onghehoorden middels 58. Het stuk
dateert bijgevolg van einde 1581, begin 1582.
Nr. 40 is een eerder ongewone dialoog. In ieder geval ontstond hij
voor 1585, want, we vinden hem, in gewijzigde vorm, terug in de Wellevenskunste (Boek I, Hfst. VI, 9). Onze auteur leerde Latijn in 1557, zodat

53 Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jesus dans les anciens Pays-Bas (Acad. Royale
de Belgique. Classe des Lettres et des sciences morales et politiques-Memoires, t. XXI
Iere partie, Bruxelles, 1927, P. 307.
54 Schijn-Deught des Secten met hare verwerde twistigheden om de Ceremonie en wat
anders, WWIII, Fo ccclij-ccclv.
5 5 Bibliotheca Belgica. Liste sommaire, o.c., p. 16.
56 Middel tot Minderinge der secten ende Partijschappen staende dese Inlantsche oorlogen, totdat by ghemeene eendracht daer in voorsien sal sijn. WWIII, Fo CCCXCIVCCCx.CVI J.
57 Moorrees, o.c., Hfdst. 10.
58 Bibl. Belgica... o.c., C 89 en 97.
59 Venus met Cupido, een tsamensprekinghe, WWIII, Fo CCCCXCVI.
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de dialoog moet gesitueerd worden tussen 1558-1585. Het is zelfs niet onmogelijk dat de verzen vroeger ontstonden, want Geerebaert citeert een prozavertaling van de Metamorfosen
osen uit 1552 60, die Coornhert kan gekend
hebben.
Nr. 41 61 is onmogelijk to dateren, bij gebrek aan aanduidingen.
initieve chronologische rangschikking van de Dialogen
3. Definitieve

62.

1558: Paradoxa (Nr. 3) : gedateerd door Coornh.
1558: Tsamensprake of de quade willich quaet sijn... (Nr. 2)
1558-80: Venus met Cupido (Nr. 40)
1558-83 : Dattet afsterven van 't quaede licht valt (Nr. 1)
1558-83: Verscheyden Tsamenspraken... (Nr. 11)
1564: Van 't Oordelen... (Nr. 4) gedateerd door Coornh.
1566-82: Het Kruyt-Hof ken... (Nr. 36)
1568: Tsamensprekinghe/waarin... (Nr. 5)
1568: Een lieffelycke tsamenspreeckinghe/... (Nr. 6) gedat. 4 feb. 1568
1568-70 : Vierschare (Nr. 12)
1570-79 : Aertzenij der zielen (Nr. 9)
1570-79 : Ware A f laet van Zonden... (Nr. 10)
1570-79: Vanden Boom des Levens (Nr. 7)
1575: Wortel der Nederlantsche Oorlogen... (Nr. 15)
1575: Schijndeught der secten... (Nr. 38)
1576: Schole der deughden... (Nr. 13) gedat, door Coornh. 1576
1577: Verscheiden Tsamenspraken... (Nr. 29)
hebbers... (Nr. 14) gedateerd: 17 juni 1577
1577: Gesprake van liefhebbers...
1577-81: Edelman, Graeu Monick... (Nr. 8)
1578-79: Vande Vernaderinge... (Nr. 27)
1579: Vanden aengheheven dwangh... (Nr. 17) gedateerd: 7 november
1579
1579-80: Spiegelken vande ongerechtigheyt... (Nr. 16)
1580: Dattet afsterven van 't quaede... (Nr. 1)
1580: Tsamensprake of de quaede... (Nr. 2)
1580: Tweespraeck... (Nr. 19)
1580: De Koopman (Nr. 20), gedateerd 30 april 1580
1580: Waarachtige a f laet van Zonden... (Nr. 30) gedateerd door Coornh.
1581-82: Middel tot Minderinge... (Nr. 39)
60 A. Geerebaert, Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche
en Latijnsche schrijvers. (Versl. en Mededelingen Kon. Vi. Academie), 1924, p. 797 vlg.
61 Betoon van de Zotheydt der Wereltreijsen, WW III, Fo 496-497.
62 Voor de volledige titels van de door Coornhert gedateerde dialogen verwijzen we
naar de 2e jaargang, nr. 4 van dit Tijdschrift, blz. 241-255: de dialogen stemmen overeen
met de aldaar vermelde nummers.
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1582: Synodus... (Nr. 21)
1582: Van wel bidden... (Nr. 32)
1582-83 : Consistorie... (Nr. 26)
1582-90: Ruygh Bewerp... (Nr. 35)
1583: Van de Zendinghe... (Nr. 22) gedateerd : 21 mei
1583-84 : Oordelen van een... (Nr. 28)
1583: Wagen-Spraeck... (Nr. 34)
1584: Vanden A f laet... (Nr. 23), gedateerd 24 mei 48 (sic!)
1585 (?)-1590(?) : Vereeninghe... (Nr. 33)
1585-88: Opperste Goedts Nasporinghe... (Nr. 31)
1587: Gesprake met de Waterlandsche Ghemeente... (Nr. 24)
1589-90 : Vande Predestinatie... (Nr. 37)
1590: Proces vant Ketterdoden... (Nr. 25) gedateerd 1590
(???) : Betoon van de Zotheydt... (Nr. 41)
Leopoldsburg

D. GEERAERTS.
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H. SERVOTTE,

Het lezen en beoordelen van romans in de humaniora. Ts

voor opvoedkunde, 6 e j., 1, 43-59.
TH. VINDEVOGEL,

Het literatuuronderwijs in de hogere cyclus. Persoon en

gemeenschap, 13 e j., 7/8, 201-04.
W. WALSH, The use of imagination ; educational thought and the literary
mind. 1959. 252 pp.

KRITIEK
J. -c. CARLONI et J. -c. FILOUX, La

critique li tteraire. Paris, Presses Universi-

taires de France. 3 e ed. (= Que sais-je ?, 664).
WERELDLITERATUUR
De horizon van de schrij f to f el ; aspecten van de Westerse letterkunde. Am-

sterdam, Elsevier. 120 pp.
Overzicht der Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse literatuurgeschiede-

nis; tot stand gekomen in onderlinge samenwerking van de leraren aan
het Praediniusgymnasium to Groningen. Groningen, J.B. Wolters, 7 e dr.
12 pp.
J.B. PRIESTLEY, Literature and Western man. London, Heinemann. 512 pp.
M. DE RIQUER en J.M. VALVERDE, Historia de la literature universal. 3. Del
romanticismo a nuestros dias; con un apendice sobre las literaturas de
Extremo Oriente. Barcelona, Noguer, 1959. 653 pp.

COMPARATISME
H. DYSERINCK, Crisis

3, 175-93.
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in de vergelijkende literatuurwetenschap ? SpL, 4 e j.,

Neue Vero f f entlichungen zur vergleichenden Literaturwissenscha f t. Die

neueren Sprachen, 2, N.F., 75-84.
Proceedings of the 2nd Congress of the International Comparative Literature Association at the University of North Carolina ; ed. by W.P. Frie-

drich. 1.-2. Chapel Hill, 1959. 728 pp. (= U.N.C. Studies in comparative
literature, 23).
Der gegenwdrtige Stand des vergleichenden Literaturstudiums in der auslandischen Wissenscha f t. 1. Sowjetwissenschaft, Kunst and

R.M. SAMARIN,

Literatur, 8e j., 12, 1236-45.
Stil- and Formprobleme der Literatur; Vortrage des VII. Kongresses der
Internationalen Vereinigung fur moderne Sprachen and Literaturen in
Heidelberg. Heidelberg, C. Winter, 1959.

INVLOEDEN. SPREIDING
J. DELEU, De Nederlandse letterkunde in Zuid-Vlaanderen. TVL, be j.,
2, juni, 72-79.
A. DEMEDTS, Onze romankunst in het buitenland. Perisc., b e j., 5, maart,
1, 10.
A. VAN DUINKERKEN [W.J .M.A. Asselbergs], Zuid en Noord. Jong Kultuurleven, 5 e j., 8/9, 356-60.
S.L. FLAXMAN, Dutch-Berman literary relations ; a review of research. Proc.
of the 2nd Congress of the I.C.L.A., 624-35.
W. GOBBERS, Hollanders op Rousseau-bedevaart. 2. NTg, 53e j., 1, 21-30.
M.J.G. DE JONG, Sulla fortuna di Pietro Metastasio nelle letteratura olandese. Cm, 348-52.
G. KNUVELDER, Bekendheid

van Vlaamse auteurs in Nederland. DWB, 105°

j., 6, juni-juli, 440-42.
Id., [met een naschrift door E. De Bock]. Gedeeld Domein, 9, okt. 2-3.
P. MINDERAA, Zinvol en onzinnig gebruik van de term invloed in de poeziegeschiedenis. TNTL, 78e dl., 1, 1-16.

De plaats van Vlaanderen in de hedendaagse Euro pese letteren [met bij-

dragen door G. Hermanowski en P. Brachin]. WV, 9 e j., 52, juli-aug., 25053.
G. STUIVELING,

De Noord-Zuid-verbinding. BVN, 14 e j., 4, 65.

A. VAN DER VEEN, Here

be lions. Delta, autumn, 3e j., 3, 41-47.

Poetry of the Netherlands in its European context. 11701930.; with poems in original and translation. Univ. of London, The
Athlone Press. XIV + 378 pp. (Bespr. W.A.P. Smit, NTg, 53" j., 5, 270-74.
H.A. Wage, LT, 26, okt., 579-81. - P. Brachin, RCC, 34e j., 4, okt.-dec., 614-

TH. WEEVERS,

15. - W. Schrickx, Spieghel historiael, 3 e j., 1, dec., 13-21).
55

NEDERLANDSE LETTERKUNDE
OVERZICHTEN
J.C. BRANDT CORSTIUS, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Utrecht,
Het Spectrum, 2e druk. 278 pp. (= Prisma-boeken, 399).
Goochelen met een bock [met repliek van D. Verspoor: Lees dat boek !
en dupliek van Brandt Corstius: Hercules degeneratus]. Maatstaf, 7 e j.,
12, maart, 756-63, 763-78, 768-70, cfr. D. Verspoor, Studium generalissimum
of: uren met Dr. J.C. Brandt Corstius. Ibid., id., 10, jan., 631-55.
J. VAN HAM en j.c. VERKERK, Facetten en f iguren ; inleiding tot de Nederlandse letterkunde. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar. 184 pp.

Nederlandse letterkunde; een inleiding voor het middelbaar
en gymnasiaalonderwijs. 1. Groningen, J.B. Wolters. 9e dr. 316 pp.

A.J. DE JONG,

G. KNUVELDER, Inleiding tot de Nederlandse letterkunde. Schets van de geschiedenis. 22e dr. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 252 pp. Id., 23 e dr.
Id., Compendium bij de schets van de geschiedenis. 7 e dr. Ibid., Id.,
96 pp.
--, Id., Bloemlezing. 2 e dl., 15e dr., Ibid., Id., 384 pp.
W.L.M.E. VAN LEEUWEN, Beknopt

overzicht van de Nederlandse letterkunde.
15e dr., Groningen, J.B. Wolters. 184 pp.
Nederlands literatuurboek ; 2. De periode van 1880-1916 [keuze en tekstverzorging van J.H. Westerhuis] ; De periode van 1916 -heden. [keuze en
tekstverzorging van J.G. Praas; met medew. van Achilles Mussche en Prof.
A.M. Hammacher]. Amsterdam, J.M. Meulenhoff. XVI + 448 pp.
H.J.M.F. LODEWICK, Literatuur; geschiedenis en bloemlezing. 1. Aanvang
tot omstr. 1880. [6'e dr.]. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 348 pp. 2.
Omstreeks 1880 tot heden. [4e dr.]. Ibid., id., 448 pp.
A. SIVIRSKI, Het beeld der Nederlandse literatuur. 2. Groningen, J.. Wolters. XVI + 522 pp.
LOKAAL
P.G. BUCKINX, Twee

jaar Limburgse poezie. Tijdspiegel, 15 e j., 10, dec.

143-40.
w. GEERTS, Connaissez-vous la litterature f lamando-a f ricaine ? Les cahiers
Jean Tousseul, 15 e j., 3, juli-aug., 53-56.
R. VAN GOETHEM, De vrije gilde van retorica De Vlas Blomme. Ann. van
de Oudheidk. Kring van het Land van Waas, dl. 63, 1, 1959, 89-108.
L. SOURIE,

Levende Limburgse dichters. Oostland, 39, juli-dec., 4-38.

R. STERKENS, Historisch overzicht van 25 jaar werking van de Vereniging
van Kempische schrijvers. Taxandria, NR, 32-33, 1-2, 91-105.
O. VERSCHROEVEN, De rederijkersgilde De Lauwerkrans van Borgerhout.

't Lauwerkransken, 3 e j., 3, mei-juni, 59-62.
s. WEYTS, Westvlaamse schrijfsters. WV, 9 e j., 53, sept.-okt., 347-49.

NAAR PERIODEN
MIDDELEEUWEN
Algemeen - R.S. LOOMIS,Arthurian literature in the middle ages; a collaborative study. London, Oxford University Press, 1959. 590 pp.
L.C. MICHELS,

Het Stabat Mater in het Middelnederlands. Neoph., 44e j.r

3, juli, 248-51.
A. TEILGAARD LANGESEN,

L'histoire de la litterature medievale. Orbis litte-

rarum, XV, 2, 95-120.

MIDDELNEDERLANDS
Eerste tij dvak : 12e-13e eeuw
Karel ende Elegast ; met inl. en aant. van E. Hagers. 's-Hertogenbosch,
L.C.G. Malmberg. 56 pp.
M.-L. DITTRICH, gote and got in Heinrich van Veldekes Eneide. ZfdAL,
90e j., 3, dec., 198-40.
J. DROOGMANS, Door het leesgezelschap werd het initiatief genomen van
de Hendrik van Veldeke-herdenking in 1928. Limburgse bijdragen, 28e
bundel, 1959, 59-64.
C. MINIS, Textkritische Studien uber den Roman d'Eneas and die Eneide
von Henric van Veldeke. Groningen, ,I.B. Wolters. 86 pp. (= Studia litteraria Rheno-Trajectina, 5. Bespr. G. Desmet, SpL, 3 e j., 3, 234-39).
Floris ende Blance f loer ; uitgeg. met inl. en aant. door Dr. J.J. Mak. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 172 pp. (= Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde, 13).
Theophilus; uitgeg. door Dr. R. Roemans en Dr. H. Van Assche. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. 80 pp. (= Klassieke Galerij, 136).
Vanden Vos Reinaerde; uitgeg. door Dr. C.A. Zaalberg. 3 e dr. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 92 pp. (= Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek).
Tweede tijdvak : ± 1380-± 1430
Enkele opmerkingen over uitgavetechniek (naar aanleiding
van De Tweede Rose, uitgeg. door Prof. Dr. K. Heeroma). TNTL, 78e dl.,
1, 20-31.

P. GERBENZON,

R. LIEVENS, Wie

schreef de XII Dogheden ? VMA, 3-6, 233-37.
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j.J. MAK, De liederen uit het Gruuthuuse-handschri f t. LB, 49e j., 1/2,
1-21.
B. OVERMAAT, Der minnen loep een vertaling uit het Duits ? NTg, 53 e j., 4,
210-19.
Maerlant - F. CLOSSET, Un aspect de la tendance au didactisme dans les
lettres thioises : Maerlant et Boendale. Melanges de linguistique et de
philologie Fernand Mosse in memoriam. Paris, Didier, 1959. 66-74.
N. NOTERDAEME,

De spiegel historiael. WT, 20 e j., 5, juni, 193-200.

als goden in het oude Egypte. Neoph., 44e j., 2, apr.,
152-53.
Boendale - R. LIEVENS, Het Duits succes van de Dietsche Doctrinale. LB,
49e j., 3/4, 130-48.
J.J. MAK, Boendale en de Bijbel. NAKG,43, 221-29.
Ruusbroec - A. AMPS, Les redactions successives de l'apologie Schoonhovienne ; pour Ruusbroec, contre Gerson. R. Hist. Eccl., 55, 2/ e, 401-52.
FR. HERMANS, Ruysbroek l'admirable et son ecole. Paris, A. Fayard. 242 pp.
R. LIEVENS, Ruusbroec-handschri f t E. SpL, 4 e j., 3, 209-10.
Hadewych - R. VANNESTE, Over de betekenis van enkele abstracta in de
taal van Hadewych. Studia Germanica, l e j., 1, 9-95.
Van Leeuwen - R. LIEVENS, Het Rapiarium uit Jan Van Leeuwen. Hand.
Zuidned. Maatsch. v. Taal- en Lett. en Gesch., 13, 1959, 73-84.
Van Aken - R. LIEVENS, De dichter Hein Van Aken. SpL, 4 e j., 1, 57-74.
Gloriant - Het abel spel van Gloriant en de sotternie De Buskenb laser;
met aant. van Dr. G. Stellinga. Gorinchem, J. Noordwijn & Zn. 72 pp.
Esmoreit - Esmoreit; uitg. door C.G. Kakebeen en R. Verdeyen; 17 e dr.,
bezorgd door Dr. C.M. Van Dis. Groningen, J.B. Wolters. 85 pp. (= Van
alle tijden).
Derde tijdvak : ± 1430-Renaissance
De Roovere - A. VIAENE, Anthonis de Roovere, stadsdichter van Brugge,
1466-1482. Gedenkboek van de Jubelviering Sint-Lodewijkscollege, Brugge.
243-66.
L.C. MICHELS, Planten

F. VAN VINCKENROYE,

Onbekende gedichten van Anthonis de Roovere ?

SpL, 4e j., 1, 1-23.
Coelde - B. DE BOER, Dirc Coelde en het liedboek Dit is een suverlijc boecxken. BGPMN, XXX, 1959, 387-406.
Van Munster - W. VAN EEGHEM, Brusselse dichters, 15, Dieric Van Munster (ca. 1435-1515). BrP, be j., 1, 15 jan., 2. Id., 16, Ibid., 4, 15 apr., 2;
Id., 17, Ibid., 5, 15 mei, 2; Id., 18, Ibid., 6, 15 juni, 2; Id., 19, Ibid., 7, 15
juli, 2; Id., 20, Ibid., 8, 15 aug., 2; Id., 21, Ibid., 9, 15 sept., 2; Id., 22,
Ibid., 10, 15 okt., 2; Id., 23, Ibid., 11, 15 nov., 2; Id., 24, Ibid., 12, 15
dec., 2.
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Crul - G. DEGROOTE, Cornelis Cruls bewerking van Erasmus' Colloquium
absurda in een werk van Johan Baptist Houwaert. SpL, 4e j., 3, 161-74.
Erasmus - D. VAN DAMME, Erasmus. Utrecht, Het Spectrum. 192 pp. (= Picturaboeken, 17).
Houwaert - E. DE BOCK, Johan Baptist Houwaert. Antwerpen, De Sikkel.
139 pp.
Marnix - A. GERLO, Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) ; met een
bloemlezing uit zijn Nederlandse geschri f ten. Antwerpen, Ontwikkeling.
R. FONCKE, B ij Dr. W.A.P. Smit's heruitgave van Jan Van
der Noot : Het bosken. VMA, 3/6, 68-76.

Van der Noot -

Roecx - A. AMPS, ' Den wijngaert der sielen' van Jacob Roecx als Diets origineel van Tauler's 'Exercitia' en zijn verhouding tot Frans Vervoort. OGE,
dl. 34, 1, maart, 5-52. Id., Ibid., 271-306.
J .C. ARENS, De Princesse Liedekens; De Pellicanist Ick hoop een beter;
bewerkt van Ghistele en Florianus. TNTL, dl. 77, 3, 210-15.
P. BRACHIN, La "Fete de rhetorique„ de Gand (1539). In : Fetes et ceremonies anu temps de Charles Quint. Paris, 255-79.
Van ketterse en andere schandaleuse spelen. Hand. ZuidNed. Maatsch. voor Taal- en Letterk. en Gesch., XIII, 1959, 23-59.

A. DE MAEYER,

Voorlopers van de Dordtse bundel met schriftuurlijke refereinen.
SpL, 4 e j., 3, 210-19.
L. ROOSE,

J.C. ARENS, Antigone : Sophocles, Rataller, Van Ghistele. Neoph., 44e j., 1,
Jan., 62-64. Id., Nadere gegevens over Cornelis van Ghistele. Ibid., 65-66.
J. VERHAGE, De Bekeeringe Pauli, vs 284-87. NTg, 53 e j., 3, 170-73.

ZEVENTIENDE EEUW
A,lgemeen - G.J. HOOGEWERFF, Jan Gerritsz. en Jan Jansz. van Bronchorst,
schilders van Utrecht [i.v. met Nic. Heinsius, Reyer Anslo, Six van Chandelier]. OH, 74 e j., 3, 1959, 139-60.
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Hollandse matroosliedere op die kaapvaart in die 17e
en 18e eeuw. Kwartaalblad van die Suid-Afrikaanse Biblioteek, 14 e j., 2,

R.F.M. IMMELMAN,

81-86, Ibid., 3, 125-33.
T. KOOT,

Het Muiderslot als vechtkasteel. Ons Amsterdam, 12 e j., 8, aug.,

233-36.
De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken : het ho f dicht als tak van een georgische literatuur; proefschrift
P.A.F. VEEN,

Univ. Leiden. 's-Gravenhage, G.B. Van Goor Zonen, 258 pp.
Beets - J.C. ARENS, Studies over nawerking van klassieken. 3. Johan Beets
bewerkt twee elegieen van Ovidius. TNTL, 78e dl., 1, 52-63.
Bredero - Klucht van de koe; toegel. door A. De Bruijn ; geill, door Bertram A. Weihs. Zutphen, W.J. Thieme. VIII + 49 pp.
Apolloos Aanspraack : Bredero benut Van Mander en Florianus. TNTL, dl. 77, 4, 299-303.
J.J. MAK, De May syn hoverdy (Bredero, Sp. Brab.). NTg, 53 e j., 4, 203-4.
P.J. MAS, Bredero heeftt met de „Spaanse Brabander" zijn bron vervolmaakt
en ver overtro f f en. Brab., 9 e j., 4, juli-aug., 130-35.
J.P. NAEFF, De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero. GorinJ.C. ARENS,

chem, J. Noordwijn, 196 pp.
Cats - Sinne- en minnebeelden; met inl. en aant. van Dr. J. Bosch; met
52 reprod. van de platen van Adriaen Van de Venne. Kampen, J.H. Kok.
214 pp. (= Boeketreeks, 18).
J.A. GROEN, Jacob Cats 1577 -1660. Amsterdam, Stichting IVIO. (AO-reeks,
826).
J. VAN HAM, Cats' humor. Zeeuws ts., be j., 2, 26-41.
P.J. MEERTENS, Een brief van Cats aan Johan de Brune.

TNTL, 78 e dl., 1,

17-19.
Harduwijn - F.J. COUWENBERGH, Een akrostichon in De weerliicke liefden
tot Roose-Mond van Justus de Harduyn. NTg, 53 e j., 3, 174.
0. DAMBRE,

Justus de Harduw jns „tot Phoebum"-sonnet. SpL, 4, j., 3,

219-23.
bij de Harduw jns Roose-mond. LB, 49e j., 1/2, 22-35.
Hooft
en Juvenalis : een experiment in satire uit 1607.
Hooft - J.C. ARENS,
SpL, 4e j., 3, 223-27.

L.C. MICHELS, Notities

Van Hout - P.BRACHIN, Een curieuze figuur van de Hollandse Renaissance : Jan Van Hout. V1G, 44 e j., 10, 593-606.
Huygens - H.E. VAN GELDER, Constantijn Huygens en Rembrandt. OH, 74e
j., 3, 1959, 74-79.
Luyken - P.J. VINKEN, Het thema van Jan Luyken's tweede Verrassing.
NTg, 53e j., 4, 221-223.
Quintyn - w. ASSELBERGS, Een behartenswaardige verbetering [Gilles Jacobs Quintyn]. NTg, 53 e j., 4, 219-20.
Reael - L.C. MICHELS, Een epos van Reael. NTg, 53 e j., 4, 209.
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Revius - W.J. SIMONS, Sonnetten van Jacobus Revius. Amsterdam, De Beuk,
1959. 38 pp.
J .C. ARENS, Revius en Horatius. NTg, 53 e j., 5, 255-57.
Erysichthon : Revius en Callimachus. Neoph., 44 e j., 2, apr., 147-49.
Negen gedichten van Revius bij Baudartius. NTg, 53' j., 1, 34-36.
Den Vaendrich van Meetkerck : Revius en Vergilius. NTg, 53 e j., 3,
164-65.
Sluiter - L. STRENGHOLT, Sluiter imitator. NTg, 53 e j., 3, 141-44.
Stalpart - Madrigalia ; inl. en aant. door Dr. M.C.A. Van der Heijden.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 287 pp.
B.A. MENSINK, Neologismen bij J.B. Stalpart van der Wiele. LB, 49 e j., 1/2,
36-72.
Tesselschade - L.C. MICHELS, Een brief van Tesselschade. NTg, 53e j., 6,
315-18.
Visscher - J.C. ARENS, Studies over nawerkingen van klassieken. 1. Roemer
Visscher vertaalt twee elegieen van Ovidius (Amor. 2.4 en 1.9). 2. Vleyshuys
enKnielsvat: Martialis, Roemer Visscher en J.Is. Pontanus. TNTL, dl. 77,
4, 304-10. , Id., 4. Ten is de hemel niet : Roemer Visscher bewerkt een
elegie van Solon naar de vertaling van Melanchton. Ibid., dl. 78, 1, 64-69.

Vondel - Lucifer; 2e dr. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. 148
pp. (= Keurboeken voor het middelbaar en normaalonderwijs, 20).
Gijsbrecht van Aemstel; met aant. van Dr. J.J. Mak, 3 e dr. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 88 pp. (= Malmbergs Nederlandse schoolbibliotheek).
J .C. ARENS, Vondel benut Lucretius in Lofsang tot Venus geboortklock,
1626. SpL, 4 e j., 2, 122-23.
BEKKER,The religio-philosophical orientations of Vondel's Lucifer, Milton's Paradise lost and Grotius' Adamus exul. Neoph., 44 e j., 3, juli, 234-44.
J. DONKERS, Een naamloos gra fschri f t van Vondel. SpL, 4 e j., 3, 227-33.
L. PEETERS, Mogelijke achtergronden van Vondels Wildeman. NTg, 53 e j.,
3, 152 -58.

H.

ACHTTIENDE EEUW
Algemeen - J. SNEYERS, De studie van de Zuid-Nederlandse letterkunde der
18e E. SpL, 4 e j., 3, 194-208.
Bilderdijk - M.J.G. DE JONG, Bilderdijk en Pietro Metastasio. TNTL, dl.
77, 4, 241-62.
M.J.G. DE JONG en w. ZAAL, Bilderdijk ; een overzicht van zijn leven en een
keuze uit zijn werken. Kampen, J.H. Kok. 212 pp.
K. MEEUWESSE, Willem Bilderdijk in het paradijs. NTg, 53 e j., 2, 65-73.
Ibid., 3, 128-37.
Bouvaert - J.F. VANDERHEYDEN, G. Bouvaert en zijn Historie, regels ende
bemerkingen. VMA, 3/6, 177-215.
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Kinker - J.A. RISPENS, De geharnaste dromer ; Mr. Johannes Kinker als
aestheticus. Kampen, J.H. Kok. 148 pp.
w. ASSELBERGS, „De zuster van de zon" [thema maan en Endymion, voornamelijk bij Poot]. NTg, 53e j., 6, 295-303.
A. VIAENE, Rederijkers en luchtballons, 1784-86. B, 61 e j., 5, bloeim.
NEGENTIENDE EEUW
Algemeen - A. DEPREZ, De Vlaamse Leeuw ; feiten en stemmingen uit de
jaren 1840-48. Jaarboek De Fonteine, X, 97-155.
P. DE KEYSER, De driehoeksverhouding F.A. Snellaert, F.J. Blieck en Prudens Van Duyse (1836-40). SpL, 4 e j., 2, 81-98.
M. OUKHOW,

Sociale belangstelling in de Vlaamse letterkunde, 1848-1885.

In : Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in Belgie. Afl. 5,
151-60; afi. 6, 161-68. Antwerpen, Ontwikkeling.
E. WILLEKENS, Georg Brandes en Vlaanderen. V1G, 44 e j., 5, mei, 306-15.
Voor 1835
Da Costa - W. VAN EEGHEM, De Isaac Da Costa-herdenking, Amsterdam,
28 april 1960. VMA, 3/6, 297-306.
Van Duyse - P. DE KEYSER, De taal is Bans het yolk; na de honderdste
verjaardag van Prudens Van Duyse (1804-1850). V1G, 44 e jj., 4, 247-55.
Potgieter - Florence den XIVden Mei 1265-1865 ; uitg. ingel. en toegel.
door Dr. Jacob Smit. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 224 pp. (= Zwolse
drukken en herdrukken 38).
1835-1880

Bakhuizen - Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink (1810-1865) ; letterkundige; archivaris van het Rijk. DKW-Mededelingen, 2e j., 8, 27, feb., 98-100.
Bergmann - H. DIRKX, L'edition originate d'Ernest Staas par Tony. Le
livre et l'estampe, 21, 40-44.
A.A. KEERSMAEKERS, De Bergmanns en de Boerenkrijg. LVR, 9e j., 4, 1959,
145-60. Afz. verschenen als : Mededelingen van het Centrum voor studie
van de Boerenkrijg, 20. Hasselt, Provinciaal Bestuur. 18 pp.
Conscience - A. VAN HAGELAND [A. Rutgeerts], Hendrik Conscience over
oorlog en krijgsdienst. ESB, 45 e j., 5/8, mei-aug., 272-79.
I. SIMON, George Eliot and Hendrik Conscience. RLV, 26e j., 5, 386-89.
Couperus - W. BLOK, Verhaal en lezer; een onderzoek naar enige structuuraspecten van Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan van Louis
Couperus. Groningen, J.B. Wolters. 356 pp. (Bespr. W. Drop, NTg, 53 e j.,

6, 335-38).
D. BUTAYE, De waaier. Nova et vetera, 37 e j., 6, 441-55.
TH. BOGAERTS, Vreugde van Dionysos. Maatstaf, 8e j., 2, mei, 117-39.
K. REYNDERS, Couperus verkennen : barbarismen en impressionisme.

53e j., 1, 10-20.
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NTg,

Louis Couperus; en verkenning. Den Haag, Daamen
N. V. 224 pp.
Id., De Gids, 123 e j., 5, mei, 283-97.
Gracco - [over E.H. Domien Gracco] De Leiegouw, 2e j., 2, 269-70.
Gutteling - M. UYLDERT, De dichter Alex Gutteling herdacht. NTg, 53e j.,
H.W. VAN TRICHT,

6, 289-91.

Hondius v. d. Broek - K.F. PROOST, W.G. Hondius Van den Broek. TNTL,.
dl. 77, 3, 216-33. Ibid., 4, 284-98.
Van de Linde - F.K.H. KOSSMANN, De ontspoorde japer [Gerrit Van de Linde jansz]. Maatstaf, 8e j., 7, okt., 425-37.
Multatuli -Anekdoten over Multatuli ; uit authentieke bronnen bijeengebracht. Amsterdam, G.A. Van Oorschot. 176 pp.
Multatuli; aanklager, strijder, realist ; zijn leven, werk en
betekenis. Amsterdam, Pegasus. 152 pp.
Een eeuw Max Havelaar. Ver. v. Vlaamse Letterkundigen, Meded. 39.
Eindelijk een Multatuli-gedenkplaat te Brussel. BrP, lOe j., 6, 15 juni, 3.
H.A. ETT, Multatuli bij Lobo. NSt, 15 j., 10, okt., 593-604.
H.H.J. DE LEEUWE, De Havelaar honderd jaar. Nieuwsblad v. d. Boekhandel,
F.W. DRIESSEN,

127 e j., 18, 6 mei, 815-18.
H. LIEBAERS, Multatuli nu. V1G, 44 e j., 10, 616-19.
R.P. MEIJER, Max Havelaar 1860-1960. University of

Melbourne. 19 pp.

Volledige werken. 10. Brieven en documenten uit de jaren 1858-1862. Am-

sterdam, Van Oorschot. 768 pp.
R. NIEUWENHUYS, Multatuli hee f t altijd gelijk. NSt, 15e j., 10,
G.J. RESINK, Multatuli's keizersdroom. Ibid., 12, dec., 778-80.

okt., 605-25.

Max Havelaar-nummer. NSt, 15 e j., 6/7, juni-juli.
G. STUIVELING, Multatuliana. BVN, 13 e j., 10, juni, 161-62.
A centennial view of Multatuli. Delta, winter, 73-75.
L.V., Het huis waar Multatuli Max Havelaar schreef; omgeving en omstandigheden waarin het werk te boek gesteld werd. BrP, lO e
1, 3.

j., 1, 15, jan.,

Nog over de plaats waar Multatuli zijn Max Havelaar schreef. BrP,

be j., 3, 15, maart, 3.
Van Peene - F. DEMEDTS, Dr. Hippoliet Van Peene en de wedergeboorte
van het Vlaamse toneel in de 19e E. Jaarboek De Fonteine, X, 5-17.
W. VAN EEGHEM, Hip poliet Van Peene's Keizer Karel en de Berchemse Boer
(1841) ; ingel., herdr, en toegel. Ibid., 19-95.
P. DE KEYSER, Bij een onbekend portret van Hippoliet Van Peene (1843)
door Hendrik Dillens. Ibid., 157-59.

Roorda van Eijsinga - H.A. ETT, De vloekzang van Sentot [door S.E.W.
Roorda van Eijsinga] ; een documentaire studie. NSt, 15 e j., 12, dec., 760-77.
Sauwen - J.M. SIMONS, Een huidige vriendenkijk op Arnold Sauwen. Tijdsp., 15 e j., 8, okt., 187-89 ; ibid., 9, nov., 227-28.
Schaepman - J. WITLOX, Schaepman als staatsman. Amsterdam, Urbi et
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Orbi. 512 pp. uitgeg. onder supervisie van Dr. G.P.J. Bannenberg; met een
levensbericht van Dr. J. Witlox door L.J. Rogier.
Sevens - P.M. BROUNS, Sevens en de Boerenkrijg. Limburg, 39e j., 5/6, meijuni, 153-58. Ook versch. als: Meded. v. h. Centrum voor studie v. d. Boerenkrijg, 20 [= 21]. 7 pp. Hasselt, Provinciaal Bestuur.
Sevens en Stinissen, „vriend en vijand tevens". Oostland, 39, juli-dec.,
39-47.
Zetternam - G. SCHMOOK, „Biblio f ilistisch" detail in verband met Zetternams Mijnheer Luchtervelde. SpL, 4e j., 2, 123-24.
West-Vlaanderen
de Bo - D. VAN MERLEVEDE, Lenaert-Lodewyk de Bo. De toerist, 39e j., 8,
apr., 385-91.
Gezelle - s. AXTERS, Mystieke invloeden bij de dichter Guido Gezelle. VMA,
NR, 1/2, 61-87. Id., (ter aanvulling), Ibid., 7/9, 353-54.
c. DE BAERE, Guido Gezelle als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde. VMA, NR, 1/2, 89-136.
D.T.V.B., Verloren gedichten van Guido Gezelle. B, 61 e j., 10A, zaaim., 347.
J . GELDHOF, Eerste dichtprogramma van Gezelle. B, 6P j., 9, herfstm.,
309-14.
STIJN STREUVELS [F. Lateur], Kroniek van de familie Gezelle. Brugge, Desclee de Brouwer. 160 pp.
A.V., De verzuijdering van Gezelle nit Brugge, B, 16e j., 1, nieuwjaarsm., 6.
L. WILS, Honderd jaar geleden : Gezelle in 't geweer voor 's lands ona f hankelijkheid. Kultuurleven, 27e j., 5, juni, 366-68.
Rodenbach - s. AXTERS, Joseph Axters, een oudere vriend van Albrecht
Rodenbach. B, 61e j., 11 B, slachtm., 446-52.
F. BAUR, Albrecht Rodenbach ; het leven, de persoonlijkheid. Tielt, Lannoo. 416 pp. (ook versch. als Albrecht Rodenbach, Verzameld Werk, 1).
(Bespr. E, Het pennoen, lie j., 7, dec., 8).
--, De nieuwe Albrecht Rodenbach of Faust en Mephistopheles.. VMA,
NR, 7/9, 327-33.
A. VIAENE, De stormvogel blauvoet. B, 61 e j., 9, herfstm., 293-300.
Despicht -

W. PEE,

Rene Despicht. Ons erfdeel, 4e j., 1, sept., 5-9.

Beweging van Tachtig
Algemeen - P. BRACHIN, Le "mouvement de 1880,, aux Pays-Bas et la litterature francaise. Rev. des lettres modernes, VII, 52/53, 3-35.
c. DE DEUGD, Art for art's sake and form and matter; a few notes related to
the movement of the eighties in the Netherlands. In : Miscell. Litt., IV.
B. MICHAEL, The third man [Adrianus Daniel de Vries]. Roeping, 36 e j.,
2, juni, 86-99.
Van Deyssel - J. KAMERBEEK, Lodewijk van Deyssel en Marcel Proust;
proeve van vergelijkende literatuurbeschouwing. LT, 207, dec., 631-58.
J. MEIJER, Lodewijk Van Deyssel en Jacob Israel De Haan ; een rechtzetting. Roeping, 35 e j., 11, apr., 697-726.
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H.G.M. PRICK,

Lodewzjk Van Deyssel en Frans Coenen. NTg, 53 e j., 6,

324-28.
K.F. PROOST, Jets

over de betrekkingen tussen Frans Coenen en Lodewijk
Van Deyssel. NTg, 53 e j., 2, 95-104.

Van Eeden - F. CLOSSET, Frederik Van Eeden herdacht. RLV, 26e j., 3, 23740.
A. VAN DUINKERKEN [W.J .M. Asselbergs], Frederik Van Eeden. De gids, 123e
j., 5, mei, 301-14.
Frederik Van Eeden Genootschap. Mededelingen, XVIII. 3 april 1960. 76
pp. [Bijdragen van J. Van Hattum, H.W. Van Tricht, A. Sivirsky, W.J.
Simons, H. Van Eeden].
P. VAN EEDEN en P.J. MEERTENS, Frederik Van Eeden (1860-1960). 2 e dr. Amsterdam, De Beuk. 24 pp.
P. VAN EEDEN en W.J. SIMONS, Van Eeden! Van Eeden! Daar komt hij aangetreden ! Verzameling spotverzen en karikaturen over Frederik Van
Eeden. Amsterdam, De Beuk. 36 pp.
M. NIJLAND-VERWEY, Frederik Van Eeden en zijn eerste vrouw. De gids,

123 e j., , juli, 54-60.
w. J. SIMONS, Frederik Van Eeden. Brugge, Desclee de Brouwer. 52 pp.
(= Ontmoetingen, 21).
Het paleis van Circe; de Amerikaanse reizen van Frederik Van Eeden.

Amsterdam, De Beuk. 45 pp.
Frederik Van Eeden. Nieuwsbl. v. d. Boekhandel, 127 e j., 12, 24 maart,
503-06.
U. SINCLAIR, My life-time in letters. Columbia, University of Missouri Press.
412 pp. [Bevat 21 brieven van Van Eeden].
G. STUIVELING, Bij de herdenking van Frederik Van Eeden. BVN, 13 e j., 9,
mei, 149-50.
H.W. VAN TRICHT,

Frederik Van Eeden, 1860-3/4-1960; een bespiegeling.

Maatstaf, 7 e j., 12, maart, 774-89.
P. VAN ' T VEER, Mijn grootvader op Walden. Socialisme en democratie, 17e
j., 11, nov., 635-41.
B. VERHOEVEN, Bij de eeuwherdenking van Frederik Van Eeden. WV, 9 e j.,
50, maart-apr., 85-92.
Erens - Un Hollandais au Chat Noir; textes choisis et traduits par Pierre
Brachin ; "Notes et References„ de l'auteur et du traducteur avec la collaboration de P.G. Castex. Revue des Lettres modernes, VII, 52/53, ler
trim., 36-111.
Gorter - G. VAN ES, De compositie van Gorters Mei. TNTL, dl. 77, 4, 26383.
F. KIEF, Herman Gorter en het socialisme. NVT, 14e j., 4, 460-75.
Kloos - P. VAN EEDEN, De vroegste Nederlandse sonnetten van Willem
Kloos. NTg, 53e j., 1, 1 -9.
Charaxes aan Rhodopis of Kloos aan Perk 7 NTg, 53e j., 2, 80-88..
H. MICHAEL, Letterkundig bodemonderzoek. Roeping, 35 e j., 8, jan., 485-97.
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Paap - H.G.M. PRICK, Helder zicht op Willem Paap. Roeping, 35 e j., 10,
maart, 644-49.
Verwey - W. DE PAULA, De vriendschap van Albert Verwey en Stephan
George. Pretoria. 57 pp. (= Meded. van die Univ. van Suid-Afrika, C 26).
Van Nu en Straks
Buysse - VAN ELSLANDER, Cyriel Buysse; uit zijn leven en zijn werk. 1. Antwerpen, De Nederlandse Boekhandel. (Uitgaven van het Willemsfonds,
196a). 74 pp.
R. MINNE, Cyriel Buysse. Brussel, A. Manteau. 42 pp. (= Monografieen over
Vlaamse Letterkunde, 15).
L. REMOUCHAMPS, Hulde aan Cyriel Buysse. Gent, Julius Vuylsteke-fonds.
16 pp. (= Uitgaven van het Julius Vuylsteke-Fonds, 21).
Van Lang'endonck - S. CONSTANS, Prosper Van Langendonck. Brabant, 3,
maart, 22-24.
Streuvels - A. DEMEDTS, The half-way of Stijn Streuvels. Delta, winter 195960, 45-48.
portret of het
Teirlinck - Verzameld werk. 1. Bio-bibliogra f ische nota. Zelfportret
galgemaal. Getuigenissen. Monoloog bij nacht. Verzen. De wonderbare
wereld. Het stille gesternte. Id., 6. Maria Speermalie. Griseldis. Rolande
met de Bles. Brussel, A. Manteau. 864, 768 pp.

Van de Woestijne - J. BOETS, Klanksymboliek in een gedicht van Karel
Van de Woestijne. SpL, 4 e j., 1, 24-37.
K. JONCKHEERE, Een

niet gekend dagboek van Karel Van de Woestijne.
NVT, 2 e R., 14 e j., 3, 338-49.
M. RUTTEN, Het proza van Karel Van de Woestijne. Bibliotheque de la
Faculte de Philosophic et Lettres de l'Universite de
[= 1960]. 760 + 20 pp.

Liege, CLIII. 1959

TWINTIGSTE EEUW
Algemeen - C.C. ADAMS, The search for form ; an examination of the li terary theory and technique of cubism, futurism, Dada and surrealism. University of Oregon, Dissertation Abstracts, XX, 10.
A. DEMEDTS, De

letterkunde in Noord en Zuid; een overzicht. TVL,

be

j.,

3, sept., 61-66.
H.A. GOMPERTS,

Over het tijdschri f t Forum. Nieuwsblad van de Boekhan-

del, 127e j., 16, 21, apr., 727-30.
Juryrapport; literatuurprijsvraag der gemeente Hilvarenbeek 1960. [A.

Van Duinkerken, E. Van Hemeldonck, J. Naaijkens]. Brab., 9 e j., 5, sept.okt., 145-54.
B. KEMP, Een poetisch driemanschap [A. Van Wilderode, H. Van Herreweghen, J. De Haes]. Roeping, 36e j., 7, nov., 382-85.
G. KNUVELDER,
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Het beeld van de mens in enkele moderne Nederlandse ro-

mans (W.F. Hermans, H. Mulisch en Jos. Panhuysen). 's- Hertogenbosch,
L.C.G. Malmberg. 24 pp. (= Tilliburgis; publicaties van de katolieke leergangen, 8).
E. MORPURGO, De nonsens-poezie. Amsterdam, Boekhandel Erasmus. 20 pp.
A. SALOMONS, Herinneringen

uit de oude tijd ; Jan Prins, Aug. Van Cauwelaert. Maatstaf, 8e j., 8, nov., 517-25. Id., Marcellus Emants, Frans Coenen,
H. Wiessing, Marie Van Zeggelen, A. Viruly. Ibid., 10, jan., 614-27. Id.,
Toegi f t. Ibid., 11, feb., 679-81.
Herinneringen uit den ouden tijd ; over schrijvers die ik persoonlijk
heb gekend. 2. Den Haag, Daamen N.V. 160 pp. (= Ooievaar, 115).
Id., volledige uitgave. Ibid. (= Ooievaar 131/32).
B. STROMAN, Stilstand
G. STUIVELING,

is vooruitgang. V1G, 44 e j., 10, 634-38.

Uren Zuid. Hasselt, Heideland. 158 pp. (= Vlaamse Pockets,

29).
R. TURKRY, Vlaamse

auteurs voor de jeugd [Jan Verhoeren, Lou Mourik,

Lo Vermeulen]. Echo, 17 e j., 1, dec. 1959, 18-22.
S. VESTDIJK, Gestalten tegenover mij. 2. [J.J. Slauerhoff]. Maatstaf, 8e j., 4,
juli, 226-36. Id., 3. [Du Perron, Slauerhoff]. Ibid., 5/6, aug.-sept., 295-306.
Id., 4. [Du Perron] . Ibid., 7, okt. 445-54. Id., 5. [M. Ter Braak] . Ibid., 8,
nov., 484-99. Id., 6. [Marsman, Fr. Coenen]. Ibid., 9, dec., 554-68.
TH. DE VRIES, Meesters en vrienden [Herman De Man, Karel Wasch, Dirk
Coster, Just Havelaar]. De Gids, 123 e j., maart, 160-74. Id., Verloren vaderland, Ibid., 7, juli, 37-50. Id., Het mooiste dorp ter wer gild. [P.V. Boutens,
Alb. Plasschaert, R. Van Genderen Stort, L. Van Deyssel, Aart Van der
Leeuw]. Ibid., 9, sept., 185-205.
G. VAN WOUDENBERG en F. NICOSIA, Poesia Olandese contemporanea. Milano, Schwarz, 1959, 259 pp.
Tot 1914
Breyne - L. SCHULTZ, Marcel Breyne 70 jaar. TVL, be j., 1, maart, 31-35.
Van Bruggen - M. DE HAAN, Carry Van Bruggen, mijn zuster. Amsterdam,
De Beuk, 1959. 28 pp.
A. JACOB,

Carry Van Bruggen : van naturalisme tot psychisch realisme.

Ann. Thijmgenootschap, 48 e j., 2, sept., 174-89.
De mens in Carry Van Bruggens literair werk. SpL, 4 e j., 2, 99-121.

Van Cauwelaert - G. WALSCHAP, August Van Cauwelaert. Brussel, A. Manteau. 40 pp. (= Monograf ieen over Vlaamse Letterkunde, 11).
Delen - L. CRAEYBECKX, In memoriam Ary Delen. Antwerpen, 6e j., 3, sept.,
104-5.
Elsschot - Bij Elsschots uitvaart [Bijdr. van H. Speliers, K, Jonckheere, H.
Lampo, R. Minne, P. Van Aken, H. Van Tichelen]. NVT, 2 e R., 14e j., 3,
310-37.
S. CARMIGGELT, Willem Elsschot. De gids, 123 e j., 1, dull, 1-2.
F. FRANCKEN [F. Clijmans], Herinneringen aan Willem Elsschot. Antwer67

pen, 6e j., 3, sept., 93-103.

Willem Elsschot. Brussel, A. Manteau. 48 pp. (=Monografie^n over Vlaamse Letterkunde, 16).
A. VAN DER VEEN, Hard en zacht bij Willem Elsschot. Gedeeld domein, 9,
okt., 6.
G. VLASSELAERS, Willem Elsschots cynisme. Hernieuwen, 29e j., 3, dec., 104-7.
B.F. VAN VLIERDEN, In memoriam Willem Elsschot. Streven, 13e j., 10, juli,

G. STUIVELING,

986-7.
A. WESTERLINCK [J.

Aerts], In memoriam Willem Elsschot. DWB, 105 e j., 6,

juni-juli, 443 -8.
Van Eyck - Verzameld werk. 3. Amsterdam, G.A. Van Oorschot, 1959,
720 pp.
Gerretson - F. GERICKE, Frederik Carel Gerretson (Kralingen 9 februari
1884 - Utrecht 27 october 1958). Jaarb. Maatsch. Ned. Letterk., 1959-60,
82-91.
Koenen - J. NOTERMANS, In memoriam Marie Koenen dr.h.c., 18.1.187911.7.1959. Hand. Zuid-Ned. Maatsch. voor Taal- en Letterk. en Gesch.,
XIII, 1959, 97.
De Laey - C. HEYMAN, V ij f tien jaar geleden overleed O.K. De Laey ; O.K.
De Laey en de sociale gedachte. WV, 8e j., 48, nov.-dec., 419.
Van Moerkerken - Jeugdherinneringen. Tirade, 47/48, dec., 349-51.
Monteyne - R. BRULEZ, Lode Monteyne-herdenking. VMA, NR, 7/9, 389-94.
P.H. DUBOIS, Jan Van Nijlen. Brussel, A. Manteau. 42 pp.
=
Monografieen
over Vlaamse Letterkunde, 14).
(
Jan Van Nijlen : the nuances of simplicity. Delta, spring 196, 57-66.
Van den Oever - A. VAN DUINKERKEN [W.J.M.A. Asselbergs], Karel Van
Oever. Roeping, 35 e j., 10, maart, 624-27.

Van Niijlen -

Reinders - H.H. KNIPPENBERG, Letterkundigen uit Limburg. Vic. Reinders.
De Bronk, 7e j., 5, jan., 144-47
Resseler - L. BAEKELMANS, De familie van mijn vrouw [Victor Resseler,
Fanny Resseler]. V1G, 44e j.,. 4, 193-210.
Roland Hoist - R. ROELAND VERMEER [H. Oosterwijk], Dichterlijke hoogtepunten. 2. Adriaan Roland Holst. Jong Kultuurleven, 5e j., 8/9, 372-77.
Salomons - [Nummer gewijd aan Annie Salomons], Maatstaf, 8 e j., 3, juni.
Van Schendel - F. CLOSSET, Twee brieven van Arthur Van Schendel aan
professor Rene Verdeyen. RLV, 26e j., 4, 302-05.
Stracke - J. VAN MECHELEN, Pater Stracke vij f entachtig jaar. Neerlandia,
64e j., 11, 131-33.
Toussaint - R. FONCKE, Bij de Turkse-tromslager in F.V. Toussaint's Gesprek in Tractoria. VMA, NR, 3/6, 166-67.
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Verschaeve - L. VILSEN, Verschaeve en het drama. NStn, 17e j.., 1, okt.-nov.,
3-16. Id., 2, dec., 33-45.
A. WESTERLINCK [J. Aerts], Beschouwing over Verschaeve. DWB, 105 e j., 2,
feb., 127-38.
1914-1940
Van den Bergh - P. CALLS, De geboeide Prometheus en zijn verleden. De
gids, 123 e j., 10, okt., 260-66.
R. KAYE, An appreciation of Herman Van den Bergh's Het is een stifle
jongen. NTg, 53 e j., 5, 241-46.
Blijstra - P.H. DUBOIS, Het novellistisch talent van R. Blijstra. BVN, 14e j.,
2, okt., 22 -25.
Boon - H.U. JESSURUN D ' OLIVEIRA, Interview met Louis Paul Boon. Tirade,
47/48, dec., 334-38.
Ter Braak - R. DE JONG, De nalatenschap van Menno Ter Braak en E. du
Perron. Podium 58, 6, juli-aug., 330-46.
Brulez - J. KUYPERS, Raymond Brulez de gelijkmoedige toeschouwer. VMA,
NR, 7/9, 357-88.
Brunclair - H. LAMPO, Late kanttekeningen bij Victor Brunclair's „Monnik
in het Westen". NVT, 2' R., 13 e j., 11, 1288-1300.
P. DE WISPELAERE, Victor J. Brunclair. Brussel, A. Manteau. 48 pp. (Monografiee**n over Vlaamse Letterkunde, 12).
Burssens - J. WALRAVENS, Gaston Burssens. Brussel, A. Manteau. 48 pp.
(= Monografieen over Vlaamse Letterkunde, 18).
Ceuleers - H. LAMPO, Jan Ceuleers doorbreekt de stiltemuur. NVT, 2 e R,
13e j.. 12, 1406-11.
Claes - Het ontstaan van een boek [De Witte]. DWB, 105 e j.
Id., 5 Ibid., 5, mei, 320-33; Id., Ibid., 6, juni-juli, 404-13.
N. VAN HAGELAND [A. Rutgeerts], Ernest Claes en zuij ; een literair-volkskundige studie. Leuven, Davidsfonds, 1959. 354 pp. (= Keurreeks, 73). (Bespr. K.C. Peeters, Volksk., 60 e j., NR, 18e j., 4, 1959, 196-98).
Ernest Claes. Brugge, Desclee de Brouwer. 48 pp. (= Ontmoetingen,
26).
M. STEYAERT, Over humanisme met Ernest Claes. Perisc., 10 e j., 5, maart, 4.
Coster - H.L.T. DE BEAUFORT, Brieven van Dirk Coster. De gids, 123 e j., 10,
okt., 238-48.
Daisne - J. SCHEPENS, Uit Daisne's levensfilm. V1G, 44e
F. VAN VLIERDEN, Therapeutisch schrijverschap ; Johan

j., 3, 168.82.
Daisne's heilsleer.

Streven, 14e j., 2, nov., 153-63.
Daum - W.A. BRAASEM, „Paatje" Daum : kronikeur van het tempo doeloe.
BVN, 13ej., 8, apr., 129-31.
Demedts - Waarover en waarom ik schrij f . TVL, l Oe j., 2, juni, 10-14.
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Engelman - P. CALIS, Jan Engelman of het goud van Midas. De Gids, 123e
j., 12, dec., 392-98.
J.H. CARTENS, Jan Engelman. Brugge, Desclee de Brouwer. 52 pp. (= Ontmoetingen, 20).
Fonteyne - H. LAMPO, Norbert Edgard Fonteyne; mythe en werkelijkheid.
Lektuurg., 6 e j., 1959, 8/10, 226-35.
Gi hiams - P.H. DUBOIS, Vita brevis Ars longa. BVN, 13 e j., 12, aug., 202-04.
Gijsen - A. VAN HOECK, Hulde aan Marnix Gijsen. Band, 19 8 j., 1, 20-24.
Hensen - M. RUTTEN, Herwig Hensen en Chrisine D'Haen. NVT, 14' j., 5,
590-607.

Heyns - A. VAN HAGELAND [A. Rutgeerts], In memoriam Pol Heyns. De
Brab. Folklore, 146, juni, 144-45.
Jonckheere - GANEREL, Le quart de minuit de Karel Jonckheere dans une
traduction de Roger Bodart et Hugo Richter. Le cahier des arts, 6e j., 84,
jan., 2248-49.
M. Kemp - W.K. COUMANS, Mathias Kemp 70 jaar. De Bronk, 8 e j., 4, dec.,
94-96.
H. DE VRIeS, De

dichter Mathias Kemp. Ibid., 100-04.

P. Kemp - W.K. COUMANS, De tijd doden met poezie ; dralend afscheid van
Pierre Kemp. De Bronk, 7 e j., 7, maart, 199-205.
F. LODEWICK, Pierre Kemp. Ons erfdeel, 4 e j., 1, sept., 16-25.
Marja - A. DONKER [N.A. Donkersloot], De dichter A. Marja. NSt, 15 e j., 8,
aug., 512-18.
Marsman - C.J.E. DINAUX, Marsman na twintig jaren. BVN, 14 e j., 1, sept.,
8-10.
J. ENGELMAN, Vergeelde papieren. Maatstaf, 8 e j., 9, dec., 538-53.
A. LEHNING,

De vriend van mijn jeugd; herinneringen aan H. Marsman.

2 e dr. Amsterdam; E. Querido. 192 pp. (=-Salamanderpocket, 62). (Bespr.
C. Ypes, LT, 206, okt., 582).
--, Marsman en het expressionisme; met reproducties naar veelal ongepubliceerd materiaal. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1959. 64 pp.
H. Marsman. Amsterdam, De Bezige Bij. 40 pp. (= Schrijvers prentenboek,
4).
R. VERBEECK, De dichter Hendrik Marsman [20 dr.]. Hasselt, Heideland.
158 pp. (= Vlaamse pockets, 32).
TH. DE VRIES, Meesters en vrienden. De gids, 123 e j., 5, mei, 320-337.
J.D.P. WARNERS, Daniel Heinsius en Marsman. Cartons voor de letterkunde,
2 e j., 4, sept., 15-27.
J. VAN DER WOUDE, De

dichter Marsman en het expressionisme. Wikor,

8e

j., 12, dec., 372-75.
Minne -

U. D'OLIVEIRA,

Ononderbroken monoloog van Richard Minne. Ti-

rade, 40, apr.-mei, 118-22.
70

Nahon - K. VERACHTERT, Alice Nahon to Tessenderlo; 1917-1923. Tijdsp.,
15 e j., 7, aug.-sept., 171-75.
Nijhoff - C. VERBURG-BRINKMAN, M. Nijhoff, leven en literatuur. NSt, 15 e l.,
9, sept., 576-82.
van Ostaijen - K. J[ONCKHEERE], Bij vier brieven van Paul van Ostaijen.
NVT, 13 e j., 10, 1163-1171.

Paul van Ostaijen. 2 e dr. Brugge, Desclee de Brouwer. 60 pp.
(= Ontmoetingen, 1).
Panhuysen - G. SMIT, Volwassen katholieke romankunst. WV, 9 e j., 50,
maart-apr., 82-84.
Du Perron - C. BITTREMIEUX, Du Perron aan de universi tei t. Tirade, 47/48,
dec., 346-47.
A. DEPREZ, E. du Perron ; 1899-1940 ; zijn leven en zijn werk. Brussel, A.
Manteau. 244 pp.
Du Perron en Vlaanderen. Studia germanica, 1, 1959, 97-114.
De Pillecyn - B.F. VAN VLIERDEN, Natur en cultuur in het werk van Filip de
Pillecyn. Streven, 13 e j., 7, dec., 631-36.
A. VAN WILDERODE [C. Coupe], Filip De Pillecyn. Brugge, Desclee de Brouwer. 72 pp. (= Ontmoetingen, 22).
Rensink - R. NIEUWENHUYS, Over de dichter G.J. Rensink. De gids, 123 e j.,
2, feb., 127-32.
Roelants - A. VAN DER VEEN, Maurice Roelants. Brussel, A. Manteau. 44 pp.
(= Monografieen over Vlaamse Letterkunde, 17).
Roest Crollius - B. KEMP [B.F. Van Vlierden], Eenzaamheid en menselijk
tekort ; het verhaal als terapie bij Bernard Roest Crollius. DWB, 105 e j.,
5, mei, 340-48.
Ryckeboer - G. DURNEZ, Louis Ryckeboer zestig. Boekeng., 38 e j., 9, nov.,
321-25.
Slauerhoff - W. RENIERS, Nihilisme en opstand in het werk van ,Jan Slauerhoff. Ts. der Vrije Univ. van Brussel, 2 e j., 1, 46-56.
Smit - [Nummer gewijd aan Gabriel Smit]. Roeping, 35 e j., 9, feb.
Timmermans - J. MERTENS, De oorzaken van het succes in Duitsland van
Timmermans' vertaald werk. Hand. v. d. Zuid-Ned. Maatsch. voor Taalen Letterk. en Gesch., XIII, 1959, 85-95.
Vercammen - L. SOURIE, De dichter Jan Vercammen. WV, 9e j., 49, j an.feb, 30-33.
Vestdijk - TH. GOVAART, Simon Vestdijk. Brugge, Desclee de Brouwer. 44
pp. (= Ontmoetingen, 18).
E. TERNOO, Over de corn ositie van De kellner en de levenden. LT, okt.,
206, 476-88.
Van Vriesland - A. KOSSMANN, De versmoorde stem. De gids, 123' j., 7, juli,
61-65.
A. DE ROOVER,
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Walschap - J.C. BRANDT CORSTIUS, Gerard Walschap. Brussel, A. Manteau.
44 p. (= Monograf ieen over Vlaamse Letterkunde, 19).
Na 1940
Algemeen - G. AERTSENS, Het eeuwenoude dualisme in de Nederlandse experimentele poezie. V1G, 44 e j., 9, 543-50.
A. DEN BESTEN, De poezie van de jongste dichtergeneratie. Jaarb. Maatsch.
Ned. Lett. 1959-60, 42-68.
A. CORNET, Diskussie over de moderne dichtkunst. LT, 207, dec., 658-64.
A. DEMEDTS, Een jaar Nederlandse letteren in Noord en Zuid. TVL, be j.,
4, 35-44.
J. ROELAND VERMEER [H.

Oosterwijk], Experimentele aspecten van de
Vlaamse zangberg. Kultuurleven, 27e j., 5, juni, 368-74.

J. WALRAVENS, De levende experimentele poezie in Vlaanderen. Perisc., be
j., 11, Sept., 1-2.
de als opgave. NSt, 15e j., 9, sept., 539-46.
Achterberg - A.J. COVERS, Liefde
A. MIDDELDORP, De tegenwoordige tijd van toen. De Bids, 123 e j., 9, sept.,
169-81.
Van Aerde - P.E.M. BOER, De romans van Rogier Van Aerde. DWB, 105' j.,
3, maart, 203-07.
Van Aken - Piet Van Akenstraat 1920, Terhagen. Bevrijding, 3, 135-38.
Andreus - H.V. JESSURIN D ' OLIVEIRA, An interview with Hans Andreus. Delta, winter, 16-27.
Blaman - Bij de dood van Anna Blaman. Nieuwsbl. v. d. Boekh., 127 e j.,
29, 21 juli, 1307-09.
TH. GOVAART, Anna Blaman, het eenzaam avontuur. Streven, 13e j., maart,
534-41 ; Ibid., 7, apr., 622-30.
E. VAN LOKHORST, In memoriam Anna Blaman. Gedeeld domein, 9, okt., 4-5.
G. STUIVELING, In memoriam Anna Blaman. BVN, 13e j., 12, aug., 201-02.
Boelens - L. HERBERGHS, Jan Boelens. NStn, 16e j., 5 apr., 142-43.
Dalle - A.S., Felix Dalle. WV, 8 e j., 48, nov.-dec. 1959, 433-34.
Fieuw - F. BONNEURE, Bij een roman van Roger Fieuw. WV, 8e j., 48, nov.dec. 1959, 413-15.
—, In memoriam Roger Fieuw. WV, 9e j., 50, maart-apr., 122-23.
Frank - BAYER, CL., Anne Frank en de deugd van hoop. Jong Kultuurleven, 5e j., 8/9, 339-44.
du XX e S. et christianisme. 4. l'esperance en Dieu
noire Pere. Paris, Casterman. 520 pp.
H. VAN PRAAG, Het dagboek van Anne Frank ; een uitdaging aan de wereld.

CH. MOELLER, Litterature

Studium generale, 6e j., 5, mei, 152-55.
D'Haen - C.J.E. DINAUX, De poezie van Christine D'Haen. BVN, 13e j., 10,
juni, 169-70.
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[J. Aerts], De „Gedichten" van Christine D'Haen. WV,
9e j., 54, nov.-dec., 458-61.
Hanlo - P. CALLS, Jan Hanlo, dichter van de paradoxale eenvoud. De gids,
123 e j., 4, apr., 259-66.
Kouwenaar - P. CALLS, Janus met het dubbele aangezicht. De gids, 123' j.,
6, j u ni, 418-25.
Lodeizen - Eight poems; translated from the dutch with an introductory
note by James Brockway. The London Magazine, vol. 7,2, feb., 22-27.
Lucebert - C. BUDDINGH', „Eenvouds verlichte waters". Zaandijk, J. Heijnis.
79 pp.
A. DONKER, [N.A. Donkersloot], Gissend naar Lucebert. NSt, 15 e j., 9, sept.

A. W1STERLINCK

582-86.

Van Maanen - P.H. DUBOIS, De wereld van W.G. Van Maanen. BVN, 14 e j.,
1, sept., 1-2.
Michiels - P. DE WISPELAERE, The work of No Michiels. Delta, winter,
18-22.
Mulisch - U. D'OLIVEIRA, Interview met H. Mulisch. Tirade, 37, jan., 25-32.
Rottiers - A. CLOOSTER [A. Verthe], De oezie van A.K. Rottiers. Band, 19e
j-.9

1, 25-29.

Ruyslinck - De arkprijs 1960. NVT, 2 e R, 14 e j., 2, 224-36.
Simons - P.H. DUBOIS, B j het heengaan van Ida Simons. BVN, 13e j., 12,
aug., 205-06.
Timmermans - F. BONNEURE, „Verloren zomerdag" ; een nieuw verhaat
van Lia Timmermans. WV, 9 e j., 49, jan.-feb., 43-45.
Vroman - P. CALLS, De bedreiging van een onherroepelijk ontwaken. De
gids, 123e j., 8, aug., 128-35.
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EMIEL WILLEKENS

LIJST VAN DE AAN DE BELGISCHE UNIVERSITEITEN
VOORGELEGDE LICENTIAATSVERHANDELINGEN EN DOCTORALE DISSERTATIES OP HET GEBIED VAN DE NEDERLANDSE LITERATUURGESCHIEDENIS EN DE
LITERATU U RWETEN SCHAP
A CADEMIE,JAAR 1959-1960
RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT

Licentiaatsverhandelingen :
Bovendaerde, Liliane : Politieke en Contra-Ref ormatorische ref reinen uit
de tweede hel f t van de zestiende eeuw, naar een gelijktijdig Gents handschri f t.
Bruyneel, Eric: Relaties tussen de Vlaamse Literatuur en de Anglo-Amerikaanse in de 19e Eeuw.
Defloor, Guido: Vijf onuitgegeven sermoenen van Dionijs van Hollant uit
het hs. U.B. Gent nr. 902. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en
glossarium.
De Keulenaer, Gerald : Constant Philippe Serrure (1805-1872), Leven en
werk.
Denooze, Freddy : „Een spel tegen de verachters van rethorycke" „Esbatement van Musycke ende Rhetorycke". Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.
Ghijsels, Paul : Selma Lagerlo f in het Nederlands. Studie van de vertalingen.
Hoogewijs, Georges : Bijdrage tot de Harlekinade in de Nederlandse letterkunde.
Libert, Vera: Adolf Herckenrath. Leven en Werken.
Sacre, Lydia : A. Hans en het volksleven in Vlaanderen omstreeks 1900.
Schelstraete, Antoon : Cyriel Buysse, zijn Nevelse periode (1895-1896). .
Stappaerts, Dirk: De Brusselse Kronieken van Herman Teirlinck in „De
Standaard" (1906-1912).
Steylaerts, Frans : Tekstuitgave met Inleiding, Aantekeningen en Glossarium van het volksboek „Destructie van Troyen" (1541).
Van Hoorne, Eric : Bijdrage tot de geschiedenis van de Al-Dietse beweging
in de 19e eeuw.
Vergheynst, Albrecht: J.B. Houwaerts „Die Remedie der Lief den". Proeve
van tekstuitgave, naar de Brusselse druk van 1583, met Inleiding, Aantekeningen en Glossarium.
Verstraete, Simone : Max Rooses' Literaire Kritiek.
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KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN

Licentiaatsverhandelingen :
Brees, Antoon : Onderzoek naar de techniek van Streuvels' eerste romans.
Brouwers, Fernand: De Haagse mens in de romans van Louis Couperus.
Burvenich, Frederik: Opvattingen over de ontstaansgeschiedenis der Nederlandse letterkunde bij de Nederlandse literatuurhistorici der 19e en
20e eeuw.
De Poortere, Jose' : Martinus Nijho f f. Een poging tot bespreking van zijn
literair werk.
Geens, Helena : Het letterkundig en cultureel leven to Leuven tussen 1900
en 1910.
George-dit-Marchal, Christiane : De Vlaamse letterkunde tijdens de Franse
Overheersing.
Heymans, Hendrika: Jan Engelman als dichter en criticus. Proeve van ontleding.
Michiels, Jan : Terugblik op tien jaar Vlaams literair leven aan de hand
van „Het Handelsblad der stad en provincie Antwerpen" 1844-1854.
Silkens, E.P. Jozef : De syntactisch-stylistische verschillen tussen Pallieter
en Boerenpsalm van F. Timmermans.
Simons, Lodewijk : Vlaanderen en Neder-Duitsland 1850-1900. Literair-historische studie.
Suffeleers, Tony: Edmond van Off el als letterkundige (1871-1959). Historisch-biogra f ische schets.
Van de Vliet, E.H. August: Aspecten van de landelijke roman in de postnaturalistische periode van de Europese letterkunde.
Van Nieuwenhuyse, Marie-Paule : De a f f ectiviteit en haar uitdrukkingsmiddelen in het moderne Nederlands aan de hand van de intieme dagboeken van Anne Frank en Paula Geerts.
Van Nuffel, Herman : De Nederlandse literatuur-historici en de vertalingstheorie.
Vanstraelen, Andre: Dr. Amand de Vos (Wazenaar). Letterkundige monogra f i e.
Doctorale dissertatie :
Boets, E.P.J.: Moderne theorieen in verband met de klankexpressie.
RIJKSUNIVERSITEIT TE LUIK

Licentiaatsverhandelingen :

Simon, H.: Arthur Ducroo in Edg. du Perrons „Het land van herkomst".
Gerard, J.: „Komen en gaan", „Maria Daneels, of het leven dat wij droomden", „Alles komt terecht" en „Gebed om een goed einde" van M. Roelants. Proeve van ontleding.
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BOEKBEOORDELINGEN
J.P. NAEFF, De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero.

Proefschrift. Gorinchem, J. Noorduyn en Zoon, 1960. 193 blz.
Met zijn proefschrift heeft Naeff een knap stuk werk gedaan. Met grote
zorgvuldigheid heeft hij, geleid door de repertoria van de grote bibliotheken, verzameld wat in de loop der eeuwen over Bredero was gezegd. Zich
niet latende afschrikken door het veelal vaststaande feit, dat hij niets zou
vinden dan reeds uit den treure herhaalde, nietszeggende kwalificaties.
Verrassingen, zelfs op kleine schaal, zijn zeldzaam geweest, maar dat daaromtrent zekerheid werd geschapen, is voor latere onderzoekers van waarde. Bij de 20ste-eeuwse boekjes zonder pretentie is reeds hun voortdurende
toeneming van belang, soms ook hun partijkiezen in de gerezen strijdvragen. De mate waarin Naeff zijn boek, ondanks dit weinig boeiende materiaal, leesbaar heeft gehouden, verdient alle waardering.
Geen vrede kaii ik echter hebben met de verdeling van Naefss materiaal
in hoofdstukken die telkens 50 jaar omvatten. De moeilijkheid waarvoor
hij zich geplaatst zag, komt vooral uit zijn ongeneigdheid, uit te gaan van
de maatschappelijke verhoudingen en de verschuivingen daarin. Nu kan
men van mening verschillen over de vraag, in hoeverre de kwaliteiten van
een dichter berusten op herediteit of natuurlijke aanleg, dan wel op zijn
plaats in de klasseverhoudingen van zijn tijd en de verschuivingen, die
daarin optreden. Maar deze strijdvraag verdwijnt, wanneer wij het niet
over de dichter hebben, maar over zijn publiek. Wanneer wij weigeren hier
ook andere maatschappelijke verschijnselen dan literaire in het geding te
brengen, komen de meeste en grootste veranderingen uit de lucht vallen.
Een term als classicisme geeft een naam, maar verklaart bitter weinig, zolang hij niet in een oorzakelijk verband komt te staan.
Interessant in dit verband is Naeffs vijfde stelling : „De huidige voorkeur voor de lyrische poezie van Bredero boven de lyrische poezie van
Hooft berust voornamelijk op niet litteraire overwegingen."
De wijze waarop hij mijn wetenschappelijke reconstructie van Bredero
aan de orde stelt, heeft mij uiteraard veel voldoening gegeven en niet minder zijn vierde stelling: „Ten onrechte is de romantische opvatting over
Bredero het wijdst verbreid". Ik ga echter niet zo ver als hij in het toekennen aan romanschrijvers van het recht aan personen uit de werkelijkheid fictieve daden of eigenschappen toe te dichten.
In een soortelijke indeling van de publicaties over Bredero schrijft Naeff
onder 7 (blz. 143) : „Opvoeringen met recensies daarvan. Tot een werkelijk
groot publiek richten deze gelegenheidsvoorstellingen zich niet, maar wel
dragen zij, merkwaardig genoeg meestal in negatieve zin, tot de waardering van Bredero bij."
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Deze enigszins pessimistische beschouwing is reeds nu door de feiten
achterhaald. Na het succes van de opvoering van de Brabander in de afscheidstournee van de grote Jan Musch, voor een grotendeels vrouwelijk
publiek, heeft de Leidse volksuniversiteit K. & 0. nu in maart en april
liefst 4 opvoeringen van het Rotterdams toneel georganiseerd, waarvan 2
speciaal voor houders van groene kaarten (arbeiders van subsidierende bedrijven). Ik kan mij geen tweede voorbeeld van zo'n reeks herinneren. De
Brabander krijgt werkelijk zijn kans „het" nationale toneelstuk van Nederland te worden. Een concurrent zie ik niet.
J.A.N. KNUT'TEL

Madrigalia; met inleiding en aantekeningen van Dr. M.C.A. van der Heijden. Zwolle, N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1960. 289 blz. met 5 buitentekstplaten. Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, nr. 39. Ing. 190 F.

JOANNES STALPART VAN DER WIELE,

In de jongste eeuw heeft het aan belangstelling voor Stalpart van der
Wiele niet ontbroken. Van Vloten, Hoogewerff, Knippenberg, van Duinkerken, Michels, Polman, Mensink e.a. hebben in essay, bloemlezing en
monografie verschillende facetten van zijn dichterschap en zijn persoonlijkheid belicht. Thans vestigt Dr. M.C.A. van der Heijden onze aandacht op
een reeks Madrigalia, d.z. 84 „vergeestelijkende bewerkingen" van 16de
eeuwse Italiaanse liederen, die als onopvallende bijlage achteraan de in
1634 te Antwerpen uitgegeven Gulde-Iaers Feest-Dagen werden opgenomen en oorspronkelijk bedoeld moeten geweest zijn als devote opwekkingen voor de „vergadering der maagden die onder Stalparts geestelijke leiding stond".
De wijze waarop v. d. H. die Madrigalia heeft gepubliceerd, nl. in paralleltekst tegenover de Italiaanse bron en een letterlijke vertaling daarvan,
zo niet de
wekt al dadelijk belangstelling en illustreert voortreffelijk
eigenlijke renaissancistische imitatio dan wel de contrareformatorische
aemulatio-metode en mode, waaraan 16de en 17de eeuwse schrijvers zich
niet konden onttrekken; die geestelijke Madrigalia zijn immers geenszins
uitsluitend de vrucht van persoonlijke meditatie, maar werden mede door
Italiaanse wereldlijke liederen geinspireerd.
Deze metamorfoze van profane naar vrome inhoud wordt uitvoerig en
overtuigend toegelicht in een inzichtrijke, literair-historisch gefundeerde
na een op gezag van Meninleiding van 67 blz. Belangrijk is allereerst
sink ontworpen biografische schets het in relief brengen van het 16de
eeuwse Italiaanse madrigaal, dat ten grondslag ligt aan Stalparts tekst. Het
wordt gedefinieerd als een „meerstemmig kort profaan muziekstuk a capella met een poetische, niet strofische tekst, zonder vast vormschema",
na de verstarring van het renaissancistisch imitatio-beginsel
een tekst
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ontsproten uit „de baaierd van de petrarkistische liefdeslyriek". Stalpart.
zelf was er vertrouwd mee geraakt tijdens zijn verblijf in Italie, maar ook
in de Nederlanden waren Italiaanse melodieen en madrigalen in de smaak
gevallen, getuige ervan o.a. de op het einde van de 16de eeuw te Antwerpen verschenen Italiaanse muziekbundels. Schr. wijst op vijf dergelijke uitgaven, waaraan Stalpart heel wat ontleende. In zijn daaropvolgende beschouwingen ,,over de inhoud en vorm der madrigalen" legt hij er nadruk
op dat wel laat-middeleeuwse thema's in de Madrigalia worden overgeno-men, maar het niettemin verkeerd is Stalpart eenvoudig als „een verlate
middeleeuwer" te beschouwen, zoals Hoogewerff, Walch en van Es het deden. Al ontbreekt het renaissancistische ordenings- en cyclisch struktuurprincipe, toch worden de Madrigalia gekenmerkt door een „moderne virtuositeit" (Michels), een „contrareformatorische geest" (van Duinkerken
en Polman) en vooral door opmerkelijke barokelementen, die ze in een
heel andere sfeer plaatsen dan de naar inhoud overeenkomstige middeleeuwse liederen. Ze worden daardoor in „een hemels perspectief" verheven, en weerspiegelen daarenboven het devoot humanisme, de mediterende en vermanende houding, alsmede de lyrische bewogenheid van hun
bijbels georienteerde auteur.
Bijzonder instruktief zijn de bladzijden gewijd aan „Stalparts behandeling van de bronnen". Merkwaardig is allereerst dat ook Stalpart in zekere
zin de imitatio-metode heeft toegepast, en uitgegaan is niet alleen van de
muziek maar ook van de tekst van een hele reeks Italiaanse madrigalen;
maar dat gebeurde in de zin van een vergeestelijking, met het welbewuste
doel een kring van devote klopjes geestelijke liederen te verschaffen. De
grondteksten oefenden een bevruchtende werking op zijn inspiratie, ze
stuurden en bewogen hem naar een hem eigene geestelijke grondgedachte
die „volgens het model en met de middelen van bewonderde profane gedichten„ in kristelijke geest uitbloeide. Zo zijn de Madrigalia veeleer een
glansrijk voorbeeld van aemulatio, d.i. „een in verhevenheid voorbijstreven van het voorbeeld door verkristelijking", in de aard van wat o.a.
Revius en Vondel en de Harduwijn verwezenlijkten. Aldus werd b.v. een
Italiaans dageraadslied de grondslag van een kristelijk paaslied, en inspireerden profane minneliederen tot vrome Maria- en Kristuszangen. De
taalvaardigheid van de auteur, zijn stilistische eigenschappen, zijn persoonlijke aanleg en orientatie hebben vanzelfsprekend hun stempel erop gedrukt.
Sobere woordverklaringen, en bio-bibliografische gegevens betreffende
de door Stalpart nagevolgde Italiaanse komponisten verhogen nog de
waarde van Dr. van der Heijdens voortreffelijke tekstuitgave, die als een
wezenlijke aanwinst in de Stalpart-literatuur mag worden begroet.
0. DAMBRE
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Koninklijke Soevereine Hoof dkamer van Rhetorica De Fonteine te
Gent. Jaarboek 1960. X. (2e reeks. Nr. 2). 159 blz.

De voorbeeldige regelmaat, waarmee Prof. Dr. P. De Keyser als Hoofdman van de Fonteine de jaarboeken van deze Gentse rederijkerskamer in
het licht zendt, bezorgt ons een belangrijke bundel opstellen, gecentraliseerd rond de figuur van Dr. Hippoliet Van Peene, wiens 150e geboortedag we op 1 januari j.1. herdachten.
Drs. F. Demedts is er in een erg beknopte behandeling (p. 5-17) in geslaagd de complexiteit van een nog steeds verwarde periode in haar hoofdtrekken tot een overzichtelijk en sluitend geheel te herleiden. Uiteraard
doet de opsomming van titels en data vele aspecten verwaarlozen, maar
toch kan getuigd worden dat de bijzondere karakteristieken die de opsteller
of en toe inlast, merkwaardig scherp en juist zijn.. Bovendien is hij door
de belangstelling voor zijn thema niet in een onverantwoorde ophemeling
vervallen, al heeft hij op het einde van zijn betoog de eerder negatieve
facetten, die de rechtvaardige terugblik op Van Peene nu eenmaal oplevert,
listig als toegevingen geformuleerd.
Dr. W. Van Eeghem verzorgt naast een overdreven eulogische inleiding,
de filologische annotaties bij en de integrale tekstheruitgave van Van
Peenes allereerste werk, Keizer Karel en de Berchemse Boer (1841) (p. 1995). De aantrekkelijkheid van de tekst wordt sterk verhoogd door het inschuiven van de muzikale wijsjes, uit het Fonteine-archief opgegraven en
hier voor het eerst gepubliceerd. Wij missen echter wel een beetje zin voor
evenwicht en waarde wanneer hij Nestroy uitspeelt tegen onze Van Peene,
als impuls tot een revival. Het zou ons op deze plaats te ver leiden er

nader op in te gaan, maar wie iets vermoedt van internationale toneeltoestanden en -tradities, moet in zijn besluit afwijzend reageren.
Dra A. Deprez onderzoekt een specifiek aspect van Van Peene ; in een
vlijtige en zonder twijfel definitieve studie heeft ze de genesis van De
Vlaamsche Leeuw achterhaald. De boeiende en grondige speurtocht Levert een aantal themata op, die alle voldoende uitvoerig uitgewerkt worden
met het oog op het onmiddellijke doel, maar die tevens stuk voor stuk verdienen in hun geheel te worden nagegaan.
Dat mag trouwens de slotindruk van dit jaarboek blijven. De hele 19e
eeuw is, zoniet op elk dan toch op theatergebied, onvolledig bestudeerd;
de zeldzame bestaande studies voldoen niet langer en het mag voor de
Fonteine een vererende en dankbare taak heten, in dit Van Peene-jaar voor
dit onderwerp wellicht te stimuleren. De begeleidende tekst bij Van Peenes
portret door Hendrik Dillens kan dan reeds als een eerste element in een
Zuidnederlandse toneelikonografie worden beschouwd.
CARLOS TINDEMANS
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„DIE ROOZE” VAN EUGEEN VAN OYE
,,I'll not leave thee, thou lone one,
To pine on the stem"
Thomas Moore

Onder de nalatenschap van Dr. Eugeen van Oye, nu in het bezit
van zijn zoon Prof. Dr. Paul van Oye te Gent, bevinden zich de handschriften van enige gedichten van Guido Gezelle als: Dien Avond en
die Rooze, Rammentati, Ik misse U en To a friend on the eve of May.
Van deze verzameling is het handschrift van Dien Avond en die Rooze
verreweg het merkwaardigste. Prof. Paul van Oye is zo vriendelijk
geweest om toestemming te geven voor de publikatie van de in zijn
opdracht gemaakte foto's van het manuscript, en stelt daardoor de
lezer in staat een curieus document te bestuderen.
Het stuk is niet van de hand van Gezelle en ook niet door hem
gesigneerd: het is met potlood door Eugeen van Oye geschreven. De
lezer kan zich hiervan overtuigen door b.v. de foto's te vergelijken met
die van de brief waarin Eugeen Gezelle dankt voor Dien Avond en die
Rooze, gepubliceerd in Fr. Baur, Uit Gezelle's leven en werk, Leuven,
1930, pl. XXVIII en XXIX: het handschrift van het gedicht is alleen
steiler en geremder dan dat van de brief.
Merkwaardig is nu dat niet alleen de eerste versie, maar ook de
verbeteringen van Van Oyes hand zijn. De verbeteringen werden zeker
voor een deel tijdens het opschrijven van het gedicht aangebracht :
zie o.a. vers 31. Het gedicht is geschreven op een blaadje Bathpapier,
een papiersoort die Gezelle in de Roeselaarse jaren niet gebruikte. De
handtekeningen van Eugeen van Oye vinden we op meer documenten
terug: het handschrift van To a friend van 30 april 1858 vertoont
deze exercities ook. Blijkbaar verkeerde de jonge Eugeen in 1858 in
de periode waarin men zijn persoonlijkheid in eindeloze handtekeningproeven probeert te bevestigen. Het lijkt erop dat het gedicht door
Eugeen is geschreven op een blaadje papier uit eigen voorraad op een
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tijdstip in 1858. Gezien de verbeteringen, door Eugeen zelf tijdens
het opschrijven aangebracht, ligt het voor de hand aan te nemen dat
Gezelle het gedicht op het moment van inspiratie aan Eugeen heeft
gedicteerd. Eugeen heeft een blaadje papier van zichzelf genomen en
is aan het werk gegaan. Hoe meer het gedicht vorderde, hoe moeizamer het ging: het aantal verbeteringen neemt naar het einde toe.
Om deze verbeteringen te bezien in het perspectief van de wijzigingen die Gezelle later heeft aangebracht, volgen hieronder de teksten van a. het handschrift met als varianten de verbeterde bewoordingen (1858), b. de eerste publikatie in Lettervruchten van het tael- en
letterlievend studenten-genootschap der katholyke hoogeschool te Leuven, onder de zinspreuk : Met Tyd en Vlyt, Leuven, 1863, blz. 181182 (1863) en c. Gezelles bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden 2,

Leuven, Rousselaere, 1879, blz. 126-127 (1879). De publikatie in het
ts. Rond den Heerd VIII, 1873, is nagenoeg gelijk aan die van het
Met Tyd en Vlyt : de varianten staan onder deze tekst. Zo zijn ook de
varianten in de (definitieve) tekst in Gedichten, Gezangen en Gebeden 3, Rousselare, 1893, blz. 113-114 onder die van 1879 vermeld. Al
deze teksten zijn aan genoemde bronnen ontleend, met uitzondering
van de tekst van Met Tyd en Vlyt, die uit het variantenapparaat van
de Jubileumuitgave van Guido Gezelle's Volledige Werken, dl. III,
Amsterdam, 1930, blz. 101-102 herleid werd.
1858

Dien avond en die rooze
'K heb menig menig uer by u
gesleten en genoten,
noch nooit en heeft een uer met u
noch my noch wien ? verdroten
5 'K heb menig bloem voor u aen u
gelezen en geschonken,
en lyk een bie met u met u
Der honing uit gedronken;
10

Maer nooit een uer zoo lief met u,
zoo lang zy duren koste,
maer nooit een uer zoo leed om u
wanneer ik scheiden moste,
Als de uer wanneer niet ver van u
Dien avond neer gezeten,
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15 Gy spraekt tot my en ik tot u:
wat onze zielen weten.

20

Maer nooit een bloem zoo schoon van u
gezocht, geplukt, gelezen
Als die dien avond blonk op u,
En mogt de myne wezen...!
Ofschoon voor my, ofschoon voor u,
wie zal dit kwaed genezen ? Een uer by my een uer by u
niet lang een uer mag wezen,

25 Ofschoon voor my ofschoon voor u
Zoo lief en uitgelezen,
Die rooze, al is 't een roos van u,
niet lange een roos zal wezen
30

toch lang bewaert, dat zegge ik u,
ten waer o (?) 'k al (?) verbooze (7),
myn hert drie dierbre beelden : u,
DIEN AVOND en DIE ROOZE !

J.C. Heri Hodie Ipse et in saec ! in vig. O.F. Def. 1858. ha, lOa p.b.
Doorgestreepte tekst :
8. Den 12. zy 13. uer 15. Ik sprak/my ik spr k 17. nooit zoo schoone bloem
24. niets (?) vlugtiger kan wezen 26. Hoe 27. Een roos, al was 28. mag 30.
a) 'k mogt (?) al (?) verboozen (?) ik al (?) verbooze (?) 31, myn herte
die gebeelden : u,
N.B. De indeling in strofen valt op de versozijde van het ms. meer
in het oog dan op de rectozijde. Deze echter schijnt de neiging te tonen om in ieder geval na elke vierde versregel met een hoofdletter te
beginnen. (Niet bij alle versregels kan met zekerheid een hoofd- of
kleine letter vastgesteld worden : zie vv. 3, 4, 11, 16, 17, 25, 28, 31) .
Daar het niet duidelijk is of hier gesproken moet worden van de wil
van de dichter of van een interpretatie van Van Oye, wordt deze wat
moeilijk waarneembare strofenbouw niet in de beschouwing betrokken.
1863
Dien Avond en die Rooze

Aen E.V.O.
'k Heb menig menig uer by u
Gesleten en genoten,
En nooit 'n heeft een uer met u
Me een enklen stond verdroten.
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5 'k Heb menig menig bloemen u
Gelezen en geschonken
En lyk een bie, met u, met u,
Het zeem eruit gedronken;
Maer nooit een uer zoo lief met u,
10
— Zoo lang zy duren koste Maer nooit een uer zoo droef om u,
Wanneer zy scheiden moste Als de uer wanneer ik dicht by u,
Dien avond, neergezeten,
15 U spreken hoorde en sprak tot u
Wat onze zielen weten.
Noch ooit een bloem zoo schoon, van u
Gezocht, geplukt, gelezen,
Als die dien avond blonk op u,
En mogt de myne wezen !
20
Ofschoon zoo wel voor my als u
Wie zal dit kwaed genezen ? Een uer by my, een uer by u
Niet lang een uer mag wezen,
25 Ofschoon voor my, ofschoon voor u,
Zoo lief en uitgelezen,
Die rooze, al was 't een roos van u,
Niet lang een roos mogt wezen,
Toch lang bewaert, dit zeg ik u,
't En waer 'k het al verlooze,
30
Myn hert drie dierbre beelden: u,
DIEN AVOND - EN - DIE ROOZE !

