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FERGUUT
De roman van Ferguut is grotendeels samengesteld uit episoden en
motieven, die al eerder bestonden en waarvan er enkele, zoals de hertenjacht, de strijd tegen baanrovers, het gevecht met de zwarte ridder, het
boeten van onverschilligheid voor vrouwenliefde, de belaging van de
held door een meerderheid van vijanden, de helende werking van water
uit de wonderenbron, stereotiep genoemd kunnen worden. De Gatingse
dissertatie van Wilhem Marquardt uit Hasselhorst bewees in 1906, hoe
ook allerlei kleinere motieven en stijleigenaardigheden van de Ferguutroman rechtstreeks ontleend werden aan de boeken van Chretien de
Troyes. Ze hebben, vooral in de middelnederlandse weergave, een vormverzwaring ondergaan die bekwame beoordelaars hinderde. De werkwoorden en hun bijwoorden vertonen een neiging naar handelings-intensivering, waardoor het verhaal voor sommigen iets drakerigs en iets rommeligs meekreeg, dat J. van Mierlo deed denken aan de parodie op een
echte ridderroman.
Toch houdt het boek met al zijn ontleningen en herhalingen een spanning, die niet alleen veroorzaakt wordt door de ongewoonheid van het
liefdesavontuur tussen een boerenzoon uit het onherbergzame kustland
en een hoogbeschaafde adelsdochter, die vorstinnerechten over stad en
land van Rikensteen laat gelden. Toen J. W. Muller de uitgave van
Verdam in 1909 besprak voor Het Museum, is hij wellicht onder de
nederlandse beoordelaars van het verhaal de strengste geweest, omdat
hij er geen voldoende samenhang in waarnam en telkens stuitte op hetgeen hij zinloosheden of overtolligheden noemde.
Hem boeide de spanning in het vertelsel nauwelijks. Hij zag het handelingsverloop uit elkaar vallen in ruwe en onwaarschijnlijke taferelen,
die door de heftige woordkeus van de dichter soms tot over de grens van
het belachelijke werden aangedikt. G. S. Overdiep kon door zijn ritmische
en prosodische ontleding in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde van 1916 en door de diepgaande stilistische en syntactische
inleiding op zijn uitgave van 1925 de dichter in menig opzicht recht doen
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wedervaren, maar hij hield zich weinig bezig met de eigenlijke samenhang
van het verhaal. Sedert de editie, die Eelco Verwijs had voorbereid en
die Verdam in 1882 uitgaf, kreeg dit een indeling in, hoofdstukken, waaraan ook de nieuwste tekstbezorger A. C. Bouman zich in 1962 nog hield.
Deze indeling heeft haar nut voor de vergelijking van de middelnederlandse vertaling met de overgeleverde franse teksten. Ten opzichte
van de verhaalgang blijft zij echter iets te willekeurig om de ontwikkelingslijnen van Ferguut's geschiedenis helder te laten onderscheiden. De
veel gesmade editie van L. G. Visscher uit 1838 laat in dit opzicht aan
de lezer vrijer spel. Ze bulkt van de gebreken en tekortkomingen, die dan
ook bij herhaling zijn aangewezen, maar ze geeft duidelijker dan alle
latere uitgaven elk ogenblik aan, waarop in het verhaal een wending
komt. Juist in Ferguut zijn deze verhaalwendingen van belang tot recht
begrip van het verloop.
In de boerenzoon uit de ruwe hooglanden aan zee, waar hij blijkbaar
geen andere vrouw heeft gekend dan zijn moeder, worden achtereenvolgens drie uiteenlopende, ofschoon onderling verbonden verlangens
opgewekt. Ze doorkruisen elkaar. Elk avontuur, dat hij zal gaan beleven
tot het schitterende slot met de bruiloft aan het koningshof, die veertig
dagen duurt, hangt samen met een van deze drie verlangens. De schijnbaar willekeurige episodenreeks werd dienovereenkomstig getemporaliseerd. Bovendien speelt elk avontuur zich of op een landschappelijk
andere plaats, maar dit opent telkens een romantisch verbeeldingsveld
met min of meer typische betekenis. Het totale handelingsverloop beslaat
ruim drie jaren. Hiervan zijn de aanvang en het einde dag aan dag narekenbaar, doch de tijdsaanduiding in het middengedeelte blijft vaag.
Een soortgelijke tijdsverdeling vertoont bijvoorbeeld ook de Julia van
Rhijnvis Feith, volslagen onafhankelijk van de Ferguut. Het procede
van verheldering en verwazing in de tijdsorde zou dus nauwer kunnen
samenhangen met het wezen zelf van elk romantisch handelingverloop
dan zich op eerste aanblik laat vermoeden.
Onderscheiden we de avonturen van elkander en geven we hun een
naam overeenkomstig de drie verlangens van Ferguut, die zij naar hun
bevrediging voeren, dan zijn er vijf dapperheidsproeven op te merken,
twee wraakoefeningen en vijf liefdesavonturen, wat al een tamelijk
evenwichtige indruk nalaat betreffende de opbouw van het voltogen
verhaal. Het is niet zo rommelig als het lijkt ! De schikking van de
onderdelen in het bouwplan, datgene wat Chretien de Troyes << la
conjoincture » noemde, – beantwoordt aan de meerledigheid van de
2

hoofdmotieven, die heel het boek door onderscheiden willen worden
zonder al te scherp van elkander gescheiden te zijn.
De gang van zaken veronderstel ik in grote lijnen bekend. Dan behoef
ik niet tot in kleinigheden na te vertellen, hoe bij de zoon van Somilet
allereerst het verlangen wordt opgewekt om zijn landarbeid in de steek
te laten en een ridder te worden aan het hof van koning Arthur. In de
bespottelijke boerenuitrusting die zijn vader hem meegaf, onderneemt hij
de eenzame rit naar Cardoel. Ze brengt hem in een groot foreest, waar
hij zijn eerste avontuur beleven zal : het gevecht met vier baanrovers,
waarvan hij er twee doodt en twee op de vlucht jaagt. Het gevecht wordt
in goed en wel vijfentwintig verzen geschilderd (vs 550 - 575) en bestaat
uit klappen, gegeven met de lans en uit afdoende doorspiesing van een
van de tegenstanders. Dit is geen strijd van geoefende ridders. Het is een
boerse vechtpartij op een afgelegen bospad. Ferguut kapt de hoofden van
de twee verslagen rovers of en hangt ze aan zijn zadelknop. Met deze
bloedige trofeeèn toegerust zal hij zich voor de eerste keer van zijn leven
aan een welopgevoed meisje vertonen.
Wat is de zin van dit avontuur ? Het bewijst op zichzelf niet meer dan
zijn taaie mannenkracht, doch deze maakt hem geschikt voor een politionele taakvervulling, die in de dertiende eeuw allesbehalve overbodig was.
Een van de grootste problemen voor de landsheren, speciaal voor de
brabantse hertogen van deze eeuw, was de wegbeveiliging tegen baanrovers. Voordat Ferguut aankomt aan het hof van Arthur heeft hij in
dit opzicht een proeve van geschiktheid afgelegd die bij het landsbestuur
vertrouwen mag wekken.
Hierom wordt hij aan het hof bespot door Keye, maar in vers 684
vraagt Arthur naar de herkomst van de hoofden. De spot van Keye in
vs 630 als ware Ferguut een wilde koppensneller en de vraag van Arthur
in vs 684 brengen samenhang in het tweede verlangen van Ferguut, dat
op dit ogenblik ontwaakt. Hij wil de spot van Keye wreken. Dit betekent
meteen, dat hij aan de koning bewijzen wil, als verdediger van diens
rechten meer waard te zijn dan Keye wel denkt.
Zodra hij, verhit door zijn wraakzucht, de burchtpoort uitrijdt om
onderdak te zoeken in de lager gelegen stad, wordt hij door een piensregen overvallen, zodat hij, zegt vs 731, van het water helemaal „seep".
Dit woord zal terugkomen in vs 5240, tegen het einde van het boek, als
Ferguut zijn wraak heeft genomen op Keye, die hij bij deze gelegenheid
in een waterloop heeft gestoten, zodat Keye „seep" van water en helemaal
nat was. De terugkomst van het woord kan toeval zijn, maar ze wijst op
de spiegelwerking van de situatie. De nu nog belachelijke boerenjongen
3

Ferguut brengt straks zijn doodsvijand, dit is Keye voor hem geworden,
in precies dezelfde toestand van belachelijkheid als die hij zelf na het
opvangen van de spotwoorden ondergaan moest.
In deze toestand wordt hij opgemerkt door de dochter van een kamerling van Arthur. Er is nog geen sprake geweest over Galiene, maar in de
woning van de kamerling binnen de stad wordt de toekomstige ridder
voor het eerst met een meisje van adellijke stand geconfronteerd. Dit is
een tamelijk subtiele voorbereiding op de ontwaking van zijn derde verlangen, die zich de volgende avond zal voordoen op het slot Udeel.
Tussen de ontmoeting met de kamerlingsdochter en het ontwaken van
de liefde voor Galiene beleeft Ferguut zijn tweede avontuur, dat zijn
aanleiding uitsluitend vindt in de uitdaging door Keye. Bij de rots met
de kapel aan het einde van het woud ontmoet hij de metalen reus en
neemt hij de hoorn en sluier in bezit, waarna hij, thans bijna honderd
verzen lang (vs 1795-1891) zijn tweegevecht onder de olijfboom heeft
te voeren tegen de zwarte ridder. Hij overwint hem en schenkt hem
genade op voorwaarde, dat de verslagene zich zal melden aan Arthurs
hof en daar iedereen begroeten zal, behalve Keye. Dit zal de opdracht
blijven voor alle volgende overwonnenen, voorzover ze levend uit de
strijd te voorschijn komen.
Na dit tweede avontuur, dat in wezen een overwinning op Keye is en
dus een bevrediging van het tweede verlangen van Ferguut, het wraakverlangen, vindt hij op IJdeel de mooie Galiene in schaamte over haar
onbescheidenheid van de voorafgegane nacht vertrokken.
In de vroege ochtend daarna ontmoet Ferguut bij een tent in een moeras
een afschrikwekkende dwerg, die wacht houdt bij een slapende ridder.
Hij geeft de dwerg een pak slaag, doch biedt aan de ongewapende ridder
opvallend grootmoedig de kans zich in het harnas te steken en bevecht
hem vervolgens in een geregelde tweekamp van bijna tachtig verzen (vs
2342-2425) met wederzijdse ironische opmerkingen. Ferguut maakt
hierbij ook een onverwacht grapje over de fiere maagd, die de slapende
ridder bij zich had. Hij zegt : „U lief staet ginder in die mane !" (vs
2404). Het drietal, dwerg, ridder en maagd wordt naar Arthur gezonden
met de groeten van Ferguut, maar niet aan Keye.
Tegen de avond van dezelfde dag eist een roofridder het paard van
Ferguut op als tol bij een rivier, die door een wildernis loopt. Weer
een tweegevecht (vs 2524-2570), weer een overwinning, weer een boodschap naar het hof ! Deze dapperheidsproeven ter wegbeveiliging worden
de volgende dag op een grate vlakte bekroond, nadat Ferguut een etmaal
door een bos heeft gedoold en nu vijftien ridders tegelijk ontmoet, wier

aanvoerder zijn paard opeist als betaling voor het voedsel dat hij van
hun tafel heeft genomen. Het handgemeen is levendig in vs 2667-2735
geschilderd. Het 'evert dertien doden op en twee boodschappers naar het
hof met de groeten aan alien, maar niet aan Keye.
De dapperheidsproeven houden nog geen rechtstreeks verband met de
liefde voor Gahale. Weiiswaar is deze liefde 's avonds tevoren ontwaakt
en heeft ze aan het zelfverzekerde bestaan van Ferguut een onbestemdheid
gegeven, die zich op heldendaden zoekt te richten om hem zichzelf,
tevens de koning en Keye, van zijn ontluikende waardigheid te overtuigen, maar hij vecht nog niet als Galiene's minnaar. Hij vecht nog als
ridder van Arthur in de onherbergzame, door rovers bedreigde gebieden
van diens rijk.
Nu echter breekt de tweede fase aan. Ferguut, de minnaar van Galiene,
begint, door liefde gekweid, zijn langdurige eenzame omdoiing. Onderwiji toont ons een intermezzo, waarbij wij hemzelf niet te zien krijgen,
de aankomst van zijn krijgsgevangenen bij Arthur. Het handelingsverloop verliest op dit moment zijn narekenbaarheid in ochtenden, middagen, avonden en nachten. Ferguut vervaagt in zijn steunloze eenzaamheid. Wij kunnen ook zijn dagelijkse gedachten niet meer volgen. Hij
leeft in een duurzame liefdesverdwazing.
Dan wijst na twee jaar een goede kabouter in vs 3086 hem het begin
van de weg naar de bevrediging van zijn derde veriangen. Ais hij gedronken heeft van de genezende bron, herstelt zich de droomkracht van de
minnaar tot de daadkracht van de ridder. Voorwaarde tot het wedervinden van Galiene is voorlopig de moeilijke verovering van het witte
schild. Na lang vergeefs zoeken, – de tijd blijft onbepaald komt de
held aan een zeearm, waar hij argeloos aan Lien zeerovers vraagt, hem
over te zetten. Weer wordt zijn paard opgeeist. Het groepsgevecht in dit
zesde avontuur (vs 3220-3250) is een weerspiegeling van het handgemeen
in het vijfde. We hebben het psychologisch dieptepunt in de liefdesascetiek van Galiene's minnaar achter de rug. Hij wordt zich weer van zijn
kracht als baanbeveiliger bewust, verslaat negen zeerovers en stuurt de
tiende naar het hof met een boodschap voor Arthur en de groeten aan
iedereen, behalve aan Keye.
Na nog een half jaar dolen krijgt hij de boodschap van de goede
kabouter verhelderd door het bericht van de herder op de hei in vs 3282.
Hij rijdt een nacht door en dan volgen snel op elkaar bij de brug voor
de kasteeltoren het gevecht tegen de reuzin Pantsale, aansluitend hierop,
over de brug viak bij de toren de strijd tegen de slang en twaalf dagen
later bij een groot kasteel de strijd tegen de reus Lokefeer. Het zijn drie
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samenhangende gevechten, die Ferguut tot de bezitter van het witte schild
maken, dit wil zeggen dat zijn derde verlangen nu kans op bevrediging
krijgt.
Een van de meest pakkende, hoewel schijnbaar overbodige trekken uit
de Ferguutroman, is dat de reus Lokefeer in zijn kasteel twee jonkvrouwen in slavernij liet zorgen voor zijn kind. Ferguut ontlast hen van die
zorg door het kind te verdrinken en brengt vier maanden bij de twee
jonkvrowen door. Dit is tegelijk een verleiding en een voorbereiding. In
deze idyllische rust had hij zijn liefdesideaal kunnen verliezen. De dichter
laat het ons voelen door het kasteel met de twee dienstvaardige jonkvrouwen te schetsen als Ferguuts „kemenade". Van de avonturenreeks
om de verovering van het witte schild gaat geen rechtstreeks bericht naar
Arthur. Doch in zijn kemenade hoort Ferguut over de nood van Galiene,
die door Galarant belegerd wordt in Rikensteen. Twee dagen achter
elkaar komt hij als de onbekende ridder met het witte schild de zwaar
belegerden ter huip. Na een geconcentreerde aanval van vijfhonderd mannen op hem alleen gaat hij gewond naar zijn kemenade terug, niet in
staat, zich dadelijk weer in de strijd te storten.
Dit zijn de spannende dagen, waarin Galiene moet uitzien naar een
bevrijder. Zij zendt haar jonkvrouw Lunette naar Arthur om hulp. Op
haar terugweg, als de nood het hoogst gestegen is, heeft Lunette een
ontmoeting met Ferguut, die zij niet kept. De ridder zegt bevrijding toe
aan de opdrachtgeefster van Lunette. De volgende dag verslaat hij
Macedone en overwint Galarant, die manschap doet aan Galiene en door
Ferguut naar het hof van Arthur wordt gezonden.
Nu krijgen wij het tweede intermezzo aan het hof. De overgebleven
zeerover en de overwonnen Galarant maken als krijgsgevangenen hun
opwachting bij de koning. Dan begint al s derde fase van het verhaal
de eindstrijd, wanneer Galiene aan Arthur een duurzame beschermer
voor haar stad en land van Rikensteen gevraagd heeft.
Op het uitgeschreven toernooi vecht Ferguut de eerste dag tegen Keye.
Hij overwint hem glansrijk. Zijn tweede verlangen, de wraakbegeerte
tegen de bespotter, is het eerst bevredigd. Iedere volgende dag tot de
elfde toe overwint hij als onbekende ridder een van de grote mannen van
de tafelronde. De twaalfde dag vindt hij buiten Cardoel op het toernooiveld Gawein tegenover zich. Tegen Gawein weigert Ferguut te vechten.
Zijn weigering vindt haar oorzaak in de bescherming, die hij van Gawein
ondervond, toen Keye hem bespot had. Doch deze weigering brengt mee
dat hij zich bekend moet maken. Op dit ogenblik gaat zijn eerste verlangen in vervulling. Hij is Ferguut, de boerenjongen van jaren geleden,

geschikt gebleken tot wegbeveiliger in het rijk van de koning, doch thans
als overwinnaar van de heldhaftige dienaren des koning geadeld tot
volwaardig ridder aan het hof van Arthur.
Het besluit kan zich nauwelijks laten wachten. De koning geeft Ferguut als bruidegom en beschermer van Rikensteen aan Galiène. Het derde
en heiligste verlangen van de boerenzoon uit het bergland aan de zee is
bevredigd.
Om een goed ridder te warden heeft hij aan het begin van zijn loopbaan vier rovers verslagen ; kort daarop de roofridder, die zijn paard
opeiste als tol ; Coen de vijftien. ridders op de grote vlakte achter het bos.
Hij heeft de zeearm gezuiverd van de tien rovers. Aan het einde overwon
hij alle ridders van de tafelronde tot zijn edelmoedige abdicatie voor
Gawein.
Om zich te laten gelden tegenover Keye heeft hij de metalen reus en
de zwarte ridder verslagen. Hij heeft zich aldus meester gemaakt van de
hoorn en de sluier. Zijn wraak is volkomen, als hij, nog onbekend, zijn
reeks tweegevechten tegen de ridders van Arthur begint met een schitterende zegepraal over de druipnatte Keye.
Zijn derde verlangen is de bevrediging genaderd langs het gevecht
tegen de ridder met de dwerg en de fiere maagd. Toen heeft hij na jaren
zwerven het witte schild veroverd op de reuzin Pantsale, de slang en de
reus Lokefeer, waarna hij met de twee jonkvrouwen vier rnaanden in zijn
kemenade doorbracht. Bij de belegering van Rikensteen toonde hij, hoewel zij hem niet kon herkennen, zijn kracht en waardigheid aan Galiene.
Na de boodschap van Lunette overwon hij Galiène's persoonlijke belagers. In zijn abdicatie tegenover Gawein maakte hij zich bekend met het
gevolg, dat hij Galiène's bruidegom werd. Hij is meer dan een goed
ridder geworden. Hij is een hoofse held.
Zo zijn de episoden verweven tot de vervulling van de drie verlangens,
het moedige verlangen naar het volwaardige ridderschap, het fiere verlangen naar afdoende wraak op de laatdunkende bespatter, het hoofse
verlangen naar de duurzame tederheid van Galiene.
In de subtiele samenhang van deze epische structuur, die aan de losse,
vaak ontleende episoden hun plaats als onderdeel aanwijst, valt nog
afzonderlijk te wijzen op de romantische verhaalgang bij de bevrediging
van het derde verlangen. De jonkvrouw, die hem herberg bood in de
stad, voordat hij Galiène leerde kennen ; vervolgens de fiere maagd, die
de ridder met de dwerg begeleidde ; dan de twee dienstvaardige jonkvrouwen in het kasteel van Lokefeer ; eindelijk de luchtige, lieftallige,
maar in het nauw gebrachte Lunette vervoeren onze fantasie naar het
7

verbeeldingsveld van de perfecte minnaar, die de boerenjongen met goede
ridders in zijn moederlijk voorgeslacht worden moet.
Ferguut is een ontwikkelingsroman. De held aan het einde is niet meer
de vechtersbaas uit het begin. De druipnatte schuiler onder de laurierboom heeft zich ook op onze spot gewroken. „Een bisscop quam ende
gincse trouwen, Fergute ende dier joncfrouwen. Elc en haette anderen
niet sere".
Deze bevestiging van hun wederzijdse liefde staat in de toonaard,
waarin de hele roman wil worden gelezen. Het is een speelse, schalkse,
suggestieve toonaard. Het is de toonaard, die wordt aangeslagen voor
goede verstaanders.
W. ASSELBERGS