1858
Rond den Heerd, 1873, blz. 343:
Opdracht : AAN... 1. 'k Heb menig uur bij U 2. geen komma 3. U 4.
enkelen 5. menig, menig/U 7. met U, met U 9. eene uur/U/geen slotkomma 11. eene uur/U/geen slotkomma 13. geen slotkomma 14. dien
avond neergezeten/geen komma's 15. tot U 17. geen komma / U 18. geen
slotkomma 19, dien avond/U /geen komma 21. U 23. Eene uur / eene uur
bij U 24. eene uur/wezen; 25. U/geen slotkomma 27. die rooze,/U /geen
slotkomma 29. zegge ik U, 31. U, 32. Dien avond - en - die rooze!

1879
Dien Avond - en - die rooze!
Aan den voorgaande
'k Heb menig menig uur bij u
gesleten en genoten,
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en nooit en heeft een uur met u
me een enklen stond verdroten.
5 'k Heb menig menig blom voor u
gelezen en geschonken,
en, lijk een bie, met u, met u,
er honing uit gedronken;
maar nooit een uur zoo lief met u,
zoo lang zij duren koste,
10
maar nooit een uur zoo droef om u,
wanneer ik scheiden moste,
als de uur wanneer ik, dicht bij u,
dien avond, neergezeten,
15 u spreken hoorde en sprak tot u
wat onze zielen weten.
Noch nooit een blom zoo schoon, van u
gezocht, geplukt, gelezen,
als die then avond blonk op u,
en mocht de mijne wezen!
20
Ofschoon, zoo wel voor mij als u,
wie zal dit kwaad genezen ? een uur bij mij, een uur bij u
niet lang een uur mag wezen;
25 ofschoon voor mij, ofschoon voor u,
zoo lief en uitgelezen,
die rooze, al was 't een roos van u,
niet lang een roos mocht wezen,
toch lang bewaart, dit zeg ik u,
't en ware ik 't al verlooze,
30
mijn hert drie dierbre beelden: U,
DIEN AVOND - EN - DIE ROOZE

Gedichten, Gezangen en Gebeden 3, Rousselaere 1893 blz. 113/114: 13. ik
dicht bij u, 19. in GGG 2 en 3; blonk op, Been u 30. verloze,

De veranderingen die van 1858 tot 1879 in de tekst van het gedicht
zijn aangebracht, illustreren de mededeling die Gezelle in een brief
aan Eugeen van Oye over zijn dichten geeft:
,,Die hoedanigheid van onmiddellijke uitstrooming is zeker een van
de zekerste waerborgen dat een stuk goed is of goed worden kan,
nogtans kan dat alleen alle gebreken niet vrij spreken, ik heb ook
stukken gemaekt in denen trek, v.g. excelsior, 't net, &c, die 'k nogtans alle, volgens den raad van al wat letterkundig is of geweest is,
nadien met koelen hoo f de nagezien en verbeterd hebbe, zonder
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nogtans peize ik die hoedanigheid van spontaneiteit te verliezen".1
De gebreken tengevolge van de door Gezelle gedicteerde, maar
kennelijk niet nauwkeurig gecorrigeerde improvisatie laten zich in
de fouten van Eugeens manuscript voelen.
De verzen 13-15 zijn onlogisch. De bedoeling van Gezelle was aanvankelijk :
Als de uer wanneer niet ver van u
Dien avond neer gezeten,
15 Ik sprak tot u ...
welke bewoording het de dichter moeilijk maakte om vers 15 te doen
eindigen op u, het woordje waarop alle oneven verzen uitgaan. Na het
dicteren van het woord „sprak" zag hij dat in en liet vers 15 beginnen
met : „Gy spraekt". Hij vergat echter het verband met vers 13 en 14,
waardoor de beknopte bijzin : „niet ver van u dien avond neer gezeten" grammaticaal betrokken werd op het subject „Gy", hoewel het
betrekking diende te hebben op „my". Deze fout zal eerst in 1863 verbeterd worden :
Als de uer wanneer ik dicht by u,
Dien avond, neergezeten,
15 U spreken hoorde en sprak tot u"
De verzen 27-28 vertonen een andere oneffenheid. De drie laatste
strofen (de verzen 21 t/m 32) vormen een volzin : de verzen 21-24 en
25-28 bevatten twee nevengeschikte concessieve bijzinnen, gevolgd
door de hoofdzin in de verzen 29-32. Het was eerst Gezelles bedoeling
dat beide concessieve bijzinnen een, gezien het gebruik van het onbepaalde lidwoord en van het presens, algemeen gehouden bewering
zouden inhouden : „ofschoon een uer by my een uer by u niet lang
een uer mag wezen" en „ofschoon een roos... niet lang een roos mag
wezen." Gezelle zette echter de tweede bijzin verkeerd voort : in plaats
van het voor de tijdloze, algemene bewering geschikte presens dicteerde hij : „ofschoon een roos, al was 't ..." Hij liet dit verbeteren in:
,,al is 't ...", maar wijzigde het algemene „een roos" in „Die rooze" en
behield door deze verbijzondering de inconsequentie:
27 Die rooze, al is 't een roos van u,
niet lange een roos zal wezen.
Ook dit verbeterde hij voor de publikatie in 1863:
27 Die rooze, al was 't een roos van u,
Niet lang een roos mogt wezen
1 Guido Gezelle's Volledige Werken (Jubileumuitgave), d. XVII, 1937, blz. 7, brief aan
Van Oye in 1858.
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en verbrak daarmee gedeeltelijk het parallellisme met de eerste concessieve bij zin in de verzen 21-24 ten gunste van de aanloop naar de
climax van het slotvers.
Vers 4 van het handschrift :
noch my noch wien ? verdroten

zal vanaf 1863 gewijzigd worden in
Me een enklen stond verdroten.

wat de gevoelsexpressie zeer ten goede komt : het wat uitdagend vragende ,,wie ?" laat a.h.w. een derde persoon toe in een gedicht, doortrokken van een innige verhouding tussen twee mensen: ik en u, en
doet daardoor aan de sfeer van het geheel tekort.
In deze gevallen heeft Gezelle terecht „met koelen hoofde nagezien
en verbeterd". Dat bij alle wijzigingen in 1863 „de hoedanigheden van
spontaneiteit" niet verloren ging, valt te betwijfelen. Zo verandert
Gezelle vers 8 in 1863 van
Der honing uit gedronken;

in het minder klankexpressieve
Het zeem emit gedronken.

In 1879 keert hij terug naar de oorspronkelijke tekst :
Er honing uit gedronken.

De verzen 9-12 waren in de allereerste versie van 1858 gekunsteld
doordat Gezelle het „uer" personifieerde. Hij verbeterde dit al direct
door in vers 12 „zij" te vervangen door „ik". In 1863 keerde hij echter
naar de gekunstelde personificatie terug :
10

Maer nooit een uer zoo lief met u,
Zoo lang zy duren koste Maer nooit een uer zoo droef om u,
Wanneer zy scheiden moste Als de uer ...

Ook hier geeft hij in 1879 weer de voorkeur aan de verbeterde eerste versie :
10

Maar nooit een uur zoo lief met u,
zoo lang zij duren koste,
maar nooit een uur zoo droef om u,
wanneer ik scheiden moste,
als de uur...
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Versterkt Gezelle in 1863 het parallellisme aan vers 1: „'k Heb
menig menig uer by u," op een gelukkige wijze door vers 5 van het
handschrift van
'k Heb menig bloem voor u aen u

to veranderen in
'k Heb menig menig bloemen u

(nog sterker in 1879: „'k Heb menig menig blom voor u"), door
andere wijzigingen zwakt hij in 1863 het parallellisme af. Vers 21 in
1858 :
Ofschoon voor my, ofschoon voor u

(gelijklopend aan vers 25 : „Ofschoon voor my ofschoon voor u) wordt
in 1863 voorgoed :
Ofschoon zoo wel voor my als u

waardoor de breuk in het parallellisme naar de inhoud tussen de twee
zinnen ook in de vorm wordt geaccentueerd. Vers 17 (1858)
Maer nooit een bloem zoo schoon van u

(door een verbetering gelijklopend aan vers 9 en 11, resp.: ,,Maer
nooit een uer zoo lief met u" en „Maer nooit een uer zoo iced om u")
klinkt in 1863 als
Noch ooit een blom zoo schoon, van u.

verstandelijker dan de eerste versie ; in 1879 wordt het parallellisme
aan vers 9 en 11 niet hersteld, doch de trant wordt gevoeliger door de
versterkende dubbele ontkenning :
Noch nooit een blom zoo schoon, van u.

Gezelle heeft met vers 17 een nieuw ritmisch geheel willen beginnen : het blijkt niet alleen uit de punt achter vers 16, maar ook uit
het beginwoordje „Nock" dat het parallellisme verbreekt 2.
De tekst van vers 30 van het handschrift :
ten waer o(?) 'k al (?) verbooze (?)

wordt met veel voorbehoud gegeven : het manuscript is daar nagenoeg
onleesbaar. Door het strijken van de vingers langs de vouw op een
2 Zie ook J. Aerts, Retorische structuurelementen in Gezelle's poezie. Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academic, 1957, blz. 141.
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2. Handschrift van Guido Gezelles Dien Avond en die Rooze, versozijde.
(iets verkleind)

plaats waar zich waarschijnlijk door verbeteringen veel potlood bevond, zijn vele vegen ontstaan en is de tekst voor een groot deel weggewist. Is de veronderstelde tekst juist, dan kan aan het vers een zekere
gevoelsexpressieve kracht niet ontzegd worden. Ze lijkt sterker dan in
in het definitieve vers, maar daardoor wat te opvallend, vlak voor de
uiteindelijke climax ; de latere tekst, absoluter maar minder expressief, past dan beter in het geheel.
Resumerende kan men het gedicht van 1858 karakteriseren als een
door herhaalde parallellismen opgestuwde stroom van gevoel, spontaan opgeweld, maar ook met de onregelmatigheden die door een onvoldoende gecorrigeerde „onmiddellijke uitstrooming" kunnen ontstaan. In de versie van 1863 zijn deze onregelmatigheden verdwenen,
maar de gevoelsstroom wordt hier en daar door te verstandelijke wijzigingen te zeer vertraagd. Tenslotte wordt in 1879 een allergelukkigst
compromis gevonden tussen spontaneIteit en keurend verstand en bereikt deze schepping eerst recht het peil van de schoonste liefdes- en
vriendschapsgedichten in onze taal.

II
Niet alleen echter door de poetische waarde is het gedicht Dien
Avond en die Rooze een belangwekkend moment in Gezelles ceuvre.
Het krachtig liefdegevoel dat o.a. in dit gedicht van de leraar Gezelle
uitgaat naar de leerling Eugeen van Oye, heeft de aandacht getrokken.
Urbain van de Voorde heeft naar aanleiding daarvan zijn Eros-theorie
ontwikkeld 3 en zodoende aanleiding gegeven tot verwoede polemische
uitlatingen van o.a. P. Allossery 4 en Fr. Baur 5.
Wil men de betekenis van gedichten als Dien Avond en die Rooze
in het leven van Guido Gezelle bepalen, dan moet men de omstandigheden waaronder deze gedichten ontstaan zijn, zo nauwkeurig mogelijk trachten te omschrijven. Al is het zonder meer duidelijk dat uit
een gedicht als Dien Avond en die Rooze een grote genegenheid
spreekt, het is met dit gedicht alleen, los van zijn ontstaansgrond, niet
mogelijk vast te stellen, welke de aard van de genegenheid is die erin

3 Urbain van de Voorde, Guido Gezelle, Amsterdam 1926 en Guido Gezelle's Eros,
Mechelen, Amsterdam, 1930.
4 Guido Gezelle's Volledige Werken (hierna Jub. uitg.), dl. IV, 1930, blz. 142-146.
5 Fr. Baur, Uit Gezelle's leven en werk, Leuven 1930, blz. 172-174.
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uitgesproken wordt. Men kan dit gedicht genieten, zonder jets te kennen van de omstandigheden die tot zijn ontstaan hebben geleid, als een
liefdesgedicht, door X. geschreven, waarin de liefde van de ene mens
tot de andere uitgesproken wordt ; daarbij is het niet van onontbeerlijk belang te weten of „dien avond" een lichte, zachte juni-avond,
dan wel een koude oktobermaand bij het schijnsel van de lamp en
,,die rooze" een attentie zonder meer of een symbool was, ja zelfs of
met „u" een man of en vrouw werd toegesproken. Is het echter de
bedoeling dit gedicht als gedicht van Gezelle voor Eugeen van Oye zo
precies mogelijk te begrijpen, of met het gedicht de biografie van Gezelle of Eugeen van Oye te verrijken, dan kan het van het grootste
belang zijn te weten, wat voor een avond Gezelle bedoelde, wat de
roos precies te betekenen had en waarom hij het gedicht voor Eugeen
van Oye maakte.
Van de omstandigheden waaronder Dien Avond en die Rooze geschreven is, staat het volgende vast. Gezelle dicteerde het op de avond
van 1 november 1858 om ongeveer 10 uur aan Eugeen van Oye. In dit
gedicht wordt herinnerd aan een avond toen Eugeen hem tij dens een
intiem gesprek een roos schonk. Aan A. Walgrave deelde Eugeen van
Oye tientallen jaren later mede: „Die rooze was er eene die ik van
huize meegebracht had, na een verlofdag en die ik aan mijn beminden
meester schonk" 6. Volgens een mededeling van de heer J. Pollet, gewezen leraar aan het Klein Seminarie te Roeselare, blijkt uit de prospectussen van 1849 en voor en na 1880 dat de leerlingen op Allerheiligen in het Seminarie verbleven. Zo zal het ook in 1858 geweest
zijn. De mogelijkheid bestond echter dat leerlingen om bijzondere
redenen toestemming kregen om een of meer dagen naar huis te gaan.
Gezien het herinneringskarakter van Dien Avond en die Rooze ligt
het voor de hand aan te nemen dat Eugeen de roos heeft geschonken
op een avond voor 1 november 1858, b.v. toen hij was teruggekeerd
van de grote vakantie die in die jaren omstreeks 1 oktober eindigde.
Toch is het mogelijk dat Eugeen een bijzonder verlof had gekregen
en op de avond van 1 november zijn roos gaf ; Gezelle moet dan het
herinneringskarakter aan het gedicht opgelegd hebben. Dit zou een
verklaring van de moeilijkheden met vers 27 in het handschrift kunnen zijn.
Over het gebaar dat aanleiding werd tot Dien Avond en die Rooze
schrijft Eugeen zelf aan Gezelle in een dankbrief voor het gedicht:
6 Caesar Gezelle, Keurgedichten van Guido Gezelle, Amsterdam, Brugge, z.j. dl. I,
blz. 255.
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„Ik heb u deze rooze gegeven, om de waarheid te zeggen, als de laatste rooze van den zomer. Dit besluit alles : ik behoef u niet te zeggen
wat onze zielen weten. — Ik heb ze u, ten tweede, gegeven om eenige
Poetieke gedachten in u door mij te wekken en in d'hope van ze misschien in een Dichterbloeme weer te mogen ontvangen.” 7 Het gedicht
spreekt van „drie dierbre beelden" : u, dien avond en die rooze. Het
eerste beeld : u is het beeld waarop het gehele gedicht steunt : het is
de geliefde persoon naar wie het hart van de dichter uitgaat. Dit beeld
wordt echter gezien in een bijzondere situatie : lien avond, en kan
eerst bepaald worden wanneer deze situatie duidelijk is. Er heeft op
die avond een gesprek tussen Gezelle en Eugeen plaats gevonden en
dit gesprek heeft de zeer bijzondere, innige sfeer aan de avond gegeven. Dit gesprek bevat voor de buitenstaander een geheim : „wat onze
zielen weten". Het hoofdmoment van het gesprek is het aanbieden
van die rooze en deze bloem deelt in het geheim : „Dit besluit alles:
ik behoef u niet te zeggen wat onze zielen weten." Wie dus weet wat
de roos beduidt, begrij pt het hoofdmoment van het gesprek en daarmede de situatie waarin door Gezelle Eugeen van Oye werd gezien.
De lezer neemt uit het gedicht de kracht van de liefdestroom naar
Eugeen waar; het is hem echter onmogelijk de aard van deze liefde
te kennen, wanneer hij de betekenis niet weet die door de gesprekspartners aan de roos werd gehecht : de symboliek van de roos is de
sleutel op het gedicht.
P. Allossery en Fr. Baur hebben zich over de betekenis van Eugeens
geschenk in verschillende zin uitgelaten. P. Allossery 8 beschouwt het
schenken van de roos als een bewijs van vriendschap: over de betekenis van de roos zelf spreekt hij niet. Eugeen schrijft echter dat hij
de roos gegeven had als „de laatste rooze van den zomer" en dat dit
alles „besluit" : er wordt een symboliek aan de roos gehecht die te
maken heeft met vergankelijkheid. Het is daarom niet waarschijnlijk
dat het schenken van de roos een vriendschapsbewij s zonder meer was.
Fr. Baur 9 spreekt van zijn vermoeden dat de roos het symbool is van
Eugeens priesterroeping. Dit wordt echter weersproken door het feit
dat Eugeen tegenover Gezelle met ongedwongenheid en dankbaarheid gewag maakt van het gedicht, ook nadat de roepingskwestie bittere momenten in de omgang tussen Gezelle en Van Oye had veroorJub. uitg. dl. XVII 1937, blz. 33.
Jub. uitg. dl. IV 1930, blz. 145-146.
9 Fr. Baur, Gezelliana I Gezelle-Van Oye in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie 1938, blz. 309.
7
8
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zaakt. Blijkbaar had Dien Avond en die Rooze niets met een eventueel
priesterschap van Eugeen te maken.
Eugeen zelf geeft in zijn dankbrief een belangrijke aanwijzing ; hij
schonk de roos immers als „de laatste rooze van den zomer". Enige
jaren later (op zijn laatst in augustus 1861) zal hij als student te Leuven in een aantekenboekje een gedicht van Frans de Cort: Zoo veel
liedjens als er klinken overschrijven en onder de titel aantekenen:
„Wijze : the last rose of summer." Fr. Baur vermeldt dat Eugeen reeds
in zijn Roeselaarse studietijd graag zong 10. Het lied 'Tis the last rose
of summer (vooral bekend geworden doordat Friedrich von Flotow
het in zijn opera Martha van 1844 opnam) is van Thomas Moore, die
niet alleen de tekst maar ook de melodie maakte. Hij nam het gedicht
op in de Irish Melodies (1807-1828). Volgens Hugo Verriest lazen de
leerlingen met Gezelle deze dichter 1^. Eugeen kan dus met het werkje
kennis gemaakt hebben in de les van Gezelle als gedicht en in de les
van De Stoop, de muziekleraar te Roeselare, als lied 12. De tekst van
het lied is als volgt : 13
'Tis the last rose of summer

'Tis the last rose of summer
Left blooming alone;
All her lovely companions
Are faded and gone;
No flower of her kindred,
No rosebud is nigh,
To reflect back her blushes,
To give sigh for sigh.
I'll not leave thee, thou lone one,
To pine on the stem ;
10 Ibidem, blz. 294-295. Ook in de briefwisseling met Gezelle komen herhaaldelijk
blijken van liefde voor de muziek voor, bv. „'K heb dit (gedicht) gemaakt op de wijze van
een liedjen dat m'hier onder handen gevallen is" (Jub. uitg., dl. XVII blz. 15, brief van
9 april 1858) ; "J'ai fait en partie une petite piece de vers, un adieu au college : pourraisje vous 1'envoyer, les paroles sont adaptes a la musique d'une romance,, (o.c. blz. 36,
brief van 14 januari 1859). Het aantekenboekje van Eugeen van Oye is ten huize van
Prof. Dr. Paul van Oye te Gent.
11 Hugo Verriest, Vlaamsche Koppen 2, Rousselaere-Amsterdam, 1903, dl. II, blz. 140.
12 Prof. Dr. Paul van Oye weet zich te herinneren dat zijn vader, toen deze dokter te
Oostende was, het lied zong.
13 The Poetical Works of Thomas Moore, The "Chandos Classics", London, z.j., blz.

224.

92

Since the lovely are sleeping,
Go sleep thou with them.
Thus kindly I scatter
Thy leaves o'er the bed,
Where thy mates of the garden
Lie scentless and dead.
So soon may I follow,
When friedships decay,
And from Love's shining circle
The gems drop away!
When true hearts lie wither'd
And fond ones are flown,
Oh! who would inhabit
This bleak world alone!

De eerste strofe van dit gedicht geeft het beeld van de laatste roos van
de zomer die eenzaam bloeit nadat al de haar verwante bloemen zijn
verwelkt; geen rozeknop is in de omgeving om haar blikken en zuchten to beantwoorden. In de tweede strofe spreekt de dichter de eenzame roos toe : hij kan haar niet alleen, op de stam kwijnend en
smachtend, achterlaten, en opdat zij met haar gestorven vriendinnen
rust mag vinden, verstrooit hij haar bladeren. In de slotstrofe past de
dichter het beeld op zichzelf toe : moge ik even spoedig in de dood
volgen wanneer de vriendschap sterft en de trouwe en liefdevolle
harten zijn verdord en gevlucht : wie zou alleen op deze gure wereld
willen wonen ! "The last rose of summer" symboliseert blijkbaar het
naar liefde hunkerende, maar vereenzaamde hart van de dichter.
Doelde Eugeen van Oye op deze "last rose" 14 en gaf hij zijn „laatste
14 De tekst van Von Flotows Martha kan geen rol gespeeld hebben omdat de woorden
,,van de zomer" daarin niet voorkomen :
Letzte Rose, wie magst du so einsam hier bluhn ?
Deine freundlichen Schwestern sind langst schon, langst dahin.
Keine Blute haucht Balsam mit labendem Duft,
Keine Blattchen mehr flattern in sturmischer Luft.
Warum bluhst du so traurig im Garten allein ?
Sollst im Tod mit den Schwestern vereinigt sein.
Darum pf luck' ich, o Rose, vom Stamme dich ab,
Sollst ruhn mir am Herzen and mit mir im Grab.

Friedrich von Flotow, Martha oder Der Markt zu Richmond, Reclam-Verlag Stuttgart,
1956, blz. 37.
De Nederlandse bewoordingen van Eugeen van Oye wijzen er misschien op dat er in
Roeselare een Nederlandse vertaling van het Engelse lied bekend was. Wellicht was deze
vertaling dan van Gezelle en doelde Eugeen daarop toen hij in zijn brief van september
1858 over de „samensprake met de roos" schreef. Zie Jub. uitg. dl. XVII, blz. 29; dat het
hier ging over Dien Avond en die Rooze (van 1 november 1858 !), als Fr. Baur op blz.
238 van dl. XVII aantekent, is natuurlijk onmogelijk.
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rooze van de zomer" als symbool van een ten gevolge van vereenzaming hunkeren naar gemeenzaamheid? Behalve in de dankbrief voor
Dien Avond en die Rooze zinspeelt Van Oye een drietal jaren later
weer op een soortgelij ke situatie. Bij een brief van 15 december 1861
zendt hij een aan Gezelle opgedragen gedicht: Eene eenvoudige vertelling, waarin hij terugziet op zijn onschuldige kinderjaren die voorgoed voorbij zijn. Hij eindigt aldus:
Zoo stare ik in de wei, naar 't spel
en ik droom ;
Der jongheid
Ik kan niet mede spelen gaan,
En blij f bedeesd alleene staan
Nabij den weidezoom...
Nu weg van mij zijn weide en bloem,
Nu ben ik gansch alleen:
stierf het hert der vrienden mij,
Maar
Ik stierf niet... en ik ween.
Ik stierf niet : nooit weegt 't herte mij
Versteenigd in het lijf !
Ik ween : en elke traan die vloeit
Ze maakt van 't herte een bloem die bloeit
En smeekt dier bloeme : „blijft !"
En gij, wien ik mijn hert ontbloot
In hope, vreugd en pij n, zeg, Mijnheer,
Ik bidde en smeek u,
0! wilt gij nog gelijk weleer
Mijn goeden vader zijn ?...

En hij ondertekent het gedicht met: „Dien Avond en die Rooze" 15.
Deze toespeling verbindt Eugeens vertelling bewust met Gezelles gedicht. In de hierboven geciteerde strofen schetst Eugeen echter ook
een situatie, verwant aan ' T is the last rose of summer. In beide gedichten wordt een tegenstelling opgeroepen tussen het sterven der vriendschap en het niet sterven van de dichter. Eugeens beeldspraak, die het
hart van de dichter door elke traan die vloeit tot een bloeiende bloem
doet worden, brengt Moore's lied nog meer in gedachten. Zo ook de
bewoordingen: „En bleef bedeesd alleene staan", ,,Nu ben ik gansch
alleen" ( "Left... alone" en "thou lone one") en "stierf het hert der
vrienden mij" ("When friendships decay" en "When true hearts lie
wither'd And fond ones are flown"). De reeds genoemde toespeling
15
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Jub. uitg. dl. XVII, blz. 99-100.

op Dien Avond en die Rooze bindt niet alleen de gedichten van

Eugeen en Gezelle tezamen, maar met deze door de verwante situaties
en bewoordingen ook het lied van Moore. Vraagt Eugeen van Oye
hier niet of Gezelle in een situatie die van gelijke aard is als in 1858,
op gelijke wijze als toen wil reageren ?
Het eenzaamheidsgevoel is overigens een onderwerp dat in de briey en van Eugeen van Oye vaker voorkomt. Hij had zich in Roeselare
met moeite aan het ruwe en rumoerige schooljongensleven aangepast :
reeds als kind te Thorhout was hij een dromerige en in zichzelf gekeerde jongen geweest, die zich gemakkelijk van zijn speelgenoten
had afgekeerd. Toen hij in 1857-1858 als leerling in Gezelles poesisklas in intieme omgang trad met Gezelle, vond hij in moedeloze ogenblikken aanmoediging en troost in diens kamer: een van die ogenblikken werd door Dien Avond en die Rooze vereeuwigd. Hij ging
zich eerst door het toedoen van zijn leraar meer en meer bekommeren
om zijn klasgenoten en zich in Roeselare gelukkig voelen 16. Hij viel
echter snel in het eenzaamheidsgevoel terug. Zo schrij ft hij op 9 april
1858 van huis naar Gezelle : ,,...'k en weet niet, 't is gelik een geheel
andere atmospheere die m'hier omringt, 'k ben alzoo almet eens in
een koudere lucht gesmeten, geheel andere zie 'k en hoor ik als te
Rousselaere..." 17 Na de scheiding van Roeselare en Gezelle op 31 december 1858 18 komen deze uitingen meer voor. Een voorbeeld: „ik
ben op mijn pas niet, hier alleene, zonder vrienden die mij kunnen
verstaan, afgerukt van alles wat ik lief had..." 19 In Eugeens poezie
vindt men het thema van de hulp in eenzaamheid en moedeloosheid:
Moedloos zonk mijn hoofd terneer,
en 'k vergoot mijn hertezeer
in mijne stille tranen.
Ach! den moed, mijn roederspaan,
liet ik mijnen hand ontgaan
en ik botste aan klippen...

16 Aldus een niet uitgegeven licentiaatsscriptie van Mevrouw Van Bogaert geb. Pennink te Gent over Eugeen van Oye.
17 Jub. uitg, dl. XVII, blz. 14.
1 8 Volgens het Verslagenboek van de Societe Litteraire, dat zich in het archief van het
Klein Seminarie te Roeselare bevindt, staat in de lijst van "Societaires„ vermeld dat
Eugeen van Oye op 31 december 1858 uit de Societe vertrok.
13 Jub. uit. dl. XVII, blz. 37, brief van 23 februari 1859. Zie ook blz. 55, 66, 75 enz.
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Maar een Engel aan mijn zij'
hij stilde 't storremweer
en hij gaf de roei mij weer,
gaaf en ongeschonden".

Aan Lelia zo
Men hoeft er zich dus niet over te verwonderen dat het thema van
'T is the last rose of summer Eugeen bijzonder aansprak.
In de briefwisseling tussen Gezelle en Eugeen van Oye zal ook
Gezelle enkele malen op de symboliek van Eugeens roos zinspelen.
Op 9 januari 1859 herinnert hij Van Oye aan dien avond in zijn eerste briefje na Eugeens vertrek uit Roeselare: „Gomma (m.z. Glomma)
ej : lien aftonen och die blomstra". 21 Gezelles Zweeds is hier bepaald
niet vlekkeloos, maar het is toch niet onmogelijk dat hij inderdaad
bedoeld heeft: „Vergeet niet: die avond en die bloemen", (meervoud
i.p.v. enkelvoud, en bloemen i.p.v. roos) en zo zinspeelde op de gestorven bloemen rondom de in eenzaamheid achtergebleven roos;
Gezelle zou dan spreken van de tegenstelling tussen de door genegenheid levenbrengende avond op zijn kamer en de eenzaamheid van
Eugeen zonder Gezelle in het ouderlijk huis te Thorhout. Een tweede
maal herinnert Gezelle zich de roos, als hij het antwoord schrijft op
Eugeens brief van 10 maart 1861 uit Leuven, een brief met enige
alinea's vol zelfbeklag: „En voorwaar, ik zeg het u, die zondag is een
der zwaarste in mijn leven ! en waarom ? waarom ?... ge zoudt geweten
hebben, indien ik u hadde kunnen schrijven, maar nu is het mij onmogelijk het u te zeggen. Hadde ik toch kunnen biechten en sterven
zondag! Sterven, ja Mijnheer want 't en is toch mijn plaatse niet op
de wereld ! " 22 Gezelle antwoordt o.a.: „Ah, kind, gij zij t alleen daer
die zulk een herte hebt als gij en alleen zult gij er nooit komen, gij
kunt bloeijen op eenen stam maer zonder stam valt gij in 't slijk. Ah,
20 Dr. Eugeen van Oye, Morgenschemer, Brussel-Leipzig enz. 1874, blz. 273. Dit
gedicht aan Lelia werd door Van Oye voor een nooit verschenen tweede druk van
Morgenschemer (een bewerking bevindt zich ten huize van Prof. Dr. Paul van Oye te Gent)
veranderd en opgedragen aan Gezelle. Door deze bewerking zou Gezelle de Engel zijn
geweest die de dichter bijstond, toen hij zich moedeloos in de „kolk der wereld" beyond.
Fr. Baur heeft in Gezelliana I (zie noot 5) reeds op de waarschijnlijkheid gewezen dat dit
gedicht oorspronkelijk voor Gezelle bestemd was (o.c. blz. 297). Het gedicht werd door
Van Oye gedateerd 1857 ; de mogelijkheid dat hij dit gedicht antedateerde, is echter
niet uitgesloten (zie Baur, o.c., blz. 294).
21 Jub. uitg. dl. XVII, blz. 35.
22 Ibidem, blz. 87-88.
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de schoone schoone rooze, hoe jammer is het niet, hoe spijt het mij nu
niet dat ik mij niet meer geweerd hebbe om u bij mij te houden en
mij bij u, het ging ons toch zoo wel en 't zou nog zoo wel kunnen
gaan ! " 23 Gezelle schreef zijn brieven meestal in snelle vaart zonder
plan; van het een komt hij op het ander. Zo ook hier. Hij is ervan
overtuigd dat Eugeen niet alleen kan staan en dat hij steun nodig
heeft : hij kan bloeien op een stam. Dan komt de gedachte op aan de
roos die ook bloeide op een stam en die Eugeen hem eens had geschonken als een schoon bewijs van behoefte aan steun en liefde : een
geste vol aanhankelij kheid en vertrouwen. En dan bedenkt Gezelle
hoe jammer het is geweest dat hij deze jongen niet beter verdedigd
had tegen plannen die naar zijn inzicht voor de jongen funest waren.
Op de details van de symboliek gaat Gezelle niet diep in : tenslotte
had niet hij, maar Eugeen de symboliek van de roos op de bewuste
avond geschapen. Gezelle zal vooral ontroerd geweest zijn door
Eugeens aanhankelijkheid en zich verlaten op hem, zijn geestelijke
vader. Daardoor was er op die avond een eenheid tussen die twee
ontstaan, tussen de hulpbehoevende jongere en de helpende oudere,
wat Gezelle de zinvolheid van zijn leven tussen zijn „kinderen" deed
beseffen.
Is de roos een symbool van het verlangen naar gemeenzaamheid en
het schenken van de roos daarom een blijk van uitverkiezend vertrouwen, dan is Dien Avond en die Rooze het antwoord van Gezelle op
dit verlangen en vertrouwen. Getroffen door de nood en de aanhankelijkheid van de jongen wilde hij aan de verwachtingen van zijn
jonge vriend beantwoorden: in dit gedicht stroomde zijn genegenheid naar het kind dat hem zo ontroerd had en hij smeedde een wonderlijke eenheid door met de hand van de geliefde leerling het monument van zijn genegenheid te scheppen. Hoe moet het deze ontvankelijke, romantische jongen te moede zijn geweest, toen het, terwijl
hij regel na regel opschreef, steeds meer tot hem doordrong, wat voor
een gedicht daar geboren werd! Het mag daarom geen wonder heten
dat geen van Gezelles gedichten zo'n indruk op hem heeft gemaakt en
hem zo dankbaar heeft gestemd als dit. Evenmin kan het verbazing
wekken dat zowel Eugeen als Gezelle in hun correspondentie en gedichten erop zullen zinspelen.
Stijn Streuvels heeft de intieme omgang van Guido Gezelle (en de
andere Gezelles) met vreemden verklaard als de voornaamste veilig23

Jub. uitg., dl. XVII. blz. 90.
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heidsklep voor het opgekropte gemoed, dat geen uitweg kon vinden
in een hartelijke verhouding met de leden van de familie Gezelle: de
Gezelles konden elkaar hun genegenheid onmogelijk laten blijken;
het was hun moeilijk „tegenover eigen y olk jets te laten doorschemeren van 't geen tot den inwendigen mens behoort". 24 Geeft deze verklaring een belangwekkende kijk op Gezelle als lid van zijn familie,
zij licht ons niet in over de aard van de intieme verhouding tussen
Gezelle en de „vreemden" die zijn leerlingen waren. Anderen hebben
reeds getracht hiervan een omschrijving te geven.
Urbain van de Voorde heeft in zijn essay Guido Gezelle's Eros over
Dien Avond en die Rooze opgemerkt: „Hier is liefdesbesef en liefdegeluk, hier is het groote, bevrijdende heil van het liefdevolle hart dat
door een stoffelijk bewijs, het schenken eener bloem, van de wederliefde van den beminde wordt overtuigd". 25 De gevoelens van Gezelle
voor Eugeen van Oye worden gekarakteriseerd als Platonische Eros;
een gedicht als Dien Avond en die Rooze is „vol van (het) intense
beleven van 's werelds schoonheid en heiligheid uitgaande van de
schoonheid en deugd eener menschelijke ziel". 26 Toch vermoedt Van
de Voorde dat Gezelle zijn gevoelens voor de leerlingen als ongeoorloofd herkende. Henri Bruning, die er terecht op wijst dat Van de
Voorde zijn denkbeelden „uiterst kies, met velerlei voorbehoud en
schroom" voordraagt, verwerpt diens laatstgenoemde vermoedens en
stelt dat Gezelle verliefd was op de goddelijke aarde en met hetzelfde
recht op de ontwakende ongereptheid van zijn kinderen: als Gezelle
,,hunkerde naar de nabijheid van zijn geliefde kinderen, dan hunkerde hij eenvoudig naar een der liefelijkste openbaringen van Gods
beminnenswaardigheid". 27 Met andere woorden: Gezelles liefde voor
zijn leerlingen was een vorm van gebed.
Zowel Van de Voorde als Bruning zien in de omgang van Gezelle
met zijn leerlingen vooral de zielsbehoefte van Gezelle zelf. Fr. Baur
beziet de kwestie van de andere kant; hij verwerpt Van de Voordes
term eros, die uitverkiezing betekent, voor het door Gezelle zelf naar
voren gebrachte begrip caritas 28 die niemand uitverkiest en niemand
uitsluit; moet er van eros gesproken worden, dan alleen van de kant
2 4 Stijn Streuvels, Kroniek van de familie Gezelle, Desclee de Brouwer, 1960, blz. 21,
zie ook 48-57.
25 U. v. d. Voorde, Guido Gezelle's Eros, blz. 38.
26 Ibidem, blz. 59.
27 Henri Bruning, Guido Gezelle de andere, Den Haag, Antwerpen, 1954, blz. 93.
28 jub. uitg., dl. XVII, blz. 11.
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van de leerlingen die naar hun geliefde leraar opzien en zijn vriendschap, soms met naijver, zoeken. 29
Al is het, na kennisneming van gedichten als 1k droome alree, Ik
misse U en Dien Avond en die Rooze en van de brieven van Gezelle
aan Eugeen van Oye, uitermate moeilijk niet een zekere voorkeur van
Gezelle voor de dichterlijke jongen aan te nemen, toch wijst het
ontstaan van Dien Avond en die Rooze erop, dat de zielsbehoefte van
de jongen een belangrijke rol heeft gespeeld. Er is niet alleen de
houding van Gezelle ten opzichte van zijn leerling, maar ook de houding van de leerling ten opzichte van de leraar: deze houding kan
evengoed als die van de leidinggevende oudste het karakter van de
omgang bepaald hebben. Een gedicht als Dien Avond en die Rooze
was een antwoord. Gezelle uitte zijn genegenheid voor Eugeen niet
op de eerste plaats om te voldoen aan een eigen behoefte, maar voor
alles om de aan Weltschmerz lijdende puber genezing te brengen
van het eenzaamheidsgevoel. Het gedicht werd geschonken in dienende liefde. Zulke momenten zijn er in de verhouding tussen Gezelle
en Van Oye en ook tussen Gezelle en andere leerlingen meer geweest.
Het zij echter voorlopig voldoende dit aangewezen te hebben voor het
moment van Dien Avond en die Rooze.
Bernard Kemp 30 heeft er nog onlangs op gewezen hoezeer de therapeutische functie van de poezie Gezelle bezig heeft gehouden. Hij
meent te mogen te stellen dat voor ± 1860 de poezie anderen genezing bracht en niet de dichter Gezelle zelf ; in de tweede dichtperiode
zal de poezie ook de dichter leniging brengen. Het is hier niet de
plaats deze stelling op haar juistheid nader te onderzoeken : dat echter
de poezie als therapie voor anderen werd gebruikt blijkt uit de geschiedenis van Dien Avond en die Rooze ten duidelijkste.
Wassenaar

J.J.M.

WESTENBROEK

Fr. Baur, Uit Gezelle's leven en werk, blz. 174.
Bernard Kemp, Gezelle en het dichterschap, in Roeping, jaargang 36, januari 1961,
blz. 494-505.
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CHARLES MORICE
EN AUGUST VERMEYLEN
De bewijsplaatsen, waar zover ik weet de namen van de Franse
symbolistische dichter, toneelschrijver en essayist Charles Morice
(Saint-Etienne 1861-Nice 1919), en die van August Vermeylen samen
worden vernoemd, zijn in chronologische volgorde de onderstaande.
De eerste blijkt uit 1921 te zijn. In Op ruime banen ! stelt J. Kuypers de vraag: „Vanwaar die vreemde titel : Van Nu en Straks? Vier
eenlettergrepige woordjes te reke. Vermeylen was het, die hem voorgesteld had: De maintenant et de tout a l'heure, titre peu harmonieuw et baroque a souhait". Waarop, na deze aanhaling uit een
Franse lezing van Vermeylen, in foot een tweede vraag van Kuypers:
,,Naar het voorbeeld van La litterature de tout a l'heure (1889) door
Charles Morice ?" 1 . Deze dubbele vraag uit 1921 wordt in 1925, in
11T ieuw Vlaanderen van Em. de Born, die het kon weten als medeoprichter van het tijdschrift (allicht had Kuypers er al van gehoord,
in het midden van de stichters), vooralsnog niet meer dan een loutere, vervaagde herinnering, die praktisch gelijkstaat met een onderstelling : „De titel is een vondst van August Vermeylen, die geloof
1 J. Kuypers, op ruime banen ! De opbloei van onze nieuwere letteren en het Vlaamsche tijdschrift Van nu en Straks, 1893-1901, Brussel, (1921), blz. 26. - Het Frans citaat
is ontleend aan A. Vermeylen, Les lettres nderlandaises en Belgique depuis 1830, Conferences faites a 1'Exposition universelle de Liege en 1905, in La Nation beige, Liege,
1906, ook Bruxelles, 1906, 1907, blz. 24: "Le symbole qui rallia ces volontes eparses fut
la revue Van Nu en Straks, c'est-a-dire : de Maintenant et de tout a l'heure, titre peu
harmonieux, et baroque a souhait : it etait de mon invention,,. Het is te leggen naast:
"La litterature flamande... naquit un jour, tout naturellement : cc fut Van Nu en Straks.
Cela veut dire: de Maintenant et de tout a t'heure,,. Verder: "Le titre n'etait pas harmonieux ; it aurait pu remplacer les cailloux que Demosthene se mettait dans la bouche;
mais it avait une qualite : it etait baroque, et eveillait 1'attention,,. Cf. A. Vermeylen,
La poesie flamande de 1880 a 1910, in Histoire de la litterature flamande, Ligue de
l'enseignement, Gand, 1913, blz. 49. - Men vergelijke nog met: „Ik moet er bescheiden
voor uitkomen, dat de titel aan mij te danken was. Welluidend mocht hij precies niet
heten : hij geleek die keien die Demosthenes in den mond nam om voor de zee zijn
spraakgebruik te oefenen. Maar hij was barok genoeg, en trok de aandacht". Cf. A. Vermeylen, De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden, 4de dr., Brussel, 1949, biz. 62.
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ik daartoe geInspireerd was door den titel van Charles Morice's boek.
La litterature de tout a l'heure" 2 In 1932 komt De Born hierop terug.
Bedoelde onderstelling wordt tot stellige bewering, als hij in De jonge
Vermeylen, een reeks jeugdherinneringen in het Gedenkboek A. Vermeylen, onomwonden schrijft : „De voihardende doorzetter, de on-

wrikbare, fanatieke geloover, de doelbewuste en veerkrachtige jongen, die Van Nu en Straks eindelijk een werkelijkheid zou doen worden: het is Gust Vermeylen, die het kind ook een naam gaf". Waarbij
beneden aan de bladzijde : „Hij dacht daarbij aan La litterature de
tout a l'heure van Charles Morice". Slotzin van de alinea: ,,Dat moet
eens voor altijd vastgelegd worden door iemand die 't kan getuigen" 3. Ondanks dit getuigenis van De Born, en diens definitieve
,,vastlegging", wordt de stellige mededeling door P. de Smaele in
A uguste Vermeylen enkele jaren later, in 1948, weer enigszins losgelaten, en met een korreltje zout aanvaard : "A peine age de vingt et
un ans,... it (Vermeylen) fonda, en 1893, une revue d'avant-garde et
d'inspiration fort eclectique : Van Nu en Straks (D'aujourd'hui et de
tout a l'heure). Titre intentionnellement bizarre et deroutant (inspire,
semble-t-il, du livre de Charles Morice: La litterature de tout a
l'heure), car un des objectifs de ces jeunes gens — non pas leur preoccupation majeure, heureusement ! — etait d'epater le bourgeois,,.
Volgt in 1953 L. Sourie, die in Van Nu en Straks, Historiek en betekenis, o.m. schrijft : „De geloofsbrief werd geschreven door August
Vermeylen, die niet alleen de geslaagde titelvondst voor zich mocht
opeisen, doch zowat als de leider van de groep gold". Aanvullend
wordt hierbij, in noot, boven geciteerde zin uit Nieuw Vlaanderen
van De Born, zonder enige commentaar, overgenomen 5 . In de jongste
tijd handelend, juist over La litterature de tout a l'heure van Charles
Morice als mogelijke bron van de jonge Vermeylen, noteert eindelijk
A. Westerlinck in dit verband: „de titel kan Vermeylen bij de keuze
van de titel van het tijdschrift Van Nu en Straks hebben geInspireerd" 6. Zo, zonder meer. Van vraag, over herinnering, onderstelling
en stellige zekerheid gaat derhalve de curve van de belangstelling
voor het geval weer regressief naar waarschijnlijke mogelijkheid, ten
2 Em. de Bom, Nieuw Vlaanderen, Kunst en leven, Brussel, 1925, blz. 200.
Idem, De jonge Vermeylen, in Gedenkboek A. Vermeylen, Brussel, 1932, blz. 34.
4 P. de Smaele, Auguste Vermeylen, "Collection nationale,,, Bruxelles, 1948, blz. 7.
5 L. Sourie, Van Nu en Straks, Historiek en betekenis, Prive-uitgave, 1953, blz. 135.
6 A. Westerlinck, De wereldbeschouwing van August Vermeylen, Antwerpen, z.j.,
blz. 42.
3
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slotte een nieuwe onderstelling. Een stap verder, en men stond opnieuw voor een vraagteken.
Er dient nochtans te worden erkend, dat het Westerlinck is die in
De wereldbeschouwing van August Vermeylen, — zoals dadelijk blijkt,
echter niet grondig genoeg, volgens maatstaven van tekstkritisch bronnenonderzoek ; hij houdt zich aan de essayistische methode en haar
trouwens eigen standpunt; daarom wellicht de uitlating: „Vrij ijdel
lijkt ons hier bronnenjacht" 7, — het eerst de bron, in het bijzonder
La litterature de tout a l'heure van Morice, met inzichten en ideeen
van de jonge Vermeylen heeft vergeleken. Hij ten minste heeft de
teksten uit de kast gehaald, en sommige overeenstemmingen, — feitelijk meer in de inhoud dan wel in de vorm, i.c. de formulering, geconfronteerd en bekend gemaakt.
Zo wanneer hij terecht schrij ft, dat enkele Franse essayisten, „onder
wie vooral Charles Morice", zich rond de jaren negentig hadden ingespannen „om (de) troebele mystiek-doenerij in de Franse letteren te
overwinnen door een nieuwe synthese" 8. In het hoofdstuk, — niet
zonder bedoeling Een spiritualistische synthese genoemd, — komt hij
7 Idem, op. cit., blz. 76. - Te leggen naast : „Het is wel zeer moeilijk — en heeft het
wel zin ? — de bronnen op te sporen, waaruit de essayist van Aanteekeningen over een
hedendaagsche richting (Onze Tijd) en De man die zijn Ik verloren had zijn gedachten
zou hebben geput" (blz. 39).
8, s, 10, 11 , 12, 13 Idem, op. cit., resp. blz. 30, 39-40, 42-43, 43, 76, 80-81. - Het citaat,
waarvan sprake onder 9, is in mijn editie van La litterature de tout a l'heure, die er ook
een uit 1889 is, op blz. 34 te vinden, en niet, als bij W. aangegeven, op blz. 33-35. - Het
laatste citaat, waarvan sprake onder 10, bij mij op blz. 290, bij W. op blz. 287. - Bij foot
12. Het is moeilijk uit te maken of V. Du sens religieux de la poesie, Geneve, Eggimann,
Paris, Vanier, 1893 van Ch. Morice heeft kunnen kennen, toen hij zijn eerste belangrijke
theoretische opstellen, in Verzamelde opstellen, I, 1893 gedateerd, is beginnen te schrijven. Het boekje bevat twee lezingen, Sur le mot podsie en Le Principe social de la
beautd, op 4 en 5 november 1892 te Geneve op de universiteit gehouden; wanneer het,
in de loop van 1893, precies in de handel kwam, is me niet bekend. Vast staat, dat
Aanteekeningen over een hedendaagsche richting van A.V. de Meere (Onze tijd van A.
Vermeylen), het eerste opstel van deze reeks uit 1893, na april 1893, nl. in nr. 2 van de
lste jg. van Van Nu en Straks, is verschenen. Na of voor de bekendheid te onzent van
het boekje van Morice ? Hoe ook, voor De kunst in de vrije gemeenschap, in Van Nu en
Straks verschenen, iste reeks, 1893, nr. 6-7 en nr. 8-10, en aldaar gedateerd 23-31 maart
1894 (ook de tekst in Verzamelde opstellen, I, heeft dit jaartal), ligt dit anders. Men vergeIijke b.v. de twee titels : Le Principe social de la beaute en De kunst in de vrije gemeenschap, waaruit toch wel tot enige gelijkenis in de belangstellingssfeer is te concluderen.
Had V. al kennis van het Franse opstel, toen hij, in 1894, in de Rotterdamse Kunstkring
een lezing hield over Gemeenschapskunst (cf. verslag op 1 april 1894 in de N.R.Ct.,
opgenomen in R. Roemans, Het werk van Prof. Dr. A. Vermeylen, Amsterdam-Antwerpen, 1953, blz. 435 en vig.) ? Hierop bevestigend antwoorden zou gelijk staan met bevestigend te antwoorden op gestelde eerste vraag. Immers, de tekst van 23-31 maart 1894
heeft waarschijnlijk voor de Rotterdamse lezing kunnen dienen.
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op de figuur van Morice terug, en concludeert tot een duidelijke overeenstemming van het „geheel van zijn (Vermeylens) gedachten" met
het werk van de Franse essayist; dit „heeft zeer waarschijnlijk de
jonge Vermeylen diep aangegrepen". Van Morice Demain, Questions
d'esthetique (1888), en boven genoemd bock, La litterature de tout a
l'heure (1889) citerend, wijst hij crop dat men hierin de beschouwingen vindt, zulks „breedvoerig uitgewerkt", welke Vermeylen „over de
spiritualistische vernieuwing der literatuur ten beste geeft" ; volgt
een citaat uit het tweede werk, dat inderdaad „een kenmerkende
tekst" is, „die naar de inhoud volkomen samenvalt met de beschouwingen over de mysterie-cultus van de kunst die men bij Vermeylen
in Onze tijd kan vinden" 9. Verder eens te meer op deze mysterie
cultus, in symbolistische geest verwant aan de „toekomstdroom" van
een nieuwe synthese terugkomend, meent hij dat de schrijver die
Vermeylen bewuste „toekomstdroom", met „het meest retorische
enthousiasme, als een soort messianische boodschap heeft voorgespiegeld", Morice geweest is. In La littdrature de tout a l'heure heeft
Morice immers de „twee met elkaar verwante gedachten", die van de
synthese in de artistieke persoonlijkheid, en die van de synthese in
de cultuur, „breedvoerig ontwikkeld". Deze twee vormen, met de mysterie-cultus, de „ene grondgedachte van het volumineuze bock". Volgen opnieuw enkele citaten uit het bock van Morice 10 . Ten slotte
vestigt Westerlinck nog de aandacht op beider eveneens religieuze
behoefte aan een nieuwe synthese, de „harmonie van ziel en leven,
van Ik en Al", die Vermeylen vooral niet enkel in zichzelf, eveneens
in de gemeenschap, en wel „gegrondvest op een nieuw geloof", wenste
te kunnen bereiken 11 . „Had hij (Vermeylen) niet reeds in 1893 het
ideaal der Synthese bij Charles Morice in religieuze zin begrepen ?",
— aldus zijn vraag, wanneer hij verwijst naar een derde werk van de
Franse essayist, Du sens religieux de la poesie (1893), zoals op te
merken valt verschenen in het jaar zelf als ook, in april 1893, Van
Nu en Straks het licht ziet 12. Hoe dit alles ook zij, in de geest van
Carlyle en Emerson, Nietzsche, Wagner en Wilde, die alien op eigen
wijze de komst van een artistieke, geniale boodschapper in het vooruitzicht stelden, blijkt volgens Westerlinck, — getuige Demain, Questions d'esthetique en La littdrature de tout a l'heure, — Morice „wel
de geweldigste profeet" te zijn 13. Dit betekent, eveneens voor Vermeylen.
De stelling van Westerlinck is dus wel de volgende : er is duidelijke
overeenstemming van het „geheel" van Vermeylens gedachten met
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het werk, in het bijzonder La litterature de tout a l'heure, van Morice ; hierin zijn, „breedvoerig uitgewerkt", beschouwingen te vinden
over genoemde problemen, die ook bij Vermeylen kunnen worden
aangetroffen; sommige teksten vallen „naar de inhoud" volkomen
samen, als men ze vergelijkt. Er is hieruit slechts een gevolgtrekking
te maken: Morice is voor Vermeylen, — althans tot en met De kunst
in de vrije gemeenschap (1894), met nog sommige toespelingen op de
tijd in Ene jeugd (1896), — een bezieler, een voorbeeld, een bron
geweest.
Voortgaande op deze stelling, en vanwege Westerlinck allicht de
aanmerking op de hals halend: jagers van invloeden hebben het op
dit gebied niet gemakkelijk" 14, wou ik in dit verband een stap verder
gaan, en zeggen. Dit is zo, doch er dient nog te worden bewezen, dat
het inderdaad zo is, nl. dat Vermeylen zijn bron heeft gebruikt, d.i.
niet enkel zijn opvattingen, -- al is het ook het „geheel" ervan, eveneens zijn terminologie, tot zelfs sommige van zijn citaten, in zijn
eerste opstellen uit Morice heeft overgenomen. En dit zonder ooit,
in zijn essayistisch werk, de naam Morice te hebben vernoemd.
Charles Morice, hoewel een hartstochtelijk verdediger van het symbolisme in zijn eerste strijdperiode, is als scheppend dichter, prozaist
of toneelschrijver, geen persoonlijkheid van de eerste rang geweest.
Nochtans ontpopte hij zich van meet aan, voor een deel als kenner
en vertaler in het Frans van de Russische literatuur, vooral van Dostojewskij 15, voor een deel als vulgarisator van het werk van Verlaine;
zijn Paul Verlaine (1888) wordt nog altijd als de eerste vrij omvangrijke studie over de dichter beschouwd. Hij was hiermee in symbolistisch vaarwater geraakt, en van dit ogenblik of verschijnen dan ook
geregeld van hem essayistische schriften : Demain, Questions d'esthetique (1888), La litterature de tout a l'heure (1889), Du sens religieux
de la poesie, Sur le mot poesie, Du sens social de la beaute (1893),
Opinions (1895), L'esprit beige (1898), Le reue de vivre (1900), Pages choisies (1912), L'amour et la mort (1 913), ook afzonderlijke bijdragen in avant garde-tijdschriften, later in meer toonaangevende

14

Idem, op. cit., blz. 76.

L'esprit souterrain de Dostojevsky, traduit et adapte par E. Halperine et Ch. Morice,
Paris, Plon, 1887. - Les freres Karamazov de Dostojevsky, traduit et adapte par E. Halperine
et Ch. Morice, Paris, Plon, 1888. - Possies populaires de Nekrassov, traduites par E. Halperine et Ch. Morice, Paris, Plon, 1888. - Verder belangstelling voor Rusland in L'alliance franco-russe, Bordeaux, Lefebure, 1897.
15
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periodieken, waaruit blijkt dat hij voor het symbolisme, en wel een
bepaalde richting ervan, het anti-decadent, spiritualistisch, metafysisch symbolisme, — feitelijk het ruim orthodox symbolisme — gewonnen is. Deze neiging blijkt evenzeer uit de dichters en plastische
kunstenaars, die zijn voorkeur hebben, m.a.w. alle grootmeesters van
de voorgeschiedenis van de beweging, tot en met Mallarme, daarbij
kunstenaars als Baud-Bovy, Carriere, Cezanne, Gauguin, Meunier,
Rodin, over wie hij welingelicht en penetrant kon schrijven ls.
Het bock, dat evenwel het meest indruk maakte, en nog steeds als
een van de eerste theoretische werken, — dit onmiddellijk na het
berucht geworden manifest van J. Moreas in de Figaro litteraire van
18 september 1886, -- is beschouwd, blijkt La litterature de tout a
l'heure te zijn. Het wordt, sedert 1889, niet enkel aangezien als het
werk van een woordvoerder, die de aspiraties van de toenmalige
jongeren had geproclameerd, en van wie R. de Souza, in Rythme P oetique (1892), de poetische techniek zou bestuderen 17. Er is meer. Tot
in onze tijd, nu dat de afstand groter is geworden om het symbolisme
in historisch perspectief te zien, wordt het werk nog steeds als het
"livre-manifeste,, opgevat van de school. In dezer voege : "L'histoire
nomme le fondateur de l'Ecole : c'est Jean Moreas, qui a public le
manifeste symboliste dans le Figaro du 18 septembre 1886. Elle a nomme aussi son cerveau officiel, Charles Morice, car La litterature de
tout a l'heure (1889), cc "livre-manifeste,,, seul vrai livre d'un poete
obscur, d'un romancier inutile, d'un dramaturge vite ecroule, d'un

16 Ch. Morice, Paul Verlaine, Paris, Vanier, 1888. - Idem, Demain, Questions d'esthetique, Paris, Perrin, 1888. - Idem, La litterature de tout a l'heure, Paris, Perrin, 1889. Idem, Du sens religieux de la poesie, Sur le mot poesie, Le principe social de la beaute,
Geneve, Eggimann, Paris, Vanier, 1893. - Idem, Opinions, Paris, Vanier, 1895. - Idem,
L'esprit belge, Paris, Fischbacher, 1898 ; ook 1899. - Idem, Le reve de vivre, Paris, Vanier,
1900. - Idem, Pages choisies, Paris, Messein, 1912. - Idem, L'amour et la mort, Paris, Mes-

sein, 1913. - Verdere werken, artikels, inleidingen enz. te consulteren in H.P. Thieme,
Bibliographie de la litterature francaise de 1800 a 1930, II, Paris, 1933, blz. 369 en vig. Supplementen van S. Dreher et M. Rolli, 1930-39, Paris, 1948; M.L. Drevet, 1940-49,
Paris, 1954. - Literatuur: R. de Gourmont, Promenades litteraires, Paris, 1905. - Idem,
Promenades litteraires, 7 din., Paris, 1922-27. - P. Dufay, Bibliographie du symbolisme,
Paris, 1923. - A. Barre, Le symbolisme, Essai historique sur le mouvement poetique en
France de 1885 a 1900, avec une Bibliographie de la poesie symboliste, Paris, 1911. Anoniem, Une grande figure du symbolisme: Ch. Morice, Le poete et l'homme, Paris,
1927. - G. Watch, Anthologie des poetes francais, 1886-1929, Paris, 1929. - G. Michaud,
La doctrine symboliste (Documents), en Message poetique du symbolisme, 4 din., Paris,
1947. Hierin teksten van Morice.
17 R. Lalou, Histoire de la litterature francaise contemporaine, II, Paris, 1946, biz. 870.
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converti bruyant (dans Mes raisons), etablit clairement les positions,
situe les oeuvres nouvelles, aligne de parfaits denombrements„ 18. Livre-mani f este, cerveau off iciel van het symbolisme : er zijn literairhistorisch moeilijk andere en meer omvattende, kernachtiger formuleringen in te denken om, in de geschiedenis althans van het Frans symbotisme, de plaats van Morice en zijn hoofdwerk te situeren ls.
Indien ik in deze context Vermeylen een Van Nu en Strakser noem,
geschiedt zulks om drie redenen: 1. als naamgever van Van Nu en
Straks; 2. als de redacteur die er het prospectus voor schreef, dat in
december 1892 zou verschijnen ; 3. als de schrijver van een reeks
jeugdopstellen, gedateerd 1893 tot en met 1896, nl. Onze tijd, Fragmenten (1893), De man die zijn Ik verloren had (1893), Ontwikkelde
lui (1893), De kunst in de vrije gemeenschap (1894), ten slotte Ene
18 H. Clouard, Histoire de la littdrature francaise, Du symbolisme a nos jours, 1885 a
1914, Paris, 1947, blz. 104.
19 Uit J. Huret, Enquete sur l'evolution littdraire, Conversations aver MM. Renan,
etc., Lettres de Jean Richepin, etc., Paris, 1894, vooraf verschenen in de Echo de Paris
van 3 maart tern. 5 juli 1891, naar aanleiding van J. Moreas, en waarin, in deze tijd
van herwaardering en evolutie, door hen die Huret ondervroeg stelling wordt genomen
tegenover de psychologische roman, de neo-realisten en naturalisten, de parnassiens, ook
de symbolisten en decadenten, — ten tenslotte een kostbare bron voor de literatuurhistoricus, met het oog op de jaren negentig, — kan opgemaakt worden, dat onder tijdgenoten
de bewondering voor Morice niet altijd, en bij alien, onverdeeld was. Doorgaans wordt
hij samen met Moreas en de Regnier genoemd, en wel als een leerling van Mallarme.
Mallarme zelf zag in hem veel talent; hij vond dat hij, als trouwens beide vorigen,
"oeuvre et maitrise,,, "oeuvre originale,, presteerde (blz. 64). In deze zin is het oordeel
soms erg genuanceerd. Saint-Pol-Roux-le Magnifique noemt hem "le Talleyrand du
Symbolisme,, (biz. 152) ; Paul Quillard "le roi des esthetes, le plus avise et le plus
delicat de tous,,, terwijl hij tevens op het gevaar wijst een dergelijk estheet te zijn (blz.
344) ; Jules Huret zelf "le Cerveau du Sybolisme,,. Huret vervolgt : "Malgre qu'il s'en
defende, mettant au-dessus de tout son culte de 1'Ode, it est generalement considers
comme 1'esthete du nouveau mouvement litteraire. Son livre, La littdrature de tout a
1'heure, paru it y a pres de deux ans, chez Perrin, recueillit alors, parmi la critique
periodique, un tres juste tribut d'eloges. On le plaisanta un peu, mais on le discuta, et
pour nouvelle qu'etait la these generale de l'auteur, elle fit, depuis, son chemin, et se voit
aujourd'hui, d'arpes M. Anatole France lui-meme, en partie verifiee„ (blz. 83-84). "Quand
Charles Morice fait des vers, — meent Fr. Coppee, — je ne les comprends pas; quand ii
ecrit La litterature de tout a l'heure, il est d'une clarte admirable, et il y a, la-dedans,
des pages sur Pascal et le dix-septieme siècle, qui sont tout a fait de premier ordre,, (blz.
319). Eenzelfde mening bij Sully-Prudhomme (biz. 321). Hiertegenover staan echtex
radicaal afwijzende, negatieve meningen. Zo die van Em. Zola, in het bijzonder over La
litterature de tout a l'heure : "une oeuvre de rheteur ingenieuse, mais pleine de partipris ridicules„ (blz. 172). Eveneens afwijzend is die van G. Kahn: "Quant a Charles
Morice, c'est different (lees : different de Jean Moreas) ; ... c'est la rapure de la derniere
valise de Mallarme ; it n'a aucun talent,, (blz. 401). Dit alles om de tegenstrijdige zienswijzen te onderstrepen, die in zijn tijd het werk van de dichter en essayist Morice, vooral
de schrijver van La litterature de tout a l'heure, ten deel vie!.
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jeugd (1896). De essays, die alle, — sommige onder andere titels, gedeeltelijk in andere versies, — in Van Nu en Straks het licht zagen 20,

behoren inderdaad tot wat men het rijpere jeugdproza van de schrijver kan noemen. Hij heeft hierin het eerst, en dit voorgoed, vorm
gegeven aan zijn aanvankelij ke visie op bepaalde morele, wij sgerige
en esthetische problemen, zodat men gerechtigd is te beweren dat
deze, althans wat het eigen aandeel van Vermelen in dit verband
betreft, samenvallen met de geest van Van Nu en Straks zelf, ten minste in zijn beginstadiuni. Ene jeugd, dat in de eerste bundel van de
Verzamelde Opstellen als 1896 gedateerd is uitgezonderd, komt dit
praktisch neer op de zg. Eerste reeks van het tijdschrift (april 1893oktober 1894), d.i. voor het vertrek van Vermeylen, in november 1894,
naar Berlijn.
De vraag is dus, ten eerste, wat Vermeylen, als naamgever van Van
Nu en Straks, aan Morice te danken heeft gehad ?
Ik wees reeds op het chronologisch materiaal, dat enig licht kan
werpen op het feit wanneer, in welke omstandigheden en op welke
manier, de namen van beide essayisten samen, in een adem werden
vermeld, en wel met betrekking tot eventuele beinvloeding door de
titel van La litterature de tout a l'heure van Morice, van de naam van
het tijdschrift en de beweging.
Er valt ongetwijfeld, althans gedeeltelijke ("de tout a l'heure„ =
,,van straks"), overeenkomst te constateren tussen de benaming die
tijdschrift en beweging, te beginnen met het prospectus uit december
1892, gekregen hebben, en La litterature de tout a l'heure uit 1889.
Chronologisch is dit, in alle geval, mogelijk. Mogelijk ook met de brochure Demain, Questions d'esthetique, een jaar vroeger, in 1888 verschenen. Hierin kondigt Morice het spoedig verschijnen van La litterature de tout a l'heure aan ; hij deck erin mee, dat hij, met het oog
op zijn bock over de "nouvelles theories esthetiques„ die thans aan
20 Onze tijd, Fragmenten, verscheen in Van Nu en Straks, 1893, 2, blz. 9-16, o.d.t.
Aanteekeningen over een hedendaagsche richting, en getekend A.V. de Meere. - De man
die zijn Ik verloren had, ibidem, 1893, 4, blz. 15-18, getekend Victor Lieber. - Ontwikkelde lui, ibidem, 1893, 5, blz. 29-32, o.d.t. Eenig gekapt stroo over de ontwikkelde lui,

getekend Victor Lieber, en gedateerd 15 januari 1894; ontbrak in de lste dr., 1904, van
de Verzamelde opstellen. - De kunst in de vrije gemeenschap, ibidem, 1893, 6-7, blz.
52-56, 8-10, blz. 2-9, gedateerd 23-31 maart 1894 ; in de lste dr., 1904, van de Verzamelde
opstellen, o.d.t. De kunst der vrije gemeenschap. - Eene jeugd, ibidem, Nieuwe reeks, I,
1896, blz. 233-244, met de opdracht: Aan F. Domela Nieuwenhuis. - Afwijkingen en
varianten tussen de versies in Van Nu en Straks, de lste dr., 1904, en de 2de dr., 1922,
van de Verzamelde opstellen vindt men in Verzameld werk, II, Brussel, 1951, blz. 861 en
vlg. ; de teksten, die infra worden gevolgd, zijn die van Verzameld werk, II, blz. 12 en vlg.

107

de orde zijn, de zienswijzen heeft ingewonnen van de autoriteiten op
dit gebied; hij wenste hun opvattingen te kennen over de tendensen
van de jongere literatuur, hun betekenis en hun toekomst. Hij was
vooral nieuwsgierig naar het oordeel van hen "que j'estime le plus
foncierement parmi ceux qui representent les formules accomplies„ ;
"j'etais curieux de savoir comment, par les theories, les efforts de
demain s'accorderaient avec les traditions d'hier et les ceuvres
d'aujourd'hui,,. In het bijzonder richtte hij zich tot A. France, die
hem van antwoord diende in Le Temps van 5 augustus 1888, echter
niet zonder erg voorbehoud. Daarom, na een korte inleiding, de publikatie, als een open brief op 9 augustus 1888, van zijn repliek op
het artikel van France in Le Temps, met de bedoeling: "de defendre
contre les severites de M. Anatole France les tentatives et les tendances de la generation nouvelle, d'indiquer sommairement cc qu'il y a
de tres sincere et de tres grave sous tant d'audaces, d'obscurites, voire
d'excentricites, et comment la logique meme de notre histoire litteraire devait amener 1'evolution actuelle„ 21 . Volgen, in bewuste brief,
enkele hoofdgedachten die, een jaar later, in La litterature de tout a
l'heure, op grondige wijze geargumenteerd, aan de beurt zouden komen. Feitelijk reeds, voordat zijn hoofdwerk het licht had gezien, een
verantwoording, tot op zekere hoogte een pleidooi ante factum.
Voordat men overgaat tot een onderzoek van La litterature de tout
a l'heure, als mogelijke bron voor de naamgeving en titel Van Nu
en Straks, is het goed (want we hebben die nog nodig), boven aangehaalde begrippen, begripsassociaties, vooral begripscorrelaties te onderstrepen, en wel deze : nouvelles theories esthetiques, tegenover : les
formules accom plies; les efforts de demain, tegenover : les traditions
d'hier, en: les ceuvres d'aujourd'hui. Ze hebben, op afstand, — meer
zeg ik voorlopig niet, — wel jets te doen met gelijkaardige begrippen
als : van nu, en : van straks.
Het is, inderdaad, in La litterature de tout a l'heure, waarin deze
begrippen naar inhoud en historische betekenis, in het bijzonder
binnen het kader van de naar het symbolisme evoluerende Franse
literatuur worden geexpliciteerd, dat Vermeylen voorgoed de benaming voor zijn orgaan en richting, en wat zij stricto sense moesten
zijn of worden, heeft kunnen vinden.
Er is niet alleen de titel, althans het tweede gedeelte, van de mogelijke Franse bron. Er is niet alleen het plan, de interne structurele
21
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Ch. Morice, Demain, Questions d'esthetique, op. cit., blz. 5 en vlg.

ordonnantie van het boek, dat begint met de behandeling van : Les
formules accomplies (wat er geweest is), vervolgt met: Influences
nouvelles (wat, wat er geweest is, tot lets nieuws bracht), en eindigt
met: Formules nouvelles (wat er nieuws is). Hiermee is het werk
echter niet af, zeker niet afgerond ; na een blik op het nu te hebben
geworpen, wenst de schrijver eveneens een uitzicht op het straks te
hebben. Dit doet hij in zijn laatste hoofdstuk, niet zonder bedoeling,
en wissel op de toekomst, Commentaires d'un livre futur genoemd 22.
Er zijn niet alleen deze aanwijzingen, deze benaderingen die het probleem op afstand raken. Er is vooral wat Morice, op sommige plaatsen,
hierover zegt, plaatsen die als het ware de directe illustratie zijn van
de synthetische concepten : d'aujourd'hui et de demain, de maintenant et de tout a l'heure, in de formulering van Vermeylen : van nu
en straks, zonder hierbij echter te vergeten dat de literaire en esthetische verschijnselen, voor een deel, ook schatplichtig zijn aan het
verleden.
Men leest er, inderdaad: "Les formules accomplies obtiennent notre respect dans la mesure ou elles portent et nourrissent en elles les
germes d'une formule nouvelle. Etudions donc l'avenir dans le pre-

sent, le present dans le passe, — les formules nouvelles dans les formules accomplies,, (blz. 70). In zijn eerste hoofdstuk, meent de schrijver,
nl. De la veritd et de la beaute, is hij op de grond der zaak ingegaan ;
in zijn tweede hoofdstuk, Les formules accom plies, zal hij trachten te
preciseren : "comment, pour leur expression, la direction meme des
Formules Accomplies donne leur sens aux nouvelles formules qui
s'agitent aujourd'hui, trop vaguement encore sans doute, sous l'effort
de tant d'influences nouvelles,, (blz. 80). De schrijvers behandelend,
die voor de beweging het zich steeds sterker opdringend Frans symbolisme een of ander hebben overgeleverd, vervolgt hij : "Mais tous ont
des lumieres qu'avant eux on n'a pas eues. Leurs livres entr'ouverts
ouvrent des voies, a qui sait lire, nouvelles et de perspectives infinies.
Rien ne sera nouveau qui ne leur doive une venerante reconnaissance„ (blz. 176). Eindelijk de voornaamste vertegenwoordigers van
22

Plan en ordonnantie van het werk, zien er, volledig, als volgt uit. Hoofdstuk een:

De la verite et de la beaute. - Hoofdstuk twee : Les formules accomplies : I. L'analyse;
II. La synthese ; III. Les transitions. Onderverdeling van: L'analyse : 1. Lame seule ;
2. Le sentiment seul; 3. La sensation seule; 4. Resume de l'analyse. Volgt: La synthese.
Volgt : Les transitions. - Hoofdstuk drie : Influences nouvelles. - Hoofdstuk vier : Formules nouvelles : Les poetes, Les romanciers, Les critiques. - Hoofdstuk vijf : Commentaires d'un livre f utur : 1. Synthese dans la pensee metaphysique ; 2. Synthese dans

l'idee, - Fiction ; 3. Synthese dans l'expression, - Suggestion.
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de nieuwere, jongere formules besprekend, de dichters, de romanschrijvers, de critici, postuleert hij: "Enfin je n'indiquerai pas de
preferences. Tous ceux que je nomme je leur fais honneur, comme
j'estime qu'ils honorent, tous, ces pages. Dans leurs theories on verra
s'epaissir ou s'evanouir les brouillards ou dort l'aurore future, on
constatera les effets, dans les Formules Nouvelles, des causes recelees
dans les Formules Accomplies,, (blz. 303). Ik wees reeds op het laatste,
concluderende hoofdstuk van La litterature de tout a l'heure, met de
suggestieve programmatische titel, Commentaires d'un livre futur,
waarin Morice, aan de hand van zijn door hem verzamelde historische
gegevens, — of die hij als zodanig acht te zijn, -- tracht samen te vatten wat hij meent dat de toekomstige synthetische, d.i, symbolistische
nieuwere Franse literatuur, dus die van straks, zal zijn, of kunnen
worden: "Alors va naitre une grande époque nouvelle et derniere,
et, comme l'analyse en avait detourne les arts, la synthese va rendre
1'Art a la primitive et centrale Unite„ (blz. 356). Maar dit betreft al
de nieuwere problematiek bij Morice en Vermeylen, waarover verder 23.
De tweede vraag, die hier ter sprake dient te komen, betreft het
felt te weten of reeds niet van het prospectus of uit december 1892
waarmee Vermeylen het spoedig verschijnen van Van Nu en Straks
aankondigde, en dat als de titel van zijn hand is 24, enige overeenstemming tussen hem en Morice valt te onderstrepen ?
Zoals voldoende bekend is, legde Vermeylen hierin de nadruk op
het tweevoudig doel van het tij dschrift : het zou het „tot nu toe ontbrekende tijdschrift der jongeren uit Zuid-Nederland" moeten worden; voorts zou de uitgave ook „een werk vormen van boek-kunst,
door kunstenaars stoffelijk verzorgd", en wel onder leiding van H. van
de Velde.
Het is vooral het eerste punt, de hoofdzakelijke bedoeling van de
onderneming, die onze aandacht vergt. Want ze wordt door Vermeylen uitdrukkelijk omschreven: Van Nu en Straks zou „eene uiting
van het willen en denken" der Vlaamse j ongeren dienen te zijn, echter: „zonder aesthetische dogmata, zonder schoolstrekking". Met andere woorden: „een vrij voorhoede-orgaan gewij d aan de kunst van

Cursief van Morice in vorige aanhalingen.
24 Wat het eigendomsrecht van de titel betreft, cf. supra, noot 1. Wat dat van het
prospectus aangaat, cf. R. Roemans, Het werk van Prof. Dr. A. Vermeylen, op. cit.,
blz. 432.
23
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Nu, nieuwsgierig naar de kunst-nog-in-wording — die van Straks hier en in 't buitenland".
Ik kom niet meer terug op het parallellisme van Vermeylens formuleringen: de kunst van Nu, en de kunst-nog-in-wording — die van
Straks, en eensluidende formuleringen bij Morice. Iets anders verdient
hier onze aandacht, nl. het feit dat de jonge leider of liever coordinator 25, zijn opzet wil zien, en naar alle waarschijnlijkheid wil zien
slagen, „zonder aesthetische dogmata, zonder schoolstrekking". Hij
zegt, in onderhavige context, niet waarom. Maar hij zal het een jaar
later, in 1893 zeggen, nl. in Aanteekeningen over een hedendaagsche
richting, de „fragmenten" van het latere Onze tijd 26, na Het doel van
,,Van Nu en Straks" vanwege de redactie in nummer een 1893 27, in
zekere zin, en nu wel weer van de hand van Vermeylen, het esthetisch
liminarium waarmee feitelijk de beweging, literairhistorisch, wordt
ingezet.
Vermeylen beklaagt er zich over, dat het woord mysticisme al te
dikwijls misbruikt wordt om sommige tendensen van de „nieuwe
strooming", nl. vooral die van het jongere Franse symbolisme, te karakteriseren : „M. Paulhan, in een werk over het Nieuw Mysticisme,
ontdekte zelfs die veelgevraagde waar in Daudet, — en in... Spencer
en Auguste Comte 1 ". Waarop hij vervolgt: „N een, een mystische
school — en joris-Karl Huysmans heeft er nog op gewezen in de voorrede van Remy de Gourmont's Latin mystique — bestaat er niet. Een
literaire school is overigens een vrij theatrale onderneming die misschien nog succes kan verwerven in een afgelegen provincie" 28. Dit is
25 Cf. zijn verklaring, in naar van de redactie afgelegd, bij het stopzetten van de
Eerste Reeks, Van Nu en Straks, 1894, 8-10, blz. 1. Opgenomen in R. Roemans, ibidem,
blz. 432 en vlg.: „Bij het stichten bestond er noch leiding, noch eenheid van richting:
men beoogde vooral scharing van individuen, levenskrachtig, vastberaden, rein van inzichten genoeg om de onderneming te kunnen schragen".
26 Cf. supra, noten 12, 20.
2 7 Van Nu en Straks, 1893, 1, blz. 1.
28 A. Vermeylen, Verzameld werk, II, op. cit., blz. 864 en vlg. - In de latere versie,
Onze tijd, Fragmenten, zoals die in Verzamelde opstellen, I, iste dr., 1904, 2de dr., 1922, is
overgenomen is o.m. deze passus, — er zijn er nog andere, — weggevallen. Vermeylen
cursiveert : school; ik cursiveer : een vrij theatrale onderneming. - Zou de toespeling op
J.-K. Huysmans' negatief oordeel betreffende de moderne mystieke literatuur in zijn
voorrede tot de Gourmonts Latin mystique, misschien een reactie zijn op de zinsnede in
Du sens religieux de la podsie van Morice waar deze, juist in verband met bedoelde
voorrede in de Gourmonts Latin mystique, Huysmans ervan een verwijt maakt dat hij
het woord mystiek opeist, alleen slechts voor de katholieke traditie, "et raille les tendances mystiques de la jeunesse litteraire„ (blz. VII) ? Chronologisch zou dit nog net kunnen.
Du sens religieux de la poesie is uit 1893 ; de opmerking van Vermeylen uit hetzelfde
jaar.

111

ongetwijfeld de reden, waarom Vermeylen Van Nu en Straks „zonder
aesthetische dogmata, zonder schoolstrekking" de wereld wenst in te
zenden. Doch de vraag is flu: in hoever is dit inzicht, in het bijzonder dat een literaire school, dus „met aesthetische dogmata, met schoolstrekking", „een vrij theatrale onderneming" is, bij Vermeylen van
eigen vinding ? Dit zou, het spreekt vanzelf, best kunnen ; het is nu
niet zo zeer een oorspronkelij ke manier het probleem te zien. Weliswaar, als ik me thans het Avertissement van Morice tot La litterature
de tout a l'heure herinner, stuit ik op het volgende: "Ceux qui chercheront un livre de critique dans ces pages seront decus : decus aussi
ceux qui penseront y trouver le manifeste d'une Ecole nouvelle,,.
Vervolgens : "Il n'y a plus d'ecoles litteraires, it n'y a que des manifestations individuelles. Trois ecrivains d'accord sur les principes,
voila ce qu'on ne verra plus, — et parvinssent-ils a s'entendre, ils ne
constitueraient point une ecole, car l'entreprise, toujours un peu
thedtrale, manquerait d'une galerie en ce temps d'indifference...,, 29.
Hoe de dingen zich ook praktisch hebben voorgedaan, op zijn minst
dit "entreprise, toujours un peu theatrale„ van Morice blijkt bij Vermeylen aanleiding te hebben gegeven tot „een vrij theatrale onderneming", zoals hij, als Morice, het oprichten van een nieuwe literaire
school wenst te kenmerken. Dit lijkt wel, dunkt me, een directe ontlening van tekstuele aard te zijn. Trouwens, de hele context is er, om
dit vermoeden kracht bij te zetten.
Het komt er nu eindelijk op aan, — het derde punt van deze bewijsvoering op de teksten zelf, — aan te tonen of en op Welke wijze de
jonge Vermeylen schatplichtig geweest is aan het essayistisch werk
van Morice, hoofdzakelijk aan La litterature de tout a l'heure (1889),
en wel voor Onze tijd (1893), De man die zijn Ik verloren had (1893),
Ontwikkelde lui (1893), De kunst in de vrije gemeenschap (1894), ten
slotte Ene jeugd (1896). Bij deze gelegenheid zal dan ook, als vanzelf,
door geleidelijke uitschakeling, het eigene, strikt persoonlijke van
Vermeylens aanvankelijke esthetische opvattingen, — want op deze
esthetische ideeen komen eventueel andere, ten slotte, steeds neer, aan de dag treden.
In Onze tijd (en hierbij reken ik de, in de twee drukken der Verzamelde opstellen, 1904 en 1922, weggevallen passussen die in de eerste

29 Ch. Morice, La litterature de tout a l'heure, op. cit., blz. V en vlg. van het Avertissement. - Morice cursiveert : Lcole ; ik cursiveer : car 1'entreprise, toufours un peu
theutrale.

112

versie, Aanteekeningen over een hedendaagsche richting, in Van Nu
en Straks 1893 verschenen, te vinden zijn), komen bedoelde zienswijzen op het volgende neer 30.
De tijd, die de jongeren aan het eind van de vorige eeuw beleven,
is „schrikkelijk en schoon" ; hij wordt gekenmerkt door een „koorts",
een „onrust", „al dat maar-uit-zich-zelf willen", een zoeken en rondtasten, een „Verlangen", dat juist zijn „grootheid", zijn „roemglans"
betekent. E. Hello, ,,een grote vergetene", had het „gezien" : "Les
yeux a demi ouverts, mal eveille de son cauchemar, it (de 19de eeuw)
ne possede pas, it ne tient pas ; mais it desire, it desire, it desire, o
mon Dieu, comme jamais le monde n'a desire...,, — We zien dadelij k
waarin precies dit verlangen bestaat.
Want eerst moet men weten, dat „men" (zoals straks blij kt, o.m.
Morice) de jongeren verhaald heeft, dat de 19de eeuw een tijd van
„positivisme" en „ontleding" geweest is; hij heeft „ontleed", en wel
,,tot wanhopens toe" ; hoe meer hij zich ontwikkelde, hoe meer „verdeelden" zich de individuen in hun geweten, gedachte, gevoel, sensatie : „Ontleding heeft alle begrippen herleid tot onherleidbare eenheid ; aldoor fragmenterend tot het onkenbare". Het was het gevoig
van de eenzijdigheid der proefondervindelijke methode, en de ,,anarchie van de uiteenlopende stelsels", die tot scepticisme voerden. Er
was iets verloren gegaan, nl. „de bewustheid van het Mysterie".
Dit zou het eind van de 19de eeuw weer opnieuw brengen: „Men
heeft weer erkend, dat de Geheimenis overal rondom ons is en in
ons. Als we onze ogen openen zien we een geheim". Wij leven in „een
woud van geheimen" ; er zijn „al die onzichtbare geduchte machten
die ons voortdrijven, buiten onze wil". In alles wat we zien, is er
,,een niet-te-kennen iets", een keerzijde, een weerschijn, een raadselachtig leven; het is misschien een symbool van „ een goddelijke gedachte". Ook de kunst keert terug „tot haar eeuwig onderwerp, het
Mysterie". Het is een gevolg van genoemde „zin van 't oneindige",
van het „heimwee naar 't onbekende", van het „eindeloos verlangen", het „streven naar Eenheid", in de wetenschappen en in de wijsbegeerte. Na de behoefte aan de „eenheid van het Leven", groeit nu
ook de behoefte aan „synthesis in de kunst", aan „synthetische herschepping der dingen door de kunst".
Het middel, om tot bewuste synthetische herschepping te komen,
zal de „suggestie" zijn, de „kracht van suggestie", die trouwens reeds
30

De citaten naar A. Vermeylen, Verzameld werk, II, blz. 12 en vlg.
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„in de woorden” d.i. in de literatuur, deze herschepping tot stand gebracht heeft. De prozaschrijvers en dichters van de eeuw, — en hiermee bedoelt Vermeylen uit de tweede helft van de 19de eeuw, hebben aan de woorden hun „zinnelij ke en emotionele" waarde teruggeschonken, in het bijzonder de „zang". Ze drukken voortaan opnieuw gewaarwordingen, aandoeningen uit zoals, -- en dit brengt de
literatuur thans steeds nader tot deze kunsten, — de schilderkunst, de
beeldhouwkunst, de muziek 31.
Tot zover Vermeylen in Onze tijd, waarin hij een eerste keer een
tijdsbeeld tracht te geven, het tijdsbeeld van het nu per slot van rekening, waarop de literatuur, de cultuur van straks zal moeten attent
zijn, om niet nutteloos aan de arbeid te gaan. Uit een vergelijking van
31 In de Aanteekeningen over een hedendaagsche richting, het ruimer opgevat voorwerk van Onze tijd (cf. A. Vermeylen, Verzameld werk, II, op. cit., blz. 862 en vlg), zijn
er varianten, ook uitweidingen van bovenstaande opvattingen.
Ik citeer de belangrijkste, waarvan ook bij Morice, prototypen zijn te vinden: „En, op
het einde van dit jaarhonderd, — na den onbetwistbaren achteruitgang van de Renaissance en de blinde verwaandheid der achttiende eeuw, — groeide weer in de menschen
de bewustheid van het Mysterie". (In Les formules accomplies, waar het bij Morice de
plaats is om het probleem historisch te verklaren, gaat het over de: "charmant mais
mortel reve de la Renaissance,, (blz. 90), waarvan op andere plaatsen de terugkeer tot
het heidendom wordt onderstreept (blz. 83, 89) ; van de l8de eeuw wordt "le mortel
ensommeillement,, (blz. 77) belicht, en verklaard: "Le XVIIIe siècle a ete un long moment
de mort,, (blz. 111). "Mais dans la mort la vie germe,, (ibidem). Dit Leven betekent,
inderdaad, "ce sentiment du Mystere„ (blz. 99), die de mensheid zal terugvinden aan het
eind van de 18de eeuw).
,,En het verlangen nu — wij hebben zooveel ontleed ! — om in groote kracht van
liefde, en eenvoudig als kinderen, terug te keeren naar onze oorsprongen, en geweten,
verstand, gevoel, weer samen te smelten in allesleerende intuitie. — En weer trachten nu
de kunstenaars de kerngedachte der dingen, de niet veranderende geheimenis te doen
schijnen door het vergankelijke der zichtbare vormen, en weer trachten ze uit te spreken
wat geen naam heeft in menschentaal". ("Par elle, — d.i. de vulgariserende wetenschap,
— nos savants sont en train de rendre au grand Mystere originel les penibles, les successives conquetes qu'ils avaient faites sur lui... c'est l'eternel retour des corps organises a
leurs elements premiers qui les rendront a la vie,,. Blz. 6).
,,Terwijl eenigen vooral het decoratieve zien — de dingen gansch suggereeren door het
kenmerkend aanduiden der grondvormen, der fundamenteele rythmen, — droomen anderen reeds van een samensmelting der kunsten, schilderijen die een ingewikkeld literair
gedacht weergeven in beweeg van muzikale lijnen en kleuren". Waarna Wagner wordt
genoemd, em tegen de excessen hiervan te waarschuwen. ("La Suggestion -- heet het in
Synthese dans l'expression, Suggestion, — peut ce que ne pourrait l'expression. La
suggestion est le langage des correspondances et des affinites de fame et de la nature.
Au lieu d'exprimer (Morice cursiveert) des choses leur reflet, elle penetre en elles et
devient leur propre voix. La suggestion n'est jamais indifferente et, d'essence, est toujours nouvelle car c'est le cache, l'inexplique et l'inexprimable (idem) des choses qu'elle
dit... C'est aussi selon cette meme loi que le poete choisit, prose ou vers, la forme essentielle,,. Blz. 378 en vig. — "Ces preoccupations scientifiques... sont d'autant plus trou-
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zijn gedachtengang, ook van het tepas brengen van menig detail, zal
nu verder blijken, dat ze alle, hoe ook enigszins in verspreide volgorde, in La litterature de tout a l'heure, dit "livre-manifeste,, van het
Frans symbolisme, zijn terug te vinden.
Ernest Hello, "un grand ecrivain catholique,,, die over de zeldblantes queues ont lieu au moment ou la Litterature s'emeut d'un tres manifeste mouvement dans les arts plastiques vers une synthese de tous les arts en chacun des arts...
Cependant, et tandis que la musique et la poesie cherchent a se suppleer l'une l'autre
ou a se meler, une analogue impulsion fait que la Peinture s'ingenie a se creer, dans ses
limites, des moyens nouveaux — musicaux et poetiques — d'harmonie et de reve,,. Waarbij, als bij Vermeylen, Wagner wordt aangehaald, echter om, — zoals dit hoger al gebeurde
(blz. 195 en vlg.), — op zijn synthetiserend geval de aandacht te vestigen. Blz. 277 en
vlg.).
„Nu moet nagezien worden of in literatuur die zoogezegd mystische richting, hooger
gemeld (we weten al met het nodige voorbehoud, M.R.), niet samengaat met trachten
naar synthesis". ("Mais par cet echange qu'ils, — Chateaubriand en Goethe, — ont fait
de sensualite esthetique (Morice cursiveert) ils annoncent ce profond, cet intense et
contemporain desir de l'esprit humain de faire confluer en un seul large et vivant fleuve
de Beaute reunie a la Verite dans la Joie le courant mystique et le courant scientifique,,.
Blz. 177).
Voorts maakt Vermeylen de lof van Verlaines Sagesse, als voorbeeld van synthese van
inhoud en vorm. Eenzelfde lof vindt men bij Morice, eveneens met betrekking, o.m. tot
Sagesse. Bk. 232 en vlg.
,,Die, — de zg. mystieke of metafysische kunstenaars van de nieuwere tijd, — zullen samenvatten schoonheid en waarheid... En ook samenvatten kunst en godsdienst, die eenzelfden oorsprong hadden en misschien weer zullen samenvloeien, — het letterlijk gelool
zich langzaam veranderend in symbolisch geloof, en ten anderen kant de kunst weer
wordende het verbeelden (Vermeylen cursiveert) van mysteries". ("C'est la le grand, le
principal et premier signe de la Litterature nouvelle, c'est la, dans cette ardeur d'unir la
Verite et la Beaute, dans cette union desiree de la Foi et de la Joie, de la Science et de
l'Art,,. Blz. 59). "Union glorieuse,,, "Art Integral„ heet het op blz. 60.
Het wordt alles samengevat in deze kerngedachte : „Ik wil hier aanduiden dat de zuch t
naar harmonie en synthesis de meeste artiesten van dezen tijd terugleidt naar een metaphysische kunst,,. ("Synthese dans la Pensee, dans i'Idee et dans 1'Expression. Art metaphysique. Religion esthetique, — religion supreme,,. Blz. 358). In Commentaires d'un
livre futur, wordt het eerste deel, Synthese dans la pensee mdtaphysique, in zijn geheel
aan de kenmerken van deze nieuwere metafysische kunst gewijd.
Nu moet men niet gaan denken, meent Vermeylen nog, dat „er een nieuw tijdperk
begint van in bijbelse woorden-hoogdravendheid gedragen wijsgeerige gedachten. Maar
men moet bestatigen — anderen kunnen oordelen — dat zeer veel kunstenaars heden
vooral aangetrokken worden door het ongeziene". Bij Morice heet dit : "A lire legerement les pages qui precedent (over De la verite et de la beaute), quelques-uns, inattentifs ou malintentionnes, voudront croire que j'annonce, dans l'histoire prochaine de la
litterature, une époque de biblisme, un retour formel (Morice cursiveert) a une inspiration comme a un style de prophetes... Dans les pages, donc, qu'on vient de lire, j'ai
pretendu demontrer, — premierement et principalement que 1'epanouissement a la fois
originel et supreme de 1'Art est dans 1'atmosphere de 1'Absolu, par consequent des Religions au commencement, de la Metaphysique a la fin,,. Blz. 68).
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zame gaven van een "prophète,, beschikte, "semble voir luire,,, meent
Morice, "l'aurore d'un nouveau triomphe de 1'Evangile,,. Volgt, voorafgegaan door de context, het citaat dat ook bij Vermeylen is afgedrukt: "Entre le XVIIIe siècle et celui que j'appelle le XXe, diit-il
commencer demain, l'horloge de la terre marque une heure, lente en
terrible, celle de la transition : c'est le terrible XIXe siècle. Les yeux
a demi ouverts, mal éveillé de son cauchemar, il ne possède pas, il ne
tient pas; mais il desire, il desire, il desire, ô mon Dieu, comme jamais
le monde n'a desire'..., - Inderdaad, beaamt de schrijver, "et c'est a la
fois son tourment et sa gloire,,. En hier zoekt hij een oplossing in
een richting, waarin Vermeylen die niet zoekt: "Mais pourquoi, ce
qu'il cherche et ce qu'il desire, ne le trouve-t-il pas dans I'Eglise qui
berça ses devanciers ?,, (blz. 60 en vlg.). Waaraan is nu dit schrikkelijk
doch groots Verlangen, deze onrust om zichzelf te ontvluchten, "anywhere out of the world,,, voegt Vermeylen er, allicht ook naar
Morice, aan toe, - te wijten? "Or, en ces jours que voici, héritiers de
tant de jours, semble-t-il pas que le genie humain souffre d'un immense désir de s'échapper de lui-même? Anywhere out of the
world ! 32 Cette plainte est de ce temps et c'est bien plus qu'une plainte: c'est la loi supreme
e
d l'Art Supreme,, (blz. 282).
Om bet probleem te begrijpen, hoeft men slechts de geschiedenis
te ondervragen. Men zal dan kunnen aantonen: "comment l'esprit
e de réaliser sa conception esthétique de
moderne, dans cette tâch
l'Homme dans le Monde, a instinctivement et tout d'abord divisé par
l'Analyse son sujet 33 en ses termes principaux, constitutifs, et successivement étudié par l'Analyse encore chacun de ces termes,, (blz. 81).
Het is wat Morice, in Les formules accom plies, historisch heeft pro
beren aan te tonen: "J'ai montré, donnant comme il le fallait la
majeure importance aux representants du Passé, l'esprit moderne
d'abord par l'Analyse decomposant le compose humain... Ensuite j'ai
indiqué comment, apres ce vaste labeur, l'esprit moderne tente de
reconstruire par la Synthese ce qui avait été divisé par 1'Analyse,,
(blz. 266). Want er was, met bedoelde methode tot ontledende analyse, jets vergeten : "ce sentiment du Mystere qui est pourtant le fond
vivant de la Poésie,, (blz. 99).
Het eind van de 19de eeuw heeft nu eindelijk dit gevoel voor het
Mysterie opnieuw hersteld. We bevinden ons in een overgangstijd:
32

Morice cursiveert.

33

L'Homme dans le Monde : aanhaling bij Morice. - Morice cursiveert : Sujet.
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"Noun allons d'un mystere a un autre mystere, comme dit Carlyle,,
(blz. 58). Morice komt hier, als Vermeylen later, in zijn boek nadrukkelijk op terug: "Naguere la Science avait biffe le mot: Mystere.
Elle avait, du meme trait, biffe les mots: Beaute, Verite, Joie, Humanite,,. Het naturalisme heeft het bewezen ; het heeft ons wezens geschonken : "qui n'ont rien de mysterieux, certes, mais qui manquent
de verite dans la mesure precise ou (ils) manquent de mystere,,. Er is
hierin een ommekeer te constateren, juist met bewuste terugkeer naar
het mysterie, zij het ook van mystieke aard: "1'esprit mystique se
revanche de l'esprit scientifique, qui 1'avait humilie, en arretant a
l'une des plus vieilles et des plus simples explications de l'homme et
des choses 34 quelques-uns des plus grands esprits du monde, qui
s'asphyxiaient dans 1'atmosphere pneumatique de la science seule —
de la science irrespectueuse et inintelligente du Mystere — et qui
recouraient aux heures larges d'antiquite on l'esprit avait de fair...
— L'important etait que le mot Mystere fut repete ; it ne nous empeche pas d'entendre la reponse de Goethe, plutot la corrobore-t-il : le
sentiment du Mystere eveille et retient eveillee la passion des Causes„ (blz. 177 en vlg.). Daarom thans die behoefte, in het bijzonder in
de kunst, aan oneindigheid, eenheid, synthese, en die van goddelijke
aard is : "Da p s cette acceptation du Beau, n'est oeuvre d'art que celle...
dont le symbolisme est comme une porte vibrante dont les gonds
harmonieux font tressaillir fame dans toute son humanite beante au
Mystere, et non pas s'exalter dans une seulement des parts du compose humain, et non plus dans l'esprit seulement que seulement dans
les sens ; celle qui revele... une entite divine de 1'Infini,,. Want: "De
nature donc, d'essence 1'Art est religieux,, (blz. 34 en vlg.). Dit geldt
als een wet tegenwoordig: "Loi commune qui dirige, a cette heure,
tous les efforts artistiques : 1'Art remonte a ses origines et, comme au
commencement it etait un, voici qu'il rentre dans 1'originelle voie de
l'Unite, ou la Musique, la Peinture et la Poesie, triple reflet de la
meme centrale clarte, vont accentuant leurs ressemblances a mesure
qu'elles s'approchent davantage de ce point de depart de 1'expansion,
de ce but, maintenant, de la concentration,, (blz. 287).
Deze drang naar oneindigheid, naar eenheid, ook van de kunsten
onderling, kan niet buiten de suggestie, de suggererende kracht als
middel. In de literatuur van de dag blijkt zulks zo te zijn, is de synthese al aanwezig : "La Litterature de tout a l'heure est synthetique
34
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elle reve de suggerer tout l'homme Mbar tout l'Art 35 . Or la synthese

est plus qu'a demi realisee par les efforts qu'on vient de resumer. Elle
est realisee tout a fait, si a ces efforts nous joignons ceux de ces Poetes : Villiers et 1'Isle-Adam, Paul Verlaine, Stephane Mallarme„ (blz.
269). Waarna Morice een groot aantal bladzijden aan bewuste symbiose der kunsten wijdt (blz. 277 en vlg.), vooral van de muziek, de
schilderkunst en de poezie, die opnieuw muzikaal en schilderend gaat
zingen : "Orphee chantait...,, (blz. 283) ; "on ouvre a 1'ange les porter
du cachot et 1'ange prend son vol, en chantant ...,, 36 (biz. 376). Aldus
de voorstelling vanwege Morice van de jongere symbolistische dichtkunst waarvan we, zoals pas aangetoond, alle theoretische verantwoordingsaspecten eveneens in Vermeylens Onze tijd, haast tot een
gesloten systeem in klein bestek herleid, hebben kunnen aantonen.
In De man die zijn Ik verloren had, eveneens uit 1893, wordt het
35-36

Morice cursiveert. - Zoals reeds aangeduid bij het bronnenonderzoek m.b.t. de

Aanteekeningen over een hedendaagsche richting (cf. foot 31), wijdt Morice het derde

deel van zijn laatste hoofdstuk in zijn geheel aan het suggestievermogen, in het bijzonder
in de nieuwere symbolistische dichtkunst. Men leze: Synthese dans l'expression, - Suggesiion. - Bovenstaande formule: Suggerer tout l'homme par tout l'art, alsook de opvattingen
van het religieus karakter van de kunst, de behoefte aan een modern mysticisme, de
drang naar synthese van iedere kunst, en van de kunsten onder elkaar, waren al aangegeven in Demain, Questions d'esthetique uit 1888. Ik citeer: "D'abord fart, en toutes
ses manifestations, est essentiellement l'aspect en beaute (aanhaling bij Morice ; ik cursiveer) des idees religieuses d'une race et d'une époque vivantes,, (blz. 24). - "Ne leur
reprochez pas trop, Monsieur, d'être des mystiques et de s'eprendre de l'esoterisme des
antiques theurgies.., etes-vous bien sir qu'ils aient tort ?„ (blz. 25 en vlg.). - "L'autre
question est celle-ci : les procedes qui ont suffi a l'analyse du compose humain suffirontils a la synthese' Et a peine cette question est-elle formulee qu'on voit que le plus
notable fait esthetique de cette heure consiste en l'effort manifeste d'une synthese de
sous les arts en chacun des arts,, (blz. 26). - "A cet effort synthetique pourquoi la poesie
resterait-elle etrangere quand il lui fournit le seul bon moyen — peut-titre — d'accomplir sa grande destinee finale : suggdrer tout l'homme par tout l'art ?„ (blz. 27).
In Du sens religieux de la podsie, Sur le mot podsie uit 1893, dus vijf jaar na Demain,
Questions d'esthetique (1888), en vier jaar na La litterature de tout a l'heure (1889), het is het verschijningsjaar van Van Nu en Straks, — zal Morice deze opvattingen nog
niet losgelaten hebben. Ten bewijze: "La poesie est une expression individuelle orientee
vers l'absolu. La poesie est, par la beaute, 1'expression humaine de la notion divine„
(blz. 7). - "Le titre de la presente publication en dit l'esprit essentiel : il affirme ce sens
religieux, ou idealiste, ou mystique — ainsi qu'il vous est loisible de choisir — de 1'Art
a toutes ses époques de vitalite vraie : d'ou vous conclürez que la poesie contemporaine
a reconquis tous droits a la gloire depuis qu'elle s'est reievee jusqu'au reve de l'infini.
Car voila le mysticisme reel : c'est le reeve de l'in f ini (Morice onderstreept met kapitalen)„
(blz. VII). - "Eh bien, prendre la vie et en exprimer le sens en beaute par les correspondances que les divers ordres de la nature entretiennent entre eux pour maintenir 1'universelle unite, voila la poesie symbolique„ (blz. 47). - "Suggerer tout l'homme par tout
l'art (Morice cursiveert), j'ai bien souvent ecrit ou dit cette formule, je n'en sais pas de
meilleure,, (blz. 48).
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systeem als het ware gelndividualiseerd, althans in het middengedeelte
van een soort kadervoorstelling 37 op een dichter toegepast, die ik zegt.
Men vindt er de hoofdgedachten in terug uit Onze tijd, derhalve
eveneens van Morice in La litterature de tout a l'heure.
Een dichter lag, na een „leugenachtig en troebel" leven, te sterven.
Hij ontdekte nu dat hij, vanaf zijn jeugd tot nu, „alleen zijn eigen
schim was geweest"; oog in oog met „het grote aangezicht der geheimenis", voelde hij zich voor „een nieuw leven" geplaatst. Ten
overstaan van de kunstenaars, de „weke en bleke dichters in lang gewaad", de „egotisten, psychologen, sensitivisten, symbolisten, mystici", die bij zijn heengaan aanwezig wensten te zijn, legde hij getuigenis of van zijn geestelijke ontwikkeling.
De evolutiestadia hiervan zagen er als volgt uit:
1. bij zijn geboorte ontstond eerst „het bewustzijn", bewustzijn van
de dingen buiten hemzelf, „als afzonderlijk zijnde, in onderlinge reactie" ; het was de tijd van het meeleven met de „rythmus der natuur",
met het „gehele leven", in eenheid met „zijn alles, zijn ziel, zijn
mysterie", dat zich nu echter zou gaan verdelen ;
2. die verdeling van „(zijn) eenheid", die scheiding in „duizenden
op elkaar reagerende deeltjes", het verlies van „de intuItie", van „het
Gevoel", van zijn „entiteit", was het gevolg van de „ontleding" van
zijn Ik ; hij ontdekte thans, dat dit Ik „niets anders geweest (was) dan
mijn saamgeraa^bte gedachtetjes over mezel f !". Met zijn Ik ging zijn
ziel, zijn „eigene al-waarheid", hieraan dood; het werd er telkens
monsterachtiger op, en hij zou voortaan zichzelf buiten zichzelf gaan
zoeken, in de kunst, in de studie, in de beschouwing. Immers, hoewel
hij het „alleszeggende Woord (zijner) godheid" was kwijt gespeeld, was
hij innerlijk toch niet veilig voor „'t absolute". Maar het resultaat was,
dat hij rond zich slechts een „nieuwe schijnwereld" had geschapen, en
een „artiest" was geworden. Dit betekende, dat hij, in een tijd toen
de wergild al verzadigd was van „literatuur", de „uitzondering" in
zich ontdekte, het „uitzonderingetje", het „zeldzaam plantje", dat in
een broeikas werd gekoesterd. Men noemde dat zijn „INDIVIDUALISME".
Het had slechts een gevolg dat dit „het weinige wat overbleef van
(zijn) individualiteit" voorgoed doodde;

37 Een kadervoorstelling, zoals men die ook terugvindt in de meeste raamverhalen
van K. van de Woestijne, nl. in Janus met het dubbele Voor-hoo f d. Nu zijn deze wel uit
enigszins latere tijd. - Men herinnere zich v. d. W.'s fabel, — een parodie van het stuk
van Vermeylen? — De man die zijn Hik verloren had. Cf. Verzameld werk, III, blz. 723.
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3. de dichter kende nu, na dit getuigenis ten overstaan van zijn
vrienden, en onmiddellijk voor zijn dood, het derde stadium. En wel
onder de vorm van een visioen, waarin hij „het veelarmig Gedrocht
van artiesterij" zag, de „koralen ter ere van 't individualistisch dogma" zag afwisselen met het ,,wierookschommelen, o ijdelheid ! vóor
de ark hunner kleine uitzondering". De „laatste herinneringetjes hunner gefragmenteerde zieltjes" zouden thans „onuitsprekelijk byzantijns" uitgerafeld, verdeeld worden tot in het oneindige. Daarom zijn
laatste woorden, als een laatste heerlijkheid, en een waarschuwing
voor zijn vrienden: „o Kind zijn, zalige intultie, de gehele ikheid l...
Et tout le reste est litterature ! ...".
Hij had zich uiteindelijk willen tonen, „zuiver van alle dilettantisme" 38, omdat hij, vooraleer te sterven, zijn „geheel- en ganse oorsprongreine ziel" had teruggevonden.
Zoals op te merken valt, is dit stukje waarvan de parabolische vorm
en bedoeling nauwelijks hoeven te worden onderstreept, gecentreerd
op deze trits hoofdideeen : bezit van de oorspronkelijke, individuele,
personalistische geestelijke eenheid ; verlies hiervan door zelfontleding, en onderdompeling in valse literatuur, artiesterij, dilettantisme;
herwinning ervan voor de dood, dus nog net als het praktisch kan.
Het beantwoordt aan de algemene gedachtengang, zoals we die reeds
in Onze tijd, ook in La litterature de tout a l'heure van Morice, uitgedrukt vonden. Ook wat hun afwijzende, kordaat negatieve houding
tegenover het dilettantisme betreft, — feitelij k de hoofdschotel van
de parabel, — vinden Morice en Vermeylen elkaar. Er is in dit verband
bij Morice een hele passus, waarvan ik me afvraag of Vermeylen hem
niet aandachtig gelezen heeft, eer hij zijn eigen stuk schreef.
Zoals bij Vermeylen, in een ver land, onder gesternten, „kunstenaars in lang gewaad waren langs alle wegen", — het zijn de „weke
en bleke dichters in lang gewaad", die aanwezig willen zijn bij de
dood van hun vriend, voorheen een dilettant als zij, — zo ziet Morice
eveneens in een streek, "la plus etrange du monde,,, "sous la plus
ardente latitude : seulement, son soleil n'eclaire pas,,: "Des gens qui
vont, viennent, presses, empresses, avec un sourrire qu'ils portent
comme un masque,,. Zij verdiepen zich in godsdienst, zuivere gedachte, wetenschap, dichtkunst, de daad, en ze zijn niet gelukkig: "Peutetre ant-ils le secret desir d'entrer dans la vie et d'être des hommes :
mais ils sont retenus dans le Dilettantisme. Its sont les Dilettanti„ &)
38 Vermeylen spatieert
39 Morice cursiveert.
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Volgen enkele kenmerken van deze dilettanti, die we ook bij Vermeylen onderlijnd vinden, even sterk als bij Morice: "Le Dilettantisme est l'anesthesie -- pour parler ce langage ! — des facultes creatrices
par l'hypertrophie des facultes comprehensives. En religion, en philosophie, c'est la mort et le neant ; en art c'est tout ensemble un grand
danger et une grande sauvegarde,,. In dezelfde geest : "Le dilettantisme est pour le genie une sorte de mort attrayante. C'est l'abime ou
risquent de sombrer, volontairement a demi, ceux qui sentent leur
vision par trop inegale a leurs moyens de realisation,,. Daarom : "Le
Dilettantisme est un des principeaux dissolvants des societes trop mures... C'est, dis-je, le mal des fins de societe, et je ne sache presque
personne, aujourd'hui, qui n'en soit atteint. En quelques-uns it
s'affirme davantage, it eclate. Presque toute cette generation a qui je
reprochais de n'avoir pas travaille pourrait me repondre en me montrant sa trace dans l'etrange et triste contree„ (blz. 255 en vlg.).
Doch de werkelijke bron van De man die zijn Ik verloren had lijkt
me evenwel volgende passus te zijn uit La litterature de tout a l'heure,
omdat hij genoemde trits hoofdideeen, tot in enkele typische bijzonderheden, op de voet volgt. Er is niets te veel, er is ook niets te weinig,
om niet over meer dan gewoon parallellisme te kunnen spreken:
"Les grandes époques sont au commencement et a la fin des societes : d'abord le Poete embrasse le monde d'un seul regard et d'une
seule pensee et, ce qu'il pense, 1'exprime par un seul geste. Puis les
details le sollicitent, et de simultanee, l'expression se fait successive.
Pour cette tache d'analyse, le Poete, naguere le conducteur d'hommes
aussi, et le pretre encore, divise sa propre personnalite, descend du
trone, quitte l'autel : le Poke devient l'artiste. Mais l'artiste lui-meme
se partage ; peu a peu le symbole admirable de la Lyre se demode,
garde un sens d'autrefois dans le chant silencieux des vers, enfin
l'efface, et l'artiste devient Partisan de la litterature, Partisan de la
musique, Partisan de la peinture... C'est la periode de division et de
mediocrite. Mais peu a peu l'analyse, lassee d'elle-meme, laisse Partisan se ressouvenir de l'artiste, et l'artiste, dans un passe tres antique,
parvient a entrevoir la figure quasi-divine du Poete. Alors va naitre
une grande époque nouvelle et derniere, et, comme 1'analyse en avait
detourne les arts, la synthese va rendre L'Art a la primitive et centrale Unite,,. Deze ontwikkeling, zoals men ziet, in drie tijden, ni. van
oorspronkelijke eenheid, langs verdeeldheid door analyse, en zo terug
naar oorspronkelijke eenheid, is het gevolg van een soort levenswet.
En die zegt: "Le singulier, l'unite (Vermeylen zegt: het ik), c'est le
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hombre affirmatif et divin. Le pluriel decompose et nie. Les grandes
époques artistiques disent: 1'Art. Les époques mediocres disent: les
arts,, (blz. 356). Het is wat, in het stukje van Vermeylen, de dilettanten, de valse artiesten, aan de doodsponde van de Dichter, „verduiveld
Hegeliaans" noemen.
Het is allicht niet zonder enige bedoeling, dat Vermeylen het in
zijn eerstvolgend opstel, — eigenlijk een charge, — na de situatie van
de tijd en het Ik in deze tijd te hebben aangegeven, tegen de middelmatigheid, de mediocriteit van de „rationalistische hogepriesters der
makke mediocratie", nl. de zg. „ontwikkelde lui", opneemt. Dit voordat hij, — na dit opstel onder dezelfde naam, Ontwikkelde lui, nog
steeds uit 1893, — nieuwe perspectieven zal openen in De kunst in de
vrije gemeenschap uit 1894, of wat deze althans zou moeten zijn.
Verwaand maar onwetend, luidruchtig maar bekrompen, moedwillig en zg. wij s, dus dom, hebben de ontwikkelde lui de verdediging op
zich genomen van de „genietbare" literatuur. Zij leven als het ware
van niets anders dan leugens, leugens die als waarheden worden opgedist ; zij hebben de „poespas van den modernen geest,, opgeraapt ;
het zijn kleine „cultuurmensjes", die over alles willen meepraten,
maar niets kennen ; zij zitten vol vooroordelen, en hebben slechts oor
en oog voor de „artiesterij der ontmande dilettanti en decadenten",
het interessant „moderne". Het is alles „wind" bij hen, en zij zijn
„walgelijk middelmatig", terwijl zij beweren de middelmatigheid te
haten. Terwijl zij dezelfde kranten lezen als „het gespuis", en deze
volschrijven met hun waanwijze, zg. hoge, buitengewone dingen, zijn
zij de „onnatuurlijkste voortbrengselen van het Groot Ongerijmde".
Het zijn „doden", die slechts belangstelling kennen voor „woorden",
„gezondverstand-waarheden", „holle spreuken", „dogma's", „formules", „gemeenplaatsen".
En dit alles, omdat zij „niets gemeens met de Kunst" hebben ; zij
zijn „het verst afgelegen van de Kunst". Hoe zou het anders kunnen,
zij zijn „de vleesgeworden Leugen". Het „Enige", wat zij zouden
moeten weten en kennen, nl. de Mens, het „natuurl ijk Gevoel" 40, de
„zin van het Ware", ook van het „eeuwige", „liefde voor de Kunst,
het Schone, het Opperste Geheim", weten en kennen zij niet. Zij
leven in een andere wereld dan de ware, grote Dichters: „Zij leven
niet in het hoge, het enige leven".
Het is niet mogelijk dat de kunstenaar, die het waarlijk is, voor
40 Vermeylen spatieert.
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deze „doden" zou kunnen schrijven. Indien hij het niet deed voor
zichzelf, en het vooral niet deed „zoals anderen bidden", dan zou hij
liever nog schrijven voor „het yolk". Met „het yolk" bedoelt Vermeylen: „de intuitieve zielen, de onwetenden, de nederigen, de kinderen", nl. de eenvoudigen van geest.
Uit bovenstaande blijkt, dat Vermeylen hier een classificatie, een
klassenonderscheid invoert, wanneer het erom gaat de verscheiden en
van elkaar verschillende groepsverbanden aan te duiden en te karakteriseren, die eventueel met literatuur en kunst te doen hebben. Het
zijn : 1. het gespuis; 2. de ontwikkelde lui ; 3. het y olk, althans in de
terminologie van dit opstel. De zg. ontwikkelde lui vormen de middenmoot tussen de twee extremen, gespuis en yolk.
We treffen eenzelfde, op artistiek, esthetisch gebied gefundeerde
hierarchisering bij Morice aan, en wel in het eerste hoofdstuk, De la
vdrite et de la beaute, van La Litterature de tout a l'heure. Hier
heten de categorieen : 1. la cohue (democratique) ; 2. le public (aristocratie de la cohue) ; 3. la foule. Zoals dadelijk blijkt stemmen de zg.
ontwikkelde lui voor een groot deel met le public (aristocratic de la
cohue) overeen, die als bij Vermeylen, de voile lading meekrijgt.
En wel om dezelfde redenen, als bij Vermeylen. Met evenwel een
soms toepassen op la cohue (bij Vermeylen: het gespuis) van eigenaardigheden, die bij hem het aandeel van de zg. ontwikkelde lui (bij
Morice: le public) zijn. Men oordele zelf : "La vanite creuse et
bruyante de ses individus caracterise la cohue. Its ne savent rien, certes, ni chacun, ni tous, mais ils pretendent, opinent, contestent, jugent, ils ont lu les journeaux, et 1'irreconciliable haine de 1'Extraordinaire leur prete parfois une fawn de logique... et c'est une legion
de Prudhommes feroces avec ce seul mot pour tout ideal et pour tout
evangile : MEDIOCRITE„ 41 . Ook zij zweren alleen maar bij het moderne : "Produit fatal de la diffusion des lumieres 42, — cette enorme
plaisanterie, cette monstrueuse extase moderne !,,. Hoe ook, de uitzonderlijke geesten hebben "la cohue triomphante„ de rug toegewend : "Est-ce bien la peine, en effet, de donner du temps a s'efforcer de diriger la cohue ? Est-elle dirigeable, la democratie ? Pour
combien d'annees encore en a cette societe ?,,.
Onder le public, "aristocratie de la cohue,,, ook "les Gens„ genoemd

41 Kapitalen van Morice.
42 Aanhaling bij Morice.
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-- bij Vermeylen de eigenlijke zg. ontwikkelde lui, -- is de toestand
al niet beter. Wellicht slechter. Het gaat hier om een "ramas de gens
qui s'ingerent de penser pour leur propre compte et, sans que ce soit
leur destinee, de decider de tout, ayant sur tout des notions necessairement incompletes„ ; zij vertegenwoordigen : "des intelligences faussees qu'une demi-science jeta dans l'artifice,,. Inderdaad: "Le Public
corrompt tout ce qu'il touche. Il deprave la Langue... Ii a fait du
theatre,... la turpitude qu'on sait (bij Vermeylen: het „schandelijk
toneel"). "Les Gens sont bruyants, ricaneurs, raisonneurs, positifs, utilitaires, froids, irrespectueux„ : "Ils ont de la Beaute, pour les memes
causes, les memes defiances que de Dieu. L'etat d'ame essentiel a la
comprehension de tout oeuvre d'art leur est devenu impossible,,. Zij
blijken opgenomen te zijn in "cette course vers la Nullite,,, waaraan
zij^ niet ontkomen. Daarom, omdat ze niet in staat zi'
J n "pour
p
Penetrer
dans le reve d'un Poete,,, is deze "condamne a la solitude,,; er
werd voor door hen "une atmosphere irrespirable,, geschapen. Ook
de geleerden, met hun idee de wetenschap te vulgariseren, ook
de vulgarisatoren van de exegese, hebben hieraan schuld; zij hebben,
de imbecielen, nog slechts belangstelling voor formules, dogma's, algemeenheden, allerlei vergissingen, de zg. intelligentie. Per slot van
rekening, "il semble evident qu'entre 1'ensemble d'une societe petrie
d'erreur et les times eprises de Verite et de Beaute nulle alliance n'est
possible,,.
En nochtans, zoals bij Vermeylen er nog een uitzicht is, nl. in de
richting, -- een richting terug, -- van het yolk, is er voor Morice ook
nog: la Foule. In het bijzonder voor de Dichter, de Kunstenaar, "par
la Grace de 1'Esprit,,. Om de volgende redenen namelijk: "Avec la
Foule, ce tresor de forces instinctives,... le Poete etait en communion
naturelle: l'union d'une time et d'un corps! L'Esprit vivifiait a son
gre une matiere docile. Elle n'etait certes pas ignorante a demi, la
Foule, mais elle se l'avouait et cet aveu la constituait en etat de perpetuelle receptivite spirituelle : elle savait tout, de par la vertu sincere
de son ignorance,,. Zij blijkt, — als bij Vermeylen, — de gaven van de
oorspronkelijke onschuld, "1'innocence de 1'esprit,,, "vraie comme
1'enfance,,, "docile a la Fiction comme la foret au vent,, (bij Vermeylen is er hetzelfde beeld, maar in ander verband: „Wind blaast door
dode bomen, enz."), te bezitten. "Elle savait ecouter, regarder et lire,
cette Foule ignorante, parce qu'elle etait libre des prejuges du Public
contemporain (de zg. ontwikkelde lui)... Pour elle, 1'Art etait precise124

ment ce qu'elle ignorait 43, elle venerait en les Poetes les Mages depositaires des secrets qu'elle n'avait pas,,. Darbij : "c'est la Foule qui
ecrit 1'histoire et inspire les penseurs, — la foule plus un homme,,.
Het yolk dus, bij wie zich de kunstenaar als schepper voegt, waaruit
hij zijn bezieling put. Men zie de conclusie van Vermeylen, aan het
slot van Ontwikkelde lui, — zij is eender. Vooral omdat ook hij, als
Morice in dit sociografisch verband: — "Mais la faculte creatrice des
ecrivains est Celle meme de la Foule: 1'Intuition,,, — eveneens de
nadruk legt op de intuitie als allereerste bron van alle literatuur en
kunst 44.
Ik zie, binnen het kader van Vermeylens Verzamelde opstellen,
structureel, — dit lijkt me alles niet zo toevallig, — een direct verband
tussen Ontwikkelde lui, waarin verwezen wordt naar het yolk als
intuItieve bron van de kunstschepping, en De kunst in de vrije gemeenschap uit 1894, een jaar later. Van yolk tot gemeenschap, als meer
sociale verschijningsvorm van het eerste, is er slechts een stap. Hoewel de begrippen in dit opstel niet altijd streng omschreven zijn,
wordt trouwens opnieuw, aan het slot hiervan, in dezelfde geest als
in Ontwikkelde lui heraangeknoopt.
,,De kunst die komt, — gemeenschapskunst ?" stelt Vermeylen zich,
om te beginnen, de vraag. Hij kent geen betere term, al kan men die
niet zo gemakkelijk omlijnen, en heeft men reeds vaak de betekenis
ervan verminkt. Wat er ook van zij, men weet zeker, aan het eind van
de uitstervende eeuw, dat men naar een „nieuwe kunst", d.i. een
,,nieuw leven", d.i. een „nieuwe opvatting van 't leven", d.i. een
,,nieuwe opvatting van God" gaat. In de groei van de maatschappij is
er een eenheid ; het principe van die eenheid is : „het begrip dat de
mens zich vormt van het mysterie", van het „nieuw geloof". Het
komt er dus op aan eerst dit nieuw geloof te bepalen, althans in
zoverre zulks mogelijk is, om eindelijk een inzicht te krijgen in de
,,kunst die komt".
Na eerst een blik te hebben geworpen op het godsgeloof in de
Arysche, Semitische, en Christelijke religie, — achteraf zal hij aantonen, dat bij de Grieken en in de Middeleeuwen leven en kunst een
waren, „rustend op geloof", dit niet alleen, ook op de „ziel des gansen
yolks", — gaat Vermeylen ertoe over de „nieuwe opvatting van God",

43
44

Morice cursiveert.
Ch. Morice, La litterature de tout a l'heure, op. cit., blz. 1 en vlg.
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wat hij ook een „nieuwe annunciatie" noemt, te definieren. En wel
aldus.
Geleidelijk heeft zich uit het „oude afbrokkelende geloof" het
„nieuwere" doen gelden; zelfs de wetenschap, de „negatie van alle
geloof", heeft op een bepaald ogenblik een nieuw bewustzijn van
,,het mysterie" moeten erkennen, een nieuw „begrip van dat mysterie". Dit blijkt nu op het volgende neer te komen: „God is de immanente noodzakelijkheid geworden, de bezielende kracht die vernielt
en schept in eeuwige beweging en eeuwigen groei, de hoogste geheimenis : het Leven, dat, zowel in de cel als in het heelal der wentelende werelden, een schikking is der elementen, een vorm van organisatie ; het princiep van die organisatie, wat we niet kennen, is de
Rythmus van 't Leven, God. Wij zijn, alles is een functie van den
Rythmus".
In functie van dit nieuw godsbeeld, en dus ook levensbeeld, eveneens omdat de kunst „een organisch jets (is) dat natuurlijk, noodzakelijk ontstaat uit dat eeuwige en alles-omvattende organisme dat het
leven heet", zal de nieuwe menselijke en esthetische houding vorm
dienen aan te nemen : juist omdat ik in God geloof, in de Harmonic
zelf der dingen, erken ik slechts de inwendige natuurwet, de evolutie
die van binnen naar buiten werkt: geloof dat het leven zijn einddoel
in zich zelf heeft, dat men zich alleen moet laten dragen op den
noodzakelijken aandrang van zijn eigen aard, dat en overeenstemming
bestaat in actie en reactie en vrije ontwikkeling aller bewuste en onbewuste natuurlijke krachten". Er vloeien hier gevolgen uit voort:
bewustwording van de menselijke verhouding tegenover het heelal,
bewustwording van de eigen plaats die men hierin inneemt, erkenfling van de samenhang van wat bestaat, deelneming aan het opbouwen van de beschaving, alle vooruitgang, de gemeenschap, medewerking van het verleden met het tegenwoordige: „In de samenleving,
een machtig organisme dat zich zelf organiseert en door zijn eigen
levenskracht voort- en opgroeit, heeft alles wat organisch voortgebracht wordt zijn reden van bestaan, alles is in nauw verband, in
noodwendig verband met het geheel, alle mensen zijn solidair". Er
kan, ten slotte, alleen maar „volkomen vrij heid" bestaan, in een vast
verband.
Er zijn hier nog andere gevolgen van te voorzien. Vooral de kunstenaar zal dichter bij de natuur, het leven zelf komen te staan. Er
zal, opnieuw naar een „absolutum", „een voor hem absolute waarheid", die „het bepaalde verbindt met het oneindige", kunnen won126

den gestreefd. Er zal een herstel te verwachten zijn van een natuurlijke, ware, zedelijke beschaving, gefundeerd op menselijke waarde
en vrijheid, feitelijk dus een „nieuw zedelijk criterium". Er zal weer
vreugde en liefde komen: „De pure zaligheid, de kalme vreugde in
het mysterie zal hij terugvinden". De dichter zal dan niet meer als
een vijand, als een opstandige tegenover de maatschappij, tegenover
een schijnwereld moeten staan; hij zal weer kunnen opgenomen
worden door de wereld van de grote menselijke gemeenschap, de
ideale mensheid.
Om hiertoe te geraken is er, paradoxaal genoeg, nochtans een belangrijke voorwaarde nodig, nl. dat de dichter zingt zoals hij bidt,
dat hij „in de diepste eenzaamheid der ziel" neerdaalt om aldaar
,,Gods stem (te) horen spreken". De dichter zal zichzelf nu voortaan
als „afgezonderd wezen" moeten erkennen, en wel „eer hij tot de
eenheid kan besluiten van wat hem omringt en deel uitmaakt van
zijn leven". Het is de enige en zekerste weg om deel te nemen aan
die eenwording van kunst, wijsbegeerte, wetenschap, religie die men
thans meemaakt, en die „het kenmerk is geworden van onzen tijd" :
,,wat wij zien opkomen is een nieuwe synthese, waarvan het symbool
zal wezen de gemeenschapskunst".
Onder gemeenschapskunst verstaat Vermeylen, - dit blijkt duidelijk uit het bovenstaande, — geen yolks- of massakunst in de gewone
betekenis van het woord, dock een kunst als uiting van de gemeenschap der individuen, individuen die als volledige, tot innerlijke
eenheid gegroeide geesten, de weidse menselijke gemeenschap, m.e.w.
de mensheid vormen. Een na te streven „nieuw ideaal" derhalve, dat
de „pseudo-idealen onzer moderne kunst" zou dienen te vervangen.
Het vormt, te midden van de „baaierd der decadente kunst", te midden van de „uiteenlopende scholen" van deze kunst, „de betekenis
van de machtige idealistische richting dezer tijden", zelfs (een toegeving vanwege de schrijver, als we ons herinneren wat hij er boven
over dacht), „van 't katholiek mysticisme dat in onze moede beschavingen voor de laatste maal verrijst".
Waar vindt nu deze gemeenschap, opgevat als gemeenschapsidee en
-kunst zoals Vermeylen die opvat, haar allereerste steun en voedingsbodem ? In wat het dichtst bij de natuurlijke, organische eenheid,
d.i. de natuur staat, nl. het yolk, „de gemeenschap van al wie door
haar onbewusten wil door eenzelfde instinct noodwendig worden
voortgestuwd". Het yolk is „een normaal voortbrengsel van den menselijken aard", „de onbewuste noodzakelijke kracht van de natuur".
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Het is feitelijk in het groot, wat het individu, het Ik in het klein is,
of zou moeten zijn, buiten alle cultuurverbastering: een „inwendige
wet", oorzaak van een „eigen bewegingsrythme", de „loutere en noodzakelijke openbaring van den God-in-hem". Want laten we het niet
vergeten, het is het y olk dat de taal, de religie en de geschiedenis
gemaakt heeft 45. Zo zal ook het y olk opnieuw de kunst moeten
„herdopen". Het streven naar eenheid, harmonie, synthese, dat men
weer allerwegen meemaakt, dient zich op een driedubbel plan to voltrekken : synthese van de eenling, synthese van de maatschappij, synthese van de eenling en de maatschappij. Met andere woorden: voor
de eenling „een verloren ikheid weer bemachtigen, zich weer in voile
bewustheid ene ziel scheppen" 46 ; voor de maatschappij de erkenning
dat „het kunstwerk het puurste beeld (van Naar) eenheid (kan) weergeven, het monumentaal gewrocht waarin alle kunsten hand aan
hand samenstreven naar een grootse verwezenlijking van 't bewustworden der gemeenschap", d.i. van de synthese van kunst en religie,
wetenschap en metafysiek, een „ritus van vreugde, waarin alle geheimenissen die den mens omringen hem spiegels zijn van zijn eigen
goddelijk-geheimzinnig wezen, zuiverste uitdrukking van 't levensmysterie zelf" ; voor beide het bewustworden van „een harmonisch
geheel, waarin alle dingen, solidair, in noodwendige verhouding tot
elkaar staan". De eenling zal er zich rekenschap van moeten geven,
dat hij zijn volledige zelfontwikkeling het best kan bereiken „in de
gemeenschap". Zo zal hij toegang hebben tot „het levensmysterie der
ganse gemeenschap", zijn kunstwerk symbool zijn van een „nationaliteit", en „heel een opkomend mensdom".
Als men methodisch, — zoals ik het gedaan heb voor de vorige
essays van Vermeylen, — een tekstkritische confrontatie onderneemt,
ook van De kunst in de vrije gemeenschap met sommige hoofdstukken
uit La litterature de tout a l'heure, en het tweede opstel uit Du sens
religieux de la poesie, nl. Le principe social de la beaute van Morice,
moet men wel vaststellen dat ook dit stuk, voor een groot deel, zijn

4 5 Dat het yolk, daar het de religie gemaakt heeft, ook aan de oorsprong van de
geschiedenis staat, vindt men in de versies van Van Nu en Straks, 1893, VI-VII, blz. 52
en vlg., en de Iste dr., 1904, der Verzamelde opstellen : „De Godsidee is de oorspronkelijke beweegkracht der geschiedenis, en alle omwentelingen in de maatschappelijke
verhoudingen heeft als eenige oorzaak: een wijziging der gedachten over de Geheimenis".
46 Vermeylen spatieert.
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wortels heeft in de gedachtenwereld, de voorstellingsmodi en de
terminologie van de Franse schrijver.
Van in het begin van La litterature de tout a l'heure weet Morice
zich, — precies als Vermeylen in zijn opstel, — tegenover het probleem
van de literatuur als "l'expression de la societe,,, of "l'expression
moderne de la societe,,, of "l'expression vraie d'une societe„ geplaatst
(blz. 13). Hij erkent, dat hij niet de vrijpostigheid bezit om te voorspellen hoe de kunst van morgen er zal uitzien. Nochtans weet hij,
dat men zich in een overgangstijd bevindt, en er kans is dat de kunst
wordt "annonciateur d'une Revelation nouvelle,,, ter vervanging van
een kunst, "in f Bode aux erreurs temporaires qui corromibent les yerites eternelles des Revelations vieillies,, 47 . Zoals Vermeylen de vrijheid
wenste te nemen te dromen „van blijde en lichtrijke landen, die daar
ergens te veroveren liggen, aan de horizonnen van onze eeuw", ziet
Morice "la plus suure raison d'esperer qui luise a 1'horizon des pensees„ (blz. 58), in de plaats die de menselijke disciplines weer blijken in
te nemen, volgens de aard die de hunne is.
Ook Morice gaat, in De la verite et de la beaute en Les formules
accomplies, de geschiedenis na van de manier waarop de esthetische
opvattingen de directe uitingen zijn geweest van de religieuze inzichten in sommige maatschappijen, o.m. in de Oudheid, de Middeleeuwen, de Franse 16de, l7de, 18de, tot aan het eind van de 19de
eeuw. Les formules accomiblies worden door Influences nouvelles en
Formules nouvelles vervangen; er is vooral een hernieuwde belangstelling voor het religieuze, ook op gebied van kunst en schoonheid:
"Un mouvement simultane des esprits vers la religion — plutot
chretienne que catholique — et vers la Beaute fera l'aurore du XIXe
siècle,,, nl. met de school van Chateaubriand (blz. 49). En die tendens
is, ondanks positivisme en naturalisme, aan het eind van de eeuw
verre van ten einde. Het komt erop aan deze beter te leren kennen.
Men weet nu zeker, dat de oudere geloofsvormen afbrokkelen:
"Enfin les Religions, immemoriales pierres angulaires de toutes Fictions, s'effritent, tremblent sur leurs vieilles assises, vont perir„ (blz.
24). Doch er komen wijzigingen, en het is juist uit die afbrokkeling,
wat de 19de eeuw betreft "la profonde empreinte de tout un siècle de
negation et de neant„ (blz. 49), dat het nieuwere ontstaan is: "Car
ces periodes de concentration artistique coIncidant, providentieilement, avec les decadences des evangiles, le Poete y reprend son role
47
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sacerdotal des premiers jours,, (blz. 357). De dichter keert zich opnieuw tot het mysterie, wat op de volgende eeuwige wet steunt:
"1'eternel retour des corps organises a leurs elements premiers qui
les rendront a la vie,, (blz. 6). Voor wie en waarom wordt er thans
geschreven ' vraagt Morice zich met anderen af. Antwoord, to leggen
naast Vermeylens opvatting van het Godsbestel : "C'est d'abord pour
cette necessite glorieuse d'accomplir leur destinee que les Poetes ecrivent, pour obeir a 1'universelle loi de 1'expansion naturelle, — aussi
pour meriter la Vie Eternelle. Emanations de Dieu, etincelles echappees du Foyer de la Toute-Lumiere, ils y retournent. C'est, dis-je,
l'universelle loi de la vie: Dieu s'epand de soi par la creation pour
se resorber en soi par la destruction et de nouveau s'epandre et se
resorber de nouveau, et ainsi de toujours a toujours; c'est 1'Analyse
et la Synthese, c'est la revolution des globules du sang de nos veines
et des globes de l'Infini, — c'est la revolution des times. Elles sont les
manifestations exterieures de Dieu qui les emet avec la mission de
cooperer, toutes et diversement, a la lumineuse harmonie mundiale,,
(blz. 14). Elders, wat Vermeylen de "Rythmus van 't Leven" noemt,
speciaal betonend, heet het: "c'est cette loi du mouvement qui regit
tout ce qui est, c'est cette resorption de 1'Etre en soi apres qu'il s'est
epandu et epanche dans l'Infini: loi universelle a quoi tout se ramene, de meme qu'en tout elle a des symboles, comme le soleil des
reflets,, (blz. 73).
Het is, ingegeven en bepaald door dit nieuw concept van God en
de wereld, dat Morice zich, in het bijzonder in Synthese dans la pens metaphysique en Synthese dans l'idee, — Fiction, — het tweede is
het gevolg van het eerste, — eveneens een nieuwe menselijke en artistieke, dus esthetische beschouwing kan vormen. Het is vooral op de
correlatie van wat Vermeylen noemt de „vrije ontwikkeling aller bewuste en onbewuste natuurlijke krachten", in functie van de „noodzakelijke aandrang van (de) eigen aard" van de kunstenaar, en dit
weer in functie van het ordelijk, harmonisch Godsbestel, dat ook hij
de nadruk legt. Er moet eerst worden vastgesteld, meent hij, "que
1'Art est une reprise, par fame de ses propres profondeurs, que fame
s'y libere de toutes entraves,,. Deze vrijheid, "cette liberation,, bewijst op zichzelf de wanorde in de wereld: "Car la liberte, c'est l'ordre naturel, et si tout ce qui vit vit esclave, rien n'est selon les loin
de la nature,,. Het gevolg voor de geest, ook die van de kunstenaar,
is imperatief : "L'esprit apercoit donc immediatement : que cette
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reprise de soi dans la liberte naturelle cree un etat d 'EXCEPTION 48,
que le retour a 1'Ordre par la liberte cree dans l'ame de qui a cette
audace une personnelle solitude,,. Dit is als het ware de losprijs voor
het aanvaarden van deze fundamentele levensvoorwaarden, en die
zijn: de vrijheid, de orde, zelf weer voorwaarden om het oneindige,
God te kennen (blz. 367 en vlg.).
Feitelijk omvat zulks nog veel meer: "Une foi morale emane de
cette ideale realite contemplee en son atmosphere d'Absolu,, (blz.
369). Dit absolute is wel, speciaal voor de kunstenaar, een volstrekte
noodzakelijkheid : "car s'est d'Absolu que tons (lees: les vrais poetes)
lui parleront... Absolu dans la Pensee, Absolu dans la Fiction, Absolu
dans l'expression. Cette Trinite radieuse, je le sais bien que nul ne la
possedera dans 1'adequat. C'est pourtant 1'heritage naturel de 1'Homme tel qu'il devrait titre„ (blz. 332). Het omvat eveneens dat, met de
religieuze ervaring van het schone, resultaat van de geestelijke vrijheid, de vreugde hierom wordt hersteld, wat Morice noemt: "1'ordre
joyeux,,. Dit zal op zijn beurt tot gevolg hebben, dat de dichter niet
langer meer voor "l'obstacle eventuel et redoutable,,, "un mur qu'il
a eleve entre son ame et Dieu,,, "un voile jet6 sur la nature,,, (blz.
371), — wat allemaal de menselijke gemeenschap uitmaakt, — zal
komen te staan ; er zal geen plaats meer zijn voor een vijandige, opstandige houding.
En dit, ondanks de paradox van: "cette solitude-la qu'il faut se faire
dans fame tour ecouter Dieu,, 49 . Er is ten slotte slechts een wet, om
aan de "douloureuses conditions,, van de maatschappij te ontsnappen,
tegelijk hierin een vrije, machtige, louter scheppende plaats in te
nemen, d.i. te zijn: "Libre et seul dans son ame,,. Dit is voor de
artiest vooral de enige mogelijkheid. In het bijzonder als hij wil zijn
"l'humain centre conscient de la vibration infinie,,, deel wil hebben
aan "la Beaute humaine de la Vdritd divine,,, ten slotte "la vie yentable„ 50. Het houdt verband met die behoefte aan eenwording, eenheid die men thans allerwegen constateert, een "lieu metaphysique„
waarin niet enkel artiest en godheid samenvallen, maar ook natuurwetenschap en metafysica elkaar zijn gaan naderen, om "le pacte
d'une alliance feconde„ te sluiten. Symbool hiervan zal de gemeenschap, de "humanite ideale„ zijn, echter opgevat als "une infinie mina

48 Kapitalen van Morice.
49 Aanhaling bij Morice.
50 Morice cursiveert.
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rite d'hommes libres dans une immense majorite d'esclaves,,, waarvan
de kunst "le geste naturel,, zal zijn (blz. 367 en vig.). Het zijn deze
vrije kunstenaars, die "une fete esthetique„ zullen hebben te verwezenlijken, "ou s'exalte le desir tres humain d'une reunion de toutes
les puissances humaines par un retour a l'originelle simplicite„ (blz.
355). Op een andere plaats: "La Synthese rend a l'esprit sa patrie,
reunit l'heritage, rappelle l'Art a la Verite et aussi a la Beaute. La
synthese de l'Art, c 'est: LE RAVE JOYEUX DE LA VERITE BELLE,, 51. Er is
niet buiten te kunnen (blz. 359).
Waar nu bewuste "originelle simplicite,,, bewuste "patrie„ en "heritage,,, nagestreefde "Verite belle,, het zekerst vinden ? Aan welke
bron ? Vermeylen zegt in het yolk, de gemeenschap zelf ; Morice zei
in "la Foule,,. We wezen er reeds op, bij de confrontatie van Ontwikkelde lui en sommige bladzijden uit La litterature de tout a l'heure,
dat Morice met "la Foule,, aanduidt wat Vermeylen, inderdaad, het
yolk, de gemeenschap der vrije individuen noemt. Ik wees er al op,
dat voor Vermeylen Morice verklaard had, dat het yolk de geschiedenis schrijft, en de denkers inspireert, — "la foule plus un homme,,.
Hij gaat op deze opvatting in: "Tous-et-Un, voila l'authentique et
l'universel auteur des grandes choses qui sont dans nos memoires.
C'est la Foule et Pierre l'Ermite, s'est la Foule et Saint-Louis qui ont
fait les Croisades, c'est la Foule et Louis XI qui ont fait la France...
C'est la Foule et les Trouveres, la Foule et Villon qui ont fait la
langue francaise„ (blz. 10). Want, laten we het niet vergeten: "cc que
disent le Musicien et le Peintre (bij hen wordt ook de Dichter gerekend), en ces heures de synthese, c'est le fond des desirs et des croyances de toute l'humanite ; c'est toute I'humanite elle-meme dans la
triple realite de ses pensees, de ses sentiments et de ses sensations,,
(blz. 357). Het Ik, het yolk, het mensdom, — zij vormen een onverbreekbare eenheid van in de natuur, het heelal, God gefundeerde
bestaansmodi, die leiden moeten tot expressie van de „innerlijke Rythmus der natuur", de „eeuwige Rythmus", de „opperste Schoonheid",
eindelijk het „goddelijke Leven", die alle samenvallen in dat ene
punt, dat Morice "Religion esthetique, — religion supreme,, (blz. 358)
noemt.
In Le Principe social de la beaute uit 1893, — onderdeel van Du
sens religieux de la po^sie, — waarin, als bij Vermeylen, op de religieuze, goddelijke gebondenheid van de hele problematiek eens te
51
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meer wordt teruggekomen, vat hij dit alles weer eens samen, als hij
verklaart : "La poesie est, par la beaute, l'expression humaine de la
notion divine,,. En hiermee bedoelt hij, zegt hij zelf: "un absolu
humain,,. Als hij het over de eenzaamheid van de artiest heeft, heet
het: "independance intime qui sera la condition spirituelle des temps
futurs,,. Aan de ene kant is er dit kenmerk, aan het eind van de
eeuw : "Ce qu'il y a de plus nouveau en elle (lees: dans notre poesie
la plus moderne), c'est la passion metaphysique qui 1'a transfiguree :
elle a reconquis le reve de l'infini,,. Aan de andere : "Cette religion, a
laquelle l'avenir donnera un nom significatif, sera, au fond, le culte
de l'humanite„ 52 . Beide dingen zijn onscheidbaar, dus noodzakelijk
verbonden (blz. 51 en vlg.). Het is niet anders bij Vermeylen, als hij
de vrije, maatschappelijke rol van de artiest, die van de kunstenaar en
kunst in de „vrije gemeenschap" ziet in functie van wat hij noemt
yolk, natuur, mensdom: „Zuiver en sterk zal zijn wie in 't Leven
gelooft, alleen in het goddelijke Leven, want de dood zeif zal hem
maar een vorm van 't leven schijnen, die is onsterfelijkheid". De cultus van het mensdom is vooralsnog bij hem van religieuze, d.i. transcendentale, deicentrische aard.
Om deze periode, — strikt genomen zijn jeugdperiode, — of te
sluiten heeft Vermeylen nog eens de balans willen opmaken van wat
hem in die tijd, en de jeugd waartoe hij behoorde en die toen tot
volledige mondigheid was gekomen, bezielde. Dit gebeurt in 1896,
in het opstel, — trouwens niet zonder bedoeling, — Ene jeugd getiteld.
Het geeft een synthetisch beeld van de ontwikkelingsgang van „menig
jongeling uit deze tijd", — „Onze tijd" in het eerste essay, — waaronder
de schrijver zelf, dit spreekt duidelijk, allereerst in aanmerking komt.
De vriend over wie hier sprake, en die de auteur, d.i. zichzelf, dit
beeld als een spiegelbeeld voorhoudt, hoeft derhalve geen verdere
identificering. Hij, alias Vermeylen, is een van de deelgenoten aan
de „geschiedenis ener jeugd", ,,die nu rijp wordt in de schoonste
werkelijkheid van een rijken hooggroeienden tijd".
Men kan niet zeggen, dat de schrijver hierin nieuwe bewijzen aan
de hand doet dat hij, gedurende of aan het eind van betreffende
jeugdperiode, het werk van Morice aandachtig heeft gelezen, en aIlicht hieruit een of ander, een inzicht of een formule, heeft overgenomen. Doch, wat nu wel dient te worden betoond, is dat deze „geschiedenis ener jeugd,, (de historische ironie brengt er ons toe, een
52 Morice cursiveert.
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ogenblik aan de Geschiedenis mijner jeugd van Conscience terug te
denken ; — ziet men de hele afstand, die tussen 1888 en 1896 ligt ?),
niets of zeer weinig bevat, dat vooreerst reeds niet problematisch in
vorige opstellen aanwezig was, voorts niets of zeer weinig bevat, dat
reeds niet in de gedachtengang van Morice is terug te vinden. Om
zich hiervan te overtuigen, volgende schematische voorstelling van de
,,geschiedenis" dezer jeugd.
1. Het begint met het opgeven van een ongerijmde, vrije, opstandige, heidense jeugd, waarin zowel lusten als smarten, drift en geest,
tot zelfs „vaste samenschikkingen" hun plaats hebben. — Komt de
tijd van het „vele nadenken", dat de „vrije opborreling" van al het
,,00rspronkelijke", het „zelf-bewegende" verder onmogelijk maakt.
Gevolg : wantrouwen, twijfel, splitsing van het innerlijk wezen, dat
zich niet meer als bewust van zichzelf, als „geheel", als „eigen diepste
seven" of eigen „waarheid" voelt. Geloof, wetenschap, kunst kwamen
er niet toe „iets van de oorsprongreine ademing der gehele ziel" te
redden, het „geheel eenvoudig zelf" te herstellen. Noch de natuur,
noch zelfs de maatschappij, in de handen van het ,,verguld middelmatig gespuis" (de middenmoot, bij Morice "le Public, — aristocratic
de la cohue democratique„), kwamen ertoe de „eenklank", de ,, innerlijke samenhang", het „evenwicht", in het bijzonder met ,,het geweten, dat ons verbindt met al wat we als oneindig voelen", — meent
de toekomstige dilettant, nihilist en miserabilist, — te verwezenlijken.
Eindresultaat: volslagen eenzaamheidsgevoel.
2. Bij al dit negatieve, was er dan toch iets positiefs (het een is
complement van het andere), die behoefte aan het oneindige, het
onbeperkte, het volmaakte, het ,,moeten worden", het „levend-worden", „God". Ook op sociaal niveau was er nog het geloof in de
samenleving, het besef van de eenheid met en in de „grote naamloze
menigte", het „duizendvoudige mensdom". „Alleen rond een nieuw
geloof zou een nieuwe gemeenschap groeien" : dit werd het parool. —
Weliswaar, „een geloof schept men niet". Men ging zwelgen in stelsels, verstandelijke systemen, die (als bij Morice) de namen: het Leyen, de Rythmus, het Mysterie kregen. Noch godsdienstige, noch wijsgerige beschouwing brachten derhalve het nodige heil; niet eens de
idee, dat het Ik de „enige werkelijkheid" is. Het was goed en wel, het
Ik als maatstaf van het goede en het kwade te beschouwen, daar waar
er wellicht zelfs geen goed en kwaad bestond; men kwam er niet toe
te antwoorden op de vragen wat dit Ik was, waar het vandaan kwam.
Er was misschien wel, als gevolg van deze zelfbewustwording, een
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„nieuw voorgevoel", voorgevoel van „rijken vol onbegrijpelijke mogelijkheden", dat zeif het gevolg was van een „drang naar innerlijk
evenwicht" ; doch ten slotte stond het Ik als voor een zee, alleen en
eenzaam voor het lot, waarin de „eigen stem" verdween.
3. Nochtans ontstond uit deze zelfbewustwording dan toch weer
een gevoel van „afhankelijkheid", en dit gevoel voerde tot een nieuw
,,geloof", het geloof „dat de oorsprong van wat als godsdienst in maatschappelij ke vormen heel het mensdom door leeft", dus het religieus
sociaal-menselijk besef, het goddelijk humanitarisme, ook in het Ik
aanwezig is. Dit geloof had niets meer to maken met Boedhisme, Hegeliaanse metafysica van „wat literaire predikanten met zwakke
stemmetjes" (waaronder zeker Morice), noch zelfs het Christendom,
dat zijn taak in de hedendaagse samenleving niet meer kon vervullen.
Het zou aan het wezen van de moderne mens „zijn verloren eenheid”
niet kunnen terugschenken. — Er kwam van nu of voor bewuste
vriend, d.i. Vermeylen in persoon, een geloof in een andere waarheid,
zodat hij zich met zijn „bewust-willen-zijn", d.i. bewustzijn van eigen
„eigenheid", sterker dan de meeste mensen ging voelen: „En was die
uitbreiding en verdieping der eigenheid 53 misschien niet 't enig bestendige in de ontwikkeling van het mensdom, wanneer men zijn geschiedenis in haar geheel overzag ?" We zagen al dat Morice schreef :
"Tous-et-Un, voila l'authentique et l'universel auteur des grandes
choses qui sont dans nos memoires„ (blz. 10).
Zo stond hij dan, na dit nieuw geloof in zichzelf, voor de natuur
als iemand die zichzelf inderdaad weer gevonden had. „T a zijn wat
we zijn", „rij p zijn is alles", „gezond zijn is alles" 54, — dit werden nu
opnieuw de grondslagen waarop een hernieuwd, evenwichtig, hecht en
open Ik kon worden gevest. Hij voelde zich nu, waar ook, op zijn
plaats (Ordre bij Morice) ; hij kon nu zijn eigen ziel vrij laten bewegen (Liberte bij Morice) ; er ontstond in hem een enthousiaste hoop
op het schoner maken van zijn land (Joie en Beaute bij Morice). Hij
was „enkele maat" van zijn en het leven; hij kende voortaan God, in
zoverre hij God was. Dit was niet al. Ook bij zijn evennaaste besefte
hij zulk bewustzijn, zodat er ook met hem een begrijpende, liefdevolle toenadering kon ontstaan. Het is wat hij de liefde, de „grote liefde", de „communie met mensen en alle dingen in de volledigste

53 Aanhaling bij Vermeylen.
54 Vermeylen spatieert.

135

schoonheid en werkelijkheid" noemt (HumanW ideate bij Morice),
de „ene zang der eerste beweging" zijner ziel.
4. Om tot deze communie, deze zang te komen, is er een weg. Het
is die van de kunst. Voordat de tijd aanbreekt, dat men allicht „in 't
levend vlees van 't mensdom" zal kunnen gaan werken, bestaat de
taak erin te wachten, doch door de kunst op aarde de liefde „lichter
mogelijk" te maken. Eenzelfde taak zag Morice, in deze richting, voor
"la litterature de tout a 1'heure,,, nl. de ogenschijnlijke garantie van
wat hij heette : "la synthese esthetique„ (blz. 297), en die tot doel moest
hebben : "de suggdrer tout l'homme par tout l'art„ (blz. 269), dit in
het raam van de "Fiction symbolique,, (blz. 359), de expressie-modus
van de tij d 55.
Wat is nu praktisch uit deze tekstkritische confrontatie van bewuste
jeugdopstelen van Vermeylen, en ook het jeugdwerk van Morice, of
te leiden ? Hoofdzakelijk met het oog op een juister, concreter, dus
literairhistorisch meer verantwoorde situering van de jonge Vermeylen in ruimer, comparatistisch verband ' Verband trouwens, dat nog
zou kunnen worden uitgebreid, nl. wat sommige punten betreft waarop Vermeylen merkelijk van Morice afwijkt (indien de eerste allicht,
volgens Westerlinck, links jong-Hegeliaans gericht is, is de tweede
het zeker rechts) ; welke de bronnen van Morice zelf zijn (misschien,
voor sommige aspecten, gemeenschappelijk aan Morice en Vermeylen) ; welke hun plaats is in een breed eind negentiende-eeuwse ma rele, sociale en wijsgerige context. Westerlinck heeft dit laatste wereldbeschouwelijk, — zie De wereldbeschouwing van August Vermeylen, — op degelijke wijze aangesneden. Doch hiermee is het probleem
ongetwijfeld verre van uitgeput.
Mijn eigen bedoeling is, in bovenstaande bladzijden, feitelijk zeer
bescheiden geweest. Ik heb vooral willen aantonen, niet alleen dat er
grote overeenkomst bestaat, — zoals Westerlinck ten andere al aantoonde, — tussen de jonge Morice en de jonge Vermeylen; maar dat
deze overeenkomst niet toevallig, of op afstand is te veklaren. Dat
ze nl. het resultaat geweest is vanwege Vermeylen van: kennis met
het werk van de Franse essayist, aandachtige bezinning hierover, en
gebruikmaking ervan in zijn jeugdopstellen. Dit jeugdwerk zou er ongetwijfeld anders hebben uitgezien, indien deze drie, trouwens literairhistorische feiten, er niet geweest waren. Dit gaat zo ver, dat uitgaande van Vermeylens aanvankelijke opstellen, waarvan Ene jeugd als
55
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een eerste synthese is to beschouwen, ook het latere werk van de
schrijver, De wandelende food (1906), de in 1897 ontworpen, in
1941-42 geschreven autobiografische roman Twee vrienden, — een
geromanceerd tijdsessay, ten slotte, — nog voor een deel, en geen
gering deel, in het "livre-manifeste„ van Morice op zijn minst zijn
wortels heeft.
December 1960.

M. RUTTEN
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KRONIEK
CODICOLOGIE EN FILOLOGIE
III
Hervatten wij het thema van onze inleiding:
De kennismaking van de filoloog met de codex berust op twee beginselen.
Het eerste moet de filoloog die daarbij uitgaat van zijn voorkennis
naar de codex toevoeren, dit wil zeggen hem in kennis brengen met:
naam,
bewaarplaats,
inhoud.
Als hij daarvan op de hoogte is volgt een nadere kennismaking, waarbij
uitgegaan wordt van het tweede beginsel. Daarbij wordt de filoloog (andermaal) naar de codex gevoerd, maar nu vanuit het scriptorium. Deze kennismaking is tweeledig. Zij heeft betrekking op:

a. het boek zonder tekst

materie,
formaatkeuze,
afschrijving en hniering,
opbouw,

b. het boek met tekst

bladen,
mise en page,
schrift,
rubricatie e.d.,

de overgang volgt naar de band,
via custoden en reclamen
waarna
die het boek in letterlijke zin bijeenhoudt.
De neerlandicus-filoloog op weg naar de bronnen
op weg naar de
codex dus staat nu een onwaardeerlijk en uniek documentatie-apparaat
ter beschikking, te weten: Willem de Vreeses Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta, ondergebracht in de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leien tevens natuurlijk onder gebruikden 1. Met behulp van dit apparaat
making van bibliografieen en catalogi van handschriftenverzamelingen
is het zijn eerste taak de bron(nen) te identificeren. Vandaar dat alles dus

1 Vgl. P.J.H. Vermeeren, De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de
Vreese. Utrecht, 1953. Proefschrift Amsterdam.
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begint met de vermelding van naam, bewaarplaats en inhoud. Elke codex
is echter een boek en kan derhalve beschreven worden volgens een bibliografische techniek; men kan dus opgave verstrekken van bladen, katernen,
signaturen, custoden en reclamen, banden, handen en schriften, waarbij
voor de laatste dan bovendien de relatie met de verhouding in de teksten
in het oog gehouden moet worden 2 . Dit alles dient dus ter nauwkeurige
identificatie.
Maar indien men verder wil gaan dan deze identificatie, indien men
dus zijn bron, de codex, het middeleeuwse geschreven boek wil kennen,
dan blijkt dat dit alleen gekend kan worden door bestudering van de
„making of the book". En hier past dan ook een vergelijking met en verwijzing naar de „New bibliography" voor het gedrukte bock 3.
Voor het geschreven middeleeuwse bock heeft zich daarvoor nu in de
laatste decennia een nieuwe wetenschap ontwikkeld : de codicologie, welke
eveneens leert dat het middeleeuwse bock alleen begrepen kan worden
vanuit zijn wordingsgeschiedenis als „materieel object". Met andere woorden : na de beschrijving vanuit het standpunt van de bibliograaf moet
de codex ook onder het zojuist geformuleerde aspect worden onderzocht.
De nieuwe wetenschap der codicologie heeft daarvoor haar eigen methode
en eigen technieken ontwikkeld, daarbij uitgaand van de sedert lang
gehuldigde stelling, dat elk handschri f t een individu is.
Deze stelling houdt in, dat indien een handschrif t met betrekking tot
een of andere tekst ook al geen beslissend nieuws biedt, het toch voor de
geschiedenis van die tekst zelf, voor zijn verbreiding en overlevering, van
het grootste belang kan zijn.
Een goed specimen daarvoor bieden de drie volledige, uit Holland afkomstige codices van Melis Stokes Rijmkroniek berustende ter Koninklijke
Bibliotheek to 's-Gravenhage. De oudste (hs. A; 128 E 3; vbbr 1384 door
Wouter de Clerc voor Jan van Polanen geschreven) is de legger voor de

2 Een specimen hiervan biedt de door W.Gs Hellinga ondernomen beschrijving van
de Lancelot-codex (129 A 10 Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage) als tweede bijlage
toegevoegd aan: Maartje Draak, De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot.
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, deel 17, Nr. 7. Amsterdam, 1954. De daarbij gewonnen resultaten
openen verschillende perspectieven voor onze kennis van dertiende — en veertiende eeuwse scriptoria, waar codices met litteraire teksten werden vervaardigd. Vgl. hierbij
P.J.H. Vermeeren, Netherlands Lancelot criticism. Scriptorium XII (1958) 114 vlgg.
3 De rond de jongste eeuwwende ontstane „New bibliography" — vooral toegepast
door en van beslissend belang gebleken voor de Shakespeare-filologie — heeft zich in
haar bibliografisch specialisme ontwikkeld tot een internationaal aanvaarde vakwetenschap bij de beoefening van tekstgeschiedenis en -- vooral — tekstkritiek. Vgl. daarvoor :
The Bibliographical Society 1892-1942. Studies in retrospect [by F.C. Francis, W.W. Greg
a.o.]. London, 1945.
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tweede uit 1390 daterende codex (hs. C; 128 E 5). De derde codex (hs. B;
128 E 4; medio vijftiende eeuw) is weer verwant met handschrift C.
Daartoe dient de geschiedenis van elk handschrift geheel en al te worden
onderzocht. Vragen ten aanzien van herkomst, eventueel voorbeeld, vroegere bezitters, latere lotgevallen en wat dies meer zij, dienen dus te worden
gesteld en zo mogelijk opgelost.
Het is daarom noodzakelijk voordat men zich werkelijk aan het
onderzoek, respectievelijk aan de codicologische beschrijving van een handschrift zet -, zich eerst een indruk, een overzicht van het geheel te verschaffen. Dit komt neer op aandachtig doorbladeren met attentie voor
foliering, indeling, ordening, onregelmatigheden, schrift- en handenwisseling, verluchting. Eerst nadat men op deze wijze een algemene indruk
van het geheel verkregen heeft, is het mogelijk nader op bijzonderheden
in te gaan. Een zodanige voorlopige indruk is trouwens noodzakelijk, omdat een zeker benaderend oordeel over betekenis en waarde van een handschrif t verkregen moet zijn, voor de aard der beschrijving in detail kan
worden aangegeven. Ook dit hangt weer samen met de omstandigheid, dat
men beschrijvingen van handschriften (als individuen) niet zonder meer
precies naar een schabloon vervaardigen kan. Altijd weer zal de relatieve
belangrijkheid van een of ander onderdeel de beschrijving anders „structureren", al is het natuurlijk noodzakelijk dat aan die beschrijvingen in
hoofdzaak een overeenkomstig (grond)patroon ten grondslag ligt.

Wij raken hier aan een der kernproblemen van de codicologie, welker
hernieuwing door herorientatie en systematisering eigenlijk te danken valt
aan het sedert de jongste eeuwwende steeds meer naar voren komende
nieuwe (respectievelli k: hernieuwde) inzicht, dat de bronnen meer bieden
dan alleen geschreven teksten. Vandaar de gevolgtrekking dat bronnenstudie niet te bedrijven valt zonder gedegen kennis van de codex of de
codices, waarin de bronnen voorkomen. Uit het daarvoor te ondernemen
levend en omvattend onderzoek moet vooral blijken, dat de codex een
geheel is van vorm, geestelijke sfeer en inhoud. Het is van beslissend
belang te weten in welk gezelschap een stuk proza, een lied, een verzameling devote stukken in een codex aangetroffen worden. Het is van beslissend belang te weten in welke stijl een codex gesteld is, wat zijn geestelijk
niveau is, en last not least in welke uiterlijke vorm hij wordt aangeboden.
Dit alles komt neer op de bestudering van het middeleeuwse geschreven
bock als zodanig; die tak van wetenschap dus welke wij met een aan Damn
ontleende term codicologie noemen. De term is nog betrekkelijk jong
(1949), maar toch niet zo nieuw of hij heeft al volop toepassing gevonden.
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Het eerst maakte hij opgang in de kringen van Scriptorium en nadien is
hij werkelijk mondiaal geworden, getuige het feit dat op het elfde Internationale Byzantinistencongres (te Munchen in 1958 gehouden) dezelfde
Damn een „Rapport sur la codicologie byzantine" kon uitbrengen 4.
Vastgesteld kan worden dat sedert enige decennia deze codicologie een
steeds toenemende belangrijkheid ten deel is gevallen. Met als gevolg, dat
zij haar terrein van onderzoek steeds verder heeft uitgebreid. Het is onmiskenbaar dat aan een zij het nog klein getal binnen- en buitenlandse universiteiten bij voorkeur het gebied der codicologie wordt betreden, om nog te zwijgen van het algemene streven naar het opnieuw bestuderen en herwaarderen der codicologische bronnen. In de bibliotheekwereld is daardoor een kleine „hausse" ontstaan met betrekking tot de
belangstelling voor haar handschriftenbezit. Ook de kunstgeschiedenis, die
zich sedert geruime tijd bij voorkeur bezig houdt met miniaturen en initialen, heeft dit alles zeer in de hand gewerkt. Maar het is toch vooral op
het gebied der filologie waar van een ommekeer gesproken moet worden.
Beknopt samengevat komt deze ontwikkelingsgang op het volgende neer:
Tot voor kort werden de bronnen door filologen veelal alleen met het
oog op de teksten gebruikt; de gegevens over datering en herkomst der
bronnen werden ontleend aan de studies van paleografen en kunsthistorici,
die de door de filoloog voor zijn tekst(en) gebruikte bronnen van bibliografische zijde bestudeerden. Het is nu in de kringen dezer paleografen en
kunsthistorici, dat het inzicht gerijpt is, dat alle aspecten van een codex
bestudeerd en beschreven moeten worden. Dus : het paleografische moment zo goed als het kunsthistorische ; de band zo goed als de materie ;
de geschiedenis van de codex zo goed als de opbouw van zijn geheel. Dit
alles, bezien vanuit codicologisch standpunt, vordert: een nauwkeurig
onderzoek van bladen en katernen ; een analyse van de tekst, en een bestudering van de hand(en) van schrijvers, rubricators, en verluchters, die alien
tezamen hebben medegewerkt aan het ene handschrift, de ene codex, kortom het individu dat voor u ligt. Het komt er dus op aan, zich rekenschap
te geven van de vaak zeer grote ingewikkeldheid van elk geval. Slechts de
analyse van al deze gevallen kan mettertijd leiden tot de synthese, die ons
het handschrift, de codex moet doen zien, niet als de toevallige verzameling van een of meer teksten, maar als de bron van een levend geheel, dat
onder alle opzichten een eenheid vormt.
De vraag rijst nu: hoe bestudeert en hoe beschrijft men codices ? Met
codicologisch
deze vraag raken wij tot een uiteenzetting van hoe men
4 A. Damn, Les manuscrits. Paris, 1949; 54 vlgg. - Francois Masai, Paleographie et
codicologie. Scriptorium IV (1950) 279 vlgg. (i.c. 290). - A. Damn, Rapport sur la codicologie byzantine. Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongres Munchen 1958

(VI). Munchen, 1958.
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bezien
voor wetenschappelijk onderzoek met een codex te werk gaat.
In grote trekken komt dit veer op vijf onderdelen:
I. samenstelling of opbouw,
2. inhoud,
3. band,
4. geschiedenis,
waaraan dan nog als laatste onderdeel
5. uiterlijke zaken
dient te worden toegevoegd. Hieronder worden verstaan zaken die niet
tot de codex op zichzelf behoren, als daar zijn : literatuuropgaven, letterkundige geschiedenis en dergelijke.
Tot deze „uiterlijke zaken", maar nu van introducerend karakter, behoort ook de boven reeds genoemde identificatie van de codex naar naam,
bewaarplaats en signatuur. In de volgende kroniek
handelend over de
beschrijving
zal daarop nader worden ingegaan.
(wordt voortgezet)
Den Haag
Amsterdam
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P.J.H. VERMEEREN
W. Gs HELLINGA

IN MARGINS
BEWERKINGEN VAN TERTULLIANUS EN ANDERE VADERS IN
REVIUS' GEDICHTEN
De belangrijke, maar secondaire rol, die de Vaders toekomt in het vaststellen van de zuivere leer, heeft Revius aldus aangegeven: 1
Begintmen inde leer een mengeling' te maken,
Soeckt wat voor uwen tijt de Vaders daar van spraken,
En dunckt u dattet daer oock niet is alst behoort,
Soo hout u aende bron van Gods beschreven woort.

Men heeft zich in de zestiende eeuw niet enkel op de werken der heidense
oudheid geworpen, maar ook op het oudchristelijke patrimonium. De werken der vaders waren als een krans van schansen rond de citadel van Gods
Woord. Van de latijnse vaders heeft misschien Augustinus de diepste
invloed uitgeoefend; een zeer belangrijke rol speelde ook, als oudste,
Tertullianus, „le Prince des Theologiens Latins" 2, die sommige Calvinisten bijzonder aansprak, waarschijnlijk ook om zijn onverzettelijke steilheid en zijn Macchabaeisch toornen. Hij was de lievelingsschrijver van
Beza's opvolger te Geneve, Goulart 3. Onrooms en rooms trachtten de
vurige Afrikaan zoveel mogelijk uit te buiten. De theologische controversen drongen ook door in de poezie. In Nederland kan men de katholieke
en de calvinistische positie zien in de werken van Stalpart en van Revius.
Stalpart brengt Tertullianus nu eens in het vuur tegen de ketters als een
vertegenwoordiger van de juiste leer, dan weer verwerpt hij hem om zijn
Montanistische afdwalingen 4.
Hier op gaf Tertulliaen
Antwoord in zijn tijden (i.m. Tertull. lib. de Poenitentia)
Zulks dat Tertullianus wel
Met groot gelijk heeft mogen schrijven :
Als dat het is een zeker teken/
Daer aen men Ketters kennen magi
Op huyden Klerken/ morgen Leken
Te werden weer van dag te dag. (i.m. Tertull. lib. de praescript.)
1 Ed. Smit I p. 48.
L'Eden, ou Paradis Terrestre de la seconde semaine du Guill. de Saluste, seigneur
Du Bartas. Avec Gommentaires & Annotations... par Claude Duret, Lyon 1594, p. 9.
2

3 "Tertulliani amore et lectione ita capior et delector, ut ferme is solus sit (certe
primatum apud me tenet) inter veteres latinos, quern nocturna diurnaque manu versare
cupiam.", aangehaald door L.C. Jones, Simon Goulart 1543-1628. Etude biographique et
bibliographique, Geneve-Paris 1917, p. 67, n. 1.
4 Extractum Catholicum, 1631, p. 262 en 307; Gulde-Jaers Feest-daghen, 1634, p.
429-30.
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Tertulliaen ! 'tis tegens alle tucht/
Dat ghy besmaelt de leer van Christus Tempel/
Die in 't vervolgh ons selfs oock heeft de vlucht
Gewesen aen met woord' en met exempel.
Dus wert een mensch van eygen wijsheyt dwaes
Gelijck aen u wel claerlijck is te mercken —

De Calvinistische positie in zake de kerkvaders kan men lezen in het boven aangehaalde citaat uit Revius. Dat Revius de vaders, en Tertullianus
wel in het bijzonder, met vrucht gelezen heeft, blijkt niet enkel uit verwijzingen naar hen in zijn kerkhistorisch compendium Historia Ponti f icum
Romanorum, dat in 1632 van de pers kwam, maar ook uit menige bewerking van plaatsen uit hun werken in zijn Nederlandse gedichten 5. Hij
heeft ze bewerkt met die vrijheid, waarom de bruikbaarheid voor eigen
tijd en kerk vroeg. Sommige van deze plaatsen waren opmerkelijk aktueel.
In de Apologeticus, c. 12, apostrofeert Tertullianus met tartende hoon
de beeldendienende vervolgers van de Christenen (Quantum igitur de diis
vestris &c). Revius, in de polemiek „soo bitter als roet/soo scherp als een
vlijm/of scheermes" volgens Uytenbogaert 6, heeft deze plaats in AFGOOENDiENAERS bewerkt met al de felheid, waarmee de Calvinisten de beeldenverering verwierpen, getroost hierom vervolgd te worden 7.
Wy worden vast-gemaeckt aen cruycen ende staken ;
Hoe condy oock een sanct van leem of aerde maken,
Ghy moet hem aen een cruys eerst plaesteren by een
En hangen inde mick zijn nieu-geboren lee'n?
Ghy scheuret ons de huyt vaeck met gegloeyde staven,

5 Dat belangwekkende geschriften of gedachten in proza waren gesteld, was rinds
eeuwen in plaats van een bezwaar eer een reden te meer om ze te metriseren in het latijn
of te berijmen in de volkstaal. Metrum en rijm dienden om het nuttige aangenamer te
presenteren. Ook geschriften der vader werden aldus aantrekkelijker opgediend. Ik geet
hier enkele voorbeelden uit de zestiende eeuw. De roomse scholarch uit Kortrijk Antonius
Meyerus, in 1551 zijn versificatie van Isocrates' Ad Demonicum en die van de zedespreuken van bisschop Nilus publicerend, zegt onomwonden, wat de reden is van zijn
metrische bewerking: nam metra uos (de scholieren) potius, quam uaga prosa iuuat.
(Isocratis ad Demonicum Praecepta etc per Ant. Meyerum, Lovanii 1551, p.A ijv. Uit de
gnomen van Nilus maakte in 1567 C. Laurimanus een Carmen Martinianum voor de
Utrechtse scholieren.) Meyerus' vriend en ambtgenoot Franciscus Haemus uit Rijssel
steekt niet alleen Erasmus' De civilitate morum puerilum in een metrisch kleed, maar
ook een declamatio van Johannes Chrysostomus, waarin de ware monnik wordt vergeleken met, en gesteld boven, een vorst. (Poemata, Antverpiae 1578, p. 246 vv. Erasmus;
p. 140 vv Chrysostomus). In de calvinistische verzameling Poemes Chretiens... Recueillis...
par Philippes de Pas, 1574 (voyant que nos Francois n'ont encores guere de poesie chrestienne, p. A2v), een bundel waaruit Revius gedichten heeft bewerkt (zie L. Strengholt
NTg 51, 1958, p. 146), komt een berijming voor van de diatribe van Gregorius van
Nazianze tegen de overdreven opschik der vrouwen, p. 248vv.
6 J. Uytenbogaert, Tractaet van 't Ambit &c., Derde editie, Rotterdam 1647, p. 279-80.
7 Revius, ed. Smit I p. 41 ; Tert., P.L. 1.393-7.
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Soo scheurdy uwen God met beytels en met schaven
Dat hem de heele romp wel drymael is gevilt
Eer ghy hem voor u Heer te rechte kennen wilt.

Crucibus et stipitibus imponitis Christianos ; quod simulachrum
non prius argilla deformat cruci et stipiti superstructa ? In patibulo primum corpus dei vestri dedicator. Ungulis deraditis latera Christianorum ; at in deos vestros per omnia membra validius incumbent asciae, et runcinae, et scobinae.
Een Christen mag geen afgoden dienen ; hij mag ze ook niet maken. In
AFGODEN-MAKERS bewerkt Revius Tertullianus' antwoord, in De Idololatria c. 6 en 7, op de tegenwerping Facio (ait quidam), sed non cob o g,
ghy court in Godes kerck
Nadat ghy hebt geslaeft in s'duyvels guychel-werck;
Ghy roepet : Vader mijn, en heft tot hem u handen
De handen, moeders van d'afgoden zijn vyanden.
Die derfdy steken uyt tot Christi vleys en bloet.

ingemens Christianum ab idolis in Ecclesiam venire, de adversaria officina in Domum Dei venire, attollere ad Deum patrem
manus matres idolorum, his manibus adorare quae foris adversus
Deum adorantur, eas manus admovere corpori Domini, quae daemoniis corpora conferunt.
BUYCK-DIENAERS is een bewerking van de felle uitval van Tertullianus, De
leiuniis c. 16 en 17, Deus enim tibi venter est &c 9.
T'gelove [is] inden croech, de hope inde kan,
De liefde leydt en siedt of bradet inde pan Die recht doet bij den dronck, dat is by u een sanct,
Die t'meeste eten can dat is u predicant.

Apud te agape in cacabis fervet, fides in culinis valet, spes in
Quis sanctior inter vos, nisi convivandi freferculis facet.
quentior, nisi obsonandi pollucibilior, nisi calicibus instructior ?
GEVANCKENIS is een verkorte bewerking van Tertullianus' Ad Martyras.
De zinsnede domina mater Ecclesia de uberibus suis komt bij de Calvinistische bewerker te vervallen 10.
O die om Christi wil in hechtenis getogen
Moet liggen in gewelt van ketenen gebogen,
Gelijck u wordt gedeelt van uwer vrienden hant
Het geen u nodich is tot lijves onderstant,
Ontfangt oock wat van my waer door ghy moget voelen
U sielen inde smert een weynichsken vercoelen.

Revius, ed. Smit I p. 41-2; Tert., P.L. 1.744-5.
Revius, ed. Smit I p. 42-3 ; Tert., P.L. 2.1028-9.
10 Revius, ed. Smit I p. 254-6; Tert., P.L. 1.691-702.
8

9
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Inter carnis alimenta, benedicti martyres designati, quae vobis et
domina mater Ecclesia de uberibus suis, et singuli fratres de opibus suis propriis in carcerem subministrant, capite aliquid et a
nobis, quod faciat ad spiritum quoque educandum.
Naast grotere gedichten zijn er kleinere, die op Tertullianus terugaan.
DRY PERSONEN is ontleend aan Adversus Praxean c. 8, MIDDELAER aan c. 14
van hetzelfde werk; DUYVELS INDE SWIJNEN gaat terug op De Fuga in Persecutione c. 2 11 . Ook heeft Revius een plaats uit Tertullianus in een bruiloftsdicht benut. Het woord van lering tot de bruid, hoe zij zich moet
sieren, in het gedicht OPT HOUWELIJCK VANDE E.E. CORNELISZ. VAN WOU.
ENDE HENRICA VERWERS, is een bewerking van de peroratie van Tertullianus' De Cultu Feminarum 12.
Vertoont u aengesicht met deuchde geblancket ;
De deuchd' is t'hoochste wit, dat staet te wonder net.
Van schaemt' en eerbaerheyt laet blosen uwe kaken,
Dat sal u liefgetal aen uwen Bruygom maken.
Het vrouwelijcke hooft buycht onder zijn voogdy
Soo heeftet haest genoech van tooy-en-ployery.
Schickt u aendachtelijck des Heeren wet te horen,
Geen edeler behanck en weet ick voor u oren.
Sijn jock aen uwen hall geeft vrij een meerder lof
Als een verweende craech vant sinnelijckste stof. Maer ghy suit Christum self gewinnen tot een vryer;
En uwen Bruydegom sal wesen deste blyer.

sumentes de simplicitate candorem, de pudicitia ruborem
caput mantis subjicite, et satis ornatae eritis
inserentes in aures
sermonem Dei, annectentes cervicibus jugum Christi
Taliter
pigmentatae Deum habebitis amatorem.
Tertullianus is niet de enige vader, aan wie Revius stof voor gedichten
ontleend heeft. „Hoort een beduydenis", zegt hij in GEDEONS VLIES,
Hoort een beduydenis : Het vlies dat zijn de ioden
Die God bedoude met zijn heylige geboden, &c.

De duiding, die Revius hier naar voren brengt, wordt door Origenes vermeld als gegeven door een zijner voorgangers 13 . Ook de duiding van VYF
CONINGEN op „vyf tomelose sinnen" komt bij Origenes voor, evenals die
van Moses' huwelijk met de Moorse, in MOSES ENDE MIRIAM, op Christus'
huwelijk met zijn bruid „wt de heydens" 14. Het gedicht REYNE ENDE ONREYNE DIEREN, waarin betoogd wordt, dat wat God in de wet

11 Revius, ed. Smit I p. 9, 196, 206 I p. 9, 196, 206 ; Tert., P.L.
12 Revius, ed. Smit II p. 51, vs 103 vv; Tert., P.L. 1. 1448.
13 Revius, ed. Smit I p. 84; Origenes, P.G. 12.983-4.
14
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2.187, 194, 126.