3 april 1964

8

DE FRANS SCHRIJVENDE VLAAMSE
AUTEURS VAN 1880 IN DE SPIEGEL DER
FRANSE EN DUITSE LITERAIRE KRITIEK
In het kader van de discussies omtrent de doeleinden en mogelijkheden
der vergelijkende literatuurwetenschap is er gedurende de laatste jaren
nogal intensief gedebatteerd over de vraag of de voorstelling van aard
en wezen van „het andere land", zoals deze in de literatuur soms voorkomt, al dan niet tot de studieobjecten van het comparatisme mag gerekend worden. Vooral van de kant der Franse comparatistenschool werden
deze zogenaamde mirages 1 als bijzonder vruchtbare onderwerpen aangeprezen, en sommigen onder de verdedigers van dit standpunt gingen
zelfs zo ver, er un veritable renouvellement de la litterature comparee
in te zien 2 . Het is algemeen bekend dat deze Franse opvatting op een
gegeven ogenblik op heftige weerstand gestuit is, vooral in Amerika,
waar de bekende comparatist van de Yale University, Rene Wellek,
principiele bezwaren tegen het voorstel naar voren bracht. Over de vraag
in hoever de op dit Franse standpunt uitgeoefende kritiek over de gehele
linie te rechtvaardigen is, kan er inmiddels nog getwist worden.
Inderdaad : alhoewel het zeker juist is dat het louter registreren van de
opvattingen die bepaalde auteurs over bepaalde vreemde landen gehuldigd hebben, op zich zelf gezien nog geen wetenschappelijke waarde heeft, en ofschoon men ook terecht kan vrezen dat de analyse van
de mirages soms meer in dienst van politieke doelstellingen dan van
wetenschappelijke belangen gesteld wordt, kan anderzijds Loch niet
geloochend worden dat er in dit soort van onderzoek grote mogelijkheden
schuilen, die geenszins veronachtzaamd mogen worden, ook als ze de
grenzen van de intrinsic study der literatuur overschrijden.
Afgezien daarvan kan het onderzoek der mirages echter ook nog van
betekenis zijn op een plan dat zelfs bij de strengste beperking tot het
„zuiver literaire" niet kan verwaarloosd warden. De mirages bestaan
1 Cf. o.a. J.-M. Carte, Les ecrivains franfais et le mirage allemand, Paris, 1947.
2 M.-F. Guyard, La litterature comparee, Coll. Que sais-je ? nr. 499, Paris, 1951, p. 111.
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inderdaad niet alleen in de roman, de poezie en het drama. Ze komen
ook vaak en zelfs op zeer intensieve wijze tot uiting in de literaire kritiek,
dus in een tak van het literaire leven waarvan zelfs de meest uitgesproken
tegenstanders van het „Franse standpunt" zonder aarzelen zullen toegeven
dat hij ook als studieobject van de literatuurwetenschap zeker een onbetwistbare betekenis heeft.
Het is onze bedoeling hier even in te gaan op een van de meest typische
voorbeelden van een dergelijk mirage, dat bij een vrij groat aantal
literatuurcritici een belangrijke rol heeft gespeeld : de voorstelling van
Vlaanderen en het „Vlaamse", die zich in verschillende landen, doch
heel in het bijzonder in Frankrijk en Duitsland ontwikkeld heeft. We
doen dit aan de hand van enkele uitlatingen over een groep van Vlaamse
schrijvers die in sterke mate de aandacht van de internationale kritiek op
zich gevestigd hebben, nl. onze Frans schrijvende auteurs van 1880.
Bij de verschillende aspecten die de bijzondere situatie van deze auteurs
kenmerken en die er de oorzaak van geweest zijn dat ze zowel in Frankrijk
als in Duitsland als een „speciaal geval" moesten opvallen, hoeven we ons
hier niet op te houden. Het volstaat slechts aan twee dingen te herinneren : Het ging bier in de eerste plaats om een groep van auteurs die,
daar ze Frans schreven, tot de Franse literatuur moesten worden gerekend,
en dit ondanks het feit dat ze als groep in een gebied thuishoorden dat
buiten de Franse staatsgrenzen lag en dat ook in het verleden, enkele
weinige perioden uitgezonderd, van Frankrijk onafhankelijk was geweest ; in dit opzicht vormden ze een verschijnsel dat kon vergeleken
worden met de franstalige Zwitserse literatuur. Anderzijds ging het am
schrijvers die zich ontwikkeld hadden in een gebied dat taalkundig gezien
niet tot de Franse sfeer kon gerekend warden. Deze Frans schrijvende
Vlamingen maakten gebruik van een taal die in feite niet de taal was
van hun yolk, maar slechts het uitdrukkingsmiddel van de bevalkingsgroep waaruit ze waren voortgekomen. Het probleem van hun uitzonderlijke situatie, en daarmee ook de vraag naar de bijzondere betekenis van
hun werken, lag dus op een dubbel plan : Enerzijds waren ze, omdat ze
als franstalige Belgische auteurs een actieve rol speelden in de ontwikkeling van de Franse literatuur, de vertegenwoordigers van een buiten
Frankrijks grenzen liggend deel van deze literatuur, d.w.z. de vertegenwoordigers van de in Belgie ontwikkelde Franse littgrature seconde3.
3 We gebruiken de term litterature seconde in de betekenis die er oorspronkelijk wend
aan gegeven door Gustave Charlier (Les Lettres Franfaises de Belgique, Bruxelles, 1937,
Introduction).
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Anderzijds schiepen ze een literatuur die tengevolge van de taal waarin
ze geschreven was, zich in haar land van herkomst slechts tot een bepaald
deel van de bevolking richtte, ja zelfs in tegenstelling stond met de
eigenlijke volkscultuur. Dit betekende dat alwie zich voor hun „eigen
aard" interesseerde en enigszins op de hoogte was van de bijzondere
omstandigheden waarin ze hun werken hadden geproduceerd, direct moest
streven naar een antwoord op de vraag, in hoever het uitzonderlijk karakter van hun toestand in hun werken tot uiting kwam. Aldus werd men
vooral geintrigeerd door de vraag, in welke mate het werk van deze
Vlamingen zich nu in vergelijking met de literatuur van Frankrijk als
jets bijzonders voordeed. En die vraag werd uiteindelijk beperkt, juist in
die zin dat men wilde weten, in hoever hun werken typisch „Belgische"
of „Vlaamse" karaktertrekken tot uiting brachten.
Het opvallende in de behandeling van deze auteurs door de Franse
en Duitse literaire kritiek is nu, dat de meeste critici aan het werk gingen
met een reeds gevormde voorstelling van hetgeen „typisch VI aams" zou
genoemd worden, en dat ze hun onderzoekingen dan meenden te kunnen
beperken tot het aanwijzen zonder weer van de „Vlaamse" elementen in
de betreffende werken. Inmiddels geschiedde dit bij de meesten van hen
in het vaste geloof aan de stelling, die maar al te vaak als bewezen
verondersteld en Loch nooit ook maar enigszins bewezen is, volgens welke
de volkeren zich door een karakter kenmerken, dat door erfelijkheid van
de ene generatie op de andere wordt overgebracht en zich om zo te zeggen
als biologisch gefundeerd volkskarakter dan ook in de werken der afzonderlijke auteurs van het betreffende yolk openbaart. — Het gevolg
daarvan is geweest, dat er nauwelijks nog een tweede groep van Europese
schrijvers bestaat, waarover zoveel pseudo-volkerenpsychologische en ook
wel racistische theorieen verkondigd werden.
Een van de eerste Franse literatuurhistorici die zijn mening uitgesproken heeft over de literaire toestanden in het Belgie van na 1830, is
niemand minder geweest dan de vader van de deterministische literatuurbeschouwing, nl. Hippolyte Taine zelf. We denken bier aan enkele passages in het hoofdstuk La Peinture aux Pays-Bas van zijn Philosophie de
l'art. Deze opmerkingen, die het Licht zagen op een ogenblik dat nog
niemand kon rekenen met het << reveil » van de franstalige Belgische
letteren in 1880, zouden nochtans nauwelijks onze aandacht verdienen,
ware het niet dat Taine daarin precies door zijn poging om het ontbreken
van een belangrijke literatuur in Belgie te verklaren, reeds de grondvesten
gelegd had voor de manier van argumenteren waarmee later het „wezen"
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van de werken der franstalige Vlamingen zou verklaard worden. Taine
ging van het standpunt uit dat er in Belgiè (en bijzonder in Vlaanderen)
niet alleen op dit ogenblik een volledig gebrek was aan een echte literaire
productie, maar dat dit ook reeds vroeger het geval geweest was, en
bovendien was hij vermoedelijk ook de mening toegedaan dat dit eveneens in de toekomst zo zou blijven. Wat de reeds bekende auteurs aanging
(Taine stond op het standpunt dat er, met uitzondering van geschiedschrijvers als Chastelain of „pamflettisten" als Marnix van St.-Aldegonde,
geen prestaties van enige bijzondere betekenis te vermelden waren) verklaarde hij :
leur narration pateuse est enf lee ; leur eloquence surchargee, brutale et crue,
rappelle, sans l'egaler, la grosse couleur et la lourdeur energique de leur peinture
nationale 4.

En wat zijn eigen tijd betrof, voegde hij er aan toe :
Aujourd'hui, leur litterature est presque nulle. Leur seul romancier, Conscience,
quoique assez bon observateur, nous parait bien pesant et bien vulgaire 5.

Het zogenaamde gebrek aan intellectuele activiteit poogde Taine, bij
middel van zijn negentiende-eeuwse positivistisch-deterministische interpretatiemethodes, te verklaren door het Germaanse „ras" van de bewoners
der Nederlanden en ook door het klimaat en het natuurlijk milieu waarin
ze leefden :
bref, une race germanique : j'entends des hommes faits pour s'associer, peiner,
lutter, recommencer et ameliorer sans cesse, endiguer des fleuves, arreter la mer,
dessecher le sol, profiter du vent, de l'eau, du terrain plat, de la bone , argileuse,
faire des canaux, des navires, des moulins, de la brique, des industries, des
echanges 16.

Volgens Taine waren het deze levensomstandigheden die er, samen met
de „rassenbiologische" eigenschappen, toe geleid hadden dat het gehele
denken in Belgiè uitsluitend praktisch en utilitaristisch georiaiteerd was.
Onder dergelijke voorwaarden kon het geestesleven zich in de Belgische
sfeer onmogelijk naar „hogere" regionen verheffen :
I'esprit est devenu tout positif et tout pratique. Impossible, en semblable pays,
de rever, de philosopher a l'allemande, de voyager parmi les chimeres de la
fantasie et les systemes de la metaphysique 7.
4 H. Taine, Philosophie de Part, T. II, p. 252. We citeren volgens de 11e druk, 1904.
5 Ibid., p. 252.
p. 248.
7 Ibid., p. 249.
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Deze opvatting vormde ook de basis van een theorie over de later zo
vaak vermelde zogenaamd typisch Vlaamse sensualiteit : in een dergelijk
milieu wist men, volgens Taine, heel goed van het met moeite verworvene
te genieten. Juist daardoor werd het sensualistisch genot in de Vlaamse
sfeer zo populair. En de specifiek sensualistische trekken in de Vlaamse
schilderkunst waren er, naar zijn mening, evenzo zeer het gevolg van
als het sensualistisch element bij de weinige op dit ogenblik bekende
auteurs.
Taines uitlatingen over het literaire leven in Belgie waren alles behalve
uitvoerig. Dit was trouwens heel normaal, daar de gehele kwestie tenslotte slechts terloops ter sprake gebracht werd in het kader van een
werk dat zich in de eerste plaats met de plastische kunst bezig hield. En
ook na de publicatie van de Philosophie de Part duurde het nog geruime
tijd voordat men zich in Frankrijk grondiger met het probleem der letteren in Belgie zou bezig houden. Tot rond het begin van de twintigste
eeuw zou het thema slechts in enkele publicaties van minder belang
behandeld warden. Zo kwam het dan dat pas in het jaar 1913 de eerste
Franse studie van enige grotere omvang en betekenis over de franstalige
Belgische literatuur gepubliceerd werd : het boek van A. Heumann, Le
mouvement litteraire beige d'expression franfaise depuis 1880 8, dat
volledig in het teken van het << reveil » van 1880 kwam te staan en nu
ook in de eerste plaats rekening moest houden met het feit dat er intussen
in Belgie (en dit dan nog voornamelijk door de medewerking van de
Vlamingen) een opmerkelijke literatuur ontstaan was die voortaan, zonder de omweg van de vertaling te moeten nemen, het Frans publiek kon
bereiken.
Nu is het bij Heumann opvallend dat hij weliswaar poogt zich van de
negatieve visie van Taine los te maken, doch dat hij er eenvoudig niet
in slaagt een eigenlijk nieuw element in de interpretatie te brengen en
tenslotte, juist door zijn enigszins moderner lijkende uitlatingen, aan de
oorspronkelijk door Taine voorgedragen deterministische interpretatiemethode via een nieuwe weg nieuw leven verleent. Zeker oefent Heumann om te beginnen kritiek uit op Taine. Doch deze kritiek blijft aan de
oppervlakte. Wat hij aan Taine te verwijten heeft, is slechts een bepaald
facet van diens theorie over de zogenaamde literaire en geestelijke onvruchtbaarheid der bewoners der Nederlanden, d.w.z. het feit dat Taine
de Belgen niet op grond van de historische ontwikkeling als literair
onproductief beschouwde, maar dat hij de mening toegedaan was dat
6 Paris, Mercure de France, 1913.
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deze onvruchtbaarheid aan het geografisch milieu en aan „rassenbiologische" factoren te wijten was. Heumanns aandacht concentreert zich
derhalve nu in eerste instantie op de vraag naar de redenen voor de
plotselinge literaire hernieuwing van 1880, en hij komt daarbij tot de
conclusie dat het uitsluitend aan materide ellende en aan het gebrek
aan politieke zelfstandigheid van voor 1830 moest toegeschreven worden,
wanneer Belgie tot in 1880 nog geen eigen literatuur van betekenis had :
Si haut que nous remontions dans l'histoire des peuples, nous ne rencontrons
point de litterature feconde, independante d'une prosperite parfaite, d'une autonomie absolue

9.

Volgens Heumann was juist om die reden elke mogelijkheid van normale ontwikkeling voor een Belgisch artistiek leven in het verleden
uitgesloten. Meteen gaat hij dan oak zo ver, de bloei van de Vlaamse
schilderkunst in de 16 e en it eeuw zelfs als een soort van uitzondering
op de regel te beschouwen en vooral aan het feit toe te schrijven dat de
Kerk, gedurende de periode der Contrareformatie, deze werken bij de
kunstenaars bestelde en daardoor de productie stimuleerde ". Na eeuwen
van onderdrukking zouden uiteindelijk pas de nationale onafhankelijkheid van 1830 en de economische vooruitgang, die zich ongeveer vijftig
jaar later zou manifesteren, het ontstaan van een nieuw artistiek leven
mogelijk maken. En wat het karakter van deze nieuwe literatuur betreft,
brengt Heumann een zeer concrete stelling naar voren : in feite zijn
de voornaamste vertegenwoordigers van deze literatuur (bet gaat natuurlijk weer in de eerste plaats om de Vlamingen) eenvoudig niets anders
dan schilders die deze keer niet meer van het penseel doch van de pen
gebruik maken :
Avec leurs plumes, ils s'expriment comme les artistes d'autrefois, avec leurs pinceaux 11.
Les ecrivains belges, poetes ou prosateurs, sont des peintres. Its s'inquietent peu
de la composition ; leur fougue s'emploie a decrire 12.

Jets verder formuleert hij het korter en nog kernachtiger :
Les romanciers belges sont des peintres et, en general, ne sont que des peintres

16.

De volgende stap is dat Heumann dan Taine weliswaar laakt wegens
9 Ibid., p. 47.
10 Ibid., p. 49.
11 Ibid., p. 38.
12 Ibid., p. 53.
13 Ibid., p. 84.
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zijn pessimistische en door de ontwikkeling zelf tegengesproken oordelen,
en ook zegt dat het verkeerd was de literaire onvruchtbaarheid door de
« race meme " te willen verklaren, doch dat hij dan van zijn kant het
door hem beklemtoond picturaal element in de werken der Vlamingen
zonder meer als gevolg bestempelt van hetgeen hij om te beginnen
« temperament » 15, ietwat later « caractere tenslotte le caractere
de leur race » " noemt.
Op die manier vindt Heumann ook een verklaring voor het opvallende
naast elkaar verschijnen van „sensualistische" en „mystische" elementen
in de nieuwe Belgische letteren. Deze beide elementen zijn volgens hem
niets anders dan de karaktertrekken die reeds bij de oude Vlaamse meesters konden warden opgemerkt en hier noodgedwongen weer tot uiting
komen, omdat ze eenvoudig een typische uitdrukking zijn van een heel
bijzondere dualiteit van de Vlaamse „volksaard" ". Terwijl Lemonnier,
Verhaeren, Eekhoud en zo menig andere auteur de natuurlijke opvolgers
van Rubens, Jordaens, Teniers enz. zijn, zetten G. Rodenbach, Maeterlinck, Van Lerberghe enz. de kunst van Van Eyck en Memling voort.
Geen beter bewijs voor het Vlaamse volkskarakter, aldus Heumann, dan
deze continuiteit bij schilders en schrijvers.
Interessant zijn in dit verband ook Heumanns opmerkingen betreffende
de beinvloeding der Belgische letteren door de Franse literatuur van de
19e eeuw. In tegenstelling met de opvattingen van de Belgische criticus
Nautet, die vooral van een beinvloeding door de Romantiek had gesproken ", verklaart Heumann dat de beslissende invloeden vooral uitgegaan zijn van de Franse stromingen, waarin precies het sensualistische,
het plastische en het picturale een centrale rol hebben gespeeld, ni. de
Parnasse en het naturalisme :
si les premiers romans de Lemonnier se ressentent fort de Zola, si Giraud,
Valere Gille, Gilkin suivent avec servilite Leconte de Lisle et Heredia, c'est que
le roman naturaliste aussi bien que la poesie parnassienne, sensualistes l'un et
l'autre, devaient attirer fatalement de j eunes ecrivains qu'une naturelle disposition
portait a observer, d'abord, en toutes choses, les couleurs. Toutefois, en France,
romanciers et pokes ne peignirent que par accident ; en Belgique, ils peignirent
par necessite

2°.

14 Ibid., p. 50.
15 Ibid., p. 53.
16 Ibid., p. 56.
17 Ibid., p. 78.
18 Ibid., p. 54, 56.
19 F. Nautet, Histoire des lettres belges d'expression franfaise, Bruxelles, 1892.
'° A. Heumann, o.c., p. 60.
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Meteen waarschuwt hij oak nog voor het overschatten van de Franse
invloeden. De Belgen maakten weliswaar gebruik van de Franse taal,
mais ecrire en francais n'implique pas necessairement une culture
francaise >> ". En : Comme les litterateurs d'aujourd'hui, les maitres
d'autrefois eprouvent en Flamands et traduisent en Latins >> ". Vandaar
dat het volledig verkeerd zou zijn van de Belgische auteurs te verwachten
dat ze zich tot echte Franse schrijvers zouden ontwikkelen. Integendeel :
men moet ze aansporen om de karaktertrekken van hun „ras" verder te
ontplooien en een volledige verfransing te vermijden, eviter a tout prix
de se parisianiser >> 23.
Twee jaar na de publicatie van het boek van Heumann zal dan een
studie verschijnen die in de Franse beoordeling van de Frans-Belgische
literaire ontwikkeling de eerste nieuwe stap betekent : La Belgique Mtg.raire door Remy de Gourmont 24 , de directeur van de Mercure de France,
die persoonlijk steeds enge contacten met de Belgische literaire wereld
onderhouden en in BelgiE ook een zekere invloed uitgeoefend had.
Om te beginnen maakt Gourmont er in zijn studie geen geheim van
dat het er hem vooral ook op aankomt aan het Franse publiek te tonen
dat de in Belgiè inmiddels ontstane franstalige literatuur wel degelijk een
waarde heeft en dat het – zoals hij het op originele wijze formuleert –
een grote vergissing van Franse zijde was, te denken dat men niet tegelijkertijd un sujet du roi Leopold et un poete fort delicat » kon zijn
Gourmont is daarenboven ook een van de eersten (wellicht zelfs de eerste
zonder meer) die Taines opvattingen inzake „ras" en de toepassing ervan
op de Belgische literatuur definitief als werkhypothese verwerpt. Verhaeren en Rodenbach zijn weliswaar ook in zijn ogen in een zekere zin
de exponenten van twee tegengestelde oriEntaties in de zin van sensualite >> en mysticisme >> ; de eerstgenoemde is <die tumulte et la richesse
prodiguee >>, de tweede le reve, la discretion, presque le silence >> ".
Doch in pla.ats van deze polariteit verder te interpreteren als voorbeeld
van Vlaamse „volksaard", maakt Gourmont er van gebruik om er een
tegenargument van te maken. Juist het voorbeeld van deze twee auteurs
is in zijn ogen veeleer een bewijs tegen de opvatting volgens welke de
door Vlamingen geschreven franstalige literatuur de kenmerken van
bepaalde „rassen-eigenschappen" zou tot uiting brengen :
21 Ibid., p. 63.
22 Ibid., p. 70.
213 Ibid., p. 78.
24 Paris, Id. Crês, 1915.
25 Ibid., p. 22.
26 Ibid., p. 23.
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Ces deux poetes mettent en grand embarras la theorie des caracteres tranches des
races...
La theorie n'en sera pas bien eclaircie, ni la difficulte surmontee, mais on
entreverra cette autre verite qu'au dessus des races it y a les temperaments et les
caracteres et que c'est cela qui, dans un homme, importe 27.

In een analoge zin spreekt Gourmont als een van de eersten ook
diegenen tegen die het gehele Belgische verleden als literair en geestelijk
onvruchtbaar wilden beschouwd zien. De bewering dat er voor 1880 geen
eigenlijke literatuur in Belgie zou bestaan hebben, is naar zijn mening
niets anders dan het gevolg van het feit dat er tot in 1830 geen Belgische
staat als duidelijk afgegrensd nationaal territorium heeft bestaan en dat
de vroegere auteurs door de internationale literaire geschiedschrijving
niet als „Belgische" auteurs beschouwd werden, maar wel bij andere
literatures werden gerekend. Voor Gourmont heeft er altijd een literatuur
bestaan in hetgeen hij les provinces belgiques 28 noemt en wat het
franstalige deel van deze literatuur betreft, rekent hij daartoe evenzo
Froissart en Commines als de Prince de Ligne.
In zijn niet bepaald omvangrijk en in essay-vorm geschreven boek
houdt zich Gourmont voor de rest nauwelijks nog met principiele vragen
aangaande de Belgische literatuur bezig, en hij behandelt alleen nog de
belangrijkste onder de Frans schrijvende auteurs op een manier die voor
het probleem van de „eigen aard" der Vlamingen zondere verdere betekenis zal blijven.
Samengevat kunnen de theorieen van Taine, Heumann en Gourmont
als representatief worden beschouwd voor de Franse bijdrage tot de studie
van onze auteurs. Elk van deze drie critici vertegenwoordigt op zijn
manier een bepaalde graad in een ontwikkeling die tenslotte zal streven
naar een afzien van het deterministisch categorieensysteem van de tweede helft van de 19 e eeuw. Nochtans betekent dit niet dat men bij de
beoordeling der Frans schrijvende Vlamingen, na Gourmont, in Frankrijk
nu volledig zal ophouden van Taines theorieen gebruik te maken. Dit
zal geenszins het geval zijn, en verschillende critici zullen zonder meer
doorgaan met er verder gebruik van te maken of ze zelfs nog te intensiveren, o.a. ook in racistische zin. Op de afzonderlijke voorbeelden daarvan hoeven we bier inmiddels niet in te gaan, daar ze in feite niets nieuws
27 Ibid., p. 23.
2:8 Ibid., p. 11.
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meer bevatten en zonder meer als epigonale verschijnselen in de sporen
van Taine mogen warden bestempeld.
Wat nu de Duitse publikaties betreft, kan gezegd worden dat ze over
het algemeen door de zelfde hoofdtendensen gekenmerkt worden als de
Franse. Ook hier gaat de aandacht in de eerste plaats naar het „Germaanse" e.d. Nochtans vallen er ook dadelijk enkele verschillen op :
Om te begonnen toont men er reeds vroeg de neiging om de Vlamingen
onder de Frans-Belgische auteurs als zelfstandige groep te beschouwen.
Dan geven ettelijke Duitse critici de mening te kennen, dat deze auteurs
door het gebruik van de Franse taal een weg ingeslagen hebben die hen
in feite van hun eigen cultuursfeer vervreemd heeft, zodat het gebruik
van het Frans als negatieve, alhoewel ook begrijpelijke factor verschijnt.
Dit heeft echter anderzijds bij sommige Duitse critici maar weinig te
maken met het respecteren van een specifiek Vlaamse zelfstandigheid ;
want naarmate deze theorieen dan onder de invloed komen te staan van
politieke stromingen (hetgeen trouwens bij enkelen heel duidelijk het
geval is), wordt dan maar al te graag de nadruk gelegd op de verwantschap van het Vlaamse en het Duitse, wat dan wel eens zo ver doorgedreven wordt dat de uitdrukkingen „Vlaams" en „Duits" practisch als
synoniemen warden gebruikt. En tenslotte culmineren deze tendensen bij
sommigen in een racistische visie, die weliswaar principieel gezien nauwelijks verschilt van menige Franse opvatting, maar uiteindelijk toch
vormen aanneemt, waarnaar men bij de Franse critici die zich met de
betreffende auteurs bezig gehouden hebben, tevergeefs zal zoeken, een
verschijnsel dat blijkbaar in verband staat met het feit dat bepaalde
politieke en ideologische stromingen, die zich gedurende de Wilhelmijnse periode begonnen te manifesteren, het rassentheoretisch denken
begunstigden.
Aan Duitse publicaties die zich met onze auteurs als groep bezig
houden, zijn eigenlijk slechts twee brochures van geringe omvang te vermelden : Otto Hauser, Die belgische Lyrik von 1880-1900" en Hubert
Effer, Beitrage zur Geschichte der franthsischen Literatur in Belgien",
alsmede een artikel dat gedurende de eerste wereldoorlog gepubliceerd
werd en zich uitsluitend met de Vlamingen onder de franstalige Belgische
schrijvers bezig houdt : Hanns Heiss, Der vlamische Anteil an der franth2° Grossenhain, 1902.
3 Dusseldorf, 1909. Onder de titel Die franzOsische Literatur in Belgien opnieuw
gedrukt in het werk Belsien, Munchen-Gladbach, 1916, p. 109-125. We citeren volgens
deze laatste uitgave.
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sischen Literatur". Anderzijds valt het echter op dat de Duitse critici en
literatuurhistorici tamelijk vroeg begonnen zijn, hun visie op de eigen
aard van de franstalige Vlamingen in monographieEn over afzonderlijke
auteurs naar voren te brengen. Het is dan tenslotte ook op dit vlak dat
we de meest typische uitlatingen zullen aantreffen. Doch laten we eerst
even stilstaan bij de publikaties van algemene aard :
Hubert Effers Beitrage zijn minder als wetenschappelijke analyse dan
wel als overzicht van informatieve aard bedoeld en beperken zich grotendeels tot de weergave van enkele concrete gegevens. Daar dit werk zich
bovendien ook met de auteurs van vigor de 19e eeuw bezig houdt, blijft er
voor de schrijvers der bloeiperiode van na 1880 uiteraard slechts weinig
ruimte over. Waardoor de brochure van Effer zal opvallen, is de manier
waarop hij uitdrukkelijk aantoont, welke dichters onder de Belgen
Vlamingen waren, en bovendien het feit dat hij hun gebruik van het
Frans aismede hun oriEntatie naar Frankrijk uiteindelijk afkeurt. Frankrijk en Parijs zijn volgens Effer „der machtige Anziehungspunkt, dem
die besten Kiinstler, z.B. Maeterlinck und Rodenbach, ihre guten heimatlichen Eigenschaften zum Opfer bringen" ". Bijna precies dezelfde visie
wordt door Hauser tot uiting gebracht. Wanneer deze ook niet uitdrukkelijk zegt dat de Belgische auteurs van Vlaamse herkomst er beer aan
gedaan hadden, niet in het Frans te schrijven, zo wordt toch ieder aanleunen bij de Franse literatuur betreurd en ieder aansluiten bij de Vlaamse
tradities uitdrukkelijk begroet. De bestaande verbinding met Frankrijk
wordt dan ook in die zin als onnatuurlijk geinterpreteerd, en elke vorm
van terugkeer naar het „eigene" als een bevrijding uit deze „boeien"
bestempeld :
Erst die Ubermacht des Genies hiess die besten unter ihnen diese Fesseln abwerfen
und fortan ganz aus der Seele ihres Volkes heraus schreiben 33 .

Nog interessanter zijn de uitingen die we bij Heiss in zijn artikel uit
het jaar 1916 vinden : ze gaan inderdaad nog een stap verder in een
richting die eigenlijk wel als typerend voor de Duitse instelling van de
periode rond de eerste wereldoorlog zal mogen beschouwd worden. De
Vlamingen noemt Heiss „(die) Niederdeutsch redenden Bewohner von
Belgien', en op een gegeven ogenblik zal hij in verband met het
vlaamstalige gedeelte van BelgiE zelfs van „der deutsche Teil" spreken
31 Internationale Monatsschrift fur TVissenschaft, Kunst und Technik, Jg. 11, 1916, kolom
287-338.
32 H. Effer, o.c., p. 109.
83 O. Hauser, o.c., p. 14.
24 H. Heiss, o.c., kol. 291.
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in tegenstelling met „der franziisische Teil" 35 . In die zin beschrijft hij
het dilemma waarin de auteurs van Vlaamse herkomst zich ten opzichte
van Frankrijk bevonden dan zo, dat zij voor de keus stonden „sich fur
das FranzOsische zu entscheiden oder das VIHmische oder (nach Entstehung der deutschen Schriftsprache), four das Hochdeutsche" ". Dat ze
het Frans kozen in plaats van „eine vlamische Mundart oder Niederlandisch zu schreiben, wie es manche Vlamen versucht haben und heute
noch versuchen" ", kan hij best begrijpen. Deze laatste mogelijkheid was
immers, volgens hem, „zu undankbar und hatte ihnen von vorneherein
den Weg zu europdischem breiten Erfolg und zu europaisch breiter Wirksamkeit erschwert, wenn nicht ganz versperrt" Duitsland en het Duits
d.w.z. de andere sfeer waarbij ze zich, volgens Heiss, onder andere
omstandigheden hadden kunnen aansluiten – scheen anderzijcis „zu weit
und fern, unbekannt und aus manchen Griinden wenig einladend"
Bovendien stond achter het Duits en de Duitse cultuur, in tegenstelling
met Frankrijk, nooit een „politisch machtiger Staat, wie er allein einer
Kultur und Sprache Ausdehnungskraft und Werbekraft verleihen
kann" 410 . En toen zich na 1870/71 dan eindelijk een sterke Duitse staat
ontwikkelde, was het, aldus Heiss, voor het Vlaamse Belgie reeds to
laat :
Eingewurzelte Uberlieferungen, seit langem ererbte Sympathien wiesen die Vlamen
nach Frankreich. Und vielleicht war es noch etwas Tieferes, was sie dorthin zog :
die geheime Sehnsucht nach romanischem Wesen, Klarheit und SchOnheit, die in
jedem Germanen schlummert und die seit dem Mittelalter so viele unwiderstehlich
nach Italien, dem altesten Herd lateinischen Ideals hinuntergelockt hat 41.

Heiss zal ook graag met specifiek biologistische begrippen argumenteren.
Zo worden de Vlamingen beschreven als :
... die Vlamen, in denen sich frankisches mit sachsischem und friesischem Blut,
dann auch mit spanischem Blut und einem starken Einschlag gallo-romanischen
Bluts vermischt hat, der ihre letzte Eigenart bedingt 42.
Toegepast op de afzonderlijke auteurs, leidt deze zienswijze dan bijvoorbeeld in het geval van Verhaeren tot de volgende verklaring :
35 Ibid., 336.
36 Ibid., 297.
37 Ibid., 336.
38 Ibid., 336.
39 Ibid., 336.
'40 Ibid., 336.
41. Ibid., 337.
42 Ibid., 291.
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Aber Verhaeren bleibt der Nichtfranzose, er ist Vlame, und nicht bloss als
menschliche und dichterische PersOnlichkeit starker als Lemonnier oder Maeterlinck, sondern auch als Rasseerscheinung. Wenn die Franzosen je dazu gelangen
sollten, ihn ganz zu verstehen und zu lieben, wenn er jemals ernsten Einfluss
(nicht bloss durch Ausserlichkeiten) auf ihre Literatur ausiiben sollte, dann ware
es nur mOglich dadurch, dass die Franzosen nicht mehr dieselben waren, die in
einem Racine oder einem Flaubert die vollendetsten Verwirklichungen ihres
wahlerischen, exklusiven lateinischen SchOnheitsideals sahen, sondern Franzosen,
deren lateinische Seele einen Hauch fremden, germanischen, barbarischen Wesens
verspiirt hatte 43.

Uit de reeks der Duitse studies die zich met een enkele auteur bezig
houden, kiezen we drie voorbeelden, nl. drie monographieen over Verhaeren resp. Maeterlinck en Rodenbach.
Om te beginnen het jeugdwerk van Stefan Zweig over Verhaeren, uit
het jaar 1910, dat trouwens de eerste omvangrijke studie over deze dichter
is geweest en er in niet geringe mate heeft toe bijgedragen, zijn Internationale roem te vestigen 44 . - Verhaeren wordt bier als typisch produkt
van – men lette ook op de keuze van het adjectief — een „belgische Rasse" ' beschreven ; en inleidend zal Zweig verschillende bladzijden aan
het bijzonder karakter van deze „Rasse" wijden. Belgie is „die Wegkreuzung Europas" 46 , een land waarin de meest uiteenlopende elementen
van het Europese leven met elkaar in contact komen en waar dan vooral
ook bepaalde tegenstellingen met elkaar in conflict geraken. Volgens
Zweig uit zich deze „unendliche Vielfalt" ' door het naast elkaar bestaan van grootindustrie en landbouw, door het enge contact tussen conservatief katholicisme in de landbouwstreken en socialisme in de industriegebieden, alsmede door het voorhanden zijn van ,,immense VermOgen,
(...) in den Riesenstadten" naast „bitterste Armut in Minen und Scheunen" 48 . De Belgische steden zijn in Zweigs ogen symbolen van „grOssere
Gewalten, (...) die sich ringend gegeniiberstehen" ". Ook zijn de ene
dromerig en dood, terwijl aan de andere de toekomst behoort. – Over
de „belgische Rasse" zelf wordt het volgende gezegd :
Und die Rasse selbst ist rastlos ringendes Produkt zweier Rassen, der flandrischen

413

320.

44 Emile Verhaeren, Leipzig, 1910. We citeren volgens de 2e druk, 1913.
45 S. Zweig, o.c., passim.
46 Ibid., p. 18.
47 Ibid., p. 18.
48 Ibid., p. 18.
49 Ibid., p. 18.
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und der wallonischen. Nackt, klar, unvermittelt und wundervoll fibersichtlich
strotzen sich hier die Gegensatze 50.

Een verder kenmerk, waarop Zweig zijn Verhaeren-interpretatie zal
steunen : dit Belgisch „ras" is „eine starke Rasse, eine der tiichtigsten
Europas", het is „eine Rasse der Vitalitat" 51 . „Belgien ist das Land der
gesteigerten Vitalitat, war es von je" 52 . En dit thema wordt dan verder
ontwikkeld door „bewijzen" : bijvoorbeeld door de vermelding dat, volgens statistische gegevens, „im Verbrauch von Alkohol Belgien heute an
der Spitze Europas steht" " en door constateringen zoals ,,... ihre Finanziers beherrschen die Konsortien der grossen Lander" 54.
Een soortgelijke manier van beoordelen vinden we oak in de kleine
studie van Johannes Schlaf over Maeterlinck 55 . Het feit dat de FransBelgische naturalistische stromingen een duidelijk verschil vertonen in
vergelijking met het Franse naturalisme, wordt als een „wirklich organische Reaktion" (tegen het Zolaisme) gequalificeerd en wordt daardoor verklaard dat de Belgische literatuur zich „auf halbgermanischem
Boden" 57 ontwikkeld heeft : „sie kam aus dem flandrisch-wallonischen
Belgien" 58 . Deze theorie wordt dan nog in de volgende bewoordingen
nader toegelicht :
Bereits bei dem Vater der belgischen Moderne, bei Camille Lemonnier, der
zunachst, und in einem gewissen Sinne noch bis in die jiingste Periode seiner
reichen Entwicklung hinein, im nahen Zusammenhange mit dem Zolaischen Naturalismus stand, geht ein starkes und iiberaus emotionelles Temperament – und
wohl gleich von Anfang an – iiber den analytischen Experimentalismus hinaus ;
erhebt sich die Kraft einer robusten Rasse mit einem blutwarmen, lebensfrOhlichen
Sensualismus iiber den trubseligen und hypochondrischen Pessimismus Zolas und
der anderen Experimentalisten hinaus, urn neuerdings zu einem Hohelied der
zeugenden Liebe zu gipfeln und zu einer oft machtvollen und hinreissenden
Bejahung der tragenden Lebensgewalten 59.

De reactie tegen de << homme machinal » is, zo zegt Schlaf verder, vooral
toe to schrijven aan het feit dat de nieuwe generatie, waarvan Lemonnier, Verhaeren en Maeterlinck deel uitmaken, „eine tiefverwurzelte
5 ° Ibid., p. 19.
51 Ibid., p. 19.
52 Ibid., p. 20.
53 Ibid., p. 20.
54 Ibid., p. 21.
55 Maurice Maeterlinck, Berlin, 1906.
56 Ibid., p. 7.
57 Ibid., p. 7.
58 Ibid., p. 7.
59 Ibid., p. 7 sq.
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Pieta und ein naturnotwendiges gutes Gefiihl von Landschaft und
Rasse" " hadden. De geestelijke orientatie van Maeterlinck wordt dan
oak eenvou.dig toegeschreven aan een „wallonisch-flandrischer Rasseinstinkt" 61 . De uitdrukking „Rasseinstinkt" komt in Schlafs betrekkelijk
korte studie trouwens herhaaldelijk voor : zo wordt o.a. verklaard dat
Maeterlincks belangstelling voor Plotinus, Ruusbroec en Novalis niets
anders was dan een vlucht voor het „Gespenst des homme machinal in das
Heiligtum seiner Rasseinstinkte" ". En Maeterlincks philosophisch werk
is uit een „vollendete Synthese zwischen dem Rasseinstinkt (...) und der
germanischen Soziologie der Englander erwachsen" 63.
Nog een stap verder in het gebruiken van dergelijke begrippen gaat
Kurt Glaser in zijn monographie Georges Rodenbach, der Dichter des
toten Brugge". Rodenbach wordt hier als typische symbolist behandeld,
met dien verstande, dat het Frans symbolisme zelf als een beweging
beschouwd wordt, die pas onder de invioed van de Belgische dichters
tot haar voile ontplooiing kwam :
dass es belgische Dichter waren, welche unter Fiihrung Verhaerens die auf
Abwege geratene Kunst Baudelaires, Mallarmes und Verlaines gerettet und den
Symbolismus einem neuen selbstandigen Leben entgegengefuhrt haben 65.

En deze vernieuwing van het Frans symbolisme onder Belgische leiding
is, aldus Glaser, slechts daardoor mogelijk geweest,
dass jene flandrischen Dichter frische Krafte aus Quellen schOpften, die den
Franzosen verschlossen geblieben waren. Sie fanden sie in dem heimischen
Volkstum, in dem noch ein starker Rest germanischer Lebenskraft und Urspriinglichkeit fortlebt 66.

Als „bewijs" voert Glaser aan, dat enkele der belangrijkste vertegenwoordigers van het symbolisme – en nu noemt hij de namen der Belgen en
der Fransen uitdrukkelijk door elkaar been ofwel van Germaanse herkomst waren of ... er Germaans uitzagen :
Es ist gewiss kein Zufall, dass Elskamp, Van Lerberghe, Maeterlinck, Gregoire Le
Roy, Huysmans, Verhaeren, Jammes, Mockel und mit ihnen noch andere nah

" Ibid., p. 22.
61 Ibid., p. 23.
62 Ibid., p. 36.
63 Ibid., p. 36.
64 Marburg, 1917.
65 Ibid., p. 1.
66 Ibid., p. 1 sq.
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oder fern germanischer Abkunft sind oder, wie etwa Henri de Regnier, germanischen Typus zeigen 67.

Over Rodenbach wordt in directe aansluiting met deze passage dan
gezegd :
Auch Rodenbach gehOrt zu ihnen, auch er in seiner ganzen Erscheinung ein
Germane, auch er ein Sprossling einer ursprunglich deutschen Familie 68.