Revius, ed. Smit I P. 84 en 77; Origenes, P.G. 12.884 en 610-1.

van het vee wat duysterlijcken seyt
Moet wesen op den mensch vernuftich uytgeleyt

is een bewerking van Novatianus' De Cibis ludaicis, c. 2 en 3. Op hoofdstuk 2 van hetzelfde werkje gaat ACKERBOUW terug 15 . Het gedicht KERCKENTUCHT dat begint „Waer yemant van u bloet-verwanten overleden", is een
bewerking van Cyprianus' bewogen appel, De Lapsis c. 30-33, om rouwmoedig de kerkelijke boete te doen (Si quern de tuis charum mortalitatis
exitu perdidisses &c). 16
Volgt, lieve, volget raet ; en voegt met onse tranen
De uwe, nemet aen ons smeken en vermanen,
Ons wenschen is, tot God te brengen uwe boet —

Quaeso vos, fratres, acquiescite salubribus remediis, consiliis obedite melioribus; cum lacrymis nostris vestras lacrymas jungite,
cum nostro gemitu vestros gemitus copulate. Rogamus vos, ut pro
vobis Deum rogare possimus.
Dit zijn enkele voorbeelden van bewerkingen van oudchristelijk erfgoed
in Revius' gedichten. Er is veel meer te vinden. 17 Een uitvoerig onderzoek,
in het kader van de benutting der vaders in de zestiende en zeventiende
eeuw, zal boeiend en lonend zijn. Ik beperk mij in het volgende tot twee
gevallen van patristische invloed in Revius' gedichten, die litterair-historisch van belang zijn, rakende de verhouding tot de litteratuur der heidense oudheid.
Bepaald pikant is het volgende. In de reeks gedichten over het zevende
gebod ontmoeten wij plotseling tussen de bijbelstoffen twee epigrammen
op Lucretia en Dido. Hoe deze heidense enclave te verklaren ? Door et
een plaats naast te leggen uit De Monogamia c. 17 van die moker der
heidenen, Tertullianus. Tot beschaming der Christinnen, die hertrouwen
met een beroep op Paulus' woord, dat het beter is te trouwen dan te
branden, haalt Tertullianus, in dit Montanistisch geschrift dat hertrouwen verbiedt, onder andere heidense exempla pudicitiae Lucretia en
Dido aan, waarbij hij voor DIDO een niet-Vergiliaanse overlevering volgt,
om wat hij misbruik acht van Paulus' woord te feller te kunnen striemen.
Revius neemt van Tertullianus de minder gangbare overlevering en de
pointe over om zich terstond te keren tegen diens ketters standpunt. 18

15 Revius, ed. Smit I p. 44 en 25 ; Novatianus, P.L. 3.983 vv.
16 Revius, ed. Smit I p. 50; Cyprianus, P.L. 4.504.
17 Ook uit de oudchristelijke poezie ; het epigram „Dit leven

is een vrye merckt", ed.
Smit I p. 30, gaat wel terug op een zededicht van Gregorius van Nazianze, P.G. 37.930.
1 8 Revius, ed. Smit I p. 56; Tert., P.L. 2.1002-3.
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Dido vermaert, nu besich met het bouwen
Carthaginis in vremder Heeren lant,
Na haers mans doot niet willende her-houwen
Heeft in een vier sich levendig verbrant.
0 vast gemoet, doch onbesonnen ! want
Wanneer de doot ontknopet heeft de banden
Vant houwelijck, so isset naderhant
Veel saliger te trouwen als te branden.

Exsurget regina Carthaginis, et decernet in Christianas, quae profuga, et in alieno solo, et tantae civitatis cum maxime formatrix,
cum regis nuptias optasse debuisset, ne tamen secundas eas experiretur, maluit e contrario uri quam nubere.
Gaat in het voorafgaande het heidens intermezzo terug op een oudchristelijk ijveraar, op oudchristelijk erfgoed gaat ook terug het programratisch gedicht HEYDENSCH HOUWELIJCK, een sleutelgedicht, waarin Revius met een beroep op een gebod in Deuteronomium aangeeft, hoe men
zich tot de heidense poezie der oudheid heeft te verhouden. 19
Soo wie een schone vrou van grieck of ander heyden
Vinck inden oorloch, en daer van niet wilde scheyden
Haer nagels corten most, afsnyden al haer haer,
Veranderen haer cleet, en trouwense daer naer:
O dichters, wildy u vermaken inde minne
Vande Romeynsche of de griecsche Pierinne
Snoeyt of al watse heeft van weytsche derteiheyt,
Van domme afgody, en spitse schamperheyt,
Omhelsetse daer na, sy sal u kinders geven
Die u gedachtenis in eeuwicheyt doen leven.

Origenes had het gebod uit Deuteronomium reeds geduid op de heidense
wijsheid. 20 Hieronymus heeft er enkele malen van gebruik gemaakt op
zijn flamboyante wijze. Toen hij in Rome ijverde tegen wat men het renaissancisme van zijn dagen kan noemen (daemonum cibus est carmina
poetarum, saecularis sapientia, rhetoricorum pompa verborum), beriep hij
zich op het gebod omtrent de schone krijgsgevangene. Later, in Bethlehem,
als Magnus, orator van Rome, hem de vraag voorlegt, waarom hij, Hieronymus, de christen, aan de pagane litteratuur soms een plaats geeft in zijn
geschriften, wijst hij hem op Paulus' citaten uit de heidense litteratuur en
vervolgt : 21
legerat in Deuteromonio domini voce praeceptum, mulieris captivae radendum caput, supercilia, omnes pilos et ungues corporis
amputandos et sic earn habendam in coniugio. quid mirum, si et
ego sapientiam saecularem propter eloquii venustatem et memRevius, ed. Smit I p. 77.
Origenes, P.G. 12.490.
21 Hieronymus, C.S.E.L. 54.121-2 en 702.
19

20
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brorum pulchritudinem de ancilla atque captiva Israhelitin facere
cupio, si, quidquid in ea mortuum est idolatriae, voluptatis, erroris, libidinum, vel praecido vel rado et mixtus purissimo corpori
vernaculos ex ea genero domino sabaoth ? labor meus in familiam
Christi proficit, stuprum in alienam auget numerum conservorum.
Heeft Hieronymus de uitleg van het gebod in Deuteronomium op de sapientia saecularis overgenomen van Origenes, Revius' toepassing ervan op
de heidense dichtkunst lijkt we! op Hieronymus terug te gaan. Bij alle
overeenkomst tussen Hieronymus en Revius is er in beider waardebepaling van de heidense letteren een opmerkelijk verschil, dat analoog is aan
het verschil in beider waardebepaling van het huwelijk. Voor Hieronymus
is het huwelijk niet een absoluut goed. Voor wie de kracht mist om zich
onverdeeld, als maagd of in onthouding, aan de dienst van God te wij den,
is het beter te trouwen dan te branden. Trouwen is beter dan fornicatie.
Geslachtelijke omgang is eigenlijk alleen geoorloofd, indien direkt op de
voortplanting, dat is winnen van maagden voor God, gericht. Tegenover
deze feitelijke onderwaardering van het huwelijk door Hieronymus staat
een positieve waardering van het huwelijk bij Revius. Eenzelfde verschil
bestaat er tussen beiden in de waardering van de heidense letteren, de
schone krijgsgevangene. Hieronymus vindt, dat men haar eigenlijk niet
tot vrouw moet willen hebben: cavendum igitur, schrijft hij te Rome,
waar hij tegen de renaissancisten ageert, ne captivam habere velimus
uxorem. Het ideaal is de bezinning op Gods Woord met uitsluiting van
alle andere geschriften. Ook als hij vanuit Bethlehem schrijft, is zijn opvatting in de grond niet veranderd. De wet spreekt over een coniugium
met de heidense schone. Wat houdt dit in? Zij is een slavin krachtens
oorlogsrecht ; zij heeft geen rechten. Zij heeft misschien waarde als voortbrengster van medeslaven, zij heeft daarom geen waardigheid. Men paart
met haar ter wille van de resultaten. Hieronymus gebruikt voor dit coniugium, dit paren, de schampere omschrijving stuprum in alienam. Uit ijver
voor Gods Woord wil hij aan de heidense litteratuur niets geven, dat naar
positieve waardering zweemt. Revius, die men kwalijk kan betichten van
gebrek aan ijver voor Gods Woord, heeft we! waardering voor de heidense
litteratuur. Mits men haar ontheidenst, mag men de schone huwen, in
gehoorzaamheid aan Gods Wet. Aan dit Wetgetrouw renaissancisme van
Revius dankt Nederland enige van zijn indrukwekkendste gedichten.
J.C. ARENS

Nijmegen

STUDIES OVER H. MARSMAN
Oorspronkelijk was de bedoeling dat deze Marsman-marginalia zouden
worden geschreven in 1959, ter bespreking van de in dat jaar verschenen
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studies Marsman en het expressionisme door Arthur Lehning 1 en De dichter H. Marsman door Rene Verbeeck 2. Aangezien ik echter vernam dat er
nog een derde boek over Marsman op stapel stond, besloot ik tot uitstel
teneinde de drie jongste Marsman-studies in een overzicht te kunnen
behandelen.
Wij schrijven thans 1961, maar het verwachte derde boek is nog steeds
niet verschenen. Wel kwamen intussen van de pers : een enigszins gewijzigde herdruk van de „herinneringen aan H. Marsman" die Arthur Lehning in 1954 voor het eerst publiceerde onder de titel De vriend van mijn
jeugd 3, een herdruk van de hier al genoemde studie door Rene Verbeeck ' ,
een door Arthur Lehning verzorgd „prentenboek" H. Marsman 5, en een
derde druk van Marsmans Verzameld Werk s. Wanneer ik nu nog vermeld
dat er de laatste j aren verschillende studies in tij dschrif ten aan Marsman
werden gewijd en dat inmiddels een boek van Paul de Wispelaere over
hem is aangekondigd, mag wel worden gekonkludeerd dat er een verhevigde belangstelling is ontstaan voor de dichter van Paradise Regained.
Het lijkt me niet al te gewaagd dit verschijnsel in verband te brengen
met de allerwege bestaande interesse voor de vernieuwingsbewegingen die
zich aan het begin van onze eeuw in de kunst hebben gemanifesteerd.
Hoewel ik daar elders uitvoeriger over zal zijn, heeft het ook in dit verband enig nut er even op te wijzen dat Marsmans Verzameld Werk de
lezer geenszins in staat stelt zich een juist beeld te vormen van de plaats
die aan Marsman in deze vernieuwingsbewegingen moet worden toegekend. Gelijk blijkt uit een door D.A.M. Binnendijk en Albert Vigoleis
Thelen ondertekende „verklaring" bij de uitgave, maakt het Verzameld
Werk Been aanspraak op volledigheid en schijnt het bovendien niet voor
de hand liggend dat daarin spoedig verandering zal komen: de in 1940
overleden dichter heeft zich nl. uitdrukkelijk tegen een herdruk van zijn
volledige werken verzet. Dat nochtans zijn niet in de verzamelbundel herdrukte publikaties van het grootste belang zijn voor een juiste kijk op
Marsman als „literair-historische" figuur, bleek mij enkele jaren geleden
bij het schrijven van een tweetal elders gepubliceerde artikelen, waarin ik
zijn houding tegenover het Duitse ekspressionisme van de zg. Sturm-groep
en zijn mening over de dichtkunst van August Stramm heb trachten te
achterhalen : het daarvoor benodigde materiaal moest worden bijeen-

x L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage 1959.
De bladen voor de poezie, Lier 1959.
Salamanderpocket, Em. Querido, Amsterdam 1960.
4 Vlaamse pocket, Heideland, Hasselt 1960.
5 Schrijvers prentenboek deel 4, Ned. letterkundig museum te 's-Gravenhage en De
2

3

Bezige Bij, Amsterdam 1960.
6 Dundruk-uitgave van vier delen in een band, Em. Querido, Amsterdam 1960.
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gezocht in de jaargangen van lang verbleekte en gedeeltelijk ook vergeten
tij dschrif ten 7.
Het hierboven aangeduide tekort van het Verzameld Werk blijkt ook
uit Arthur Lehnings studie Marsman en het expressionisme. De talrijke
citaten die men daarin aantreft, zijn grotendeels afkomstig uit later nimmer herdrukte artikelen, waarvan Lehning echter doorgaans titel noch
vindplaats vermeldt. Gelukkig voor de Marsman-studenten der latere generaties deed hij dat wel in zijn leerzame boekje De vriend van mijn jeugd,
waarbij zijn Marsman en het expressionisme overigens slechts evenzeer
een uitbreiding lijkt voor wat de tekst aangaat, als het hier boven al genoemde „prentenboek" er een aanvulling van het interessante iliustratiemateriaal bij betekent.
De titel Marsman en het expressionisme belooft meer als Lehning in
werkelijkheid geeft, en zowel de formulering als de ordening van het
materiaal is daarenboven niet altijd even gelukkig. Wanneer Lehning op
blz. 36 de mededeling: „Voor de Duitse expresssionistische lyriek heeft
Marsman nooit veel goede woorden gehad" onmiddellijk (en dus als toelichting of bewijs) laat volgen door Marsmans afwijzend oordeel over
Kurt Pinthus' humanitaire en van weinig vormkracht getuigende bloemlezing Menschheitsdammerung, dan wekt het op zijn minst enige verwondering dat hij op blz. 37 Marsman verwijt dat deze het Duitse expressionisme te zeer vereenzelvigd heeft met de tendenzen die door Kurt Pinthus
naarvoren werden gebracht. Het verwijt schijnt ook niet gerechtvaardigd.
Wie de moeite neemt de in het tijdschrift Den Gulden Winckel van 15
januari 1921 gepubliceerde Divagatie over expressionisme op te zoeken,
ontdekt dat Marsman onder ekspressionistische kunst iets anders wenst te
verstaan als de richting die wordt vertegenwoordigd door Menschheitsdammerung. Lehning noemt op blz. 32 van zijn boekje het Duitse tijdschrif t Der Sturm „het centrum van het expressionisme". Eerder heb ik a!
aangetoond dat Marsmans Divagatie de invloed van Der Sturm vertoont
en met name bewijst dat de Nederlander de intelligente Sturm-teoretikus
Lothar Schreyer misschien met iets te veel ijver heeft gelezen. Op blz. 14
en blz. 15 citeert Lehning trouwens uit een brief van Marsman aan Theo
van Doesburg, die duidelijk bewijst dat Marsmans bezwaar tegen „de"
Duitse ekpressionisten (van Derr Sturm!) van geheel andere aard is als
Lehning op blz. 36 en blz. 37 laat vermoeden 8.
Wat Lehnings boekje intussen interessant maakt, zijn enkele biografische biezonderheden over Marsman en de publikatie van inedita of niet

7 Marsman en de vernieuwing en Marsman and August Stramm. Door redaksionele
omstandigheden pas later gepubliceerd resp. in Dietsche Warande en Belfort 1960, blz.
600 e.v. en Levende Talen 1959, blz. 181 e.v.
8 Zie Dietsche Warande 1960, blz. 602 e.v. De kursiveringen in de uitspraken van Arthur Lehning werden door mij aangebracht.
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in het Verzameld Werk herdrukte teksten. Met betrekking tot het laatste
wijs ik even op het gedicht Pijn, op een onuitgegeven lyrisch prozastuk
over Trakl en op de volledige tekst van een onuitgegeven vers Morgen,
waarvan het bekende gedicht Vlam de eerste strofe blijkt. Biografisch interessant zijn de bladzijden over Marsmans relatie met de merkwaardige
Utrechtse schilder Janus de Winter, van wie helaas geen werk in de studie
van Lehning werd gereproduceerd.
Van veel wijdere strekking als het boek van Arthur Lehning, is de met
de Joris Eeckhout-prijs bekroonde studie De dichter H. Marsman van
Rene Verbeeck. De schrijver beoogt niets meer of minder als een interpretatie van Marsmans volledige dichtwerk en ontwikkeling op grand van
tekstanalyse. Daarbij komt hij tot de konklusie dat alle kenmerken van
Marsmans persoonlijkheid als dichter kunnen worden teruggebracht tot
zijn voluntaristische houding, die hem de autonomie van het eigen Ik
onder alle omstandigheden doet handhaven tegenover de buitenwereld,
waarmee dan ook slechts kontakt mogelijk is wanneer zij wordt onderworpen en geordend volgens de wil van de dichter.
Dit lijkt me een interessante zienswijze, maar dat wil nog niet zeggen
dat ik ze „alleen-zaligmakend" acht. Rene Verbeeck heeft de neiging dit
wel te doen, en dat verzwakt soms de overtuigingskracht van zijn goed
geformuleerde en intelligente beschouwingen.
Typerend voor de wijze waarop Verbeeck de boven aangeduide voluntaristische houding als steeds passende „sleutel" tot Marsmans poezie
tracht te hanteren, is zijn behandeling van de zg. kosmische verzen. Hij
gaat daarbij uit van een fragment uit het sterk autobiografische prozastuk
portret van J.F., waarin Marsman vertelt over zijn verbondenheid met
Zelfportret
het heelal, die op een gegeven ogenblik ophield te bestaan: „ik had er
nooit aan gedacht", aldus de dichter, dat ik haar (d.i. de kosmische vervoering) eenmaal, en tevergeefs zou moeten oproepen met mijn wil". Rene
Verbeeck konkludeert dat Marsmans kosmische verzen zijn ontstaan uit
het besef van uitgestoten zijn uit het heelal, en dat ze moeten worden
beschouwd als pogingen van de dichter om „de kosmische droomvisioenen
die hij in zijn kinderjaren heeft gehad" door de kracht van zijn wil opnieuw tot stand te brengen. In een der noten bij zijn tekst verklaart Verbeeck weliswaar dat het gebruikte fragment uit het Zelfportret van J.F.
hem alleen maar een „uitstekende werkhypothese" verschafte, doch dat
verhindert hem niet om op de laatste, samenvattende bladzijde van zijn
boek nogeens te herhalen dat Marsmans kosmische verzen een surrogaat
waren voor „de teloorgegane eenheid met het heelal die de knaap had
gekend".
Wie nu de door Verbeeck benutte (en hierna nog te citeren) passage in
portret van J.F. terugzoekt, ontdekt : ten eerste dat Marsman zijn
het Zelfportret
verbondenheid met het heelal geenszins plaatst in zijn ,,kinderjaren"; ten
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tweede dat de dichter bij zijn beschrijving der kosmische vervoeringen
verwijst naar de verbeelding daarvan in verzen die ontstonden in dezelfde
periode als waarin hij deze vervoeringen onderging; ten derde dat Marsman uitdrukkelijk verklaart er later niet in geslaagd te zijn de kosmische
ervaring door zijn wil op te roepen ; ten vierde dat na het uitblijven van
de kosmische verbondenheid Marsmans afmattende periode der doodsangst is begonnen.
Het blijkt derhalve dat deze passage een heel andere strekking heeft als
Verbeeck ze wenst toe te kennen. Maar deze kommentator gaat nog verder. In zijn voortreffelijke bespreking van het gedicht De Bruid uit het
begin van Marsmans tweede periode, konstateert Verbeeck terecht een
totale overgave in de samenvloeiing met het heelal. Dit gegeven past niet
in het door hem ontworpen beeld van de voluntaristische dichter die zelf
de kosmos door de ekspansie van het autonome Ik wil onderwerpen en
beheersen. Rene Verbeeck negeert deze moeilijkheid geenszins : hij tracht
ze niet alleen op te lossen maar verbindt er zelfs vragenderwijs een konklusie aan die het beeld van Marsman als voluntaristisch dichter nog
overtuigender zou moeten maken 1
Allereerst, zo merkt Verbeeck op, is „dit wegsmelten, openstromen, ondergaan en opnemen, dit samenvloeien van Ik en buitenwereld, deze specifiek lyrische stemming" een unikum in Marsmans poezie. Vervolgens
stelt hij vast dat de kosmische ervaring niet wordt voorgesteld als die van
de dichter zelf, maar wordt geobjektiveerd in een ander wezen, met name
in een vrouw : en het wonder van dit vers zou dan ook juist bestaan uit
het invoelen in een typisch vrouwelijke, door Marsman zelf steeds geschuwde sfeer. In het licht van deze konstatatie vraagt Verbeeck zich tenslotte af, of Marsman niet bewust „heel wat" kreatieve mogelijkheden
heeft afgesneden, terwille van een levens- en wereldvizie die zijn natuur
wel lag, maar die door redenering en absolutisme tot een dwangbeeld
werd waarnaar zijn poetisch scheppen zich richtte.
Wanneer deze vraag niet retorisch is bedoeld als debatershandigheidje,
lijkt het me dat ze ontkennend moet worden beantwoord. Marsmans bekommernis om zijn dichterschap was te groot om hem een dergelijke luxe
te permitteren. De opmerking dat het vervloeiend opgaan in de kosmos
niet wordt voorgesteld als een ervaring van de dichter zelf maar als die
van een ander wezen, raakt doodeenvoudig kant noch wal. De voluntaristische ekspansie-gedichten zoals Verhevene, Heerscher en Ichnaton geveri
immers eveneens de ervaringen van andere wezens weer. Dat het andere
wezen in dit geval een vrouw is, bewijst evenmin iets, vanwege het simpele
felt dat ook het door Rene Verbeeck benadrukte autonoom beslotenheidsideaal van Marsman in vrouwenfiguren (Virgo, Penthesileia) wordt geobjektiveerd. Rest de uitzonderingspositie die het gedicht De Bruid in
Marsmans oeuvre zou innemen. Dat de lyrische, passieve stemming van
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ontvankelijkheid, overgave en samenvloeiing met het heelal niet zo'n
unikum is als Verbeeck door zijn opmerkingen bij dit gedicht suggereert,
wordt bewezen door een aantal andere verzen.
Het gedicht De Bruid werd voor het eerst gepubliceerd in de bundel
Witte Vrouwen van 1930, en is vier jaar later herdrukt in de verzameling
Porta Nigra. In deze laatste bundel nu staat het onmiddellijk voor het
volgende, in dit verband zeer interessante gedicht dat Marsman niet meer
heeft opgenomen in zijn V erzam el d W erk :
DRIJVEN IN DEN HERFST
Schemering, waaiend door de parken
en langs den grauwen dooden vijver;
nu niets meer dan het vage drijven
binnen der droomen zachte barken,
en in uw schoot het hart, het arme,
ter ruste leggen, en erbarmen
zoeken binnen het ijle lichte zweven
waarvan geen sterveling kan zeggen
of het ten dood glijdt of ten leven...

Dit vers is volkomen „passief" : er is een uit innig samenvoelen met de
natuur geboren stemming aanwezig en het verlangen naar overgave. Rene
Verbeeck konstateert zelf in de afdeling De boot van Dionysos van de
bundel Tempel en Kruis een algemene vervloeiing in de stroming der
natuur en een verlangen van de dichter om daarin, zichzelf verliezend,
totaal op te gaan. Ook de zuidelijke landschapsgedichten uit de derde
periode en uit Tempel en Kruis zijn volgens hem ontstaan uit de samenklank met de (provencaalse) natuur. Rene Verbeeck schroomt niet deze
gedichten (hij noemt er in totaal tien en vergeet daarbij dan nog het vers
Baai bij avond en het Utrechtse gedicht Zonnige Septembermorgen) aan
te duiden als „uitzonderingen" in Marsmans poezie. Men is geneigd deze
betiteling te verklaren uit het feit dat hij de andere nu eenmaal als
,,normaal" voor Marsman heeft laten gelden. En die andere zijn dan met
name de kosmische verzen uit Marsmans eerste bundel, waarin de dichter
op het door Verbeeck niet vermelde voorbeeld van de bijbel, Willem
Bilderdijk en enkele moderne auteurs zich voordoet als de „Heerscher"
die de eenheid met het heelal niet in overgave wenst te ondergaan, dock
deze tot stand wil brengen door de kosmos in zelfekspansie aan het eigen
Ik te onderwerpen 9. Deze onafhankelijke, uitdagende en tot dominatie
neigende houding tegenover het heelal, werd reeds eerder opgemerkt door
E. Krispyn, die haar wenst te gebruiken als bewijs voor Marsmans positie

9 VgI. Jacob Smit, De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en
Marsinan, Amsterdam 1957.
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buiten de literaire beweging van het ekspressionisme, dat volgens hem
juist de mystische eenheid van kosmos en dichter veronderstelt 14.
Volgens Rene Verbeeck betekent voor de jonge Marsman de overgave
als zodanig een bedreiging van het autonome Ik en impliceert zij de nederlaag. Dit zou blijken uit de eerste verzen over het samenzijn met de vrouw,
waarin deze als een demonisch wezen en een vijandelijke gevaar wordt
herkend. Maar ook bij de eerste liefdesgedichten (,,gesteld dat ze deze
benaming verdienen", aldus Verbeeck), ziet de essayist zich verplicht „uitzonderingen" te konstateren, want „een enkele keer" blijkt vertedering
der harten aanwezig in de verzen Bloesem en De blauwe tocht. Niet vele
bladzijden verder moet Verbeeck naar aanleiding van het gedicht De
blanke twin schrijven dat er (alweer) „een enkele keer" verdeemoediging
is, en overstelpende ontroering om de vrouwelijke goedheid. Ik schreef al
dat Verbeeck de moeilijkheden niet uit de weg gaat. In het voorlaatste
hoofdstuk van zijn boek brengt hij het gedicht over de amazonenkoningin
Penthesileia ter sprake, in wie Marsman zijn ideaal van virginale zelfgenoegzaamheid heeft belichaamd. Dat zelfs in dit gedicht een tot overgave
neigende stemming voorkomt, is volgens de schrijver... een der uitzonderingen die de regel nu eenmaal bevestigen!
Behalve de al eerder besproken „uitzonderingsgedichten" waarin Marsman zich bereid toont tot overgave aan de natuur, blijken er dus nog
andere „uitzonderingen" te bestaan die getuigen van overgave aan de
vrouw. Dit brengt ons tot de vraag naar de verhouding van Vrouw en
Kosmos. Niet zonder belang daarvoor lijkt mij het door Verbeeck als uitgangspunt genomen prozafragment uit het Zelfportret
portret van J.F., waarin
Marsman zijn kosmische ervaringen beschrijft die, zoals hij verderop meedeelt, begonnen met „het gevoel opgenomen te worden en weg te drijven
in den nacht". De tekst luidt als volgt:
Ik droomde, ook als ik in bed lag, van reizen door het heelal en ik ging zoo volledig
in deze verbeeldingen op, dat ik het bewustzijn volkomen verloor. Ik droomde niet meer
dat ik reisde - ik reisde. Tegen den nacht ging ik scheep, onder de vlag van het opkomend donker en het stervende avondrood, zooals ik het, onder allerlei beelden, zoo
vaak heb beschreven in de verzen van dien tijd. Smal en vervoerd lag ik in mijn rusting,
tusschen mijn schild en mijn zwaard.
Ik was niet alleen. Ik bevoer den nacht in een boot die gevormd was uit het lange en
breede haar van een vrouw. Wij hidden elkander omstrengeld en zoo voeren wij, de
oogen gesloten, over de geheimzinnige nachtelijke zee, „de zee van leven en dood". Maar
langzamerhand loste dit alles zich in de oneindigheid op, de vrouw verging in den nacht
en ook ik zelf vervloeide: mijn lichaam, kantelend, zoodat mijn rug langs den hemel
boog, verwijdde zich tot het heelal. De maan ging op aan de gewelven van mijn lichaam,
de sterren namen hun baan langs de roode wegen van mijn bloed. Ik hing boven de
ruimte en was zelf de ruimte en onder mij wentelden langzaam de wereld, de sterrebeelden, de planeten.
10 E. Krispyn, Herman van den Bergh, Marsman en het Noord-Nederlandse Expressionisme, De Gids 1958, blz. 231 e.v.
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Het is niet moeilijk in Marsmans poezie de beelden aan te wijzen die
aan deze prozabeschrijving herinneren en het ons dus mogelijk maken de
laatste te hanteren zoals ik hiervoor al deed: namelijk als een door Marsman zelf verstrekte mededeling over de tij d waarin de eerste kosmische verzen zijn ontstaan, en als een argument tegen de hypotese van Verbeeck, die
bedoelde verzen uitdrukkelijk plaatst na de periode waarin de kosmische
ervaringen plaatsvonden. In de prozabeschrijving (die in de weergave van
Verbeeck merkwaardigerwijze de woorden en was zel f de ruimte uit de
laatste zin mist) toont de eenheid met het heelal zowel een aktief als een
passief aspekt. Hoe belangrijk het door Verbeeck als uitzondering beschouwde passieve aspekt in feite is, blijkt uit de aanduiding dat de reis
door het heeal met gesloten ogen wordt gemaakt over „de zee van leven
en dood". Er bestaat een niet door Rene Verbeeck behandeld gedicht dat
sterk herinnert aan het reeds geciteerde Drijven in den Herfst, en waarin
de passiviteit van de man die de kosmische ervaring ondergaat zo intensief
is, dat Marsman het betreffende vers De stervende noemde. Het hoofd van
deze man rust veilig weggeborgen binnen de schoot van een strelende
vrouw, en wanneer hij met gesloten ogen de bescherming der tedere vrede
ervaart die uit haar ogen door een sluier van tranen neerdaalde :
is in een groot en roekeloos zweven
de zwarte boot
de machtige wateren binnengedreven
van het eeuwige leven of den eeuwigen dood.

Het belangrijke aandeel der vrouw in deze kosmische vervoeringen blijkt.
ondermeer in het door Marsman weer niet in het Verzameld Werk opgenomen en bij Verbeeck onbehandeld gebleven gedicht Purperen schaduwen (1920), dat verscheen in het bundeltje Voorpost, waarvan slechts
vij f tig eksemplaren zijn gedrukt:
PURPEREN SCHADUWEN

Avond is aan uw mond een kalme dronk —
neem gij den wijn, mijn kind, den wijn der nacht,
die zich in aarden kruik der landen welvend spant waar hemel ademt schemers rond uw hoofd
en sterren stijgen uit het haar der nacht.
en gij, in avond, zelve zijt een vrucht,
leunt aan uw schaduw, glimlacht duisternis...
maar klop der aarde, bloed der aarde tast uw wand;
krachten der wereld spannen zich ten bloei :
in uw gezegend lichaam barst een kiem;
aarde's gerekte nerven drijven u.
gij groeit: uw romp grijpt ruimte,
handen trekken kim — uw haar verstroomt;
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werelden dansen binnen den bong der oogen,
droomen uw voorhoofd neigt: de nacht, de dag.
aan u voltrok zich aarde's lot vannacht:
door witte wanden van uw lichaam heen
mengde uw ziel zich met de ziel der nacht.

Het lijkt op een mystieke ervaring die in haar verschillende fasen wordt
beschreven tot uiteindelijk de „unio" met het heelal bereikt is. Zoals de
„stervende" man zich overgaf aan de vrede die uit de ogen der vrouw tot
hem overstraalde, zo bereikt ook deze vrouwenfiguur in totale overgave
haar eenheid met de kosmos.
Alvorens te citeren uit het Zelfportret
portret van J.F. heb ik eerst gewezen op
verzen waaruit ontvankelijkheid tegenover de kosmos blijkt, en vervolgens
op verzen die een vertederende overgave aan de vrouw verbeelden. Gelijk
de prozabeschrijving al doet vermoeden, komt eveneens de overgave voor
aan de mystische eenheid die ontstaat wanneer de elementen Vrouw en
Kosmos samenvloeien, zoals gebeurt in het gedicht Purperen schaduwen.
Het Ik van de dichter verglijdt dan volkomen passief in de Vrouw die tot
Heelal is geworden. Ik citeer uit het door Marsman weer niet in het Verzameld Werk herdrukte gedicht October, uit de bundel Porta Nigra (1934) :
de golven en de jaren hebben mij gelegd
in deze luwe windstilte van den morgen.
hoe koel en vredig lig ik nu geborgen,
hoe zorgeloos en veilig weggelegd;
dit is een nieuw heelal, dit klinkende uw heuvels zwellen en uw schemerdalen
bedden mij onder het wilde firmament der haren
waarin uw oogen sterren zijn en blinkende.
eb en vloed zijn niet meer dan de getijden
van uwen hartslag en uw ademhalen;
ik ben nu prijsgegeven aan het dalen en stijgen
van helle hemelen en jaargetijden.

En met deze laatste „uitzondering" is dan een konstruktie voltooid Welke
geenszins monopolistische aanspraken maakt maar —in overeenstemming
met de aard van haar ontstaan slechts de mogelijkheid wenst te bieden
tot nuancering van het door Rene Verbeeck ontworpen beeld van de
voluntaristische dichter Marsman, die de buitenwereld wil vernietigen en
vervangen door zijn eigen imperialistische Ik.
Tenslotte stel ik er prijs op te vermelden dat Verbeeck dit beeld op
intelligente wijze voorstelt in een belangrijke studie die niet alleen prikkelt tot het maken van hulpkonstrukties ^^, maar evenzeer verrast door de
11

Vgl. mijn artikel De besmetting van Afrodite in De Gids 1961, blz. 128 e.v.
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zienswijze van de schrijver en bewondering afdwingt voor diens poetisch
aanvoelingsvermogen, zijn grote kennis van Marsmans oeuvre en zijn talent
als essayist, dat hem uiteindelijk doet kennen als een man die de mogelijkheden van de „Meister" voor het grijpen heeft, zodra hij een „Beschrankung" vindt die afhankelijk schijnt van een andere waardering voor zijn
lezers : Rene Verbeeck moet zijn publiek enerzijds zoveel lager aanslaan
dat hij het de paarlen zijner eruditie in uitweidingen onthoudt, en anderzijds dient hij datzelfde publiek zoveel hoger schatten dat hem de vele herhalingen overbodig voorkomen.
Terneuzen, april 1961.
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MARTIEN J.G. DE JONG

BOEKBEOORDELING
Vlaams taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands
geestesleven van de I8de eeuw, Gent 1959, Kon. Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde, Reeks VI, nr. 83 ; 443 blz.

J. SMEYERS,

Dit werk doorlicht heel het Zuidnederlands geestesleven van de l8de
eeuw, met het doel het voorspel en de verklaring na te speuren van de
Vlaamse herleving in de l9de eeuw.
De nationale stromingen die Europa in de l9de eeuw beroerden hebben
hun diepste wortel in het 16de-eeuwse humanisme, dat poogde de yolks
taal tot een verfijnd instrument te vormen en dat verscheidenheden in
volksaard opmerkte. In de 18de eeuw zou de romantiek deze belangstelling versterken, en zou vooral de verlichting taal en volksaard vooropstellen als een basiselement van de nationaliteit en van de nationale groot
heid. Dit ter vervanging van de vroegere elementen die door haar naar de
achtergrond werden geschoven, nl. de staatsgodsdienst en de vorst.
Het was een omstreden vraag of ook het huidige Vlaanderen zulk een
stroming heeft gekend in de 18de eeuw. Nog in 1954 heeft M. Deneckere
in zijn Histoire de la langue francaise dans les Flandres (1770-1823) (Romanica Gandensica II-III) er ontkennend op geantwoord, zij het op zeer aanvechtbare gronden 1. Dr. Smeyers brengt nu onbetwistbaar een positief
antwoord.
In een eerste deel behandelt hij, aan de hand van een zeer uitgebreide
bibliografie, de uitingen „in het spoor van de traditie": dichters, rederijkers, spraakkunsten, kronijken, stads- en landsbeschrijvingen, volksliederen en volkslectuur. Hij toont aan hoe daar de lief de voor de volkstaal en
het streven naar haar zuivering bewaard bleven onder invloed van de
humanistische traditie.
Veel omvangrijker is zijn tweede deel, dat beschrij f t hoe samen met de
opdringende verfransing van het maatschappelijk leven, van het onderwijs
en de wetenschap, de moderne waardering doorbrak voor taal en yolksaard, en dit vooral bij de vooruitstrevende, demokratische groepen. Beide
verschijnselen staan in nauwe relatie met elkaar, want het nieuwe nationaal bewustzijn was enerzijds een reaktie tegen de verfransing, anderzijds
zoals zij een uitvloeisel uit de verlichtingsideeen die via Frankrijk ons
land bereikten; het kon wortel schieten dank zij de oude humanistische

1 "En Flandre on ne percoit cependant que de faibles echos de cette reaction. Certes,
un certain nombre d'intellectuels progressistes... tenterent-ils de retablir le flamand...
Mais force est egalement de constater qu'ils n'exercerent aucune influence reelle autour
d'eux et qu'ils echouerent dans leurs tentatives.,, Wij hebben destijds de stellingen van
Deneckere uitvoerig beantwoord in Het ontstaan van de verfransing in Vlaanderen, Kultuurleven, nov. 1955.
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traditie van taalfierheid. De figuren van W.G.F. Verhoeven en J.B. Verlooy worden bijzonder belicht, maar harmonisch ingeschakeld in het geheel van de geleerden van hun tijd, vooral in de kringen van de in 1771
gestichte Academie te Brussel. De auteur wijst er op dat de nieuwe waardering van de taal bewaard bleef in de Franse tijd, en later de Vlaamse
beweging mogelijk maakte.
Belangrijk zijn Smeyers' bevindingen over de houding van de Brusselse
overheden inzake de taal, die o.a. zijn gesteund op een vrij uitgebreid
archiefonderzoek. Zowel inzake bestuur als inzake onderwijs en wetenschap
bevorderden ze feitelijk het gebruik van het Frans, om praktische redenen.
Dit staat in tegenstelling tot de verklaringen van sommige oudere auteurs.
Bijzondere aandacht heeft Smeyers besteed aan de betrekkingen met het
Noorden. „Het besef van de taaleenheid leeft bij de meesten; bij zeer
velen ook de herinnering aan de vroegere eenheid der Zeventien Provincien. Voor een aantal onder hen is de Grootnederlandse visie zelfs meer
dan een herinnering gebleven; doorheen de ganse eeuw zullen zij actief
aan de algemeen-Nederlandse draad voortspinnen. Toch was dit eenheidsbesef broos geworden, of en toe versteende het tot geijkte formulering..."
zo vermeldt het besluit (blz. 429). Als we (blz. 353-358) de volledige opsomming nagaan van wat er leefde aan „Grootnederlands besef" niet een
eenheidsgevoel van de Nederlandssprekenden wordt hiermee bedoeld, maar
van de 17 Provincien dan valt het broze en versteende toch veel meer
op dan het aktief voortspinnen. Verschillende van de aangehaalde auteurs,
nl. de la Fontaine, Vermeren en Rombaut lijken op heel zwakke gronden
net
vermeld. In hoofdzaak schijnen de historische herinneringen slechts
zoals de humanistische taalliefde een voedingsbodem te zijn geweest
waarop de generatie van Verhoeven en Verlooy, voor wie taal en volksaard een moderne waardering kregen, een nieuw Grootnederlands besef
kon zaaien zoals wij dat nu opvatten, dat nl. de Nederlandssprekenden
wilde verenigen.
Een belangrijke bijdrage over de benamingen voor land, taal en yolk;
een chronologisch overzicht dat de kontinuiteit in de Franse periode wil
onderstrepen, en een register van persoonsnamen besluiten dit bijzondei•
verdienstelijk werk.
L. WILs
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STIJN STREUVELS NEGENTIG
(EEN NOORDNEDERLANDS PERSPECTIEF)
I
Aan een uitnodiging Streuvels to „bezien" moet de N ederlander
spontaan gehoor geven. Een der grootmeesters van het Nederlands
proza dient gelijkelijk door Zuid en Noord gehuldigd to worden.
Maar hiermee heb ik al ten d6le antwoord gegeven op de vraag
naar het perspectief waaruit hij in Nederland gezien wordt. Voorzover
„perspectief" betekent ,vergezicht, verschiet" moet ik opmerken, dat
hiervan geen sprake is.
Sinds mijn jonge jaren ervaar ik het niet anders dan dat Streuvels
vlak naast ons staat, dat hil in „de" totale Nederlandse letterkunde
hoort. In Streuvels' beginjaren werd die letterkunde misschien nog
enigszins gekenmerkt door een Noordnederlands overwicht. Anders
gezegd : het niveau van de Nederlandse letterkunde werd, anders dan
in de Middeleeuwen en vandaag, toen nog wel vooral bepaald door het
Noorden. Welnu, Streuvels beweegt zich van het begin of aan op het
toentertijd geldende niveau, hij beweegt zich meteen op de hoogvlakte van het Nederlandse beschavingsleven. Dit blijkt uit het feit
dat hij in Nederland werd uitgegeven. Lenteleven zag in 1899 het licht
bij Victor de Lille to Maldegem, maar Zonnetij en Zomerland verschenen reeds bij L.J. Veen to Amsterdam. Miln zeer oud exemplaar
van De V laschaard is uitgegeven door L.J. Veen to Amsterdam, zoals
de studie van de jezuiet Em. Janssen over Stijn Streuvels en zijn Vlaschaard uit het jaar 1946, uitgegeven bij gelegenheid van Stijn Streuvels' vijfenzeventigste verjaardag, ook bij Veen to Amsterdam verscheen.
* De gemeente Antwerpen vroeg mij op Naar huldigingsbijeenkomst van Streuvels op
3 oktober 1961 Streuvels to behandelen ,enigszins vanuit een Nederlands perspectief gezien". De volgende opzoekingen zijn het resultaat van de opdracht.
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Nog altijd trekt een in „Holland" uitgegeven boek gemakkelijker
de aandacht van „Holland" dan een in de staat Belgie uitgegeven
werk. Daarvoor zijn tal van oorzaken aan to wijzen, waarin wij ons
nu niet kunnen verdiepen, — maar de lokale is er uiteraard 66n van.
Een door een Amsterdamse firma uitgegeven boek komt makkelijker
in een Amsterdamse etalage to liggen dan b.v. Streuvels' Heule dat
bij de N.V. Zonnewende to Kortrijk verscheen. Het verscheen bovendien in 1942, en passeer dan maar eens de grens als je bijna 400
pagina's telt !
Achter het feit dat Veen Streuvels uitgaf, rijst de vraag waarom
Veen dit deed. Uiteraard, omdat hil het boek de moeite en het risico
van een uitgave in zijn fonds waard en waardig achtte. Hier speelt
dus de kwestie van het niveau. Niet ieder jong Nederlands schrijver
die zijn manuscript aanbiedt aan een Nederlandse uitgever, vindt genade in het oog van die uitgever. Brieven- en dokumentenpublikaties
demonstreren hoe moeizaam naderhand beroemd geworden publicisten
vaak de weg naar de openbaarheid vonden. En zelf s auteurs met klinkende namen vinden vaak geen gehoor bij hun uitgevers, als de literaire conjunctuur zich van hen heeft afgewend. Hoeveel nadrukkelijker nog vindt de auteur, die staat buiten het directe sociale en culturele milieu van de uitgevende maatschappij, deze moeilijkheid op
zijn weg. Dat de jonge Stijn Streuvels voor zijn uitgaven in Amsterdam
slaagde, betekent dat de Amsterdamse uitgever hem minstens gelijk
stelde met de Nederlandse auteurs van die tijd. Dit, qua gehalte en
qua stij1.
Eerst een enkel woord over dit laatste element, de stijl met inbegrip
van de taal. Met name over de taal, de taalstijl van Streuvels heeft
Teirlinck een aantal scherpzinnige opmerkingen gemaakt 1 die ik hier
niet herhaal. De stijl in zijn geheel werd door Willem Kloos naar
aanleiding van de eerste Brie bundels van Streuvels als volgt geformuleerd : ,bijna geen ander nederlandsch schrijver staat zoo directweg aangesloten bij het in waarheid-werkelijk zijnde, zoo, zonder tusschenwand van ikheid of reflectie, in echt, onmiddellijk contact met
de natuur. Wat hij ziet, ziet hil scherp en klaar en zuiver, ziet hij groot
en toch weelderig-fijntjes, en voelt er niets anders bij, als wat de

1 Stijn Streuvels Tachtig, de toespraken to Brussel ©p Streuvels' 80ste verjaardag
gebundeld.
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dingen, die hij ziet, hem to voelen geven, zooals zij op-zich-zelve en
uit-zich-zelve inderdaad zijn' 2.
Men moet eraan toevoegen : en bijna geen ander Nederlander weet
dit zijnde, waar hij zo direct bij aangesloten staat, zo in taal- en stillvormen to formuleren, dat het ons voorkomt alsof dit zijnde, deze
werkelijkheid-zelf aanwezig is. Het is alsof Streuvels niet over de dingen schrijft, maar alsof in Streuvels' boeken de dingen zichzelf schrijven, alsof zij zelf aanwezig zijn.
Behalve voor wat betreft de still werd Streuvels dus ook voor wat
betreft het gehalte in „Holland" direct aanvaard. Is dit gehalte, het
niveau ervan, altijd juist bezien ? Ik geloof het niet.
Bij gelegenheid van Streuvels' tachtigste verjaardag nog schreef
de Vldamse dichter Van Nijlen in het to Amsterdam verschijnende
dagblad Het A lgemeen Handelsb lad van 29 september 1951 het volgende : „Ik zal niet beweren dat Streuvels een groot romancier is. Dit
kon hij, gezien zijn personaliteit niet zijn. De mens en zijn bestaan,
zijn hartstocht en zijn wanhoop, zijn voor hem nooit problemen geweest. Hij ziet alleen de natuur. Maar hij ziet haar als weinigen haar
hebben gezien, onbevooroordeeld en zonder geestelijke bedoeling. Hij
is het instrument dat vibreert, en bijzonder zuiver, op het rhythme
van de seizoenen. Tot voor zijn verschijning was dit nog niet het geval
geweest in Vlaanderen, ten minste niet in het proza
De grond die Van Nijlen voor zijn stelling aanvoert, bezit echter
geen bewijskracht. Aanvankelijk heb ik gemeend, dat Van Nijlens
karakteristiek berustte op een overbelichting van het werk van de
jonge Streuvels, dat dus daarvoor Van Nijlens karakteristiek eventueel
gelden kon. Ook dit werk echter weerlegt Van Nijlens stelling.
Streuvels' eerste echte schets (na zijn schoolopstellen) was het antwoord op een prijsvraag die het tiidschriftje De J onge Naming had
uitgeschreven. November-Idylle heet zij. Zij handelt niet over de natuur, maar over een oude man met een versleten draaiorgel, zijn
vrouw die de centen ophaalt, en de bond die het karretje met het
orgel trekt. Een scene uit de dorpsstraat. „Dan reed het getrek verder
de straat in... en de triestigheid vervolgde het schamel ding op heel
zijn doortocht" 3.
In de jaren 1894 tot 1897 schreef Streuvels zijn eerste verhalen die
2
3

Willem Kloos, Nieuwere Literatuur-Geschiedenis III, Amsterdam, 1905, 202.
Aangehaald naar F. de Pillecijn, Stijn Streuvels 2, Brugge, 1960, 11.
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hij een bundeling waard achtte. Dertien ervan verschenen op 21 maart
1899 4 in boekvorm als Lenteleven, „het zonnigste boek uit onze literatuur" volgens Teirlinck, het ,ongeevenaarde" Lenteleven, zoals hij
het noemt ,5. Snel volgen daarop de bundels Zomerland (1900), Zonnety (1900) (daarin De Oogst), Dodendons (1901) en, als groot gesloten
werk en eerste hoogtepunt, Langs de wegen (1902), — een explosie van
schrij fdrift.
Ziet hij, is dus de vraag, in deze werken, de werken van de debutAnt,
alleen de natuur ? Zijn de mens en zijn bestaan, zijn hartstocht en zijn
wanhoop hem ,nooit" problemen geweest ?
De verhalen spelen zich af, inderdaad, in de natuur — en dan rekene
men het Vlaamse dorp, zoals het in deze verhalen optreedt, tot de
„natuur' tot de eeuwenoude levensvormen van het natuurlijk aanwezige en geleidelijk opgebouwde, waarop de driftige jacht van de
gTootstad geen vat heeft noch de nervositeit die uit deze jacht veelvuldig voortvloeit s. Maar deze uiterlijke rust en stilte bevat binnen
haar kader de drift en woeling van de menselijke hartstocht en het
menselijk leed. De Witte Zandweg (1896) — ik noem willekeurig enkele
verhalen — is tenslotte een verhaal van, het zij kinderlijke, maar niet
minder menselijke angst; Lente bevat met het geluk ook de smartelijke teleurstelling van het eerste-communicantje Horieneke, als na
de H. Communie ons Heer, in haar aanwezig, niet tot haar spreekt,
en alles afloopt, juist als de proefcommunie van de dag daarvoor :
„Haar hart klopte verlegen en zij vreesde een slechte communie gedaan to hebben", — het bevat bovenal de sombere schaduw van naderend onheil, als Horieneke, de dag na haar communie, gedwongen
wordt to gaan werken op het land van de boer van wie Horienekes
vader zijn land gepacht heeft, de boer van wie daarvoor to verstaan
gegeven is dat hij een slecht mens is en een gevaar voor jonge meisjes.
En Het Woud (1900) (in de bundel Zomerland) is het verhaal van
menselijke hartstocht: bezitsdrif t van Swane, de vrouw, die haar lichamelijke aantrekkelijkheden gebruikt om de beeldensniider Sanctelein
in verwarring to brengen en to bewegen tot overgave van het door hem
4 E. Janssen s.j., Stijn Streuvels en zijn vlaschaard, 142.
5 Stijn Streuvels Tachtig, zie noot 1.
6 Wat Streuvels zelf in Heule de .9stabiele vorm" van het dorpsbeeld noemt, dat wil
zeggen „dat alles er van in der eeuwigheid onveranderd vaststond en vaststaan moest, —
dat de bewoners evenals de kerktoren, de straten en huizen, de oude mensen altijd oud
en de jonge altijd jong geweest waren en zouden blijven", p. 92.
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vervaardigd Christusbeeld, haar man tot diefstal als Sanctelein het
beeld niet afstaat, later tot moord en doodslag. En wat wil Streuvels
in Langs de Wegen ? „Ik wilde", schrijft hij, ,een kerel verbeelden
met heel zijn omgeving en de lucht die erover hangt. Dat leven Wilde
ik verhalen van de vent die niets ontmoet tenzij gewone dingen waarrond niets gebeurt ; die door het toeval van een brief zijn standplaats
verlaat waar hij gerust leefde en wrocht en er nu op uit gaat, waar het
toeval hem roept".
Reeds het oudste werk van Streuvels dus, ook dat van v66r De
Vlaschaard, weerspreekt ten duidelijkste Van Nijlens stelling dat
Streuvels alleen maar de natuur en niet de mensen zien zou.
Streuvels-zelf heeft zich trouwens bijzonder duidelijk over deze aangelegenheid uitgesproken. In de schets Zomerdagen orb het vlakke land
van 1904 7 geeft hij zijn visie op de schilders van zijn tijd. Hij concludeert dat „al 't geen ze gedaan hadden, was werken om lijn en
kleur tot een harmonieerend geheel samen to brengen, maar het innige
leven, de atmosfeer van het landelijk bestaan overzagen ze, 't ontsnapte
aan hunne oogen". De samenhang van ,1ijn en kleur, het uitzicht van
het land, de werkelijke zon en de vorm der dingen die ze opnamen,
waren hier in de natuur enkel de omlij sting van dat andere waar ze
to vergeefs naar zochten. De groei en de gang der dingen, het altijd
wentelende leven, de polsslag die 't al bezielde, lag er nochtans overal
op. Die schijnbaar alledaagsche gebeurtenis : de menschen en hun stille doen in Bien zomerschen Zondagavond, dat was het groot onderwerp, het roerende leven in de omlijsting van dat schoone versiersel
van land en lucht en licht ; het straalde er in als een schitter-waaier
van stillen ernst en heilig levensgeluk 1"
Streuvels zag beide : natuur en mens. Hil zag hen beide in een zeer
bepaalde relatie. Maar hij zag, in zijn oudste werk al, de mens 6ok
zelfstandig. Hoe zag hij hem ?

II
Duidelilk spreekt hij zijn visie op de mens in die jaren uit in het
al genoemde verhaal Het Woud, het verhaal van Swane, Sanctelein en
Kerlo. Hil betoogt dat bil Kerlo ,buiten zijn wil en toedoen er iets
gebeurd was dat niet had moeten gebeuren — dat nu niet meer of to
z Opgenomen in Stille Avonden, Volledige Werken V, 359-395.
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keeren viel. Het doemde als een gruwzaam gevaarte tegen hem op,
en wat het nog meebrengen zou, was niet to overzien. Hij voelde zich
machteloos als een puit in 't geweld van het wreede noodlot, en wat
hil al spartelde om zij n vrii heid of verlost to geraken uit den boozen
greep, was vergeefsche moeite. Een ding wist hij met zekerheid : het
leven hier in den stilreinen boschvrede, was verbroken... voor altijd,
--en door de schuld van dat wijf, door de schuld van Bien snekkeraar
met zijn christusbeeld, of door het toeval dat den man langs dees
wegen had gebracht ?..."
Streuvels spreekt over het ,geweld van het wrede noodlot" ; het is
geen losse, toevallige opmerking, ergens verdwaald in een tekst. Op
de volgende bladzijde heet het: ,daar was" het noodlot verder aan 't
werk in „weer andere daden". En op de daaropvolgende : „Nu moest
het ander er noodzakelijk en onafwendbaar op volgen" (i.c. Kerlo zal
na Sanctelein ook Swane doden).
Pater Janssen heeft deze sombere noodlotsvisie van Streuvels ten
dele verklaard uit de letterkundige invloeden van zijn tijd : de invloed van de generatie van Van Nu en Straks, de lectuur van de grote
buitenlanders, maar deze invloeden van buitenaf konden gemakkelijk
aanhaken op wat hij noemt Streuvels' ,Gezelle-natuur". Daarin lagen,
„trots vlagen van levenslust en korte opvluchten van hoog genot, altijd
donkere weemoed en een berustend pessimisme" 8. Streuvels totale
oeuvre bevestigt dat deze in de jeugdverhalen neergelegde visie w6zenlijk Streuveliaans (men mag veilig zeggen : ook Gezelliaans) was,
en niet slechts tijdsverschijnsel : hij handhaaft immers vanaf zijn eerste
verhalen, maar dan ook blijvend zijn visie op mens en noodlot, op de
mens als een aan het noodlot gebondene. Ik kom er nader op terug.

III
Hoe was de reactie in Nederland op dit eerste werk van Streuvels?
De Pillecijn vermeldt zonder bron in zijn boekje over Streuvels een
reactie op Streuvels' oudste publikaties in Van Nu en Straks (Een
ongeluk en Het Einde) ; Netscher noemt deze bijdragen ,een aardige
schets, in een grappig N ederlands" 9. Een hooghollands oordeel dat
voor het taalkundig aspect kant nosh wal raakt. Duidelijk echter trok
8 E. Janssen s.j., a.w., 45.
9 F. de Pillecijn, a.w., 13.
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Streuvels' werk de genegen aandacht van de Nederlandse literaire kritiek.
Voorzover ik heb kunnen nagaan, heeft Streuvels in deze jaren
(nagegaan werden de jaren 1900 tot 1908) maar eenmaal in De Gids
gepubliceerd, namelijk in de jaargang van 1905 de schets Grootmoederken 2 0 . Duidelijke waardering viel hem echter ten deel in de kritische beoordeling van zijn boeken in dit tijdschrift. In 1900 werd naar
aanleiding van Lenteleven, De Oogst en Zomerdag door een niet ondertekenend beoordelaar vastgesteld dat „in een of twee jaar een weg
(was) afgelegd waarover anderen vaak een halven menschenleeftijd
doen" l^.
In dezelfde jaargang werd naar aanleiding van Zomerland en Zonnetij in een korte bespreking opgemerkt : ,Onze lezers weten hoe goed
De Gids denkt over Stijn Streuvels en wanneer zij het vergeten mochten zijn, dan zal de heer Veen het hun herinneren die, ongevraagd en
dan ook ongeweigerd, de letterkundige kroniek van April in haar geheel heeft doen overdrukken, ten einde dienst to doen als aanprijzing
voor zijn uitgaaf van Streuvels' Vertellingen99 la.
De Gids van 1901 beoordeelde, wederom kort en niet ondertekend,
Doodendans 13.
Dan echter volgt in 1904 een vrij groot opstel van Israel Querido
naar aanleiding van Minnehandel. Hij constateert hoe in de ontwikkeling der Vlaamse letteren „plots de groote triomf van Streuvels"
gekomen is, maar gaat dan nogal kritisch op Minnehandel in. Overigens verdedigt hij Streuvels tegen de aantijging geen psycholoog to
zijn : ,Streuvels is soms 'n heel fijn psycholoog", om er dan in ben
adem aan toe to voegen : ,maar z'n karakterteekening blij kt van zeer
ongelijke waarden, uiterst wisselend" 14.
Geleidelijk krijgt C. Scharten de letterkundige beoordeling in het
uldschrift steviger in handers. In 1907 is hij enthousiast over Het
Uitzicht der dingen 15.
Geen van deze beoordelingen was bijzonder grondig. Op een grondige beoordeling heeft Streuvels moeten wachten, ik spreek over Nederland, tot Verwey aan bod kwam.
to De Gids 1905 1, 205-222.
De Gids 1900 11, 167-174.
12 De Gids 1900 IV, 588.

11

De Gids 1901 111, 405.
De Gids 1904 11, 76-92.
15 De Gids 1907 IV, 167-8.
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Verweys aandacht was reeds vroeg gericht op Vlaanderen en zijn
auteurs : Vermeylen, Gezelle, Van Langendonck, Streuvels en anderen. In mei 1899 vraagt hij Van Deyssel zijn mederedacteur van het
TweemaandeliUsch Tijdsehrif t, naar aanleiding van Streuvels: „Hoe
zou je het vinden als ik hem vroeg eens iets to zenden ?" en op 23
juni wekt hij Streuvels op tot medewerking 16. 1 December 1899 als
Gezelle gestorven is, vraagt hij Streuvels of deze bereid is hem to
Brugge of to Avelgem to ontvangen om mee overleg to plegen over
een publikatie over de Vlaamse dichter 17.
Daarvoor reeds waren Verwey en Van Deyssel begonnen Streuvels
in het Tweemaandelijkseh T ijdschri f t en De X X e Eeuw to publiceren,
vanaf november 1899 tot september 1904 ; daaronder ook ,een dramatisch bedrijf", het toneelstuk Soldatenbloed ! 18.
In 1904 zocht Verwey Streuvels op in het Lijsternest, hetgeen de
medewerking van Streuvels uiteraard stimuleerde. In 1905 wijdt Verwey in De Beweging een studie van Minnehandel, die een dankbare
instemmende reactie van Streuvels tot gevolg heeft 18a.
De waardering van Verwey veroordeelt impliciet de kenschets van
Streuvels als louter natuurbeschrijver. Voor Verwey, de zoeker naar
de Idee, zou een natuurbeschrijver zonder meer waardeloos geweest
zijn. Hij bewondert in Streuvels' verhalen vanaf Lenteleven tot Minnehandel de wijze waarop Streuvels „de mogelijkheden van zijn innerlijk tot zulk een luchtige en schilderende spraak" bracht ; hij stelt
dat de ,,toonaarden van zijn stem", wisselend met elk verhaal, elke
keen andere voorstellingen en gedachten onthullen ; „zij zijn de ziel
van de zanger die Stijn Streuvels is, zijn altijd wisselende ziel". Zijn
verhalen zijn gemaakt om iets anders dan om hun kleurig en tastbaar
voorkomen, namelijk om voelbaar to maken „de droom van de dichter
erover, erachter". Verwey stelt zelfs, dat ,als zich een streven losmaakt
en opdringt het eer een met zekere opzettelijkheid gevolgde gedachte
is dan een opzettelijk beschreven uiterlijk" ! Verwey herkende in ver-

is M. Uyldert, Dichterlijke Strijdbaarheid, Amsterdam, 1955, 126.
17 Uyldert, a.w., 287.
18 Streuvels publikaties in Tweem. Ts. en De XXe eeuw zijn de volgende : november
1899 Groeikracht, maart 1900 Zomerzondag, september 1900 Een Speeldag, maart 1901
In de weide, september 1901 Sint-Jan, juni 1902 vrede, april 1904 Soldatenbloed, februari
1904 Op het kasteel, september 1904 Kinderzieltje.
18a Verweys studie in De Beweging I (1905), deel II, 135-143 ; Streuvels' reactie its
M. Uyldert, Dichterlijke Strijdbaarheid, 210.
168

schillende van Streuvels' verhalen het gevoel van de overmacht Evan
het noodlot, het ,gevoel van de overmacht die het leven heeft over
de levenden" en „de zekerheid dat geen ontkomen is". Hij herkent
dat in Langs de wegen, hij herkent het in Minnehandel. Maar in dit
laatste boek is, evenals in andere verhalen, ook de hieraan als het
ware tegenovergestelde kracht aanwezig : het geloof aan het licht in
het vaak duistere, van noodlot vervulde leven. Weliswaar krijgt Anneke niet de geliefde die zij zich aanvankelijk wenste, kan zij zich
„de vraag stellen waar de onmacht van haarzelf begon en waar de
macht van het andere". Maar de schoonheid, de zuiverheid blij ft behouden. Aan het slot ziet men Anneke en haar dichter, de maker van
de liedjes die hij zong, „de nacht door gaan en we denken niet aan hun
nacht maar aan hun licht. Dat licht is het dat, over het heele boek
heengespreid, het schoon en niet-pijnlijk maakt. Uit dat licht en niet
uit opmerkingsgave of denkkracht is het wezenlijke van dit boek
voortgekomen" 19.
Opmerkingsgave, denkkracht en het in de auteur-zelf aanwezige
„licht" vormen de componenten in Streuvels' persoonlijkheid die, naar
Verwey naar aanleiding van Minnehandel opmerkt, het hoog niveau
van zijn werk bepalen.

IV
Weinig verwonderlijk bij deze bewondering van Verwey, dat hij
Streuvels' V laschaard het eerst gepubliceerd heeft in De Beweging
(derde jaargang, die van 1907), vrijwel altijd op de e6rste bladzijden
van de afleveringen ' 20). Kennelijk heeft het in vijf delen afgedrukte
verhaal 21 tot het einde toe als primus inter pares kunnen fungeren.
Opmerkelilk zijn de reacties in Nederland op De Vlaschaard. Twee
Verwey, Proza I, 64-5.
De Beweging, 1907, afl. van januari, (De zaaihede), februari (De wiedsters), april
(Bloei), mei en juni (De slijting, in twee stukken) ; — in twee afleveringen ging een tekst,
resp. een gedicht van Verwey zelf vooraf (in april ,Wat wil De Beweging?" en in mei
een gedicht). Reeds eerder had Streuvels in De Beweging gepubliceerd, nl. in de tweede
aflevering van het tijdschrift (februari 1905 Zonder dak).
21 Nader onderzoek verdient het slot van De vlaschaard : Verwey merkt op dat Streuveh
een bladzijde aan de oorspronkelijke tekst van De Beweging heeft toegevoegd. De tekst in
De Beweging eindigt met „nu zijn oppersten uitgang of to wachten". Daarmee eindigt
echter ook b.v. de vierde druk. Heeft Streuvels later de toegevoegde bladzijde weer geKhrapt ?
19
20

169

tijdschriften, die nogal aandacht aan Streuvels' werk plachten to besteden (De Gids en De Beweging), bespreken het op een opvallende
manier, namelijk zeer kort. In De Gids 22 doet het C(arel) S(charten),
in De Bezveging Verwey 23. Betekent dit gebrek aan waardering ? Veeleer betekent het, dat goede wijn geen krans behoeft : Scharten noemt
hem „een schrijver die wel niet verrast (nl. na alles wat men al van
hem kende), maar ook nooit bedriegt, en altijd nieuw geluk schenkt.
Kritiek is, voor hem, ook overbodig geworden". Kritiek is voor hem
overbodig geworden. Hij heeft, in het oog der critici, het meesterschap bereikt : hij kent het vak dermate grondig, dat principiele
kritiek onmogelijk, detailkritiek overbodig is. Verweys beoordeling
begint met de bekende zin : ,Als de zon kon schrijven zou hij het min
of meer doen als Stijn Streuvels. Hij ziet zijn aarde van boven of".
Deze tw66de zin is van essentieel belang : Verwey doelt op Streuvels'
synthetische visie van het leven op aarde, — een visie waardoor hij
zich onderscheidt van Gezelle, die veeleer de duizenderlei verscheidenheden van de vesrchijningen der dingen zag.
De V laschaard is, ook bij herlezing nu : een meesterlijk werk, zuiver
episch, breeduit verhalend, zelden wijdlopig. De hedendaagse lezer
die het boek niet gelezen heeft, maakt gemakkelij k bezwaar tegen wat
hij noemt de natuurbeschrijvingen. Ik voor mij acht de beschrijvingen
van de natuur — van de sombere winterse in de aanvang, van de
prille lentelijke, van de stralende hoogzomerse — van een indrukwekkende grootheid ; zij bevatten doorgaans geen woord to veel. Schrap
enkele al to brede vergelijkingen, schrap, in het laatste hoofdstuk,
het een en antler in de beschrijvingen van de eerste shitingen, en men
heeft een boek ter grootte van zeven-achtste van het huidige, dat
monumentaal blijft als thans roemruchter auteurs tot stof en as vergaan
zullen zij n.
WAt karakteriseert de monumentaliteit, het epische van dit boek ?
De samenvloeiing van de componenten die zich reeds eerder in Streuvels' werk kenbaar maakten en die hier in eenvoudige harmonische
vorm gestalte namen. De laatste vijftien bladzijden van het boek geven
de magistrale synthese. De boer Vermeulen heeft zijn zoon neergeslagen. Als hij erover nadenkt in de stilte van het huis waar de zwaar
zieke, wellicht de stervende ligt, denkt hij : „de macht die hem dwong,
kwam gedreven door een vreemden wil en de slag viel". Vermeulen
De Gids 1908 III, 199.
2 De Beweging IV (1908), deel I, 373.

22

13

170

waande leven en wereld naar 6igen machtige wil to kunnen dwingen,
maar het ,vreemde toeval had al over zijn kop geheerd om al zijne
berekeningen anders to doen uitvallen". Streuvels heeft, bewust of onbewust, zijn Vlaschaard gebouwd als de klassieke tragedie : de held
die met inspanning van zij n geweldige krachten streeft naar verwerkelijking van het in zijn oog verheven doel en dan, juist als hij meent
dit doel bereikt to hebben, wordt neergebliksemd. Vermeulen formuleert het in zijn heen-en-weer-gaande denkingen nauwkeurig : ,Allang,
dacht hij, had ik den zin om iets to doen waarmede ik mijn meesterschap kon behouden... gister eindelijk had ik het gevonden en koop
ik een hof — ik had bereikt 't geen ik wilde... maar medeen maak ik
al mijn bejagen nutteloos en ik sla mijn jongen als ik hem niet meer
to duchten heb".
En Vermeulen weet dat hij veel van de dingen ,waar hij vroeger
alle belang aan hechtte, veel dingen die hem de eenige levensoorzaak
geschenen hadden, nu aanzag nu als dingen van luttele beteekenis".
Hij ervaart na de katastrofe „hoe die angstig bejaagde meesterschap
vergankelijk was en van geender weerde... De landen en 't hof had hij
altijd aanzien als zijn waar-eigen bezit, zooals de kleeren hem eigen
waren die hij aan 't lijf droeg ; heel de almacht en 't bestaan van 't
hof rustte op hem en daarom had hij gemeend dat hij de eerste en
de laatste was, had hij in zijn hoogmoed niet gemerkt hoe roekeloos
en verwaand het is zijn leven to wagen om dingen to verroeren. die
onverroerbaar zijn, omdat ze uit hun natuur vast staan in den vasten
gang der dingen die vergankelijk zijn.
Hil wist nu eerst hoe hij op die vaststaande doening, die men „eigendom" heet, enkel de man was die komt en die voorbijgaat — die
bezit neemt en bezit weer afstaat — een nieteling in 't wentelen der
groote gebeurtenissen. Zijn groote dwaasheid was het geweest : dat
hij stroomopwaards eene richting had willen geven aan den levensstand en to zijner beschaming zag hij nu hoe de hoogere inzichten over
hem zelf geheerd hadden — hoe alles al over zijn hoofd was gewenteld
en gedraaid en hoe hij zelf in een onbedacht oogenblik zijn eigen
inzichten eene andere wending had gegeven — ; zijn zegepraal en
overwinning was zijn eigen straffe geworden. In zijne verwaandheid
had hij willen indruischen tegen 't leven zelf en de groote strooming
willen stremmen ; met zijn vijand to slaan had hij zichzelf geslagen..."
Hier spreekt Streuvels zijn wezenlijke visie van dat moment uit :
de mens een geringe verschijning in het machtige, zijn eigen gang
gaande leven.
171

Het mysterieuze leven zoals zich dit openbaart in de natuur, in de
gang der getilden over het land, de machtige gloed van de zon, de
Wilde stormvlagen, de gevaarten van wolken. Zelf werktuig van het
mysterie, heerst de natuur over de mens.
N iet alleen echter in de natuur openbaart zich het mysterie ; het
openbaart zich evenzeer in de mens. In natuur en mens openbaart
zich het mysterie ; over beiden heerst het in zijn onkenbaarheid, zijn
„lot". Alleen daardoor al zijn beiden nauw verbonden, een verbinding
to sterker in Streuvels' visie, waar zich het leven van de mens afspeeltV
in het leven van de natuur. Het is dan ook vaak de natuur die het
onheil over de mens brengt : als in de storm de oogst wordt neergeslagen en vernietigd, is ook de mens verslagen. Veel van Streuvels'
mensen zijn, in eigen persoon of geslacht, zo vaak verslagen, dat zij
deemoedig het lot hebben leren aanvaarden als lot, als onvermijdelijk.
Zij zijn de onderworpenen aan de ellende, evengoed de het land bebouwende mens als de werkman in de industrie.

V
Evengoed als in de natuur het mysterie werkt, en door de natuur
de mens treft, a.h.w. van buitenaf, evengoed, zei ik, doet het dit in de
mens. Albert Westerlinck heeft opgemerkt dat de spanning in Streuvels' boeken niet louter psychologisch is, maar metafysisch : „in de
konfrontatie van de mens met het mysterie van de macht die hem
overtreft — niet in de psychologische verhoudingen van de mensen
onderling of sociale konflikten — ligt de kernspanning van de Streuvelse mens. En juist omdat die spanning niet louter psychologisch is,
maar metafysisch, en omdat zij omhuld is met een onpeilbaar mysterie, gaat van zijn werk een grootse somberheid uit, een donkerte als
die van antieke tragedian. De mens van Streuvels is vrij, maar het lot
is een metafysische wet, een zijns-mysterie dat hem onverbiddelijk en
willekeurig beheerst. Vrij zijn is ten slotte toch buigen voor die noodzakelijkheid" 24,
Het zijnsmysterie, het lot dat de mens beheerst, maakt zich vaak
geldend door en in de mens, maakt als het ware gebruik van in de
mens aanwezige krachten.
Boer Vermeulen stelt, dat de macht die hem inwendig dwong, ge24
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Albert Westerlinck, Wandelen al peinzend, Leuven, z.j., 122.

dreven kwam door een vreemde wil. De in Vermeulen dwingende
macht wordt gedreven door een vr6emde wil.
En wanneer men zich dan nader rekenschap geeft van Streuvels'
visie op de in de mens als het ware van nature aanwezige krachten
waarop het lot dan nog weer inwerkt, is er ook om die reden aanleiding
Streuvels' visie somber to noemen. Hil ziet de mens in het algemeen
als een gedrevene, gedreven door zijn hartstochten, met name door de
drang naar zelfhandhaving; in dienst van die zelfhandhaving hanteert
hij zijn egoisme, zijn hardheid, haat, berekening, zijn genotzucht ook.
Betrekkelijk zelden weet de mens van het land, zoals Streuvels hem
schildert, in hogere geestes- of gemoedsbewegingen boven dit zelfzuchtig egoisme, deze behoefte aan loutere zelfhandhaving uit to stijgen.
Er komt, dientengevolge, in Streuvels bij tijd en wijle een zelfde afkeer van de mens en zij n bedrij f naar boven als zij n oom Gezelle soms
duidelijk kenmerkt.
Deze afwending werd versterkt door de gebeurtenissen uit de eerste
wereldoorlog, die hem deden schri jven : , Ik heb het geloof, de hoop
en de liefde in de mensheid verloren" 25.

VI
Dan wendt men zich of ; dan ontstaat, zoals hij zelf zegt in het
voorbericht voor Genoveva van Brabant ,een drang om de gruwelijkheid van het hele mensdom to ontvlieden en vergeten". Uit deze drang
ontstond Genoveva van Brabant. Ontstond daaruit ook Prutske (1922)?
Mag men met De Pillecijn zeggen dat ,Streuvels, de afkerige van de
mensen en hun gemeenheid, ze vergeten heeft in die droomwereld van
het kind" ? 26.
Er liggen diepere motieven ten grondslag aan deze stofkeus. Dat
blijkt uit het feit, dat zij van oudsher in Streuvels' werk voorkomen.
Tegenover de donkere machten en krachten die het mysterie in deze
wereld openbaart, kent Streuvels nl. ook de lichte 27 , zoals Verwey
al naar aanleiding van Streuvels' oudste werk opmerkte.
In zijn prilste en zuiverste vorm is dit licht aanwezig in het kind.
Het kind staat nog argeloos spelend en extatisch in de wereld, ge25 F. de Pillecijn, am., 33.
26 F. de Pillecijn, am., 33.
27 Uitvoeriger hierover A. Westerlinck, t.a.p., 124-5.
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lukkig om zonneschijn en regen, om het kleine stuk speelgoed en de
hoge kerktoren.
Het kind: Horieneke is er een der oudste voorbeelden van, maar
er zijn er meer. Men mag er Schellebelle uit De V laschaard toe rekenen, Veva en de andere kinderen uit Het Kerstekind, Alma met de
vlassen haren, Prutske vooral. Zoals De V laschaard verscheen in het.
Noordnederlandse tijdschrift .ape Beweging, zo verscheen Prutske grotendeels in het Noordnederlandse tijdschrift De Stem 28, dat toentertijd (1922) geredigeerd werd door Dirk Coster en Just Havelaar. In
de kortgeleden uitgegeven correspondentie van Dirk Coster vindt
men de naam Streuvels op een aantal plaatsen vermeld. In 1909 geeft
hij zijn vriend A.M. de Jong die z.i. „de laatste tijd teveel mystiek"
las, de raad to lezen van „Zola, Streuvels, Hollandse realisten. Het
zwart als contrast maakt het wit witter en omgekeerd" ^. In 1930
somt hij, om de betekenis van De Stem to kenschetsen, de in een jaargang (en hij noemt die van 1922) verschenen publikaties op; daaronder „'t zalige Prutske van Streuvels" 30. In 1946 geeft hij Jan Hell
een relaas van zijn ,avonturen" bij het ,herlezen. De ene godheid na
de andere stort voor mijn akelig oude critische ogen ineen", constateert hij, ,maar veel bliift eeuwig groot, Tolstoi, en Flaubert en onze
eigen Streuvels"
Een half jaar later, in een brief aan Anton van Duinkerken, zegt
hij op diens voorbeeld Dorpslucht gelezen to hebben. ,Ik wist niet
dat Streuvels in staat was zo'n slecht boek to schrijven. 't Haalt maar
net Conscience, en dan nog die der middenperiode, 't komt er maar
even bovenuit. En dat van 't genie dat ,Prutske" schreef" 32 . Dezelfde
auteur bedankt hij in 1951 voor zijn toezending van Mensen en meningen (1951), waarin hij direct begon to lezen. „N atuurlijk 't eerst de
prachtige Gezelle-studie, dan Timmermans, Streuvels" In 1954 is
hij in Brugge geweest „om een zitting van de Academie bij to woven,
Streuvels zou daar spreken, en ik wilde hem perse nog eens terugzien : hij is nu 82 maar nog gezond en fris. Wonderlijk doet het me
altijd aan om hem van ,Oom Guido' to horen spreken" 34. Een jaar
28 De Stem 1922 1, 362 Ag. en 385 Ag., 11, 885 Ag. en 980 Ag.
29

Dirk Coster, Verxamelde Werken, Leiden, 1961, Brieven 1, 43.

30

Ib. I, 317.
Ib. 11, 217.

31

82 Ib. II, 227.

83 Ib. III, 74.
34 Ib. III, 183.
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later, vermoedelijk maart 1955, is hij opnieuw in Brugge en heeft daar
Streuvels en zijn beide dochters (Prutske en Zus) teruggezien. „Prutske
met de eerste rimpels. Papa onverwoestbaar" 35 . In hetzelfde jaar 1955
laat hij Ernest Claes weten zich zijn leven niet to kunnen voorstellen
„zonder Claes (en zonder Tolstoy, Streuvels, Timmermans, Dostojefsky,
Van Looy's jaapje) ) ^s.
1

Zo geresumeerd, lijkt Streuvels nogal eens voor to komen in Costers
correspondentie. Er moet echter veel meer zijn ; er moet de rechtstreekse correspondentie zijn tussen Streuvels en Coster, al was het alleen
maar over de publikatie van Streuvels' manuscripten in De Stem.
Kennelijk heeft Streuvels deze correspondentie niet aan de uitgevers
van Costers Brieven afgestaan. De teneur van Costers oordeel is intussen duidelijk, met name zijn bewondering voor Prutske, ik bedoel
het boek, niet de dochter. Over Prutske schreef Coster uitvoeriger
nadat het in 1923 bij L.J. Veen to Amsterdam in boekvorm verschenen was. Zijn oordeel is, in tegenstelling met de veroordeling van het
ongeveer tegelijkertijd verschenen boek In Knop van M.C. van HilleGaerthe, een spontane lofrede.
Hij heeft het uit het hoofd geleerd, dit boek over „het rustieke
Prutske", waarin hij een „nog bijna Middeleeuwsch gebleven fantasie
(aantreft) die het leven fel en over-expressief maakt, dit leven op de
natuurlijke rhythmen der seizoenen". ,Goed — zegt hij — het is eentonig, maar ik zeg iedereen die het hooren wil, dat het dan de eentonigheid der meesterwerken heeft, — het zondert to weinig uit, er
is om compositie haast geen bekommering, het bliift soms traag verwijlen bij de kleinigheden, maar welke uitzichten slaan soms open,
welke helderheid hangt soms plotseling om de dingen van den dag
Het zijn de meesterwerken van deze soort, die Flaubert ,bete' noemde,
als blind en dom gegroeid —".
De naam Prutske doet hem het hart ,opspringen van vroolijkheid,
terwij 1 geen somberheid ooit bestand bleef tegen de thuiskomst van
broer en zus, tegen de doop der poppen". Met geluk in het hart denkt
hij terug ,aan de dansende schietende straal-van-God die Prutske is,
altijd ademloos, altijd verslonden, ik denk aan het licht van den hoogen zomerhemel boven haar, of aan den winteravondschemer die in
haar keuken binnenvalt en wat laat licht rond haar hoofdje overlaat".

35

Ib. 111, 235.

86 Ib. 111, 258.
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Hij noemt Streuvels in deze studie, die gemakkelijk to vinden is in
Costers Verzameld Proza (11) 3 1, de ,geniale vader van-het-land".
Het kind echter groeit op tot mens, tot de volle gestalte der innerlijk gebroken mensennatuur. Is het voor deze mens nog mogelilk —
behalve voor de geestelijk of lichamelijk onvolwassenen die door Streuvels in de sfeer van het kind gehouden worden -- tot bevrijding to
komen, tot verwerving van licht in de duisternis?
Inderdaad : de lichte krachten worstelen zich, weliswaar moeizaam
vaak, naar boven, boven de tribulaties van duistere hartstochten of
donker lot.
Boer Vermeulen bevrijdt zich uit de bezetenheid die hem beheerst,
door de kracht van zijn geweten. Anderen bevrijden zich van de ellende van het donkere lot door zich, na de onderwerping aan de overmacht ervan, to onthechten van het aardse. In dit verband heb ik to
spreken over het derde hoogtepunt uit Streuvels' werk, Het Leven en
de dood in den ast (1926). De donkere aardse werkelijkheid van het
leven in den ast wordt als het ware, zij het ook slechts korte tijd, doordrongen door het geheimzinnige licht van het boven-aardse als het
sterven van de zwerver Knorre bezit neemt van het denken en dromen
van de drie andere mannen in den ast. De Pillecijn meent dat nooit
een werk ,zo onweerstaanbaar de visionaire kracht van Rembrandt
met spel van rode gloed en duisternis naar voren bracht (als) dit boek
van donkerte en gloed van ovenvuur met de wisseling van schemer en
licht der zelfanalyse" 38. Rembrandtieker nog, is men geneigd to zeggen, is het binnenvallen van het licht in de duisternis van deze levens.
Het leven-zelf wordt er, als aards leven, in beoordeeld. Het wordt
beoordeeld sub specie aeternitatis : Blomme is boer Vermeulen voorbijgestreefd in inzicht ; hij begrij pt dat het zinvoller is, het tegengestelde to denken van wat mensen als Vermeulen denken. Wel wil hij
zich niet ,voorstellen dat het eens uit zal zijn, het werk voortgaan
zonder hem — die schoone geregelde volgorde van: elken morgen opstaan, elken avond weer slapen — dat een ander zij n plaats moet innemen, zijn kleeren aantrekken en werken gelijk hij gedaan heeft...
dat het huis, de boomen, dat de seizoenen, dat alles er blijven zal en
voort zijn loop nemen, wanneer hij er niet meer is... het eeuwig weer-

Uitgegeven to Arnhem, 1927, 137-143.
F. de Pillecijn, am., Een bijzonder belangrijke studie over Het leven en de dood in
den ast publiceerde Albert Westerlinck in Dietsche Warande en Bel f ort, oktober 1961,
533-543.
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keerend verlangen naar den uitkomen, met den lust om dezelfde bezigheid to hervatten... ".
Maar zich dit niet willende voorstellen, realiseert hil zich toch
er eens niet meer to zullen zijn, terwijl dan anderen ziln werk doen.
Wat is dan de zin van zijn leven geweest ? ,Alles wat hem zoo belangrijk en noodzakelilk scheen, heeft nu zijn waarde verloren, — al die
jaren heeft hij gewerkt en gebeuld in een jacht naar iets dat niet
bestaat ; onder het werken is er altijd die droom geweest, dat verlangen om ergens to komen, en nu blij kt het dat die droom zelf -en niet de verwezenlij king er van — het geluk van zijn bestaan heeft
uitgemaakt, — het nagejaagde bezitten is niet het geluk, maar wel
het bedroomen, daarin heeft hij al zijn voldoening gevonden, — het
is zijn sterkte geweest om vol to houden...
Dan hoort Blomme zijn vonnis uit de mond van Sint Pieter: ,te
veel op uw zelven geschaft, niet geloofd gelilk Ons-Heeren vogeltjes
in 't veld... gewerkt voor den duivel, ja! Meer ingezeten met uw geit
dan met uw ziel 1" Hij heeft zich gehecht aan de schamele dingen
van het leven. En dat is zijn fout.
Sint Pieter beoordeelt ook, maar Anders, de zwerver Knorre : ,Voor
u, arme man, die geheel uw leven in de rechtzinnigheid uws harten de
deugd hebt gezocht in het dagelij ksch werk uwer handen, en nooit
getracht naar bezit, hoe gij in andere zaken soms moogt gestruikeld
zijn, zal uw laatste dag er een worden zonder avond". Knorre was de
onthechte.
Een aparte rol speelt, onder de volwassenen, de vrouw. In Streuvels
jeugdwerk is Swane de demonische vrouw. Maar als haar man op het
punt staat haar, bron van dodelijk onheil, ook to doden, laat hij dit
na : ,haar lilf werd beschermd door een heilig oppergezag, sterker
dan 't geen hem naar hier had gedreven : het was hem niet gegund
de wilsbeschikking van het noodlot aan haar to voltrekken" 39. Zelfs
Swane wordt beschermd : zij is vrouw. Het mysterie achter de dingen,
waaruit ook het licht in deze wereld ontspringt, verlamt als het ware
Kerlo's arm.
In De V laschaard is Barbele de integere, nobele, verzoenende. Zoals in de roman van de Vier Heemskinderen alles ruw geweld en harde
mannelijkheid zou zijn, ware daar niet de verzoenende gestalte van
vrouw Aye geweest, zo is Barbele de verzoenende gestalte in De V laschaard. Er is in V laschaard niet veel dat in de gewone zin ont39

Streuvels, Volledige Werken I, 345.
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roert. Ontroerend slechts is de passus op de op-een-na-laatste bladzijde
van het boek, de scene als Boer Vermeulen eindelijk de jammerll i kheid doorvoelt van de wrede daad die hil bedreven heeft. „Dan voelde
hij eene hand op zijn schouder en als hij opkeek stond Barbele bij
hem ; zij ook weende maar haar wezen was kalm en hare oogen keken
den boer goedhertig aan.
— God moet ons helpen, zei de vrouw en de kalme gelatenheid en
't stil vertrouwen was to zien in hare oogen. Het pakte Vermeulen en
zonder bezinning of haperen, in den eersten drang van zijn gemoed,
had hij hare hand gevat en hij duwde ze in zijn zware hand. Barbele,
smeekte hij, Barbele, dat hij toch mocht genezen !I Hij had haar naam
genoemd en met 't noemen van then naam bekende hij ootmoedig zijne schuld".