De manier waarop de auteurs in de gespecialiseerde studies behandeld
werden, heeft ook haar weerklank gevonden in de handboeken der literatuurgeschiedenis, — en het is zeker gepast, ook dit nog even te vermelden.
De sporen van al wat hierboven reeds aangehaald werd, vinden we
inderdaad zowel in Franse als in Duitse overzichten van de Franse
literatuur. Natuurlijk zijn de betreffende uitlatingen in dergelijke handboeken, alleen al ten gevolge van de geringe plaats die voor de behandeling der afzonderlijke auteurs ter beschikking staat, meestal zeer beknopt, zodat de tendens in de interpretatie niet zo duidelijk kan tot uiting
komen als in de werken die zich uitsluitend met de auteurs in kwestie
bezig houden. En toch zijn ook bier gevallen te vermelden, waar alles op
de spits gedreven wordt op een wijze die tegenwoordig ons begrip te
boven gaat. Als voorbeeld daarvan vermelden we slechts een werk,
waarin dit verschijnsel uitermate opvallende vormen heeft aangenomen : 0. Forst-Battaglia, Die franzOsische Literatur der Gegenwart".
Oak hier wordt bij de Frans-Belgische auteurs het zogenaamde Germaanse element op de voorgrond geschoven. En zoals ook reeds in
Glasers studie over Rodenbach, uit zich dit bijzonder bij de interpretatie
van het Frans symbolisme als een eigenlijk „on-franse" beweging, als
een „importierter Fremdkorper" ", waarin de Belgen en heel in het bijzonder de Vlamingen een centrale rol spelen. Terwip Glaser echter zijn
stelling nog daardoor poogde te illustreren dat hij de meerderheid der
Franse en Belgische symbolists indeelde in auteurs die van Germaanse
origine waren en zulke die er „Germaans uitzagen", maakt Forst-Battaglia
de dingen nog een ietsje eenvoudiger : wie niet helemaal in het schema
en, bij de theorie van de Belgische, d.w.z. vooral Vlaams-Germaanse
herkomst van het symbolisme past, wordt eenvoudig tot Vlaming of
„gedeeltelijke" Vlaming gemaakt. Verschillende topfiguren van het
'67 Ibid., p. 2.
68 Ibid., p. 3.
'69 Die franzdsische Literatur der Gegenwart, 1870-1927. Neue wesentlich vermehrte and
ergiinzte Auflage, Wiesbaden, 1928.
T° Ibid., p. 329.
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Franse symbolisme verschijnen op die manier in een verrassend nieuw
licht : Verlaine is Vlaming 71 , Mallarme en Rimbaud zijn van Vlaamse
afkomst " en de Waalse dichter Albert Mockel is eveneens Vlaming –
Na een dergelijke behandeling dezer figuren klinkt het bijna acceptabel
als dan ook nog J. K. Huysmans als Vlaming optreedt 74 . En bijna amusant wordt het, als Mallarme, van wie gezegd wordt dat hij van Vlaamse
oorsprong is, dan opeens om blijkbaar een formulering te vinden die
het „Germaanse" in hem nog duidelijker doet uitkomen bestempeld
wordt als „der Englischprofessor hollandischen Bluts" 75.
Tegenover dergelijke verschijnselen moeten we ons troosten met de
vaststelling dat ze tenslotte in toenemende mate zeldzamer geworden zijn.
In de Franse leerboeken kan men het verdwijnen van de ongemotiveerde
pseudoargumenten reeds betrekkelijk vroeg constateren. Sommige recentere werken gaan in dit opzicht zo ver, de herkomst van de FransBelgische auteurs ten hoogste nog als biografisch detail 716 of zelfs helemaal niet meer te vermelden 77 . En ook in de Duitse werken kan men deze
ontwikkeling waarnemen. In de FranzOsische Literaturgeschichte in
Grundzugen van Eduard von Jan 78 wordt de Belgische resp. Vlaamse
origine van de auteurs weliswaar vermeld, doch worden er geen bijzondere overwegingen meer aan vastgeknoopt. Zelfs bij Fritz Neubert (Geschichte der franzOsischen Literatur 79 ) is er, wat bijvoorbeeld Maeterlinck
betreft, alleen nog van een „starke Nachwirkung germanischer Autoren"
sprake " ; en wanneer door hem dan uitdrukkingen als „flamisches
Erbe" " of „flamisches Erbteil" 82 gebruikt worden, geschiedt dit niet
meer op een manier die noodzakelijkerwijze aan een biologisch verband
moet doen denken. Deze ontwikkeling gaat echter eveneens hand in
hand met een opvallend achteruitgaan van de gehele belangstelling voor
de specifieke betekenis van onze Frans schrijvende Vlaamse auteurs en
mag als zodanig niet beschouwd warden als een vooruitgang in de rich71 Ibid., p. 329.
72 Ibid., p. 329.
73 Ibid., p. 329.
74 Ibid., p. 16.
75 Ibid., p. 9.
7'6 Cf. Ph. Van Tieghem, Histoire de la littórature franfaise, Paris, 1949.
77 B.v. wat Maeterlinck en Verhaeren betreft, bij R. Jasinski, Histoire de la litterature
francaise, Paris, 1947.
78 Leipzig, 1937.
79 Tubingen, 1949.
80 Ibid., p. 153.
81 Ibid., p. 128.
82 Ibid., p. 138.
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ting van een juistere beoordeling der bijzondere plaats die ze nu eenmaal in het kader der Westeuropese letteren innemen.
Een samenvatting van al wat we bier tot nu toe konden aanhalen, is
eigenlijk overbodig. De citaten spreken voor zich zelf. Of het nu om de
Franse visie ging, waarin het „Germaanse" van een duidelijk negatief
accent was voorzien, ofwel om de Duitse interpretaties, die het als een
factor van gezondheid en levenskracht voorstelden, overal stond achter
deze theorieen een zienswijze die zonder overdrijving als rassentheoretisch
en zelfs racistisch kan bestempeld worden, – waarmee Naar onwetenschappelijk karakter voldoende getypeerd is. Het is dan ook duidelijk dat
het steeds meer in onbruik raken van deze interpretatiemethodes enerzijds
aan een toenemend scepticisme tegenover het negentiende-eeuws determinisme moet toegeschreven worden en anderzijds zeker ook aan een
groeiend inzicht in het directe verband dat tussen deze niet te verantwoorden theorieen en de andere rampzalige rassenideologieen van de 19' en
20' eeuw bestond.
Nu zou dit alles wellicht niet zo belangrijk zijn en misschien zelfs
zonder meer als een ontaardingsverschijnsel in de literaire geschiedschrijving kunnen warden beschouwd en ad acta gelegd, als deze theorieen
niet ook een zakelijke en verantwoorde behandeling van de bijzondere
situatie der Frans schrijvende Vlamingen en het daarmee verbonden
bijzonder karakter van hun werk in de weg gestaan hadden. Oak de
mogelijkheden van een objectiever behandeling die bij sommige critici in
kiem aanwezig waren, bijvoorbeeld de suggesties en opmerkingen van een
Remy de Gourmont, werden inderdaad niet benut. Men schijnt eenvoudig,
zowel in de Duitse als in de Franse literatuurcritiek, op geen enkel ogenblik de echte wens gehad te hebben, de dingen grondiger te onderzoeken.
Zo had men blijkbaar geen belangstelling voor de mogelijkheid, het
opvallend sensualistisch element in het werk van deze auteurs eens met
de echte Vlaamse werkelijkheid van de tijd te confronteren, hetgeen er
zeker snel toe geleid zou hebben, de mythe van de << sensualite >>, de
levenslust en de bijzondere levensvreugde als specifiek Vlaamse nationale
karaktertrek te ondermijnen. Het patroon der << sensualite flamande >> was
er, en veel eerder was men geneigd de werkelijkheid te interpreteren in
de zin van een aanpassing aan het patroon, dan wel de vraag op te
werpen of het patroon wel met de werkeijkheid overeenkwam. Een geval
zoals dit van Stefan Zweig, die zo ver ging een van de treurigste bladzijden uit de geschiedenis van het „arme Vlaanderen", nl. het alcoholisme, als een bewonderenswaardig bewijs van Vlaamse vitaliteit voor te
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stellen, is in dit verband heel typisch. Het valt eveneens op dat men
nergens tekenen vindt voor een inzicht in het feit dat onze Frans schrijvende Vlamingen van 1880 hun artificieel beeld van Vlaanderen – en
daarmee verbonden ook de << sensualite >> en de dualiteit sensualitemysticisme gedeeltelijk zelfs zeer bewust ontwikkeld hebben en dat
dit alles bij hen op een gegeven ogenblik ook gepaard ging met de wens,
een soort van Belgische nationaalliteratuur op te bouwen, in die zin dat
ze bij gebrek aan een eigen, van Frankrijk onafhankelijke Belgische franstalige literaire traditie aansluiting zouden zoeken bij de oudere Vlaamse
schilderkunst, teneinde deze eigen traditie, waar de wereld met bewondering naar opkeek cette formidable tradition-1A zoals Verhaeren
ze noemde 83 – in de literatuur voort te zetten. Men had voor de graad
van opzettelijkheid die bij deze „Vlaamse" orientatie haar rol speelde,
helemaal geen open oog en men gaf hier eenvoudig de voorkeur aan
irrationalistische verklaringen en pseudo-volkerenpsychologische gemeenplaatsen. Opvallend is ook dat men, ondanks de stijgende belangstelling
voor de sociologische literatuurbeschouwing, evenmin de buitengewone
mogelijkheden gezien heeft die hier voor de literatuursociologie geboden
werden. Sedert het ontstaan van de nationaalliteraturen kunnen we op
geen enkel andere plaats in Europa nog een dergelijk voorbeeld vinden
van een literatuur die op zo opvallende wijze aan een bepaalde klasse (in
casu de bourgeoisie) gebonden was en die zich boven resp. naast de
cultuur van de volksklasse – en gescheiden van deze door een sociale
taalgrens ontwikkelde. De mogelijkheid om de in het Frans geschreven
literatuur van de franstalige Vlaamse burgerij in het licht van de verhouding infrastructuur-superstructuur te analyseren, werd echter volledig over
het hoofd gezien. En niet alleen deze, maar ook menig andere mogelijkheid van onderzoek en typering der werken van onze betreffende auteurs
werd op deze manier verwaarloosd.
Het zou nochtans niet billijk zijn laten we dit hier nog even aanstippen – te vergeten dat er niet alleen van Duitse en Franse zijde, maar
ook in Belgie zelf aan het tot stand komen en in stand houden van de
dwangvoorstelling, die bij dit alles de remmende factor was, bijgedragen
is. Zeker kan men in Belgie – en vooral in Vlaanderen zelf – reeds vrij
vroeg een duidelijk scepticisme waarnemen ten opzichte van het zogenaamde „Vlaamse wezen" dat bij Verhaeren, Maeterlinck, Rodenbach e.a.
83 Cf. E. Verhaeren, Les lettres franfaises en Belgique, in La Nation Belge, 1830-1905.
Conferences jubilaires falter a l'exposition universelle et Internationale de Liege en 1905,
Bruxelles-Liege, 1905.
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tot uiting komt. Maar er zijn ook voorbeelden van een houding die absoluut met de verschijnselen in de Duitse en Franse kritiek mogen vergeleken worden. Zelfs geleerden met grate internationale faam, zoals
bijvoorbeeld Maurice Wilmotte, hebben bij de beoordeling van de Frans
schrijvende Vlamingen niet aan de verleiding weerstand kunnen bieden,
die uitging van het denken in rassen- en erfelijkheidstheorien. En zeer
verrassend is het dat nog in het jaar 1952 Franz Hellens in zijn essay over
Verhaeren 84 zonder meer verklaart dat men diens, genie nauwelijks zou
kunnen begrijpen, si on ne considerait pas d'abord l'homme dans, sa
nature la plus intime et dans la source meme de son sang : je veux dire
dans sa race » ". Ter illustratie van deze bewering citeert Hellens dan
nog de twee eerste strofen van Ma Race uit Les Forces tumultueuses",
hetgeen een typisch voorbeeld is van de meer dan eens ondernomen
paging om de „rassenbiologische" interpretaties door uitlatingen van de
betroffen auteurs zeif te illustreren of te rechtvaardigen. Ook wat dit
laatste betreft, moeten we echter sterke bezwaren maken. Inderdaad :
zelfs wanneer het mogelijk zou zijn te bewijzen dat onze auteurs, bijvoorbeeld onder de invloed van de positivistische theorielèn inzake invloed
van race en milieu, werkelijk ook zeif aan een dergelijke determinatie
zouden hebben geloofd, dan zou dit immers op zichzelf gezien ook nog
helemaal geen reden zijn om aan te nemen dat de door de bovenvermelde
critici verdedigde opvattingen juist en verantwoord waren. Doch daar
komt nog bij, dat men bij deze manier van argumenteren ook weer zeer
duidelijke neigingen vertoond heeft om aan de behandelde auteurs opvattingen en denkwijzen toe te schrijven die hun in feite vreemd waren.
Zeker vinden we bij hen bier en daar uitlatingen die aan racistisch
denken herinneren, en in weinige gevallen zelfs tendensen die ermede
identiek zijn zo o.a. sommige verklaringen van Max Elskamp, bij wie
zich dit denken bij gelegenheid manifesteerde in bepaalde, meestal weinig
vleiende opmerkingen over de Vlamingen, of ook wel eens in duidelijke
vormen van xenophobia en antisemitisme. Dergelijke verschijnselen
mogen we echter toch wel als uitzonderingen beschouwen en we kunnen
84 F. Hellens, Emile Verhaeren, Coll. Poetes d'aujourd'hui, nr. 34, Paris, Seghers, 1952.
85 Ibid., p. 10.
18,6
Je suis le fils de cette race
Dont les cerveaux plus que les dents
Sont solides et sont ardents
Et sont voraces,
Je suis le fils de cette race
Tenace
Qui vent, aprês avoir voulu,
Encore, encore et encor plus !
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evenzo goed voorbeelden aanhalen van auteurs (b.v. Charles Van Lerberghe) die zich heel duidelijk teken de tendens uitgesproken hebben,
de beoordeling van de letteren in Belgie te verbinden met beschouwingen
over het „ras" en het etnisch karakter van Vlamingen en Walen. En wat
Verhaeren zelf betreft, lijkt hij ons een geval te zijn geweest van iemand
die de term race >> wel eens graag gebruikte, doch zich in de meeste
gevallen niet duidelijk bewust was van de draagwijdte van het woord,
– of het ook wel opvatte in een zin die geenszins overeenstemde met de
betekenis die er in het kader van het racistisch denken aan gegeven werd.
Een voorbeeld van het eerstgenoemde gebruik vinden we o.i. juist in het
door Hellens aangehaalde gedicht. Reeds in de derde stroof wordt race »
er inderdaad gebruikt in een verband dat nauwelijks toelaat te geloven
dat Verhaeren bier werkelijk aan een specifiek Vlaams of Germaans
„raskenmerk" zou gedacht hebben (<< Races d'Europe et des rapides
Ameriques, – Ma Race !... >>). En dat Verhaeren van het begrip << race >>
ook gebruik maakte in een zin die met afstamming of „bloed" niets te
maken had, maar uitdrukkelijk als benaming voor een groep van mensen
met dezelfde geestelijke orièntatie, zonder dat daarbij het verschil tussen
„Romanen-" en „Germanendom" ook maar de minste rol speelde, kan
eveneens aangetoond worden. We vermelden slechts een enkel voorbeeld : in een brief die hij op 9 november 1889 van uit Lyon aan zijn
verloofde Marthe Massin schreef (we herinneren er aan dat haar vader
een Waal en haar moeder een Franse was) lezen we :
vous étes de celles qui disent Quand méme >>. J'en suis aussi de ceux-la, et je
vous jure que jamais je n'aurais aime profondement que quelqu'une de ma race 87

We komen terug op hetgeen we in onze inleiding zeiden :
De behandeling van de Frans schrijvende Vlamingen door de Franse
en Duitse kritiek – en niet alleen door deze heeft praktisch ononderbroken in het teken gestaan van een complex van voorstellingen en vooroordelen dat we zonder meer als een mirage flamand zouden kunnen
bestempelen. Alhoewel ze geenszins aanspraak maken op volledigheid,
tonen de aangehaalde voorbeelden dit voldoende aan. Wat dit voor het
verder onderzoek der mirages betekent, lijkt ons eveneens op afdoende
wijze tot uiting gekomen te zijn helemaal afgezien van het felt dat het
een boeiende en lonende taak is, na te gaan op grond van welke factoren
dergelijke verschijnselen tot stand komen, waarom ze in een bepaald land
grotere successen kennen dan in een ander of op welke manier ze een
87 E. Verhaeren, A Marthe Verhaeren. Deux cent dix-neuf lettres inedites, 1889-1916,
presentees par Rene Vandevoir, Paris, Mercure de France, 1951, p. 187.
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bepaalde invloed op het lezend publiek uitoefenen – en helemaal afgezien
ook van alle verdere betekenis die de studie van deze mirages nog kan
hebben lijkt het ons van het grootste belang te zijn dat we begrijpen
dat ze in de literatuurkritiek en -geschiedschrijving ander bepaalde omstandigheden een rol kunnen spelen die zo essentieel kan zijn, dat de
wetenschappelijk verantwoorde bestudering van een bepaalde literatuur
er soms in hoge mate door geremd of zelfs duidelijk misleid wordt. Aldus
lijkt ons de analyse en de ontrafeling der mirages niet alleen een mogelijkheid, maar ook een noodzakelijkheid te zijn in verband met de
verdere rationalisering en „desideologisering" van het methodologisch
apparaat, waarvan de literatuurwetenschap gebruik maakt.
H. DYSERINCK
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KRONIEK
CODICOLOGIE EN FILOLOGIE XIII

COLLATIE
Wij willen de lezers van de Kronieken, in aansluiting bij wat reeds over paleografie gezegd is, en als inleiding tot een behandeling van „Paleografie en
Filologie", gaarne de resultaten voorleggen van een collatie van vier belangrijke
Reynaert-redacties, namelijk A, F, B en D, zoals die gepubliceerd werden in de
editio maior, waarvan het eerste deel, de Teksten, in 1952 bij Tjeenk Willink,
Zwolle, verscheen 1 . Het nut, in het kader van onze uiteenzettingen, is vooral
gelegen in een aantal, op het eerste gezicht zonderlinge, leesfouten. Deze gaan
terug op onvoldoende paleografische kennis het zijn typische beginnersfouten 2.
Maar dit type fouten werd ook gemaakt door beroepskopiisten in de Middeleeuwen als zij oud schrift, of algemener : schrift waarmee zij onvoldoende bekend
waren, moesten afschrijven. De, uit de aard der zaak weinig welkome ervaring
uit eigen tijd, kan daarom bijdragen tot beter begrip voor sommige fouten uit veel
ouder tijd in wat men dan wel corrupte bronnen noemt.
De term „collatie" wordt bier dus gebruikt in de zin van controle van de
lezingen van een mede-filoloog door vergelijking van zijn editie met door hem
gebruikte bronnen. In deze zin is collatie een onderdeel van de filologische kritiek,
een voorwaarde voor de voortgang van de wetenschap. In het wetenschappelijk
bedrijf zelve verstaat men eronder de vergelijking van twee of meer redacties van
een tekst, teneinde de varianten vast te stellen. Dit laatste geschiedt dan in de
eerste plaats ten behoeve van de tekstgeschiedenis en de tekstkritiek. Het is gewenst
zich rekenschap te geven van het gebruik van de term in deze dubbele zin. Voorwaarde voor collatie is in beide gevallen uit de aard der zaak kennis en ervaring
op paleografisch gebied.
Wij danken de bier gepubliceerde collaties aan Drs. P. F. Obbema (A, F, B, D),
Drs. Anna Kampstra (thans Mevrouw Panthaleon van Eck) (B), en Drs. J. van.
Oostrom (B). Het resultaat wordt gegeven in de eind-redactie welke werd opgesteld door Drs. Obbema
Amsterdam
Den Haag

3.

W. GS HELLINGA
P. J. H. VERMEEREN

1 Van den vos Reynaerde I Teksten, diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vOdr het
jaar 1500, door W. Gs Hellinga. Zwolle, 1952.
2 Zie over de oorzaak en de achtergrond van het niet corrigeren van de meeste van deze
fouten Hellinga in : Anton van Duinkerken en Wytze Gs Hellinga, Lezen en laten lezen,
een briefwisseling. Maatstaf V (1957-1958) 41-62.
3 De eerste ondertekenaar van deze notitie betuigt nogmaals zijn hartelijke dank aan
de genoemden voor hun medewerking.
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Collatie Reinaert-A
hiet cortoys
99
167 huwe
410 nu
596 Reinaert
1109 Tibeert
1178 trage
1350 creature
1448 haerwaert
1554 Ende
1606 verweruic
1796 o wy
1859 Ende
1911 tsiaermeer
2623 saen
2673 Minen
3281 Besien •

lees hiet.cortoys
huwe
mi
Reynaert
Tybeert
traghe
creatuere
haer waert
Ende
verweruict
0 wy
Ende
tsiaer meer
saen
Myn
Besien.

Toelichting
op de fotocopie.
99
Haarstreep in A niet noodzakelijk : 413, 494, 614.
410
1606 Aangenomen dat de bovengeschreven t contemporain is en niet een later
toegevoegd kruisje.

Onzekere punten
Translitteratie van de W. Wiliam of Uvillam ?
Vgl. 135 en 647, alsmede de collatie van F op vs. 1.
1097 Of noch tauont ? de t schijnt hier later toegevoegd. In dat geval moet
bier een woordscheiding gelezen worden. Vgl. 1145.
1875 voort. Fotocopie : voor. (Is die hier toevallig defect ?)

1

Collatie Reinaert-F
17
si se
71
Groten
115
in ere
120 onboret
304 beer

reynaert wat
548
572
reynaert so
reynaert brune
574
605 amen
739
onteret
797 mitten
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lees : sise
Groten
innere
onberet
hoer

reynaert. wat
reynaert. so
reynaert. brune
ameN
onderet
Mitten

1068 tavont
1120 Hoet
1189 Asse
1315 dreigeden
1373 om
1443 Confiteor
1491 ouerwaer
1652 can is
1665 Hi
1698 hoenre
1719 siere
1794 0 wi
1821 Bigode
2111 .Jc
2116 Coninc.
2118 JC
2250 wiue •
2490 Doe
2568 .Die
2569 Coninc.
2579 .m.
2662 •reynaert
2915 gegiet
3168 Ho
3190 Bellijn
3272 des
3274 Hier

tauont
Hoer
Alse
dreigeden
om
ci Confiteor
ouerwaer
canic
c I Hi
hoenre
sire
Owi
Bi gode
Jc

.Coninc.
IC
wiue.
cl Doe
Die

.Coninc.
.M.

.reynaert
gediet
cl Ho
cJ Bellijn
Des
c I Hier

Toelichting

304

oe (in afwijking van elders) in ligatuur.
548, 572, 574 Vgl. 474, 690, 1118, 1129.
796
cf 2579.
1120 Wijziging gebaseerd op de staart van de omstreden letter.
1189 Alse, evenals elders. Het is duidelijk dat er iets onregelmatigs gebeurd is ,
arse verbeterd tot alse ?
1665, 3190. Representant ontbreekt. Maar elders is de afwijkende vorm van de
hoof dletter ook gegeven met deze translitteratie : 1880, 1911, 1976, 2044,
2161, 2722, 2978, 3132, 3216. (In 1880, 2161, 2722 opent de letter de
kolom.)
1821 Cf 1816.
2118 Cf 371.
2579 Cf 796.
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Onzekere punten
1
Willam of Uvillam ? Vgl de translitteratie van 633 en 675.
gestille of gescule.
25
81 etc. R getranslittereerd met een kleine letter. Bij de voluit gegeven schrijfwijze geeft het HS zowel een grote als een kleine letter te zien : bijv. 4, 31,
50, 58 t.o. : 55, 69.
588 woent of woenti ? Vgl ook 3141.
wil i.p.v. wel ? (haarstreep).
755
In plaats van absdale zou ik ook wel abscale/abstale willen lezen. Vgl.
788
in deze omgeving : 739, 776, 794.
verscrouen. M.i. eerder verscouen of verscriuen.
909
1554 op heffen : opheffen.
1791 Jn saken. ?
1906 Eermen i.p.v. Eer men ?
1937 climmen. ?
2365 liepten ?
2679 wart of ware.
2995 Aan de fotocopie te oordelen kan de losse d zeer wel doorgestreept zijn.
Vgl. 3042.
3035 aldusdanigen ?
3132 Voor de hier gekozen oplossing van R vgl. 2463.
3382 erswinene ?

Collatie Reynaert-B
77 Beide
87 staer
126 Daer
138 Hi
183 Hi
484 begrauen
612 Mij
647 Reinaert
754 gedaan
774 droegan
855 vanden
1138 tybeert
1236 huesschen
1460 mynen
1772 Daer
1841 Heer
1882 kermel
1898 Dat
34

lees : Seide
staet
Dair
Hy
Hy
begrauen
My
Reynaert
gedaen
droegen
vanden
tybert
huef schen
mynen
Dair
Heet
hermel
Dan

1900 visieren
2144 w ieen
2183 verdoren
2397 Dair

visieren
wi een
verdoren
Wair

2441
2735
2736
3191

Wy
Wil is
wil
Wy
versvmen
stampien
smalen
Niet
wy
hebben
heest

Wij
Wilic
will
Wij

3197 versumen
3500 scampien
3528 finalen
3595
3699
3699
3736

Mier
wij
hebben
heeft

3780 Uvt
3792 Wellecoom
3815 gedragen
3816 magen

Wvt
Vellecoom
gedragen
magen

3842 Want
3844 dinc
3910 hoe

Want
dinck
hoet
Weest

3950 Ueest
3967 voeten
3969 Sinen

voeten
Sinen

maecten
3986 ontquam

maecten
ontquam

4055 Haer
4063 si

Hair
sy

4081 geschrift
4186 waar

gescrift
waeir

4222 Dy
4248 vee

Hy
veel

4369 ieder
4397 voge

reden
v oge

4829 vercoren
4878 Das

vecoren
Dat

4887 dien
4956 Datter

den
Dattet

4958 mogen
4974 ende
5260 hii
5457 werven

mogen
ende
hi
verwen
35

5512 Juno
5580 verliessen

Jvno
verliesen

5615 droue
5652 daer
5678 sij n
5711 langer

droeue
dair
sijns

5722 mulen
5737 Ende

langer
mulen
Ende

5769 hem hem
5770 hem
5791 Daer

hem
lem
Dair

5804 souden
5826 Daer
5895 die

souden
Dair
dic

5914 Daer
5948 Vant
6002 Hy

Waer
Want
HY

6169 dat ment
6175 coic
6253 Dan

datment
conic
Den

6312 Daer
6322 Uy
6327 mennige
6416 saetse
6570 seide
6591 re caluen

Dair
Wy
mennige

6626 seyde
6662 Daer
6726 wijf

seide
Waer
wij ff

6790 half
6827 stuven
6853 sulc

hals
scuven
suit

7038 Vel
7059 hijt aite
7172 toe zeer

Wel
hijt had alte
toe so zeer

7240 schier sal
7265 warte
7297 die
7303 die
7437 uwen
7478 Want
7484 tvleiisch
7485 begragen

scier sel
warts
di

36

saetste
seyde
recaluen

di
uwen
Want
tvleisch
begiagen

7548 ouer geuen
7589 balyoen
7651 uwt
7657 ende ende
7772 noch gescieden

ouergeuen
baelyoen
myt
ende
noch en gescieden

Collatie Reinaert-D
1538 genomen

na
na

lees : ghenomen
1655 ende hoe hij vaer : ende hoe hij daer
1828 1.4 bedaecht is ende : bedaecht is! ende

Toelichting
1655 Cf. Commentaar van de uitgave Breul p. 50 : 1.90.

Opmerkingen
Regeleinde van proza na 1828 suggereert ten onrechte een afgesneden blad te zijn.
Inconsequent is de inspringende regel 1754 t.o.v. 1514.

ENKELE ASPECTEN VAN DE STUDIE DER MINNELYRIEK SINDS 1945

Een bibliografisch essay
Deel 11. Studies over het wezen van de minne *
Lopen de meningen uiteen omtrent het oorsprongsprobleem, nog minder eensluidendheid is er te beluisteren in het koor der onderzoekers die het wezen van
de minne willen peilen. Eerst in de allerlaatste jaren evolueert dit onderzoek –
misschien naar enig samenklinken der onderscheiden stemmen wij1 hoe langer
hoe beslister, het vertrekpunt der studies dit nieuw gewonnen besef blijkt te zijn,
dat middeleeuwse kunst slechts geèvalueerd kan worden vanuit een visie die in
een ongedeelde blik, „inhoud" en „worm" overschouwt en j a, samenbalt 1 . Wat
dit betreft, zijn de studies over de Minnesang die over de troubadourslyriek een
heel eind vooruit.
De overgrote meerderheid der studies intussen, ook nog na 1945, wil de
„inhoud" der minnelyriek schetsen zonder de „vorm" in het onderzoek te betrek* In dit deel moeten uiteraard een aantal bijdragen en werken hernomen worden die in
Deel I reeds werden vermeld. Cfr. nr. 4 van de 7e jrg. blz. 269-287.
1 H. Fromm in zijn Einleitung tot Der Deutsche Minnesang. Aufsiitze zu einer Erforschung,
(Wege der Forschung, XV), Darmstadt, 1963, zegt op blz. VIII : ,,,Doch sehen wir es
als kennzeichnend fur die gegenwdrtig hervortretende Forschergeneration an, dass sie, ganz
unabhangig von der jeweiligen Interpretation der Erlebnisqualitdt, die dichterische Aussage
des Minnesingers nicht our als Kunstiibung sondern auch als Ausdruck einer sich selbst
einsetzenden PersOnlichkeit ernst nimmt. Es ist dies die notwendige Folge der Erkenntnis,
wie sehr mittelalterliche Form Inhalt ist".
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ken. Ze bewegen zich dan ook veelal op het viak der dialectiek, waar het wezen
der profane minne vergeleken wordt bij of afgewogen tegen de mystieke caritas,
waar de „moraal" der minnedichters gevaloriseerd wordt vanuit een christelijk of
ook een kerkelijk standpunt, of waar het „humanisme" dat zich in de minneliederen openbaart, hegrepen wordt als een emancipatie van de leek of zelfs een
gewiekst anticlericalisme.
•
Er is daarnaast ook die andere strekking : die welke buiten elke dialectiek om,
poogt, het wezen der minne als menselijk gebeuren fenomenologisch to beschrijven.
Of hierbij altijd voldoende onderscheid wordt gemaakt tussen „historische" feitelijkheid en „literaire" feitelijkheid is dan weer een andere vraag.
Werken over het gehele gebied der minnelyriek worden met de dag zeldzamer.
Men bestudeert veelal of de Provencaalse, of de Duitse. De Noordfranse lyriek
blijft – met betrekking dan tot de studie van het wezen der minne vaak geheel
buiten beschouwing terwiji de Middelnederlandse (Veldeke), nu eens vecht voor
een „Sonderstellung", dan weer onder de Duitse wordt gesitueerd.
Een en ander laat voorzien, dat eerlang een totaal nieuwe synthese zal worden
uitgewerkt, die met de „oudere" niet erg veel meer zal gemeen hebben. Op dit
ogenblik evenwel lijkt dergelijke synthese nog niet veel meer dan een donkere,
vage gestalte achter een veelkleurige sluier.

§ I. Het wezen van de troubadoursminne
1. E. Wechsslers idee, dat de minne een transpositie is der mystieke liefde, dat
ze haar inspiratie en model vond in de christelijke caritas 2, bleef de studie der
minnelyriek enkele decennia beheersen en duikt overigens bij gelegenheid nog
wel op.
In Hoofdstuk I van Deel 2 van zijn Romanische Literatur-Studien, Tubingen,
1959, onder de titel L'amour lointain de jaufre Rudel et le fens de la poesie des
troubadours, (biz. 363-417) betoogt L. Spitzer, dat de trefpunten tussen de
mystieke liefde en de troubadoursminne, in het teken staan van een o a priori
chretien dat aan de minne eigen is en daar tot uiting komt, waar de troubadour
zich opzettelijk alle „beloning" ontzegt. Volgens Spitzer is de minne een verlangen dat gelijktijdig wil "have and have not" en hierin precies zag hij een o amour
chretien transpose sur le plan seculier >>. De minne ontstaat nl. uit een aangeboren
religieuze betrachting, die dan evenwel naar de vrouw wordt omgebogen. Hieruit
ontstaat de paradoxe amoureux waarin de o desk de toucher a la femme >>
hand in hand gaat met o le chaste eloignement
De indruk dat de minne „puur" is (fins nl.) en wel in de zin van „kuis",
hebben ook andere onderzoekers. Aldus J. A. Bizet in zijn werk Suso et le Minnesang, ou la morale de l'amour courtois, Parijs, 1947. Volgens de schrijver is de
2 E. Wechssler, Das Kulturproblem des Minnesangs. Studien zur Vorgeschichte der Renaissance, Bd. I, iMinnesang and Christentum, Halle a.S., 1909.
3 Voordien afzonderlijk verschenen als nr. 5 van de Univ. of Carolina Studies in the Rom.
Lang. and Lit., Chapel Hill, 1944.
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exaltatie van de kuise liefde in de troubadourslyriek van die aard, dat de minne
zich evengoed tot God zou kunnen richten als tot de vrouw, zonder dat haar wezen
(<< nature >>) zou behoeven te veranderen. Aileen het object zou verschillen 4 –
Ook volgens J. Gagnepain in zijn Aspects de la poesie medievale, in Bulletin de
?Association G. Bud e, 4e reeks, 2 (1955), biz. 42-62, is de minne „kuis". De
schrijver spreekt van een mystique de la chastete >>. De hoofse cultuur manifesteert het verlangen om op te klimmen van de overwinning op de anderen naar
de overwinning op zichzelf.
In een overigens vrij wage, erotico-mystische context situeert ook D. de Rougemont de „kuisheid" der minne. Aldus in zijn bijdrage Tableau du phenomene
courtois, in La Table Ronde, 97 (1956), biz. 16-27 5 . De schrijver ziet de hoofse
minne zowat als gelijkend op o l'amour encore chaste – et d'autant plus bralant –
de la premiere adolescence >>. Voor het overige zoekt hij de vergelijkingspunten
bij voorkeur in de mysticistische conceptie der liefde, die uit de Indische, Chinese
en andere oosterse poezie spreekt, en waarvan hij analoge trekken terugvindt in de
opvattingen der Catharen omtrent liefde en huwelijk.
Spitzer had zich bij het schrijven van zijn bijdrage, tot op zekere hoogte althans,
laten leiden door een vrijwel onopgemerkt gebleven studie van M. Lot-Borodine,
Sur les origines et les fins du << service d'amour>> provencal, in Melanges off erts
Alfred Jeanroy, Parijs, 1928, blz. 223-242. De schrijfster nam deze studie nu op
in haar verzamelwerk De ?amour profane a l'amour sacre. Etudes de psychologie
sentimentale au moyen-age, Parijs, 1961, blz. 71-88, als hoofdstuk IV. In het
hoofdstuk II, order de titel Les divers aspects de ?amour au XIIe et au Mlle
siecles, (blz. 30-49), beschrijft ze drie o types sentimentals >> der middeleeuwse
liefde : 1. de o amour-abandon >>, die tot uiting komt in twee van elkaar grondig
verschillende literaire genres : a. de Bretoense lais >> die een idyllische tederheid
en een pre-romantische, geidealiseerde liefde bezingen, b. de Tristanlegende, waarin de tragische passie wordt uitgebeeld ; 2. de o amour courtois >>, wiens meesterwerk de Franse hoofse roman van de 12e en 13e eeuw is en die gebaseerd is op
de o art d'aimer >>, manifestatie van een verlangen om „schoon" te leven ; 3. de
Provencaalse o service d'amour >> tenslotte, die zoals gezegd, afzonderlijk bestudeerd wordt in het 4e hoofdstuk. Daar dan lezen we, dat de drie essentièle
karaktertrekken van de troubadoursminne zijn : 1. het erkennen van een moreel
principe of van een waarde die inherent is aan het sentiment (de 0 amour-vertu >>) ;
2. de onbaatzuchtige zelfovergave of de onbaatzuchtige dienst (de o amour qui est
sa propre fin >>) ; 3. de meerwaarde van de geliefde ten overstaan van de minnaar
(de o suprematie de la dame >>). Deze kenmerken wijzen erop dat de minne moet
gezien worden als een o elan vers la perfection >>. De psychologische elementen
die aan deze profane minne eigen zijn, lopen volkomen parallel met de psychologie
4 Dit laatste is trouwens een idee die H. Brinkmann reeds jaren voordien had geformuleerd in zijn bijdrage Zur geistesgeschichtlichen Stellung des Minnesangr, in Deutsche Vierteljahrschr. f. Lit. tend Geistesgesch., 3 (1925), blz. 615-641.
5 Dit is een bijgewerkte versie van hoofdstuk X van zijn L'aimour et l'occident, waarvan
in 1956 te Parijs een 3e uitgave verscheen. (le van 1939, 2e van 1949).
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van de mystieke liefde. Geen sprake evenwel van een directe beinvloeding van
de ene vorm der liefde op de andere. Wel : elles se rejoignent par les ravines
dans un lointain passe >>. De gemeenschappelijke bron waaruit ze putten, ligt
vooral in de geschriften van de Pseudo-Dionysius Areopagita, waarin alle kenmerken der liefde zoals ze later in mystieke en profane minne worden teruggevonden, reeds besloten liggen. Geen directe overgang dus van de ene naar de
andere. Geen intellectuele filiatie maar een intuitieve band. De fundamentele
intuitie in beide is : het primaatschap van de liefde. De profane minne is dan
ook slechts een etappe op de vv-eg naar de o amour sacre >> of o divin >>. De Dame
van de troubadours zal uiteindelijk de drang naar de perfectie niet meer kunnen
sanctioneren en derhalve door Dante omgetoverd worden tot de goddelijke Beatrice. Aldus wordt door de schrijfster verder uitgewerkt in haar 5e hoofdstuk :
De la <<domna>> des troubadours a la <<beata Beatrice >> de Dante (blz. 89-121).
G. Errante van zijn kant, vindt in de minne direct mystieke trekken. In zijn
bijdrage Old Provencal Lyric Poetry. Latin and Arabic Influence, in Thought,
20 (1945), blz. 305-330, komt de schrijver tot het besluit, dat wel iedereen
erover akkoord kan gaan, 'that Cluniac mysticism is the ideological content of
early troubadour poetry'. In zijn studie Marcabru e le fonte sacre dell' antica lirica
romanza, Florence, 1947 6 verdedigt hij de thesis dat de vroege minnelyriek in
feite niet liefdelyriek was doch slechts een polemiek tegen de wereldse cupiditas
in de naam van de christelijke caritas. Hoofse minnelyriek begint pas in de
gedichten van Rigaut de Barbezieux. Wordt de minne dan hoofs, dan is ze slechts
een handig verdoezelde ophemeling van een overspelige liefde.
Dit laatste vindt D. Zorzi dan wel niet in de minne. In zijn werk Valori religiosi
nella letteratura provenzale. La spiritualit y trinitaria, Milaan, 1954, dat in hoofdzaak een studie is van de religieuze Provencaalse lyriek doch ook de minnelyriek
in het onderzoek betrekt, betoogt de schrijver, dat de troubadours hun Vrouwe
beminnen omdat ze door God werd geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, zodat
de profane minnelyriek impliciet religieus en dan bepaald trinitarisch is.
2. Intussen gaat lang niet iedereen erover akkoord, dat de minnelyriek vanuit
de mystiek dient te worden geinterpreteerd. Wees M. Lot-Borodine er reeds op
dat van een directe beinvloeding van de mystieke liefde op de troubadoursminne
geen sprake kan zijn, in zijn La theologie de Saint Bernard, (Etudes de philosophie medievale, XX), Parijs, 1934, 2e uitgave in 1947, vooral dan in het Appendice IV : Saint Bernard et l'amour courtois, blz. 193-215, betoogt E. Gilson, dat
een ontologische incompatibiliteit de twee vormen van liefde scheidt, wijl mystieke
liefde de negatie is van de o amour charnel >> en de profane van haar kant, de
o expression poetique de la concupiscence >> is. Gilson wil dan ook het wezen van
de profane minne begrijpen zonder een beroep te doen op een inzicht in de
mystieke. In feite blijft hij zich toch bewegen op het vlak van de vergelijking,
vooral daar waar het gaat om het ethisch vervolmakend karakter van de minne-

'6 In feite een omwerking van zijn
4o

Sulla lirica romanza delle origini, New York, 1943.

beleving. Binnen het profane domein hebben de troubadours gestreefd naar zelfvervolmaking en naar het veroveren van de hoofse „deugden" die inderdaad uit
de consequente beleving van de fin'amors moesten voortvloeien. Deze fin'amors
immers is op de eerste plaats een bron van ethische waarden en vormende
krachten 7.
In de jaren '30-'40 was de hoofdbekommernis van de onderzoekers veelal, de
minne te schetsen als een a-morele of anti-kerkelijke levensuiting. C. Lewis, in zijn
boek The Allegory of Love. A Study in Medieval Tradition, Oxford, 1936
(reprinted with corrections in 1938, 1943, 1946, 1948, 1951) 8 , erkent de scheiding tussen de kerk en het hof als 'the most striking feature of the medieval
sentiment'. De schrijver meent dat de minne als een vergoddelijking van de liefde
dient te worden aangezien en overigens als 'a parody of the real religion', en dat
ze 'emphasizes the antagonism of the two ideals'. Eerst Dante, in zijn Divina
Comedia, zou erin slagen dit middeleeuws dualisme te overbruggen. Intussen ontdekt Lewis in de minne vier elementen : 1. 'humility', een modificatie tenslotte
van de oude helden- en heiligenverering ; 2. 'courtesy', te begrijpen als de mannentrouw die gecultiveerd wordt binnen het feodale systeem doch nu omgebogen naar
het nieuwe centrum van de samenleving : de vrouw ; 3. 'adultery', wijl in tegenstelling tot het huwelijk waarin de vrouw niet werd gerespecteerd, de nieuwe
liefdebeleving met haar tederheid en kiesheid, de verbeelding begon in haar ban
te lokken en zo de buitenechtelijke liefde bevorderde ; 4. de 'religion of love'
tenslotte, gedeeltelijk een erfenis van Ovidius en die zich opwerpt als de tegenspeler van de ware godsdienst.
Dit is ook de toon die uit de studies van Pater A. J. Denomy spreekt. Nadat
hij in zijn An Inquiry into the Origins of Courtly Love, in Mediaeval Studies,
6 (1944), blz. 188-260, in het spoor van Gilson, de fundamentele verschillen
tussen de liefde tot God en de hoofse liefde had in het Licht gesteld ' 9 , zou hij
in zijn Fin' Amors. The Pure Love of the Troubadours, its Amorality and Possible
Source, in Mediaeval Studies, 7 (1945), blz. 139-207, de minne erkennen als een
verlangen dat om zichzelf wordt gecultiveerd zonder dat een ontmoeting der
geslachten wordt in het vooruitzicht gesteld (ook al is het dat wat „verlangd"
wordt), en zou hij overigens betogen dat de minne „amoreel" is wijl de troubadours er uitsluitend op uit zijn vooruitgang te boeken in de liefde en zich daarbij
niets gelegen laten aan de voorschriften van de kerk. In zijn boek The Heresy of
Courtly Love, New York, 1947, zou hij de twee voornoemde bijdragen verder
uitwerken en buitendien nog nader ingaan op het wezen van de minne. Drie
wezenstrekken worden naar voren gehaald en geanalyseerd : 1. de veredelende
kracht van de minne ; 2. het verheffen van de geliefde boven de minnaar, een
idealisatie die verband houdt met het de menselijke ziel aangeboren verlangen
7 Aldus ook in zijn werk L'êcole des Muses. Essais d'art et de philosophic, Parijs,
B.v. blz. 17 en 23.
8 Ik vond geen andere uitgave dan deze getekend als : "Reprinted photographically in
Great Britain by Lowe and Brydone...from sheets of the first edition" (z.j.).
19 De betreffende bladzijden : 188-193.
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naar de volmaaktheid ; 3. de conceptie van de minne als een nooit voldaan en
immer dieper wordend verlangen. In het werk van Andreas Capellanus overigens,
waarin de troubadoursminne wordt gecodificeerd ", leest Denomy eerst een verheerlijking van de minne (de Libri I '+ II), daarna een veroordeling ervan op
grond van de wetten van de kerk (Liber
De rechtstreekse oppositie tegen de voorschriften van de kerk, acht F. Rauhut
in de liederen van Willem IX gewild. Aldus in zijn bijdrage Selbstdarstellung bei