Op 29 juni 1930 hield de Nederlandse letterkundige Herman Poort
een voordracht voor de Koninklijke Vlaamse Academie over het onderwerp : Wat beteekent de Vlaamsche letterkunde voor Holland ? 4°. Hij
onderzocht wat de stamverwante Vlaamse letterkunde de N oordnederlandse stamgenoot, op de basis van een duidelijke verwantschap, toch
aan bilzondere eigenschappen bewust (eventueel voor het gevoel bewust) maakte, of, zo zij in meer of mindere mate ontbraken, ,ontbloeien" deden. Hij constateert o.a. dat de Nederlanders realisten en
mystici zijn, een aandacht bezitten gericht op de praktische en werkelijke dingen van het leven, en, jos daarvan, de begeerte naar het behiden van het boven-werkelijke". In het werk nu van Streuvels
(Poort noemt daarnaast Vermeylen met zijn De wandelende Jood,
Teirlinck en Sabbe) ziet hij „de begeerte naar werkelijkheidsuitbeelding samengegroeid, geheel een geworden, met het verlangen naar het
b6ven-werkelijke ; -- het is realisme doorvloeid met krachten van mystiek, doorvloeid ook met droom, idealisme, verbeelding".
Streuvels is voor hem ,ondanks zijn latere, statige romans, bovenal
de schrijver, of liever : de dichter van de door natuurschoonheid omhoog gedragen, idealiseerende, romantische boerennovellen. Hij doorvloeide het leven van het boerenvolk met een schoone mystische droom
zooals wij Noord-Nederlanders niet kenden, maar die toch wel dadelilk
40 opgenomen Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academia
19309 349-358.
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ons boeide en bekoorde. Aldus gaf hij het Vlaamsche volksbestaan op
zulk een wilze dat, op den bodem van het nationaal realisme, de
romantiek ontbloeide en het schoone symbool zich verhief. Zijne arbeid is stellig van invloed geweest op de ontwikkeling van onze Hollandsche prozakunst, die, zooals ge weet, een tiental jaren na Streuvels' eerste verschijnen, uit de realistische beschrijving van volks- en
burgerleven, zich verhief tot iets van neo-romantiek (Johan de Meesters Geertje, Querido's Jordaan, Voor de Poort van Top Naeff)" 41.
Herman Poort heeft de diepere structuur van Streuvels en de eigenaardige betekenis ervan voor de Nederlandse lezer in grote lijnen
gesteld. Het is zaak de grote lijnen iets to verfijnen.
Achter de zichtbaarheid van mensen en dingen, die Streuvels met
vaste hand schildert, doet hij -- om aldus samen to vatten — het grote
mysterie vermoeden.
„De mens van Streuvels, hoorden wij Westerlinck zeggen, is vrij,
maar het lot is een metafysische wet, een zijns-mysterie dat hem onverbiddelijk en willekeurig beheerst".
Streuvels' mens leeft onder de doem van dit lot; de doem van het
ouder worden en sterven, van de vergankelijkheid dus, -- de doem
van het natuurgeweld dat een oogst vernietigen kan op het moment
dat deze oogst zij n volste wasdom heeft bereikt, de doem van de ramp
in het algemeen die hem treft, vaak door de menselijke onbesuisdheid
to gebruiken als instrument, -- de doem als proletarift in armoede to
zwoegen, in vrees voor honger en ellende, onder een brandende zon,
in de duistere nacht, in modder, kou en nattigheid. Deze doem, die
soms infernale aspecten aanneemt, heeft Streuvels in De oogst, De
Vlaschaard, in Werkmenschen, in Het leven en de dood in den ast,
met heel de macht van zijn kunstenaarschap voor eeuwig vastgelegd
in epische grootheid.
Maar Streuvels kent ook de bevrijding uit de doem. Diep in de
mens is het licht dat hem kan vrijmaken, innerlijk onttrekt aan de
overheersing van het op hem rustende noodlot. Dit licht kan het
geweten zijn dat spreken gaat en juiste verhoudingen herstelt ; het
kan de onthechting zijn aan de aardse zaken, waardoor deze hun overmacht verliezen, — een onthechting zoals de duldende vrouw die kent
waar zij niets meer vraagt voor zichzelf ; het kan de ongereptheid en
argeloosheid zijn van het kind, het pure licht dat aanwezig is in de
41 T.a.p.,

354.
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duisterste misere ; het kan de zichzelf o f f erende lie f de . zijn van Alma
met de vlassen haren.
Zowel echter de geheimzinnige doem, het onbegrijpelijke lot, dat
vaak geluk, maar vaker ramp en onheil brengt, dat in elk geval de
mens geketend schij nt to houden aan onverbiddelij ke wetten, als de
innerlijke bevrijding die in dit individu de keten der fataliteit verbreekt, stammen uit, staan althans in verband met het grote mysterie
Achter de zichtbaarheid der dingen. Een enkele maal doelt Streuvels
zeer uitdrukkelijk op de aard van dit mysterie. In Werkmenschen
noemt hil de houten noodkerk in het niemandsland van de frontlijn
uit de eerste wereldoorlog de plaats waar de arbeiders „in betrek
konden komen met de Hoogere Macht, in aansluiting met het Bovenaardsche, waar hun de glorie van den hemel geopenbaard werd-waar, in hetzelfde verhaal, de arbeider zich weet ,aangedaan door de
genade die Christus op de wereld medebracht".
Anton van Duinkerken heeft in zijn opstel over Het vlaanderen
van Stijn Streuvels 42 van 1946 de ongereptheid van de kinderziel het
beginsel genoemd ,waardoor de mens zich onttrekken kan aan de
overmacht van het natuurgeweld.... Het allerzuiverste in ons — stelt
Van Duinkerken, Streuvels interpreterend -- kan door de natuur niet
worden overweldigd, indien wil het zelf niet prijsgeven. Dit allerzuiverste behoort namelijk niet tot de orde der louter-natuurlijke zaken
het voert lets bovennatuurlijks met zich, datgene, waardoor de mens
geschapen blijkt naar het beeld Gods" 43.
Het grote mysterie achter de zichtbaarheid der dingen, dat wat
Streuvels noemt de Hogere Macht, het Bovenaardse, is op de wereld
zichtbaar geworden in Christus, die geenszins de totaliteit van het
mysterie onthulde, maar wel „de genade" meebracht. Het is uiteindelijk deze genade, die de mens vermag to verlossen uit doem en duisternis.
In dezer voege toegespitst, op deze wijze Herman Poorts terminologie (met betrekking tot de ,mystiek" in Streuvels' werk) interpreterend, kan men hem bijvallen in zijn stelling dat voor Nederland
Streuvels' betekenis gelegen is in de samenvloeiing van zin voor de
werkelijkheid met zin voor het boven-werkelijke achter die werkelijkheid, een synthese, die Streuvels op de wijze van de epische kunste-

42 Anton van Duinkerken, Mensen en Meningen, Den Haag 1951, 342-354, eerst gepubliceerd in Socialisme en Democratie, waarschijnlijk oktober 1946.
43 A.w., 347.
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naar wist uit to beelden. In de N ederlandse waardering en kritiek
moge nu eens het ene, dan weer het andere aspect van deze synthese
het sterkst de aandacht getrokken hebben, zijn wezenlijke betekenis
ontleent Streuvels aan het feit dat hij de synthese gaf : en hij gaf deze
op de wijze van een west-Vlaming, dat wil zeggen zonder spoor van
dweepzucht voor wat het bovenwerkelijke betreft. Daarin is hij zo
nuchter bijna als een Hollander uit Alkmaar, wat op zich geen waarderingselement inhoudt, maar hem wel gemakkelijk toegankelijk maakte, ook in de streken boven de Moerdijk.
Eindhoven

Gerard

KNUVELDEFL
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LOUIS COUPERUS EN DE PSYCHOANALYSE
Bij Bert Bakker to Den Haag verscheen van de hand van Dr. H.W.
Van Tricht onder de titel Louis Couperus, Een Verkenning een psychologisch-biografische studie over de grote prozaist. Zoals de auteur
in de inleiding meedeelt, zijn er buiten de biografie van H. Van
Boven uiterst weinig documenten voorhanden. Daarbij is het nu, bijna
honderd jaar na Couperus' geboorte, onmogelijk nieuwe getuigenissen over zijn leven of karakter to verzamelen. Daarom zal Van Tricht
de schrijver zoeken to verklaren uit het werk.
Alvorens de resultaten van deze studie to bespreken, willen wij ons
even afvragen in hoever men uit het werk van een auteur besluiten
kan trekken aangaande zijn karakter, zijn innerlijke levensloop, en
zelfs, zoals hier of en toe gebeurt, de levensfeiten. Als motto boven
het derde hoofdstuk heef t Van Tricht een uittreksel geplaatst uit een
brief van Couperus aan E. d'Oliviera : U vindt alles wat misschien
licht kan ontsteken over mijn persoonlijkheid, in mijn boeken, to
meer omdat ik mij in die boeken eigenlijk geheel Beef als ik ben en
u dus, zoo u ze aandachtig leest, mijn eigen analyse daar vindt. Een
ander citaat, dat hiermee min of meer in tegenspraak is, wordt terloops aangehaald op p. 95 : al zou ik nu Bens schrijven een boek,
waarvan de held een modern auteur was : al zou ih then held laten
schrijven werken, die verwant aan de mijne waren, de held zou niet
ik zijn, en zijn kunst niet de mijne : en de roman zou een roman
blijven, niets dan een roman, en zich nooit realiseren tot autobiogra f ie 1. Met welk recht plaatst Van Tricht het eerste citaat boven
zijn werk als verantwoording van zijn methode, en ziet hij in het
tweede citaat een kunstgreep om de autobiografische gegevens van
Metamorfose wat ,geretoucheerd" to kunnen voordragen ? Waarom
1 Duidelijkheidshalve werden alle citaten uit Couperus' werk gecursiveerd.
Waar wij zelf Couperus aanhalen verwijzen de romeinse cijfers naar het verzameld
werk.
Wanneer geen romeins cijfer voorafgaat verwijzen wij, behalve wanneer uitdrukkelijk
anders vermeld wordt, steeds naar Van Trichts studie.
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zou niet even goed de tamelilk gesloten Couperus met het eerste
citaat een onbescheiden vragensteller met een kluitj a in het riet hebben kunnen zenden 2, terwijl hij in het tweede de typische ervaring
zou verwoord hebben van een rasecht romanschrijver die, zelfs wanneer hij stoffen uit het eigen leven gebruikt, vaststelt dat hil deze als
roman herbeleeft 3. Wij zijn geneigd to geloven, dat een groot artiest
oprechter is in zijn kunstwerken (tweede citaat) dan in brieven aan
eventuele interviewers (eerste citaat). Men mag het met ons eens zijn
of niet, uit de twee tegenstrijdige citaten blijkt in alle geval dat de
vraag naar de autobiografische inslag uiterst ingewikkeld wordt. Als
wij trouwens het levenswerk van Couperus, — die geen enkele roman
in de ik-vorm schreef, — overschouwen, valt allereerst de veelzijdigheid
van zijn karakterscheppingen op. Ongetwijfeld zijn er constanten in
de karakterschepping to vinden — welk auteur is ten slotte niet gebonden aan de grenzen van zijn wezen ? — maar het opzoeken van
deze constanten vergt een langere studie dan deze, uiteraard terloopse,
Verkenning. Hebben wij deze constanten gevonden, in hoever mag
men ze dan verklaren als de weerspiegeling van het zieleleven van de
auteur ? Wat is er gegroeid uit lectuur ' Wat uit observatie ? In hoever moeten wij rekening houden met het tijdsklimaat ? De zelfobservatie, het spleen, de interesse voor psychopatische en neurotische
gevallen, de hang naar mysticistische dromerijen en zoveel andere elementen in Couperus' karaktertekening horen thuis in een algemeen
Europese tildsgeest : het naturalisme, het fin-de-sieclegevoel, het symbolisme. Het afwegen van al deze verschillende factoren kan onmogelijk in een boekje van tweehonderd bladzijden gebeuren. Het grootste bezwaar dat wij tegen deze studie hebben, ligt dan ook in haar
opzet zelf. Van Tricht vertrekt niet van een grondige analyse, maar
beef t eerder met intuitieve aanvoeling de boeken opengeslagen, er
hier en daar een paar citaten uitgepikt, die zelfs meermaal uit hun
verband gerukt, en daarop zijn betoog gesteund. Van deze methode,
die natuurlijk een zeer onvolledig beeld van Couperus moet geven,

2 „Laten de niensen niet nog meer willen weten dan ik van mij zelven verteld heb"
haalt Van Booven Couperus aan in zijn Leven en werken van Louis Couperus, p. 32.
3 ,Ik zou er to verlegen voor zijn ( ... ) Dat is nog een rest van pruderie in me, of
schaamte, of ijdelheid, of alles tezamen... of iets anders" (III, p. 220-1). Dit herbeleven
is trouwens een heel probleem geweest voor de mens Couperus; wij hopen er in een
latere studie op to wijzen hoeveel verwijten van onoprechtheid de jonge auteur zich
gemaakt heeft, wanneer zich tussen hemzelf en de intiemste beleving steeds de schim
van de romancier stelde.
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heeft hij daarbij de resultaten met to weinig voorzichtigheid en tc
weinig ruimte voor nuancering geformuleerd.
Hier staan wij trouwens voor een fundamentele fout, die de psychoanalytische studie over kunstenaars meestal eigen is. Bij bepaling zal
de psychoanalist zich bezighouden met het complex, dus datgene wat
zich onbewust, hier en daar in een klein, verborgen detail verraadt.
Zulke studie kan niet anders dan zeer onbevredigd laten, eerst en
vooral omdat zij a priori op slechts zeer weinig bewijsplaatsen steunt,
want als een motief al to duidelijk naar voren trad, zou het voor de
persoon zelf, als hij over een minimum van zelfobservatie beschikt,
moeilijk verborgen kunnen blijven ; dus zou het ophouden een complex to zijn, en tot het domein van de psychoanalist to behoren. Bovendien moet zulke studie onbevredigd laten, omdat een scheppend
mens zo maar niet to herleiden is tot zijn onderbewuste. Het karakter
van Hamlet b.v. is ver van uitgeput door beroep op een eventueel
Oedipouscomplex. Het onderbewuste heeft ongetwijfeld belang, maar
voor de psychisch gezonde mensen waartoe Couperus zeker behoorde,
slechts als ondergeschikt aspect, naast een zeer rijk uitgebouwd bewustzijnsleven. Te meer geldt dit voor een zeer introspectieve, zichzelf ontledende persoonlijkheid als die van Couperus, die daarbij reeds
van het bestaan van zoiets als het onderbewuste afwist (meermalen
verschijnt immers het motief van de wisselwerking tussen het bewuste en het onderbewuste in zijn karakterschepping). Het wordt dus
een uiterst gevaarlijk en grillig spel een auteur als Couperus, die
een zo geprezen mensenkennis (lees: zelfkennis) bezat, op een complex to betrappen. Zoals verder uit onze vergelijking met de bronnen
zal blijken, zit het beeld dat wij in Van Trichts werk van Couperus'
evolutie krijgen, uiterst knap ineen, maar de vraag bliift of dit nu
werkelijk de evolutie van Couperus is. Het betoog hangt immers met
zo weinig draadjes aan Couperus' oeuvre vast. Wij zullen Van Trichts
werk niet weerleggen. Het is zeer goed mogelijk dat Couperus werkelijk zo geweest is, en meerdere aspecten waar Van Tricht op gewezen heeft, zullen bij een grondiger onderzoek ongetwij f eld bevestigd
worden. Wij willen echter aantonen, dat men met de methode die
de schrijver heeft gehuldigd, evengoed andere, zelfs tegenstrijdige
karakterverkenningen kan maken.
De onvoldoende gegrondheid van Van Trichts betoog treft reeds
in het eerste hoofdstuk waar wij een levensschets van Louis krijgen,
plus een karakterschets van vader en moeder Couperus, die voor het
grootste deel uit pure veronderstellingen opgebouwd zijn zoals b.v.
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uit volgende zinnetjes kan blilken : ,Zij moet een eenvoudige, zeer
moederlijke vrouw zijn geweest met een warm hart en een praktisch
verstand. Maar men moet betwijfelen of zij genoeg intelligentie-desharten bezat om haar benjamin, die zij liefhad, to kastijden" (p. 9) 4.
„Couperus vat deze toedracht laten samen, door zijn vader to laten
zeggen : Wat moet er toch Evan je worden, als je geen ambtenaar wilt
zijn ? en die woorden zullen ook wel meer dan eens gevallen zijn"
(p. 23). Op Welke dwaze manier de auteur zijn tild verprutst aan
dergelijke veronderstellingen blijkt uit volgende spitsvondigheid over
de eventuele invloed, die een nooit geziene stiefvader kan gehad hebben op het karakter van... de vader van de auteur : ,Dit neemt niet:
weg, dat alleen al het bestaan van een stiefvader, die het tot commandeur M.W.O. brengt, op de karaktervorming van John Ricus
van invloed kan geweest zijn, evenals het feit dat hij het grootste
deel van zij n jeugd onder vreemden moet hebben doorgebracht"
(p. 8). Van Tricht is daarbij zo overtuigd van de onomstotelijke juistheid van zijn veronderstellingen, dat hij de enige bron of anekdotc,
die hij aanhaalt, eigenlijk helemaal overbodig acht : ,Ook zonder
deze anekdote zouden wij begrepen hebben, dat zijn zelfvertrouwen
kwestbaar was" (p. 15), ,alsof wij zonder deze bekentenis vergeten
zouden, dat hij wel eenzaam en ijdel moest zijn geworden" (p. 22).
Wij krijgen dan ook meermalen beweringen to lezen, die volkomen
uit de lucht gegrepen zijn, en door de bronnen tegengesproken worden. Waarop is volgende bewering gegrond : ,als een van de broers
gelachen had was dat niet zo erg geweest" (p. 15) ? Of waarop steunt
hij om to menen dat vader Couperus' ,geestellike horizon beperkt
en (...) gevoelsleven stellig vlak gebleven was" ' Van Booven haalt in
zijn biografie Louis' broer aan als volgt : ,Onze vader was in de
grond van zijn hart een literator, grondig op de hoogte van zijn
Latijn en Grieksch, en evenzoogoed bekend met de andere talen :
Fransch, Duitsch, Engelsch, Italiaansch en bovendien Maleisch (...}.
Daarentegen heeft Louis, volgens mijn zienswijze van zijn vader weer
wel mee gekregen, geestelijke fantasie, imaginatie, en verbeelding,
terwill ik ook op onze vader meen to mogen terugvoeren de bekwaamheid om zijn gedachten juist uit to drukken en de schoonheid
en kracht to beseffen van de Nederlandsche taal, Louis was daartoe
om zoo to zeggen, hereditair voorbereid" (p. 27-28).
In ditzelfde hoofdstuk valt verder op hoe Van Tricht de feitelijke
4 Vetjes steeds door mij aangebracht.
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gegevens vertelt in een stijl, die de mededeling met een zekere gevoelswaarde kleurt, zonder dit voldoende to verantwoorden. Vergelijk
„voetreizen, schermen, paardrilden, boezemden Louis weinig anders
in dan een schuw ontzag" (p. 12) met Van Booven, zelfde tekst :
„Daarentegen voelde mijn vader veel voor sport van Bien tijd :
zwemmen, schermen, paard rijden, voetreizen en dergelijke. Louis
daarentegen heeft daarvoor nooit iets gevoeld. De sportchromosoom is
dus niet van den vader op den jongsten zoon overgeplant".
Twee bladzijden vender wordt er dan op dat ,schuw ontzag" voortgebrodeerd : ,Dat men in de vaderwereld dingen kon doen die hij
niet kon, en voelde nooit to zull.en kunnen, bedreigde dit zelfvertrouwen voortdurend" (p. 14) en op de volgende bladzi de wordt er dan
nbg verder gededuceerd. „Het is duidelijk dat Couperus ijdel moest
worden, want het wankele zelfvertrouwen vraagt om bewondering"
(p. 15). Zo hebben wij dan een karakterschets gekregen, die op niets
steunt dan op een onverantwoorde stijlfantasie van de auteur. Een
ander voorbeeld : „In 1880 en '81 zakt Couperus voor de vierde klas
met onvoldoende voor alle exacte vakken en Duits, onder de vone
kritische aandacht van zijn nu v%ijfenzestigjarige vader" (p. 25) Deze
toevoeging is niet alleen volledig uit de lucht gegrepen (vergelli k hoe
dezelfde feiten verteld worden bij Van Booven (p. 76), maar zelfs zeer
betwistbaar. WI) begrij pen niet goed waarom de aandacht van papa
Couperus voor de buizen van zijn zoon zo „kritisch" zou geweest zijn,
als de jongen zakt voor de vakken die hijzelf verafschuwde of ,gek"
vond. Zie daarover Van Booven, weerom Couperus' broer aan het
woord : ,Daarentegen stond Louis met meetkunde en algebra, met
natuur- en scheikunde reeds in zijne jeugd op zeer gespannen voet.
Ook alweer overgeerfd van onzen vader (...) algebra : (a + b) 2 een
gruwel voor mijn ouden vader, en eveneens voor mijn jongsten broeder iets ondoorgrondelijks ; scheikunde, neen ! zwavelwaterstof, dat
was een afgrilselijk ding t waar beiden, vader en broeder een hartgrondigen afkeer van hadden" (p. 27). Alsook Couperus zelf : W ij leerden
op school Frans en Duits, en papa vond dat gek, en Wilde mij Engels
leren (VII, 627). Merk verder nog hoe de parenthesis op onverantwoorde wijze een conflict suggereert : ,Zijn vader had er, hoe spijtig
ook, in toegestemd, dat hij deze weg insloeg" (p. 30). Vergelijk met
Van Booven, o.c.: „Het was Dr. Jan Ter Brink, die Couperus' vader
aanried zijn zoon Louis de Haagse Hoogere Burgerschool to doers
verlaten, en nadat deze toegestemd had, gaf hij den jongen Couperus
vender den raad (... }. Het plan werd door Couperus en door zijn bloed-
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verwanten met onewektheid begroet" (p. 76). Vergelijk verder nog de
gevoelswaarde in: „Nu zijn oudere zoons zelfstandig zijn, staat de
vader van aangezicht tot aangezicht tegenover de jongste" (p. 23), met
de bron waarop dit steunt : Mijn evader bemoeide zich meer met me*
(...) ik las Engels binnen een week, en binnen een P aar maanden las
ik vlot alle Engelse boeken (...) daar hij zijn Grieks veel vergeten had,
heb ik nooit goed Grieks gekend en het nooit goed kunnen lezen (VII,

672).
Let ook op de onverantwoorde interpretatie in: ,Wat niet wegneemt dat het voor dit kind goed was, zich ingewild to voelen in de
werkelijkheid van het leven en dit voor zijn moeder to moeten verbergen" (p. 21) tegenover de bron voor die bewering : A begreep,
dat ik thuis moest oppassen, niets moest laten merken van alles wat
ik al wist (VII, 672). Heel typisch is ook dat de auteur een zinsnede
die in het raam van zijn betoog minder past, zomaar weg laat uit een
aanhaling. ,Zes ouders broers oefenen onvermijdelijk een druk uit op
een nakomertje en dit gaat zich licht eenzaam voelen." beweert Van
Tricht (p. 10) en haalt ten bewijze Couperus aan : I k was een week,
zacht kind ; mijn zusters waren al dames... en ikzelve, heel beneden
onder hen, kon niet anders dan week en zacht zijn... M* n evader bleef
steeds wat ver Evan mij, maar mijn moeder was heel lie f. Slaan wij Couperus erop na dan vinden wij dat Van Tricht, waar het opschorsingsteken staat, volgend zinsstuk weggelaten heeft : kon niet anders dun
week en zacht zijn, hoewel ik niet was onderdrukt. (VII, 666).
Verder lezen wij : ,Dit versterkte zijn onbegrepen bestaansangst,
geprojecteerd in tijgers, moordenaars, de zwarte kunst, God' ..."
(p. 12). Slaan wij er Toen ik een kleine jongen was op na, dan lezen
wij : ik was een bang kind : ik was bang voor donkere trappen, ik
was bang voor baardige mannen, ik was bang voor moordenaars en
voor tijgers vooral, en dan was ik heel bang voor spoken. Voor dat
alles, was ik zeker, dat mijn moeder mij zou beschermen (...). Nu ^vond
ik het soms wel prettig bang to zijn, en maakte mij verhalen van tijgers en moordenaars, heel grote tijgers en baardige moordenaars (VII,
607). Wil vragen ons of in hoever de jonge Couperus hier van andere
kinderen verschild heeft ? Naar wij geloven houden ongeveer alle
kinderen van verhalen die ze boeien en angstig maken tegelijk. Er is
geen enkele reden om daar zo maar een ,onbegrepen bestaansangst"
in geprojecteerd to zien. Voor een in „God" geprojecteerde bestaansangst verwijst V.T. naar VII, 666.
Bij de interpretatie van Jahve komt hij daarop terug. ,Wie in een
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protestantse wereld opgroeit, behoeft geen kerkelijk gelovige to zijn
om een gevreesd vaderbeeld van zijn kinderjaren of to projecteren in
jahve : God moest je vrezen ! — en ik vreesde hem ook, b ijna meer
dan de moordenaars... (p. 131). Slaan wij er Couperus op na dan
vinden wij de bladzilde na dit citaat dat Van Tricht als bewijsplaats
inlast, hoe de jonge Couperus God bidt hem to beschermen tegen de
zwarte kunst, en drie bl.adzijden verder Maar de stage zon, dat was er
lets goddelijks ! (...) ik aanbad de zon. De zon was mij als een godheid.
De zon in de blauwe lucht scheen mij God zel f toe. Hieruit blijkt dat
het godsbegrip voor de jonge Couperus niet slechts negatieve aspecten
had, maar ook beschermende en zelf s beminde. Wil zullen er daarbq
verder op wijzen dat, indien er ooit een conflict moge geweest zijn
met de vader, dit zeker de kinderjaren niet vertroebeld heeft. Couperus heeft als kind integendeel waarschijnlijk van zijn vader gehouden.,
al was deze dan ook, door beslommeringen opgenomen, ,wat ver".
Van Trichts bewering is dus dubbel foot.
Vergelijk ook hoe het bij Couperus neutrale woord ,bemoeide" uit
het volgende citaat Een grote motie op school was het mij, toen ons de
mythologic werd geleerd (...) Mijn vader bemoeide zich meer met mij.
Wij leerden op school Frans en Duits, en papa vond dat gek, en Wilde
mij Engels leren. Hij nam toen een roman (...) en liet mij dadelijk
lezen (VII, 672) in Van Trichts betoog in een heel andere context
geplaatst wordt en een heel andere gevoelswaarde krijgt : „In deze
Indische jaren vindt Louis een kameraadje dat in zijn spelen en fantasieen met overgave deelt" : zijn vier jaar jongere nichtje Elisabeth
Baud. Maar ook zijn vader bemoeide zich meer met (hem) en op een
goede dag — was het maar een goede geweest — maakte hij zich zeer
boos over die kinderachtige rommel." (p. 23) Let op de onverantwoorde negatieve nuancering die het tegenstellend ,maar" hier aan
Couperus' woorden geeft, en merk daarbij wat de parenthesis suggereert 1
Ook het slot van dit eerste hoofdstuk kan ons leren op welke
oncritische, misleidende manier d auteur de bronnen aanhaalt. Hij
citeert uit Begeertes naar kleine wijsheden : (We horen Couperus'
vader aan het woord) : Wat moet er van je worden ? Waarom werk
je niet ? Waarom ben je zoo lui ? (...) Maar jy' ., le wordt Been ambtenaar zoo. Als je dan nog eenig talent hebt voor de letteren... nu, last
ons dan beginnen met wat Grieksch en Latijn je to leeren. Zonder
dat kom je tot niets. (Dan betoogt hij verder.) Zijn vader had hem in
Indic al wat Engels geleerd ; mijn wader had een ongeloo f lijk vlugge
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manier om iets to onderwtj* zen (p. 26). Gezien in het geheel van dit
hoofdstuk wil Van Tricht hier blijkbaar insinueren dat de oude heer
Couperus er nogal hardhandige onderwijsmethodes op nahield. Ter
staving laat hij Couperus zelf aan het woord, zonder echter naar de
bron to verwijzen. Wij nemen het eerste citaat op waar Van Tricht het
afgebroken heeft. Dit vervolg geeft een heel andere blik op de verhouding vader-zoon en dit taalonderwijs. Zonder dat kom je tot niets. je
behoe f t dus niet meer naar school en we zullen zien wat we met je
kunnen doen, maar en attendant zal ik je wat Latijn leren en Grieks;
dat neem je dan al vast mee... Ik vond het heerlijk. Ten eerste was de
Hogere Burgerschool mij allerantipathieks, omdat ik uit Indie kwam
en mij heugde mijn schooltijd aldaar, die ik verrukkelijk gevonden
had, en dan was er in die studie van nude talen met mijn vader een
grote bekoring, een nieuwe wereld die voor mij open zou gaan... Mijn
wader had een weinig f orcerende manier van doceren — een kasbloem
forceert men ook, nietwaar — en hij had mij reeds vroeger, in drie
maanden, Engels geleerd, lezen en schrijven. (VII, 534). Zou Couperus
het zo heerlijk gevonden hebben thuis to blijven en zou dit onderwijs vol bekoring geweest zijn, als het samenzijn met de vader zo
vol spanningen geweest was als de heer Van Tricht wil suggereren ?
Men heeft trouwens slechts T oen ik een k lei ne jongen was of Begeertes naar kleine w1jsheden na to lezen, om onmiddellijk to begrijpen dat heel dit inleidend hoofdstuk over de familiale verhoudingen
zuiver hypothetisch is. Erger is echter dat de auteur een indruk van
gegrondheid heeft willen wekken door op geforceerde wijze to citeren.
Na deze inleiding over Couperus' jeugd volgt dan de bespreking
van zijn letterkundige loopbaan. Gewapend met een paar psychoanalytische principes (vooral van Freud) neemt V.T. het werk van Couperus ter hand om zijn karakter to herleiden tot twee complexen : homoerotische aanleg en, enigszins daarmee samengaand, onvermogen om
zich een plaats to veroveren in de ,vaderwereld". Louis zou ontrouw
zijn aan de familietraditie, volgens deweike een Couperus carri6re
moest maken bij het binnenlands bestuur in Nederlands Indie. Daaruit groeit dan een dubbel schuldgevoelen. In zijn werk nu zou de
romanschrilver deze onevenwichtigheden op verschillende manieren
hebben zoeken of to reageren. Zo bij voorbeeld zou Elines breuk met
Otto symbolentaal zijn waarin Couperus' onmacht om in de maatschappelijke werkelijkheid zijn plaats to vinden tot uiting komt. Zo
zou aan Een Illusie, Extase en Het boek Evan Nirwana Couperus' ontoelaatbare liefde voor de officier R. ten grondslag liggen. Zo zou
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Couperus door de moord op de ,eisendeff vader Oscar uit Majesteit
met zijn eigen vader afrekenen. Zo zou Couperus zichzelf restitutie
doen door in De Boeken der kleine Zielen de hoofdfiguur van ,Ielijk
eendje" (dat hijzelf was) tot ,een zwaan" to laten uitgroeien. Daarom
zou ook in De stille Kracht Resident Van Oudijck, vaderlijk vertegenwoordiger van het ambtenaarschap, ten onder gaan. Met de dood van
zijn eigen vader in 1902 zou er voor Couperus een eindelijke bevrijding gekomen zijn, waardoor het ontstaan van Dionysos en De Berg
Evan Licht wordt verklaard. Hierin, en ook in Jahve zou hij vooral
hebben afgerekend met de christelijke traditie die de homoerotiek
verwerpt, om een persoonlijke moraal to huldigen. Met Iskander van
1919 zou echter „het bankroet" van die autonome moraal gekomen
ziln. Weer zou hil de overwinning van het mannelijk element door
het vrouwelijke als een morele nederlaag zijn gaan voelen. Daarmee
zou dan het herverschijnen van de ,onman" Vincent-Bertie, hier Bagoas, gepaard gaan. De laatste levensjaren heeft Couperus dan, als
prikkelbaar en overspannen man, geen werk van betekenis meer geschreven. Tot daar de resultaten van dit onderzoek.
Vooral voor de periode tussen 1903 en 1919 is Van Trichts Verkenning zeer boeiend. Wij menen echter dat de auteur, met een misschien
juist inzicht in hier en daar een werk, het gehele ceuvre to a-prioristisch in dezelfde interpretatie heeft willen wringen. Hij heeft to weinig aandacht gehad voor de wisselende veelzijdigheid van dit oeuvre.
De voornaamste oorzaak daarvan is wel dat de inductie to zeer verwaarloosd werd. V.T. heeft hier en daar een zinsnede uitgepikt om
het complex to betrappen, maar daarbij het citaat meermaals uit zijn
verband gerukt. Wij nemen een paar voorbeelden uit de eerste werken. Als Van Tricht b.v. op p. 129 de uitbarsting van Othomars
vader aanhaalt die jongen... Niet eens kan die trouwen geeft hij
een vals beeld van de situatie door weg to laten wat onmiddellilk op
de geciteerde woorden volgt Met zijn hertogin, daar kon die mee trouwen (III, 409-410) en op de volgende bladzijde waagt die vrouw reeds
een nieuwe poging om de prins to zien I Men kan het citaat natuurlijk
ook in dit objektievere tekstverband nog met de psychoanalyse to
lijf gaan. Zij is nu eenmaal de wetenschap die zich bezighoudt met
wat zo maar heel terloops uit de mouw komt, zonder dat de persoon
in kwestie zich ervan bewust is. Het citaat heeft nu echter veel van
de rauwheid verloren, die het voor de niet-grondige Couperus-kenner
bij Van Tricht krijgt.
Een ander voorbeeld van zulk een misleidend losrukken van een
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zinssnede uit haar verband : ,Terwijl Vincent alleen maar koel jegens
vrouwen schijnt, is Bertie's ziel een met abnormaliteiten opgepropte
nauwte" (p. 74). Dat ook dit citaat geforceerd wordt, blijkt als wij het
terugplaatsen in de context. Bertie beantwoordt een achttal bladzijden vender de vraag of hij wel ooit van een vrouw gehouden heeft
met een Jawel (II, 88), en wij moeten niet heel het karakter van Bertie
ontleed hebben om to verstaan dat met de zin, waaruit Van Tricht die
met abnormaliteiten opgepropte nauwte geknipt heeft, Couperus
van Bertie geen homoerotieker heeft willen maken zoals Van Tricht
suggereert. Wij halen ten bewijze Noodlot aan: En de enige zoetheid
in hun leven was hun steeds samenzijn geworden : een innigere toenadering waartoe Bertie zel f s gedreven werd, nu het doel van zijn egoisme bereikt was (dat hij nl. op Frank kan blijven klaplopen)... En ryas
hij niet in zijn laatste ledig lui leven zo gea f f ineerd van gedachten
geworden, dat hij behoe f to gevoelde aan vage genietingen van sympathie, vaag sympathisch slechts, omdat een grote royale lie f de, een
brede f orse vriendschap, nooit in de complicaties zijner ziel zouden
kunnen ademen, uit gebrek aan ruimte, aan vrije lucht, aan atmosfeer in die, met abnormaliteiten opgepropte ., nauwte, omdat zulk een
lief de, een vriendschap er kwijnen en sterven zou als een leeuw in
een boudoir. (II, 81). Een ,opgeschroefd dwepen met een platonische
vriendschapsextase", noemt Van Tricht Berties houding tot Frank.
Zoals blijkt wordt dit echter door Couperus uitdrukkelijk ontkend.
Bertie schijnt veeleer een over zichzelf gebogen, in de verwikkelingen
van eigen zieleleven gevangen narcissist to zijn, zoals de meeste figuren
van Couperus' eerste romans. Dat Couperus onbewust in Bertie lets
homoerotisch' gelegd heeft menen wij ook wel, en zelfs kan hij dat ten
slotte onbewust bedoeld hebben met dat vage ,abnormaliteiten". De
inspiratiegrond van een boek is echter niet zulk een detail, dat de
schrijver terloops ontsnapt. En hoe interessant het misschien ook is
die details op to merken om de evolutie van Couperus naar De Berg
van Licht en Dionysos duidelijk to maken, het isoleren van dat ene
detail uit Noodlot, zonder enige aandacht voor de vele andere en
v661 belangrilker aspecten van de karakterschepping, forceert het
beeld van Couperus' evolutie. Dezelfde opmerking hebben wij to maken voor Vincent. Wij stemmen er graag mee in dat in zijn karakter
-- zij het zeer wazig en onduidelijk — misschien iets halfslachtigs ligt,
maar Van Tricht had moeten beklemtonen dat dit aspect ingeslopen
is 6ndanks Couperus' bewuste visie op dit karakter. Couperus schrijft
immers dat Vincent onder jongelui weinig spraakzaam (was...) daar
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hij alleen voordames me moeite nam al het schitterend schuim zijner
conversatie to doen sprankelen (I, 223). Daarbij is Vincent maar een
nevenfiguur. Het homoerotische is maar een klein aspect van de karakterschepping in Couperus' eerste romans !
Verder heeft Dr. Van Tricht twee herinneringen : het gefantaseer
rond de roodbloesemende boom en de lange speeltijden op school,
tegenover elkaar geplaatst, alsof de eerste een in een Nederland verwend en onjongensachtig-dromerig kindje betrof (p. 13), en het
tweede een in het ruime Indie plots veel gezonder levende knaap
(p. 21). In Metamorfose worden deze herinneringen ,echter vlak bil
elkaar vernoemd (III, 18) , en ook in een latere schets blijkt de rood
bloeiende boom een herinnering aan Indie to zijn (VII, 671) ! En wat
to denken als Van Tricht voor de eerste erotische emoties die Couperus zou beleefd hebben, verwijst naar een verhaaltje dat Hugo Ayiva
ose (p. 21) ? Een anecdote, verteld door
vertelt in het boek Metamorfose
een fictief personage in een roman wordt bier als biografisch bewijs
(1') gegeven. Het kan wel moeilijk anders dan dat Couperus, die tot
zijn vilftiende jaar in het tropische Indie verbleef, er zijn eerste erotische ontdekkingen deed, maar Van Trichts argumentatie lijkt ons
wel bedenkelijk 1
Laten wil op de interpretatie van de eerste romans wat dieper ingaan. Bil de bespreking van Eline Vere kent Dr. Van Tricht aan het
begrip Nirwana, waarmee Couperus Elines geluksverhouding met
Otto kenmerkt, het adjectief ,gevaarlijk" toe ; hij acht die gelukstoestand niet ,existentieel". In Metamorfose evenwel, waar de roman
Extase als Het boek van Nirwana herverschijnt, krijgt dit woord de
betekenis van eindeloos, extatisch liefdegeluk, al is het op dat ogenblik in Couperus' ogen zo heilig en volmaakt dat de mens het in dit
leven niet kan en mag bezitten. Chronologisch dichter bij Eline Vere,
ontlenen wij een citaat aan Extase zelf : Het was de dromerij Evan
een, wie geen obsessie Evan wat ook op de hersens ligt, obsessie Evan
geluk, noch Evan smart, dromerij Evan een geest ^vol stille lichtheid, als
vol Evan een zuy , stil grijs Nirwana, waarin alle moeite des denkens
vervloeit en de gedachte slechts wat terugdwaalt... Men moet daarbij
op het oog houden dat de helden bij Couperus meermaals hun verziekelijking wijten aan het feit dat ze to veel denken (Noodlot, II,
120; Een verlangen, I, 757 ; Metamorfose, III, 91). Ook voor Eline
zelf is dit het geval in de ontroerende scene met het idiote zoontje
van haar zus Betsy (I, 661). Trouwens Van Tricht zelf haalt een tweede citaat aan waar dit woord Nirwana opnieuw verschijnt : En over192

gelukkig (...) zij was het in (...) dat Nirwana waarin haar, door fantasieen vermoeide, ziel gegleden was als in een donzen bed, en zij was
daarin zoo gelukkig (...) dat zi* (...) een traan in haar oog voelde opwellen Evan innige dankbaarheid. Of nu dit geluk, voor Eline gegroeid wanneer zij zich bevrijdt uit angstige en koketterende ik-gevangenheid en komt open to staan voor de rijke wereld, ,geen levenskrachtig, existentieel geluk" zou zijn, zoals V.T. meent, moet de lezer
zelf maar uitmaken.
De auteur heeft overigens Eline Vere op meer dan een plaats met
onvoldoende aandacht gelezen. Zo schrilft hil : ,Couperus schept toch
opzettelijk een tegenstelling tussen deze natuurlijke sfeer en Eline, die
op de Horze wel glimlachend op Ouida neerziet, maar toch in natuurlijkheid en natuurgevoel to kort schiet" (p. 62). Hij verwijst daarbij
naar hoofdst. XIX, afdelingen 1, 2 en 3. Wij moeten echter voor ogen
houden dat Eline langzaam geneest en zij wordt dan ook een weinig
verder zo natuurlijk, dat er geen tegenstelling meer heerst tussen haar
en haar omgeving op de Horze, want Truus en zelf Otto's allerspontaanste zusje Freddy, zil die zo een hekel had aan Eline en haar aanstellerigheid, geven zich gewonnen. Er zijn tussen Freddy en Eline
dan zelfs uren lang... zusterlijke ontboezemingen (hoofdstuk XIX,
afdelingen 4, 5, 6 en 7).
In Elines verhouding en breuk met Otto meent de auteur een
symbolische weergave to ontdekken van een zogenaamd mislukte poging van Aylva-Couperus om zich in een maatschappelijke werkelijkheid in to nestelen. Er zou maar een niet-onpersoonlijk gesprek zijn
tussen Eline en Otto, nl. waar Eline Otto vraagt haar een andere vleinaam to geven dan de naam Elly waarmee de anderen haar noemen.
Otto geeft haar de naam „Nily" wat Van Tricht verstaat als ,nihil"
(Eline, alias Couperus, is dus niets waard voor de maatschappelijke
werkelijkheid). Maar Otto betekent voor Eline veel meer dan iemand
die voor minister of gouverneur-generaal in de wleg gelegd zou zijn
(dit citaat uit Eline Vere heeft V.T. als een zogenaamd veelzeggend
zinnetje uitgepikt). Otto betekent voor Eline immers bevrijding uit
en tot doem geworden, koketterende eenzelvigheid. Dat vernemen
wij in andere gesprekken die Van Tricht voorbijgaat, zoveel persoonlilkere gesprekken dan het vrij banale namenspelletje van jong-verliefden, waaraan hil zulke onthutsende interpretatie geeft. En die
gesprekken stain in het boek. Hij leze hoofdst. XIX : In de volheid
van haar geluk werd zij oprecht, ook voor zichzelve, zo als zij het nooit
was... Zij spreekt Otto over haar karakter en gebreken en hij ant193

woordt haar, aanmoedigend, begrilpend. Couperus resumeert hier
alles wel eerder kort in de onrechtstreekse rede, maar het laat ons
toch wel een duidelijke blik werpen op de onderlinge verhouding.
Dat Couperus dit alles misschien een beetje to snel en to terloops uit
de doeken doet, kan to wijten zijn aan het feit dat Eline de figuur was
die voor hem, van de eerste bladzijde af, moest ondergaan, zodat de
verhouding met Otto maar een kort, maar voor de dramatische tegenstelling noodzakelijk intermezzo werd. Zo blijkt echter hoe door verwaarlozing van de analyse aan de grond van het boek is voorbijgegaan.
Over de roman Extase leren wil niet veel nieuws. Ook Van Booven
wees er reeds op dat wij in Quaerts Couperus' vriend R. konden herkennen. Wat Van Tricht daaraan als argument toevoegt, is weeral een
namenspelletje dat wij blindweg zouden moeten aanvaarden : „Cecile
peinst over de naam 'Quaerts' : Dat Quaerts wat was dat kort ! Een
naam van een klap als een harde hand. Er was in die naam iets slechts,
iets wreeds... Dit is nu op de naam R... die ik helaas onder geheimhouding gehoord heb, v6el meer toepasselijk dan op: 'Quaerts'..."
Wel heeft hij daarbij in duidelij ker termen verteld wat Van Booven
tussen de regels liet doorschemeren : dat de vrouw in dit boek, Cecile Van Even, dus Couperus zelf verbeeldt en achter de roman een
homoerotische liefdeverhouding steekt van Couperus tot zijn vriend
R.. Waar Van Booven dit echter als biograaf vaag suggereert, wil
V.T. dit uit het werk zelf bewijzen, maar hij komt er niet toe overtuigende argumenten to verzamelen. Een grondige ontleding van
Extase en Metamorfose, de Reisimpressies en ook Psyche biedt daartoe nochtans voldoende materiaal, maar dan blijkt ook dat de zaken
veel ingewikkelder zijn dan zoals V.T. het voorstelt. Hoe Van Trichts
al to autobiografisch gerichte interpretatie licht tot tegenstrildigheden leidt wordt hier duidelijk. Extase zou samen met Een Illusie
volgens de auteur ,ongelouterd uit het zieleleven gegrepen9) zijn en
Een Verlangen ,een in de derde persoon overgebracht dagboekfragment". Terwill de eerste twee verhalen handelen over een zeer diepe
zielsliefde, waarbij de hoofdfiguren bijna zonder woorden alles van
elkaar begrij pen, vinden wij in het derde de hele problematiek van
zelfontleding en ik-gevangenheid terug. De held had nog nooit zo
iemand ontmoet (...) die bij hem dat onweerstaanbaar, onherroeilijk,
noodlottig verlangen had opgewekt zich to geven, zich to ontsluiten,
zich to openen (I, 754). Deze drie, naar inhoud dus totaal verschillende verhalen, groeien in Couperus ongeveer gelijktijdig ; Een Illusie
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is van juli 1890, Extase werd in juli geconcipieerd en in februari
1891 begon Couperus met de uitwerking ; Een Verlangen is van.
december 1890. Dus hield Couperus er, volgens de auteur, twee tegenstrijdige dagboeken op na P Een zwaar geval van schizofrenie misschien ?
Wij betwilfelen overigens of Een Musie en Extase zomaar -- ongenuanceerd -- door hetzelfde levensfeit zouden geinspireerd zijn. In
Een Musie heeft Couperus zich minstens even sterk ingeleefd in de
problematiek van de mannelijke hoofdfiguur, die er maar niet toe
komen kan zinnelijk to voelen voor het meisje dat hem liefheeft, en
dat hij geestelijk bemint. Metamorf ose geeft daarbij wel aanleiding
om to veronderstellen dat hier eerder het inzicht dat hij de liefde
van zijn latere vrouw niet ten volle kan beantwoorden de mogelijke
inspiratiebron geweest is. De ervaring met R. kan natuurlijk meegespeeld hebben in de schepping van de liefhebbende Tila. ,Ongelouterd" uit het zieleven gegrepen kan dit alles echter in geen geval
zijn.
Het tweede motief — het schuldgevoel van Couperus tegenover de
vaderwereld —, dat Van Tricht als fundamenteel motief van zijn
oeuvre wil aanwijzen, lijkt ons, voor zover zijn onderzoek reikt, niet
m66r dan een zeer betwistbare hypothese. Een veronderstelling die
juist kan zijn, maar de argumentatie is ver van overtuigend. Couperus' woorden dat zlin vader steeds wat ver was, wil Van Tricht ons als
een ,eufemisme" doen beschouwen, zonder ons daarvoor een eigenlijke
reden to geven (p. I1). Dat Couperus, na zijn vaders dood deze „met
genegenheid" herdenkt, is voor Dr. Van Tricht geen bezwaar. Verder
deelt hij mee dat Van Booven na de jeugdjaren ,nergens aanleiding
heeft om de vader to noemen". Bij gebrek aan biografisch materiaal
bouwt de auteur op die stilzwijgendheid, die hij ,welsprekend"
noemt, zijn theorie. Uit het werk worden dan een zestal voorbeelden
van ,eisende" vaders bijeengebracht. Twee daarvan zijn zeer betwistbaar, en naast de overblijvende zouden verscheidene voorbeelden var)
een heel ander vadertype kunnen geplaatst worden. In de eerste werken, waar, indien Couperus zo subjectief was in zijn kunstcreatie als
Dr. Van Tricht veronderstelt, het "eiser"-motief het duidelijkst zou
moeten verschijnen, ontmoeten wij het praktisch niet. Paul en Etienne, nevenfiguren uit Eline Vere, worden wel eens op de vingers
getikt om hun indolentie, maar broerlief of oom is hier toch zo heel
„eisend" niet. De jongens weten daarbij beide wel dat die broer of
oom gelijk heeft, en doen dan ook een poging tot beterschap. Erg
195

problematisch is dat alles voor hen echter niet: In Metamor f ose verschijnt het motief slechts eenmaal terloops ; en dat ene citaat heeft
Van Tricht eruit gepikt om er een zogenaamd veelzeggende openbaring van het verdrongen complex in to vinden ! De methode die
Van Tricht als psychoanalist meent to moeten huldigen is nu eenmaal
die van het zoeken naar spelden in hooioppers. Mogelijk heeft de
psychoanalist gelijk, maar wat betekent voor de literatuurkenner het
reveleren van die paar details, die in het geheel van het werk zoals het
voor ons ligt, zo weinig to maken hebben ? Hem interesseert niet het
onderbewuste dat het ontstaan van de werken misschien heeft gevoed,
en dat trouwens nooit volledig in het reine zal kunnen getrokken
worden, maar bovenal de geestelijke wereld der karakters in hun werkelijke verschijning. En als wij ons dan houden aan de tekst, zonder
altijd het verzwegene of weggemoffelde complex to willen betrappen,
dan zien wij dat het Aylva en ook de andere karakters uit de eerste
romans bitter weinig interesseert of ze iets kunnen worden in de
wereld : hij had niets Been trots, niets Been hoogheid : hij miste alle
zelf dunk uit een blanke onverschilligheid om iets to zijn in de wergild,
uit een Bemis aan eerzucht, uit een gevoel dat alles zo weinig waard
was in de wereld : zulke kleine mensen op zo een klein stipje aarde,
verloren in het eindeloze heelal (III, 82). Hugo Aylva lildt onder een
spleen, een nutteloosheidsbesef — zoals vele figuren uit zijn eerste
werken — een levensweemoed, die typisch is voor de crisis tot volwassenheid en typisch voor het fin-de-siecle. Hil voelt daarbij helemaal
geen rancune tegen mensen die zich een positie veroverd hebben, ver
vandaar. Hij betrekt het hele mensdom met al zijn „nutteloos gedraa f", in dit nutteloosheidsbesef, al is dit besef natuurlilk gegroeid
uit de doelloosheid van het eigen leven. En is dat gevoel van doelloosheid, vooral groeiend uit Couperus' nood aan bevrijdende liefde
— Eline Vere is er het bewij s van —, niet problematisch genoeg dan
dat wij er nog een verborgen vader-complex moeten gaan achter zoezen ? Aanvankelijk weet Hugo Aylva echter niet wat hij juist behoeft.
Zo zoekt hij eerst de eenzaamheid to doorbreken — zoals veel jonge
mensen — in de kunstschepping (liefst verzen). „De geliefde" noemt
Aylva ook meermaals zijn muze. Dit is zo tot ongeveer Noodlot. En
daarna ? In de Verkenning lezen wij dat Couperus het in Het boek
Evan Nirvana voorstelt alsof de daaropvolgende crisis to wijten was
aan onvoldaanheid over zijn kunst, omdat hij de werkelijke reden,
de onmogelijkheid van een harmonische liefdebeleving niet zou wilIen noemen. Dan heeft V.T. Metamor f ose evenmin goed gelezen.
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Couperus noemt de werkelijke reden wel. Na de schepping van Mathilde (lees: Eline Vere) is Aylva niet langer onvoldaan over zijn
kunst, maar onvoldaan met zijn kunst, wat iets heel anders is. Dit
staat meermaals zeer duidelilk in dat Boek van Nirwana. Het besef
dat hij een andere geliefde dan de kunst behoeft dringt reeds bij
de aanvang van dit boek bil Aylva door. Hij weet zich opgesloten in
zi**n eigen smart... voelde zich Been kracht die cirkel van zijn eigen
eenzaamheid to doorbreken (III, 90). Zeer duidelijk zet Aylva op allegorische wijze die evolutie aan Helene uiteen (III, 128-130).
Van Tricht heeft daarbil Aylva's ontevredenheid over zijn kunst
als een gefrusteerde geldingsdrift gelnterpreteerd, en volgens ons ten
onrechte. Die onvoldaanheid is veeleer een puur innerlijk probleem.
Alle karakters van Couperus laten zich, zoals wij reeds zegden, zeer
weinig aan de buitenwereld gelegen, of ten minste zo lezen wij toch
de karakters af, al kan men met de psychoanalyse natuurlijk achter al
wat er staat een zelfbedrog zoeken to ontmaskeren.
En nu wat de vaders betreft. Ook bier wekt de tegenstelling tussen Van Trichts schaarse en gezochte argumentatie en zijn stellige
toon wantrouwen. Wij kunnen met dergelijke argumentatie even
goed een omgekeerde thesis bewijzen. Het portret van vader Couperus in Van Boovens biografie b.v. (p. 12) vertoont eerder milde en
dichterlijke trekken. Wij haalden reeds aan hoe Couperus waarschijn111k van zijn vader zijn literaire aanleg heeft geerfd, hoe beiden een
gemeenschappelijke afkeer van exacte wetenschappen hadden, hoe vader Couperus Louis Engels leert, zodat de jongen het op een week vlot
kan lezen. Naar wij geloven was het Socrates die beweerde dat een
leraar niets kon leren aan een leerling die niet van hem zou houden.
Zou de uiterst kwetsbare en timiede Couperus daarop dan een uitzondering geweest zijn ? En zou Couperus zich met zoveel blij herdenkende weemoed de kinderjaren in Indie herinnerd hebben, als
er iets van die vaderlijke tyrannie bestaan had : deglimlach, die altijd
glimpte in mijn ziel, werd iets schitterender van levensvreugd (VIII,
671) 5.
Verder argumenteert Dr. Van Tricht : ,alleen De Prinses met de
Blauwe Haren heeft een goede vader, maar dat is, net als Psyche's
vader, meer een grootpapa". Op welke grond wordt in de strenge

Pas na zijn vijftien jaar, in de tijd van de Hogere Burgerschool is de weemoed
in zijn ziel binnengeslopen. Het was in die tijd, dat de glim p in mijn ziel doo f de (VII,
s73).
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eisers wel en in de goedhartige, grootvaderlijke papa's ni6t het portret
van papa Couperus gezien ? Lazen wij immers niet bij Van Tricht
zelf dat Louis, 46 jaar jonger dan papa Couperus, ,zijn kleinkind
kon zijn" ?
Van Oudijck, ,vaderlljke hoofdfiguur, gaat onder", voegt Van
Tricht er als verder argument aan toe (p. 130). Maar er gaat bij Couperus zoveel ten onder ! Ook Eline Vere en Heliogabalus ! Van
Oudijck is trouwens alles behalve onsympathiek ; het is praktisch de
enige evenwichtige figuur van geheel De Stille Kracht, en zijn ondergang wordt met een zeer gevoelige weemoed getekend. In Over Lichtende Drempels is er naast de plotse, maar ook zeer korte woedeuitbarsting van de onechte vader, zijn nadien weer hevig opflakkerende,
bekommerde warmte, alsook de liefdevolle figuur van de natuurlijke
vader. In De Berg van Licht een vader- en moederwereld tegenover
elkaar stellen lijkt ons zeer ver gezocht. Als vertegenwoordigers van
de eisende vaders blijven dus nog slechts het portret van de heer Van
Lowe 6, die door Constance nota bene steeds met liefde herdacht
wordt, verder de heer Van der Welcke, vader van Henri, kleine nevenfiguur uit De Boeken der kleine zielen, en ten slotte Oscar, vader
van Othomar in Majesteit, alsook de vader in het sprookje van Metamorfose dat bij Majesteit aansluit... in alle geval weinig materiaal
om een dergelijke hypothese op to bouwen ; temeer daar we naast
deze overblijvende strenge vaders andere typen van vaders kunnen
stellen ; wij kunnen, zoals Van Tricht, eventueel verruimen tot personen die de vaderrol spelen. Wij noemen er slechts een paar. In De
Berg van Licht vervult de wicheiaar Hydaspes, zeer mooie gestalte,
hoewel niet zonder gezag, de vaderrol. In Herakles is er tussen de
6 De manier waarop de auteur dit portret als argument inlast, wekt wantrouwen ;
we halen de verkenning aan p. 130: ,Constance's vader is dood, zijn portret in gouverneur-generaalsuniform, met harde ogen wekt geen sympathie. De oude heer Couperus
behoeft volstrekt geen harde ogen gehad to hebben om toch model to hebben gezeten
voor dit portret". Daarmee is de zaak afgedaan. Merk weer hoe de stellige stijl de
eigenlijke argumentatie moet vervangen. Zulk portret heeft volgens ons niet de minste
bewijskracht. Ook in Extase verschijnt zulk portret : een masker van heerszucht : een
,streng, fijn gelaat ( ... ) koud-verstandige ogen, met een strakke portretblik : donne,
baardeloze lippen, beslist op elkaar gesloten als een slot (II, 212). Hier betreft het
een portret van Ceciles roan, met wie zij trouwens betrekkelijk gelukkig is geweest.
Als aan dat portretmotief iets autobiografisch' moet ten grondslag liggen kan dat, wanneer ons geen andere argumenten aangeboden worden dan de ,harde ogen", die nota
bene voor de argumentatie nog overbodig geacht worden, even goed gezocht worden in
het portret van de een of andere voorvader, zoals die bij de Couperussen wel overvloedig
in het salon zullen gehangen hebben.
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held en vader Zeus een ontroerende wederzijdse liefde. Eline Vere
denkt steeds met veel heimwee aan Naar vader terug 7. Van Oudijck is
in feite zeer hartelijk voor Theo. Dan zijn er vaders die alleen maar
„wat ver" zijn, zoals Sir Archibald, vader van Eve in Noodlot, Dolf
van Attema, vader van Jules, uit Extase is eveneens wat ver, in die
zin, dat hij, to zeer met ambtszaken bezig, Jules niet begrijpt. Maar
toch bedierf hij de jongen (II, 214) en Jules kon in zijn ogee geen
hwaad... doen, al was die jongen dan nog een homoerotieker van
aanleg ! Dat in Metamorfose over geen vader gerept wordt wijst niet
noodzakelijk op een conflict tussen papa en zoon Couperus, maar kan
volgens ons voldoende door dat ,een beetja ver" verklaard worden,
to meer daar Couperus nu eenmaal de uitbeelder is van vrouwenfiguren.
Achter heel van Trichts onbevredigende argumentatie zit naar onze
mening echter wel een juiste intultie. Bij grondige ontleding blijkt
een zekere wrijving met de vaderfiguur wel een constante to zijn in
Couperus' oeuvre. In een wat felle zucht naar sensatie heeft hij echter
dit aspect geisoleerd en veel to scherpe trekken gegeven. De visie op
de vaderfiguur, zoals zij bij Couperus verschijnt, en mogelijk wel de
weerspiegeling is van een problematische verhouding van Couperus
tot zijn eigen vader, is buitengewoon veelzijdig. De vaderfiguren vertonen over het algemeen ben gemeenschappelijke trek, dat zij namelilk steeds op afstand staan ; ook de goedhartige vaders, zoals de vader
Jules of de heer Van Oudilck, blijven in al hun vaderlijke hartelijkheid onhandig-blind : er is dan ook weinig contact; ook de vader van
Psyche en van prinses Yweine (De Prinses met de Blauwe Haren) gaan
met al hun rechtgeaardheid en goede wil om het kind to helpen in
de problematiek van het leven, de eigenlijke kern van hun karakter
voorbij. Een ander aspect is dat deze vaderfiguren in hun strenge
levensernst onaantastbaar-hoog op hun standpunt blijven staan. Wij
kunnen verwijzen naar de verhouding van Van Oudijck en Doddy (hij
7 Wat ervan to denken als in deze eerste roman de moeder en zuster-wereld, „de
kemenade" tyranniek wordt en eisen stelt van conventie en burgerlijk fatsoen en berekeningen maakt over carri&e en inkomen ? Dit is trouwens geen uniek geval. Wat voor
een moeder is koningin Alexandra in Hooge troeven ? En wat voor stiefmoeder is Uonie
Van Oudijck ? En snijdt de spotlach van de ontaarde moeder in De Kristallen torens
niet evenzeer door merg en been als die van de vader in Anarchisme ? De heerszuchtige
zusters Betsy en Esmeralda kunnen daar eventueel ook bijgerekend worden. En waarom
wordt in Van Dagen en Seizoenen de dood gezien als een vrouw ? Men ziet dat men
met een oppervlakkige argumentatie als de heer Van Tricht ons voorgeschoteld heeft
even goed tot een spanning met de moeder zou kunnen besluiten.
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wil Naar niet met Addy de Luce laten huwen) alsook naar de verhouding van Van Oudijck en Theo (Van Oudijck wil resident Theo niet
aan een goed baantje helpen). Van Oudijck is, met andere vaderfiguren, de vasthoudende vertegenwoordiger van een gevestigde orde, hetzij van redelijkheid (vergelijk met Sir Archibald, op wiens onverzettelij kheid Eves wanhopig gesmeek strandt), hetzij van een gevestigde
moraal (cfr. de oude heer Van der Welcke tegenover zijn zoon Henri,
alsook de vader van Sirus in Babel) hetzij van een maatschappelijk
of politiek traditioneel standpunt (cfr. Keizer Oscar of de oude heer
Van Lowe). Zij kennen maar een standpunt en blijven daar in vaderlijke onverzettelijkheid aan vasthouden. Als de vader in die heilige
onverzettelijkheid geschokt wordt, volgen soms plotse buien van hevige woede. Men denke aan Keizer Oscar, Sir Archibald, de vloek van
Sirus' vader in Babel alsook aan de tomeloze woedeuitbarsting in
Over Lichtende Drem gels. In het sprookje van Metamor f ose gaat het
nog verder : daar treft de schaterlach van leedvermaak waarmee de
vader de mislukking van zijn zoon begroet, nadat deze zich van het
vaderlijk gezag losgemaakt had. Even goed als buien van plotse woede volgen echter plotse ogenblikken van warmte, waar de vader op
min of meer onhandige manier toenadering zoekt tot het kind dat
anders is dan hij, en dat hij weer wil winnen. Wij verwijzen naar de
verzoeningsscene tussen Oscar en Othomar, maar de toegeeflijkheid
van Sir Archibald na de catastrofe, naar het warm om vergiffenis
smeken van de vader in Over lichtende Drempels, of de pogingen tot
toenadering die Van Oudijck pleegt tegenover Theo.
Hoe voelt het kind zich nu tegenover die imponerende vaderfiguur ' Eline zowel als Othomar, Constance van Lowe of Theo hebben in de grond een grote bewondering voor hun vader. Die bewondering gaat gepaard met warmte bij Eline, Constance, Henri Van der
Welcke. Dikwijls gaat zij ook gepaard met schuld of schuldgevoelens}
zoals bij Othomar, Constance, Henri van der Welcke, Theo Van
Oudijck. Alleen bij Othomar echter krijgt dit schuldgevoel een problematische allure ; bij Theo krijgen wij een objectieve uitbeelding
van de schuld zelf. Uit de twee laatste aspecten, bewondering en
schuld groeit bij Theo het leedvermaak en de drang om de vader
Wiens onaantastbare rechtvaardigheid hem kwelt, kwaad to berokkenen of zelf schuldig to bevinden. Iets van dat leedvermaak is — wil
gaan hier met Van Tricht akkoord — impliciet aanwezig bij de moord
op Oscar of ook wanneer Sir Archibald de catastrofe bij het einde
van Noodlot to aanschouwen krijgt, is er misschien zoiets als een ge200

heime jubel : ,hij heeft het wel verdiend, de harteloze". Een ander
aspect is dat de hoog-bewonderde vaderfiguur meermaals gerelativeerd wordt. Constance b.v. ziet later hoeveel schijn en beperktheid
er aan die zo bewonderde maatschappelijke grootheid van haar vader
heeft gekleefd. Ook de bewondering van Eline voor de genialiteit
van haar artistieke vader wordt, niet door Eline zelf, maar door de
auteur als ongerechtvaardigd aangewezen. Bij Othomar en meer nog
bil Henri Van der Welcke gaat dat relativeren van de aanvankelijk
imponerende vaderfiguur gepaard met een weemoedig betreuren van
de onvermijdelijke onherleidbaarheid van twee menselijke standpunten en het liefdevol zich schikken naar dit inzicht van het noodzaketijk anders-zijn van de toch beminde vader. Met hoeveel bewonderende of aanvaardende liefde de vaderfiguur ook beschouwd wordt,
volle hartelijkheid, begrijpende vergevingsgezindheid en liefdevolle
troost worden enkel bij de moeder gevonden. Afgesnauwd door Sir
Archibald, verlangt Eve Rhodes, kleinhartig-wenend, naar de warme
troost van haar afgestorven moeder. Wij halen Noodlot aan :.Het was
Naar of Sir Archibald een vreemde voor haar was geworden, o f er
niets teders bestond tussen die vader en haar, nooit bestaan had,
niets dan de vijandschap van twee tegenstrijdige temperamenten.
Neen, zij hadden onder de uiterlijke harmonie nooit voor elkaar gevoeld, nooit elkander gekend, nooit elkaar Mogen to begrij f en : zij
hem niet in zijn ouderdom, hij haar niet in haar jeugd. Mijlen a f stands, een woestijn, een eindeloze leegte was tussen hen; zij waren
elk in zichzelve opgesloten als in twee tempels waarin verschillende
erediensten heersten ( ... ) Een groot verlangen naar haar moeder welde in haar op ( ... ) Frank... Ik vroeg papa het je to zeggen, maar hij
wil niet... Misschien heeft hij gelijk, maar het is toch niet lief van
hem, want nu moet ik het zel f doen... Zij voelde zich in de opschroeving harer geestkracht even sidderen bij deze bittere gedachte, maar
zij deed zich geweld aan (merk op hoe zelfs op dit crisismoment Eve
een poging doet haar bitterheid to ontstijgen om een objectievere blik
to krijgen : misschien heeft hij gelijk ; maar zij deed zich geweld aan)
(II, 73-74). In De Boeken der Kleine Zielen of Majesteit zijn mama
Van Lowe, de oude mevrouw Van der Welcke of keizerin Elisabeth
de moeders die, wanneer de vaders nog steeds wrokkend-onverzoenlijk blijven, het kind nooit verloochenen. De verhouding moederkind is bij Couperus haast steeds van een vanzelfsprekende harmonie,
meermaals een harmonie van zwakheid tegenover de dynamische vader (cfr. b.v. de verhouding Othomar-keizerin Elisabeth (II, 419); Jules201

mevrouw van Attema (II, 171). Wij vinden echter de verhouding tot
de vader juist om haar grotere complexiteit, haar mengsel van tederheid en spanning, ontroerender, menselijker. Want die tederheid is
er. Dat aspect is door Dr. Van Tricht to zeer verwaarloosd. Bil
Couperus verschij nt de confrontatie met de vaderfiguur bij na doorlopend in de eerste werken. Dit is echter niet een louter door het
onderbewuste gedicteerde ,vermoorden" of „van de troon stoten".
Van Tricht heeft to zeer de bewuste aspecten die deze verhouding
kleuren verwaarloosd : de volle kinderlijke aanhankelijkheid v66r
de grote botsing rond de twintiger jaren een onoverbrugbare kloof
slaat 8, en na, of reeds tijdens dit conflict, herhaaldelijk de poging
om de vaderfiguur in haar anders-zijn to objectiveren. We vergehiken de confrontatie van kind en vader, zoals zij gebeurt in Majesteit, De Stille kracht en De Boeken der Kleine Zielen.
In Majesteit voelt Othomar zich gedrukt door het besef dat hij
nooit keizer zal kunnen zijn zoals zijn vader het is. De dood van zijn
broertj e loutert hem: hij maakt zich van een verlammend minderwaardigheidsbesef los, en ziet in dat hij op zijn eigen manier keizer
moet worden. Ook de vader leert dit, na loutering, aanvaardend inzien.
Na een terloopse episode in Langs Lijnen Evan Geleidelijkheid, waar
Cornelies vader in een brief om vergeving smeekt omdat hij haar
fortuin, dat hil beheerde, in speculatie verloren had (III, 537), en de
even terloops mededeling dat de door haar familie, om redenen van
conventie, uitgestoten Corne'lie deze in haar financiele nood bijstaat
(III, 638), volgt de zeer uitvoerige belichting van de vaderfiguur in
De Stille Kracht. Dat Van Tricht dit werk eveneens als een door het
onbewuste gedicteerde wraakneming heeft willen zien, lijkt ons een
zeer zware vergissing. In Van Oudijck hebben wij voor het eerst een
karakter dat radikaal anders is dan de overige hoofdpersonen die Couperus tot nu .toe schiep. Het vertoont nl. trekken van gezonde doortastendheid, moed, uithoudingsvermogen die tot nu toe steeds antipathiek werden gezien. Wij hopen trouwens in een latere studie erop
to wijzen hoe Couperus van Eline Vere tot De Stille Kracht zich steeds
8 Addy (Kleine Zielen) en Xaverius (Wereldvrede) houden meer van vader dan van
moeder. Ook Henri Van der Welcke had als kind xijn varier meer liefgehad dan xijn
moeder (V, 239) Constance was de lieveling van papa van Lowe geweest. Ook in
Noodlot is er vbbr het conflict de oprechte bekommernis van Sir Archibald om zijn
dochter op to merken. Voor Eline en Psyche is de lieve vader bij het einde van de
kinderjaren, v66r de botsing om een liefdesschandaal mogelijk was, gestorven.
Vergelijk voor wat Couperus zelf betreft nota 5.
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meer en sneer heeft losgemaakt van zijn persoonlijke problematiek
om to groeien tot een objectievere, opener wereldvisie. Het feit dat
hij op dit ogenblik die, tot nu toe met zoveel gemengde gevoelens
benaderde en to veel langs de buitenzijde begrepene, vaderfiguur
(vergelli k het aangehaalde citaat uit Noodlot) tot hoofdpersoon heeft
gekozen, lijkt ons een soort afrekening — in positieve zin — een poging
om de gevreesde 6n bewonderde, en ondanks alles beminde vaderfiguur recht to laten wedervaren, van binnen uit to begrijpen, een
bewuste poging om alle onopgeloste gevoelens van wrok of verbittering weg to bannen. Die poging is naar onze mening geslaagd. Onverwerkte of verdrongen gevoelens lijken de serene uitbeelding van
de tegenstrijdigheid tussen vader en zoon niet vertroebeld to hebben. Met volle bewustzijn legt Couperus een zware schuld aan de
zijde van de zoon (zelfs Van Oudijcks eigen vrouw wordt door de
zoon niet ontzien). Geen enkele onverwerkte wrok schijnt ons op to
jubelen wanneer Van Oudijck ten onder gaat, zij het dan nog dat
hij ondergaat door een to grote vasthoudendheid die tot nu toe telkens met verbittering werd getekend. De ondergang van Van Oudijck
wordt integendeel met een diepe weemoed uitgebeeld. Van Oudijck
gaat eigenlijk onder aan wat de Fransen noemen "les defauts de ses
qualit6s,,.
In De Kleine Zielen krijgen wij dan nogmaals de verhouding tot
de vader vanuit het standpunt van de zoon en schoondochter getekend. Nu zijn alle onzekerheden en wrokgevoelens, zuiverder nog dan
in de katharsis van Majesteit, verdwenen, om opnieuw plaats to maken voor een weemoedig-begrilpend inzien van hun onverbiddelijk
op-een-ander-standpunt-staan. En toch is er weer liefde van beide
kanten. Er is zelfs meer heimwee om de verloren warmte van papa
Van der Welcke dan vreugde om de onverwelkte liefde van de
moeder. In vergelijking met Othomar is Henri echter nog losser komen to staan van zichzelf, om tegenover zijn vader de liefdevolle,
gevende en vergevende to worden.
De confrontatie met de vader brengt ook herhaaldelijk een metafysische dimensie in het werk van Couperus. Het besef van de onoverbrugbare tegenstelling mondt uit in een weemoedig aanvaarden
van de onvermlidelijke beperktheid van elk menselijk standpunt, en
een heropnemen van de taak vanuit dit inzicht. Vergelijk b.v. hoe het
de dood van Berengar is die Othomar uit zijn wanhopige passiviteit
tot het leven en het aanvaarden van het keizerschap terugvoert : Het
onzekere Evan het leaven, het ijdele van mensenvoornemen kwam tot
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hem weer, maar in klaarheid ; het was Been zwart mysterie en werd
harmonie (II, 443). Dit inzicht leidt tot de spontane verzoening en,
Tangs weerszijden, een in het geloof uitmondend besef van anders-zijn,
en toch goed zijn, beide op hun manier (II, 446-452). Ook in De Boeken der Kleine Zielen gaat de verzoening gepaard met een breder, metafysisch besef van de menselijke beperktheid, niet bij de kinderlijke
Henri Van der Welcke, maar bij Constance. De katharsis wordt vooral door de zachtheid en het afsterven van mevrouw Van der Welcke
in Constance teweeggebracht. WI) halen Mevrouw Van der Welcke
aan op haar sterfbed : Stil, schrei niet : eenmaal komt de verzoening
toch, vroeg of laat, eenmaal smelt alle wrok toch... Als het hier niet
is... dan is het daar... Maar tussen ons, kind, is het al hier. Tussen
ons is het al hier... A noel, dat je langzamerhand in je hebt voelen
verzachten de ooze wrok, omdat je hebt leren begrijpen... leren begrijpen de andere gedachten van andere, oude mensen, mensen van
vroegere dagen, ouderwetse mensen, mijn kind. Je hebt ze leren begrijpen, en zachter is je ziel voor ze gestemd geworden... en je hebt
je gezegd : ik begrijp ze... ze konden niet anders zijn... (VII, 654)
Wij hopen dat onze korte ontleding de lezer voldoende zal overtuigd hebben dat het conflict met de vader voor Couperus zeker geen
Kafkaiaanse allures heeft vertoond, zoals men na de lectuur van Van
Trichts verkenning zee
r ten onrechte zou kunnen menen. Door het
uitsluitend beschouwen van het conflictmoment zonder op de aspecten van bewondering, genegenheid, objectivering of verzoening to
wijzen heeft de auteur de grote romans zoals De Boeken der Kleine
Zielen of De Stille Kracht zeer onjuist belicht. Wel moet er opgemerkt worden dat Couperus de spanningen die hij als artiest bij het
schrijven van zijn belangrijke werken waarschijnlijk bewust heeft willen beheersen, intussen in kleiner werk zoals Over Lichtende Drempels of Babel een uitweg heeft laten vinden, al is, zoals wij reeds zegden, ook in Over Lichtende Drempels de dualiteit van conflict en
liefde-warmte in de verhouding van vader en kind to bespeuren.
Met overdreven emfase heeft Dr. Van Tricht ook een van de aspecten van het conflict met de vader belicht : het schuldgevoel dat
Couperus zou meegedragen hebben, omdat hij zich niet heeft aangepast aan de eis van zijn vader om Indisch ambtenaar to worden. WI)
hebben de indruk dat Paul Van Raat, Etienne van Erlevoort of Theo
Van Oudilck zich weinig hoofdbrekens maken over het feit dat zij werkeloos blijven rondslenteren. Dit probleem beroert maar heel eventjes de oppervlakte van hun zorgeloos karakter ; hun luiheid wordt
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op tamelijk luchtige manier aan de kaak gesteld en veel spanningen
met hun familie veroorzaakt dat ook niet. Enigszins problematischer
is voor een oudere Paul Van Lowe het besef dat hij een parasiet is in
een maatschappij vol sociale noden. Ook Cornelie de Retz draagt het
besef mee dat zij, stammend uit de bourgeoisie, voorgoed ingekankerd
heeft de ellendige loomte Evan haar bloed, van haar opvoeding, haar
brillante salon-educatie- loom te (III, 622). Daarmee raken wij trouwens weer een van de hoofdmotieven van Couperus' oeuvre: het
schuldbeseffend onmachtsgevoelen om de sociale nood to helpen lenigen, ja meer zelfs, het besef als echte bourgeois zelfs niet bens die
sociale nood zuiver to kunne meevoelen (zie b.v. Vera Zanti die voor
de wereldvrede ijvert uit mode! ) . Dit motief is ook in Couperus'
brieven to bespeuren. Als de werkeloosheid voor Couperus ooit problematische aspecten heeft vertoond dan is het vooral dit aspect, dat
recht tegen de bourgeois-traditie indruist.
Gebrek aan voorzichtigheid treffen wij verder wanneer de auteur
beweert : „N ieuw, en voorbode van wat Couperus in de volgende
jaren zal schrijven, is de haat van de geemancipeerde Corn6lie tegen
de conventionele Haagse kringen waartoe zij hoort, en bij een zin
als Dat zijn de kleine mensen die ons leven nu en dan kruisen
spitst de lezer van Couperus' later werk zijn oren : hier klinkt aarzelend het voorspel van de grote romans" (p. 108). Dr. Van Tricht
vergeet hier dat de anti-conventionele trek treeds in Eline Vere aanwezig is en doorlopend in Couperus' werken verschijnt. Het zou ons
to ver leiden dat bier to ontleden. Laten wil er bij wijze van voorbeeld slechts op wijzen hoe Frank uit Noodlot er heimelijk genoegen
in schept heel de burgerlijke wereld to kijk to stellen door Bertie,
landloper, to kleden, havanna's to roken to geven en overal in de
Londense highlife to presenteren (II, 14). Ook Cecile, hoofdf iguur
van Extase, en Tila, hoofdfiguur van Een Illusie handelen tegen alle
conventie in, wetens en willens ! Daarbij moet deze trek niet noodzakelijk psychologisch verklaard worden, als ,afrekening'l en ,bevrijding" ! Couperus' non-conformisme zal wel gedeeltelijk op rekening
to schuiven zijn van het tijdsklimaat.
Verder lezen wij : „In hetzelfde jaar 1901 valt het eerste opzettelijk
humoristisch woord in Couperus' eeuvre ; in de novelle De prinses
met de Blauwe Haren klinkt voor het eerst de toon van superieure
ironie" (p. 111). Weer onnauwkeurig ! Wat er in 1901 zoveel humoristischer is dan de scherts in de gewoon-menselijke episodes van
Eline Vere bij voorbeeld of de episode to Altseeborgen in Majesteit
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(II, 363, 374) zien wij niet goed in. En wat de ironie betreft, wij menen dat die reeds to vinden is in de afschildering van Othomars gevolg bij de overstroming to Altara (II, 265 en volgende) in de afschildering van het ruw sans-gene dat de aristocratie van Liparie zich uit
mode meent to moeten eigen maken, in de afschildering van het
vredescongres in Wereldvrede vanuit een koket mode-nufje zoals
princes Zanti ; in Hooge T roeven is de ironie haast doorlopend aanwezig ; en in Langs Lijnen en Geleidelijkheid tenslotte vinden wze o.m. in de schildering van Mrs. Uxeley de negentigjarige ijdeltuit,
la femme la plus elegan
te d'Ostende ! (III, 621).
De interpretatie van De Kleine Zielen bevredigt evenmin. Van
Tricht wil in dit werk een ,opzettellike strekking" zien : ,,Couperus
wilde Constance van verschoppelinge tot beschermster van haar familie maken" (en aldus zichzelf rehabiliteren), meent to auteur (p. 118).
Misschien is daar wel iets van waar. Wij wezen reeds op hetzelfde motief in Langs Lijnen en Geleidelijkheid. De auteur verminkt echter
de betekenis van dit werk wanneer hij het alleen vanuit deze mogelijk
begeleidende factoren van het onderbewuste interpreteert, met verwaarlozing van de zo rijke en veelzijdige problematiek van de naar
levensverheldering zoekende Constance. De auteur faalt volkomen,
waar hil verklaart „de ondergang van de Van Lowe's, in enkele jaren,
is wat al to duidelijk door de schrijver gewild : het is een afrekening"
(p. 118) of „In Zielenschemering houdt Couperus dan gericht. In het
middelpunt komt Constance's broer Gerrit, de he-man. (etc...)" (p. 115)
of „De schrijver moet zich na het gericht bevrijd gevoeld hebben".
(p. 116). WI) begrijpen niet goed welke ,bevrliding" het voor Couperus zou geweest zijn, als de sympathieke, hartelijke Gerrit zelfmoord heeft gepleegd, de goede mevrouw Van Lore kinds geworden
is, of de in de grond fijne en goedhartige Ernst gek blijkt to zijn. Dat
de Van Naghelfamilie ondergaat of Adolfine Van Saetzema in deel IV
bij Constance moet komen smeken kan eventueel nog in het kader
van een afrekeningsproces thuisgebracht worden, want bij de Van
Naghels en Van Saetzema's, beide op hun manier prototypes van het
burgerdom, was Constance geen al to hartelijk onthaal to beurt gevallen. Toch mag zelfs dit niet to eenzijdig gezien worden als de wraakneming van een gekweld onderbewuste, want bij de confrontatie
met de beproefde Bertha of Adolfine herinnert Constance zich of
voelt zij nog de wrok om geleden onrecht. In het kader van heel haar
streven naar ruimer leven tracht zil die bitterheid echter bewust to
overwinnen.
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Dit afrekenen is ten hoogste terloops en zeker niet de grond van
het werk of van de eventuele ,bevrijding" die De Kleine belen voor
Couperus zouden geweest zijn. Het zou ons to ver leiden hier dieper
op de zaken in to gaan. Zelf heeft Couperus het herhaaldelijk voorgesteld alsof hij in deze boeken zich zou ,bevrild" hebben uit de
noodlotsbeklemming en de levensangst, die de mensen die leven
onder de donkere luchten van het Noorden, gevangen houden. Volgens ons heeft Couperus een beetje to nadrukkelilk de betekenis van
zijn eigen werk willen belichten en in symbolische natuurbeelden
willen verduidelijken. Die nadrukkelijkheid en ook het werk zel E,
samen met het feit dat hij zich in Van Oude Mensen. De dingen die.
voorb i, jgaan toch weer om het lot van kleine, gedrukte zielen, met al
hun problematische tobberij blijkt to bekommeren, geven aanleiding
om to veronderstellen dat het hier eerder een willen bevrij d-zij n betreft. Constance is in het tweede deel van bange, ik-gebonden figulir
tot een verruimde, angstloze wereldvisie gegroeid. Opvallend is dat
Couperus nu plots met deze figuur geen blijf meer weet : Constance
verdwijnt op de achtergrond en nieuwe, in eigen ik verwarde en
vereenzaamde personages treden op de voorgrond : Gerrit, Ernst. Aan
hen en aan Mevrouw Van Lowe voltrekt zich het gek-worden, het
oud-worden, het lichamelijk ontbindingsproces. Hier speelt zich het
verlies van het eigen ik of op de drie verschillende manieren waarvoor
Couperus steeds angst heeft gekend. In het vierde boek verschijnt
Constance dan weer ten tonele, maar een Constance die ons niet
overtuigt. Zij is geevolueerd naar de sociaal-voelende, die Couperus
herhaaldelijk heeft willen en nooit kunnen scheppen. Hoe onecht zi j
eigenlilk dergelijke rol speelt, hoever zij ten slotte blijft afstaan van
het sociaal meevoelen kan b.v. het gesprekje leren op p. 736, deel V,
zo vals als de slechtste parochieliteratuur. Voor echte miserie voelde
Couperus zich, ondanks zichzelf, to veel aristocraat in merg en been.
Die sociaal-voelende, voor een ander levende Constance is daarbij,
hoewel zij meer dan in het vorige deel op de voorgrond treedt, toch
niet de hoofdpersoon geworden. Naast haar verschijnt Addy, schijnbaar gezond, los van de problematiek der „kleine zielen" ... tot ook
hil blijkt de tobbende, in zichzelf vastgeankerde, met schuldgevoelens beladene to zijn. Zo sluit eigenlilk ongewild het slotakkoord bij
de ouverture aan en is naar ons oordeel Couperus ongeveer dezelfde
gebleven.
Laten wij op nog enkele voorbeelden van gebrek aan voorzichtigheid wilzen. Op p. 92 staat : „men bespeurt (in Majesteit) telkens de
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ievende aanwezigheid van de schrijver. In Othomars zenuwziekte en
het optreden van ziln psychiater moeten, bij Couperus' toenmalige
werkelijkheidshorizon, ook eigen ervaringen verwerkt zijn." Maar de
auteur bedenke dat ook Eline Vere reeds zenuwziek was, Eve uit
Noodlot door hallucinaties geplaagd werd en Bertie zenuwtrekkingen
en rillingen in zijn hoofd voelde. Bij welke prozaschrijver uit die
periode treffen wij trouwens de uitbeelding van de zenuwziekte niet
aan ?
Typerend voor het spitsvondig karakter van Van Trichts argumentatie is ook het volgende : „In Van Oudijck heeft Couperus de familietraditie in haar beste vorm getekend en laten ondergaan. De overeenkomsten zijn tastbaar : Er pat niets boven het Binnenlandsch-'
Bestuur is een citaat uit de mond van zijn vader ; een der zoons
van Van Oudijck draagt de eigenaardige Couperusnaam Ricus. Dat
dit een aanval is, het begin van een afrekening (...)" (p. 109). Dergelijke kleine details moeten zulke thesis schragen ! Is het nodig erop
to wij zen hoe Couperus voor de bij personen zomaar de eerste de
beste gereedliggende naam uit zijn omgeving nam ? Zo liet b.v. de
Van der Doesstraat waar hij woonde hem in De Stille Kracht een
Mevrouw Van Does scheppen, de Sofialaan inspireerde hem een prinses Sofie, de Frederikstraat waar hij in de tijd van de Hogere Burgerschool dag in dag uit doorging liet hem een Frederique scheppen ;
vergelijk de Oudendijcks en Hijdrechten uit Eline Vere met Mevrouw
Hijdrecht uit Extase en Van Oudijck uit De Stille Kracht, Henk Van
Raat met Henri Van Naghel, Henri van der Welcke of Ricus ; verder
zijn er ten minste twee Mathildes, drie Emilies, een Betsy en een Elisabeth, terwijl zijn eigen vrouw Betty heette, twee Pauls, twee Hugo's,
twee dokter Reyers etc... Typisch is weer eens de stellige toon die
gebruikt wordt : „de overeenkomsten zijn tastbaar", om het gebrek
aan bewij smateriaal to verbloemen.
De symbolische betekenis die Van Tricht zoekt to geven aan het
feit dat de schim van Bertie de verhouding Eve-Frank vertroebelt is
even verbluffend-vergezocht. Achter het geliefde knaapje Berengar
„de conforme broer" to zoeken lij kt ons eveneens een gewaagde, en
indien ze juist is, weinig revelerende veronderstelling. Deze kritiek
zou nog met talloze dergelijke opmerkingen kunnen aangevuld worden, maar wij hopen dat de lezer zich uit onze gedeeltelijke confrontatie met de bronnen een voldoende gedachte heeft kunnen vormen
over de resultaten, maar ook over de grenzen en grilligheden van
deze studie. Een paar kleinere aanmerkingen mogen deze beschou208

wing besluiten. In de studie wordt er dikwijls tussen aanhalingstekens
geplaatst zonder dat naar de bron verwezen wordt. Te vaag Ili ken ons
verder suggesties van biografische aard als de volgende : ,er is alle
reden om (Couperus') gevoeligheid voor wat de N ieuwe Gids zei voor
groter to houden dat hij hier wil weten" (p. 41) of „Van zijn levenservaringen in deze tijd is zo goed als niets bekend, maar ik neem veilig
aan..." (p. 45) of ,naar mij uit eerste hand bekend is" (p. 87) of Jk heb
betrouwbare berichten" (p. 196) of „de manie van Den Bergh, ... zich
aldoor to verbeelden dat alle meisjes verliefd op hem waren, een probleem dat voor Couperus zelf, in minder overdreven vorm bestaan
moet hebben" (p. 55).
Zoals uit onze bespreking bleek, is het beeld dat wij hier van
Couperus krijgen zeer eenzijdig en voorlopig en daarbij weinig revelerend voor de grond van het oeuvre, waar het tenslotte bij een studie
over een auteur op aankomt. Toch is deze studie interessant, eerst
en vooral omdat zij de aandacht vestigt op de grootste prozaist van
onze Nederlandse letterkunde, over wie, nu bijna honderd jaar na zijn
geboorte, buiten Van Boovens biografie, nog geen enkele belangrijke
studie verschenen is; verder door to wijzen op Couperus' homoerotische aanleg, die dan toch een aspect van Couperus' oeuvre verklaart.
Dank zij deze studie is de oorsprong van het decadent seksualisme in
Couperus' werk voor het eerst zonder schroom genoemd, is de eigenaardige dupliciteit die verscheidene personages in die romans dragen
zoals Vincent of Bertie, of verhoudingen zoals die van Vincent-St
Clare, Bertie-Frank of Vincent-Etienne en de kwalificatie zoet vergi f t, bedwelming van opium, waarmee Couperus de aantrekkingskracht van deze f iguren kenmerkt, voorgoed opgeklaard. Ook begrijpen wij nu waarom de liefdeverhoudingen bij Couperus steeds weer
op het seksueel probleem spaak lopen. Van Tricht heeft echter, terwijl hij toch maar aan 't verkennen was, alles veel to absoluut en to
onvoorzichtig geformuleerd, met t6 weinig ruimte voor de nuancering, waarmee latere onderzoekers die Verkenning beslist moeten
aanvullen. Hij heeft een toon aangeslagen van definitieve karaktertekenaar, terwijl hij toch maar de roekeloze pionier was die een paar
wegeltjes in het ingewikkelde woud van Couperus' ziel heeft opengelegd. En al zullen vele details van deze studie voor een volgend
onderzoeker ongetwijfeld inspirerend werken, een dienstbare basis
is z1j niet.
De grootste arbeid moet eigenlilk nog geleverd worden. Heel het
rijke bewustzijnsleven van Couperus' personages is onverkend geble209

ven. Pas naast en na een grondige ontleding van de bewuste aspecten
krijgt een studie van het onderbewuste zin en stevigheid. Vooral
waar het een doorsnee-gezond mens en betrekkelijk-objectief auteur
als Couperus betreft, bij wie dit onderbewuste, daar het ten slotte
weinig overspannen was, slechts terloops aan de controle van het
beheersende bewuste is ontsnapt. Want lang niet iedereen meent dat
kunst 6nkel ontstaat uit onverwerkte complexen.
Wij menen daarom dat de psychoanalyse bij een kunstenaar die
streeft naar een alzildig wereldbeeld, zoals Couperus, vooral nuttig
is ter belichting van de minder geslaagde werken of passages, de
plotse ontsporingen die de kalme objectiviteit onverantwoord komen
verbreken. Wij wezen er in onze beschouwing herhaaldelijk op hoe
Van Trichts methode voor het minder goede in Couperus' eeuvre
soms een verrassende verklaring kan brengen betreffende hoe en
waarom van een detail. Wij menen dan ook dat het boek interessant
is voor de Couperus-kenner, die Van Trichts betoog weet to integreren in een ruimere visie op de auteur; de niet-grondige kenner zou
zich uit deze studie eerder een vals beeld kunnen scheppen van onze
grote romancier. Want Van Trichts methode veroorzaakte noodzakelijkerwijze beperktheid en eenzijdigheid.
Wij vestigen ten slotte graag de aandacht op de vlotte leesbaarheid
waarin deze studie geschreven is: een sprankelende, levendige stijI.
Naar onze mening doet hil echter door een steeds aanwezig waasje
van ironie de grote meester to kort. De auteur schijnt er een tikje to
veel vreugde to beleven, achter de imposante schrijversfiguur de kleine mens to ontmaskeren. Wij krijgen soms de indruk of een kleine
muis een immens standbeeld wil omverknabbelen. Hopelijk is dat
wet een vergissing van onzentwege.
Leuven
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LIEVE SmEER

KROTTIEK
CODICOLOGIE EN FILOLOGIE
IV
Wanneer wij er nu toe overgaan een codex to bestuderen, hetgeen altijd
zeggen wil een codex in zijn vele eigenschappen en eigenaardigheden to
beschrijven, dienen wij een vrij grote kennis van nogal heel wat zaken to
hebben waarmede een lezer zich van tevoren over het algemeen niet inlaat. Verder dienen wij kennis to hebben van een aantal technieken, in
elk geval theoretisch, maar in enkele gevallen ook in praktisch opzicht.
En bovendien moeten wij goed georienteerd zijn op het gebied van beschrijvingsmethoden. Men zal het er vermoedelijk mede eens kunnen zijn,
dat wij ons dit laatste in de eerste plaats eigen dienen to maken. Dit wordt
niet tegengesproken, maar wel op zeer verstandige wijze gerelativeerd door
de volgende opmerking van de Engelse bibliograaf A.W. Pollard: "It does
not much matter what form you give to your bibliographical statement
provided you make your intentions perfectly clear" 1 . Welke opmerkingoverigens niemand ervan weerhouden mag kennis to nemen van allerlei
beschrijvingsmethoden, in de loop der tijden door theoretici ontworpen
of door practici ontwikkeld. Om van bei ge categorieen slechts een voorbeeld to noemen : men leze (en vergelijke !) Goethes Schema wornach alte
Manuscripte vollstandig zu beschreiben wdren en de Instructions ^boitr la
redaction d'un catalogue de rnanuscrits van Leopold Delisle 2.
`Vat bier nu volgt pretendeert dan ook geenszins een standaard-beschri1ving na to streven. Het berust op een in de praktijk ontstaan schema, dat
in de praktijk opgegeven zal moeten worden zodra een object, een codex
dus, andere eisen stelt. Niet een bibliografisch schema, maar het geheel
van telkens weer waargenomen eigenschappen dient primair to zijn. Intussen zullen wij beginnen met to handelen over hetgeen zich allereerst
aandient wanneer men begint een boek to maken : het materiaal waarvp
1 Uitspraak geciteerd in het voortreffelijk stuk van Curt F. Buhler over ,,Incunabula"
in Standards of bibliographical description by Curt F. Buhler, James G. McManawav,
Lawrence C. Wroth. Philadelphia, 1949; 6. Curt F. Biihler ontleende het gezegde aan
een weergave van Margaret Bingham Stillwell in haar Inrunabula and Americana. New
York, 1931 ; 29.
`' Voor Goethes schema vgl. Karl Bulling, Goethe als Erneuer•er and Benutzer de)jenaischen Bibliotheken. Jena, 1932 ; 56. (Claves Jenenses-Veroffentlichungen der Universitatsbibliothek Jena-Heft 2).
Leopold Delisle, Instructions pour la redaction d'un catalogue de manuscrits et pour lu
redaction d'un inventaire des incunables conserves da ps les bib liotUques publique g de
France. Paris, [1910].
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geschreven wordt. Maar dit natuurlij k eerst nadat wij aangegeven hebben
hoe wij het boek dat wij gaan beschrijven, zo kunnen aanwijzen dat een
ander weet over welk exemplaar wij handelen.
Deze identificatie van de codex naar naam, bewaarplaats en signatuur
schijnt vaak eenvoudiger dan zij in werkelijkheid is. Geen neerlandicusfiloloog of hij is vertrouwd met de Beatrijs ; weinigen ook die niet weten
dat het (enige) teksthandschrift van de berilmde legende op de Koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage berust. Men spreekt dus in de wandeling wel van het Beatrijs- handschrift ; een geenszins onlogische en ook
onschuldige naamgeving, die pas bevreemden P at als men ziet dat de
Beatrijs slechts een bescheiden plaats inneemt tussen onder andere twee
hoofdwerken, to weten : Jan van Boendales Die Dietsche Doctrinael en
Jacob van Maerlants Die Heimelicheit der Heimelicheden.
De naam Beatrijs- handschrift heeft nu praktisch burgerrecht verworven.
Maar dit mag de neerlandicus-filoloog toch niet doen vergeten dat hil
eigenlijk to maken heeft met een verzamelcodex die geen eigen naam bezit,
en ook Been algemeen aanvaarde los van de teksten staande titel voert
zoals bijvoorbeeld Van vrouwen ende van minne 3. Met als gevolg dat de
codex aangeduid moet worden met zijn signatuur (i.c. 76 E 5) en mede
onder vermelding van zijn bewaarplaats (i.c. Koninklijke Bibliotheek to
's-Gravenhage). Men ziet dus hoe naam, signatuur en plaats nauw met
elkaar in verband staan. Het is daarbij zaak over alle drie op zichzelf
nader to handelen.
Naam
De vraag naar de naam van een codex voert ons onmiddellijk tot het
probleem der titels. wat is namelijk de „titel" van een middeleeuws werk ?
Bovengeschreven titels zijn lang niet altild aanwezig. En in geen geval mag
men veronderstellen, dat een middeleeuws werk dat bezat wat wij tegenwoordig met een bibliografische term het titelblad noemen. Tot ver in
de incunabeltijd is deze ,titelloosheid" blijven bestaan, zodat wij moeten
onderscheiden tussen middeleeuwse titels enerzijds en gefingeerde titels
anderzijds. Onder de eerste verstaan wij dan in de middeleeuwen zelf gegeven en veelal boven de teksten geschreven titels als Van den zoos reynaerde ; onder de laatste verstaan wij door f ilologen en codicologen aan
de teksten gegeven titels. Bij deze gef ingeerde titels moet bovendien nog
verschil worden gemaakt tussen zich nauw bij de teksten aansluitende
en los
meestal ontleend aan prologen of epilogen, zoals Ferguut
titels

3 Door Eelco Verwijs gegeven titel aan zijn uitgave van codex 75 H 57 der Koninklijke
Bibliotheek to 's-Gravenhage ; vgl. Van vrouwen ende van minne uitgegeven door Eelco
Verwijs. Groningen, 1871.
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van de teksten staande titels als de reeds genoemde Van vrouwen ende
van minnen

4.