dem iiltesten Troubadour. 'Vorstudie zu einer personalen Theorie der Entstehung
des Minnesangs, in Formen der Selbstdarstellung. Analekten zu einer Geschichte
des literarischen Selbstportraits, Festgabe fur Fritz Neubert, Berlijn, 1956, blz.
347-361. Uit de analyse van het lied Farai chansoneta nueva blijkt, dat de minne
het symbool wordt van de „Weltlust des Adels, der als Stand der Weltlichkeit
dem Klerus als Stand der jenseitszugewandten Geistigkeit gegenubersteht". Vier
motieven worden in het lied aangewezen, motieven die overigens de hertog van
Aquitanie aan al de hem navolgende dichters doorgaf : 1. de minnaar onderwerpt
zich aan de geliefde 12 ; 2. het liefdeverlangen heeft een dwingend karakter ; 3. de
liefdeslust wordt verheerlijkt, en 4. de geliefde wordt geprezen als de mooiste, de
beste enz. M.a.w. in Willem de IX's liefdepoezie worden algemeen menselijke
motieven tot superlatieven opgedreven en dat alles als gewilde manifestatie van de
„Diesseits"-beleving.
3. P. Belperron situeert de dialectiek die hij aan de minne eigen acht op het
louter sociologische vlak. In zijn werk La << Joie d'Amour >>. Contribution a rêtude
des troubadours et de l'amour courtois, Parijs, 1946, betoogt hij, dat de minnebeleving het verlangen van de adel weerspiegelt om zich van het gewone yolk te
onderscheiden. De << Joie d'Amour >> is nl. op de eerste plaats een vreugde om
het „anders" zijn, i.c. het „anders" liefhebben. Het gewone yolk is slechts in
staat tot een sensuele liefde. Deze nu wordt door de troubadours getranscendeerd
in de fin'amors : de liefde tot de liefde, waarbij – en dit is dan toch een kentrek
die vele onderzoekers in de minne menen te ontwaren – het verlangen naar de
geliefde wordt gecultiveerd zonder dat een ontmoeting met haar als toekomstige
realiteit wordt gezien. Het is uit het verlangen dat de << joie >> ontstaat, niet uit
de ontmoeting.
4. Op de beide vlakken gelijktijdig dat van de sociologische dialectiek en dat
van de tegenstelling ridder - clerus
bewegen zich een aantal studies van E.
110 Dit laatste is dan weer een van die - nog steeds - voortlevende meningen van
Wechssler.
Voor het probleem van de De Amore en de bibliografische notities daarover uit de
Laatste jaren, moge ik verwijzen naar mijn bijdrage Kunnen onze Beatrijslegende en Abele
Spelen gegvalueerd worden door made! van Andreas Capellanus' De Arte honeste Amandi ?,
die eerstdaags in Leuvense Bijdragen zal verschijnen.
1'2
zijn bijdrage Minne and Mana im dolce stil nuovo, in Deutsches Dante-Jahrbuch,
31/32 (1953), blz. 1-23, had Rauhut reeds een aantal plaatsen verzameld uit de Provencaalse
lyriek, waaruit
dat de geliefde als God is en dan ook door de minnaar aanbeden
wordt.
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Kohler. In zijn Zum trobar clus der Troubadours, in Romanische Forschungen,
64 (1952), blz. 71-101 13 , rnaakt de schrijver de verbinding tussen het << ornatus
difficilis >> van de Latijnse retorica's en het trobar clus, dat derhalve moet beschouwd worden als een door de troubadours gewilde voortzetting en zelfs vervolmaking van de twee, voor hen bestaande „Wissenstraditionen" : de Bijbel en de
Oudheid. Aldus manifesteert het trobar clus : „das Bestreben des hOfischen Ritterturns, sich zum Reprasentanten eines allgemeingultigen menschlichen Ideals zu
stempeln".
Was aldus de eigen plaats van de ridderwereld in het geheel van de middeleeuwse samenleving geschetst, in zijn bijdrage Bravoure, Savoir, Richesse et Amour
dans les Jeux-Partis des troubadours, in Estudis Romanics, 5 (1955-56), blz. 95110 14 , zou hij dan een eerste poging doen om de minne te karakteriseren. De
hoofse wereld, aldus de schrijver, vond haar zin in een „Gesellschaftlichkeit" die
veredeld werd en alle waarden in zich besloot. In deze gesloten gemeenschap,
waarin de vrouw op een haast godslasterende wijze werd geidealiseerd, werd de
liefde beleefd als de opperste waarde. Ze werd als evenwaardig met de goddelijke
Liefde beschouwd zodat een summum bonum wordt nagestreefd dat in zich twee
werelden op een eigenaardige wijze verenigt. Het belijden van dit eigenaardig
gemengde summum bonum verschafte de hoofse wereld de overtuiging, dat ze
een vorm van menszijn manifesteerde die tegelijk aan God en aan de wereld
moest behagen, en aldus op exemplarische wijze het mensdom kon vertegenwoordigen. Enkele jaren later zou Kohler een stag verder gaan. In zijn bijdrage
Zum Begriff des Wissens im häfischen Kulturbild, (Klerus und Rittertum), in
Libris et Litteris. Festschrift fiir Hermann Tiemann, Hamburg, 1959, blz. 186201 15 , wees hij op de openlijke scheiding en spanning tussen minnelyriek en
kerkelijke moraal. De ridderwereld maakte immers van de veredelde liefde een
vertrekpunt voor een heilsweg zonder tussenkomst vanwege de kerk. Enkele jaren
nadat Rauhut in deze richting had gewezen, betoogde nu ook Kohler, dat in de
liederen van Willem IX de kerkelijke en profane werelden nog eenmaal tegen
elkaar botsten om dan, door het persoonlijk ingrijpen van de hertog van Aquitanie, voorgoed uit elkaar te gaan. De minnelyriek is de zichtbare manifestatie van
het uiteenvallen van geestelijk en prof aan weten.
Nu Kohler aldus had aangetoond, hoe de ridderwereld een eigen autonomie
had bevochten, en welke de structuur van deze autonomie was, bracht hij de
dialectiek ook binnen in de wereld van het hof zelf. Inderdaad : in zijn Zur Diskussion der Adelsfrage bei den Troubadours, in Medium Aevum Vivum. Festschrift ffir 'Walther Bulst, Heidelberg, 1960, blz. 161-178 16 , leidde hij uit de
literaire en historisch-kritische analyse van het trobar clus en het trobar leu af, dat
113 Nu opgenomen in zijn verzameling Trobadorlyrik und hafischer Roman, Berlijn, 1962,
blz. 133-152.
14 Nu in het Duits Uher das Verhãltnis von Liebe, Tapferkeit, W7issen und Reichtum bei
den Trobadors, in Trobadorlyrik und h. Rom., blz. 73-87.
15 Nu in zijn Trobadorlyrik und h. Rom., blz. 29-43.
in Nu in zijn Trobadorlyrik und h. Rom., blz. 115-132.
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het trobar clus dient te worden aangezien als de dichtvorm van de hoge: adel die
de veralgemening van de hierboven besproken ridderlijke waarden, wou beletten,
terwij1 het trobar leu de dichtvorm van de lage adel was, die precies deze veralgemening wou in de hand werken.
Het inzicht in de splitsing van de feodale wereld moest dan ook zijn visie op
de minne modifièren. En inderdaad, in zijn Vorwort tot zijn verzameling Trobadorlyrik und häfischer Roman, Berlijn, 1962, verzaakt de schrijver als het ware aan
de dialectiek kerkelijke - profane wereld, om de minnebeleving te begrijpen als
een analogie tussen de hulde die de minnaar aan zijn geliefde brengt en die welke
de vazal aan zijn leenheer verschuldigd is. Zoals Spitzer vindt hij in de minne
een poètische paradox : het verzaken aan de „Erfiillung" van de liefde. Doch in
de plaats van uit te gaan van een << a priori chretien zoals Spitzer het deed, verklaart Kohler deze paradox als een „sablimierte Projektion der Besitzlosigkeit des
Kleinadels, also konkreter gesellschaftlicht Okonomischer Verhaltnisse". In feite
grijpt hij daarmee terug naar een idee van Wechssler, die in de Minnesang een
esthetische afbeelding vond van sociale toestanden. Kluckhohn had er in 1914
reeds op gewezen, dat de analogie tussen de historische situatie en de situatie van
het minnelied, symbolisch moest geinterpreteerd worden. Kohler echter, stapt over
het symbolische been om te spreken van een „sublimatie" van de historischsociologische feiten. „Der Verzicht auf Erfiillung in der Liebe ist die sehr konsequente Entsprechung zu dem von der geschichtlichen Wirklichkeit erzwungenen
Verzicht auf materiellen Besitz". Aansluitend bij wat hij in de laatste tien jaar
had geschreven, besluit hij : „In der besitz- und rangindifferent gewordenen, entkonkretisierten Wertwelt der hOfischen Minnedichtung gelangten die Interessen
aller adligen Schichten zur Harmonie eines einheitlichen Standesbewusstseins".
M.a.w., de minne met haar gevolg van waarden en vervolmakende krachten, is de
gesublimeerde synthese van de concreet beleefde standendialectiek. – In zijn Der
Frauendienst der Troubadours dargestellt an ihren Streitgedichten, in GermanischRomanische Monatschrift, 10 (1960). blz. 201-231 7 schildert hij de ontwikkeling van het „Standesideal" zoals het in de vrouw werd belichaamd. Zijn besluit
is, dat van het ogenblik of dat de grenzen van de riddergemeenschap opengebroken werden, onder invloed van politieke en sociologische gebeurtenissen, of m.a.w.
van het ogenblik dat de „hoof se" waarden veralgemeend werden onder de druk
van de lage adel, de minnelyriek in feite is uitgebloeid. De hoof se, ridderlijke
poEzie wordt dan voortgezet in de dolce stil nuovo der grote Italianen en in de
burgerlijke Meistergesang.
5. Een aantal andere studies pogen de minne op grond van thematisch onderzoek of woordstudie, fenomenologisch te beschrijven, liever dan ze binnen een
bepaald kader (het religieuze, het sociologische), of binnen een bepaalde dialectiek
te verklaren.
In haar werk De frguur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie van

17 Nu in zijn Trobadorlyrik und h. Rom., blz. 89-113.
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de hoofse fiefde, 's-Gravenhage, 1950, erkent M. S. Visser, de zelfanalyse als de
ontdekking van de troubadours. Deze zelfanalyse slaat uitsluitend op het zichzelfkennen-als-beminnend en het zichzelf als minnaar vervolmaken. Daarom wordt de
ziel volledig gesitueerd in het licht van de liefde, zoals trouwens het hele „ik"
van de troubadours is te begrijpen als in-relatie-tot de Belief de Vrouwe. Deze nu
beschikt alleen in die mate over een „ik" als dat voor de troubadour mogelijk is
vanuit en nodig voor zijn zelfanalyse. Daarom wordt er zo weinig gesproken over
haar hart enz., en zoveel over zijn innerlijke beleving, z#n joie, zijn twijfel, zijn
droefheid enz. De zelfanalyse gebeurt evenwel langs de omweg van de relatie
Vrouwe-minnaar. Deze omweg is als het ware een pelgrimstocht naar de Princesse
loitaine, tocht die allegorisch uitbeeldt het verlangen om de gegeven situatie te
overschrijden, de menselijke beperktheid te ontstijgen om het „ik" aldus in staat
te stellen tot „bewustheid" d.i. zelfbewustzijn te ontwaken.
Acht jaar later zou H. Kolb in ongeveer dezelf de zin spreken in het eerste
gedeelte van zijn werk Der Begriff der Minne and das Entstehen der hOfischen
Lyrik, (Hermaea, Germanische Forschungen, N.F., 4), Tubingen, 1958 18 . Kolb
knoopt methodisch aan bij wat F. Neumann reeds in 1925 in zijn bijdrage Hohe
Minne had voorgehouden 19 , nl. dat de minne diende te worden beschouwd als een
menselijke „Urerlebnis" in de eigen vormen van de Westeuropese cultuur van de
12e eeuw. Vooraleer hij dan ook het „waar" en „wanneer" van het ontstaan der
minnelyriek poogt te ontraadselen poogt Kolb de inhoud van het fenomeen der
minne te analyseren. Hij erkent de minne als een geestelijk gebeuren, een actieve
houding van de ziel die opwaarts streeft in de drang om „in liefde te kennen".
Dit streven gaat gepaard met een bewuste en nauwkeurige zelfanalyse. Poging om
te „kennen" en zelfanalyse hebben overigens tot doel – en bier gaat de schrijver
een hele stap verder dan M. S. Visser – de zedelijke volmaaktheid te bereiken.
In haar geheel is de minne dan ook „platonisch", dit keen echter in de filosofische
betekenis van het woord.
Vanuit de Renaissance blikt M. Valency op de troubadoursminne terug in zijn
In Praise of Love. An Introduction to the Love-Poetry of the Renaissance, New
York, 1958. Het werk kan dan ook alleen als een eerste kennismaking met de
troubadourswereld gelezen worden. In zijn hoofdstuk True Love (want de schrijver
verklaart fin'amors als 'faithful, honest, sincere, true love'), wijst hij erop dat de
minnebeleving niet tot een, homogeen systeem kan worden herleid. Onder al de
varianten nochtans gaat een 'central fantasy' schuil : 'the song of the suppliant
knight, and this had always an idealistic character'. Een vrij romantische kijk op
de middeleeuwen blijkt overigens uit zijn mening, dat, 'if we could digest the
entire corps of courtly – love poetry into a single word, the word would be
merci'. Verder somt de schrijver de afzonderlijke „elementen" op die hij in de
minnebeleving ontwaart, zonder ze evenwel diepgaand te analyseren.
Een van de zeldzame werken uit de laatste jaren, waarin troubadourslyriek en Minnesang te samen behandeld worden.
19 Cfr. under § 2 (volgende aflevering).
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`A most unusual invention of the human spirit' noemt Sir M. Bowra de minne
in zijn Mediaeval Love-Song, Londen, 1961. Niet anti-christelijk overigens maar
onchristelijk. Op dit laatste probleem evenwel gaat de schrijver niet verder in. Hij
wil alleen het fenomeen beschrijven. Wanneer een man verliefd wordt, aldus Sir
Bowra, is hij zo meegesleurd door zijn gevoelens, zo medogenloos uit zijn gewone
doen gerukt, dat hij een gids nodig heeft om in zijn situatie wegwijs te geraken.
Veelal vindt hij deze gids in de opvattingen omtrent wat liefde behoort te zijn,
want in deze opvattingen ligt de ervaring van de lieden die voor hem hetzelfde
hebben doorgemaakt, opgesloten. Deze opvattingen worden dan een geloof. Een
dergelijk geloof hebben de troubadours beleden. Het liet hun toe aan de liefde
een hoogst belangrijke plaats toe te kennen zonder haar te beroven van wat haar
tot een fascinerende macht maakt. Dit geloof is overigens een 'philosophy' die het
lichamelijke heiligt door het tot het instrument te maken van de overgave van
zichzelf. De ziel verwerft de volledige heerschappij over het lichaam. Gedachten
en daden worden geleid naar een verheven doel. Zo is de enige, maar werkelijk
voldoende beloning : de vreugde die de minnaar beleeft in de aanwezigheid van
de geliefde. Vanuit dit centrale punt beoordeelt de schrijver dan de onderscheiden
elementen der minnebeleving.
De methode die J. Coppin in zijn werk Amour et marriage dans la litterature
franfaise du Nord au moyen-dge, (Bibliotheque Elzevirienne, N. S. Etudes et
Documents), Parijs, 1961, bij zijn onderzoek wil toepassen, formuleert hij op blz.
35 als volgt : Demandons-nous, non pas comment les lyriques de cour du XIIe et
du XIIIe siecles ont aime, mais, question plus simple, comment ils ont parle
d'amour >>. De schrijver blijft evenwel niet trouw aan dit standpunt maar vervalt
vrijwel onmiddellijk in de „historiografische" methode. Aan de verering van de
geliefde ligt, althans in het begin, de „eros" ten grondslag. De minne is dan ook
een << amour charnel >>, maar die „hoofs" kan zijn als ze maar gepaard gaat met
een onbaatzuchtige overgave.
De term „eros" wordt vanzelfsprekend, in verband met de troubadoursminne
zoals in verband met alle liefdebelevingen zeer graag gebruikt. Niet dat daarmee de aanpak van het probleem onmiddellijk klaar is voor de lezer. Er zijn heel
wat aspecten aan de „eros" verbonden en de benaderingswijze is lang niet altijd
dezelf de.
A. Nygren betrekt in zijn werk Eros and Agape. Gestalltwandlungen der christlichen Liebe, te Berlijn in 1955 voor de tweede maal uitgegeven 2° ook het probleem der minne. Ze is volgens hem een menselijk gebeuren met een dubbele reeks
facetten. Ze kan nl. al de sporen van de passie en het lichamelijk lijden vertonen
maar aan de andere kant ook wel volledig geestelijk uitgepuurd zijn. Steeds is ze
evenwel sexualiteit en eros tegelijk. „Eros" is hier dus begrepen in een „platonische" betekenis.
Op het louter psychologisch standpunt stelt zich R. Nelli in zijn studie L'erotique
des troubadours, (Bibliotheque meridionale, 2e serie, dl. 38), Toulouse, 1963.
" De eerste uitgave kon ik niet terugvinden. Ze dateert waarschijnlijk van rond 1920.
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Zoals overigens de titel zelf te kennen Beef t, delft de auteur in de troubadourlyriek naar psychologische situaties in de categoric der „historische" feitelijkheid.
Als vertrekpunt neemt hij aan, dat de minne te zien is als een o communion
animique >>, of ook een o sentiment altruiste >>. Zijn doel is : de spontane of ook
bewust geconstrueerde dialectiek te vatten, door dewelke zich de troubadoursminne
onderscheidt van archaistischer vormen van zielsgemeenschap, te beschrijven op
welke wijze ze verschilt van andere altruistische gevoelens.
Zo maakt de auteur een onderscheid tussen wat hij noemt : de o amour chevaleresque >> en de o amour courtois >>. De eerste is die welke beoefend werd pratique >>) in het reèle leven van de adellijke heren en hun geliefden. De tonaliteit
ervan is o legerement plus charnelle que celle qui domine dans la poesie lyrique >>.
De tweede – die overigens in vrij vage bewoordingen wordt omschreven – is een
soort amitie amoureuse, platonique ou semi-platonique — mais de toute fawn
excluant le `fait'... >>. Ze berust op de overschatting van de vrouw en impliceert
een vrijwillige dienst gekopieerd op het model van de feodale dienst. Ze gaat
samen met het geloof dat door haar les vertus de Fame >> ontwikkeld worden.
De hoogste van deze deugden is de castitatz, die de vrouw als reëel wezen doet
verdwijnen, zodat de minnaar in de liefde zelf het unieke object van de liefde kan
ontdekken. Het is nu juist omdat de o amour chevaleresque >> er nooit in is geslaagd
om aan de man de volmaakte zielseenheid te doen aanvaarden, dat stilaan de
noodzaak van een o amour courtois >> zich deed gevoelen. M.a.w., de o amour
possession >> evolueerde naar de o amour-identification >>, of naar de uitwisseling
der harten. D.i. : l'amour etait sur le point de se rever lui-meme >>. Het is ontegensprekelijk de hoofse tendens die het wezen van de troubadoursminne zou gaan
bepalen.
6. Vermelden we bier tevens een aantal motief >>-studies.
Het complexe fenomeen van de fin-amors is immers als het ware de kern, waarrond een aantal „levensuitingen" cirkelen die mede opgeslorpt worden in de
hoofse minnebeleving. Geen fin-amors zonder jois, zonder mezura, zonder cortezia,
zonder jovens enz. Niet dat men zou mogen beweren — aldus stel ik me voor dat
al deze levensuitingen samen de fin'amors uitmaken. Dat men de reeks, naar alle
waarschijnlijkheid, in de loop van het verdere onderzoek zal uitbreiden, wijst er
uiteraard op, dat men moet vertrekken van het besef dat de fin'amors als een
wijze-van-in-de-wereld-zijn, als een wijze-van-mens-zijn, al de levensuitingen van
de minnende van binnen uit gaat richten en kleuren. Sommige levensuitingen
zullen dan ook op een directer wijze binnen de ban van de minne gedwongen
worden dan andere. Zo inderdaad, kan men terecht zeggen : geen fin'amors zonder
jois enz., daar waar b.v. dapperheid of vrijgevigheid (liberalitas) door de ene
troubadour sterker zullen worden beklemtoond dan door de andere 21 en door een
derde misschien niet eens worden vernoemd.
21 Sinds Curtius het „Tugendsystem" van Ehrismann heeft willen van de hand wijzen
als een Hirngespinst (aldus Curtius), is er heel wat inkt over het probleeni gevloeid. Ik
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Het is, indien ik me niet vergis, voorlopig nog niet volledig duidelijk waar de
grens ligt tussen wat ik hier „levensuitingen" noemde aan de ene kant en wat,
aan de andere kant, elementen zijn van hetgeen men sinds Ehrismann gewoonlijk
een „Tugendsystem" noemt. Het zal dan ook uiteraard onmogelijk zijn hier een
volledige bibliografie te verzamelen. Ik moge volstaan met enkele notities omtrent
dit complexe probleem. Spreek ik van „motief"-studies, dan is het omdat de
bedoelde levensuitingen in de gedichten tot een „begrip" zijn geworden dat in
zijn eigen veelzijdigheid dan weer, door de middeleeuwse dichter als een motief
blijkt te zijn gebruikt. Of alle onderzoekers hiermee rekening houden is lang niet
zeker. De meeste studies bewegen zich op het vlak van de begripsanalyse en pogen
de begrippen op louter „Iogische" wijze uiteen te vouwen. Uiteindelijk zuilen
semantische studies, topologie, thematologisch onderzoek en j a, ook lexicografie,
moeten gebundeld worden tot een synthese die vanuit een grondige kennis der
middeleeuwse ars poetica zal dienen te worden ondernomen, wil men de minnelyriek en haar centraal thema, de minne, volledig begrijpen.
Jois is voor A. J. Denomy in zijn Jois among the Early Troubadours : Its Meanfling and Possible Source, in Mediaeval Studies, 13 (1951), blz. 177-217, een
`permanent state or condition of heart and soul arising from love, as a basic
condition of increase in natural excellence and as a cause of love'. In de spirituele
orde speelt de genade een rol die parallel loopt met die van jois in de louter
menselijke. Immers : zoals de genade een permanente kwaliteit is, aan de ziel
geschonken samen met de goddelijke liefde, zo is de jois een blijvend kenmerk in
de ziel van de minnaar. Buitendien : zoals de genade de conditio sine qua non is
van de goede werken, is de jois de conditio s.q.n. van de menselijke „waarde". In
de leer over de genade vonden de troubadours een model voor een systeem waarin
amors en jois samengaan.
Ch. Camproux oordeelt over jois wel enigszins anders. In zijn La joie civilisatrice
chez les troubadours, in La Table Ronde, 97 (1956), blz. 64-69, en uitgebreider
in zijn A propos de << joi >>, in Melanges de linguistique et de litterature romanes
a la memoire d'I. Frkink, Saarbriicken, 1957, blz. 100-117, stelt de schrijver vast
dat voor de interpretatie die in joi een equivalent ziet van het Pascale gaudium,
heel wat te zeggen valt maar dat er onderscheid moet gemaakt worden tussen gaug
en joi. Is gaug een << sentiment eprouve joi beduidt kennelijk tegelijk quelque
moge volstaan met de vermelding van een, naar mijn bescheiden mening, belangrijke en
verhelderende bijdrage. Deze nl. van R. Rohr, Zur Skala der ritterlichen Tugenden in der
altprovenzalischen and altfranzlisischen hOfischen Dichtung, in Zeitschr. f. romanische Philologie, 78 (1962), blz. 292-325. De auteur wil in de gedichten van een aantal dichters
naspeuren in hoever men tot de opstelling van een systeem kan komen. Zijn besluiten zijn
1. Curtius ging in zijn reactie tegen Ehrismann te ver ; 2. er is geen „einheitliches System"
voor de ganse hoofse lyriek, maar bij menige dichter kan men een eigen „Tugendsystem"
terugvinden en dit kan bovendien als de basistheorie van zijn werk beschouwd worden ;
3. de afzonderlijke dichters veraanschouwelijken de samenhang van hun systeem door stijlfiguren die vooral uit „drietal" en „viertal" bestaan ; 4. de lyriek schijnt de plaats te zijn
waar de theoretische uiteenzettingen over de systematiek bij voorkeur gegeven worden.
Vertrok Ehrismann uit een toevallig genomen theoretisch geschrift, volgens Rohr moet de
„Skala" eerst uit de gedichten afgelezen worden.
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chose d'essentiellement actif >> en o quelque chose qui existe en dehors meme du
sujet >>. Etymologisch bovendien kan uit lat. gaudium alleen prov. gaug volgen en
niet joi. joi zou wel eens het lat. joculus kunnen zijn, een soort anti-clericale

gaudium. Immers : werden de jongleurs
clerzia, weldra vielen ze in ongenade. Dan nam

tegenhanger van het clericale (liturgische)
aanvankelijk bezoldigd door de

Willem IX de taak van de kerk over en zo werden de jongleurs in plaats van
zangers die betaald werden om de levens van heiligen te bezingen, tot verkondigers van een profane joi. <<Evidemment i1 ne s'agit la que d'une hypothese >>
besluit de auteur.