Nu hebben zich echter in de loop van ruim anderhalve eeuw een aantal
namen voor codices weten to handhaven, waarbij in hoofdzaak drie vormen
van naamgeving kunnen worden onderscheiden, to weten :
a. die naar eigen-, respectievelijk familienaam van auteur, compilator,
bezitter of opdrachtgever ;
b. die naar plaats van ontstaan en bewaring
c. die naar inhoud.
Geen neerlandicus-f iloloog of hij weet wat onder de ,Comburgse codex"
verstaan wordt, ook al is het perkamenten verzamelhandschrift in de Zuidelijke Nederlanden geschreven, en berust het sedert jaar en dag op de
Wurttembergische Landesbibliothek onder signatuur Ms. Poet. et Phil.
F 22. De plaatsnaam Comburg heeft hier het pleit zonder meer gewonnen.
Een gelijke overwinning behaalde het Kasteel Dyck (bij Neuss) bil de
naamgeving van het tweede volledige Reinaert- handschrift F, in het bezit
van de Furst zu Salm-Reifferscheidt.
Er bestaat ook Been misverstand over het papieren verzamelhandschrif t,
dat mirabile dictu altild met het germanisme ,Hulthemse handschrif t" wordt aangeduid, en zo de herinnering bewaart aan de vermaarde
Vlaamse bibliofiel Charles van Hulthem, wiens onovertroffen verzameling manuscripten op het gebied der Middelnederlandse letterkunde bij
de oprichting der Koninklijke Bibliotheek van Belgie (1837) verworven
werd. (Signatuur : 15589-15623). Hoe traditioneel zulke bezittersnamen
kunnen zijn blijkt wel daaruit, dat het handschrift van de ,Oudvlaemsche
liederen en andere gedichten der XIVe en XVe eeuwen", sedert lang in
het bezit van de f amilie Van Caloen to Coolkerke bij Brugge, bij iedereen als het ,Gruuthuse-handschrift" bekend staat 5.
Codices naar hun inhoud to benoemen geeft meestentijds aanleiding tot
verwarring, tenzij het unica betref t. Met de ,Leidse Servaes" kan men zich
moeilijk vergissen : hier moet wel sprake zijn van Henric van Veldekens
Sinte Servatius legende, onder signatuur B.P.L. 1215 berustend ter Leidse
universiteitsbibliotheek. Met de ,Leidse Ferguut" is het niet anders gesteld : kennelijk wordt er altijd mede bedoeld de op de universiteitsbibliotheek to Leiden aanwezige verzamelcodex, waarvan de Roman i)an Ferguitt
en Galiene het openende deel uitmaakt. Maar daarbij moeten dan toch
twee dingen bedacht worden :
4 Voor uitvoeriger behandeling van problemen met betrekking tot namen en titels
vgl. P.J.H. Vermeeren, De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese.
Utrecht, 1953 ; 42 vlgg.
5 Vgl. in dit verband het door G.I. Lieftinck na 'schrijvers dood voor de druk in gereedheid gebrachte opstel van Willem de Vreese, Het Gruuthuse -hall dschrift. Tijdschrift
voor Nederlandsche taal- en letterkunde LIX (1940) 241 vlgg.
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1. De codex berust wel ter Leidse boekerij maar maakt Been deel uit
van haar eigen bezit ; hij berust daar als in bruikleen afgestaan eigendom
van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde en draagt dan ook de
signatuur Letterk. 191.
2. Verder kan men bier spreken van een parallellisme met de benoeming van de Beatrijs-codex. Door Letterk. 191 zonder meer aan to duiden
als de Ferguut, verwaarloost men de overige belangrijke inhoud van de
codex, to we ten :
a. Diederic van Assenedes Roman van Floris en Blance f loer ;
b. Der ystorien bloeme ;
c. Esopet ;
d. Die bediedenisse Evan der missen in dietsche
e. Jan van. Boendales De Dietsche Doctrinael 6.

Tot grote verwarring leidt het aanduiden van handschrif ten naar hun
inhoud als er talloze soortgelijke codices bestaan, gelilk bijvoorbeeld het
geval is met bijbelhandschriften en religieuze teksten als daar zijn gebeden
en / of getijdenboeken. Een opgave als : „de Nederlandse Historiebijbel
to Den Haag" is even onvolledig als verwarringstichtend indien men weet
dat ter Koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage verschillende Nederlandse
Historiebijbels berusten. De hoofd.bibliothecaris van de Wiirttembergische
Landesbibliothek heeft er indertijd op gewezen hoe het met de handschriften zijner boekerij gesteld was (en vaak nog is !). Naar bij een reeks
onderzoekingen werd vastgesteld, figureerden zij op de vele plaatsen waar
zij opgeteld, vermeld of gebruikt waren, nog niet voor de helft met hun
juiste signaturen. Daaruit vloeit noodzakelijkerwijs voort, dat van buiten
aan de genoemde bibliotheek gerichte aanvragen steeds met zich medebrengen, dat door het bibliotheekpersoneel nauwkeurig onderzocht moet
worden, welk handschrif t nu precies bedoeld is 7.
Signatuur
Nauwkeurige vermelding van de meestal uit een samenvoeging van
cijfers en letters bestaande aanduiding welke men ,signatuur" noemt
is dus zonder meer noodzakelijk. Men dient derhalve de op de Koninks Vgl. voor een en ander G.I. Lieftinck, Codicum in finibus belgarum ante annum
conscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis [Leidensis] asservantur. Pars I. Codices
168-380 Societatis cui nomen Maatschappij der Nederlandsche letterkunde. Lugduni Batarorum, 1948; 10 vlgg. — Ook Lieftinck heeft bij zijn naam- en titelgeving verschillende
moeihjkheden moeten overwinnen ; ik wijs bijvoorbeeld op titels als: Samenspraak tusschen scalc en clerc (208) ; Minnebriefje op rijm (216) ; en Samenspraak tusschen Actoer
en Hostiensis (225). — Om zich een denkbeeld van de vele- en velerlei problemen to vormen zal de neerlandicus — filoloog er goed aan Lieftincks catalogus — geheel op Middelnederlandse teksten betrokken — terdege to lezen en to bestuderen.
7 Karl Loffler, Ein f iihrung in die Handschri f tenkunde. Leipzig, 1929; 17.
1550
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Bike Bibliotheek to 's-Gravenhage berustende codex waarin de Beatrijslegende voorkomt to vermelden onder signatuur: 76 E 5. En dit bij voorkeur onder toevoeging van : vroeger respectievelijk 727 en AA 69 (olim
Y 134). Dit is Been pietluttigheid maar een dwingende eis met het oog
op de vermelding van vroegere signaturen in oudere literatuur. Mede
daarom is volledigheid onder alle omstandigheden geboden. Men denke
bijvoorbeeld aan de nu reeds meer dan een halve eeuw geleden verschenen publikaties van C.G.N. de Vooys over 11-'Iiddelnederlandse legenden,
die alle de oude signaturen voeren 8. Deze volledigheid in opgave der
signaturen dient trouwens nog uitgebreid to worden met het catalogusnummer, indien de bibliotheek waar de codex berust een gedrukte catalogus van de handschriften heeft uitgegeven. In dit geval vermeldt men
dus naast de signatuur (signaturen) ook het catalogusnummer. 4m wederom een voorbeeld uit de Koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage to kiezen.: van de daar berustende jibri theologici" is een gedrukte catalogus
verschenen 9. De oudste daarin beschreven tweedelige perkamenten Nederlandse Historiebijbel (signatuur 78 D 38) voert nu het catalogusnummer 15.
Volledige vermelding houdt dus de volgende opgaven in:
Nederlandse Historiebijbel
Koninklijke Bibliotheek
's-Gravenhage.
Signatuur 78 D 38 (2 dln.) olim : Y 401 (Th. 11).
De zojuist genoemde Haagse catalogus maakt het de gebruiker daarbij
gemakkelijk door achterin meerdere indices of to drukken, waarvan de
concordantie tussen signatures en catalogusnummers voor het hier besproken Joel de belangrijkste is. Zulke concordanties zijn overigens lang niet
altijd voorhanden. Zij ontbreken bijvoorbeeld in de catalogi der handschriftenverzamelingen van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam 10
en van de Koninklijke Bibliotheek van Belgie to Brussel ".
8 C.G.N. de Vooys, Middelnederlandsche legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen. 's-Gravenhage, 1900.
Proefschrift Leiden. Herziene en vermeerderde uitgave : Groningen, 1926. — Middelnederlandse Marialegenden uitgegeven door C.G.N. de Vooys. Leiden, [1903] 2 dln.
9 Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae regiae. Vol. I Libri theologici.
Hagae Comitum, 1922.
10 Voor ons doel is van beslissend belang het tweede deel van de Catalogus der Handschriften van de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam : De handschriften der
stedelijke bibliotheek met de latere aanwinsten. Bewerkt door M.B. Mendes da Costa.
Vooraf eenige mededeelingen over de geschiedenis van de bibliotheek en hare handschriftenverzameling door C.P. Burger Jr. Amsterdam, 1902.
Zi J. van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la BibliotWque royale de Belgique.
Bruxelles, 1901 —. In de Handbibliotheek van Willem de Vreeses Bibliotheca Neerlandica
Manuscri pta op de Universiteitsbibliotheek to Leiden berust een door Willem de Vreese
met de hand geschreven exemplaar : ,Koninklijke Bibliotheek to Brussel. Concordantie
van de plaatsnummers der handschriften met die van den gedrukten Catalogus van
J. van den Gheyn c.s." ; in het geheel honderd zeven kwarto bladzijden. Vgl. hierbij :
P.J.H. Vermeeren, De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de vreese. Utrecht,
1953 ; 75.
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Elders is het weer noodzakelilk in het handschriftenbezit zelf duidelijk
tussen verschillende groepen van codices to onderscheiden. Om ook daarvan een voorbeeld to geven : de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek to
Wenen splitst haar handschriftenbezit in twee grote afdelingen. Het omvangrijkste deel daarvan omvat de sedert de stichting der keizerlijke hofbibliotheek (16e eeuw) tot 1890 verworven handschriften. Zij zij n gecatalogiseerd in de Tabulae codicum manu scri ptorum 12 en worden daarom
,,Tabulae-handschrif ten" genoemd. Het sedert 1890 verworven bezit is
samengebracht in de „Series nova", waarvan nog geen gedrukte catalogus
bestaat ; daaronder bevindt zich het belangrijke bezit der voormalige
Keizerlijke Fideikommiss-bibliotheek 13.
Mats
Met de plaats wordt natuurlilk de bewaarplaats bedoeld. Ook dit onderdeel van de identificatie vereist de grootste nauwkeurigheid en volledigheid. Om terug to komen op het handschrift waarin de Beatrijs- legende
figureert : aan de bovenstaande vermelding van signaturen moet de bewaarplaats worden toegevoegd, to weten : Koninklilke Bibliotheek -- 'sGravenhage. Dus niet alleen : Den Haag, want de Koninklijke Bibliotheek
is waarlijk niet de enige plaats in de residentie waar handschriften berusten. A fortiori geldt dit natuurlijk voor de talrijke boekerijen in steden
als Londen, Munchen, Parijs en Wenen : zonder preciese vermelding van
de bewaarplaats raakt men daar onder verschillende opzichten aan het
dolen 1
Bij dit alles kunnen zich grotere verwikkelingen voordoen dan men
zo op het eerste gezicht zou menen. Om ook daarvan een voorbeeld to
geven : de to Amsterdam gevestigde Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen is eigenaresse van een kleine maar belangrijke handschrif tenverzameling, waaronder met name de Hugeniana van beslissende
betekenis zijn. Geen wonder dus dat men daarvoor naar het Trippenhuis
op de Kloveniersburgwal in 's Rijks hoofdstad wandelt. Nochtans is dit
een vergeefse gang, omdat de gehele collectie der Akademie in bruikleen
op de Koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage berust 14. Werkt men dus
12 Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in bibliotheca
Palatina Vindobonensi asservatorum. Vindobonae, 1864-1899. 10 dln.
13 Voor een korte samenvatting van het hier geschetste vgl. de inleiding tot het eerste
deel van Franz Unterkircher, Inventar der illuminierten Handschriften, Inkunabeln and
Fruhdrucke der osterreichischen Nationalbibliothek. Wien, 1957. Voor de geschiedenis
der handschriftenafdeling zie de inleiding tot het eerste deel van Hermann Menhardt,
verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek. Berlin, 1960.
14 Vgl. Catalogus van de handschriften der Koninklijke Nederlandsche Akademie van
Wetenschappen, in bruikleen in de Koninklijke Bibliotheek. Bewerkt door D.J.H. ter
Horst. 's-Gravenhage, 1938.
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met een handschrift uit deze collectie, dan dienen niet alleen naam, signatuur en plaats waar het zich eigenlijk moet bevinden vermeld to worden,
maar bovendien dienen dan daaraan de namen van de plaats en instelling waar het zich werkelijk bevindt to worden toegevoegd. Het behoeft
geen betoog dat gevallen als het laatste vooral in het huidige Duitsland
veelvuldig voorkomen ; men denke bijvoorbeeld aan de verspreiding van
het bezit der Duitse Staatsbibliotheek to Berlijn.

wat in het voorafgaande is samengevat, dient dus ter identificatie ; het
geheel kan beschouwd worden als een soort inleiding tot de eigenlijke
codicologische beschrilving, die in de volgende kroniek aan de orde zal
worden gesteld.
(wordt voortgezet)
P. J.H. VERMEEREN

Den Haag-Amsterdam

W.Gs HELLINGA
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IN MARGINS

ANDREAS CAPELLANUS'
DE ARTE HONESTE AMANDI
EN DE ABELE SPELEN
Een van de laatste belangrijke artikelen die betrekking hebben op de
abele spelen, is wel dat van professor Hope Traver, over wat zij noemt
de "religious implications" '. "Implications" is een van die termen die
moeilijk door ben Nederlands woord to vervangen zijn : "nevenbedoelingen" of ,blibedoelingen" voldoet geenszins. Ik zou het meest voelen voor
de omschrijving : gegevens, waarden, die bewust of onbewust door de
kunstenaar mede-ingesloten zij n in het kunstwerk.
Miss Hope Traver spreekt over de geestelijke boodschap, in de abele
spelen verscholen, aan de luisteraars-toeschouwers gebracht door middel
van de romantische thema's. Ze is ervan overtuigd, dat in de spelen figuren,
verhoudingen tussen figuren, en situaties voorkomen, die door de toeschouwers onmiddellijk als symbolische verwijzingen moesten worden opgevat. Ze onderscheidt in de symboliek dan twee lagen : de voorchris tell] ke
met reminiscenties aan de Germaanse mythenwereld, en de christelijke,
waarin vooral de figuren van Christus en Maria een voorname rol spelen.
Naar mijn mening zal een middeleeuws gehoor wel bepaalde situaties
onmiddellijk hebben herkend of ze minstens bekend hebben gevonden :
Sanderijn bij de bron is in haar omstandigheden ten nauwste verwant
aan het meisje uit de weefliederen 2 ; de neerdalende valk in haar verhaal
aan de ridder vertoont parallellie met de neerstrijkende vogel in afbeeldingen van Maria; de ridden van Rawast die Sanderijn vindt, doet denken
aan de wilde jager die de bosvrouw aantreft en haar trouwt ; Esmoreits
moeder behoort tot de groep belasterde koninginnen en vertoont als
zodanig weer overeenkomst met de van ontrouw verdachte Maria 3. We
en in andere die miss Hope Traver
zouden in ieder van deze gevallen
aangeef t kunnen spreken van "religious implications" in de zin, die
ik er in de omschrijving hierboven aan gaf. Eigenlijk zijn we dan niet ver
verwijderd van de opvatting, dat bekende en vertrouwde motieven in de
abele spelen verwerkt zijn. Miss Hope Traver gaat echter veel verder ;
volgens haar moet in deze motieven de symbolische uitdrukking worden

1 Traver, Hope, Religious implications in the Abele Spelen of the Hulthem manuscript, The Germanic Review, 1951, dl. 26, p. 34 ex.
2 Lewis, L., The origin of the weaving sonms and the Theme of the Girl at the Fountain, P.M.L.A. 37, 1922, p. 141 ex.
3 Schlauch, M., Chaucer's Constance and accused queens, New York, 1927.
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gezocht van de oude heidens-cultische wereldvisie of wel van Christus'
werk en Maria's leven. Ik kan dit moeilijk aannemen.
Als om een duidelijk voorbeeld to kiezen Gloriant in alle nederigheid als eenvoudig ridder, het symbool is voor Christus, de mystieke minnaar, op zoek naar de Hem minnende ziel, Florentijn, dan zou dit niet
zonder meer een "religious implication" zijn, doch een thematisch gegeven, dat in betekenis ver uitstijgt boven al datgene wat samenhangt met
het .,romantische" gegeven erin. Miss Hope Traver wijst erop dat Gloriant
en Florentijn hun gelijken zoeken ; dat er een grote overeenkomst is tussen
Gloriant en Christus die Zijn goddelijke waardigheid doet schuilgaan, als
Hij de ziel van de mens gaat zoeken. Overeenkomst is er inderdaad, al
weten we met Gloriants verleden in deze symbolische sfeer niet goed raad,
maar ware Gloriant inderdaad een symbool voor de God-Mens, dan zou
hetgeen over Hem uit het spel zou moeten worden opgemaakt, allerbelangrijkst zij n; dan zou namelijk het gehele stuk vanuit die symboliek begrepen dienen to worden. En daarmede zijn. de gegevens-zelf in het stuk in
strijd.
Dat miss Hope Traver het inderdaad zo bedoelt, blijkt hieruit, dat zij
spreekt over de geestelijke boodschap der spelen en dat zij zich afvraagt,
of de spelen wel wereldlijke drama's zijn. Daar waar zij de "implications"
niet meer laat wat ze inderdaad zijn : onbewust of bewust toegepaste, vertrouwde voorstellingswijzen, situaties en schema's ; waar ze ertoe overgaat
ze thematische waarde toe to kennen, is ze mijns inziens ontspoord. Zo
kan Lanseloet moeilijk het symbool worden voor het verdwijnende oude
leven, dat plaats moet maken voor het nieuwe, tot uitdrukking gebracht
in de figuur van de Ridder van Rawast. Zo kan ik in Esmoreit niet het
symbool zien voor de jonge., in verborgenheid opgroeiende jezus, nosh in
de koningin van Sicilie het symbool voor Maria.
Belangrijk vind ik het artikel van miss Hope Traver toch en wel vanwege de aandacht die erin geschonken wordt aan het oorsprongsveld der
abele spelen, al gebruikt ze de term nergens. In vele studies over deze stof
wordt bij de interpretatie hiermede niet voldoende rekening gehouden.
De criticus gaat dan to veel uit van het standpunt : wat hebben de spelen
mij nog to zeggen ? Eigenlijk gaat hij to veel uit van zichzelf. De moderne
toeschouwer bij een opvoering van een der abele spelen beef t volkomen
recht op dit standpunt ; de litterair-historicus niet. Deze tracht zich to
bevrijden van de adaptatie aan zijn eigen denkwereld, aan zijn eigen gevoelssfeer, omdat hij er zich van bewust is, dat in het werk aanwezige
waarden door die adaptatie een andere kleur verkrijgen, meer of minder
relevant worden, of soms geheel en al wegzinken.
uniek omdat het schepIn de unieke structuur die het kunstwerk is
pende individu op eigen, onvervangbare wijze gegevens ordent en in
leggen de waarden die de
dienst stelt van een oorspronkelijk idee
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kunstenaar toestroomden uit zijn oorsprongsveld, zijn volk met een eigen
sociologische opbouw, zijn omstandigheden van tij d en plaats, getuigenis
of van de geaardheid van het oorsprongsveld. Voor het merendeel zijn die
waarden onbewust in let werk verweven : heersende opvattingen omtrent
godsdienst en wetenschap, rechten en plichten der ouders, der kinderen
en der standen, denkbeelden omtrent liefde en dood, trouw en verraad,
vakmanschap en kunst, arbeid en ontspanning. Dit is zelfs het geval
wanneer
en het geschiedt vooral in tijden van woeling en worsteling
de kunstenaar zich keert tegen de meningen en gevoelens van zijn till.
De "religious implications" door miss Hope Traver genoemd, behoren
ongetwijfeld tot belangrijke lagen in het oorsprongsveld van de abele
spelen ::het zien in geijkte beelden en symbolen was de mens uit de eeuw
van Ruysbroec geenszins vreemd ; aan zijn voorstellingenwereld en zijn
denkschema's hadden vanzelfsprekend dertien eeuwen christelijke cultuur
en wie weet hoeveel eeuwen heidendom het hunne bijgedragen. Maar het
zou van eenzijdigheid getuigen, indien men aan andere trekken in het
oorsprongsveld zou voorbijgaan, zonder er veel aandacht aan to schenken :
de geleidelijke ontbinding van de oude feodale verhoudingen en in verband daarmede de steviger fundering van de burgerlijke gemeenschappen
het afnemen van de oude riddergeest ; de sterke behoefte aan zedelijke
lering en trouwens aan lering op elk gebied ; bovenal de sterke nawerking
van de zogenaamde hoofse opvattingen.
Deze laatste beheersen de wereldlijke literatuur van de 14e eeuw volledig. Buiten de romans van de zogenaamde romantische nabloei, getuigen
daarvan de werken van Hein van Aken, het oeuvre van Jan van Boendale,
de Rozeroman en de kleinere lyrische werkjes als Vander f eesten, Den
Boom van Minnen, der Minnen Guet, de minne-allegorieen in het Gruythuysehandschrift. Dat de abele spelen hun thema eveneens danken aan
boofse bronnen, ligt daarom zonder meer voor de hand. Om alle twilfel
hieromtrent weg to nemen, heb ik de spelen geconfronteerd met het
bekende handboek ider hoofse minne : Andreas Capellanus' De arte honeste amandi et de reprobatione inhonesti amoris

4.

Daar het werk vol.gens Gaston Paris geschreven zou zijn rond 1220, volgens anderen (E. Trojel, Pio Rajna) zelfs voor 1200, is het gewettigd de
vraag op to werpen, of deze werkwijze verantwoord is. Met andere woorden : Kan Andreas Capellanus' De arte honeste amandi behoord hebben
tot het oorsprongsveld van de abele spelen ? Het milieu van Capellanus'
4 De door mij gebruikte uitgaven van dit werk zijn :
Trojel, E., Andreae Capellani regii Francorum .De Amore libri tres, Havniae, 1892.
Parry, John Jay, The art of courtly love, by Andreas Capellanus, New York, 1941
(Number XXXIII of the Records of Civilization. Sources and studies, Austin P. Evans,
editor).
De aangehaalde citaten zijn naar Trojel.
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handboek is het hot van Troyes rond 1200, de sfeer die van Marie de
Champagne en haar kring. Dat aan haar hof en aan dat van El6onore
d'Aquitane, van Ermengarde de Narbonne en van de gravin van Vlaanderen de regels der hoofse minne in praktijk gebracht werden, die Andreas
.aangeeft, schilnen de beroemd geworden Judicia amoris in het tweede deel
van zijn boek to bewijzen. Zeker is, dat de opvattingen omtrent de liefde
in hoge mate afhankelijk zijn van die welke aan Spaans-Moorse hoven
heersten 5. Bij vergelijking met Ibn Hazm's Tawq-al-hamana (de halsketting van de duif) blijkt, echter dat wat bij Ibn Hazm verschijnt als vrucht
van een bijzondere levensfilosofie : het idee van de geidealiseerde liefde,
aan de Franse hoven geworden was tot een sociaal spel der high-society.
Het denkbeeld, dat liefde een vereniging is van zielen die gescheiden
werden bij de schepping, keert bil Andreas niet terug ; wel de onderdanigheid van de man aan zijn meesteres, de „kuise" liefde (al hawa al-'udri bij
Ibn Hazm), het zuchten, vermageren, slecht eten en slapen, het beven van
de minnaar, het in Platonische liefde samengaan van minnenden uit geheel verschillende sociale lagen. Andreas stelt een systematizering op van
het ,gezelschapspel" der hoofse liefde, een code die ons een beeld kan
geven van het maatschappelijke leven der Franse adel.
We moeten evenwel een open oog houden voor het feit, dat Andreas'
boek een litteraire realiteit is en geen levensrealiteit, geen verslag van een
historische situatie. Het is veeleer opgezet om een bepaald ideaal onder.
woorden to brengen, ondanks de schijn van realiteit die het hier en daar
aanneemt door historische of quasi-historische gevallen in de tekst op to
nemen. En juist doordat het boek een litteraire realiteit was, een tekst:
die een eigen leven kon leiden, ver van de ontstaansbodem, als een cocosnoot die van tropische kusten afdrijft naar een verwijderd eiland, kon liet
gaan behoren tot het oorsprongsveld van de abele spelen. In Frankrijk
moet het werk een zeer ruime verspreiding gehad hebben, ondanks let
felt dat de Kerk er verschillende malen een verbod tegen uitvaardigde.
Behalve onder de genoemde titel was het bekend als De amore libri tres
en zelfs als h6t Tractatus, h6t handboek. Voor het eerst wordt het genoemd in 1238, in Ars loquendi van Albertano Brescia. V60'r de 15e
eeuw verschenen er vertalingen in het Italiaans, in het Catalaans en in
het Duits ; na de 15e eeuw wend de Latijnse uitgave nog eenmaal herdrukt
in 1610, onder de titel Erotica seu amatoria ; de Duitse zelfs nog viermaal. Geen wonder, dat in Frankrijk de litteratuur van de latere middeleeuwen zeer sterk door Andreas' boek werd beinvloed. Dat geldt niet alleen
voor de didactiek
in de roman de la Rose komen zelfs letterlijke aanhalingen voor!
maar eveneens voor de hoofse ridderromans, voor de
Val. Georges Marcais, La poesre andalouse du Xle siMe, journal des Savants, 1939,
p. 14 ex.
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lyriek en bilvoorbeel.d voor het werk van Christine de Pisan, als zij zich
to weer stelt tegen Jean de Meung.
De arte honeste a7nandi et de reprobatione inhonesti amoris werd, volgens Andreas Capellanus zelf, geschreven op aandringen en ter lering van
een zekere Galterus, een „neef van de beroemde Franse koning' Het
bestaat uit Brie boeken, waarvan het eerste bevat een inleiding en hoofdwie ertoe gestukken over de volgende onderwerpen : wat liefde is
hoe de liefde to verwerven
wat het effect van de liefde is
schikt zijn
de liefde van geestelijken en nonnen de liefde om het geld — de
liefde van boeren -- de liefde van prostitu6es. Het tweede boek draagt
als titel „Hoe de liefde bewaard blij f t". Het bevat onder meer de beroemde
„judicia amoris" en 31 ,regulae amoris". Het verhoudt zich tot het eerste
deel als een casuistiek tot een verhandeling over moraal ; het is daarom
niet verwonderlijk dat het tweede hoofdstuk veruit de meeste belangstelling van critici trok. De ,quaestiones", erin behandeld, dragen alle de
schijn van een reflect:ie van het werkelijke leven.
Het eerste boek bevat als zesde hoofdstuk ,Qualiter amor acquiratur et
quot modis". Het is opgebouwd uit acht dialogen, telkens tussen een man
en een vrouw die als vertegenwoordigers moeten gelden van een bepaalde
stand ,Hieruit blijkt wel, dat het boek opgedragen kan zijn aan de
vorstelijke pupil Galterus, maar dat het in feite bestemd was voor eenieder die zich voor de hoofse liefde interesseerde, zelfs voor degenen die
niet tot de adelstand behoorden. De dialogen zijn nl. de volgende : A.
tussen ,plebeius" en ,plebeia" ; B. tussen ,plebeius" en edelvrouwe ; C.
tussen ,plebeius" en gravin of hertogin ; D. tussen edelman en ,plebeia" ;
D. tussen edelman en edelvrouwe ; E. tussen graaf en ,plebeia" ; F. tussen
graaf en edelvrouwe ; G. tussen graaf etc. en gravin etc. De ,plebeius" en
de „plebeia" moeten niet gerekend worden tot de boeren, waarover Andreas afzonderlilk spreekt, en evenmin tot het gewone volk, zoals uit het
verband telkens blijkt. Zij zijn blijkbaar mensen uit de handeldrijvende
middenstand, mogelijk uit de lagere dienstadel.
De dialogen weerspiegelen de pogingen van een man, die in de geest
der hoofse liefde zoel:t in contact to komen met een vrouw. Het is een
geraffineerd spel van woorden waarbij de vrouwelijke figuur, zoekend naar
de ware bedoelingen van haar partner, tracht de man die bescheiden doch
resoluut aandringt, op gepaste afstand to houden. Soms eindigt de dialoog
zonder hoop voor de man op de toekomst ; soms schijnt hij de eerste
ronde van het gezelschapspel in zijn voordeel to hebben bepaald. Tijdens
de conversatie komen steeds dezelfde grondmotieven terug, vooral door
de vrouw gehanteerd .in het pareren van onverhoedse aanvallen of in het
ontzenuwen van onwaarachtige argumenten.
Er zijn enkele opmerkenswaardige feiten in verband met deze dialogen.
Op de eerste plaats zij:n het niet didactische dialogen, althans niet primair
222

didactisch. Ik zou ze veeleer pseudo-dramatisch willen noemen. Ze hebben
namelilk de pretentie
en de poging is zeker niet slecht geslaagd
bepaalde typen van mensen op to roepen in een bepaald soort van intermenselijk contact. De dialogen zijn daarbij de litteraire inkledingsvorm,
die de schrijver in dit hoofdstuk verkoos boven de beschrijving, omdat ze
hem de gelegenheid boden psychologische gegevens to verwerken in een
direct-aansprekende vorm. Belangrijk is ook
zeker omdat we Andreas'
boek betrekken op de abele spelen dat zo uitvoerig ingegaan wordt op
de verhouding tussen de drie beschreven standen. Niet alleen, omdat blijkt
dat het standsverschil in en door de hoofse liefde opgeheven kan worden
vooral omdat duidelijk wordt welke argumenten worden aangevoerd om
dit aanvaardbaar to maken. Want een verstandelijk afwegen van pro en
contra overheerst in alle dialogen ; waar het hart een ogenblik to onvertogen spreekt, wordt het overstemd door de rede of de wil. De hoofdmotieven in de dialogen zijn tenslotte bijzonder belangwekkend en we],
omdat ze in Lanseloot van Denem.erken en in Gloriant wezenlijke elementen uitmaken van het thema.
1. De ware adel is de adel van karakter, niet die van stand.

Deze gedachte speelt door alle dialogen heen, door die waarin twee
mensen van gelijke stand spreken en door de andere. Opvallend uitvoerig
is ze uitgewerkt in de eerste dialoog, waarin man en vrouw der middelklasse discussieren. De man overtuigt de vrouw ervan, dat alle mensen
afstammen van dezelfde stamvader en dat degenen die het eerst onderscheiden werden als „edelen" dit niet to danken hadden aan hun schoonheid, aan de betere verzorging van hun lichaam of zelfs aan hun materiOe
welstand. Ze onderscheidden zich door de uitstekendheid van hun karakter g. Dit onderscheid had het standsverschil tengevolge.
Elders stelt hij twee soorten ,edelen" tegenover elkaar : de eerste ontleent haar adeldom aan haar afstamming ; dit is niet anders dan een dode
erfenis. Een edelman van de andere soort bezit die adel, die voorkomt
uit de beste eigenschappen van de geest. De laatste ,adel" is verre to
verkiezen boven de eerste 7.
In dit verband waarschuwt hil de vrouw, dat zij als ,edelvrouwe van
karakter" beter een minnaar kan kiezen die dezelfde adeldom bezit als zi),
6 Trojel, 17: Nam quum omnes homines uno sumus ab initio stipite derivati unaiilque secundum naturam originem traximus omnes, non forma, non corporis cultus, norl
etiam opulentia rerum, sed cola fuit morum probitas, quae primitus nobilitate distinxit
homines ac generis induxit differentiam.
7 Trojel, 24 : Nam ille ab antiquo stipite mai orique parente sibi nobilitatem accipit
et illam ab eis quasi ex quodam traduce sumpsit, a quibus sementivam traxit originem ;
ist.e vero ex ipso tantum suam habet nobilitatem et eam sibi a nullo stipite derivatal-n
assumpsit, sed ex sola suae mentis optima dispositione retinuit ortam.
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dan een minnaar die edelgeboren is dock dorpers van aard 8. Deze grondgedachte komt daar, waar de standsadel aan het woord is, in een aangepaste vorm voor : Izet is niet voldoende een edelgeborene to zijn : men
moet bese f f en dat die adel gepaard dient to gaan met de adel van karakter

noblesse oblige.
In Lanseloet van Denemarken heeft de kunstenaar in zijn personenstructuur de standentegenstelling als thematisch element opgenomen. Lanseloet is een lid van de allerhoogste adel, een prins ; Sanderijn is van de
dienstadel, .,van wapene geboren". De zesde dialoog, die van de graaf en
de ,plebeia" schetst ons de verhouding die het best met die tussen Lanseloet en Sanderijn vergelijkbaar is. De vrouw durft daar tegen de graaf to
zeggen : Mannen van de hoogste adel -zijn verplicht zich veel edeler
(hoofser) to gedragen dan anderen ; zij doen meer kwaad aan hun goede
naam door een klein.e dorperheid of door het goede na to laten, dan
mannen van lage komaf door tamelijk zware vergrijpen 9 ! Het is goed er
het begin van Lanseloet van Denemerken eens op na to lezen, om to
constateren, hoe ver d.eze Deense prins van het ideaal of was ! Hij is erop
uit van de joncfrou noyael" die hem 'te cleine van goede ende oec van
gheboert99 was, to profiteren. Wel spreekt hil van trouwen, maar eveneens
van het vergelden, als zij zijn wil doet, door een „yuweel". Uit Sanderijns
reactie (vs. 94-107) blijkt overduidelijk, dat zil de aan de hoofse minne
zozeer vijandige liefde om geld (zie Andreas' hoofdstuk IX, boek I : De
amore per percuniam acquisito) verfoeit.
Neen, edel here, noch benic maeght,
95 Dies danc is Gode van den trone.
Al woudi mi gheven to lone
Dusent merct van goude roet,
Hoghe baroen, edel ghenoet,
Nochtan woudic behouden emmermeer,
100 Lanseloet, hoghe geboren heer,
Mijn suverheit, al en benic niet rike van haven
Noch gheboren van groten maghen,
Nochtan meinic mi soe to houden
Dat is niet en sal werden gescouden,
105 Her Lanseloet, enich mans vriendinne.

De woorden die zij hierbij laat aansluiten, tonen dat zij maar een uitweg
ziet :
Maer is wille gerne g herechte minne
Draghen sonder dorpernie.

8 Trojel, 24: Magis enim morum congruit nobilitati ex morum nobilitate amantem
sibi eligere quam altum sibi et incultum quaerere genus.
9 Trojel, 127: Nobiliores enim viri nobiliores tenentur mores habere quam alii, et
magis eorum fama modica rusticitate et a beneficiis abstinendo gravatur quam ignobilis
viri et pravae naturae progeniti satis graviora committendo.
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Dit is niet ,oprechte, waardige, eerbare" liefde, maar hoofse. (vgl. De
arte honeste amandi) Lanseloet sluit aan bij het woord ,dorpernie" en
verklaart plechtig, dat hij die zeker niet op het oog heeft. Zijn voorstel
om to gaan ,spelen hier neder in dit groenen dal, daer die voghelkine
maken gescal, ende die bloemen staen int groen" doet echter anders vermoeden. Ook Sanderijn is van die mening ; ze laat haar wantrouwen
duidelijk blijken.
De dichter heeft de tegenstelling tussen de vrouw van lagere stand en
de man uit de hoogste adel zo scherp mogelilk willen laten uitkomen :
zoals dit in Andreas'
Lanseloet begaat niet ,een kleine dorperheid'
dialoog voorkomt, zelfs niet een ,tamellik zwaar vergrijp I Door van
Sanderijn to profiteren op een dergelijke minderwaardige manier, door
zich aan Naar to vergrijpen tegen haar wil (vgl. vs. 343: want is hebt
sonder danc gedaen) en haar nog de bekende woorden toe to voegen over
de „vii baken" en dan to zwijgen, heeft hij getoond een schof t to zil n, ook
al is hij dan van koninklijke geboorte. Hier is een prins die het „noblesse
oblige" niet in zijn wapen draagt. Lezen we verder in de zesde dialoog bij
Andreas, dan is het alsof de dichter van Lanseloet van Denemerken bier
zelfs de stof vond voor zijn innerlijke vormgeving. De vrouw uit de middelklasse stelt zich to weer tegen de vleiende woorden van de graaf ; het
is, als horen we Sanderijn spreken tot Lanseloet. Ze prijst zich gelukkig
dat ze waardig bevonden wordt de liefde van een graaf to bezitten. Maar,
zegt ze, wat to denken van deze vertegenwoordiger van de hoogste adel ?
Wat een vreemd soort slechtvalk zou men de vogel noemen, die de patrijzen, kraanvogels en fazanten liet schieten om zijn proof to zoeken onder
de ellendige mussen en kuikens I Het schijnt mij toe, dat hij dit zou doen,
daartoe aangezet door een laagheid van hart 10. „Gordis inopia" zegt ze.
Ze bedoelt hiermede, dat de graaf, indien hij behalve de adeldom van
stand ook de adel van karakter bezat, zijnsgelijke zou zoeken onder de
dames van de hoogste adel, die immers beide soorten adel bezitten. In
diezelfde dialoog komt ook het motief van de tweede minnaar voor. Eigenaardig is de beeldspraak die de vrouw gebruikt ; het is weer of de dichter
van Lanseloet van Denemarken maar behoefde toe to tasten om hier zijn
Innere Form to vinden. De edelman beroept zich namelijk op het recht
van de eerstgekomene ; de vrouw laat weer de rechten van de ware adel
en die van haar eigen hart prevaleren. De wijze waarop zij de rechten van
de tweede minnaar onder woorden brengt, doen onmiddellijk denken aan
de jagende ridder van Rawast, die Sanderijn in het bos aantrof : Uw me10 Trojes, 111: O quam mirabilis astur debet Me iudicari, qui, perdicibus omissis
gruibus et fasianis, ex parvis passeribus et gallinarum filiis sibi curat quaerere victum.
Caudeo ergo, si comitis amore digna reperiar ; timeo tamen hominis alti et grandis
genere tam parvae mulieris petentis amorem eligere. Videtur namque quod ex sola
cordis Mud procedat inopia.
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ning, dat ik mijn liefde niet zou kunnen schenken aan de tweede minnaar,
nadat de eerste die opgeeist had, kan ik niet delen. Behoort een stuk wild
dat gewond is door de speer van een Jager en later gegrepen wordt door
een ander, niet aan de man die het ving ? Ongetwijfeld, nietwaar ? En zo

is het eveneens in de liefde ! 11
Het thema in Lanseloet van Denemarken : adel van karakter moet verkozen worden boven adel van stand, is een grondprincipe in de dialogen
van Andreas Capella.nus. De dichter ervan concipieerde de f iguur van
Lanseloet de meest on-hoofse ridder die to bedenken viel ! met als
tegenspeler de Ridder van Rawast. Deze geeft blijk de adel van karakter
to bezitten : niet alleen maakte hij Been misbruik van Sandrips omstandigheden, hil twijfelde zelfs niet aan Naar innerlijke eerbaarheid ! Tussen
deze beide in staat Sanderijn, die aan Lanseloet het aanbod deed der ,gherechte minne", die steeds zuiver van hart bleef en hoofsheid herkent, waar
ze die aantreft.
de is de enige kraeht die de edelman brengt tot het goed.
2. De liefde

Dit motief komt ook in allerlei variaties voor : de liefde is de oorsprong
en oorzaak van alle goed ; de liefde is de bron en springader van alle
goede dingen in het leven. Bijzonder belangwekkend zijn die varianten
die ons onmiddellilk aan de figuur van Gloriant doen denken. Het is zeer
merkwaardig dat de citaten die van toepassing zijn op Gloriant, voor het
merendeel komen uit de achtste dialoog, die tussen de man en de vrouw
uit de hoogste adel. ,Mannen kunnen niets tot stand brengen en evenmin
drinken uit de bron der goedheid, als zij daartoe niet aangezet worden
door de vrouwen' . „Het is duidelijk daarom, dat iedere man met al zijn
krachten ernaar zou moeten streven de vrouwen van dienst to zijn, opdat
hij door hun goedgunstigheid zal kunnen uitblinken" 12. Vergelijk hiermede Gloriants woorden :
122 In weet gheen wijf dies werdich waer
Dat. icse maken soude mijn vrouwe...

en nadat hij, in zijn gesprek met Gheraert en Godevaert zich ertoe heeft
laten brengen zijn gedachten zo scherp mogelijk onder woorden to brengen :
11 Trojel, 121 : Sed et dixistis, quod alteri non possum recte proprium largiri amorem,
si ab aliquo primo fuerit postulatas. Sed nonne fera bestia, quae prioris venatoris fuerat
venabulis sauciata, si eam posterior apprehenderit, eius debet else, qui cepit ?
12 Trojel, 156: Patet ergo, quod quilibet toto debet elaborare conatu sua dominibus
impartiri ministeria, ut earum possit gratia coruscari.
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178 Mijn herte dat vlieght ghelijc den are
Boven alle vrouwen minne.
Soudic dan mijn herte ende .v.sinne
Legghen an eens wijfs bedwanc ?
Van Gode moetic hebben ondanc,
Of dat emmermeer ghesciet.

Dat zijn overmoedige woorden, maar vooral ook : z66r onhoofse woorden. De dichter heeft evenals in Lanseloet als hoofdpersoon gekozen
een man uit de hoogste adel die in het geheel niet aan het grondprincipe
der hoo fse minne beantwoordde. In zekere zin werkt hij dus in Gloriant
op hetzelfde stramien als in Lanseloet van Denemarken ; dat komt nog

beter uit als we de personenstructuur diepgaander bestuderen. In beide
stukken wordt tegenover de hoofdpersoon een antithetische figuur geplaatst om het hoofdgebrek, de onhoofsheid, de ,cordis inopia" nog sterker to doen spreken. Tegenover Lanseloet staat de Ridder ; tegenover
Gloriant, de snoever, staat Gloriant, de bekeerde. In de achtste dialoog
bij Andreas Capellanus wordt duidelilk gezegd, hoe een wens van het
„Gloriant"-type moet worden bezien : Zij die uit het paleis der minne
wegblijven, leven slechts
voor zichzelf alleen en niemand verkrijgt enig
'
voordeel door hun leven ; omdat zij niet wensen van enig nut to zijn,
worden ze beschouwd als dood voor de wereld ; hun faam is op generlei
wij ze de moeite waard om over to spreken ; die behoorde begraven to
worden onder het gewicht der stilte 13 !
Roepen we de figuur van Gloriant voor onze geest op, dan zien we het
geweldige contrast tussen datgene wat hij van zichzelf denkt, en wat hij
in de ogen van de hoofs-gezinden betekent.
Ondanks het feit dat hij hertog is van Bruuyswyc en lid van een roemrucht geslacht, is hij een analfabeet op het gebied der hoofse minne. Daarom zal hij moeten leren de weg der minne to gaan : terwille van ene zal
hij de toegew -de dienaar moeten worden van alle vrouwen 14. Daardoor
en hier ligt een markant verschil met Lanseloet zal hij zijn dorperheid kunnen uitwissen. Lanseloet ,rusticitas" was zo groot, dat hij van
liefdessmart moet wegkwijnen om ze to kunnen uitboeten.
In Andreas Capellanus' achtste dialoog
die tussen graaf en gravin
of hertog en hertogin ! staat met duidelijke woorden, wat ook van een
lid van de allerhoogste adel verwacht wordt, als hij de hoogste faze van
de adeldom van karakter wil bereiken. Hij zal daartoe eerst al zijn trots
13 Trojel, 157: Nam ab amoris aula semotae sibi tantummodo vivunt ex earum vita
nemine sentiente profectum ; prodesse autem nulli volentes pro moritus saeculo reputantur, et earum fama nullatenus est digna relatu sed momento prorsus silentii subhumanda.
14 Trojel, 66: Pro una omnium debet feminarum servitor mistere atque devotus.
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moeten uitroeien, nederig worden en aan alle vrouwen de eer toekennen
die hen als vrouw toekomt ls.

Is het niet of ook de figuur van Gloriant uit deze dialoog oprijst ? Behalve het thema kon de dichter ook voor dit spel hier belangrijke gegevens
putten voor zijn innerlilke vormgeving. Hoe Gloriant ommezwaait is
bekend. De dichter laat hem later zeggen :
568 Ay God hoe sere mi die minne leert
Hovescheit dat vindic nu wel.
Hijjn herte stont tot allen vrouwen fel,
Eer is minnende wert die scone.
Ma:er nu spannen alle vrouwen crone
In mijn herte ; dat doet allene
Florentijn, die vrouwe rene,
Die mi leert gaen der ininnen Banc.

In deze verzen ligt het thema van het spel besloten ; nu is Gloriant van
zijn analfabetisme genezen ; hij is een volledig edelman geworden. Terwille van Florentijn gaat hij vrijwillig het avontuur, het gevaar tegemoet,
niet als de trotse hertog van Bruuyswyc, doch als simpel ridder. De medicijn die de dichter hem toediende, lag besloten in de „figure" van Florentij n, een prinses ,geliq* c van moede". Met elkaar worden de hoof df iguren
„gestraft".
Moet op grond van bovenstaande gegevens worden besloten tot directe
afhankelijkheid van Andreas Cappelanus' De arte honeste amandi ? Mijns
inziens niet, hoewel de mogelijkheid niet is uitgesloten.
Wel staat het ontwijfelbaar vast : 1. dat het Tractatus van. Andreas
Capellanus behoord heeft tot het oorsprongsveld, waaruit de dichter of
de dichters van de abele spelen hun indeeen en zelfs hun elementen voor
de innerlijke vormgeving zijn toegestroomd ; 2. dat de thematische gegevens van de spelen niet gezocht moeten worden in de laag van de "religious implications" maar in die van de hoofse liefde.
Nijmegen

N. WIJNGAARDS

1s Trojel, 241: Debet etiam amator sua cunctis dominabus libenter semper ministeria
exhibere et obsequia quoque prestare, multumve ipsum decet humilitatis praemiis exornari superbiae funditus evulsa radice.
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AANVULLENDE BRONNENOPGAVE
BIJ J. DE HARDU`-VIJNS
GODDELICKE LOF-SANGHEN (1620)

In de heruitgave van de Goddelicke Lo f- Sanghen (Seven Sinjoren, Antwerpen, 1933) hebben we verwezen naar de ons toen bekende bronnen
van bepaalde gedichten.
In aansluiting daarbij moge nog de aandacht worden gevestigd op enkele naderhand ontdekte gegevens. Dat daarmee alle bronnen aangeboord
zouden zijn, is bij een typisch imitatio-dichter als Justus de Harduwijn
uitgesloten. Ongetwijfeld liggen nog meerdere literaire voorbeelden hier
en daar verborgen. De speurtocht erheen leidt echter
na raadpleging
van de oorspronkelijke auteursedities
naar een doolhof van verzamelbundels of anonieme uitgaven, en daarbij speelt het toeval de grootste rol.
.l. I Den Lof-Sang S. Ambrosii tot den Heylighen Gheest (blz. 25) moet
evenals andere kerkelijke hymnen naar Franse parafrasen zijn nagevolgd.
Wellicht is de bron Robert Estienne's Paraphrase sur l'hymne de la
Pentecoste (cf. Les Larmes de Saint Pierre, et autres vers sur la Passion,
plus quelques paraphrases sur les Hymnes de Vannee
Paris 1606).
2. II Psalm 103 behelsende de wonderbaere voo)°sichtigheydt Gods over
den hemel, aerde ende zee ( b1z. 27-31), hebben we vroeger geinterpreteerd
als een navolging naar Ph. Desportes (cf. De Dichter J. de Harduijn, 1926,

Bronnen, blz. 446-455). Dit is een vergissing.
De Harduwijns parafrase is rechtstreeks geinspireerd door J. du Perron
(1556-1618), Wiens werken echter postuum, d.i. in 1622 verschenen (cf.
Paris, A.
Les diverses Oeuvres de V illustrissime cardinal Du Perron,
Estienne, 1622,
2e dl. Recueil des Poesies de Monsieur Dzc Perron, blz.
5-9).

Du Perrons tekst moet wellicht vaor 1622 in een of andere verzamelbundel zijn verschenen. Mogelijk is ook, dat hij met de Harduwijn correspondeerde.
Hier zij nog verwezen naar een recentere bloemlezing, waarin de tekst is
opgenomen : Poetes chretiens du X VIe siecle. Textes choisis publi6s aver;
des notices par Henry La Maynardiere (Paris, Bloud, 1908), blz. 298-303.
Ter vergelijking volge de eerste strofe van beider parafrase.
Du Perron :
Esprit qui Pais mouvoir mes nerfs et mes arteres,
Qui formes ma parole, et distingues ses sons,
(,dui consacres ma bouche, et Fouvres aux mysteres.
Benis le Souverain en tes sainctes chansons.
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de Harduwijn :
Wel Gheest, die daer beroert mijn bloedt/en al mijn leden/
Die opent mijnen mondt tot schoon verborghentheden/
Die klincken doet mijn stem/die mij de taele sticht/
Looft/en. verheft den Heer met een vroed-sinnigh dicht.

Op to merken valt, dat van de oorspronkelijke 38 strofen, de H. er 37
nagevolgd heef t ; alleen str. 28 on tbreekt.
3. V Anderen Lof-Sang orb de Gheboorte+ Jesu Christi (b1z. 36-37) is een
navolging naar M. Bertaut (Oeuvres Poetiques, ed. A. Chenevi6re, Paris
1891
1 Cantique sur la naissance de nostre Seigneur).
B.: Soit que de vostre corps vous viviez d6chargez.
de H.: Gheesten, weer dat ghe leeft lichaemeloos ghescheen.

4. XI Lo f-Sangh ter Hemel-Vaert van Maria Moeder Gods (b1z. 49-51).

Meerdere strofen staan onder invloed van Bertauts Cantique de la Vierge
Marie (cf. Oeuvres, C:henevi6re, Paris, 1891, blz. 511).
5. XXX Sonnet Waermede den Landt-man is Godt opdraeghende zijrt
eerste nieuwe vruchten ( b1z. 85-86). De bron is J. du Bellay's sonnet A
Ceres, a Bacchus et a Pales (Voeux Rustiques 1558) met het incipit-vers :
De fleurs, de-spies, de pampre je couronne.
de H.: Dit versch ghesneden gras/dees aeren/en wijn-blaeren.

6. LXV Den Kerckel%jcken Lo f -Sangh : Te Deum laudamus (b1z. .144141). De bron is Ronsards Paraphrase sur le Te Deum-laudamus, voor het
eerst verschenen in Oeuvres 1567 (Les Hymnes), en ook opgenomen in de
verzamelbundel La Muse Chrstienne, ou Recueil des poesies Chrestiennes
tirees des princi paux Poetes Francois (Paris, Gernais Malot, 1582), blz.
18-19.
Voor zover ons bek:end, is dit het enige naar Ronsard nagevolgde gedicht. De aanvangsstrofe luidt :
4 Seigneur Dieu, nous to lotions
Et pour Seigneur nous t'avoiions
Toute la terre to revere
Et to confesse, Eternel Pere.

Ronsards parafrase telt 16 strofen, de Harduwijns 15: str. 15 van Ronsard werd niet vertolk.t.
Gent
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BOEKBEOORDELINGEN
Dr. H.H.J. DE LEEME, Meiningen en Nederland, Proeve van verg-e-

lijkende toneelgeschiedenis, Groningen, J.B. Wolters, 1958 ; 194 blz.
met 7 afbeeldingen buiten de tekst. Studia Litteraria Rheno-Traiectina etc. edid. H. Sparnaay en W.A.P. Smit volumen sextum.

Met Georg II, hertog van Sachsen-Meiningen en Hildburghausen, die in
1866 aan de regering kwam, zou inen onder zeker voorbehoud een nieuwe
periode in de toneelgeschiedenis kunnen laten beginnen. De nabootsing
van de werkelijkheid, i.c. vooral historische werkelijkheid, ofschoon in
principe al twee eeuwen tevoren begonnen, heeft bij de opvoering in het
Hoftheater onder de persoonlijke leiding van de hertog, die zich al vroeg
deed kennen als een hartstochtelijk minnaar van de dramatische kunst, een
hoogtepunt, ja een uiterste bereikt. Wat de hertog bezat aan antiek, werd
op het toneel gebruikt, wat hij niet bezat zo goed mogelijk nagemaakt.
Alles wat men zag of hoorde, moest echt of net echt ziln. Af en toe zelfs
geuren (zoals kruitdamp), die in de zaal droodrongen bij dragen om de
werkelijkheidsillusie to versterken. Behalve door zijn montering werd het
Meiningse toneel nog gekenmerkt door een radicale breuk met het virtuozendom. Het ideaal was een zo volmaakt, zo harmonisch mogelijk samenspel, waaraan zo nodig de genialiteit van de individuele acteur werd geofferd.
Al kwam daar nog al wat voor kijken ik meen, dat De Leeuwe ergens
spreekt van 30 wagons vol requisieten, die ze meesleepten toch hebben
de Meiningers 16 jaar lang (van 1874 tot 1890) in ongeveer alle steden van
Europa gastvoors tell i ngen gegeven. Ook in Nederland zijn ze in die jaren
geweest en ziedaar het onderwerp van dit boek. D.w.z. het bezoek van de
Meiningers aan ons land en de indruk, die hun opvoeringen hebben gemaakt, vormt de kern van De Leeuwe's onderzoek. Een voorafgaande situatieschets van het Nederlandse toneel in de jaren 1860 tot 1880 geeft het
gewenste relief aan het optreden der Duitsers ten onzent, dat de schriivet
nauwkeurig heeft gevolgd en waarvan hij de reacties, zowel de lof als de
kritiek, aan de hand vooral van beschouwingen in de Nederlandse dagbladen breedvoerig verhaalt.
Het blijkt dan, dat er een tegensteling heeft bestaan tussen de waardering van het uitgaande publiek en het merendeel der bevoegde critici. Het
gros van de schouwburgbezoekers was mild van enthousiasme, maar de
kunstkenners hadden naast waardering (voor de montering, het samenspel
en de figuratie) ernstige bezwaren. Het gehalte van de acteurs was maar
middelmatig, maar vooral: de stem van de dichter werd geofferd aan
uiterlijke pracht en praal. Wellicht de principieelste bestrijder van de
Meiningers was de toen 25-jarige Leo Simons, de latere oprichter van de
Wereldbibliotheek. Maar andere stemmen, ook van ouderen, verenigden
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Lich met de zijne. Die van de Haagse criticus A.C. Loffelt klonk bepaald
profetisch. ,Eenmaal", voorspelde hij, ,zal een hervormer van het tooneel
opstaan die een symbolisch decoratief invoert, in overeenstemming met de
handeling en de gevoelens van het to vertoonen bedrijf".
Het grote publiek genoot intussen van het pompeuze kijkspel en nam
er niet de minste aanstoot aan, dat een Nineviet een boekrol in de hand
hield, of dat er iemand werd opgenomen in een orde, die nog niet bestond, laat staan dat het zou vragen, of de dichter wel aan zijn trekken
kwam. In die smaak van het publiek zal men wel de reden moeten zoeken,
waarom het Principe der Meiningers ook in ons land in de jaren 1880 tot
1900 zij n invloed heeft doen gevoelen. Dr. De Leeuwe heeft er een afzonderlijk hoofdstuk aan, ewijd, alsook aan de reacties, waartoe die navolging
aanleiding gaf, en waarin de bezinning op het wezen van de dramatische
kunst ons het meest treft. Dat het toneel staat of valt met het woord van
de dichter en het spel van de acteur, is een gedachte, die nu eigenlijk pas
goed doordringt. Onder de theoretici zijn drie jongeren, Ankersmit, jarl
Kalff en Andre jolles, in het weekblad De Kroniek het felst van leer getrokken tegen de nabootsing van de werkelijkheid op het toneel. Van de
practici is Eduard Verkade, de man van de symboliek, de anti-Meininger
bij uitstek geworden. Daarnaast bleef het illusionisme doorwerken, zij het
in gelouterde vorm, nog tot Royaards toe...
De worsteling tussen realisme en symbolisme na 1880 wordt ons door De
Leeuwe weer eens helder voor ogen gesteld. Wij zouden de schrijver daarvoor zeer dankbaar zijn en zijn werk zonder voorbehoud prijzen, ware het
niet, dat hij het nodig- heeft gevonden, gelukkig niet al to vaak overigens,
om parallellen to trekken tussen verschijnselen in de wereld van het toneel
en min of meer gelijktiidige economisch-sociale ontwikkelingen. Zo wordt
het ensemble-spel van de hertog van Meiningen in verband gebracht met
de kartelvorming en het ontstaan van de democratic. Niet alleen komen
ons dergelijke „terzijdes" volkomen overbodig voor in het betoog, maar
ze doen o.i. ook afbreuk aan de goede, wetenschappelijke, indruk, die het
boek maakt. De basis der verifieerbare historische feiten wordt immers
losgelaten en men luistert met instemming of verbazing naar een
bepaalde geloofsbelijdenis, niet meer naar het solide betoog van de vakgeleerde.
Het boek van De Leeuwe is opgenomen in de reeks Studia litteraria
Rheno-Trajectina. Blijkens het Woord Vooraf heeft dit de schrijver zelf
verbaasd. En terecht. Want naar onze smaak hoort het daar niet thuis.
Wat De Leeuwe geeft is een stukje geschiedenis van de toneelspeelkunst,
geen literatuurgeschiedenis. Het gaat hem in deze studie op het Spel, niet
om het werk, om de acteur, niet om de auteur. Waarom niet een reeks
opgezet, uitsluitend gewijd aan ,Theaterkunde". Daarin zou deze en schr's
in ui tzicht gestelde st:udie over „de speelstill en andere elementen der
J.J. MAx
toneelcultuur" uit de did van 1870 tot 1900 beter passen.
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Eerste vier delen, zijnde : Het
Dagboek van de Heer van der Putten, 276 blz. (geb. 163 F) ; Brieven 1905-1930, 328 blz. (geb. 171 F) ; 1931-1949, 328 blz. (geb. 163

I)IRK COSTER : Verzamelde Werken.

F) ; 1950-1956, 322 blz. (155 F). De delen zijn afzonderlijk verkrijgbaar ; het eerste viertal in totaal 596 F. Verzorgd door Henriette
L.T. de Beaufort, met inleidingen van M.G. Coster-van Kranendonk,
Henriette L.T. de Beaufort en Prof. Dr. N.A. Donkersloot, e.a.
Leiden, A.W. Sijthoff, 1961. Persagentschap, Brussel.
De grillige curve der literaire waardering volgend, mochten vereerders
van Dirk Coster hopen, dat zijn werk een goede kans zou maken in. zijn
geheel herdrukt to worden in een geordende uitgave. Dat nu reeds binnen
vijf jaar na zijn overlijden (Coster stierf 8 oktober 1956) de eerste vier delen
van zijn Verzamlede Werken verschenen zijn, danken wij wellicht aan het
lichtelijk kenterend getij, zeker aan de voortvarendheid van Mevrouw Henriette L.T. de Beaufort en de toegewijde arbeid van Costers vrouw, Mevrouw M.G. Coster-van Kranendonk. De vier delen zijn uitstekend verzorgd
en men neemt ze graag en gemakkelijk ter hand om de kennismaking met
Costers werk to hernieuwen en voort to zetten.
Het eerste deel der B rieven heef t een ontroerend W oord V oora f van
M.G. Coster-van Kranendonk. Daarna volgt de doorwerkte rede van Prof.
N.A. Donkersloot bil Casters erepromotie to Amsterdam in 1954 en tenslotte leidt Henriette L.T. de Beaufort op zinvolle wijze de Brieven in,
waarvan zij de verzorging op zich genomen beef t. Het derde deel der
Brieven wordt besloten met een nauwkeurig register, waarin brieven en
personen alfabetisch worden vermeld. Zo telt men 29 brieven aan Anton
van Duinkerken gericht, terwijl deze op 18 plaatsen ter sprake komt. Over
Gustave Flaubert wordt op 35 plaatsen gesproken, over Dostojewski op
24 plaatsen. Er zijn 32 brieven gericht aan Urbain van de Voorde, terwip
deze op 13 plaatsen ter sprake komt.
Het is to betreuren dat veel brieven verloren zijn gegaan. ,Vele moeten
zijn weggeraakt ; twee wereldoorlogen zijn niet bepaald gunstig geweest
voor het bewaren van zijn bezit," schrijft de inleidster 1. Doordat de brie-

1 Na onderzoek is mij gebleken, dat er inderdaad brieven zijn zoekgeraakt en vernietigd.
Zo heeft Mevrouw Just Havelaar de brieven van Coster aan Naar overleden man verbrand.
De correspondentie met Stijn Streuvels is ook niet present. Op een desbetreffend verzoek
antwoordde de nestor der Vlaamse literatuur op hoffelijke wijze hem van de opdracht
tot nazoeken to bevrijden, „want ik ben een oud rheumatisch man". Verder lag het voor
de hand, dat uit de correspondentie met J.L. van Tricht vele kleinere brieven en kaarten
die zuiver zakelijke en uitgeversaangelegenheden betroffen, niet werden opgenomen. Een
maal kwam het voor, dat nadrukkelijk gevraagde brieven niet werden toegezonden. Prof.
G. Stuiveling wenste de brieven die hij van Dirk Coster ontving, niet in deze verzameling
to doen opnemen.
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ven aan Dirk Coster niet zijn opgenomen, zou men soms in. het duister
tasten, indien niet overal waar het nodig bleek in voetnoten toelichting
en opheldering werden gegeven.
Uit Het Dagboek van de Heer van der Putten werden voorheen slechts
enkele stukken gepub.liceerd. Coster schreef er met grote liefde aan. Wat
in de Marginalia begon als aforisme, hernomen werd in Wegen en Uitzichten (de geheel omgewerkte Marginalia II) in de vorm van kleine samenhangende essays, heeft in het Dagboek de vorm aangenomen van verhaal,
schets, discussie en monologue interieur. Men moet het Dagboek dan ook
zien als een vorm van creatieve literatuur. De heer Van der Putten is
kassier aan een bank to Haarlem: een erudiet man, een innerlijk fel levende figuur, een vrijgezel die in zijn stamcaf6 De Kroon zijn gesprekken
voert, de krant leest en zijn borrel drinkt. Coster neemt afstand van zichzelf, hoewel hij zich in wezen identif iceert met deze eenzame peinzer.
Andere figuren, als de houtkoper en kleine Jan, dienen als repoussoir. Er
zlin in het Dagboek 24 aanleidingen of thema's, onder Welke Greta Garbo,
Eloed en Spelen, Mussolini, de moord op Rohm, Kunst en Kunstenaars,
Gesprek over het bestaan van God, Kerstmis der Ongelovigen. De belang=
rijkste thema's worden in Avonden behandeld. Het Dagboek heeft hier
en daar een speels intermezzo. Aandacht voor literatuurproblemen komt
weinig aan de orde. Het leven wordt benaderd via krant en illustratie aan
de leestafel en door directe waarneming, nu en dan ook via een boek.
Coster schreef eraan, v66r, tij dens en na de Tweede Wereldoorlog. Hij
schreef eraan met hart en ziel : de geboren essayist kon bier tevens zijn
drang naar vormgeving, naar uitbeelding bevredigen. De creatieve proza.schrijver die zeker to weinig gewaardeerd werd, wist in menige ,avond"
in epische of lyrische trant veel moois en aangrij pends to creeren. Het
werd dan literatuur die menselijke diepte en verdorvenheid peilde en die
soms met visionaire kracht het dwalen der mensheid van deze tijd opriep.
De Vier avonden met Mussolini zijn bewogen geschreven en verrassen
door een grote, christelijke visie. Het Dagboek is een wijs en nobel boek,
al neigt de liefde voor het innige en eenvoudige leven een enkele keer naar
het zoetelijke. Coster schreef het in een lichte, losse trant, vaak in een
parlando dat zich weinig bekommert om een bewuste stilering. Het boek
loopt daardoor het gevaar ook door een wat kinderlijke conceptie -dat men. de literaire waarde niet direct zal onderkennen. Maar op de
hoogtepunten zal het iedere onbevangen lezer aangrijpen en mee aan het
denken zetten. De problemen zijn heel wat dieper dan de entourage en de
aanleidingen zouden doen vermoeden. Steeds meer schreef Coster vanuit
een. positief Christendom. Het voorzichtig zoeken en tasten, de twijfel aan
wat hij de ene avond to haastig beleed, de eerlijke drang naar gerechtigheid zijn er daarom ook, en meer dan eens denkt men aan Goethes adagium : „der gute Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten
Weges wohl bewusst".
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Men vergisse zich trouwens niet in die veel gesmade zachtaardigheid.
Meer dan eens gaat de zachtmoedige wijze over in de strijdbare moralist,
de felle boetprofeet. Zelf schrijft Van der Putten : „Leven zonder strijd is
eenvoudig een onvoorstelbaar lets. In zijn hart wil niemand de strijd
missen, (maar dan) een strijd die zedelijk en aesthetisch aanvaardbaar is."
Het Dagboek bevat twee toevoegingen : het lucide opstel over Nationa*
lisme en Internationalisme (dit is Coster op zijn best) en 25 stellingen over
Kunst en Verantwoordelijkheid. Ern citaat, uit de 25e stelling, moge hier
een plaats vinden, omdat het zo kenmerkend is voor een auteur, voor wie
het esthetische en het ethische onscheidbaar in e6n bedding voortstromen.
„Overal in een samenleving zij n er kernen van mensen die aan ingespannen arbeid, aan geluk en leed de waarde van dit leven leerden toetsen en
die daardoor tot in het diepste van hun wezen van een pervers of modieus
spel met dit leven afkerig zijn. Hen kan men bezweren. het getuigenis
hunner ogen en oren to blijven vertrouwen bij iedere aanstorm der mode
en der dialectische kapriolen waarmede een verdwaald snort intellectuelen
deze mode tracht to rechtvaardigen. Houdt uw afkeer actief tegen een
kunst wier functie het schijnt, de mensen nog wreder en kouder to maken
dan zil reeds zijn." (blz- 274-275)
De Brieven tonen geheel andere aspecten van Costers persoonlijkheid :
de hartelijke, trouwe vriend, de harde werker telkens geremd door zijn
zwakke gezondheid, de lettre die anderen wil doen delen in zijn vreugden
en vondsten, de strijder tegen de onoprechtheid van kliek en coterie. Voor
de literatuurgeschiedenis zijn de brieven ook van grote waarde. Indien ze
slechts gedeponeerd waren op het Letterkundig Archief zou menige literatuurminnaar deze verrassende „Spiegel der letteren" gemist hebben. Van
de oprichting van Verwey's tijdschrift De Beweging in 1905 tot de herdenking van. Betje Wolff in 1956, meer dan 50 jaren was Coster nauw
betrokken bil de Nederlandse literatuur en het leven der tijdschriften.
Als hij zijn oordeel over een enkele auteur blijkens latere brieven herzien
heef t, geschiedde dit niet zonder het to verantwoorden. Men vergelijke
bijv. zijn oordeel over Stendhal op blz. III, 144 (met terugblik) en op blz.
III, 300. Veel tre€€ender is het nochtans, hoe standvastig Coster in zijn
oordeel en letterkundige waardering is. De onbevangen lezer wacht menige verrassing. Men leze passim zijn waardering voor Felix Timmermans
(zie nu, om de overeenstemming, Aafjes in Elseviers Weekblad, 7 oktober
1961) en zijn grote voorbehoud t.a.v. de romans van Marnix Gijsen. Over
Timmermans' Adriaan Brouwer: ,zo diep en verborgen wq s, terwij 1 iedereen er superieur de neus voor ophaalde". (III, 195)
Bijzonder boeiend is de correspondentie met Anton van Duinkerken.
In Brieven II (blz- 21 e.v.) geeft Coster zijn oordeel over de tweede, geheel
omgewerkte druk van Hedendaagse Ketterijen (Bussum, 1946). Hij waardeert het boek zeer. „Het was een groot genot je weer to lezen. De vraag
kwam in mil op, of, waar jouw boek in 't geheel niet verouderd is, ook je
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tegenstander (Just Havelaar) wel zo verouderd zou zijn, als je in je inleiding aangeeft. Mil dunkt : de kansen staan hier voor jullie beiden gelijk.
En al lezende voelde ik een groot verlangen, dat je zoudt eindigen met
een hoofdstukje waarin je zoudt aangeven wat in. Havelaar 60'k voor jou
nog positief en blijvend kan zi jn: De Weg tot de Werkeh kheid bijvoorbeeld lijkt mij een samenvatting to zijn van zijn edel wezen, die verdiende
klassiek to worden." -- Dit is de taal tot een vriend over een vriend, die
elkanders tegenstanders zijn ; noblesse van het hart maar niet minder
zinvol. Deze brief (aan Van Duinkerken) heeft nog een kostelijk postscriptum. Coster waardeert de bladzijden 63 e.v. als een scherpe en definitieve samenvatting van het boek. ,Toch blijven mijn gedachten aarzelen
bij de misschien domme vraag : wat misdoen wij eraan de R.K. Kerk in
zeer veel opzichten to bewonderen en to eren. je antwoord op deze vraag
op blz. 64 stelt mij nog niet tevreden nbch wat daar op volgt." 2 Een
zo beminnelijk polemist was wel bijzonder kwetsbaar, toen hij als viland
werd uitgekozen door E. du Perron. De aanvaller kiest niet voor een eerlijke strijd der geesten, maar heeft geen andere bedoeling dan Coster of
to maken.
In sommige brieven van Coster is de bitterheid om dit bedrijf, dat hem
diep gewond moet hebben, voelbaar. Geen klachten en jeremiades., veeleer
een mannelijk zwijgen. E6nmaal gaat hij over tot een fel verweer. Het is
het scherp geslepen memorandum voor Van Duinkerken, waarin hij de
die hij, „de valse
vrees koestert dat de aanval van Gerard Bruning,
munter", tenslotte als een eerlijke aanval kan waarderen, in de literatuurgeschiedenis zou g ekoppeld worden aan het massacreren door E. du
Perron, als het verzet der jongeren. Het is een temperamentvol pleidooi
en het brengt geen enkele scheur in de vriendschap met Van Duinkerken. Men vergelijke deze zelfverdediging met de brieven van 1 jan. '56 en
16 april '56, aan Van Duinkerken.
Ik heb wat lang stilgestaan. bij wat in de Brieven, ook in de latere jaren,
slechts een accident is. Coster wist trouwens wat hij kon verwachten. Jk
ben eigenlijk van aard een bewonderend criticus en ik heb daar altijd
genoeg over moeten horen" (Aan Mr A. Roothaert, III, 14). Er is naast de
self-defence in de Brieven zo enorm veel dat het begrip van de nieuwe
literatuur en van de grote personages verdiept en verheldert. Indrukwekkend is het verhaal van de dood van Boutens, die hij in extremis bezocht.
Enige maanden later schrij f t hij over de plotselinge dood van A. M. de
2 Van Duinkerken schreef t.a.p. „Het verschijnsel doet zich tegenwoordig 'zoo vaak voor,
dat men nauwelijks iemand ontmoet, die zich in het geheel niet zou aangetrokken gevoelen tot eenig onderdeel van leer of leven der Kerk. Bij de felle bestrijding van vroeger
vergeleken, schijnt die welwillendheid winst. — Doch de Kerk is met loutere sympathie
even weinig gediend als met loutere vijandigheid. Het is niet haar zending, allerlei menschen welwillend to stemmen, dock het is haar roeping, de menschen tot hun zaligheid
to leiden ."
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Jong, slachtoffer van een sluipmoord, die ook een eind maakte aan een
lange vriendschap, onderbroken slechts ten tijde van diens militante sociaiisme. De glorietijd van De Stem weerspiegelt zich in menige brief, zoals
later de moeilijkheden die onvermijdelijk waren. Tal van gegevens vindt
men uit het leven der tiidschriften : De Gids, De Vrije Bladen, De Gemeenschap, Forum. Geleidelijk komt men in de periode van de jongste
literatuur en men ondergaat Costers afgrijzen van de non-significatieve
poezie.
Niets of niemand ontgaat zijn aandacht en hij correspondeert met vrienden van verre (Carel en Margo Scharten - Antink, Achilles Mussche, Urbain van de Voorde) en nabij (Verwey, Mijnssen, A. Roland Holst, Marsman, Jan Mens, Tielrooy en vele anderen).
Temidden van en meestal verweven met het literaire leven van zijn
tijd volgt men zijn eigen leven, zijn Amersfoortse tijd, Delft voor en na,
de oorlogsjaren, de ziekten, de jonge groenten uit het Westland, het onderduiken, de slachtoffers. (Over de geniale explorateur en geleerde, Prof.
Mekel : ,een koningsmens, en een der eersten die de Duitsers fusilleerden".)
Overal voelt men zijn geluk om veel waarachtige vriendschap die stand
hield en om het innig vriendschapsverband met Marie van Kranendonk,
dat in 1955 tot een tweede huwelijk leidde.
De laatste opgenomen brief een week voor zijn dood is aan Bernard Verhoeven : een oprechte felicitatie en een hartelijk woord van dank.
Ongeweten, misschien vaag voorvoeld, schrijft hij in deze brief enkele zinnen die zijn vruchtbaar leven op innige wijze besluiten. ,Na vele jaren
zwervens heb ik mij in het ouderlijk huis neergezet, nu trouwens al vele
jaren. Het is wat to groot en daarom bewonen wij het gemeenschappelijk,
mijn zusters in het 6ne en mijn vrouw en ik in het andere gedeelte. En
in de kamer waar ik ook geboren werd, schrijf ik maar door..." Nog
geen tien dagen later ontviel hem de pen. Zijn dood was rustig en vol
vertrouwen, een Delfts schrijver waardig.
Het is mijn mening, dat Henriette L.T. de Beaufort er goed aan deed
zich niet to beperken tot een keuze uit het vergaarde brievenmateriaal,
maar dat zij daarentegen zoveel mogelijk alles voor de druk gereed maakte.
Dirk Coster bezat als mens en als kunstenaar zoveel allure, dat wij juist
bi j zonder gediend zij n met deze grote verzameling van een halve eeuw
brieven, thans in drie delen uitgegeven.
PIET OOMES
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Lexihon der Weltliteratur im 20. Jahrhundert. Freiburg, Herder.

Dl I (A-J)j 1960, 1096 kol. ; dl II (K-Z), 1961, 1326 kol. + 25 blz.
Van de na Wereldoorlog II verschenen letterkundige lexicons met een
zekere allure was tot dusver slechts ben uitsluitend aan de moderne letteren
gewijd, met name de Columbia Dictionary of Modern European Literature
(New York 1947). Dit referentiewerk behandelt echter alleen de Europese
literaturen. Het lexicon van Herder, dat 13 jaar later verschijnt, onderscheidt zich van het, overigens voortreffelijke, Amerikaanse werk doordat
en er
het ook de ontwikkeling van de allerjongste jaren weerspiegelt
is tijdens het afgelopen decennium heel wat gebeurd en ook en voorai
doordat het informatie verstrekt over de literatuur van de gehele wereld,
uit kleine en grote taal'.gebieden, van cultuiurgemeenschappen met beperkte
zowel als van die met sterke uitstralingskracht : zowel, om er maar enkele
to noemen, over de Vlaamse, Baskische, Catalaanse, Albanese, Zwitserse,
Neo-afrikaanse en Noordafrikaanse dit zijn allemaal trefwoorden als
over de Franse, Duitse, Engelse, Chinese literaturen. Ietwat meer nadruk
wordt gelegd op Duitsland, omdat het boek in de eerste plaats voor de
Duitse markt is bestemd.
Ofschoon de levende literatuur de eigenlilke stof is, wordt herhaaldelijk
teruggegrepen naar het laatste kwart van de vorige eeuw voor zover dit
verleden nog levend is.
Tegenover deze welIkome uitbreiding van de materie staat een minder
gelukkige verenging van het begrip literatuur: essay en kritiek zijn redactioneel terzijde gelaten.. Dit brengt mee dat zwakke romanciers als Henry
Bordeaux en Hans Leip ik kies twee willekeurige slachtoffers met
een artikel worden bedacht, maar niet Thibaudet en E.R. Curtius. Laatstgenoemden en hun lotgenoten worden wel opgevangen in de overzichten
van de nationale literaturen en, als zij tot grote literaturen behoren, in de
bijdrage Literaturkriti,k and Literaturwissenscha f t (83 kolom !) van Ren6
Wellek, alsmede in het uitvoerige personenregister. Sommigen ook in het
artikel Feuilleton, onder welk begrip evenzeer de literaire kronieken van
Robert Kemp als de ,glosas" van Eugenio d'Ors en de kronkels van
Carmiggelt zijn samengebracht.
Behalve artikelen over schrilvers en overzichten van de nationale literaturen bevat dit lexicon een aantal bijdragen over genres en ondergenres,
stromingen en begrippen. Het zijn er in totaal 28. Wat dus inhoudt dat
ook bier weer een keuze werd gedaan. Benevens Drama, Lyrik en Roman
krijgen Feuilleton, Kabarett, Kriminalroman, Kurzgeschichte, Novelle,
Rundfunk and Literatur (Hbrspiel) een extra behandeling. Essay komt
niet voor; de kritiek is samen met de literatuurwetenschap verwerkt in het
reeds genoemde artikel van Wellek, een propvol, formidabel, zij het wat
hybridisch stuk. De meeste stromingen zijn vertegenwoordigd, maar niet
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impressionisme. Gaarne had ik ook unanimisme, neoromantiek, Neue
Sachlichkeit en volksverbonden literatuur bondig toegelicht gezien. Zeer
welkom zijn de artikelen Groteske, Monologue int6rieur, Psychologie and
Literatur en Die Zeit in der Literatur, waarnaast ook weer plaats zou
geweest zijn voor po6sie pure, esoterisme, het magische en de mythe, engagement, vitalisme. Ik denk verder aan Angry young men en beatnik. Dit
verlanglilstje is voor uitbreiding vatbaar, maar ik haast mij aan mijn open aanmerkingen toe to voegen dat het gebodene
dat, ik herhaal het,
mij dankbaar stemt.
een keuze is
In aantal overwegend zijn uiteraard de artikelen over schrijvers. Dat
hier leemten zijn en dat de waarde van de artikelen ongelijk is hoeft nauwelijks to worden gezegd : geen enkel referentiewerk dat door een groot
aantal medewerkers is geschreven, ontsnapt aan deze kritiek. Liever wijs ik
er op dat zowel Margaret Mitchell als Jack Kerouac aanwezig zijn en dat
de jongste Franse romanciers, niet alleen Fran^oise Sagan maar ook RobbeGrillet en Nathalie Sarraute elk hun artikel krijgen. Zulke voorbeelden
typeren m.i. voldoende de ingesteldheid van het lexicon.
Wat deze categorie artikelen betreft valt een nieuwigheid aan to stippen.
De bijdragen over topfiguren worden aangevuld met karakteristieken, beoordelingen en beschouwingen, ontleend aan gezaghebbende literair-historische studien, essays en kritieken. Deze uitspraken, die uit Duitse, Franse
en Engelse werken geput en in de oorspronkelijke talen opgenomen zijn,
ronden de topfiguur of en belichten vaak het voor en tegen. Het proced
verhoogt in aanzienlijke mate de documentaire waarde van het lexicon en
geeft er een vleugje levendigheid aan.
Met zijn 1900 artikelen, geschreven door ruim 350 specialisten van wie
zeer velen niet tot het Duitse taalgebied behoren, en alle voorzien van
bibliografie, is dit, daarenboven met zorg geillustreerde, lexicon van Herder een prachtige prestatie.
R.F. LlssEN.S

Verder ontvingen wij :
De Nijmeegse Nederlandistiek. Rede gehouden in de aula
van de R.K. Universiteit to Nijmegen bij het vierde lustrum van het
gilde Achter 't Vercken op 26 mei 1960. Assen, Van Gorcum 8c
Comp. N.V. - Dr. H.J. Prakke k H.M.G. Prakke, 1960. 35 blz.

H. KEEROMA,

1)r. R. P. MEIJER, Max Havelaar 1860-1960. A commemorative address
delivered at a Public Meeting of the Netherlands Cultural Committee. Published by The Dutch Section of the Department of Germanic Languages University of Melbourne. 19 blz.
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Kl ucht van de koe, 1612. Toegelicht door A. de Bruij t],
geillustreerd door Bertram A.Th. Weihs. Zutphen, N.V.W. J. Thieme
k Cie. VIII - 4:8 blz.

G.A. BREDERO,

De Vriendschap van Albert Verwey en Stefan
George. Pretoria, Mededelings van die Universiteit van Suid-Afrika.

WILFRIED DE PAUw,

1960. 57 blz.
Isaac da Costa. Op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden,

herdacht. Uitgave in opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to Leiden en van de Stichting Het Reveil-Archief to
Amsterdam. Nijkerk, G.F. Callenbach N.V. - Uitgever. 1961. 80 blz.
Bijdrage tot de studie van de woordenschat van Scheldevissers to Mariekerke. Met de medewerking van F. De Bondt.

L. MAEREVOET,

Gent, Secretariaat der Academie, 1961. 221 blz. (Kon. Vl. Acad. voor
Taal- en Letterkunde, Reeks VI, nr. 84).

off icing Ioannis Blaev. Twee inleidende studies bil een kleine tentoonstelling van de Dr. P.A. Tiele-Stichting door H. de la Fontaine Verwey en W.Gs Hellinga. Amsterdam, N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. 1961. 51 blz.

In

Das A"rgernis Brecht. Mlt Beitragen von S. Melchinger, R. Frank,

R. Grimm, E. Franzen and Otto Mann. Basel/Stuttgart, Basilius
Presse. 131 blz., (Theater unserer Zeit, Band 1).
Les Fetes de la renaissance. II. Fetes et ceremonies au temps de Charles
Quint. Etudes de M. Bataillon, Vicomte Terlinden e.a.... reunies et

presentees par Jean jacquot. II. Congres de 1'Association Internationale des Historiens de la Renaissance (2e Section) Bruxelles, Anvers, Gand, Liege, 2-7 septembre 1957. Parijs, Editions du Centre
National de la Recherche Scientifique. 1960, 518 blz. + XLVII pl.
Geb. 530 F.
HADEWIJCH :

Stro f ische gedichten. Middelnederlandse tekst en moder-

ne bewerking met een inleiding door Prof. Dr. E. Rombauts en N.
De Paepe. Zwolle N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink. 1961. 318 blz. 233 F. (Klassieken uit de Nederlandse letterkunde uitgegeven in opdracht van de Mij der Ned. Lett. to Leiden,
nr. 12).
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HET ACHTSTE GRUUTHUSE—GEDICHT
Verbazend weinig aandacht werd tot nog toe besteed aan de vijftien
lange gedichten, die veruit het grootste deel van het rijke Gruuthusemanuscript uitmaken 1 . Waar de liederen, die in dit handschrift voorkomen, nog of en toe de belangstelling van enkele middelneerlandici
weten to prikkelen, geraakt dat zogenaamde „derde deel" van de vermelde codex vrijwel helemaal vergeten. Onze bijdrage wil een poging
aanwenden om het zo raadselachtige als omstreden ach tste gedicht van
deze aparte groep wat toegankelijker to maken 2.
We moeten onvermijdelijk terug naar het handschrift. Wel vindt
men een vrij correcte tekst in de uitgave die ons kanunnik CARTON
in het jaar 1849 bezorgde, dock omdat dit werk allengs onder de
kostbare zeldzaamheden van enkele bibliof ielen gerekend wordt, en
niet eens meer dat matig vertrouwen geniet, waarop het o.i. wel nog
enigszins recht heeft, moet hier een wetenschappelijk beter verantwoorde versie van het gedicht vooropgaan. Het stuk hebben we derhalve opnieuw gecollationeerd, daar de tekstverbeteringen door J.VERDAM reeds in 1890 gepubliceerd 3, terecht door J. GESSLER betwist
werden 4, terwijl ook de tekstkritiek van deze laatste, alleszins wat de
liederen betreft, nog ontoereikend moest blijken 5.
Cursivering verwijst naar afwijkingen van Cartons editie en tevens
naar allerlei tekstkritische nota's, die op het gedicht volgen.
1 De volledige titel van het Gruuthuse-manuscript luidt : Rhetorijcke ende Ghebeden
Bouck van mher Loijs van den Gruythuyse, prince van Wijncestre, Ridder van den
Gulden Vliese — 1462 — dict de Bruges o f to van Brugghe etc... Volgens W. De Vreese
(vgl. aantekening nr. 6) werd deze titel eerst in de 18. eeuw op het handschrift aangebracht.
2 Men vindt het achtste Gruuthuse-gedicht pp. 425-436 in de uitgave van Carton)
Oudvlaemsche Liederen en andere Gedichten der XI Ve en X Ve eeuwen ; uitgegeven
door de ,Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen", 2. serie, no. 9, Gent, 1849.
3 J. Verdam : Over de Oudvlaemsche Liederen en andere Gedichten der 14e en 15e
eeuw ; Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Leiden, IX, 1890, pp. 273-301.
4 J. Gessler : Tekstverbeternde Aantekeningen obi de Oudvlaemsche Liederen en andere
Gedichten uit het Gr.-Handschri f t. Een paleografisch onderzoek ; Antwerpen, De Gulden
Passer; N.R. XVIII, 1941, pp. 41-47.
5 K. Deleu : Tekstcritische Aantekeningen bij de Gruuthuse-liederen ; Album Edgard
Blancquaert ; Tongeren, 1955, pp. 459-466.
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I. Deerste etende :
Vrauwe, in caent niet langer helen,
Hu minne die zal mi tleuen stelen,
Hu troost en betert miln verdriet.
Ghi muecht mi heeten ende beuelen,
5 Laetti mi aldus lange quelen,
An mijn Rif es min dan niet.
Ic duchte dat ment an mi wel ziet.
II. De ioncfrouwe :
Sidt rechte, is hebbe hu wel verstaen.
Ic zal hu andworden als wi gaen ;
10 Het en es hier gheens sprekens tilt.
Sulc es om een oghe vp slaen
In eens vroughers mont gheuaen,
Ende heif ter omme groot despij t ;
Onverdient, des seker zijt.
III. De vrauwe metter scale :
Scinct, heere, want mi drinkens lust.
Weit dat miln herte es al gherust,
Dat mi gheluct es teser stont,
Dat men mi bi hu gaf de stede,
Ende niemen en weit hoe gherne ict dede,
20 Dan allein hu secrete mont.
15

Dies drinkic heil ende al ghesont.