cortezia in zijn Courtly Love and Courtliness,
Speculum, 66 (1956), blz. 44-63. Hij wijst erop, dat terwijl amour courtois een
vaste uitdrukking is in het Frans, de uitdrukking amors corteza in het Provencaals
hoogst zeldzaam is. Voor de troubadours is cortezia een kwaliteit die haar oorsprong vindt in de amors, zodat, omgekeerd, niet kan gezegd worden dat amors
een kenmerk is van de cortezia. Deze laatste gaat samen met jovens en wordt buitendien daar gemanifesteerd waar mezura wordt geobserveerd. Zo is cortezia een
specifieke deugd op hetzelfde vlak als valors, pretz, join, francheza enz. Dus niet
Pater Denomy schreef ook over de

in

een collectief begrip dat in zich al de deugden verzamelt die het ideale hoofse
leven zijn eigen gestalte geven. Cortezia heeft op de eerste plaats betrekking op de
morele zijde van het hoofse gedrag en slechts op de tweede plaats, op de sociale
kant daarvan. Tenslotte : cortezia is 'an ideal and a virtue of the courtly lover ;

courtoisie is the virtue and the ideal of the chevalier'.
In 1957 droeg M. Moshe Lazar onder de leiding van J. Frappier te Parijs een
dissertatie voor, onder de titel L'ideologie et la casuistique de ?amour courtois dans

la litterature du XIIe siecle. In 1959 publiceerde hij daaruit een bijdrage : Les
elements constitutifs de la << cortezia >> dans la lyrique des troubadours, in Studi
Medio-Latini e Volgari, 6/7 (1959), biz. 67-96. Een en ander werd door Prof. J.
Frappier zelf gebruikt als basis van zijn bijdrage Vues sur les conceptions courtoises
dans les litteratures d'oc et d'oil au XIIe siecle, in Cahiers de Civilisation Medievale, 2 (1959), blz. 135-156. Zonder dat op de studie van A. J. Denomy een
beroep wordt gedaan, wijst de auteur de vaak geopperde mening, dat courtoisie en
amour courtois een en hetzelfde is, van de hand. Wel is het zo, dat in tegenstelling tot de courtoisie van het Noorden, de Provencaalse cortezia niet van de
fin'amors is te scheiden. Cortezia zelf omvat mezura en jovens. Mezura is : o savoir
vivre, modestie, contrOle de soi, equilibre des sentiments et de la raison >>, met

cortezia voor de
mezura voor het individu, want cortezia zelf qualifie l'equi-

daarnaast de o conformite au code amoureux >>. M.a.w., wat
gemeenschap is, is

libre, la moderation des faits et gestes du parfait chevalier parmi ceux qui l'entourent >>. jovens daarnaast is o une disponibilite spontanee, sans arriere pensee ni
calcul, a se montrer genereux, a distribuer les dons magnifiques et a savoir bien
courtiser les dames >>. Het blijkt dat de troubadours op een opzettelijk ingetoomd
erotisch verlangen een ideologie en een casuistiek hebben opgebouwd in een
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idealiserende sfeer. Hun opvatting van de Iiefde is dan ook gekleurd met een
religieuze tint.
Tien jaar vroeger had Denomy over Jovens in dezelfde zin geoordeeld in zijn
bijdrage ?ovens'. The Notion of Youth among the Troubadours, its Meaning and
Source, in Mediaeval Studies, 11 (1949), blz. 1-22. Jovens in volgens de auteur
`that moral quality that constituted perfection embracing as it did especially the
virtues of liberality, fidelity and purity'. Deze opvatting omtrent de eigenschappen
van `Youth' vonden de troubadours in de Arabische poezie op Spaanse bodem.
Noteren we hier, dat wanneer D. R. Sutherland in zijn The Language of the
Troubadours and the Problem of Origins, in French Studies, 10 (1956), blz. 199215, de Arabische oorsprong van de terminologie weerlegt, hij hierbij een uitzondering maakt : voor de term Jovens en zijn betekenisinhoud.
Over mezura schreef J. Wettstein een uitgebreide studie onder de titel Mezura ?ideal des troubadours. Son essence, ses aspects, Zurich, 1945. De auteur
geeft eerst een metafysische definitie van mezura, ontleend aan Augustinus en
Thomas van Aquino. Vervolgens analyseert hij het sociaal aspect ervan in het
kader van het ridderideaal om to komen tot het esthetische facet der mezura in het
troubadoursideaal of m.a.w. in de vormen die ze aanneemt in contact met de
hoofse minne. Daarnaast analyseert de auteur ook de voornaamste, bier reeds
vermelde, hoofse begrippen en beschrijft telkens de evolutie die ze doormaken,
naar de betekenis dan, wanneer ze overgaan van het morele plan naar het sociale
(het ridderideaal) en naar het esthetische (de hoofse minne). Op grond van dat
alles verdeelt de schrijver de troubadours in drie categorieen : 1. de o poetes de
la joie >>, die een synthese uitwerken tussen de amor Dei en de amor mundi ;
2. de o faux amants '>, bij wie het evenwicht verbroken wordt ten gunste van de
amor mundi ; 3. de moralisten, bij wie het evenwicht verbroken wordt ten gunste
van de amor Dei. De mezura is precies de synthese van de twee amores, in evenwicht gehouden in een ideale sfeer.
X. von Ertzdorff bestudeerde het motief van het „hart" in haar dissertatie :

Studien zum Begriff des Herzens and seiner ,Verwendung als Aussagemotif in der
häfischen Liebeslyrik des 12. Jahrhunderts, Freiburg, 1958, (maschineschr.). De
schrijfster gaat de evolutie na in de betekenisinhoud van het begrip cor/cceur/herze
van in het Oude Testament, over het Nieuwe Testament, de Vaders, de middeleeuwse theologie, tot in de literatuur in de volkstalen. Ze kan besluiten dat het
hart is : „der Inbegriff der geistigen PersOnlichkeit des Menschen in der Welt".
Deze betekenisinhoud ligt ook besloten in cceur/herze waar het in de minnelyriek
wordt gebruikt. Samen met de afleidingen en betekenisnuanceringen corage en
muot, samen ook met het persoonlijk voornaamwoord („ik"), is het hart : „das
vorzuglichste Mittel fur den Dichter, eben durch seinen Einbau in die Textur des
Liebeslieds, den Bezug auf das geistige Zentrum der PersOnlichkeit, sei es des
dichtenden ,Ich` selbst, sei es der angeredeten Dame, herzustellen. Inbegriff der
geistigen PersOnlichkeit zu sein ist die poetische Valenz oder Energie des Herbegriff s".
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Op de betekenis van het „ik" komt de schrijfster terug in hear bijdrage Das Ich
in der höfischen Liebeslyrik des 12. Jahrhunderts, in Archiv fur das Studium der
neuer. Sprachen, 197 (1961), blz. 1-13. Duidelijk is het, dat we in het „ik" der
minnelyriek niet een individuele, in zich gesloten persoonlijkheid mogen zien.
Steeds is het middeleeuwse ik aan objectieve normen gebonden 22 . Het ik spreekt
over zichzelf en ontvouwt daarbij een waaier van psychologische begrippen. Het
gezamenlijk beeld van deze begrippen verschilt van periode tot periode, van
dichter tot dichter. Een systematische studie daarvan — die nog niet voorhanden
is — moet dan ook in de toekomst ondernomen worden. Zelf onderzoekt de
schrijfster dan vanuit deze optiek een gedicht van Bernard de Ventadour, van
Gace Brule en Reimar von Hagenau.
Vermelden we tenslotte de bijdrage van R. Dragonetti, Trois motifs de la

lyrique courtoise confrontes avec les Arts d'aimer. (Contribution a ?elude de la
thematologie courtoise), in Romanica Gandensia, 7 (1959), blz. 5-48. Bij een
aantal trouveres van het midden der 12e eeuw en van de 13e eeuw, onderzoekt de
schrijver de volgende motieven : la folie amoureuse, l'outrage et le hardement,
l'amant couart et le fol hardi, l'amant esbahi dans les Arts d'aimer, en vergelijkt
ze telkens met wat in de Arts d'aimer aan parallelle motieven to vinden is. Het
voornaamste besluit is hierbij, dat bij alle mogelijke overeenkomsten tussen de
Arts en de chansons, het vooral << la maitrise de soi >> is die het chanson van de

Arts onderscheidt.
Nota. Konden me niet worden bezorgd : J. Cassou, Le message spirituel des
troubadours, in Annales de l'Institut d'Etudes Occitanes, 1 (1949), blz. 115-120 ;
A. Vallone, La cortezia dai provenzali a Dante, Palermo, 1950 ; H. A. Steger,
Askese and „amour courtois", Diss., Heidelberg, 1953 ; F. Vreede, L'ideal chevaleresque et courtois dans la litt grature franfaise du moyen-age, Djakarta, 1954 ;
R. Zundel, Der Minnebegriff im Mittelalter, Diss., Tubingen, 1956 ; C. N. L.
Brooke, The Dullness of the Past, Liverpool, 1957 ; H. Moller, The Meaning of
Courtly Love, in Journal of American Folklore, 73 (1960), blz. 39-52 ; I.-M.
Cluzel, Les jaryas et amour courtois >>, in Cultura Neolatina, 20 (1960), blz.
233-250.
(wordt voortgezet)
N. DEPAEPE

Aangest. Nay. N.F.W.O.

22 Men leze daarover de zeer leerrijke bladzijden van W. von den Steinen, in zijn
Der Kosmos des Mittelaiters, Munchen, 1959, blz. 103-110.
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IN MARGINE
GILIS HONINGS
In zijn artikel over Een vroege redetiaker Gilleken Onin heeft A. van Branteghem een interessante ontdekking bekend gemaakt 1 : het acrostichon „Gilis Onin"
in refrein CXXXVI bij Van Doesborch 2 . Hij onderstelt terecht dat hiermee een
dichter genoemd wordt, die reeds met naam bekend was als Gilleken Hoonin 3.
Van Branteghem schijnt echter de vorm Onin als naam van deze Brugse rederijker te verkiezen en steunt daarbij blijkbaar uitsluitend op de versie van het
acrostichon. Nochtans leest men in dit acrostichon : GILIS ONINGS. Wat Van
Branteghem de mooi symmetrische plaats van het acrostichon noemt, ontstaat
slechts als men Onin en niet Onings leest. De eerste drie en de laatste drie verzen
van de strofe mogen dan niet meetellen bij de naamvorming. Zulke symmetrische
plaatsing van het acrostichon is nochtans lang niet gewoon bij de rederijkers en
lijkt ons onvoldoende als argument om Onin boven Onings te verkiezen. Naar
onze mening moet men hier dus Gilis Onings of Gilis Oning lezen.
Om de juiste naam van deze rederijker vast te stellen, zouden wij voor Onings
ook nog een H willen schrijven, zoals die voorkomt bij Muller en Scharpe 4. Daar
leest men Gilleken Hoonin. Het vets dat zulke H voor het acrostichon moest
leveren, kan weliswaar in onderhavig refrein niet weggevallen zijn, want de strofe
is volledig ; er zijn 15 verzen, zoals in de overige strofen. Men neme echter in
aanmerking dat reeds sinds de 13de eeuw de h in Vlaanderen vaak niet meer
geschreven werd 5.
Ten slotte kunnen wij onze voorkeur voor de vorm met ng boven de schrijfwijze
Hoonin staven met een beroep op het weer typisch Westvlaamse spellingsverschijnsel, waar ng na i meermalen n werd geschreven, een eigenaardigheid waaruit
Dr. A. Van Loey geneigd was op te maken dat de velare nasaal via mouillering tot
een palatale nasaal kon worden 6.
Eer deze rederijker nu definitief de litteratuurgeschiedenis ingaat, nadat A. Van
Branteghem hem op voortreffelijke wijze in de actualiteit bracht, wilden wij alleen
maar pleiten voor een meer vertrouwde vorm van zijn naam : Gilis Honings (of
Honing) in plaats van het niet erg Nederlands klinkende en onwaarschijnlijke

Onin.

F. VAN VINCKENROYE

1 Zie Spiegel der letteren, VII, blz. 114-119.
2 Uitg. Dr. C. Kruyskamp, De ref reiinenbundel van Ian van Doesborch, II, Leiden, 1940,
blz. 242-244.
3 Dr. J. W Muller en Dr. L. Scharpe, Spelen van Cornelis Everaert, Leiden, 1920, blz. VI.
4 Id., ibid. – De vermelde vorm Hoonin komt voor in het Resolutie ende Memoriebouck
van de redenrycke Camer des H. Gheest binnen Brugghe uit het jaar 1428. (Stadsarchief
Brugge.)
5 Dr. A. Van Loey, Middelnederlandse spraakkunst, II, Klankleer, Groningen-DjakartaAntwerpen, 1957, blz. 105, nr. 113. Van Branteghem, schijnt deze H van Hoonin eerder
als onetymologisch op te vatten en verwijst blijkbaar in dat verband naar Van Loey en
Franck.
3 Dr. A. Van Loey, a.w., blz. 94, nr. 106, c.
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NOGMAALS EEN NAAMLOOS GRAFSCHRIFT VAN VONDEL
Door J. Donkers O.S.C. is in Spiegel der Letteren, 4 (1960) 227-233 betoogd,
dat het naamloos grafschrift, dat in Hollantsche Parnas van 1660 is opgenomen
direct na Ter eeuwige gedachtenisse van wijlen Michiel le Blon, en dat in de
edifies op diezelfde plaats is afgedrukt en door de uitgevers – op Van Lennep na,
die het ziet als een grafschrift van Vondel op zichzelf wordt beschouwd als
geschreven ter ere van dezelfde Le Blon, in werkelijkheid een eerste versie zou
zijn van Het Lijckbedde van wijlen Heer Joan Banning Wuitiers, priester.
Het komt me voor, dat op de argumentatie een en ander valt of te dingen, en
dat het de vraag is, of de – interessante conclusie dwingend is.
„Hier rust het sterflijck deel, der wormen aes en spijze,
Gelijck een korengraan in aerde en stof verrot,
Opdat het heerelijck, te zijner tijd, verrijze.
Het lichaam met de ziel, door d'allemacht van God
5 Verenigd, opgewekt van d'Engelse trompette,
Zal opstaan, met een glans van klaarheid, God gelijk,
Als Jezus het met vreugd aan zijne zijde zette,
Den mens ten hemel voere omhoog in 't eeuwig rijk.
Hier is verganklijkheid, geslag van klok en uren :
10 Daar boven eeuwigheid, die alles zal verduren."
Donkers meent, dat „verrot" in vs. 2 voltooid deelwoord is en dat Vondel dus
aan een langbegravene dacht. Op Le Blon, meent Donkers verder, kan het vers
niet slaan, daar deze eerst in 1657 was overleden, terwij1 het grafdicht (althans
de bundel, v. d. M.) dateert van 1660 bovendien kende Vondel de familie
Le Blon intiem, en „ook voor het gevoel van Vondel" moet het woord verrot
„erg realistisch en onkies" hebben geklonken en niet hebben gepast in een gedicht,
dat geschreven werd uit pieteit voor de overledene en tot troost van diens nabestaanden.
Hiertegen valt op te merken, dat het goed mogelijk lijkt „verrot" als indicativus
praesentis op te vatten, „is mouldring" – op Maria Stuart dicht Vondel „Getroost
u, dat bier 't lijk verrot. / De ziel, ontkerkerd, voer naar God / om daar te heersen
op den troon." 1 Terwij1 Vondel toch inderdaad de nabestaanden een troostreden
voorhoudt, als hij zegt, dat het lichaam als een korenkorrel in aarde en stof
verrot, opdat het eens verrijze. De vergelijking verwijst immers naar het hoofdstuk
over de opstanding des vleses 1 Cor. 15, speciaal de verzen 36 v. en 42-44. Daarvoor vergelijke men nog het troostvers bij de dood van Gerard Vossius de Jonge,
dat hem vergelijkt met een afgevallen vrucht en van hem zegt – men vergete
even onze hedendaagse spreekwijze ! – : „Vroeg rijp en vroeg verrot." En denke
aan wat Vondel dicht op Willem van den Vondel : „Dees jonge bloem verging
met lust / en liet den grafworm luttel spijs. / De ziel zocht God in 't paradijs."
Voor Ons gevoel wellicht in het realisme inzake de ontbinding onkies, combineert
1 Een sterfelijk deel, dat is vergaan, „rust" m.i. niet meer ; „der wormen aes en spijze"
duidt op het proces der ontbinding, niet op het resultaat ervan.
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Vondel dit realisme steeds, in de geest en naar de letter van 1 Cor. 15 (vers 36 !),
met de troost van de opstanding, waarvoor de ontbinding voorwaarde is 2.
Is dus niet strikt bewezen, dat het grafschrift een langbegravene geldt, Donkers'
betoog, dat Vondel in de periode 1645 tot tegen 1670 alleen bij priesters over
„het hiernamaals" spreekt en alleen him in triomfantelijke bewoordingen het
eeuwig heil toekent, maar waar het anderen betreft over het hiernamaals zwijgt en
terwijI „het geloof in het hiernamaals gerijpt is en geintegreerd" renaissancistisch een terugblik geeft op hun verdienstelijk leven, zodat het naamloos vers
op een priester moet zijn gedicht, lijkt me te weinig genuanceerd. Mijn indruk
is veeleer, dat Vondel's relatie tot degene, die hij herdenkt, over de toonsoort van
zijn verzen beslist. Officiele persoonlijkheden prijst hij om hun viral : wat kon
hij trouwens meer ? meer werd ook niet gevraagd. Maar bij familieleden, bij
vrienden en bij priesters spreekt hij van het paradijs, dat deze laatsten toevalt om
hun „stichtig leven", zoals het in het vers op Blessius beet a , Doch ook bier zijn
het niet uitsluitend priesters, wie zo de beloning voor wat ik hun christelijke virtu
zou willen noemen wordt verzekerd ! In 1668 zegt Vondel van Anna van Horen,
dat haar ziel zweeft op wieken van handreikingen, de zieken gegund, en hij
eindigt „De Heiland zij haar troost en hoeder. / De Heiland schenk ze 't eeuwig
licht." Voor familieleden tenslotte verwijs ik naar het vers, ook uit 1668, op Maria
van den Vondel : „Een rei van Englen kroon' de ziel / met lauwerier in 's hemers
hoven / nu 't kleed des lichaams haar ontviel." Maria triomfeert dus, evenzeer
als de priester Blessius, van wie het beet : „Nu juicht en triomfeert hij boven
bij d'Engelen in 't hemelrijk."
De conjunctivi in de geciteerde verzen op Anna van Hoven en Maria van den
Vondel geven m.i. niet, vergeleken bij de indicatief „triomfeert" in het vers op
Blessius, te denken aan onzekerheid bij Vondel inzake het heil van anderen dan
priesters. Dat doet, dacht ik, een „Requiescat in Pace" ook niet ! En dan is daar
het vers op de priester Leonardus Marius : „Het Paradijs beloon' hem in God's
vreugd." Als Donkers in zijn betoog tegen Van Lennep, die het naamloos gedicht
beschouwt als een vers van Vondel op zichzelf, zegt dat het moeilijk aan te nemen
is, dat de ootmoedige dichter zichzelf met een jubelende zekerheid – die hij dus
volgens Donkers voor priesters zou reserveren – de eeuwige zaligheid zou toekennen, vraagt men zich af, waarom Vondel aan zichzelf zo geheel zou hebben
ontnomen, wat hij anderen, ook niet-priesters, zo vaak toekende, en zou men dit
punt gaarne nader zien toegelicht ! –
Nu was Le Blon „afgezant der krone en koninginne van Zweden bij den koning
van Groot Britanje" en vriend van Vondel. Het is zo goed te begrijpen, dat men
beide gedichten, Ter eeuwige gedachtenisse en het naamloos grafdicht dat er direct
op volgt, ziet als op Le Blon geschreven. Ten onrechte wijst Donkers op de slechte