IV. De scinkere :
Vrauwe, drinct van desen roden wijn.
Sijn varuwe wilst alsoot sal zijn,
Dat in miln herte dier minnen brant
25 Branden zal al tleuen miln.
Dij n stede verdrij f t mi alle pij n.
Al ware de werelt in miln hant,
Mi en worde gheen ander heil becant.
V. Dachterste etende :
Ioncfrouwe, mine herte es vul der vruecht ;

30 Om bi hu dus to zine verhuecht,
Daer vp zo hopic nacht ende dach.
Uwe heere hebbic: in rechter werde ;
Maer dat nv yemen leift vp erde,
Die aerch van duechden secghen mach,
35 Dies hebbic alte quaet verdrach.
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fol. 75 r°, 1. kol.

fol. 75 r°, 2. kol.

VI. De ioncfrauwe :
Heere, die niet en meent dan goet,
Al hadde een nider valscen moet,
Vele to min zo lechter an.
Men ziet vele lieden to gader spreken
40 Soude ment al ter aerchei t steken,
Ten zoude leuen wijf no man,
Men souder aerch of zecghen dan.
VII. Die ouer ziende ioncfrouwe :
Ioncfrouwe, al eist dat minne werct,
Men moetze wiselic antieren.
45 De zulke zwijcht nochtan, hi merct,
Ende die de minlike manieren
Wel to rechte can iugieren.
VIII. De man metten broode :
Bi desen broode, is wilde dat mochten
Ghelieuen spreken zonder vaer,
50 Sonder begrijp van quaden ghedochten,
Noch datter niemen en hoorde naer,
Ende is vleesch en ate in een jaer.

fol. 75 v o, 1. kol.

IX. De peinsende :
Ach, wes mach mi des leuens hueghen !
Ic verdwine daer men toe ziet,
55 Ende die mi zoude verbliden moghen,
Ic duchte, hacht lettel vp mijn verdriet.
Minse mi emmer, dan weetic niet.
Het waent de zulke ooc ziln ghemint,
Nochtan men acht sijns niet een twint.
X. Metter spade de man :
60 Dicwile men to zecghene pleicht,
Waer dat minne heuet ghezijn,
Hoe zeere datzoe es ontweicht,
Daer blilft nochtan een wertelkijn.
Ic hebbe ghepeinst int herte mijn,
65 Ic zout gaen souken, wistic waer.
In weet oft es verloren pijn,
Der wertele en werdic niet ghewaer.
Emmer zo seichment obenbaer,
Nochtan in canse ghevinden niet.
70 Wistic wien, is vraechder naer,
Dies mi seide recht bediet.
Het es zo messelic, dat ghesciet.
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Blij f ter een wertelkin, so men seit,
Wie zal mi secghen waer zoe leit ?
XI. De man sittende vp twater penseus bi sinen lieue :
75 Hoe wonderlic es der minnen cracht 1
Sone doet den zinnen dach no nacht
Remedye van haerre meestrie.
Mijn herte es nv in rusten zacht,
Nochtan zo comt in mijn ghedacht
80 Bi twiuele eene melancolye,
Ende destrueirt mij n melodye.
XII. De vrauwe :
Heere, laet hu peinsen staen.
De cnape die zeicht ons dat wi gaen
Spise ende dranc es al bereit.
$5 Hu trueren dat zoude arde zaen
Mijnre herten rauwe doen ontfaen.
Ende onrecht eist, doet men hem leit,
Die niet en ghert dan steidicheit.
XIII. De cnape om eten :
Ghelieuet hu, heere, spise ende dranc
90 Was al bereit eer dhondekine quamen.
Ic hadde hu gheroupen ouerlanc,
Haddic hu niet ghewaent vergramen.
Comt, als ghi wilt, in gods namen !
XIV. De cnape metten zwerden :
Ioncfrauwe, laet ons gaen int pryeel ;
95 Mijn meester es wel, hi zidt int groene.
Haddic yet gheten een morseel,
Te min haddicker mede to doene,
Al zaten si daer tote morghen noene.
XV. Tcamerwijf biden watre :
Hans, die alzo sijn gheseten
100 Hebben int herte vruecht ende spel,
Ende lettel peinsen si om eten ;
Want tzine bi lieue, al wert niet el,
Can elken minre voeden wel.
XVI. De man die biden kinne nemt
Vrauwe, die van hu es versint,
105 Ende dies hu dinct met ionsten went,
Seker hets recht dat hi hu mint,
Ende dat hi hem blidelic ghenert,
Want al hu leuen eis wel wert.
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XVII. De vrauwe :
Heere, mint hi mi die is minne,
110 Mij n hope el nieuwer n aer en hait.
Haddic yet anders in den zinne,
So waer mijn stede dinne ghezait ;
Maer di mi mint, hi eis ghepait.
XIIX. De ioncste ghespele :
Ghespele, is ziene die is minne
115 Der vrauwen nemen biden kinne
Ende ooc in talen staen bi eyn.
Verhandert werden mi de zinne i
Heift hire eniche aercheit inne,
Des ne weit is groot no cleyn,
120 Maer mijn gheloue zeighet : neyn.
XIX. Dhoudste ghespele :
Soete ghespele, slit vp hu hoede !
Ghi sit nosh ionc, ende is vroede
Wat loone dat mi van minnen cam.
Sechdij t hem niet dat hij t gheuroede,
125 Soetelijc, met ghestaden moede,
Dat hize biden kinne nam,
Bi desen cruce, so bem is gram!
XX. Tioncwijf metten rozen :
Vrauwe, hier zijn rozen van soeter roken,
Maer si zijn alle wide ondaen.
130 Daer stater noch, diene zijn niet ontploken,
Daer omme hebbicse noch laten staen.
Wildi, is salre wel omme gaen.

XXI. De vrauwe metten hoede :
De rosen die du daer hebs ghepluct,
Die zijn so hout ende so bedruct.
135 Ic hadde vele lieuere cnoppen. groen
Iuechdiche cnoppen sijn best ghetruct,
Mids dat is meene ent nu gheluct.
Onse minne blijft altoos int saysoen,
Heere, ghine werdes ocusoen.
XXII. De rudder metten hoede :
140 Vrauwe, laedt de rosen hier,
Want in mijn herte es een rozier,
Die altoos bloyet, nacht ende dach,
Met groenen bladen menichertier.
Dien hebdi daer in hu dangier.

fol. 76 r^, 1. kol.

245

145 Ghi zij t de roze, is does ghewach,
Die nemmermeer verdeluwen mach.
XXIII. De vrauwe metten keersen
Heere, wildi deser kerzen niet ?
Ghi sit so zeere der vp ende ziet.
Neimt dese ende zecht mi hu ghedachte.
150 Als mi uwes bi sijns heil ghesciet,
So ne can mi deren gheen verdriet,
No bi daghe, no bi nachte.
Mi dincke, dat ic: hu niet en slachte.
XXIV. De man metten kersen :
Vrauwe, in peinse dinc anders ghein,
155 Dan dat elc kersekin bi eyn
Sij n ghecoluert na mij n abij t,
Naer hu abil t de stalen reyn.
Aldus zo zil n wi twee ghemeyn,
In een ghebonden talre tij t,
160 In bernender vruecht, dats miln iolijt.
XXV. Twij f van den peeren :
Heere, werpt hier in een peere,
Die hu, no mi, no niemen en dere,
Entie mijnre herten conforteirt,
Entie is blidelic verteere,
165 Entie mi voedt als ics begheere,

Met zulker smake gheordineirt,
Dat se mi nieuwer in grieveirt.
XXVI. Dheere metten peeren
Mijn Iiefste vrauwe, siet, daer es eyne,
Daer is hu mede to gheuene meyne
170 Sin, herte en moet, ende alle tmijn.
Al bem is dies van werden cleine,
Hu eyghin vri, in trauwen reine,
So willic eeuwelike zijn,
Altoos naer den wille dijn.
XXVI I. T j oncwij f metten corue :
175 Die sulc een Pere ghecrighen conde,
Ghegheuen met alzo goeder jonde,
Dat ware een arde lieflic fruut.
Maer men ghef ter al den dach,
Ontfancse these ontfanghen mach
180 Die niet en hebben zulc virtuut.
246

XXIIX. Wouter :
Wat, haen ! Ley faes ! Haen ! Com voort !

De lieden zijn ouer lanc gheseten.
Waer ouer lichdi ? Sidi versmoort ?
Hadde de spise hier ghezijn, se ware gheten.
185 Ic zal hu wellecommen met smeten !

fol. 76 r,,, 2. kol.

XXIX. De knecht
Wat, is comme ! laic, Wouter ! Hoe stadi en krijst i
Waendi dat is bem een paert ?
Hadde men mi niet den wech ghewgst,
Ic ware verdoolt to Laepscuere waert !
190 Ghi hebt onrecht, dat ghi alzo ghebaert.
XXX. De vrouwe ziende na den peinsere
Ay, lacen ! Hoe penseus sit die man !
Mi dinke, hi niet verbliden can.
Seker, zijn last weicht hem to zwaer.
XXXI. De man:
Vrauwe, daer leicht mi lettel an.
195 Houdi mi des lidens van,
In achte vp niemens liden meer.
XXXII. De cussere :
Mijn vutvercorne, lieflic beilde,
Mocht dit eeuwelic ghedueren !
Al haddic weinsch van alre weilde,
200 In zoude niet anders willecueren.
XXXII I. Twij f
Mijns hertzen troost, is bem veruaert
Vor wroughers, dat si ons zijn bi.
Dies biddic hu, dat ghi verwaert
Mijn eere, want wi ne zijn hier niet vri.
XXXIV. Die leste man metten valke :
205 Adieu, miln herte ! Adieu, mijn zin !
Adieu, al dat is zelue bin !
Adieu, mijn hoochste souerheinne !
Mi ne can voor dan gheen heil ghescien,
Dan hopen om een weder zien.
210 Des dar dij n twiuel wezen cleine,
Want is dii n eigh ijn bem alleine.

XXXV. Twijf metten valke :
Heere, des bem is zonder vaer,
247

Ende des betrauwet mi ouer waer.
Miln herte hu nemmermeer begheift.
215 Tsceiden doet mi arde zeer.
Peinst varinc om een weder keer,
Daer na mijn zin verlanghen heift.
Adieu, mijn troost voor al dat leift 1
Onverbiddelijk stipt volgt onze tekst het manuscript, waaraan alleen
werden toegevoegd : 1. een nieuwe punctuatie en hoofdletters naar
de eisen van het moderne schrif tbeeld ; 2. een summering van de
verzen (Arabische cijfers) en van de versgroepen (Romeinse cijfers)
3. de oplossing van allerlei gebruikelijke afkortingen.
Ofschoon naar volledigheid strevend, hebben wij toch getracht onze
tekstkritische nota's zo beknopt en tevens zo overzichtelijk mogelijk
to houden, zonder het schriftbeeld van het gedicht door ailerlei storende diakritische tekens to moeten ontsieren. Daarom vooraf enkele
algemene opmerkingen, die voor de gehele tekst of voor meer plaatsen
in het gedicht gelden.
Een nieuwe uitvoerige beschrijving van het handschrift is na de
postume bijdrage van W. DE VREESE 6, die de gehele codex paleografisch onderzocht, wel overbodig. Hij herkende in het Gruuthusemanuscript 12 versch illende handen, die hij elk met een letter uit het
Griekse alfabet aanduidde. Het achtste gedicht werd geschreven door
de hand E , die o.a. van folio 68 tot folio 80 aan het werk was, en
die de paleograaf t.a.p. pag. 251 beef t gekarakteriseerd.
Van dezelfde hand als het onmiddellijk voorafgaande stuk (nr. 7)
geschreven, zonder enige andere aanduiding dan Brie overgeslagen,
onbeschreven lij ntj es, begint het gedicht nr. 8, dat in het handschrift
evenals de andere gedichten geen nummering vertoont. Spaarzaam
met zijn perkament, tegen het einde van de eerste kolom van folio 75
vangt de kopiist dit gesprek aan, dat verder loopt over de tweede
kolom, de beide kolommen van folio 75 v° en eindigt, op zeven lijnen
na, aan de voet van de tweede kolom op folio 76. Tussen de gedichten
IIX en IX, leest men nog het woord : Nota.
Ofschoon de spellingsschommelingen tussen i/j, s/z, en u/v, wat de
paleografische interpretatie van het handschrift betreft, weinig om
6 W. De Vreese : Het Gruuthuse-handschri f t. Met vijf fascimiles ; Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde ; Leiden, LIX, 1940, pp. 241-261. Een postuum artikel
uitgegeven door G.I. Lieftinck.
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het lijf mogen hebben, gezien de inconsequentie die hier heerst, volgen we op een wenk van W. De Vreese stipt het manuscript, zonder
nochtans naar dergelijke afwijkingen van de editio princeps in onze
nota's to verwijzen.
Ook in het gebruik van hoofdletters volgde Carton het handschrift
niet, dat slechts voor de initialen van de ,opschriften" 7 en van de
verzen een majuskel heeft ; het hs. heeft dus „laepscuere", ,wouter"
enz.
Waar in onze tekstkritische nota's, die vender naar de nummering
van de verzen gerangschikt volgen, geen speciale verklaring to vinden
is voor in de tekst gecursiveerde letters of woorden gaat het steeds om
gebruikelijke afkortingen, die elke middelneerlandicus dadelijk zal
herkennen. Deze abbreviaturen komen bier vrij veel voor: 59 in het
totaal. Meestal betreft het de n, die op het eind van een woord wordt
opgelost (30 maal ; slechts eenmaal mij're<mijnre (vers 163). Verder
worden door afkortingen vervangen de letters en lettergrepen : er
(10 maal), de van ende (8 maal), de m steeds voor een andere m (6
maal), slechts eenmaal he' < hem (vers 87), rauwe l rouwe valt weg in
't woord ionc f ro(a)uwe (3 maal), aer van daer (eenmaal) en rau /rou
van vra(o)uwe (6e'nmaal) . Al deze abbreviaturen kunnen slechts op
een traditionele orthografie wilzen, daar ze zeer inconsequent gebruikt
worden, en geenszins slechts daar, waar de kopiist plaats moest uitsparen.
Voor allerlei andere afwijkingen van Cartons uitgave, voor vergissingen of verbeteringen op het handschrift en reeds gepubliceerde
tekstkritiek raadplege men de volgende lijst :
Vers 6 :

Het hs. heeft niet min, doch zeer duidel"k mi* ** waarvoor reeds Carton terecht min schreef.

Vers 25 : Gessler o.c. pag. 21 verbeterde reeds Vrauden —- Branden en verwees hierbij naar het Mnl. Wb. i.v. „vrouden" ; hier moest niet van emendatie gesproken worden,
daar het ms. niet duidelijker kan zijn.
Vers 31 : Hier moet erop gewezen worden, hoe bijzonder stipt de
middeleeuwse dichters die in het Gruuthuse-hs. aan het
woord kwamen, het rijm gehanteerd hebben. Zelfs voor
7 ,Opschriften", „titels" : beide benamingen overgenomen van J. Verdam en anderen,
ofschoon het hier eigenlijk niet gaat om titels of opschri f ten in de gewone betekenis,
doch uitsluitend om de aanduiding van personen die aan het woord komen.
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de ingewikkeldste en langst volgehouden rijmschema's
vindt men in deze lijvige codex nauwelijks een paar
vlekjes. In hun tekstkritische bijdragen hebben VERnAM en GESSLER beslist to weinig aandacht besteed aan
het rijmonderzoek. Meer zin voor dit rijmenspel liet ons
toe menige slechte lezing in de ,liederenil to verbeteren
en zelfs dooreengehaspelde strofen to reconstrueren ^.
Deze riimtucht mocht ook voor het achtste gedicht niet
uit het oog verloren worden, wat in vers 31 duidelijk
blijkt. Bij Carton leest men dach ende nacht, wat met
de versie van het hs. niet overeenkomt. Noch Verdam,
noch Gessler achtten het nodig rekening to houden met
de correctietekens, die boven deze woorden aangebracht
werden. Deze tekens verlangen nochtans de lezing nacht
ende dach, zoals dit ook door het rijm wordt geeist.
Boven de drie woorden staan immers fijne stippels, respectievelijk 3, 2 en 1. Men moet ze als Romeinse cijfers
verstaan, zodat deze correctietekens overeenkomen met
de gewone manier, waarop we nu nog een verkeerde
volgorde van de woorden rechtzetten.
Vers 32 : De U-initiaal is opvallend klein. Alles ' ns gebruikt de
kopiist weinig of nooit een hoofdlet^er „U" ; wel komt
in dit hs. zeer dikwijls de spelling „Hu" voor in het
begin van een vers; misschien l andaar dan deze zonderlinge spelling ook wel midden in het vers.
Het hs. heeft aecheit ; een tweede maal verbeterde CarVers 40 :
ton stilzwijgend, maar correct.
Titel VII : Bij Carton overziende met een woord. Ofschoon de spatiering van de woorden bier zo groot is, dat men twee
woorden moet lezen, dient gezegd, dat in het hs. alleszins een neiging bestaat om tussen de „r" en een volgende letter meer to spatieren dan tussen andere letters
van
eenzelfde woord ; men vgl. vers 160.
Vers 49 :

Hs. ,Ghelieue".

Vers 52 : Voor jaer" heeft het hs. niet de gewone „j" doch een
grotere, ongeveer de initiaal „I" zonder de hierbil steeds
gebruikte versiering ; dezelfde „j" in vers 176 : jonde".
Elders komt de T' alleen voor in de verbinding ,11" en
heeft dan geen horizontaal boogje zoals hier. Voor de
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Vers 92 :

klankwaarde van een J" staat in al de andere gevallen
een „i" : „ionc, iaic", enz.
Het hs. heeft wel hueghen, dat rijmt met moghen. Deze
beide woorden komen in het hs. herhaaldelijk voor, zowel met de spelling „o" als met de spelling „ue" ; bij de
uiterste zorg aan de rijmen besteed — vgl. vers 31 -valt dit op.
Vgl. vers 53. Fouten tegen het rijmschema, zoals ze
voorkomen in de verzen 31 en 53/55 leren wel iets omtrent de werkwijze van de kopiist. Deze was evengoed
vertrouwd met de wending ,nacht ende dach'' als met
de woordgroep ,dach ende nacht", kende en gebruikte
evengoed de spelling ,moghen" als ,mueghen". Het is
dus duidelijk dat hij niet woordje voor woordje kopieerde, zoals men vaak geneigd is to geloven. Men mag
het monnikengeduld wel idealiseren, dock die kopiisten
moeten nog al een vaart genomen hebben ! Ze lazen
verzen en schreven verzen ; van „letters tekenen" was
zeker bij een kopie als deze geen spraak.
Carton : minze.
Carton : dat zoe, twee woorden.
Verdam, Mnl. Wb, geen spelling obenbaer voor ,openbaer'
Carton u i.p.v. hu ; vgl. nota vs. 32 en K. Deleu : Tekstcritische Aantekeningen, o.c. pag. 462.
Hs.: ghesteidicheit, doch eerste lettergreep geschrapt op
het hs. ; een van de weinige vergissingen in deze lijvige
codex.
Carton: Hacddi ; reeds verbeterd door Verdam, o.c. pag.

Vers 98 :

Hs.: si ; Carton zi ; Verdam, o.c. pag. 286 verkeerdelijk

Vers 106:
Vers 115:
Vers 118:

Carton a i.p.v. hu.
Carton: bi den (twee woorden).
Hs. enich met een klein donker vlekje rechts boven de
„h" ; wschl. een bijgevoegde corrigerende „e". Carton
eniche. De spelling -fiche voor -ige is niet zonderling ;
vgl.: Iuechdiche vs. 136 en ,menichertier" vs. 143.
Carton set i.p.v. sit van het werkwoord ,sijn" ; vgl. vs.
147. Het gehele vers luidt bij Carton : Ghi set noch ende

Vers 53 :

Vers 55 :

Vers 57 :
Vers 62 :
Vers 68 :
Vers 82 :
Vers 88 :

286.
Wz.

Vers 122:
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is vroede. Op het hs. is tussen ,noch" en ,ende 9 een niet

Vers 127 :

Vers 133 :
Vers 137 :

Vers 140:
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zeer duidelijk leesbaar woordje boven geschreven. Gessler o.c. pag. 21 emendeerde : „sit noch (te na, bovengeschreven) ende". Ziln lezing ,tena9' overtuigt niemand
die het hs. onder de loupe nam. Men leze liever : Ghi
sit (= zijt) noch ionc, ende is vroede..., wat op het ms.
eerder to herkennen is en ook meer zin heeft.
Na ,cruce" op het hs. een duidelijke punt op halve letterhoogte ; wschl. met de waarde van een uitroepteken
vrijwel geen leestekens in dit hs.
Het woordje Baer achteraf boven geschreven.
Verdam, o.c. pag. 278, vond de lezing mi beter dan de
versie van Carton, die zoals het hs. „nu" heeft. De zin
is wel : „en 't nu gelukt ; vermits het nu mogelijk is; nu
het juist wil lukken, dat er jeugdige knoppen zijn". Deze
betekenis sluit het best aan bij de verzen 130/131 en
135/136.
Carton heeft laetic i.p.v. laedt. Noch Verdam, noch Gessler werden door deze ongewone, moeilijke lezing —
want, wat betekent dat „laetic" ' — gewaarschuwd. Ofschoon het hs. maar een ongelukkig geschreven At" vertoont, kan er o. i. over de lezing laedt geen twij fel oprijzen. De inversie laetic impliceert ofwel een modale betekenis in de aanvoegende wijze „laete ic, dat is laete", en
dan dunkt ons de betekenis wel duidelijk, doch de zin
eerder ongewoon ; ofwel hebben we hier niet to doen
met een door enklisis onduidelijk geworden aanvoegende
wijze, doch met een indicatief. Maar dan kan de betekenis van deze inversie alleen zijn :.,indien ik laat", wat
door het daarop volgende „want" en door de betekenis
van de gehele passus onmogelijk gemaakt wordt. Aanvaardt men de gebiedende wijze laedt, van het werkwoord „laten", dan wordt alles duidelijk : „laat maar
deze rozen hier, ik weet een schonere bloeien ... " De
spelling ,dt" moet hier geenszins bevreemden ; toch niet
meer dan de schrijfwijze ,sidt" (tweemaal) van het werkwoord ,sitten" ; vgl. de vzz. 8 en 95. Vergelijkt men de
letters ,dt" in de verzen 8 en 165 (,,sidt" en „voedt") op
het hs., dan kan omtrent de minder duidelijke lezing in
vers 140 geen twijfel overblijven.

Vers 150:

Carton: bisijns (een woord).

Vers 151:

Carton : ,Sone" ; hs. twee woorden.

Vers 158 :

Car. ,wy" i.p.v. , wWr.

Vers 160 :

Hs.: ber nender ; Carton : bernen der; Gessler o.c. pag.
23 : bernender ; vgl. echter de nota bij titel IV.

Titel XXV : Bij uitzondering geen hoofdletter op het hs. voor de eerste letter van de titel ; nochtans Twij f in de opschriften
XXXIII en XXXV.
Vers 171: Carton: ben i.p.v. bem. Hs.: bem, bier een gewone
vorm, die ook voorkomt in de verzen 127, 187, 201,
211, 212.
Vers 176:

Vgl. vers 52.

Vers 181: Lees liever haen en niet haeu zoals Verdam meende to
moeten verbeteren. Louter paleografisch gezien zijn beide lezingen betwistbaar, ofschoon hier het manuscript
aan duidelijkheid niet to wensen laat. Alleen maakt het
nergens veel onderscheid tussen de „u" en de „n". Daar
het woord er tweemaal zeer duidelijk geschreven staat,
is een vergissing uitgesloten. De betekenis moet de doorslag geven. Verdams ,haeu" kan dan wel niets anders zijn
dan een tussenwerpsel, een nevenvorm van ,hau", met
de betekenis : „kijk eens, zie eens, zeg eens, hei daar !"
Dit blijft niet uitgesloten, ofschoon de herhaling van dit
tussenwerpsel niet zeer natuurlilk klinkt in de mond van
de woedende „Wouter". Men houdt dit woord beter voor
een scheldwoord, en liefst voor een zeer erg. ,Wat ! "
scheldt Wouter, ,haen ! leyfaes (-- luilak) !" en alsof
het decrescendo hem helemaal niet bevredigde, herneemt hij het sterkere scheldwoord ,haen !" Maar wat
betekent dan dit ,haen" ? Het Mnl. Wb. geeft onder
„haen, hane" o.a. de betekenis „losse kwant" op.
Daar is ook nog hanne, hannen en hannin voor „Jan",
dock ook voor ,een hals, een sul". Mocht hierbij ook
niet verwezen worden naar het lied nr. 71 uit het
Gruuthuse-hs. ? Men vgl. Carton, pag. 137-139. Hier is
precies oak een ,Wouter", een brutale kerel aan het
woord en aan het werk. H i wil Lijsken „leeren tswingen
tvlas", wat door het Mnl. Wb. niet verklaard wordt in
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zijn obscene betekenis ; men vgl. echter het Mhd. 80
Wouter wil dus ,slin willeken doen", wil Naar ,doen dat
zotte dinc", en wanneer Lijsken tegenstribbelt, herhaalt
hil tot driemaal toe
Wat, Lilskin,
Vindi mi niet in uwen scoot,
So seght dat is een annin bin.

Wat, Lijskin,
Laetti hier niet enen pant,
So seght dat is een annin bin.

Wat, Lijskin,
Doe is v noch niet wesen tam,
So seght dat is een annin bin.

Opvallend is het, dat dit zo weinig voorkomende woord,
klaarblij kelij k een grof scheldwoord, tweemaal in de
mond van een ,Wouter" gelegd wordt, die in de woordgroep ,wilde Wouter" bij Verdam (Mnl. Wb.) als brutale kerel doorgaat. Heeft dit woord soms niets to maken
met het Duitse ,Hahnrei", het Franse ,coquin" ?
Carton : doet i.p.v. dat.
Vers 202 :
Carton : dus i.p.v. dies.
Vers 203 :
Vers 208 : Carton : voordan, een woord.
Vers 210 :
Das in het hs. en bij Carton lijkt me voor dar een begrijpelijke fout van de kopiist. De betekenis eist wel des.
Carton eighen i.p.v. eighijn.
Vers 211 :
Tot zo ver onze tekstkritiek, waaruit nog eens moet blijken hoe
weinig men het recht heeft die oude uitgave van Carton to onderschatten. Hoe vaak schieten critici to kort, wanneer hun belangstelling to
louter paleografisch blijft, wanneer de vorm en de betekenis van het
kunstwerk to weinig boeien.
Hoever staan we nu met de studie van die vijftien langere Gruuthusegedichten, en meer bepaald van dit achtste gedicht ? Opvallend is
het, dat nog geen enkel van deze merkwaardige stukken een aparte
bijdrage heeft uitgelokt. Steeds slechts bij gelegenheid, d.w.z. naar aanleiding van een algemeen onderzoek omtrent de gehele Gruuthusecodex, of in een verhandeling over de ,liederen", wordt ook terloops
naar een of ander gedicht uit de bedoelde reeks verwezen.
8 Voor de uitdrukking „tswinghen tulas" vergelijke men het Mhd. Handw&terbuch
v.M. Lexer.
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In zijn inleiding tot de uitgave van het handschrift vestigde reeds
Carton de aandacht op het tweede en het dertiende gedicht (o.c. pag.
IV en VIII). Bij Naar studie over de „liederen" heeft Nelly Geerts 9
vooral de nummers I, II en XII van de reeks betrokken (o.c. pag.
89 vv.). Slechts van de gedichten X en XII ke pt men de auteurs :JAN
VAN HULST en JAN MORITOEN, die hun naam in acrostichons to kennen gaven, en die men intussen veel meer heeft toegedicht, dan men
met zekerheid kon vaststellen 10. Verder genoten deze stukken in een
meer gespecialiseerde, wetenschappelijke literatuur alleen nog de louter paleografische belangstelling van enkele middelneerlandici, die het
Gruuthuse-handschrift in zijn geheel tekstkritisch onderzochten 1^.
Verheugend is het intussen, dat aan de universiteit to Gent een licentiaatsverhandeling aan een van deze gedichten werd gewild 12 . Hoeveel
nuttig, voorbereidend werk zou een ploeg van jonge vorsers op dit
bijna nog totaal onverkend terrein niet kunnen presteren.
Gok onze lijvige N ederlandse literatuurgeschiedenissen hebben over
deze gedichten nog maar weinig zakelilks aan het licht gebracht. Niet
eens krijgt er elk stuk een afzonderlijke vermelding. Men vergenoegt
zich meestal met een beknopte, en naar het schijnt, wel eens met tegenzin gestelde samenvatting, of tracht die Middelnederlandse rariteiten
vlug en zonder veel overtuigende argumenten bij een of ander genre
thuis to wijzen. Nergens komt het tot een grondige bespreking ; maar
men wil toch volledig zijn.
Zo lezen we gemakkelijk op een blaadje samen, wat ons de wetenschappelijke literatuur Omtrent dit achtste gedicht leert. Dat men daarvan nog de helft mag schrappen is niet zo erg als het ontbreken van
alle belangstelling voor deze merkwaardige gedichten. Het mocht wel
nuttig zijn hier een en ander to resumeren.
In zijn reeds vermelde tekstkritische bijdrage (pag. 273) geeft J. Verdam ons alleen de volgende overweging ten beste : ,Een onbegrijpelijk
gedicht met de zonderlingste opschriften boven de strophen 13 b.v.
9 N. Geerts : Die alt fldmischen Lieder der Handschri f t Rhetorycke ende GhebedenBouck van Mher L.v.d. Gruythuyse ; Halle, 1909.
to K. Deleu : Wie schree f de Middelhoogduits-getinte Liederen in het Gruuthusehandschri f t ? ; Spiegel der Letteren III, 1959, 2; pp. 81-97.
11 Vgl. de aantekeningen nrs. 3, 4, 6.
12 Licentiaatsverhandeling van O. Delange, 1959.
13 we gebruiken het woord ,strofe') slechts voor regelmatige onderdelen van strofische
gedichten, vooral hier van de liederen uit het Gruuthuse-hs., waarnaar meer zal verwezen
worden. Voor de ongelijke onderdelen van het achtste Gruuthuse-gedicht gebruiken we
liever de term ,versgroep".
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,deerste etende ; dachterste etende ; de overziende ioncfrauwe ; de man
sittende up twater penseus bi sinen lieve ; de cnape om eten ; tcamerwijf bi den watre ; de cussere ; twijf metten valke' (het schijnt een
fragment to zijn van een gedicht, gemaakt onder een maaltijd)"... 't Is
duidelijk, dat J. Verdam het stuk niet begrepen heeft, zoals hij dit ook
grif toegeeft. Dit blijkt trouwens ook voldoende uit zijn overbodige
conjecturer in de verzen 98 en 137. Intussen valt ook op, dat die ,zon
derlingste opschriften" moeilijk duidelijker kunnen spreken. Verdam
geeft slechts een beperkte keuze van de 35 ,titels", die boven de versgroepen staan. Misschien paste ,,metter spade de man" minder goed
in een gedicht „gemaakt onder de maaltijd". Ook afgezien van deze
spitter lijkt ons Verdams overweging bijzonder gewaagd en zeer onduidelijk. Een gedicht waarin o.a. ook ,etenden" worden voorgesteld, of
eerder nog, slechts aan het woord komen, is geen gedicht ,gemaakt
onder een maaltijd". En vanwaar kon Verdam een ander argument
halen ' Alleen willen we later even terugkomen op de zo voorzichtig
uitgedrukte mening, dat we hier met een fragment zouden to doen
hebben. Maar ook daaromtrent moet dadelijk twijfel oprijzen, vermits
het gedicht in dit verband Mina uitdagend aanvangt met Deerste...
en eindigt met „Die leste man..." en met een Adieu!
Men voelt ook de aarzeling aan van J. TE WINKEL, wanneer hij het
toch maar waagt dit gedicht onder de dramatische poezie to rangschikken. Hij denkt hierbij aan zogenaamde ,tafelspeelkens", die ,voor
mijns heeren tafel" door ,menestrelen en sprooksprekers" werden opgevoerd. Over de inhoud van dit stuk laten we hem even aan het
woord: ,Eene geheele vertooning van ruim 30 na elkaar optredende
personen, die ieder slechts eenmaal in eenige versregels het woord voeren tot de toeschouwers of tot een der medespelers, maar toch volstrekt
niet met elkaar eene eigenlijke dramatische handeling voorstellen,
hebben wij in een gedicht van 218 verzen. Het begint met een etenden man, die eene liefdesverklaring doet aan eene jonkvrouwe, Welke
hem beantwoordt. Daarop voert eene ,vrouwe metter scale' het woord
om hare drinkschaal to laten vullen door den ,scinkere', die Naar ,den
rooden wijn' als symbool van zijn liefdevuur schenkt. Een ,man metter
spade' zoekt het worteltje op, dat er nog altijd van oude liefde moet
overblijven. Verder treden o.a. op ,de man, die biden kinne nemet',
de vrouw die bij den kin genomen wordt en de joncste ghespele', die
dat aanziet, ,tjoncwlif metten rosen, die sijn alle wide ondaen' en een
,ridder metten hoede', wiens ,herte es een rozier, die altoes bloyt, nacht
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ende dach', enz. enz." 14. Krijgt men niet de indruk dat Te Winkel
dit gedicht criant vervelend moet gevonden hebben ' Zonder veel zin
voor nauwkeurigheid noteerde hil met slechts weinig consequentie wat
hem zo maar to binnen viel, of wat hij bil het stellen nog eens vluchtig
doorbladerend kon aflezen. Men weet niet of het ,enz. enz.", waarmee
zijn opsomming bruusk wordt onderbroken, tegenzin of onzekerheid
moet dekken. Jammer, dat deze schrandere literatuurhistoricus niet
verder ging met zijn wel al to sobere maar correcte parafrasering van
de tekst. Had hij sums het voorgevoel dat hij zou haperen ? Was het
slechts tegenzin, gemis aan belangstelling, of vreesde hij, dat zich verder toch niet alle versgroepen even gemakkelijk zouden laten aan elkaar rijmen ? Intussen gaf Te Winkel Loch een paar nuttige opmerkingen. Zo stelde hij vast, dat de ,personen ieder slechts eenmaal het
woord voeren, en zich richten tot de toeschouwers of tot een der medespelers".
J. VAN MIERLo neemt deze laatste constatering over, dock schijnt
voor dit gedicht ook niet veel to hebben gevoeld. Na to hebben gewag
gemaakt van de ,lange allegorieen onder de 15 of 16 gedichten, die
.het derde deel uitmaken van het Gruuthuse-handschrift", geeft hij een
weinig ophelderende samenvatting van het gedicht nr. I, nog kortere
aanduidingen omtrent andere stukken uit deze reeks, en wijdt aan de
verzen die ons bier interesseren slechts de volgende zin : „Elders treedt
een stoet op van een dertigtal personages, wel verkleed naar het schijnt,
in groepjes van twee meestal, ieder met enkele verzen, waarin zij met
elkaar of met de toeschouwers op zinnebeeldige wijze soms liefdedingetjes opzeggen 15". Slechts een nieuwe suggestie : ,een stoet van een
dertigtal personages, wel verkleed naar het schijnt". Jammer, dat uit
Van Mierlo's tekst niet duidelijk blijkt, of hij wel degelijk aan een
echte optocht, aan een ,stoet" heeft gedacht, waarin enkele personen
het woord zouden voeren. We kennen inderdaad nog dergelijke optochten en processies, waarin gedeclameerd wordt. Maar de literatuurhistoricus kan hier natuurlijk ook slechts beeldspraak gebruikt hebben
en bedoelen : voor het oog van de lezer trekt een bonte stoet voorbij .
Alleen dat ,wel verkleed naar het schijnt" doet weer aan de vermeende
optocht denken, ofschoon men in de 35 versgroepen maar moeilijk enig

14 J. Te Winkel: De Ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde ; Haarlem, 1922;
deel II, pag. 151.
15 J. Van Mierlo : Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden ; deel II : De
Letterkunde van de Middeleeuwen, pp. 39-40.
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spoor van travestie ontdekt. Wat bij deze drie eminente geleerden treft,
is een zekere terughoudendheid, om niet to zeggen tegenzin bij de behandeling van deze stof. Dit kan voortvloeien uit de raadselachtigheid
van het gedicht, manifesteert zich alleszins in een onnauwkeurigheid
en een oppervlakkigheid, die we bij deze meesters niet gewoon zijn.
Hebben we hier nu met een „fragment", met ,toneel" of met een
„stoet" to doen ? Het oordeel van drie verdienstelijke vorsers kan niet
zonder enige lering zijn ; hun onenigheid is reeds een stimulans, en er
pleit wel iets voor elk van deze drie opvattingen. Kan men die soms
niet met elkaar verzoenen ? Waarschijnlijk wil toch alleen het toeval,
dat de meervoudige betekenis van de woorden „fragment", ,toneel"
en „stoet" dit met een weinig fantasie wel mogelijk maakt. Een of meer
groepen uit een stoet vormen wel een fragment ; zo een voorbijtrekkende processie of stoet kan allerlei toneeltjes voorstellen ; als die personages daarbij dan nog declameren, ligt een allusie aan „dramatische
kunst" voor de hand. Zelfs die zonderlinge opschriften boven de versgroepen aangebracht (b.v. „de man sittende vp twater penseus bi sinen
lieve") ontzenuwen niet helemaal dergelijke onderstellingen, als men
bedenkt, dat in een stoet ook groepen kunnen voorbijg e v o e r d worden. Doch dan verwart men waarschijnlijk reeds moderne carnavalstoeten met wat voor de middeleeuwer gebruikelij k of zelfs maar mogelijk was. Ligt niet de enige waarde van al deze suggesties in de durf
waarmee ze het opgegeven raadsel pogen op to lossen ? Het Gruuthuse-handschrift stelt meer dergelijke problemen, en wat is redelijker,
dan dat deze allerlei gissingen uitlokken ? Men moest hier nog vaker
en gedurfder zijn mening naar voren brengen, want ook in de vergissing ligt zo dikwijls een nieuwe prikkel. Daarom durven we onbevreesd
nog eens raden, nog eens gissen ; doch deze keer niet zonder voorafgaande poging om dieper tot het gestelde probleem door to dringen.
Met de beschrijving van het studieobject moet alle wetenschappelijk
onderzoek aanvangen, zeker ook de tekstinterpretatie. N iets scherpt
beter de observatie, niets behoedt veiliger voor allerlei fantasie. Laat
ons daarom lezen en nog eens opnieuw lezen, constateren en vergelijken, er steeds zorg voor dragend, dat geen enkel betwistbaar element
binnensluipt en dan twijfel toelaat omtrent de som van onze bevindingen.
Wat staat vast ? Het gedicht behelst 218 versregels. Deze ziln — voor
de eerste maal juist geteld ! — over 35 versgroepen verdeeld. Deze versgroepen zijn niet gelijk, vertonen echter bij alle onderscheid, vaak in
het oog springende overeenkomsten wat hun lengte en vooral ook
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hun rijmschema betreft. Dit blijkt duidelijk uit een hieronder volgende Label, waarin de riimschemata naar de nummering van de versgroepen gerangschikt staan. Twee bijgevoegde kolommen verwijzen naar
de frequentie waarmee hetzelfde riimschema in dit achtste gedicht
voorkomt en naar de nummers van de „liederen", die hetzelfde rijmschema vertonen.
Versgroep

Rijmschema

Frequentie

Liederen
A 156. 60. 99. 115.
129.
120.
Vgl.I.
Vgl.III.
Vgl . YII
31 . 35 . 44. 51.
57.65.67.70.
103.145.
Geen lied.
Geen lied.
Vgl.I.
Vgl.I.
Vgl.VII.

I
II
III
IV
V
VI

aabaabb
aabaabb
aabccbb
aabaabb
aabccbb16
aabccbb

13
13
5
13
5
5

VII
VIII

ababb
ababb

10
10

IX
X
XI
XII
XIII
XIV
xV
XVI
xVII
Mix
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII

ababbcc17
ababbcbccdcddee
aabaabb
aabaabb
ababb
ababb
ababb
ababb
ababb
aabaabb
aabaabb
ababb
aabaabb
aabaabb
aabaabb
aabaabb
aabaabb
aabaabb
aabccb

1
1
13
13
10
10
10
10
10
13
13
10
13
13
13
13
13
13
1

Vgl.I.
Vgl.I.
Vgl. VII.
Vgl.I.

Geen lied.

16 Vgl. hierboven de tekstkritische nota bij vers 31.
17 Vgl. hierboven de tekstkritische nota bij de vzz. 53 en 55.
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XXIIX
XXIX

ababb
ababb

XXX
XXXI

aab
aab

XXXII
XXXIII

abab
abab

2
2

XXXIV
XXXV

aabccbb
aabccbb

5
5

10
10
2
2

Vgl. VII.
Vgl. VII.
24.66.69-74.
87. -F- Refrein v.
80.94. 119. 131.
20.22.23.25.
31.39.43.50.
106.
Vgl. III.
Vgl. 111.

Hoe interessant het bekijken van deze rijmacrobatie is, moge blijken
uit de volgende vaststellingen, die wel niet dadelijk allerlei problemen
oplossen, doch zeker met het oog op de studie van de ,liederen1) van
groot nut kunnen zijn. Eerst wanneer de lezer zin krijgt in het naspeuren van de ontelbare hinen, die doorheen het Gruuthuse-manuscript lopen, zal hij zich in dit labyrint niet langer meer zo hopeloos
verioren gevoelen, en ongetwij f eld ook verder geraken.
Een vij ftigtal Gruuthuse-liederen dus, ongeveer een derde van het
totaal, vertonen opvallende vormverwantschap met de versgroepen van
dit achtste gedicht. Andere Middelnederlandse lyriek zal ook wel dergelijke overeenkomsten opleveren, waarvan sommige hoegenaamd niets
bewijzen, zo b.v. de verwantschap in die kortere rijmschemata ; alles
moest toch rijmen. Doch in strofen van zeven verzen is de mogelijkheid der rijmschikking reeds zo groot, dat bij overeenkomsten van deze
aard met de voorkeur van een dichter kan gerekend worden. Voorzichtigheid dringt zich alleszins op, wanneer het to vergelijken materiaal
in hetzelfde handschrift voorkomt, en wanneer naast een nog veel treffender inhoudsverwantschap ook de taalvergelijking nog heel wat aanknopingspunten biedt.
Hoe zonderling dat N. GEERTS 9, die de Gruuthuse-liederen onderzocht, wel vooral met het oog op de Middelhoogduits-getinte taal, maar
toch ook met belangstelling voor de verhouding van deze lyriek tot de
overige inhoud van de codex, helemaal geen aandacht besteedde aan
het achtste gedicht. Dit misschien, omdat hier de taal nauwelijks Middelhoogduits-getint kan heten. De andere gedichten zijn dit echter al
evenmin, als men afziet van de daarin verwerkte liederen. Zo moest
haar onderzoek tot zeer gewaagde conclusies leiden. In het achtste gedicht wemelt het inderdaad niet van Mhd. woorden en vormen. Alleen
treffen ons ook hier woorden als hertzen en das. Dat we dit laatste
260

woord wel nog voor een fout hielden — we lezen liever „des" — neemt
niet weg, dat de scribent toch met deze woorden moest vertrouwd zijn.
Intussen verliezen we ook niet uit het oog, dat het rijmschema van de
IX. versgroep, a b a b b c e, dat bier slechts eenmaal voorkomt, graag
gebruikt werd in de liederen, zo ook voor het lied nr. 114, dat we op
naam van J a n N i e t e plaatsten 10. Of in het feit dat deze dichter
een der zogenaamde „rondeelliederen" 18 schreef, en ook hier naar dit
soort liederen moest verwezen worden, kan men wel Been besluiten
trekken ; men moest hiermee alleszins nog een tijdje geduld hebben.
Zulks dient evenwel vermeld, omdat zoals gezegd, slechts door het leggen van talrijke verb indingslijnen doorheen het Gruuthuse-manuscript
een betere orientering mogelijk wordt. Hier moet men vooralsnog veel
meer constateren ; eerst later zal men kunnen beweren. Hoeveel valt
hier nog op to merken voor wie de liederen grondiger bestuderen wil.
Of is het allemaal slechts toeval, dat de hier meest gebruikte rilmschemata a a b a a b b (13 maal) en a b a b b (10 maal) ook zo vaak in
de liederen voorkomen ; dat het rijmschema van de versgroepen
XXXII en XXXIII gebruikt wordt in zeven liederen met acrostichon
dat het rijmschema a b a b b c c ook door J a n N i e t e werd aangewend, van wie de naam eveneens door een acrostichon tot ons kwam
dat het ingewikkelder rijmschema van de X. versgroep, slechts tot het
achtste vers genomen, overeenstemt met het rijmschema van het lied
waarmee het gedicht nr. II eindigt 19 ; dat dezelfde rilmencombinatie
van de X. versgroep, slechts tot het negende vers genomen, overeenstemt met het rilmschema gebruikt in de zeven strofen die het XII.
gedicht voorafgaan 20 ; dat ditzelfde rilmschema voorkomt in het lied
nr. 28, voor zover men slechts de verzen telt, die het acrostichon L i e g a e r t vormen ; dat het rijmschema a b a b b c voorkomt in het lied
nr. 131 (acrostichon J A N ), dat a a b (vgl. de versgroepen XXX en
XXXI) als refrein heeft ; dat een zonderlinge beeldspraak (minne —
„rozier", struik of plant bloeiend in het hart van de minnaar) een paar
maal voorkomt in de liederen en ook tweemaal in dit achtste gedicht
(de versgroepen X en XXII vergelijke men met de liederen nrs. 97,

18 B. Ern6 : Rondeel-liederen in het handsehri f t van Gruuthuyse ; in Bundel opstellen
van oudleerlingen aangeboden aan Prof. Dr. C.G.N. De Vooys ; Groningen-Batavia, 1940,
pp. 133-139. Vgl. onze bijdrage vermeld onder aantekening nr. 10.
19 Vgl. Cartons uitgave, ox. pp. 370-380.
20 Vgl. Cartons uitgave, ox. pp. 456-478. Dit gedicht, waarnaar nog zal verwezen
worden, staat op naam van Jan Moritoen, wiens acrostichon men lezen kan in de initialen van de laatste elf versregels.

261

122, 129) ? Hoeveel dergelijke vragen kan men hier nog stellen ? Doch
genoeg ; daar vergleden we reeds naar de inhoud, en eerst moeten nog
enkele uiterlijke kenmerken van het gedicht scherper belicht worden.
Boven elke versgroep staat een persoon vermeld, die, zoals het de inhoud van de tekst duidelijk maakt, wel degelijk als de spreker (ev. de
spreekster) van de volgende versregels moet beschouwd worden. De
duidelijkheid van deze ,zonderlingste opschriften", zoals Verdam ze
noemt, laat althans wat de taal betreft, zo weinig to wensen over, dat
een eenvoudige opsomming ervan het volledigste en zakelilkste overzicht biedt. Alleen de ,titels" boven de versgroepen 7, 14, en 28 behoeven wel enige opheldering, of zijn als men wil, voor meer interpretaties vatbaar. Volgens de versgroepen gerangschikt, worden de 35 personen voorgesteld als: 1. Deerste etende, 2. De ioncfrauwe, 3. De
vrauwe metter scale, 4. De scinkere, 5. Dachterste etende, 6. De ioncfrauwe, 7. Die ouer ziende ioncfrauwe, 8. De man metten broode, 9. De
peinsende, 10. Metter spade de man, 11. De man sittende vp twater
penseus bi sinen lieve, 12. De vrauwe, 13. De cnape om eten, 14. De
cnape metten zwerden, 15. Tcamerwijf bi den watre, 16. De man die
biden kinne nemt, 17. De vrauwe, 18. De ioncste ghespele, 19. Dhoudste ghespele, 20. Tioncwijf metten rozen, 21. De vrauwe metten hoede, 22. De rudder metten hoede, 23. De vrauwe metten keersen, 24. De
man metten kersen, 25. Twijf van den peeren, 26. Dheere metten peeren, 27. Tjoncwijf metten corue, 28. Wouter, 29. De knecht, 30. De
vrauwe ziende na den peinsere, 31. De man, 32. De cussere, 33. Twijf,
34. Die leste man metten valke, 35. Twijf metten valke. Bekijken we
nog eens deze „zonderlingste opschriften" van dichterbij. Nu eens
wordt een nadere bijzonderheid omtrent de bedoelde persoon opgegeven, dan weer niet. Zulke aanduidingen, als daar voorkomen, betreffen
de houding van de personage, of zeggen slechts wat deze in de hand
heeft ; andere vermelden eenvoudig maar de plaats waar een van die
figuren zich bevindt. Waar elke attributieve bepaling ontbreekt,
spreekt ofwel de naamgeving zelf duidelijk genoeg (b.v. de cussere,
de peinsende, de knecht), ofwel blijkt uit het gesprek voldoende bij
welke andere persoon „de man", „de vrauwe" of „de ioncfrauwe"
thuishoren. Zo wordt het b.v. uit de woorden : ,Heere, laet u peinsen
staen..." overduidelijk, dat de ,vrauwe" van de twaalfde versgroep zich
richt tot „de man sittende vp twater penseus bi sinen lieue" (versgroep
XI). Wanneer we verder een poging zullen wagen om de 35 personen
in onscheidbare groepen met elkaar to verbinden, zullen we dieper
moeten ingaan op de inhoud van de verzen in hun verband met deze
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„opschriften". Maar vooraf behoeven die ,titels" nog scherpere ontleding. Bijzondere aandacht verdient hier het gebruik van het bepaald
lidwoord, waardoor alle sprekenden voorgesteld worden als voor de
lezer nauwkeurig aangeduide personen. Nooit luidt het ,een man",
„een vrouw", ,een knecht", maar steeds „de man", „de vrouw", „de
knecht" enz. Slechts „die ouer ziende ioncfrauwe" (versgroep VII) en
„die leste man metten valke" (versgroep XXXIV) worden met een
niet minder bepalend, aanwijzend voornaamwoord, dat ook kon lidwoord ziln, aangeduid ; en voor ,Wouter" kan misschien gelden, dat
de eigennaam, ofschoon ons niet zo duidelijk, elk nader bepalend
woord kon missen.
Waar een afwijking van het gewone taalgebruik treft, moet men bij
het interpreteren van een tekst op zijn hoede zijn. Dit geldt niet alleen
voor diegenen, die de subtielste moderne lyriek pogen toegankelijker
to maken, en of to rekenen hebben met een lange artistieke traditie,
met ontelbare niet conventionele taalmiddelen, met een eeuwenlange,
verfijnde taalcultus, met allerindividueelste taalschepping, die zich
vaak met een verrassende consequentie opdringt. Maar ook de Middelneerlandicus mag dit axioma niet over het hoofd zien. De gewone
vakman verraadt zich immers ook vaak in zijn werk ; dit soms door
zijn uitzonderlijke gaven, dock niet minder door fouten, afwijkingen
van het gewone, ja, in allerlei uitingen van onbeholpenheid of voorkeur. Onze middeleeuwse schilders en dichters waxen in zoveel gevallen niets meer dan vaklui, die hun bestellingen naar goed vermogen afwerkten, penseelden en schreven in opdracht en om den brode. Komt
in hun werk dan het individu minder tot zijn recht, toch moet de
kennis van wat toen als regel gold, mogelijk of gebruikelijk was, de
lezer waarschuwen voor minder opvallende afwijkingen, voorkeur, beperktheid van middelen, technische dwang, cliches enz. enz. Zo moet
men hier blijven stilstaan bij het opvallende gebruik van deze bepaalde lidwoorden. Wie hun n o o d z a k e 1 ij k h e i d begrij pt, zal ook
de andere ongewone bepalingen verstaan, waarmee de dichter zijn personages aanduidde. Stijlfiguren moet men er niet in willen zien, want
dan mochten deze hun beoogd effect niet missen. Hier is kennelijk
een doodgewoon, louter taalmiddel aangewend. Verkeerd zou het ook
zijn hier aan de vertrouwde aanduidingen der personages uit een bepaald soort toneel to denken. Waar in de middeleeuwse dramatiek
„de dood", „de hoop" of andere personificaties optreden, heeft men
steeds met unieke en abstracte zelfstandigheden to doen. Waar in
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wante Welttheater „de dichter", „de keizer" of „de hovenier" enz.
optreden, allen meestal met de insignien of symbolen van hun rol,
gaat het steeds om representatieven van een soort. In dit achtste gedicht valt hieraan niet to denken. Niet „de eter", „de ridder" of „de
vrouw" treden op, maar wel ,een man die eet", alleen „de eerste etende" eerst, en dan verder „de laatste", neen, „de ach terste etende99 ;
of van de vrouwen die kunnen in aanmerking komen, wordt nu eens
„de vrouw met de valk" aangeduid en dan „de vrouw, die staat to kijken naar de man, die daar in gedachten verzonken zit". Deze bepalende lidwoorden hebben dus kennelijk een geheel andere functie dan
de aanduiding van representatieve personen. Er is zelf s meer : zeer
dikwijls komt in het gesprek dat de aangeduide personen voeren hoegenaamd niets voor, dat ook maar van ver verband zou kunnen houden
met de attributies waarmee ze voorgesteld worden. Zo b.v. in de versgroepen I, V, VI, XIV of XXXIV wordt helemaal niets gezegd, dat
zou kunnen betrekking hebben op een maaltijd of op een valkejacht.
En toch lijken de dichter al deze attributies bij deze personen, die
reeds door een bepaald lidwoord zo nauwkeurig aangeduid werden,
volstrekt noodzakelilk. Over de 35 versgroepen heerst dienaangaande
een consequentie, die naar een reden doet zoeken. Deze vindt men
slechts in de bezorgdheid van de auteur, de personages die bedoeld
worden zodanig aan to duiden, dat een 1 e z e r , niet een toeschouwer,
die de personen in kwestie ziet optreden en terzelfder did hoort spreken, kan weten wie bedoeld wordt, wie aan het woord is. Toneel ?
Maar waar de speler zelf verschijnt, en door de luisterende toeschouwer niet voor een andere kan genomen worden, zijn veel van de hier
aangeduide bijzonderheden volstrekt overbodig ; daarentegen stelt toneelwerk heel andere eisen.
't Is duidelijk : We hebben hier to doen met een schilderijgedicht.
Onze tekst wordt in de mond gelegd van personen, die de lezer in
een of ander beeldend kunstwerk, in, een schilderij, een miniatuur, een
tapijt of nog waarschijnlijker in een reeks tekeningen of miniaturen
moest voor ogen hebben. Wie de 35 versgroepen nu aandachtiger leest
en opnieuw overleest, geraakt hoe langer hoe meer overtuigd hier voor
een schilderij to staan. Dat ons inzicht er in ruime mate toe bijdraagt
dit ,onbegrlipellik gedicht", zoals Verdam het noemt, wel verstaanbaar to maken, is, bij het ontbreken van het onderstelde schilderil,
wel ons sterkste argument. Een grondige verklaring van deze verzen
moet echter nog andere argumenten opleveren, die in dezelfde richting wijzen.
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Doch voorop nog een paar vragen. Stelt men zich zo gemakkelijk een
schilderij voor, waarop niet minder dan 35 personen duidelijk zouden
to herkennen zijn en uit elkaar to houden ? Wie met de vele kostbare,
rijk geillustreerde uitgaven over middeleeuwse schilderkunst vertrouwd
is, antwoordt dadelijk bevestigend, want hij herinnert zich zeker miniaturen, die op nog geen half folioblad meer personen laten figureren.
De Vlaamse primitieven hadden voor het schilderij de ruimte veroverd,
en van dat ogenblik of wisten onze miniaturisten nogal wat volkje
op de been to brengen. Beproeft men zelf die vele personages op dergelijk schilderij in hun volstrekte anonymiteit voor anderen schriftelijk
aan to duiden en uit elkaar to houden, dan ligt het middel dat de
dichter uit het Gruuthuse-handschrift gebruikte voor de hand. Van
personen uit een groepje zal het heten : „de eerste" of „de voorste,
de acliterste etende, de vrouw bij het water, de vrouw met de rozen"
enz. Maar men moet zich, zoals reeds gezegd, niet noodzakelijk aan
een schilderij houden. Miniaturen en grotere schilderijen op verschillende panelen bijeengeordend waren trouwens een geliefd genre in
de veertiende en vijftiende eeuwen. Verder mag men ook de tapijten
niet uit het oog verliezen, waarvan er wel meer in een kamer konden
hangen.
Was dit innig samengaan van dicht- en schilderkunst wel gewoon
in het Brugge van die tijd ' Zoveel durven we niet beweren. Het is al
goed, dat in de Middelhoogduitse literatuur een paar treffende voorbeelden van deze merkwaardige symbiose kunnen aangewezen worden,
en beter nog, dat de studie ervan zo ver gevorderd is, dat ze ook op dit
achtste Gruuthuse-gedicht meer licht werpt.
HELLMUT ROSENFELD heeft in een bijdrage over ,mittelalterliche
Bilderbogen" een paar gedachten en bevindingen naar voren gebracht,
die in verband met ons Middelnederlands gedicht de volle aandacht
verdienen 22 . Hij beklemtoont vooreerst de neiging van de middeleeuwer naar concrete, zintuigelijke voorstelling van zijn geestesleven.
De auteur verwijst naar allerlei uitingen van deze tendens, zo ook naar
het bestaan en de aard van losse, geillustreerde bladen, die vooral in
de vijftiende eeuw en dan later op de veroveringstocht van de boekdrukkunst in groot getal verspreid werden. Met bewijzen staaft Rosenfeld zijn mening, dat deze met tekst begeleide, losse illustraties hun
voorlopers moeten gekend hebben in de oudere handschriften. In hun
21 H. Rosenfeld: Der mittelalterliche Bilderbogen ; Zeitschri f t
u.dt. Literatur ; LXXXV, 1954, pp. 66-75.
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rijke codices zouden dan ook verzamelaars de tekst van dergelijke
„Bilderbogen1) hebben opgenomen, waarvan de Middelhoogduitse
literatuur enkele treffende voorbeelden kan aantonen. De suggestie,
dat dit ook voor het achtste Gruuthuse-gedicht het geval zou zijn ligt
voor de hand, zo veel to meer, daar men zich in onze schilderkunst
het mogelijke ontstaan van dergelijke literatuur best kan voorstellen.
Rosenfeld is de mening toegedaan, dat de spreekband (der Spruchband) of banderol, die als ontsnapt uit de mond van een in de beeldende kunst voorgestelde persoon, een tekst over het schilderij slingert, het eerste stadium moet geweest zijn van dit literair genre. Ook
in het werk van onze oude meesters kan men een tijd lang de steeds
groter wordende vloed van dergelijke spreekbanden nagaan. Wie in
het Museum voor Schone Kunsten to Gent de merkwaardige tentoonstelling van kunstsch.atten afkomstig uit begijnhoven bezocht -1 2, kon
daar meer schilderijen van die aard bewonderen. Zeggen we liever maar
„bekijken", want het is begrijpelijk, dat die overvloedige tekst, soms in
verzen gesteld, het schilderij zeer vlug moest ontsieren. Een van die
tentoongestelde doeken, werd met ,geschilderde verzen" zodanig overladen, dat deze onderaan, buiten de eigenlijke afbeelding hun plaats
moesten vinden 23 . Nu vermoedt Rosenfeld, en dat ligt ook weer voor
de hand, dat de belangstelling voor dergelijke steeds uitvoeriger teksten wel zo groot kon worden, dat men ze apart noteerde. Van dit
dichten op het schilderij zelf naar een bijzondere soort interpretatie
in verzen, die eerst aan de rand van het doek geschilderd, en later
helemaal afzonderlijk werd geschreven, mag de sprong niet zo groot
heten. Minder waarschijnlijk lijkt het wel, dat de dichter uit het
Gruuthuse-handschrift zonder enige opdracht en zonder enig voorbeeld, op het idee zou gekomen zijn, of de nood zou hebben aangevoeld op deze manier een schilderij to interpreteren. Drie eeuwen later
voelde W. Wackenroder deze behoefte wel aan. Het is misschien niet
misplaatst in dit verband eens naar zijn Herzergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders to verwijzen. Men vergelijke aldaar het
hoofdstuk : Zwei Gem aldeschilderungen en vooral de korte inleiding,
die de auteur zijn twee Gemalde-Gedichte liet voorafgaan.
Maar hoe boeiend deze literair-historische beschouwing mag zijn,
Tentoonstelling ingericht tijdens de maand juni, 1961.
Wie wenst nota to nemen van de verzen op dit schilderij, en daarbij wil aanduiden
wie ze spreekt, zal precies to werk gaan zoals de auteur van het hier behandeld gedicht.
Als „titel" voor de to noteren versgroepen zal hij b.v. schrijven : „de non met.. ," of „de
non bij...".
22
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--- ook Rosenfelds boek Das deutsche Bildgedicht 24 noopt tot verder
onderzoek — we moeten terug naar het achtste Gruuthuse-gedicht
en nu naar de inhoud van dit ,schilderij-gedicht". Deze wend nog
nooit beknopter en bevattelijker geresumeerd dan door J. Van Mierlo.
Van de personen, die hij meent bier in een stoet to zien voorbijtrekken, zegt hij in onmiskenbare paterstaal, dat ze ,Iiefdedingeties opzeggen". En over minne gaat het inderdaad het gehele gedicht door,
behalve dan in die weinige versgroepen, waarin wel lager dienstpersoneel aan het woord komt. Dit onderscheid diende alvast gemaakt,
want deze verscheidenheid mag men geenszins houden voor een breuk
in de ongerepte eenheid van het lange gedicht. Dit kleine volkje releveert voortreffelijk de voornaamheid van de hoofse vrijers en doet
weer denken aan de talloze miniaturen, waar naast voorname lieden,
ook knechten en meiden niet ontbreken, die soms in grappige scenes
of vechtpartijtjes, als voorlopers van een apart genre in onze latere
schilderkunst kunnen gelden.
Ofschoon een grondiger onderzoek van elke v ersgroep zich opdringt,
moeten hier nog een paar algemene beschouwingen als deze laatste
voorafgaan. Waar ziet de dichter zijn personages? Stellen wij ons die
35 personen het best voor in huis, op een burcht, op straat, in een
willekeurig landschap, in een twin ? Wie zijn ook die ,ghelleven", die
zo zonder uitzondering over minne keuvelen ? Wie is die scheldende
Wouter, wie „de cnape metten zwerden", „die ouer ziende ioncfrauwe", enz. ? Wat typeert tenslotte de inhoud van hun gesprek ? Welke
zijn de aanduidingen, in de verzen zo wel als in de ,titels", die ons
moeten het middel aan de hand doen bepaalde personen to groeperen ?
Reeds bil L. Uhland 25 kan men lezen hoe dikwijls in de middeleeuwse liefdelyriek de tuin, en vooral dan de ,rozengaarC, een trefpunt was voor allerlei vrijers. Voorbeelden daarvan citeert hij genoeg,
doch waarom zouden wij er niet liever een paar aanduiden in onze
eigen oudere literatuur en ons dan bij voorbaat houden aan bewijsplaatsen uit het Gruuthuse-handschrift zelf ? Luister maar hoe aldaar
het lied nr. 21 aanvangt :
24 H. Rosenfeld: Das deutsche Bildgedicht ; reeks Palaestra, nr. 199; Mayer & Muller,
Leipzig, 1935.
25 L. Uhland ; vgl. b.v. L. Uhlands Werke in Goldne Klassiker Bibliothek ; herausgegeben von A. Silbermann, pp. 553 ff. Men leest er o.a.: „Der Baumgarten, dessen die
Rittergedichte haufig gedenken, dient auch im Minnegesange zuweilen der Begegnung
mit schonen Frauen. ,Im Rosengarten rein' wurde zum sprichwortlichen Ausdruck fur
Behagen, Wohlleben, sorglose Frohlichkeit".
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Ic quam in een prieel gegangen,
Daer vandic twee ghelieven staen
Den did en consten niet verlanghen,
In anders arem waer si beuaen.
Om nog meer redenen verdient het lied nr. 48 onze aandacht ; zo
begint het :
Ic sach in enen rozengarde
Van sconen bloumen maken enen hoet.
Die gaf een wijf van reinen aerde
Enen ouden, grisen man, die bi haer stoet.
En het gedicht eindigt :
De kerel grijs
Was haer amij s ;
Na haer avijs
Haddi den prijs.
De vrauwe iohis, die nammen bi den kinne.
Hier treffen niet alleen de ,rozengaard" en de „hoed", omdat ze dadelijk aan de versgroepen XX, XXI, en XXII doen denken, maar ook
het laatste vers van dit zeer merkwaardig lied moet de aandachtige
lezer onmiddellijk aan de ,titel" van de versgroep XVI herinneren,
aan de man die bi den kinne nemt. In het Prayeel Evan Minne
—watenpsdtielvordachtseGru -gedicht!—bloein
zo veel cliche-bloempjes, dat men ze haast achteloos voorbijgaat, of
wat erger is, dat men niets anders meer ziet. Dergelijke frappante
overeenkomsten overwoekeren hier toch een veel dieper wortelend
parallellisme in het thema van het geciteerde lied (nr. 48) en dat van
de versgroepen XVI-XIX. In Venus' tuin zijn de ,ghelieven" immers
nooit onbespied. Door het „wiif van reinen aerdC uit het lied nr. 48
wordt de dichter, die de minnaars stoort, met hetzelfde scheldwoord
bedacht, dat zo vaak ,niders", ,wroughers" en (of) ,merkers" moeten
ontgelden. Men vergelijke de begrijpelijke verwondering van de dichter in het lied nr. 48, met de rechtmatige verontwaardiging van de
twee ,,ghespelen" uit het achtste gedicht. Ook Jan Moritoen, die zijn
droom vertelt in een lange allegorie, het Gruuthuse-gedicht nr. XII,
ziet zich als radeloze minnaar verplaatst in een rozengaard :
Dus ghinc is dolende als een dore
Up ende neder hier entaer ;
Int hende so ward is ghewaer
Van verren bleckende een prieel,
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Daeran dat menich groen torreel
Ghewassen stont van roden rozen 2s.
Wie dieper wil doordringen tot de kern van het achtste ged icht, mag
het twaalfde zeker niet ongelezen laten. De overeenkomsten liggen er
voor het grijpen. Een paar vergelijkingen moeten hier echter volstaan.
In beide stukken duikt steeds weer die angstvallige zorg voor de geheimhouding van het minne-secreet op; men vergelijke in het achtste
gedicht de versgroepen II, V1, VII, VIII en XXXIII, verder nog de
verzen 19-20 en 33-35. In de allegorie lezen we :
Maer is biddu, lieve vrauwe,
Up vrientscap ende ooc up trauwe,
Tghuent, dat ghi mi zecghen hoort,
Wilt dat zo duechdelic helen voort,
Dat ics to gheenre tilt hier na
Verwij t no gheen begrij p ontf a 27.
En verder nag :
O lieve vrauwe, dits al de noot
Ende meer dan is hu secghen mach
Om Gode hier of negheen ghewach
Want liever soudic, zeker zij t,
Sterven dan hier of verwij t
Of begrijp van woorden quame 27.
Tot in de beeldspraak en tot in het woordgebruik toe verneemt men
er steeds weer duidelijke echo's. Ter vergelijking :
Hu minne die zal mi tleuen stelen
......

Laetti mi aldus lange quelen,
An mijn

lij f es min dan niet

(Ged. IM 1. versgroep).

Hierop antwoordt de „ioncfrauwe" in de 2. versgroep :
Sidt rechte ; is hebbe hu wel verstaen.
In Moritoens allegorie zegt de „lieve vrauwe" tot de minnaar, van wie
„de moet... van pine quelen doet" :
Vrient, is hebbe hu wel verstaen ;
Die zorghe laet to nieuwten gaen 28.
Gruuthuse-gedicht nr. XII, in de uitgave van Carton, o.c., pag. 465, vzz. 265-270.
Ibid. pag. 469, vzz. 280-283 en 483-488. Vg1. verder nog de verzen 635-640.
28 Gruuthuse-gedicht nr. XII ; ed. Carton, o.c., pag. 472, vzz. 490-492.

26
27

269

Dat het de dichter uit de minne-allegorie in zijn droom toescheen,
dat hij „buter veste van Brucghe wandelen ginc alleine" (verzen 7576), en dat in het achtste gedicht een knecht op weg met spijzen voor
zijn meester, ook blijkbaar even buiten dezelfde stad, bijna „ware verdoolt to Laepscuere waert" (vs. 189), kan wel doen denken aan sommige miniaturen, die realisme en fantasie zo sprookjesachtig door elkaar weven : een totaal conventioneel en vaak helemaal gedroomd
landschap, met in de verte een welbekende toren. N iet alleen in de
middeleeuwse schilderkunst en in allegorieen als deze, maar ook in
het achtste gedicht en in eike ,rozengaard"' treft deze dualiteit. Dit
maakt het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk van het onderstelde, vermiste schilderij een bevredigende reconstructie to maken. Men moet
zich alleszins niet een of ander lustoord even buiten Brugge voorstellen. Het is al to duidelijk dat het prieel van minne, de rozengaard
zowel in de schilderkunst als in de woordkunst alleen in de verbeelding van de kunstenaar bestaat 29 . Overeenkomsten als daar even aangeduid werden, kan men slechts bezwaarlijk als argument laten gelden
om zonder meer omslag de gezamelijke scenes uit dit achtste gedicht
in een lusttuin, een rozengaard of prieel to plaatsen. Men denkt er
ook aan, dat het woord ,prieel" eveneens ,paradijs" kan betekenen
en wat is daar niet al mogelijk ?
Het zuiver lyrische karakter van de verzen die ons bezig houden,
hun totaal gebrek aan enige verhalende of beschrijvende trek -- afgezien dan van de weinige tekst, die in de mond van het dienstpersoneel
wordt gelegd —, maakt dat plaatsbeschrijvingen hier eerder zeldzaam
zijn. Alleen enkele ,titels" kunnen ons wat verder helpen. Al die minnende paartjes zijn immers slechts met zichzelf begaan en bekommeren
zich geenszins om hun omgeving, voor zover daar geen gevreesde
„wroughers" rondlopen. Zo veel is zeker, dat nergens een gesprek
blijkt gevoerd to worden binnenshuis. Voor bepaalde versgroepen
vindt men niet de geringste aanduiding ; zo b.v. voor de achtste. Ook
voor de versgroepen I-IIX, die om meer redenen schijnen samen to
horen, rijst dienaangaande twijfel op. Hoe moet men immers „de
vrauwe metter scale" verstaan, die er zich zo over verheugt naast „de
scinkere" to zitten ?

29 Bij L. Uhland t.a.p. vernemen we, dat de ,Liebesgarten ein marchenhaf ter Ort"
was, in de 16. eeuw ,nach dem fabelhaften Osten versetzt" ; vgl. „Naar Oostland willen
wij rijden".
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Weit dat mijn herte es al gherust,
Dat mi gheluct es teser stont,
.Dat men mi bi hu ga

f de stede.

Haar werd dus een plaats naast de minnaar aangeduid, wat bij een
vrije ontmoeting, in de ,rozengaard" b.v. of buitenshuis, vreemd aandoet. Betreft het hier echter een samenziln op uitnodiging, een party
waarbij een gastheer of -vrouw to pas komen, dan is het al even verwonderlijk, dat dezen zouden schuilgaan achter dat onduidelijke, onbepaalde voornaamwoord ,men". Anderzij ds begrij pt men in gesloten
vriendenkring of bij verwanten veel moeilijker die zo sterk beklemtoonde vrees voor de ,wroughers". Bekijken wij van dichterbij die
eerste acht personen : zeker een min of meer gesloten groepje, verenigd
door de titels ,deerste etende" en ,dachterste etende", evenzeer door
hun gemeenschappelijke handeling dus, als door de manier waarop
zij aangeduid worden, verder door de opmerkingen van „de ouer ziende ioncfrauwe" en van „de man metten broode" . Hun samenzij n lij kt
nochtans slechts als een pauze to moeten opgevat worden, zoals er ook
de vrilers uit de versgroepen XI en XII een to wachten staat, een
korte onderbreking voor hen die ,hebben vruecht ende spel /, ende
lettel peinsen... om eten" (vzz. 101-102). Want zie, „de ioncfrauwe"
uit de tweede versgroep wil maar even het minnepraatje onderbreken,
niets meer :
Sidt rechte ; is hebbe hu wel verstaen
Ic zal hu andworden als wi gaen.
0

Bil alle conventies en cliches, die zowel in dit soort literatuur als in
de middeleeuwse schilderkunst schering en inslag zijn, valt het moeilijk
meer zekerheid uit deze schaarse gegevens to halen, blijft het nochtans
verlokkelijk meer opgaande onderstellingen to maken, en ook zeer gevaarlij k slechts to fantaseren.
Verdere hypothesen kunnen alleen nog van het onderwerp afleiden.
Aanvaarden we voorlopig maar een verloren, getekende, geweven of
geschilderde voorstelling van de ,rozengaard", en in ons gedicht een
poetische interpretatie hiervan, door een kunstenaar, die niet alle bedoelingen van de schilder volledig behoefde to kennen. We bezitten
dat schilderwerk niet ; vandaar slechts de vele moeilijkheden. Doch
hoofdzaak blijft, dat ons een noodzakelijke, schilderkunstige uitbeelding steeds aannemelijker wordt, ja, zich ten slotte opdringt, en dat
we de ,rozengaard", het ,prieel" beter leren kennen uit een niet weg
to cij feren verwantschap tussen l iederen, allegorie en schilderij-gedicht.
271

Voor al de overige versgroepen iijkt wel het ,prieel van minne" (de
„Liebesgarten") de trefplaats der ,ghelieven" to zijn. Voorzichtiger uitgedrukt : buiten, in het landschap, en wel in een cultuurlandschap,
waar men rozen, kersen en peren vindt (vgl. de versgroepen XXXXVII), moet men de personages zien. Daar horen ze toch thuis : de
tuinman, ,metter spade de man" (X), „de cnape om eten" (XIII),
„de cnape metten zwerden" (XIV) en „tcamerwijf bi den watre" (XV).
Een ,cnape" roept zijn meester ,,om eten", zegt dat het tijd is om iets
to gebruiken, dat het eten klaar staat, terwijl een andere ,cnape"
meent : geen haast, ,mijn meester es wel; hi zidt int groene". Deze
„cnape" wil met ,tcamerwij f" in het prieel gaan 30, daar is nog tij d
toe, denkt de vrouw, want op die vrijers kan men nog lang wachten ':
„lettel peinsen sie om eten". Ook de versgroepen XVI-XIX, die reeds
met het lied nr. 48 vergeleken werden, kan men zich slechts moeilijk
binnenshuis indenken. Voor andere versgroepen spreken de titels duidelijk genoeg (vgl. XI : „de man sittende vp twater penseus bi sinen
lieue" de versgroep XII sluit hierbij aan). ,Twljf" (versgroep
XXXIII) dat „de cussere" (XXXII) to woord staat, voelt zich ,niet
vri", vreest de .,wroughers" ; waarom zouden zij die binnenshuis moeten ontzien' „Die leste man metten valke" en ,twijf metten valke"
(XXXIV-XXXV) denkt men zich toch ook eerder in het landschap.
Daar is nog de scene met de woedende ,Wouter" en de knecht. Deze
laatste komt pas aan: ,Wat ! is comme, iaic !" roept hij, en men verneemt verder, dat hij bijna verdoold geraakte. De weg naar een gewone verblij fplaats van de meesters moest de knecht wel beter kennen.
Bij de overvloed van personen die men zich in een landschap verbeeldt,
kan men slechts bezwaarlijk aan een uitzondering denken voor de personages uit de versgroepen XXX-XXXI, waarin weer elke plaatsaanduiding ontbreekt.
Toen Verdam het achtste Gruuthuse-gedicht een ,onbegrlipellik"
stuk noemde, kan de geleerde auteur van het Mnl. Wb. wel niet aan
veel onoplosbare taalmoeilijkheden gedacht hebben. Die zijn er nochtans ook ! Wie poogt deze gesprekken om to zetten in bevattelijk, modern Nederlands, zal gelegenheid genoeg vinden om met allerlei taalpuzzles to worstelen. We willen wel een paar vertalingen beproeven,
of liever ,wagen". Weinigen voorzeker zullen dit noodzakelijk achten,
sommigen misschien wel wenselijk, velen zeker totaal overbodig. Toch
30 Pried ; „laet ons gaen int pryeel" ; versta : last ons in het tuinhuisje gaan. Verdam
(Mnl. Wb.) geeft bij ,Prayeel" alleen de betekenis ,tuin" op ; vgl. nochtans ed. Carton,
o.c. pag. 239, vs. 175.
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rijst de vraag of de studie van dit soort lyriek wel zover gevorderd mag
heten, dat dit vertalen uberhaupt mogelijk is. Wat kan daarvan verwacht worden ' Als daar ,minne" staat, moet dan „min" of „liefde"
vertaald worden, en wat stelt men zich bij deze woorden dan wel voor ?
Zal ,vrauwe" in de aanspreekvorm ,vrouw" luiden, of ,mevrouw",
„madame" of „j uffrouw" ? N iet iedereen weet dat ; wie weet het wel ?
Een paar proeven mogen verduidelijken, hoe allerlei woorden, die men
zo letterlijk vertalen kan, woorden, die uit het Middelnederlands regelrecht tot ons gekomen zijn en hun grondbetekenis behouden hebben, hoe die woorden in dit gedicht aangewend toch onbegrijpelijk
moeten blijven voor oningewijden. Bij de vertaling kan ons de woordenschat van de Gruuthuse-liederen, die op fiches gebracht werd, wel
van groot nut zijn. Reeds in de eerste versgroep vallen dadelijk enkele
woorden op, die in dat speciale soort minnelyriek thuishoren : minne,
troost, verdriet, helen en quelen. Het volstaat bij deze woorden het
vocabularium op de liederen to raadplegen om onmiddellijk getroffen
to worden door de nauwe verwantschap, zo naar inhoud als naar versie
en woordgebruik, tussen deze versgroepen en de strofische gedichten.
Een schoolse vertaling, die met de verzen tred houdt en geenszins naar
esthetische equivalentie streef t, dock alleen maar een grondig begrijpen van de tekst op het oog heeft, kan ongeveer zo luiden : ,Vrouw, ik
kan het niet langer meer verzwijgen, liefde (min) zal me nog het leven
kosten, indien een vriendelijke bejegening (troost) van U mij niet opbeurt. U moogt me alles bevelen, alles opleggen ; laat U me echter zo
nog lang sukkelen (verkwijnen, wegteren), dan gelijk ik weldra geen
mens meer. Ik vrees, dat men mij dat wel kan aanzien". Daarop antwoordt de vrouw : „Zit recht, ik heb U wel begrepen en zal U antwoorden als we van hier vertrekken. 't Is hier geen tijd om to spreken.
Zo iemand als U geraakt in een oogwenk op de tong van een verklikker en ondervindt er slechts minachting ; wel ten onrechte, natuurlijk".
Dat na deze minneklacht en het welwillend verwijt dat ze uitlokt
in zekere zin niets meer volgt, daar dadelijk andere personen aan het
woord komen, schaadt allerminst hun duidelijkheid. Trefzeker herkennen we de aard van dit onderhoud ; ten eerste al omdat verder
toch in dezelfde zin gesproken wordt, maar vooral omdat het thema,
in zijn zeer speciale toonaard voorgedragen, steeds weer geluiden laat
opklinken, waarmee ons de liederen uit het Gruuthuse-handschrift
vertrouwd maakten. Ons stevigste houvast moet hier wel de geijkte
woordkeus zijn. Onderzoeken we even de woorden ,helen", ,troost'p
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en „wroughers". De minnaar kan zijn „minnelast" niet langer „helen",
en slechts daarom moet hij dat welwillend verwij t van de dame verduren. N iet bedeesdheid of vrees voor een blauwtj e hebben de minnaar zo lang het zwijgen opgelegd, dock veeleer angst voor de .,wroughers", die vooral de dame ontziet (vgl. de verzen 11-12). Maar er is
meer. Laat ons aandachtig luisteren en begrij pen wat achter dat ,helen" schuilt, overal waar een minnaar de les gelezen wordt, of waar hij
zelf zijn deugden wil roemen :
Minres, die van minnen quelen,
Wat u bejeghent, ghi zullet helen
So verdiendi der minnen danc.
Hi openbaert hem selve cranc,
.Die niet sijn last en can gedragen
Sonder hulpe ende sonder clagen.

Est ooc so, dat u Venus werc
Te lastelij c es, ..... .
Kiest hulpe, daer ghi u in betraut.
Twee om een last dat es genouch,
Oneffene maect alte quaet ghevouch.
Maer of ghi muecht ent u so staet,
,Draeghet alleene, dats mijn raet 31.

Ike echte minnaar draagt dus Venus' last geheel alleen en verlangt er
niets om, want:
Die minne es clein
Die verlanghen doet (lied nr. 53).
Uiterst zeldzaam nochtans moeten in deze minnelyriek de gedichten
zijn -- bestaan ze wel ? — waarin die hoogste graad van minne voorkomt, alleen reeds omdat ze eens in het lied uitgesproken, niet zo volstrekt meer ,geheelt" kan zijn. Elders nog zingt wel de dichter :
Recht eist (— is het) dat cranc es mijn loon
In days haer niet gewaghen,
Eeuwich willict helende draghen (lied nr. 13).

Maar noch dit sterke besef van de volledige belangeloosheid van de
echte minne, noch de grote bezorgdheid om het minnegeheim to bewaren, kan bij de dichter van de laatst geciteerde verzen het verlangen
naar een geringe tegenprestatie vanwege de geliefde helemaal onder31 Gruuthuse-gedicht II, vzz. 1753-1768 ; ed. Carton ox. pp. 377-378.
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drukken. Smeekt hij niet zo uitdrukkelijk om ,confoort" dat hem
mocht ,ghescien" (vgl. de laatste verzen in het lied nr. 13), duidelijk is
zijn verlangen uitgesproken in het acrostichon van dit gedicht : „O
Mergriete, gheft mi d a n c i" 32 . Heeft het loon dat de minnaar verwacht steeds weer andere namen : con f oort, Banc, een oghen b lijch
(— en blik van de geliefde), troosteliken dauwe of een troostelic mein
enz., veruit het talrijkst zijn de liederen waarin, zoals in de I. versgroep
van het achtste Gruuthuse-gedicht, slechts t r o o s t verwacht wordt.
Meestal geldt het alleen het minne-geheim to bewaren tegenover derden; zo ook in ons gedicht. Vooral de ,wrougrhers" mogen hun gading
niet vinden. In dit verband treft het 12. vers door zijn zeer typische
beeldspraak : de niet discrete minnaar geraakt zo licht gevangen in
de mont van de ,wrougher". Niet dat iemand op de hoogte zou zijn
van minneverhoudingen is erg, want:
De zulke zwijcht nochtan, hi merct,
Ende die de minlike manieren
Wel to rechte can iugieren...
meent „die ouer ziende ioncfrouwe" in de verzen 45-47. Maar de
„wrougheC ,met sinen valschen blade (= tong)", die moet erbuiten
gehouden worden : ,Aergher cruut nie zonne bescein", heet het in
lied nr. 83, dat geheel tegen deze miders" gericht is. Daarom zingt de
dichter ook in lied nr. 76 : „Met trauwen ict voor niders hell ; hoe
dat ich queil ... "% en in lied nr. 109 klaagt hij :
Wien salic mijn secreit betrauwen,
Der wroughers also menich leift.
Dies radic der reinre vrauwen,
Dat zoe haer niet to kennene gheif t.
......
Het si mir lief, dat elc man heild
Wie zo (-- si) es, dan seggic niet.
Dat niet zo zeer een medeweten maar vooral het gepraat over minneverhoudingen gevreesd wordt, maakt de beeldspraak in vers 12 aannemelijk, zodat ook het woord ,mont" in vers 20 niet moet verwonderen. Met deze verklaring worden eveneens de versgroepen III en IV,
waaraan reeds een woordje commentaar gewijd werd, zo duidelijk, dat
32 Wie in de uitgave van Carton wil vergelijken, moet er rekening mee houden, dat
het derde laatste vers op het handschrift luidt : „An haer so maghic troost bejaghen"
en niet „In haer so...". Vgl. lied XII, pag. 69.
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een vertaling wet overbodig is. Alleen verdienen nog de verzen 26 en
27 onze bijzondere aandacht, omdat hier weer zo sterke echo's uit de
liederen weerklinken. ,Stede" en ,onstede" komen in niet minder dan
dertig liederen voor, en het vers : „Al ware de werelt in mijn hant"
vindt men bijna letterlijk terug in de liederen 55, 131 en 137. Te
Winkel resumeerde deze versgroepen. Het gesprek dat de volgende
twee personen voeren (versgroepen V en VI) gaat in dezelfde zin
voort. De inhoud kan als volgt worden samengevat : De minnaar drukt
zijn vreugde uit over het samenzijn met zijn geliefde. Voor de eer van
de „ioncfrouwe" heeft hij alle achting ; dat iemand kwaad kan vermoeden achter hun deugdzame -omgang kan hij echter maar moeilijk
verdragen. Hiertegen Iijkt de dame wel beter bestand : zo veel mensen praten met elkaar ; mocht men daarin steeds kwaad zien, wie liep
er nog vrij van ?
Zoals reeds terloops aangetoond werd, vormen de eerste zes personen wel een gesloten groep. Aan hun gesprekken valt nog op to merken, dat deze steeds tussen een man en een
vrouw een apart
, door
minnend paar gevoerd worden. Waar nu in de zevende versgroep „die
osier ziende ioncfrauwe" spreekt, komt hierin verandering. Deze richt
zich niet tot een mannelijke partner, doch mengt zich in het gesprek
van de personen uit de voorafgaande versgroepen V en VI. Wat zij
zegt sluit hierbij volledig aan. Zij ,kijkt naar die kant uit" (ouer
ziende ! ), nl. in de richting van de „ioncfrauwe" uit de zesde versgroep, tempert de uitlatingen van deze laatste, waardoor ze o.i. bewijst
niet tot het dienstpersoneel to behoren, doch een gelijkwaardige to
zijn. Zij denkt : „Al is het wel zo, dat minne steeds aan het werk blijft,
(d.w.z. onbelemmerd haar gang gaat split de kwaadsprekers), men moet
met liefde toch verstandig omgaan ; (men vergelijke ,Vroescepe" uit
de minneallegorie nr. XII) ; want wie iets merkt, (d.w.z. wie gedragingen van minnaars to zien krijgt) zal hierover zwligen, als hij ten minste
van minneaangelegenheden verstand heeft". Deze interpretatie verklaart niet alleen afdoende die zonderlinge bepaling ,ouer siende",
doch levert ook weer een treffend argument voor het schilderijgedicht.
„Die ouer siende ioncfrauwe", die zich met een lichte wending van het
hoofd tot de dame uit de zesde versgroep richt (oversien = naar de
andere kant uitkijken), is met dat attributieve ,ouer siende" voor een
lezer, die het onderstelde schilderij voor ogen heeft, voldoende aangeduid. En waartoe zou een dergelijke bepaling anders kunnen dienen
Ook „de man metten broode", die daarop aan het woord komt, kon
wel nag tot de reeds behandelde groep behoren. Wat hil zegt sluit niet
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zo direct aan bij de onmiddellij k voorafgaande verzen, doch wel bij
het zo sterk op de voorgrond tredende thema van al de gesprekken,
die we reeds to horen kregen. Afgezien van zijn tekenend epitheton,
verschilt deze man nog opvallend van de personen, die we reeds leerden kennen. Wel behoort hij tot hun groep, dock hij schijnt bij grondiger onderzoek uit een ander hout gesneden. Vooreerst richt hij zich
niet tot een bepaalde persoon, zoals de eerste zeven dat doen, dock hij
spreekt blijkbaar voor al wie het horen wil. Ligt in zijn uitlating niet
een zeer duidelijke verheffing van de stem, die schril afsteekt tegen
het stille minnegekoos van de anderen ? Is het niet alsof hij met wat
krachtpatserij zijn woorden wil beklemtonen ? Men moet aandachtig
luisteren : ,Bi desen broode ! Ic wilde dat... noch datter... Ende is
vleesch en ate in een iaer (= al moest ik een jaar lang vlees derven) !"
Hier weerklinkt, dunkt ons, een onmiskenbaar volks accent. Dat deze
voorname paartjes een kleiner volkje in dienst kon begeleiden, ook in
dit „gedroomd" prieel, blijkt duidelijk genoeg uit de versgroepen XIII,
XIV, XV, XXVII, XXVIII en XXIX. Deze „man metten broode"
mag wat uit de toon vallen, toch weet hij uit zijn kennis van het milieu, hoe hij zijn meerderen naar de mond moet praten. Dat hil tot die
eerste groep van zeven personen behoort, die afgezien van hun gesprek
ook nog door een gemeenschappelijke handeling met elkander verbonden zijn — van de eerste zes weten we dat ze eten en drinken ; de
zevende richt zich tot de zesde --, blijkt ook nog uit het brood, dat hij
aanbrengt of ter beschikking houdt. De zienswijze van pater Van
Mierlo, die meende dat de personages in dit achtste Gruuthuse-gedicht — l fever dan in een stoet ! — ,meestal in groepjes van twee optreden", moet steunen op het feit, dat de eerste zes personen die het
lange gesprek inzetten, paarsgewijze met elkander praten. Bij nader
onderzoek blijkt nochtans, dat zeker de eerste acht personages een onscheidbare groep vormen. En wat een prachtig tafereeltje in dat Trayeel van minne" zou het geven, indien men ook de negende en de
tiende versgroepen hierbij kon laten aansluiten. Dat kan zeer gemakkelijk, zelfs zonder misleidende goocheltoertjes. Maar ofschoon een
lezer steeds de optimale zegkracht van een gedicht moet laten gelden,
en ofschoon men wel eens gewaagt van lyriek, die boven de berekeningen van de dichter uit schijnt zin to hebben, middeleeuwse verskunst heeft met magisch realisme niets to doen, en interpreteren is
nog lets anders dan constateren. Dit alles wil slechts beklemtonen, dat
hier een streng onderscheid moet gemaakt worden, tussen datgene wat
k an zijn, en wat zich dwingend opdringt. De samenhang van de
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eerste acht versgroepen blijkt uit de tekst zelf volstrekt onaanvechtbaar ; wie dit betwist doet het gedicht zelf geweld aan. N iets dwingt
ons echter een enger verband to zien tussen de eerste acht versgroepen
en de negende. Deze laatste willen we thans aandachtiger lezen.
„Freudvoll and leidvoll, g e d a n k e n v o 11 ", zo tekende eens
Goethe onovertrefbaar alle minnaars; niet anders schildert ze ons het
Gruuthuse-handschrift. Het zou haast onbegonnen en zeker overbodig
werk zijn, dit bier uitvoeriger aan to tonen. Slechts een paar staaltjes
mogen intussen nog wat anders bewijzen. De dichter van het lied nr.
34 smeekt : ,Troost hem Bien ghi maect p e n s e u s ", en in de liederen nrs. 87, 108 en 114 (Niete) luidt het respectievelijk en bijna onveranderlijk
Nacht ende dash peinsic om di.
Om di peinsic nacht ende dach.
Nacht ende Bach peinsic om di.
Hier, zoals op nog veel andere plaatsen, treft niet zo zeer deze algemeen bekende karaktertrek van de minnaar als wel het onmiskenbare
cliche. Dit nu schijnt weer in gelijke mate voor het onderstelde schilderwerk to gelden. Tot driemaal toe wordt de minnaar, alleen reeds
in de ,opschriften" van dit achtste gedicht, aangeduid als iemand die
in gedachten verzonken zit 33. Men vergel - ke slechts de titels van de
volgende versgroepen : ,De peinsende" (IX), „De man sittende vp
twater penseus bi sinen lieue" (XI) en „De vrauwe siende na den peinsere" (XXX), de man die in de volgende versgroep (XXXI) aan het
`-voord komt. Dat het hier zeker niet om dezelfde persoon gaat, stelde
Te Winkel reeds vast. We ontleden nu het gesprek van de ,peinsendC
uit de negende versgroep. Deze zegt : ,Ach, hoe zou ik kunnen genieten van het leven ! Ik verkwiln zienderogen. En ik vrees, dat zij die me
zou kunnen opbeuren, zich van mijn verdriet niet veel aantrekt. Houdt
ze nog van mij ? Ik weet het niet. Wel denkt eens iemand dat men van
hem houdt, al geeft men geen snars om hem'.
Noch de taal, noch de inhoud van deze verzen leveren enige moeilijkheid op. Tracht men echter deze versgroep in het geheel van dichtwerk en to reconstrueren schilderij in to schakelen, dan rijst al dadelijk

33 Men vergelijke verder nog „de man metten kersen", die ook een ,peinsere"' is, wat
blijkt zowel uit de vraag van zijn geliefde, als uit zijn antwoord. Overal, het hele handschrift door is dit ,peinsen" typisch voor de minnaar. Vgl. nog bij Carton pag. 317:
Also ghi mi nu pensen siet,
So gha is pensende nacht ende dach.
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de vraag, tot wie de man uit de negende versgroep zich richt. K1aarblilkelijk tot niemand ; hij houdt een alleenspraak. Wie betreft dan
zijn zacht verwijt ' Opvallend is het, dat hij, „de peinsende", en z1,
„die ouer siende ioncfrauwe" in de lange reeks van ,ghelieven" de
enige voorname minnaars zijn, die niet door een of andere aanduiding
bij een partner behoren. De ,peinsende" houdt een monoloog, „die
ouer siende ioncfrauwe" spreekt tot een andere dame. Daarom alleen
reeds is de onderstelling, dat deze beide personages een bij elkaar behorend paar vormen, niet van alle grond ontbloot, ofschoon dit slechts
een vermoeden blijft. Men moest toch niet uit het oog verliezen, dat
„die ouer siende ioncfrauwe" naar de andere kant uitkijkt, met anderen bezig is ! Alleszins volstaat dit voor menige minnaar uit de liederen om hem in de ellendigste toestand to doen verkeren. Uiterst
gering mag het loon zijn, dat hij van de aangebeden vrouw verwacht,
maar een blik is hem alles :
Mijn hertze en can verbliden niet,
Als soe niet vroilic up mi ziet (vgl. lied nr. 18).
Nog enkele andere plaatsen uit de liederen : ,Neemt so (— si) mijns
ware als so mi ziet" (lied 13) ; ,Mi huecht wanneer zoe up mi zieC
(lied 109) ; ,Wanneer huer lieflic zien mijns acht" (lied 116) ; ,Haer
oghen claer, haer minlic zien" (lied 119) ; „Mach dir ghescien een
oghenblijch (— oogopslag) van huer" (lied 133) ; „Want mir das
lieflic oghenblijch / Nam hertze ende zin" (lied 129) ; „Si en gan mir
nicht ein oghe up slaen" (lied 135) enz. enz. Steeds met het oog op
het onderstelde schilderij gericht, kan men nog het volgende overwegen : van zodra een van de ,ghelieven" zich tot een derde wendt,
wat in de zevende versgroep geschiedt, moet de andere, al zij het
slechts voor enkele ogenblikken, op zij staan. Dit is zeker niet zo erg,
dat hierom noodzakelilk minneklachten zouden to verwachten zijn.
Maar uit de aard van het onderstelde schilderijgedicht moest ook deze
veronachtzaamde aan het woord komen ! Dat deze niet aangekeken
minnaar, de ,peinsende" uit de negende versgroep, juist een zulkdanige monoloog houdt, zodat alles hier perfect in harmonie met de
toonaard der liederen opklinkt, lijkt ons een schitterende vondst van
de dichter. Wel scheidt „de man metten broode" de twee aldus samengedachte personages uit de zevende en de negende versgroep, doch dit
is zeker geen bezwaar. In het perspectief van het schilderij kan „de
man metten broode" wat dieper staan, dock tussen beiden to zien zijn,
terwijl de gesprekken in de strenge volgorde van het schilderij neerge279

schreven werden. Hiervoor leveren de versgroepen XI, XII en XIII
een ander bewij s.
N iet minder geslaagd is de alleenspraak van de tuinman, van „de
man metter spade". Ook hij heeft het over minne, maar men moest
zeer hardhorig zijn om niet dadelijk die geheel andere toon op to vangen, die uit zijn alleenspraak opklinkt. Hij behoort zeker niet tot die
reeds behandelde, gesloten groep, wat nog niet betekent, dat hij by
dat tafereeltje niet zou passen. We zien hem dan liefst wat op zij staan
of wat verder, dieper in het perspectief van het schilderil. Door de
inhoud van zijn monoloog hoort hij zeker thuis in het ,prieel van
minne", doch niet als een voorname dienaar van Venus, slechts als
hovenier. Reeds het insigne van zijn beroep toont dit aan, en indien
mogelijk, nog duidelijker zegt het de taal die hij spreekt. Daar staat
hij niet ,himmelhoch jauchzend., zum Tode betrubt". Wat alle minnaars kenmerkt, ook die uit het Gruuthuse-handschrift, tekent hem
zeker niet. Hier is geen zweem van minnevreugde, die al het andere
in de schaduw stelt, maar ook geen spoor van minnesmart, die altijd
maar ,,quelen" doet. Wat zou die man ,wroughers" of ,niders" vrezen ! Hij kent nochtans Venus' rozengaard door en door. Dit bewijst
al de beeldspraak, die hil van de prieelbezoekers overnam, en waarop
we reeds de aandacht vestigden. Dit beeld van de minne, die in het
hart wortel schiet en daar bloeit als een ,rozier", wordt door de hovenier niet zo kieskeurig en overtuigd gebruikt als op andere plaatsen
in het Gruuthuse-handschrift. Onmiskenbaar beoordeelt onze tuinman
uiterst sceptisch de zo gedistingeerde opvattingen over „minne". Hij
is nuchter, staat met beide voeten op de grond en zelfs een voet dieper
nog, bij de wortels. Hij weet wat planten en wortels zijn, doch vertel
hem niets over ,een rozier int hert". Luisteren we even aandachtig
naar zijn monoloog : „Men pleegt dikwijls to zeggen van de liefde, dat
waar ze eenmaal geweest is, daarvan steeds een worteltje overblijft,
ook als ze al lang is gaan vliegen. Ik heb zo gepeinsd bil mezelf het to
gaan zoeken, wist ik maar waar. Ik weet niet of 't niet al verloren
moeite is, maar een wortel word ik toch niet gewaar. Men zegt dat zo
maar altijd en overal ; nochtans, ik kan die niet vinden. Wist ik iemand, die er mij 't fijne van kon zeggen, ik vroeg er hem naar. Het is
wel zeer de vraag of dat zo afloopt. Blijft er een worteltje over, zoals
men zegt, wie zal mij zeggen waar het ligt ?" Iedereen kan en mag
dit stukje schoner vertalen ; maar voorzichtig : traduttore traditore !
Komt het hier niet veel meer op de trouwste dan op de schoonste
overzetting aan ? 't Is toch duidelijk, dat in de woorden van deze „man
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metter spade" de echte volkstaal zoveel mogelilk moet doorklinken,
zoals het de dichter kennelijk gewild heeft. Daarom behouden we liever
die storende tautologie in de eerste versregel, en die herhalingen : men
pleegt ,te zeggen", ,zegt men", „die zegde", „men zegt", ,wie zal 't
zeggen ?". Zijn dat sours geen specifiek volkse herhalingen ? Mag men
die door meer afwisseling in de woordkeus wegwerken ? Ook het sterk
egocentrisch karakter van de filosoferende volksman steekt onverholen
in dat vijfvoudig gebruik van het persoonlijk voornaamwoord „ik"
binnen vier versregels (vgl. de vzz. 64-67). Nog moet men hierom geen
dichter aan het werk willen zien, die overal op de subtielste stijlmiddelen bedacht was, doch zeker iemand, die een fijn gevoel had voor verschillende toonaarden, en genoegen beleefde aan de uitbeelding van
deze schalkse, glimlachende „man metter spade". Graag zien we deze
hovenier van op enige afstand naar het minnegedoe van de reeds behandelde groep opkijken. Maar daar zitten nog andere ,ghelieven" in
het ,prieel", waar hij slechts de spade hanteert en ondertussen zijn
gedachten de vrije teugel laat. Zo is het niet uitgesloten, dat hij ook
of slechts alleen de blik richt naar „de man sittende vp twater penseus
bi sinen lieue". In de tekst wijst er immers niets op, dat we het oog
van onze verbeelding nu naar een ander schilderij moeten richten, of
slechts een ander hoekje van hetzelfde lustoord to zien krijgen.
En nog eens valt ons Van Mierlo's stoet to binnen, waartegen de titel
van de elfde versgroep alleen reeds een sterk argument uitmaakt. Een
rivier of een plekje water vindt men integendeel zeer dikwijls op middeleeuwse miniaturen. We aarzelen zelfs niet er een cliche in to zien,
of misschien liever nog een gemakkelijk middel our perspectief to winnen. De zonderlinge ,titel" van deze versgroep is ook weer van die
aard, dat hij trefzeker een bepaald groepje van twee ,ghelieven" op
een schilderij kan aanduiden ; en wat zou hij anders kunnen bedoelen,
indien daarvan hoegenaamd niets uit de tekst blijkt ? Nog dient herinnerd aan Van Mierlo's bevreemdende opmerking als zouden de personen in zijn vermeende stoet ,meestal in groepjes van twee optreden".
't Was tot nog toe niet zo, en hier al evenmin. Slechts in zover kan de
literatuurhistoricus gelijk hebben, dat in de opeenvolgende versgroepen XI en XII twee personen „liefdedingetjes opzeggen". Doch wie wil
niet inzien, dat het dienstpersoneel, „de cnape om eten" (versgroep
XIII), ook „de cnape metten zwerden" (versgroep XIV) en ,tcamerwijf
bi den watre" (versgroep XV) wel degelijk bij dit voorname, minnekozende paar behoren ?
Uit het herhaalde optreden van dit klein volkje (vgl. de versgroepen
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VIII, X, XIII, XIV, XX, XXVII, XXVIII, XXIX) naast een zo deftig gezelschap (vgl. alle andere versgroepen) ontstaat als vanzelf een
contrast, dat zowel schilder als woordkunstenaar moest boeien. Onze
dichter had heel zeker veel zin voor antithese, al mag hij hier een stijlfiguur van de schilder hebben overgenomen, door hem eenvoudig
maar op de voet to volgen. Voornaam, hoofs doet in elk geval de taal
aan, die onmiddellijk na het praatje van de hovenier weerklinkt. De
onmiskenbare nuchterheid van deze laatste staat in fel contrast met de
verbazing van de dromerige minnaar : ,Wonderbaar is toch de macht
van de liefde ! Noch dag, noch nacht toont de strenge zich wat milder.
Nu is mijn hart wel gerust (versta: wegens de aanwezigheid van de
Belief de), maar twij fel brengt steeds weer sombere gedachten en vernietigt alle vreugde". Hierop antwoordt „de vrauwe" in versgroep
XII : ,Heer, laat dat gepeins. De knecht zegt ons to gaan eten ; spijs
en drank staan klaar. Uw treuren zou zeer spoedig droefheid doen ontstaan in mijn hart, en 't is onbillijk, dat U iemand doet hiden, die niets
anders verlangt dan trouw".
Deze beide versgroepen kunnen het met weinig commentaar stellen ; hun inhoud is duidelijk. Stilaan wordt het mogelilk uit de gesprekken van deze nobele vrij ers een klein symbolum van de hoofse
minne samen to lezen. Alle verwijzing naar Duitse invloed en mode
indachtig, die de minnelyriek uit het Gruuthuse-handschrift zich reeds
moest laten welgevallen, mogen we niet uit het oog verliezen, dat dit
soort literatuur ons wel uit Frankrijk schijnt overgewaaid to zijn. De
vele leenwoorden die bier in een korte tekst als de XI. versgroep samenkomen (penseus, remedye, melancolye, destrueirt, en melodye) verdienen in dit opzicht onze aandacht. Maar boeiender voor wie tot de
kern van dit achtste Gruuthuse-gedicht wil doordringen, is alweer de
samenhang van de versgroepen XI tot XV. Er kan vooreerst geen
twijfel oprijzen over de vraag of „de cnape om eten" uit de XIII. versgroep bij de twee onmiddellij k voorafgaande ,ghelieven" behoort. In
haar repliek (versgroep XII) op de verzuchtingen van Naar minnaar
(versgroep XI) vlecht de ,vrauwe" twee verzen in, die ongetwijfeld
terugslaan op de boodschap van de ,cnape om eten" (versgroep XIII) :
De cnape die zeicht ons dat wi gaen ;
Spise en drank es al bereit...
Zeer opvallend anticipeert zij dus, als reeds gesproken of nog weerkI inkend, de boodschap van de knaap, die eerst in de volgende versgroep aan het woord komt. Dat zou men in toneel nooit doen, en dit
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moest in een verhaal. nog veel minder gebeuren. De vrouw kon wel
zeggen : ,Zie, daar komt reeds de knaap om ons to waarschuwen, dat
het tild is om to eten". Doch neen, het luidt : „De cnape z e i c h t ons
dat wi gaen". Steeds dringt zich bij de tekstinterpretatie hetzelfde
axioma op : waar iets onverwachts voorkomt, een afwil king treft, overal
waar de lezer maar even verwonderd moet opkijken, dient hij ook
gewaarschuwd to zijn : ,Sicher wird sich dart seelische Substanz blosslegen lassen", meent L. Spitzer. Misschien is met ,seelische Substanz"
wat veel gezegd, doch dat ongewone verraadt toch altijd iets. Daarom
mag men achter allerlei afwijkingen nog niet steeds dichterlilk opzet,
affect, scheppingsdrang of innerlijke noodzakelijkheid vermoeden ; ook
met voorkeur, met onbeholpenheid of met louter technische dwang
moet rekening gehouden worden. Voor de middeleeuwse dichter was
deze technische dwang wellicht sterker dan voor de moderne, die over
meer vrijheid en vooral over een veel rijker arsenaal beschikt. En hoeveel beperkter mag onze dichter, de beroepskunstenaar, de vakman
zich gevoeld hebben, die bij zijn ongewone opdracht niet alleen aan
de hand van zo veel taal-, still- en dichtregels, maar daarbij nog in
het enge keurslijf van de schilder moest lopen. Voor de verzen 83-84
kan al weer slechts de aard van het schilderijgedicht een aanvaardbare
verklaring geven. Nergens in dit lange gesprek, waaraan 35 personen
deelnemen, kan men een figuur aanduiden, die tweemaal aan het
woord komt, evenmin als men normaal tweemaal dezelfde persoon op
een schilderij moet verwachten. Het beeldende kunsttiverk nu, stelt
spilt alle dynamische zwier die erin kan liggen, slechts een uiterst
geringe tijdruimte voor, nauwelijks meer dan een ogenblik. De gesprekken, die hier in de mond van afgebeelde personen gelegd worden, zijn in zekere zin reeds een doorbraak van de uiterst beperkte
inogelijkheden van het schilderij, wat het uitbeelden van een tijdsverloop betreft. Had de dichter na de eerste regel van versgroep XII
de boodschap van de ,cnape om eten" laten volgen, en pas daarna de
verzen 83-88, dan had hij in nog veel ruimere mate tegen de geest
van het schilderij gezondigd. Waarom liet hij dan de ,cnape" niet
aan het woord tussen de versgroepen XI en XII ? De reden hiervoor
is wellicht, dat hij woord en wederwoord van de ,ghelieven19 niet
wilde scheiden ; dit deed hij alleszins nergens. Hier had er de duidelilkheid van het gesprek nochtans geenszins onder geleden ; men behoeft slechts de dertiende versgroep voor de twaalfde to lezen om hiervan overtuigd to zijn. Het ligt dus voor de hand to aanvaarden, dat
de dichter de volgorde waarin de personen op het schilderij voorko283

men, strikt wilde eerbiedigen, dit vooral ter wille van de duidelijkheid
voor wie tekst en beeld moest vergelijken. Hier had dus de dichter to
worstelen met een technische moeilijkheid, waarvan de oorsprong to
vinden is in de onoverkomelijke grens tussen schilderkunst en woordkunst. Lessings les !
Een aardig trio vormt het dienstpersoneel, dat in de versgroepen
XIII, XIV en XV aan de beurt komt. We behoeven deze tekst zeker
niet in modern _Nederlands om to zetten, waar een vrijere en tevens
verklarende omschrijving alles verduidelijken kan. Een eerste vraag :
maken die luitjes wel een gesloten groepje uit ? Ongetwijfeld behoren
zij bij het minnepaar uit de versgroepen XI en XII. De eerste ,cnape"
richt zich tot de heer uit de XI. versgroep, en is geen andere dan de
dienaar, op wie de vrouw uit de XII. versgroep in vers 83 allusie
maakt. De tweede ,cnape" schijnt in to zien, dat de meester geen haast
heeft om dadelijk op de invitatie van de eerste in to gaan, en zegt
,,Mijn meester es wel ; hi zidt int groene". We verstaan : bij de meester is alles in orde ; hij heeft vooralsnog onze diensten niet nodig.
Deze ,cnape met den zwerden" heeft ook honger gekregen, nu zijn
meester zo lang uitblq ft. Wat zou het hem anders kunnen schelen,
dat ze daar zaten to vrijen tot 's anderendaags (vers 98), had hij zelf
maar een brokje gegeten (vers 97), en moest hij niet wachten tot eerst
de meester dit had gedaan. Maar de jongen heeft er al iets op gevonden. Hij nodigt ,tcamerwijf" uit om met hem in 't prieel to gaan.
Wel antwoordt het vrouwtj e niet uitdrukkeiijk op deze vriendelij ke
invitatie, maar toch zo, dat zij zinspeelt op dezelfde ,ghelieven" uit
de versgroepen XI en XII, die geen tijd hebben om aan eten to denken. ,Vrijen is eten en drinken !" meent zij
Want to zine bi lieve, al wert niet el,
Can elken minre voeden wel.
Geeft zij met dit antwoord een stille wenk in deze zin : laat ons dat
ook maar beproeven en het prieel binnengaan ? In deze volkse wijsheid
schemert alleszins een tikje meewarigheid door : „al wert niet el", al
kwam er niets anders van ! Is dit Been volkse spot met dat in haar
ogen flauwe gedoe onder die voorname dienaars van Venus ? Nog een
andere kleine aanduiding wijst erop, dat de personen van de versgroepen XI-XV bij elkaar behoren ; men vindt deze in de ,opschriften" : de heer (XI) „sit... vp twater", de vrouw spreekt hem daar aan
(XII), „de cnape om eten" richt zich tot de heer „vp twater" (XIII/
XI), terwijl „de cnape metten zwerden" ,tcamerwijr to woord staat,
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van wie de titel vermeldt dat zij zich ook ,bi den watre" bevindt
(XIV / XV) . Verder verdienen nog een paar details onze aandacht. We
verwijlen even bij de verzen 89-90:
... spise ende dranc
Was al bereit eer dhondekine quamen.
De dienaar treft geen schuld, wanneer de beer niet op tijd wat gebruikt. Het eten stond reeds klaar ,toen de hondjes kwamen". De
boodschap van „de cnape om eten" klinkt bilzonder beleefd. Bij nadere ontleding herkennen we dadelijk : 1. zijn onderworpenheid (,,ghelieuet hu, heere... "), 2. zijn stiptheid („eer dhondekine quamen... "),
3. zijn verontschuldiging (Jc hadde hu gheroepen ouer lanc... "), 4,
zijn motivering ( ,haddic hu niet ghewaent vergramen... "), 5. de herhaling van ,ghelieuet hu” in ,als ghi wilt..." en alsof hij zelf niet
verder mocht aandringen : „in gods namen". Wie als de auteur van dit
achtste Gruuthuse-gedicht met vijf versjes (89-93) de onderdanigste
dienstvaardigheid, gepaard met een natuurlijke hoffelijkheid, in een
vlotte, nergens haperende of holklinkende taal weet uit to drukken,
verdient meer aandacht dan tot nog toe aan hem wend besteed. Nu
treft daar nog die zonderlinge tijdsbepaling : ,eer dhondekine quamen". Zij kan haar oorsprong vinden in een berekende dienstvaardigheid van de knecht, die wellicht de volgende middeleeuwse spreuk indachtig was: ,Dieghene die mint den man, dat hi sinen hont goets an".
De zin wordt duidelijk : ,Wat zou ik voor U niet op tijd gezorgd
hebben, het eten staat al lang klaar, zelfs de honden behoefden niet
to wachten". Deze tijdsbepaling, ofschoon dan niet slecht gevonden,
komt toch zeer onverwacht... tenware op het schilderij een paar honden afgebeeld stonden, zoals we die daar wel meer aantreffen.
De taal van de beide ,cnapen" leert ons nog iets. N uttig is de vergelijking van deze twee ondergeschikten met hun gelijken uit de versgroepen VIII en X. Hier treft een parallellisme, dat naar een verklaring doet zoeken. In onmiddellijk contact met de oversten zijn „de
man metten broode" en „de cnape om eten" zeer beleefd, terwij 1 „de
man metter spade" en „de cnape metten zwerden" zich veel vrijere
uitlatingen veroorloven. Dit is wellicht to verklaren uit de grotere
afstand, die de laatsten van hun meesters afzondert. Zo treft hier weer
een onderscheid, dat zich op het schilderij gemakkelijk laat indenken,
terwijl het gedicht daarvoor een zekere motivering mist.
In een volgende scene komen weliswaar weeral slechts twee ,ghelieven" in gesprek met elkaar (versgroepen XVI en XVII), doch een
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stapje vender staan twee andere personen, twee ,ghespelen" (XVIII en
XIX), die door de inhoud van hun conversatie innig met de voorgaanden verbonden zijn. We stellen ons dus een tweeledig groepje van
vier personen voor. Een man en een vrouw staan in gesprek „te samen
minnentlijch ghepaert" zou het in de liederen heten, terwill twee
vrienden hen van op enige afstand gadeslaan. Begrijpelijk is de verontwaardiging van deze laatsten wanneer de jongste zijn geliefde herkent in de vrouw, die daar zo vertrouwelijk staat to praten en bij de
kin genomen wordt. Ofschoon zijn gemoed hiertegen dadelijk in opstand komt, vraagt hij zich toch af, of die hofmakerij wel erg in heeft,
en hij is ten slotte geneigd dit niet to geloven. ,Dhoudste ghespele"
daarentegen heeft al meer ervaring op dat stuk en waarschuwt ernstig
zijn jonge vriend.
Slechts terloops hebben we hierboven reeds het vers „Si nam hem
bi den kinne" (lied 48) aangehaald en naar de XVI. versgroep verwezen, naar „de man die bi den kinne nemt". De vergelijking mag
bij deze letterlijke overeenkomst niet blijven, to meer, daar we hierin
slechts een cliche willen zien. Opvallender dunkt ons de bespieding,
met de daaruit voortvloeiende vrees voor de „Hiders". Nergens zijn de
„ghelieven" vrij, ook niet in de ,rozengaard", deze ideale, ingebeelde
tuin van Venus. Hier komen nochtans geen eigenlilke ,wroughers"
om het hoekje kilken, doch twee ,ghespelen", twee vrienden, die in
dit gedroomd milieu wel schijnen thuis to horen. In de liederen vindt
men meer samenspraken tussen twee personen van hetzelfde geslacht,
die elkaar hun minneaangelegenheden toevertrouwen of raad vragen.
Men vergelijke de liederen nrs. 54, 55, en 56. In een ander lied (nr.
91) wint een man de raad in van een vrouw. H ierin vertoont de M iddelhoogduitse minnelyriek grote verwantschap met de onze. Bij Uhland lezen we : ,Ein verbreitetes Geschlecht sind die Lieder von zwei
Gespielen... Zwei Gespielen begegnen einander Kunde zu sagen, die
Herzensnot zu klagen usf." 34. Men zou haast moeten denken, dat
dergelijke gesprekken over minneaangelegenheden bij Venus' wetten
geregeld waren : „Est ooc so dat u Venus werc / Te lastelijc es ende
ooc to sterc/... Kiest hulpe, daer ghi u in betraut" 35 . Op to merken
valt ook, dat de twee personen in de versgroepen XVI en XVII zich
split alle verdenking geenszins to buiten gaan. Bij deze hoofse minnaars is blijkbaar nergens een spoor van ,onsteidigheit" to bespeuren.
34
35
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L. Uhland, t.a.p., pag. 522.
Gruuthuse-gedicht nr. II; ed. Carton ox. pag. 377.

Wel neemt de man de schone bij de kin en maakt haar een vriendelijk compliment, doch hij zegt niets dat op een directe liefdesverklaring gelijkt, terwijl zich ook de vrouw zo uitlaat, dat Naar woorden
geenszins de partner van het gesprek moeten gelden. De „ioncste gllespele" schijnt in haar zelfs een zeer trouwe geliefde to hebben. Dit
verhoogt niet alleen de spanning in de vier versgroepen, doch adelt
ook de ,minne", die we uit al de gesprekken van deze hoofse minnaars leren kennen. Het werpt tevens een ander licht op de oude
vriend, die blijkbaar niet kan verdragen dat de zon in het water
schijnt, en de jonge man bij het kruis bezweert de verdachte zaak niet
zo to laten.
Geen enkele verhalende of beschrijvende trek verbindt deze vier
versgroepen (XVI-XIX) met de voorgaande, ook niet met de volgende
drie versgroepen XX, XXI en XXII, die we nu van dichterbij onderzoeken. Dit driestemmig onderhoud wordt beheerst door een rozenmotief. Het ,ioncwijf metten rozen", kennelijk in dienst van de
„vrauwe metten hoede" zet het gesprek in, dat zakelijk aanvangt
„Mevrouw, hier zijn geurige rozen, maar ze zijn allemaal wijd opengegaan. Daar staan er nog, die niet ontloken zijn, daarom heb ik ze
laten staan. Als U wilt ga ik er wel om". De ,vrauwe metten hoede"
richt zich eerst tot het meisje, en slechts in de laatste verzen tot „de
rudder metten hoede". Dit is de enige versgroep waarin zich iemand
tot twee verschillende personen Wendt; „de man metten broode"
declameerde meer voor al wie 't horen wilde. Een grote fout tegen de
aard van dit onderstelde schilderijgedicht is dat niet. De vrouw en de
ridder staan of zitten immers dicht bij elkaar, in de onmiddellijke
nabijheid van het meisje dat de rozen aanbrengt. Niets belet de
vrouw aldus to spreken met de ogen op de aangeboden bloemen gericht. Bijzonder behendig trouwens heeft de dichter deze overgang
van de ene persoon naar de andere in het gesprek uitgewerkt. De
eerste twee verzen schijnen uitsluitend voor het dienstmeisje bestemd ;
in de volgende drie regels spreekt de vrouw meer voor zichzelf, terwij l
ze zich tot de ridder wendend, het gesprek over de rozen in het symbolische moduleert. We verstaan haar zo : „De rozen, die je daar hebt
geplukt, zijn zo oud en verlept. Ik had liever groene knoppen. Men
trekt best jeugdige knoppen, meen ik, to meer daar dit nu mogelijk
is, (m.a.w. daar nu die jeugdige knoppen „int saysoen" ziln). Onze
minne, heer, blijft steeds jeugdig en fris (int saysoen), ten ware dat U
aanleiding gaf (tot een breuk tussen ons, tot een andere verhouding
tussen ons beiden). De „rudder metten hoede" antwoordt hierop hele287

maal in de trant van de liederen uit het Gruuthuse-handschrift
„Vrouw, laat maar die rozen (waar ze qn, of ongemoeid), want in
mijn hart is een rozestruik die steeds bloeit, dag en nacht, met een
menigte van groene bladeren. Die hebt U in Uw macht (daarover
moogt U beschikken). U zijt, ik wil 't bekennen, de roos die nooit
mag verslensen"
Meer uitgewerkt komt dus bier het beeld voor, waarop we reeds een
paar maal de aandacht moesten vestigen, vooral bij de behandeling van
de X. versgroep. Dit zeker niet omdat deze metafoor zo schoon zou
zijn : daar bloeit een rozestruik in het hart van de minnaar ; daarover
beschikt de geliefde ; zij heeft die struik in haar macht (,,dangier",
elders „in dijn behoet.") ; zij zelf zou er dan nog de roos van zijn.
Daar is blijkbaar iets dat niet helemaal sluit. Nochtans het beeld
komt herhaalde malen voor. We citeren uit het lied nr. 122:
Ghebloiet staet een gardekijn,
So vaste nye ghein in mi en stoet
God groetu, ioncvrouw edel, fijn,
Dat rus haenstu in dijn behoet 36.
Een zeer onduidelijke plaats in het lied nr. 129 durfden we, steunend
vooral op de rijmen en de talrilke cliches die in deze lyriek voorkomen, als volgt emenderen :
Lief lic beild, recht wij f lic scil n,
Nu (ben is dij n).
Dus hat ghewracht dijn scone moet
Ende haet gheplant een (gardeklin)
Int hertze (mlin),
Daer nie ghein (in so vaste en stoet).
Neimstu mir niet in dijn behoet
. . . . . . 37 .

Misschien verdient hier ook het religieuze lied nr. 97 een vermelding,
omdat het dezelfde beel.dspraak op Onze Lieve Vrouw betrekt, en de
hoofse minnelyriek wel eens uit de Maria-verering werd verklaard :
Binnen in mir hertzen cas,
Daer staet een bloume, die lief t mir bas
Dan wes ich anders doen begnjf 38.
Laten we er nog attent op maken, dat bier weer drie in minnegekoos
36 Cartons uitgave, ox. pag. 203.
37 Cartons uitgave, ox. pag. 210; vgl. ook aantekening nr. 5.
38 Cartons uitgave, ox. pag. 170.
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vereende paartjes elkaar in het gedicht opvolgen. Bij gebrek aan afdoende argumenten valt het zeker to betwijfelen of we ze als een min
of meer gesloten groep mogen interpreteren. Naar het einde van het
gedicht toegaande, geraken we met het probleem der groepering beter
vertrouwd. Duidelilk is gebleken, dat zich voor sommige versgroepen,
uit de tekst zelf, met of zonder bi j komende dwang van de titels, een
zekere eenheid opdringt. Voor andere versgroepen daarentegen kan de
lezer alleen gissen, terwijl de tekst voor meer suggesties vatbaar blijft.
Zo is het al even gemakkelijk de personages van de zes opeenvolgende
versgroepen XXI-XXVI samen to zien, als tussen hen elk verband to
negeren. Bij elkaar behoren zeker de versgroepen XX, XXI en XXII
dit blijkt uit het gesprek over de rozen duidelijk genoeg. Hetzelfde
geldt voor de versgroepen XXIV, XXV en XXVI, die door het „perenmotief" kennelijk een geheel uitmaken. Wie deze twee drieledige
groepjes met elkaar vergelijkt, ziet hoe voor de derde maal een reeds
gereleveerde, gelijkaardige tegenstelling ditmaal de beide dienstmeisjes typeert. De meid die tot de meesteres spreekt, doet het beleefd, de
andere, die zich blijkbaar niet in de onmiddellij ke omgeving van haar
oversten bevindt, geeft vrijelijk en op een volkse wijze haar opvattingen to kennen. Men stelt dus best nog eens : 1. „de man metten
broode" tegenover „de man metter spade", 2. „de cnape om eten"
tegenover „de cnape metten zwerden" en 3. ,tioncwljf metten rozen"
tegenover ,tioncwijf metten corue". Het opzet is duidelijk. Wie deze
tot driemaal toe gebruikte antithese, deze onmiskenbare stijlfiguur
een toevallige herhaling wil noemen, moet aan knoeierij denken, waar
wij menen een vakman aan het werk to zien. De repetitio is immers
steeds armoede of stijlmiddel. Voor een losse groepering van de zes
personen in de versgroepen XXI-XXVI pleit dus zeker al deze antithese van de twee dienstmeiden, die op hun beurt, de ene de gesprekcyclus inleidt, terwijl de andere hem afsluit. Als bijkomende argumenten kunnen gelden, de overeenkomst in de gesprekken van deze
„ghelieven", alsook een zekere verwantschap in de attributen die hun
zijn bijgegeven : rozen, kersen, peren ; verder nog een opvallende
symmetrie in de opbouw van dit ensemble, waartoe natuurlijk ook de
dienstmeisjes behoren :
drae personen

twee personen

Brie personen

tioncwijf metten rozen de vrauwe metten twijf van den peren
keersen de man van de peren
de vrauwe metten hoede
tioncwijf metten corue
de rudder metten hoede de man metten
kersen
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Uitgesloten is het niet, dat de scheldende „ W o u t e r " (XXVIII)
en de knecht (XXIX) eveneens als dienstpersoneel bij deze groep moeten gedacht worden. De woedende Baas vraagt de luilak van een knecht
waar hij zo lang met het eten gebleven is. „De lieden zijn ouer lanc
gheseten", zij wachten dus blijkbaar na een wandeling op de komst
van de knecht ; want, ,Hadde de spise hier ghezijn, se ware gheten".
Nu weten we uit de mond van de vrouw met de kersen, dat de man
tot wie zij zich richt, neerzit : ,ghi sit so zeere der vp ende ziet". Anderzijds moet gezegd, dat „de peinsere" uit de volgende versgroep
eveneens „sit". Hiermee werd wel een uiterste poging gedaan om de
gesprekken van de versgroepen XX-XXIX dichter to doen aansluiten.
Tot zo ver kan men met aanvaardbare suggesties gaan, doch een stag
verder beweegt men zich volledig in het rijk der verbeelding, waartoe
dit ,gedroomde schilderij" zo zeer verleidt. Dan maar liever naar de
realia, naar de vrijende paartjes, de gesprekken, de kersen en de
peren.
Minder omslachtig doch veel smaakvoller dan de rozenmetafoor is
de beeldspraak die „de man metten kersen" (versgroep XXIV) gebruikt. Ze wordt door „de vrauwe metten keersen" (versgroep XXI I I )
uitgelokt. Slechts wie dit inziet, kan de snedige repliek van de minnaar voldoende apprecieren en zal geen ogenblik geneigd zijn, om
daarin een flauw specimen van de afgezaagde kleurensymboliek to
gaan zoeken, die in dit soort minnelyriek thuishoort. Zo spreekt de
vrouw: ,Heer, lust U niet wat van deze kersen ? U zit er toch zo op
to kijken (blijkbaar in gedachten verzonken ; vgl. verzen 150-154) !
N eem deze, en zeg me wat U denkt. N och over dag, noch 's nachts
kan kommer deren, als ik maar bij U mag zijn. Ik heb de indruk,
dat ik niet ben zoals U (dat ik U niet slacht)". Hierop antwoordt „de
man metten kersen" : ,Vrouw, ik denk anders niets, dan dat elk kersje
apart (letterlij k : bij een genomen) de kleur heeft van mij n kleed
gekleurd zoals Uw kleed zijn de zuivere steeltjes. Zo zijn wij beiden
een (gemeen), verbonden in stralende vreugde. Dat is mijn mingenot".
Hoe knap is ook deze conversatie opgebouwd. De kersen, die straks
symbool zullen worden, vormen eerst slechts de aanleiding tot het
gesprek. Men vergelijke dezelfde net ingewerkte overgang bij de behandeling van het rozenmotief. De vrouw biedt haar minnaar een
handvol kersen aan, waarop de man zo nadenkend zit to kijken. Dit
wel niet alsof hij nog nooit kersen gezien had, of daar nu zo bijzonder
veel trek in had! De woorden van de dame, die beweert geen zorgen
to kennen als ze maar bij hem mag zijn, en haar indruk, dat de man
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haar Merin niet gelijkt, bewijzen dat deze minnaar al weer in gedachten verzonken zit. Inderdaad, hij ,peinst" (vgl. vers 154) zoals zoveel
andere minnaars in dit achtste Gruuthuse-gedicht, en hij zegt ook wat
hem in de kersen zo zeer tot nadenken stemt. Hij knoopt aan bij de
laatste woorden die de dame sprak, bij het onderscheid, dat zij zo sterk
schijnt aan to voelen (vgl. vers 153) en waarvoor hil nu in de kersen
een passend beeld vindt. Liefde komt niet voort uit gelijkheid. Maar
zoals de verscheidenheid van kleuren in de kers toch bil deze ene
vrucht past, zo belet een overeenkomstig onderscheid in de kledertooi
bil de ,ghelieven" ook niet, dat zij een onscheidbaar, echt minnepaar vormen.
Zeker horen de volgende drie versgroepen (XXV, XXVI en XXVII)
bij elkaar ; het perenmotief vlecht ze samen, en met de aanwezigheid
van een dienstmeisje bij deze voorname vrijers geraakte de lezer reeds
vertrouwd. Naar hun esthetische waarde beoordeeld staan de versgroepen XXV en XXVI ver beneden de onmiddellijk voorafgaande.
Zo lijkt het althans. N iet alleen de drie Franse leenwoorden, die in
rijmpositie fel doorklinken, maken de taal van ,twijf metten peren"
onsmakelijk of op ziln minst precieus, maar ook die watervalletjesconstructie van haar lange volzin, en dan zeker vers 162, dat als een
stoppertje aandoet, dat alles kan wel niemand bekoren. Doch voorzichtig maar ! Het is toch niet ondenkbaar, dat op het vermeende
schilderil de uitbeelding van deze dame van die aard zou geweest
zijn, dat de dichter hier een onbeduidende precieuze in een opzettelijk
geaffecteerde taal heeft willen aan het woord laten. Hoe moeilijk valt
het een dichter, die zeker van talent getuigt, to beoordelen in zijn
interpretatie van een ander kunstwerk, het hier onderstelde schilderij,
dat ons ontoegankelij k blij ft. Wie dit gedicht kon toetsen aan het
schilderij — denk aan het opzet van de kunstenaar — vond hier misschien een prachtige nabootsing, een treffende interpretatie van een
houding of een blik, van kledij of van een gehele verschijning ; en
waarom niet eens een geslaagde parodie ? Betekenen deze woorden
soms meer dan een letterlijke omzetting in moderne taal kan verduidelijken ? Waarschijnlijk niet, ook al mocht iemand in de verzen
165-167 een zweem van dubbelzinnigheid vermoeden, want het antwoord van „dheere metten peren" lijkt niets meer dan een aardige
collectie cliches uit de liederen. De lezer mag zelf oordelen ; zo
spreekt ,twilf van den peren" : ,Heer, werp hierin 39 een peer, die
39 Waarschijnlijk moet „in mijn schoot" verstaan worden, daar de paartjes vermoedelijk
neerzitten. Vgl. vers 182 : „De lieden zijn ouer lanc gheseten' .
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U, nosh mij, noch iemand d.eert (stoplap?) ; maar die wel 40 mijn hart
versterkt, en die ik dan ook 40 met lust geniet, en die me voedt wanneer ik 't begeer ; een peer van zulke smack (voorzien), dat ze mij in
genen dele tegenvalt". Daarop antwoordt Aheere metten peeren"
„Mijn liefste vrouw, zie, daar is er een (of ook : bier heeft U er een,
in de onderstelling dat de man haar een peer aanbiedt), waarmee ik
U terzelfder tijd geest, hart en gemoed schenk en alles wat van mij is.
Al ben ik het maar weinig waardig, ik wil voor eeuwig Uw dienaar
zijn (Uw slaaf !), steeds zo 't U belieft".
Van terzij de zal , tioncwij f", dat met de korf aan de arm de ,ghelieven" moet bedienen, dit geaffecteerde gesprek gehoord hebben. 't Is
waarlijk niet van aard om haar goede, volkse smaak to bevredigen.
Ook Naar inspireert de „peer", dock tot een veel sappiger betoog. Met
een eenvoudige woordspeling bewijst de dichter hoe goed hij dat klein
volkje begrijpt. ,Een Pere ghecrighen" betekent voor het dienstpersoneel nog iets anders dan wat deze deftige vrijers zich voorstellen.
Overduidelijk toch zinspeelt ,tioncwij-f" in de verzen 178-180 op de
„muylpere" die in de middeleeuwen tenminste zo goed bekend was
als nu. Men vergelijke slechts het Mnl. Wb. en Stoett 41. Garton heeft
noch de dichter, noch ,tioncwijf" begrepen, anders had hij na vers
178 geen punt geplaatst. Hierdoor immers werden de verzen 179-180
volstrekt onbegrij pelijk. Wat Mogen ook Verdam en Gessler bij deze
verzen gedacht hebben, indien zij Meer dan touter paleografische belangstelling hadden ' Overal blijkt toch, dat deze schrandere vorsers
zich onvoldoende om de betekenis van de tekst bekommerden. Houdt
men vers 179 voor een gewone tussenzin, en laat men — met inachtneming van deze tussenzin -- vers 180 aansluiten bij vers 178, dan words
alles klaar. Het dienstmeisje dat in de versgroep XXVII aan het
woord komt, zegt : „Die zulk een peer kon krijgen, geschonken met
een zo goed hart, dat was waarachtig een heerlijke vrucht. Maar men
deelt de dag door peren (muilperen, slagen) uit, — wie ze lust mag
ze vangen — die niet zulk een uitwerking hebben". Dat knechten en
meiden in de middeleeuwen gemakkelijker een „peer" kregen dan nu,
vernemen we al vijf verzen verder, waar Wouter de aankomende knecht

40 Vgl. F.A. Stoett : Middelnederlandsche Spraakkunst ; 's Gravenhage, 1923, § 139
„entie" = ende die, bet. „en (dat) wel ; maar dan ook' .
41 F.A. Stoett : Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden ; Zutphen, 1943, II, nr. 1573, pp. 55-56. T.a.p. ook oudere citaten van „peer"
voor „muilpeer' .
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toeroept : „Ic zal hu wellecommen met smeten !" Ook de middeleeuwse kluchten vermelden wel eens : „Hier smiten si !"
De versgroepen XXVIII en XXIX, waaruit daareven een vers werd
geciteerd, schijnen alleen om deze overgang al aan to sluiten bij de
voorgaande. Maar daar is meer. Voor de derde maal immers volgt op
een groepje ,ghelieven" een stelletje dienstpersoneel, dat telkens in de
weer is om de ,quelende)' (betekent o.a. wegterende, verkwijnende)
minnaars to voeden. Men vergelijke de versgroepen VIII, XIII en
XXIIX, respectievelilk gesproken door „de man metten broode", „de
cnape om eten" en ,Wouter". Daar reeds meer aandacht besteed werd
aan de versgroepen XXIIX en XXIX, kan hier deze commentaar volstaan. Misschien verduidelij kt nog de volgende overzetting : ,Wat,
kerel ! Luilak ! Vooruit kerel ! De mensen ziln al lang gezeten. Waar
blijf je hangen (overliggen uitblilven) ' Ben je smoordronken ?
Waren de spijzen hier geweest, men had al gegeten. Ik zal je verwelkomen met een pak slaag". De arme knecht heeft wel een excuus voor
zijn vertraging : ,Wat ! ja, Wouter, ik kom ! Wat sta je daar zo to
briesen ! Denk je dat ik een paard ben? Had men mij de we g niet
gewezen, ik was in de richting van Lapscheure verdoold geraakt. je
hebt ongelij k, dat je zo to keer gaat ! "
In de laatste zes versgroepen (XXX-XXXV) volgen weer drie paartjes elkaar op, dock deze keer zodanig, dat Been enkel detail toelaat
enig onderling verband tussen deze personages to ontdekken. Wel is
ook hier minne het volgehouden thema ; niet meer echter dan in zoveel andere versgroepen. Dat voor de derde maal, zonder enige onderbreking, drie koppels op elkaar volgen — dit was ook het geval in de
versgroepen I-VI en XXI-XXVI —, lijkt nog geen afdoende argument
om tussen deze laatste zes personen meer verband to onderstellen. De
aanduidingen in de titels en de aard van deze gesprekken doen zelfs
eerder aan losse paartjes denken. Niet ongegrond is daarom het vermoeden, dat deze figuren zich wat dieper in het perspectief van het
schilderij zouden bevinden. Van nature uit blijft toch de ,peinserC
een eenzaat (XXXI) ; de vrouw, die wel de blik op hem gevestigd
houdt, richt zich niet eens rechtstreeks tot hem, spreekt slechts over
hem, al moet hij haar wel begrepen hebben. Het kussende paar
(XXXII/XXXIII ) zoekt zeker geen gezelschap, ofschoon wel enkele
lieden in de omtrek vertoeven, want zij voelen zich ,niet vri" (vers
204). „Die leste man metten valke" (XXXIV) en de vrouw, die eveneens met een jachtvogel. op de hand, de minnaar begeleidt (XXXV),
schijnen wel uit de verte van een jachtpartljtje terug to komen.
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Opvallend korte versgroepjes worden in de mond gelegd van „de
vrauwe ziende na den peinsere" en van deze man zelf. Is het niet
alsof zeven verzen alle minnaars van het hoof se type worden toebedeeld, terwill de geringste afwijking van dit getal steeds een uitleg
vindt in de aard van de personages of van hun gemeenschap' Bij.4
zonder duidelijk zijn deze versgroepjes niet, tenware men ze als volgt
mocht begrij pen: ,,de vrauwe ziende na den peinsere" spreekt zo maar
voor zich uit, niet rechtstreeks tot de man die ze gadeslaat, doch wel
zo luid, dat deze haar kan begrijpen. Ze zegt : ,Helaas, hoe diep in
gedachten verzonken zit daar die man! Me dunkt dat hij niet vrolijk
kan zijn. Zeker weegt hem zijn minnelast 42 to zwaar". Hierop antwoordt de ongelukkige minnaar : ,Vrouw, mij is daar maar weinig
aan gelegen (nl. dat ik niet vrolijk kan zijn en het lastig heb). Bevrijdt
U me van dat Teed, dan acht ik de misere van een ander niet meer
(. dan lijkt me het leed van een ander zo onbeduidend in vergelijking
met het mijne, dat het mij niet zou kunnen deren ; m.a.w.: voor het
leed van gelij k wie ben ik niet bevreesd, als U me maar kon verlossen
van het verdriet waaronder ik thans gebukt ga, en dat U alleen kunt
lenigen)".
In dit schilderij-gedicht heerst maar weinig regelmaat wat de volgorde betreft, waarin de beide geslachten elkaar afwisselen. Nu eens
spreekt de minnaar voorop, dan weer komt eerst de vrouw aan het
woord. Misschien ligt ook hierin een reden om aan to nemen, dat de
plaats van de personen op het onderstelde schilderij deze volgorde zou
bepaald hebben. Alleszins treffen weer in dit verband de versgroepen
XXX en XXXI, daar in deze korte conversatie het volle licht op de
man valt, die slechts na de vrouw zijn beurt krijgt. Vooraleer „de
peinsere 7 ) spreekt, wordt hij reeds genoemd in die zonderlinge titel,
die wel Been ander doel kan hebben dan de bewuste dame nauwkeurig
op het schilderij aan to duiden. Deze overweging kan de desbetreffende
commentaar bij de versgroepen VI/IX en XII / XII I meer geloofwaardigheid bijzetten.
De versgroepjes XXX en XXXI doen verder denken aan een eerste
ontmoeting, waarbil de dame avances zou doen. Ook zo iets behoorde
blijkbaar tot het gezelschapsleven van de middeleeuwer, die in deze
minnelyriek hoe langer hoe minder van de moderne mens schijnt to
verschillen. De omstandigheden en de mogelijkheden waren vaak an42 Het hele Gruuthuse-hs. door is er spraak van deze minnelast en van geen andere
waarom zou dit hier het geval niet zijn ?
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ders, de uitdrukking van gevoelens en gedachten klinkt meestal zeer
bevreemdend, uiterst conventioneel en onnatuurlilk ; maar wat verschilt daar essentieel ? Tot deze bevinding komen toch de jongste
bijdragen over de Middelhoogduitse hoofse minnelyriek 43 . En wat
dan gezegd van de volgende twee versgroepen (XXXII/XXXIII),
waarvan het belang juist in dit verband niet hoog genoeg kan aangeslagen worden. Hier komt een hussend paar aan het woord in een
taal, die hoegenaamd niet anders klinkt dan die van zoveel hoofse
minneliederen die het Gruuthuse-handschrift bevat. Alle bevreemding
komt wel van de verrassende titel „de cussere", want nosh in zijn
woorden, noch in die van ,twijf" komt een gedachte, een woord of
wending voor, die niet evengoed in de liederen kon staan. „De cussere" zegt : ,Mijn uitverkoren, beeldschoon lief, mocht dit (kussen)
eeuwig blijven duren. Al kon ik alle weelde genieten naar wens, ik
zou niets anders kiezen". De genoegens van ,twlif" zijn echter weer
niet onvermengd door de aanwezigheid van de gevreesde ,wroughers".
„Troost van mijn hart", antwoordt zij, „ik ben bang, dat afgunstigen
ons zouden zien. Daarom vraag ik u, dat ge toch voor mijn goede
naam zoudt zorgen (voor mijn eer), want wij zijn hier niet vrij".
Van kussen is in de Gruuthuse-liederen, die nochtans meestal liefde
als thema hebben, maar weinig sprake. Veeleer domineert hier het
verlangen slechts de dienaar, de slaaf of ,eighin" van de geliefde to
mogen zijn, en dit voor een loon, dat nauwelijks meer dan ,confoort,
danc, troost" of een ,oghenblijch" (= oogopslag) heet. „Die minne es
clein die verlanghen doet". Alleen in twee liederen komt het werkwoord „kussen" voor, en daarbij moet nog onderstreept worden, dat
het telkens verhalende stukjes betreft. Deze nu zijn in de gehele
codex, afgezien natuurlijk van de zinnelijke, gewaagde, om niet to
zeggen scabreuze nummertjes, zeer zeldzaam. In het lied nr. 5 nodigt
„een rudder waelghedaen" een meisje uit hem to volgen. Hij belooft
haar geld en goed, doch de schone houdt meer van trouw. Toch
geraken zil akkoord
Hi nam de scone smale
Voren vp sinen scoot;
In eenen groenen dale
Voer hi met ghenouchden groot.
Hi cussetze an haer mondekin root

44.

43 W. Mohr: Minnesang als Gesellscha f tskunst ; Der Deutsch unterrich t, Stuttgart,
1954, Heft 5 ; t.a.p. interessante literatuuropgave.
4 4 Cartons uitgave, o.c. pag. 62.
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Ook het lied nr. XXI begint in de echte verhaaltrant :
Ic quam in een prieel geganghen,
Daer vandic twee ghelieuen staen,
Den tijt en consten niet verlanghen,
In anders arem waer si beuaen 45.
Om de beurt komen dan de vrijers aan het woord en beloven elkander
trouw. De voorlaatste strofe luidt :
Van deser tale wert hi verblij t ;
Hi cussetze aen haer mondekin root,
Daer mede so corten si den tij t,
Want soet (-- si het) hem waerlic nie verboot.
Sin hoof t leidi in haren scoot,
Met cussene bleuen si ghemeine 45.
In de tweede regel van deze strofe treft de letterlilke overeenkomst
met een geciteerd versje uit het lied nr. 5, waarbij meer nog dan het
cliche, die herhaalde, zonderlinge spelling ,cussetzel) opvalt.
In het gesprek van „die leste man metten valke" (XXXIV) en van
„twilf metten valke" (XXXV) wordt het thema ,afscheid" ontwikkeld.
Hierdoor past deze conversatie bijzonder goed op het einde van dit
lange gedicht. Zowel de woord- als schilderkunstige uitbeelding van
de rozengaard mag in de middeleeuwen een modekwestie geweest ziln,
en de herhaalde „adieus" mogen hier gezocht lijken, goed gevonden
zijn ze alleszins ook. De taal van deze laatste versgroepen behoeft geen
verklaring ; hun overvloed aan cliches maakt ze in modern Nederlands
omgezet volstrekt ongenietbaar. ,Vaarwel en tot weerziens ! " moest
het daar beknopt luiden. Slechts de hoop mekaar weer to mogen ontmoeten houdt de minnaars recht. Twijfel hieromtrent komt echter
niet op, want onwankelbaar is hun trouw. Dit afscheidsmotief luidt
in perfecte harmonie met de inhoud van de voorafgaande gesprekken ';
de verwantschap met de liederen is ook bier zeer groot. Enkele afscheidsliederen behoren immers tot de schoonste in de bundel 46.
Is het niet zonderling, dat Verdam spij t dit afscheidsmotief en spij t
,deerste etende" (versgroep I), toch aan een fragment dacht ? Neen !
Zo bevreemdend is dit zeker niet, als men bedenkt dat een Middelhoogduits ,Gemalde-Gedicht'' precies dezelfde suggestie uitlokte, en
Cartons uitgave, ox. pp. 77-79.
Enkele afscheidsliederen in het Gruuthuse-hs. zijn de nummers : 45, 70, 72, 80, 96,
104 en 108. Het lied dat aanvangt met het vers ,Sceiden, onverwinlic leit" (nr, 96) is
slechts het bekendste, doch misschien niet eens het mooiste van de reeks.
45
46
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als fragment beschouwd bleef, zolang men niet had ingezien dat het
een ,schilderli-gedicht" was 47 . Ook de treffende overeenkomst in deze
vergissingen pleit voor onze thesis : het achtste Gruuthuse-gediclit
is een schilderij-gedicht.
Ofschoon een grondig onderzoek naar de intrinsieke waarde van
deze verzen niet beoogd werd en zeker buiten het bestek van dit onderzoek zou treden, blijkt toch al duidelijk genoeg, dat bier een interessant gedicht veel to lang vergeten werd. Een middeleeuws document van zo'n uitzonderlilke aard behoeft niet eens tot de toppunten
der lyriek to behoren om voor de literatuurgeschiedenis van groot belang to zijn.
Het achtste Gruuthuse-gedicht geeft vooreerst een duidelijker kijk
op de verzamellust van onze rijke bezitters van middeleeuwse manuscripten (vgl. Rosenfeld t.a.p.). Het tekent, betrouwbaarder dan allerlei didactische verzen dit hadden kunnen doen, de hoofse minnaars
en tevens de houding van het volk tegenover hun minnehandel. Als
schilderil-gedicht is het een belangrilke, niet langer ontbrekende schakel, waarvan men wist, dat de literatuur van een buurland die bezat,
en als dusdanig levert het nieuwe stof ter studie van nog duistere
doch onmiskenbare betrekkingen tussen de Middelnederlandse en
Middelhoogduitse literatuur. Het achtste Gruuthuse-gedicht werpt
vooral meer licht op de zo problematische hoofse minnelyriek. Waar
onze literatuurgeschiedenis over dit soort lyriek handelt, wordt ge.
woonlilk naar het Gruuthuse-handschrift verwezen, maar dan toch
slechts naar de liederen, ,waarvan een groot deel verwantschap vertoont met de Duitse minnepoezie volgens de bekende opvatting der
hoofse liefde als een dienst vol trouwe toewijding" (Knuvelder). Als
men hoofse minnelyriek vindt in de Gruuthuse- liederen, dan is het
duidelij k, dat ook dit achtste Ged ich t daartoe moet gerekend worden,
want noch naar inhoud, noch naar vorm, nosh naar woordenschat
verschillen de meeste versgroepen van die zogenaamde hoofse minneliederen. Derhalve moet dit achtste gedicht wel nog zeer belangrilk
heten in zijn soort, vermits een zo omstreden genre als de hoofse minnepoezie hier voorkomt in gesprekvorm, en niet als directe, lyrische
uiting van een dichter of minnezanger. Het gaat hier om een volstrekt gelijke woordkunst met vele letterlijke overeenkomsten. Hieruit
volgt, dat deze minnelyriek, in de mond gelegd van een vrij talrijk
gezelschap, niet zozeer doet denken aan verzuchtingen van de dichter
47

vgl. H. Rosenfeld : Der mittelalterliche Bilderbogen, o.c. pag. 68, nota 3.
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fn dienst van een onbereikbaar hoge beschermvrouwe in wier dienst
hij stond, doch eenvoudige gelegenheidspoezie kon zijn, bij de woordkunstenaar besteld ten gerieve van deze hoofse minnaars. De grote
vraag luidt : wat is hoofse lyriek, welke verzen rekent men daartoe en
welke zeker niet meer, waar en wanneer, hoelang klonk ze zuiver en
onvermengd en welke ontwikkeling maakte ze door? Een bijna onoverkomelijke moeilijkheid is het, een onfeilbaar oor to krijgen voor
de gevoelswaarde van de woorden en formules die deze poezie gebruikt. Alleszins gaat het niet op de liederen uit het Gruuthusehandschrift met een paar handige zinnetjes to willen catalogiseren,
zoals onze dikke literatuurgeschiedenissen dat wel eens durven doen.
Men vergelijke b.v. J. Van Mierlo, o.c. pag. 93: „Hier (in het
Gruuthuse-handschrift) bloeit de hoofse Minnelyriek uit en gaat langzaam over van de conventie naar de werkelijkheid van het volkslied.
Nog vele van de vroegere hoofse motieven keren hier terug. De wederzijdse verhouding blijft steeds een dienst... De dienst wordt een
,eighijn sijn' ...En de ,niders' gaan nog steeds hun gang en drijven
hun verderfelijk spel". 't Is net alsof men in deze codex een overgang
zou kunnen bespeuren van het ene genre naar het andere, ofschoon
er de gewaagdste liedjes met de sereenste minnedeuntjes afwisselen.
Spelen die ,niders" alleen een rol in de hoofse lyriek ? Vgl. „De cusserC en ,twijf" XXXII /XXXIII. En als daar staat ,minnentlijc
ghepaert" of ,minlic verzaemt", is dat dan volgens de hoofse formule
alleen in gedachten of in een conventioneel gesprek, of zoals in het
lied nr. XXI ? Elk lied vergt een grondiger onderzoek. De codex is
een verzameling aangelegd ten gerieve van een bepaald gezelschap, dat
religieuze, deftige, amoureuze en boertige liedjes zong, al naar de
gelegenheid, al naar de stemming, al naar de aard van de bezoekers.
Omdat in het achtste Gruuthuse-gedicht een hoofs gezelschap optreedt
blijkbaar uit de tild dat deze liederen gezongen werden, kan het als
commentaar bij deze lyriek niet hoog genoeg gewaardeerd worden.
Men begrijpt het verlangen van dat gezelschap naar de rozengaard,
naar het prieel van minne, naar dat ideaal oord van de ,ghelieven",
als men maar even bedenkt hoe beperkt toen de mogelijkheid van een
onbelemmerde dienst van vrouw Venus moest zijn.
Slechts een woordje tekst blijft nog to verklaren. „ N o t a " leest
men duidelijk tussen de laatste regel van het achtste gedicht en het
eerste vers van het negende. Moest hier een korte nota volgen, die
alle verdere twijfels omtrent de aard van dit gedicht kon uit de weg
ruimen ? Moest hier een verwijzing komen naar het onderstelde schil298

deq, of naar weggesneden (ge'lllustreerde ') foliobladen, waarvan De
Vreese gewaagt, of naar de ,Meester van Louis van den Gruuthuse
---Of... ? We weten het niet ; we kunnen geen schilderij, geen tapil twerk, geen miniatures of wat anders ook aanwijzen, dat onze hypothese
in volle zekerheid zou doen opgaan. Onbelangrijk is het zeker niet,
dat bier een louter vermoeden toch tot enige zekerheid gedijde, juist
omdat het zoveel onbegrijpelijks verklaarde !
Gent

K. DELEU
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KRONIEK

CODICOLOGIE EN FILOLOGIE
W
PERKAMENT EN PAPIER
Op weg naar kennis van zijn bronnen in materieel opzicht ontmoet de
neofiloloog eerst perkament en papier. Daarop werden in de middeleeuwen de boeken in het Westerse cultuurgebied geschreven. Papyrus, waarmee de filoloog-klassicus onvermijdelijk to maken heeft, kan voor hem buiten beschouwing blijven, zelfs al zou er zich een geval voordoen. waarbij
hij dit materiaal toch ontmoet. Hij moet zich dan ad hoc enige elementaire
kennis hieromtrent verschaf f en 1, voornamelijk om to weten welke vragen
hij eventueel aan een mede-filoloog als de zo juist genoemde klassicus zou
kunnen stellen en om met voldoende inzicht diens voorlichting to kunnen
volgen. Dat is het standpunt dat men in alle uitzonderlijke gevallen bij
onderzoek dient in to nemen. Zo kan de neofiloloog ook to maken krijgen
met taalvormen, of met gevallen van communicatie waarbij in ieder geval
taalvormen betrokken zijn 2, in steen, in metaal. Hij zal zich dan b.v.
moeten wenden tot de epigraf iek en de numismatiek, onder voorbehoud
dat die specialistische vakken zich bezighouden met de problematiek van
de bronnen in materieel opzicht en er bovendien blijk van geven dat zij
op hun beurt kunnen luisteren waar het gaat om aspecten van communicatief-linguistische card 3. Alleen de materie was, en wel als schrijfvlak in
een wastafeltje, is een onderwerp dat ook de neofiloloog niet geheel en al
ter zijde mag laten bij zijn propedeuse tot vakmanschap. Omdat het ge-

1 Vgl. Andre Bataille, Papyrologie opgenomen in L'histoire et ses methodes. Encyclop6die de la Pleiade. Volume publie par Charles Samaran. Paris, 1961 ; 498-527. Met uitvoerige literatuuropgave.
2 Dat is b.v. het geval waar runeninscripties door middel van signa die tevens een
linguistische waarde hebben, toch secondair op de wijze van de taal en primair op de
wijze van de magie hun mededelingen doen. Ook bij gebruik van taaltekens op vroegmiddeleeuwse munten is het de vraag of er wel primair een taalaanbod gedaan wordt.
3 Het bepalen van het standpunt van de linguist in zulke gevallen en van de verhouding tussen informatie geven en informatie nemen is in methodologisch opzicht de doelstelling in W.Gs Hellinga, Petroglyphes caraibes : probleme semiologique. Amsterdam,
1954 [overdruk van Lingua 4 (1954-5)], pp. 121-166.
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bruik van wastafeltjes de autograaf doet verdwijnen en daarom de tekstgeschiedenis laat beginnen met kopiistenfouten 4.
Nu zijn perkament en papier materialen die tot op de dag van vandaag
gebruikt worden voor de overdracht van visueel waarneembare mededelingen. In overweldigende mate geldt dit voor papier, maar perkament
valt toch niet geheel weg. Er is en er wordt dan ook over deze materialen
veel gepubliceerd. In de eerste plaats gebeurt dat door technische en technologische deskundigen, specialisten op voornamelijk industrieel gebied,
Wier studies niet altijd even aantrekkelijk zijn voor de andere specialisten
die, bijna altijd voortgekomen uit de kring der filologische wetenschapsbeoefenaren, zich in het bijzonder toeleggen. op codicologie, manuscriptologie of bibliologie. Intussen kunnen de laatsten niet ongestraf t aan zulke
publicaties voorbijgaan.
Voor de filoloog zijn de genoemde studiegebieden echter geen doel in
zich zelf. Wel moet de codicologie, met de twee andere, daarbij aansluitende,
disciplines, altijd het uitgangspunt zijn bij teksthistorisch en tekstkritisch
onderzoek, maar de doelstelling blijft ook dan binnen de filologie. De
filoloog kan daarom zijn orientatie in de specialistische literatuur beperken
en aan zijn kennis van techniek en methode zijn eigen, zeer wel to bepalen
grenzen stellen. Hij doet er zelfs verstandig aan, zich in hoge mate en
nauwkeurig to beperken indien hij zich niet specialiseert 5. Halve kennis,
of erger : schijnkennis op specialistische gebieden leidt alleen maar tot
onvoorzichtigheden. Wij zouden hier een aantal wonderlijke voorbeelden
kunnen geven, die in hun dwaasheid menig college- en examenbloempje
overtreffen. Het heeft echter geen zin voor incidentele vergissingen nietkwaadwillende filologen aan de kaak to stellen. Zander namen to noemen
zullen wij ons daarom bepalen tot enkele gevallen van meer algemene
strekking. De andere, aan wie men zich zacht spiegelt, kan ook wel een
onbekende zijn. Het voornaamste is dat men zich spiegele.
Het eerste geval is dat van iemand die vertelde dat hij bil het onderzoeken van een niet meer leesbare plaats in een codex ,zelfs onder infra4 Het gaat hier dus niet om het gebruik van wastafeltjes in de school in de Middeleeuwen, maar om het gebruik door een secretaris-kopilst. Een illustratie daarvan is de
bekende Ruusbroec-miniatuur uit het eind van de XIV e eeuw in codex Brussel Koninkl.
Bibl. 19295, kopij Gent Univ. Bibl. HS. 693 (1480) ; zie de lconografie in de studie-bundel
van het Ruusbroec-Genootschap to Antwerpen: Jan van Ruusbroec. Leven en Werken
(1931). Over het gebruik van wastafeltjes: S.G. de Vries, in Oud-Holland 12 (1894) pp.
1-6.
5 Het zeer groot aantal specialismen waarvan een filoloog een over het algemeen vrij
v^r strekkende basis-kennis dient to hebben, sluit alzijdige specialisering voor hem wel
uit. Natuurlijk betekent dit allerminst dat hij niet op enig terrein naar persoonlijke voorkeur of orientering in het filologisch bedrijf werkelijk specialist zou kunnen worden.
Moet men bij de beoefening van de filologie al naar het uitkomt nu eens filoloog-codicoloog dan weer filoloog-biblioloog of filoloog-ethnoloog en wat al niet
kunnen zijn, men
r
kan ook filoloog ^n codicoloog, enzovoorts worden, maar een vereiste is dit in vakkundig
opzicht niet.
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rode belichting niets heeft kunnen zien". Wij zouden daarbij de vraag
kunnen stellen, hoe het komt dat hij na zulk een voor de ogen fataal
experiment niet blind is gebleven. En wanneer iemand meedeelt : Aoorlichting met ultra-violette stralen heeft geen succes gehad", dan behoeven
wij wel niet in twijfel to trekken dat de persoon in kwestie uviol gebruikt
heeft, maar vast staat in elk geval dat hij de meest elementaire eigenschap
van die belichting niet kent. Nu behoeft de filoloog van een technisch hulpmiddel ook niet meer to weten dan nodig is voor het gebruik en de verzorging van het apparaat en de beveiliging van zich zelf, maar juist
daarom dient hij zindelijk om to gaan met zijn mededelingen. Het tweede
voorbeeld is de uitspraak van iemand die door dat onderzoek en juist ook
door het gebruiken van bij filologen ten onrechte ! weinig gekende
technieken autoriteit verkreeg. De juichkreet nu die bij de vermelde mededeling een andere filoloog in zijn onschuld bewonderend en dankbaar
slaakte : „geen moeite heeft de schrijver hier geschroomd", dient een waarschuwing to zijn voor iedereen die op enig bilzonder of althans nbg bijzonder gebied werkzaam is. Het feit dat men een technisch hulpmiddel
gebruikt heeft, zegt op zich zelf niets s. De ervaring bil het lezen onder
ultraviolette belichting wordt niet zo maar verkregen. Men denke niet,
dat men de lamp maar behoef t aan to knippen om de grenzen van de
interpretabiliteit to verruimen. De verantwoording van de interpretatie,
die inderdaad mogelijk wordt wanneer men vaak zulk een techniek gebruikt en althans aanvankelijk ter zelfcontrole daarbij steeds samenwerkt
met een of meer anderen, is al zwaar genoeg voor de menselijke drang
naar de potestas clavium. Het is begrijpelijk dat iemand wel eens onder
die last bezwijkt. Maar de wetenschap is niet gediend met een uitspraak
die innerlijk niet ten volle verantwoord is.
Zowel over de handel in perkament als over de bereiding en behandeling
ervan is veel wetenswaardigs to vertellen 7, en een filoloog kan uit de aard
der zaak nooit genoeg weten van de economische geschiedenis en de technologie in de middeleeuwen. Wat de filoloog voor zijn eigen doelstelling
s Dit geldt in gelijke mate voor foto's. Menig filoloog wordt geimponeerd als hij leest
dat een foto onder b.v. ultraviolette belichting is gemaakt. Een deskundige op dit gebied
wil echter heel wat meer weten, en over de omstandigheden waaronder de foto's gemaakt
werden ^n over het afdrukken. Een goed voorbeeld van zulk onderzoek vindt men in
William H. Bennett, The Milanese leaves of the Skeireins under ultra-violet radiation,
in : PMLA 65 (1950), pp. 1263-1281, met 23 afbb. Bovendien moet men waar slechts een
lapidaire mededeling wordt gedaan over b.v. fotograferen onder uviol-belichting, de vraag
stellen of en zo ja, waarom men zich daartoe beperkt heeft. Men kan namelijk door het
gebruiken van verschillende filters een serie opnamen maken waarvan het resultaat interpretatie door het combineren van verschillende gegevens toelaat.
7 Leo Santifaller, Beitrage zur Geschichte der Beschreibstof fe im Mittelalter, in : Mitteilungen des Instituts f iir osterreichische Geschichts f orschung. Erganzungs Band 16,
Heft 1 (Graz-Koln, 1953), S 17 ff (met veel literatuur).
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echter in de eerste plaats van perkament moet weten is, dat het vervaardigd
wordt uit dierenhuiden en dat na de bewerking tot schrijfvlak het onderscheid tussen de haarzijde en de vleeszijde van de huid vaststelbaar blijft
doordat de eerste donkerder is 8. Dit is van eminent belang voor ons inzicht in de opbouw van een codex uit folic en katernen. Normaal staat
in een opening 9 haarzijde tegenover haarzijde of vleeszijde tegenover vleeszilde
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h

vv

Dit is de zg. „repel van Gregory", zo genoemd naar Caspar Rene Gregory,
die de waarde van deze regelmaat het eerst heeft opgemerkt en er in 1885
de aandacht op vestigde 10. Binnen een katern dat ontstaan is door het
vouwen van een Plano is dit onvermildelijk 11 . Maar wanneer een katern
is opgebouwd door b.v. diplomata in elkaar to leggen, zoals altild het
geval is bij folio-edities, of wanneer men een nieuw katern laat volgen,
dan is de regel van Gregory het gevolg van een keuze. Het feit nu dat wij
mogen uitgaan van deze regelmaat, maakt dat een afwijking een aanwijzing
is dat er jets gebeurd moet zijn" bij het maken of bij het gebruiken van
de codex. Zo kan bij onregelmatigheid in de opbouw van katernen hieraa n
een gegeven worden ontleend wanneer men ten behoeve van de tekstge8 In gevallen waarin men door de hoge kwaliteit van het perkament toch aarzelt, kan
waarneming onder uviol de twijfel wegnemen. Men moet dan echter wel een controleproef doen met twee bladzijden waarvan men met stelligheid weet dat zij vlees- en haarzijde zijn omdat men bij het gebruik van technische hulpmiddelen altijd verdacht moet
zijn op verrassingen ; soms moet een waarneming in omgekeerde zin worden geinterpreteerd. Bovendien kan er nooit genoeg op gewezen worden, dat een niet zeer ervaren
filoloog zulke waarnemingen niet alleen moet doen, maar zich steeds moet laten cons roleren door ten minste een medewerker, al zou ook die niet ervaren zijn. Bovendien vergete
men nooit dat iemand alles kan zien wat hij wil zien, en dat zelfkritiek of zelfs eerlijkheid
beslist niet een vanzelfsprekende eigenschap is van de beoefenaars der wetenschap.
9 Onder opening verstaat men de twee pagina's die men vbbr zich krijgt wanneer men
een bock op een willekeurige plaats opslaat.
ID In : Com ptes rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres 1885, pp. 261-

268.
11 Ervaring met anderen heeft geleerd dat het nuttig is zoiets eenmaal zelf vast to
stellen. Dit kan gemakkelijk gebeuren door op ben zijde van een blad papier een groot
aantal lijnen to trekken en het blaadje daarna enige malen to vouwen. Snijdt men het
katern, dat dan ontstaat, open, dan vindt men de lijnen steeds in een opening terug.
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schiedenis tracht vast to stellen of er iets is toegevoegd dan wel werd weggenomen, terwijl in zulk een geval het wel voorkomen van de regel van
Gregory er b.v. op kan wijzen dat bij het schrijven een legger nauwkeurig
werd gevolgd en dat de oorzaak van de onregelmatigheid dus daar zal
moeten worden gezocht.
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Een tweede eigenschap van de bewerkte dierenhuid is niet minder. belangrijk voor de filoloog-codicoloog. Als organische stof is perkament onderhevig aan verschillende invloeden, b.v. van temperatuur en vochtigheid.
Het kan krimpen en uitzetten, verkleuren, hard worden, verweren. Oorspronkelijk blank, soepel en fluweelzacht perkament kan door een slecht
lot in de loop der tijden ruw en weerbarstig worden, grauw en geel, bobbelig en vol dikke plooien, en er oeroud of althans grof gaan uitzien. Het,
is dan ook verstandig om op grond van het uiterlijk van een codex of
een fragment niet to gauw tot een conclusie met betrekking tot de ouderdom to komen wanneer men niet over voldoende materiaalkennis beschikt.
juist omdat de palaeografie voor datering maar van zeer beperkte waarde
is 12, kan een slecht geconserveerde codex uit b.v. de tweede helft van de
veertiende eeuw door onervarenheid gemakkelijk voor ouder warden aangezien dan een goed geconserveerd boek uit het begin van diezelfde eeuw.
En om ook een voorbeeld uit de bibliologie to nemen waar die als inkunabelkunde parallel loopt en samenhangt met de codicologie : men beef t
verschillende malen zestiende-eeuwse schoolboekjes die op perkament gedrukt waren, alleen op grond van hun miserabel uiterlijk tot vroeg-vijftiende-eeuwse Xosteriana" verklaard 13. Dit kan natuurlijk aanleiding
geven tot de meest-verwarrende conclusies in de codex-geschiedenis en de
tekstkritiek, en de tekstgeschiedenis op een dwaalspoor brengen.
12 In een der volgende kronieken zal op dit punt uitvoerig worden ingegaan.
13 C.P. Burger, Perkamenten leerboekjes, in: Het Boek 12 (1923), 145-162.
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De kennis van wat het resultaat van conserveren en verweren kan zijn,
is van niet minder belang voor het inzicht in de kwaliteit van een codex.
In de middeleeuwen werden, als nu, dure en goedkope boeken vervaardigd, met daartussen een reeks kwaliteiten. Voor het vaststellen van de
plaats van een tekst in de cultuur van de tijd is het onder meer nodig, de
kwaliteit van een uitgave to kunnen bepalen. Nu wordt deze geconditioneerd door een aantal factoren waarvan een der allerbelangrijkste de functie van het boek als gebruiksvoorwerp is. Zo zal iemand een bilbel die hij
voor eigen gebruik regelmatig op reis moet meenemen, niet gauw in de
volumineuze vorm laten vervaardigen die hij voor dit sacrale boek wellicht wenst in kerk of eigen woning. Maar onder alle omstandigheden,
geldt, dat de kwaliteit van het perkament in hoge mate mede de kwaliteit
van het eindproduct boek bepaalt. Een folium van goede kwaliteit moet
ten minste zijn ,sonder naet sonder gaet sonder snede ende sonder
vloyen" 14.
De keuze van de huid of van een bepaald ongeschonden gedeelte ervan
was dus van belang. Van niet minder belang was de bewerking. De verschillende stadia zijn interessant genoeg, maar de filoloog heeft meestal
alleen to maken met het resultaat. Perkament van goede kwaliteit deed de
inkt bij het schrijven niet uitvloeien ; gebeurde dit wel, dan was dit het
gevolg van onvoldoende zorgvuldigheid bij de bewerking, zoals blijkt uit
een klacht in het Livre des mestiers 15 :
Ysabiaus van Roesselaere
vercoopt perkement,
ende soe vercocht's mi
een vel dat flueerde ; sodat is ne mach er
niet wel in scriven.
Men moettet ponsen ;
het wort er of to slichter.1 s

14 Het Boek 21 (1933), pp. 209-239, spec. 211.
15 Le Livre des mestiers de Bruges et ses derives ; quatre anciens manuels de conversation. Het Brugsche Livre des mestiers en zijn navolgingen ; vier aloude conversatieboekjes om Fransch to leeren ; uitgegeven door Jan Gessler. Brugge, 1931. I Livre des mestiers,
p. 47.
16 ponsen of Pomsen (fra. Poncer, lat. pumicare) is een bewerken met puimsteen, mnl.
pomse. De bewerking is afgebeeld bij G. Schmook, Wordingsgeschiedenis van het boek (Antwerpen-Amsterdam, 1931), afb. xxviij C naar een miniatuur in de zg. Hamburger Bibel
onder signatuur Gl. Kgl. Saml. 4, in-fol. (I-III) berustende in de Koninklijke Bibliotheek
to Kopenhagen. Mnl. Wb. 6, 551 meent dat hier sprake is van „met puimsteen reinigen,
schoonmaken" en geeft 6, 757 de term prumeren voor „met puimsteen glad maken". Het
is echter zeer de vraag of dit juist is ; „glad maken" betekent het in ieder geval in de
tekst die geciteerd werd en zeker ook in de volgende : Here Florens want by niet wal en
konde scriven, soo placht by to lymen (scl. papier) ende to pomsen (scl. perkament), daer
hi den bruders seer behulpelic mede was.
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Blankheid en soepelheid wijzen vooral op hoge kwaliteit. Een passage
uit de Proza-Alexander vertelt dit heel duidelijk 17
Doe toonden sy den coninc die rolle die sy ghebracht
hadden, ende den coninc en conste niet verwonderen
ghenoech vander dunheit des abortijfs [..] ende dat
die guldene letteren so leselic waren int wit vander
rollen.

Deze bijzondere kwaliteiten kunnen, zoals werd opgemerkt, op den duur
verdwijnen en zelfs in hun tegendeel verkeren. Maar een positieve kwaliteit is betrouwbaar. Er zijn geen factoren waardoor buiten de wil van de
mens de kwaliteit van perkament op den duur beter wordt. Wie dus thans
het prachtige perkament ziet en voelt van menige Bourgondische codex 18
of van verschillende exemplaren van de grote Nederlands-talige prozabijbels die in Utrecht werden vervaardigd 19, behoeft alleen al op grond
van die constatering er niet aan to twijfelen dat men bereid is geweest
moeite noch kosten to sparen om boeken van hoge kwaliteit to krijgen.
Een dergelijke bereidheid kon echter wel eens verdwiinen tijdens het vervaardigen van een duur boek, of niet meer verwerkelijkt kunnen worden,
door welke omstandigheden ook. Dan kan het gebeuren dat er een codex
ontstond die duur begint en goedkoop eindigt, ook wat de kwaliteit van
het perkament aangaat.
Wij moeten nog even stilstaan bij de term ,abortief", die in het citaat
hierboven voorkomt. Over het algemeen schijnen de perkamentmakers de
huiden van koeien en kalveren, schapen en lammeren gebruikt to hebben.
Reeds dat kon de kwaliteit beinvloeden door het leeftijdsverschil ; een oude
koe hood minder mogelijkheden dan een jong lammetje. Men heeft ook
wel kwaliteitsverschil willen maken al naar het diersoort dat de huid voor
het perkament geleverd had. Recenter onderzoek is echter tot de conclusie
gekomen, dat het haast niet mogelijk is deze oorzaak vast to stellen 20. De
filoloog-codicoloog zal dus het bepalen van zulk een eigenschap moeten
overlaten aan de codicologische specialist en zal zich door hem moeten
laten voorlichten, gesteld dat deze zelf tot een betrouwbaar resultaat
Geciteerd Mnl. Wb. 6, 1581-2.
De fraaiste Bourgondische codices — 275 in getal — werden in 1959 bijeengebracht
voor de tentoonstelling : De Vlaamse Miniatuur — Het mecenaat van Filips de Goede. Vgl.
de daarop betrokken, geillustreerde catalogus : De Vlaamse Miniatuur. Het mecenaat van
Filips de Goede. Brussel, 1959. In deze catalogue is een poging ondernomen om de geschiedenis van de Vlaamse miniatuur to baseren op het onderzoek van het boek waarin ze
voorkomen, een situering dus in codicologisch verband.
19 Vgl. daaromtrent : P.J.H. Vermeeren, De Nederlandse Historiebijbel der Oostenrijkse
Nationale Bibliotheek -- Codex 2771 en 2772. Het Boek 32 (1955-1957) 101 vlgg. Alsook
diens Het Passyonael van den Heyligen in het Brits Museum to Londen — Add. Ms. 18162.
Het Boek 32 (1958-1959) 193 vlgg.
20 Hedvig Saxl, Histology of parchment, in : Technical Studies (Harvard, USA) 8
(1939), pp. 1-9.
17

18
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spreekt van treurnis, medelijden, vrees en tragisch genot. Maar ook hier
blijven vrees en medelijden de determinerende gevoelens. Het gaat er bij
de kunstenaar allereerst om het verwekken van deze gevoelens. Vandaar
de vraag : hoe kan de auteur dat doel bereiken ? Ook hier worden de verschillende aspecten van de poetiek der tragedie behandeld in functie van
dat doel. Zo wordt zelfs de tragische held omzeggens uitsluitend beschouwd
als een middel om het gestelde doel to bereiken.
In dat perspectief handelt de auteur achtereenvolgens over de keuze
van de stof, de uitbouw van de fabel door de dichter en de dramatische
vormgeving. In het volgend deel worden de verschillende aspecten van de
psychische werking behandeld terwijl het laatste deel van zijn werk handelt over wat hil „das Erhellen" noemt, m.a.w. over de tragedie als revelatie van de menselijke situatie. In zijn voorwoord distancieert Mann zich
wel van een dergelijke problematiek, die volgens hem eerst met de Romantiek is ontstaan, maar uiteindelijk blijkt ook dat toch een reeel aspect
van de poetiek der tragedie to zijn.
Wanneer de auteur zich op die manier expliciet wil inschakelen in een
klassieke traditie, dan betekent dit nochtans niet dat hil zonder meer is
blijven staan bij de problematiek van Aristoteles of zelfs van Lessing,
Goethe en Schiller die ook in zijn ogen nog nauw bij de klassieke traditie
aansluiten. Bij de behandeling van de verschillende problemen bliift hij
voortdurend in kontakt met de realiteit der tragische kunstschepping zelf.
De werken waaruit hij zijn voorbeelden haalt, liggen verspreid over gans
de geschiedenis van de tragedie, van de Grieken tot het naturalisme met
Ibsen en Hauptmann. Wat daarna gekomen is blijkt nochtans buiten beschouwing to zijn gelaten.
Dat voortdurend beroep op konkrete voorbeelden moet de auteur ook
telkens weer voor het probleem stellen van de interpretatie der verschillende tragedies. Dat hier of en toe een interpretatie wordt voorgesteld die
zeker niet door iedereen zal onderschreven worden, spreekt bijna vanzelf
(King Lear, p. 185). Een dergelijke beschrijvende methode behoedt echter
de auteur voor eenzijdigheid en bekrompenheid bij de interpretatie van
de tragedie als zodanig.
Ook de inhoud van verschillende begrippen komt slechts ten dele overeen met de klassieke inhoud. Zo beschouwt hil de mimesis niet als een
waarde op zichzelf, doch enkel en alleen als een middel tot het bewerken
van een bepaalde gemoedstoestand (p. 16-17). Ook zijn begrip van de tragische handeling verschilt van de gewone opvatting. Wanneer hij schrijft
dat de tragedie essentieel handeling is, dan stelt hij deze handeling tegenover het handelen. Handeling sluit voor hem immers in het betrokken zijn
van het menselijk handelen op geluk en ongeluk. Zo wordt de inhoud van
de tragedie, en daarmede ook van het tragische, het menselijk handelen in
zijn relatie met geluk en ongeluk (p. 13-14).
Eigenaardig mag het wel heten dat we nergens een expliciete behan319

deling van het schuldprobleem aantreffen. Ook G. von Lukas meent wel
dat het schuldprobleem een sociologisch verschijnsel is dat slechts ontstaan
is met de opkomst van het burgerlijk drama. Dit lijkt ons nochtans een
miskenning to zijn van de historische feitelijkheid. Waarom O. Mann dit
probleem terzijde laat is ons niet duidelijk, gezien juist de centrale plaats
die door het hamartia-begrip wordt ingenomen in de klassieke poetiek van
de tragedie.
Na het lezen van het werk zijn nochtans niet alle problemen opgelost.
We moeten ons inderdaad de vraag stellen of we zonder meer de basis
vanwaar O. Mann vertrekt, kunnen aanvaarden, m.a.w. of we zonder meer
de beschrijving van de tragische gevoelens kunnen overnemen. Hierbij lijkt
ons niet zozeer een aanvulling geboden met elementen zoals de ontroering,
de verbijstering of een gevoelen van verhevenheid. Doch na de ontledingen van. de angst zoals we die aantreffen in de hedendaagse fenomenologie,
moet het wel mogelijk zijn het Aristotelisch begrip van de vrees to verdiepen en aan to vullen. We kunnen ons ten andere verder de vraag
stellen of het mogelijk is het probleem van het tragisch lijden en vooral
van de tragische dood als een louter technische kwestie to behandelen
zonder rekening to houden met de konkrete inhoud van dergelijke begripr
pen. De auteur heeft echter alle filosofische implicaties terzijde gelaten.
Wellicht had een betrekken van de hedendaagse tragedie in zijn werk voor
de auteur de weg naar een dergelijke problematiek kunnen openen. Dergelijke opmerkingen doen echter niets of aan de waarde van het werk, dat
als een van de meest fundamentele publicaties op dit gebied mag beschouwd worden.
H. 'VANDERMOERE
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