✓

2 Vgl. Eusebia vs. 37 en 40 : „Wat is ons vleesch, dat toch in 't graf moet rotten ?...
Een hindernis van 't geen God dierbaarst acht."
Vondel bezingt in 1645-1670, behalve officiae persoonlijkheden, 8 priesters, 1 martelares,
1 paus, en 4 bekenden : behalve de genoemden Katharina Questier en Margaretha van
Vlooswijck, beiden in vrij warme bewoordingen en niet zonder de hemel te noemen.
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aansluiting, die het naamloos vers op Ter eeuwige gedachtenisse zou opleveren :
deze moeilijkheid valt weg, als men het eerste, naar het opschrift, ziet als geschreven op de gezant, en het tweede als gedicht op de vriend. Trouwens, beide
verzen vertonen formele overeenkomst ! In beide wordt nl. gesproken van een
trompet. In Ter gedachtenisse is dit een „rijkstrompet", die Le Blon's roem als
gezant verkondigt : „'s mans naklank duurt." In het naamloos vers is het „de
Engelse trompette", de tuba angeli, de laatste bazuin van 1 Cor. 15,52 en 1 Thess.
4,15, die de doden zal wekken op de laatste dag. Kwam wellicht op Le Blon's
grafmonument een trompet voor, die renaissancistisch en christelijk kon worden
geinterpreteerd ? Dat er „geen enkele verwantschap" tussen beide verzen is, zoals
Donkers zegt, lijkt me te sterk gesproken.
Dat de „Engelse trompette" van het naamloos grafschrift gelijk te stellen zou
zijn met „d'aertsengelse trompet" van Lijckbedde is een van Donkers' sterkste
argumenten voor zijn stelling, dat Lijckbedde een nadere uitwerking is van het
naamloos vers. Toch levert deze overeenkomst op zichzelf nog geen bewijs, dat
beide verzen een persoon, de priester Wuitiers, betreffen. \Vanneer men in het
vers op Maria van den Vondel leest : „Ze leefde tien paar jaren lang. / Maar nu,
van 's werelds last ontbonden Verwacht ze omhoog geen ondergang. / Het
hemels uurwerk kent geen stonden", en daarna de slotregels van het naamloos
vers : „Hier is verganklijkheid, geslag van klok en uren : Daar boven eeuwigheid,
die alles zal verduren", dan valt de overeenkomst direct op, maar kan men m.i.
niet meer concluderen, dan dat Vondel de tegenstelling tussen tijd en eeuwigheid,
vergankelijkheid en onvergankelijkheid, naar 1 Cor. 15, 43 en 52, in grafdichten
gaarne op deze wijze uitdrukte.
De opvatting, dat het naamloos vers op Le Blon is gedicht, lijkt mij dus niet
zó onhoudbaar als Donkers meent dat zij is.
En Donkers' hypothese, dat Wuitiers erin wordt bezongen, heeft hij voor mijn
gevoel niet aannemelijk kunnen maken.
Intussen : bij de voor het bovenstaande opgesomde redenen komt er nog een,
die me tot een eigen interpretatie heeft gevoerd. Er is nl. een belangrijk, door
Donkers niet gesignaleerd,

verschilpunt tussen Lijckbedde en het naamloos vers

– en, voeg ik direct toe, tussen het naamloos vers en 5.11e andere lijkdichten
Bezien we nog eens de vss. 4-8. Ik voorzie ze in margine van bijbelteksten –
waar Donkers t.a.v. de vss. 7 en 8 spreekt van „mystieke bewoordingen", zie ik
bijbelteksten als bron, die, ook voor Vondel, meen ik, niet alleen priesters, maar
alle gelovigen betreff en.
„Het lichaam met de ziel, door d'allemacht van God
1 Cor. 6,14
5 Verenigd, opgewekt van d'Engelse trompette,
1 Cor. 15,52 ; 1 Thess. 4,16
Zal opstaan met een glans van klaarheid, God gelijk, 1 Cor. 15,48v ; Phil. 3,21
Als Jezus het met vreugd aan zijde zijde zette,
2 Tim. 2:12 ; Openb. 3:21
Den mens ten hemel voere omhoog in 't eeuwig rijk."
1 Thess. 4,16 ; 1 Cor. 15,50
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Het is opvallend, dat Vondel in geen grafschrift het motief van vs. 7 en 8,
Jezus die de mens ten hemel voert en aan zijn zij de zet, gebruikt. Slechts eens, in
het geciteerde vers op Anna van Horen, wordt „de Heiland" genoemd om Zijn
barmhartigheid als bron van de hare ? '4 nergens, dus ook niet in Lijckbedde,
vindt, men Jezus die op de jongste dag de zijnen tegemoet gaat en hen ten hemel
voert. Dat hier van „de mens" gesproken wordt, onderscheidt dit vers mede van
de overige lijkdichten.
De verzen 7 en 8 zijn m.i. een vingerwijzing, dat men het gehele grafschrift

algemeen moet interpreteren. Het gaat hier niet om Le Blon, evenmin om Wuitiers, het gaat om de mens, nader : de christenmens. Ik stel voor, en leg deze
hypothese gaarne voor aan de viri Vondeliani van professie, het gedicht te
beschouwen als een

de opstanding.

meditatie over de bijbelse gegevens inzake de jongste dag en

Geen „bespiegeling over het hiernamaals", maar een bijeenplaatsen

van wat de Bijbel over deze dingen zegt : over het vergaan van het lichaam als
een korenkorrel, over de trompet van de engel, over Jezus die de gelovigen
tegemoet komt en met Zich meevoert.
Vanuit deze bijbelse gegevens dichtte Vondel zijn grafdichten, voorzover ze niet
louter officieel zijn. Het motief van de ontbinding vinden we overal ; dat van de
_trompet in Lijckbedde ; dat van de vergankelijkheid en de onvergankelijkheid in
Lijckbedde en in het vers op Maria van den Vondel. Het zou me niet verwonderen wellicht kunnen de kunsthistorici ons hier helpen wanneer we nog eens
een Latijns origineel zouden vinden, bijv. een bijschrift bij een prent van het
laatste oordeel, waarnaar Vondel deze „catechismus" heeft vertaald, zoals hij in
deze categorie meer vertaalwerk heeft geleverd en in een geval zonder dit te
vermelden : het vers op Bruin van Keulen (Hermeneus X (1937/8) 10). Voor
wat betreft het feit, dat het motief van Jezus, die „de mens" omhoog voert in het
eeuwig rijk, verder niet bij hem voorkomt, vermoed ik, dat het Vondel, naar de
context van 1 Thess. trouwens, geschikter voorkwam voor een algemene schildering van het laatste oordeel dan voor die van de opstanding van de door hem
bezongen individuele personen. De mogelijkheid lijkt mij te overwegen, „de mens"
collectief op te vatten als de mensheid, nader : de christenheid. Het gedicht zou
dan in vs. 8 een overgang geven van het algemeen-individuele naar het collectieve.
Intussen biedt in mijn gedachtengang de opvatting dat „mens" hier is het individu,
dat door de vereniging van ziel en lichaam wederom mens is geworden, geen
moeilijkheid, wanneer men vast houdt, dat niet een bepaald individu is bedoeld.
Met deze opvatting van het vers meen ik allerlei moeilijkheden, die Donkers
in zijn inspirerend artikel noemde en, voor mij althans, opriep, te ontgaan 5 . Als
4 Plemp zegt zelf, dat tijdens zijn leven zijn hart hing aan „Jezus' nimmer feilbre stem."
5 „Drukker noch samensteller — van Domselaer zal hebben vermoed, dat dit vers bij
het Lijckbedde behoorde", stelt Donkers. Maar ze zouden Vondel hebben kunnen vragen
waar het dan wê/ bij behoorde. Beiden zullen aan Le Blon hebben gedacht, of aan een
„algemeen" gedicht : reden genoeg om Vondel, niets te vragen. Maar zou vooraf geen
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algemeen bedoeld gedicht zou men het, tenslotte, ook een grafdicht van Vondel
mede op zichzelf kunnen noemen. Een grafdicht, dat Jacob van Lennep dunks
mij terecht heeft gemist – de „leste rijmsnik", die Brandt heeft gemeend het
nageslacht niet te mogen onthouden :
„Hier leit Vondel zonder rouw,
Hij is gestorven van de kou",
verdient, als de dichter onwaardig, niet als zodanig te gelden
Rotterdam, jan. 1964

N. VAN DER BLOM

DANIEL BELLEMANS, ENIGE BIOGRAFISCHE GEGEVENS
Sinds de herontdekking van de zuid-nederlandse Contrareformatie, in de dertiger
jaren ingeluid door E. Rombauts 1 en Anton van Duinkerken 2 is over de vlaamse
priester-dichter Daniel Bellemans een enkele maal, voornamelijk literair-kritisch
geschreven. Opvallend is hierbij het zwijgen over biografische gegevens. Wanneer
deze al terloops ter sprake komen, blijkt altijd weer de kennis terug te gaan op
Paquot's Memoires Literaires >> (Brussel, 1767), zij het soms met vele omwegen

3.

Ter introductie moge volgen, wat Paquot, die bekent zijn wijsheid van << le
P. Kips te hebben 4, over Bellemans' levensloop vermeldt :
Etoit d'Anvers, ou it naquit en 1641. A l'age de dix-huit ans it entra chez
» les chanoines reguliers de Grimbergue, Ordre de Premontre proche Bruxel>> les, & y prononca les vceux solemnels en 1661. Quatre ans aprês it fut eleve
» a la Pretrise et ensuite pourvu d'une Cure de la Seigneurie de 'Horssen'
» entre la Meuse et le Vahal. Mais it ne conserva pas longtemps ce poste,
» etant mort le 1 fevrier 1674 dans la 32° annee de son age.» 5
Tot zover het relaas van Paquot, die dan voortgaat met de opsomming van de
beide bundeltj es „Het Citherken van Jesus" en „Den Lieffelycken Paradys-vogel"

overleg over de plaatsing zijn gehouden ? Een achteraanplaatsen omdat men met het gedicht
niet geheel raad wist lijkt me uitgesloten. Wanneer Donkers meent, dat het grafdicht, als
eerste versie, is afgedrukt onder de prent van Matham, en dus de naam Wuitiers kon
ontberen, wijs ik erop, dat ,,hier rust het sterflijk deel" bedoeld op de op zijn lijkbedde
afgebeelde Wuitiers mij onmogelijk lijkt ; Vondel had dan minstens moeten zeggen „hier
rust zijn sterflijk deel" — het „hier rust", dat op een graf wijst, en „hij rust en schijnt te
slapen" van Lijckbedde zijn niet vergelijkbaar.
1 E. Rombauts, Lven en werken van Pater Adrianus Poirters S.J., Ledeberg-Gent, 1930.
2 Anton van Duinkerken, Dichters der Contra-Ref ormatie ; De Gemeenschap, Utrecht,
1932.
3 Wij hopen hierop een volgende maal terug te komen.
4 Jan Bapt. Kips, geb. 1716 te Brussel, was eerst leraar theologie in de abdij van
Grimbergen. In 1762 werd hij president van het Norbertijner college te Leuven, en is daar
tot zijn dood gebleven. Merkwaardig is de foutieve opgave van diverse data, die toch juist
en duidelijk aangegeven stonden en staan — in de Grimbergse kloosterarchieven.
5 Paquot, o.c., vol. II, p. 240.
57

(beide Brussel, 1670). Nog afgezien van de kwaliteit van deze „biografie", is ook
de kwantiteit niet bevredigend.
De eerste, die blijkt op dit gebied enig zelfstandig werk te hebben verricht, is
6 wordt

wel lic. J. Aerts. In zijn artikel „Iets over Daniel Bellemans (1642-1674) "

voor het eerst het juiste geboortejaar vernoemd, als ook de preciese datum en de
namen van Bellemans' ouders.
Een iets meer diepgaande studie over afkomst en levensloop is echter tot dusver
nog niet verschenen.
Toch lijkt zulk een studie wel verantwoord, omdat Bellemans' dichterschap, zij
het niet overal even gaaf en oorspronkelijk, toch niet zelden boven dat van de
meeste van zijn contrareformatorische tijdgenoten blijkt uit te steken door „een
stralende en zonnige eenvoud, de kuische vertedering van een kinderlijk hart, de
innig-mystieke vroomheid van een zingend gemoed."

7

Temeere omdat het hier een man geldt, van wie Van Duinkerken durfde getuigen „Hij zingt alsof de Reformatie daar nooit was geweest."
Het lijkt niet ondienstig de mogelijkheid te scheppen, om deze beweringen ook
aan Bellemans' afkomst en leven te toetsen.
De gegevens over het geslacht Bellemans bevinden zich voornamelijk in de
stadsarchieven van Antwerpen

9.

Het a anwezige archiefmateriaal uit die tijd is vrij

groot zij het ook nog lang niet volledig geordend. Voor ons onderzoek konden
we vooral gebruik maken van de dooptafels en -registers, die volledig, en van de
huwelijkstafels en -registers, die voor het grootste gedeelte aanwezig zijn. In de
overlijdensregisters, die slechts vanaf 1680 compleet zijn, maar niet gecatalogiseerd,
komt de naam Bellemans tweemaal voor : in 1693 en in 1702 en wel in de
(buiten-)parochie Kiel. Dit schijnt echter een andere tak van de familie te zijn,
omdat de voornamen (Georgius en Catharina), niet in Daniels' familietak bekend
zij n.
Over de huwelijken zij nog het volgende opgemerkt : daar het de gewoonte
was – en nog is – dat de bruidegom in de parochie van de bruid trouwt, is het
onmogelijk na te gaan, of de mannelijke leden van een familie al dan niet getrouwd zijn. Anderzijds kunnen we aannemen, dat de vrouwelijke leden ongehuwd
zijn gebleven, wanneer zij niet in de huwelijksregisters van de eigen parochie
voorkonien. Tenzij de familie verhuisd is, wat bier zeker tot 1675

10

niet het

geval is.
Wij geven dan eerst de stamboom, voorzover wij die met enige zekerheid
konden opstellen :
6 Lic J. Aerts, Lets over Daniel Bellemans (1642-1674) in : Feestbundel H. J. van. de
Weijer, Leuven, 1944, deel II, p. 151 e.v.
7 Lic. J. Aerts, o.c., p. 163.

Anton van Duinkerken, o.c., p. 97.
Stadsarchief Antwerpen, Venusstraat 11.
I- 9 In dat jaar huwt Daniels zuster Josina in de eigen parochiekerk.

8

9
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(7)
Willem Bellemans
X
Clara Lantwer
(1600)

Nicolaas
X
Margriet

Ambrosius
(woonde te Mol)

(Hans) 12

X
Engelken
(zonder verdere
naam)

1578
1581
Lambertus Laurentius

1589
Suzanna

1604 1605
1602
1607 1610 1612
1614
1618
1600
Nicolaus Joannes Maria Guilelmus Clara Anna Joanna Suzanna Henricus
s.J.
X
j- 1666
Jacoba de Wolf (f)
1633

1650
1649
1635 1636 1638 1639 1641 1642 1644 1646
1647
1634
Dimpna, Antoni, Josina, Jan, Jan, Anna, Daniel, Frans, Michael, Marie-Anne, Maria, Josina
X
Guilelmus
van Boom
1675

Het is opvallend, dat we slechts Josina in de huwelijksregisters terugvinden.
Van de andere elf kinderen zwijgen de archieven.
Nu vonden we echter in de kloosterarchieven van Grimbergen een tot nu toe
ongepubliceerde nota bij Daniels professie aldaar, waaruit vele voor de vervollediging van deze stamboom belangrijke feiten volgen. De nota werd opgesteld door
Georgius van Wemmele, die toen novicenmeester was, en luidt als volgt :
Frater Daniel Bellemans Antverpiensis professus est anno 1662, 25 martii
» in festo Annunciationis (.)fuere praesentes Patre et matre cum duabus
» sororibus, patruo et matertera atque fratre mimimotarco aim sacerdote ejus» dem ordinis, reliquis duobus fratribus minimis legitime uno recipiendo sub» diaconatus ordine, altero excercitiis professonis in preliis impeditis. »1-3

Dit stuk levert belangrijke aanknopingspunten op voor de levensgeschiedenis
van enkele van Daniels naaste verwanten. Zo leren wij hieruit, dat zijn vader en
moeder in 1662 nog leefden. Zij konden dus beiden zwaar hun stempel drukken
op het gezin, waaruit er — zoals we nog zullen zien — zes religieuzen werden. De
oom en tante zijn moeilijk te lokaliseren : misschien zijn het Daniels peetouders.
Ook de twee zusj es warden niet met name genoemd, zodat het niet mogelijk is
hieruit een nieuw gegeven te haler).
11 De ouders zijn onbekend wegens het ontbreken van deze namen in de doopregisters van
Antwerpen. Wellicht is de familie uit Mol of Geel – de naam Dimpna, patrones van de stad
Geel schijnt hierop te wijzen naar Antwerpen verhuisd.
12 De familierelatie staat niet vast. De naam werd toch in het systeem opgenomen,
wegens de waarschijnlijkheid in verband met leeftijd en naam.
13 Chrhonicon Grimbergense fr. Georgio van Wemmele. A° 1654-1658. Copia Ms. n. 439
bibliotheca Bollandiana, f. 38.
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Maar over de vijf broers van Daniel leert ons deze nota enkele interessante
feiten ; zeker een broer werd minderbroeder, een tweede, jongere, subdiaken en
een derde ging in beroepsdienst. Andere bronnen bevestigen dit. In de „Graf- en
gedenkschriften van de Provincie Antwerpen" '14 vinden we vermeld de sterfdata
van de volgende Bellemansen :
onder het hoof dstuk : minderbroeders of lekebroeders gestorven in het
convent van Antwerpen ; waarbij gevoegd degenen die van Antwerpen
geboren en elders overleden zijn.
(1666, 1 september : Hendrik Bellemans, Antv. p. 242)
1693, 28 januari : V. P. Joannes Bellemans, Antverpiensis obiit Bruxellis. (p. 263)
1669, 8 februari : F. Antonius Bellemans, Antverpiensis. (P. 263)
1700, 23 december : V. P. Franciscus Bellemans, Antverpiensis, obiit
Bruxellis. (P. 264)
onder het hoof dstuk : begijntj es :
1708, 11 maart : Barbara Bellemans, geprof. 1671 (p. 488)
1708, 24 maart : Maria-Anna Bellemans, geprof. 1665 (p. 488)
Met deze gegevens gewapend kunnen we nu een vrij volledige lijst opstellen
van de kinderen Hans Bellemans en hun vermoedelijke levensloop, met daarin
verwerkt wat we van hen met enige zekerheid weten. Achter de naam van het
kind volgt eerst de naam van de vader en de moeder, de twee volgende namen –
in de registers geheel zonder enige toelichting bijgevoegd zijn die van peter
en meter.
1634, 17 oktober :
Dimpna, Hans Bellemans, Jacoba de Wolf, Joris van Cam / Dimpna
Bellemans.
In de huwelijksregisters van de Sint-Walburgisparochie vinden we vermeld :
3 febr. 1669 Dympna Bellemans X Daniel de Meyer. Het is onwaarschijnlijk, – nog afgezien van het verschil in de spellingswijze, die in deze tijd
wel variaties toestaat dat we bier met een en dezelfde persoon to doen
hebben : noch de geldende huwelijksgebruiken, noch de leeftijd (35 jaar)
geven hiertoe aanleiding. Verdere gegevens konden we niet vinden.
1635, 8 oktober :
Antonius, Hans Bellemans, Jacquemijnken de Wolf / Antoni de Wolf,
Catelijn van de Greyn.
Waarschijnlijk wel dezelfde als bedoeld in G. & G., volgens welke hij in
1669 als minderbroeder gestorven zou zijn. Dit laat zich ook rijmen met de
Grimbergse nota, waar immers gesproken wordt over een sacerdote ejusdem ordinis >. Zoals we zullen zien kan eerst dan in hetzelfde stuk met
recht gesproken worden van << reliquis fratribus >>, omdat slechts bij deze
identificatie alle nog in leven zijnde broers vermeld worden.
14 Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen, Antwerpen, 1873. Deel V :
kloosters, 2e afdeling. We zullen het afkorten als „G. en G.".
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1636, 14 november :
Josina, Hans Bellemans, Jacoba de Wolf / Philippus de Wolf, Josina de
Wolf. /
Ze is waarschijnlijk voor 1642 gestorven, wanneer Daniel dezelfde peetouders krijgt. In ieder geval voor 1650, getuige haar naamgenote van
dat jaar.
1638, 23 juli

Joannes, Hans Bellemans, Jacoba de Wolf, Hendrick / Bellemans, Anna
Bellemans.
Ook hij heeft slechts zeer kort geleefd :
1639, 16 september :

Joannes, Hans Bellemans, Jacoba de Wolf / Antonius de Wolf, Joanna
Bellemans.

/

Deze kan nu geidentificeerd worden met de o fratre minimotarco >> van de
Grimbergse nota. In de G. & G. vinden we dit bevestigd en uitgebreid
met zijn sterfdatum : 28 jan. 1693.
1641, 12 mei :

Anna, Hans Bellemans, Jacoba de Wolf / David Backareel, Anna Celier.
Hierover konden wij Been nadere gegevens vinden. Vrij zeker is dus, dat
ook zij niet getrouwd geweest is.
1642, 8 september :
Daniel, Hans Bellemans, Jacoba de Wolff / Philippus de Wolff, Josina
de Wolff. /
Over de peter en meter van de latere dichter konden we in de archieven
niets vinden : de stamboom van moederszijde konden wij helaas niet opstellen, omdat de weinige gegevens niet ineen bleken te passen.
Antonius Verplancken,
1644, Franciscus, Hans Bellemans, Jacoba de Wolff
Anna de Wolff. /
Hij ontving in 1662, op 18-jarige leeftijd de o subdiaconatus ordine(m) >>,
en werd zelfs Overste der Minderbroeders, zoals vermeld staat in F. Prims :
„Geschiedenis van Antwerpen". (Antwerpen, 1943), N o 25, p. 138. Deze
identificatie kunnen we met enige zekerheid stellen, omdat in de Antwerpse
archieven slechts eenmaal – en wel hier – de naam Franciscus Bellemans
voorkomt. De G. & G. (V. 2 0 ofd. p. 265) geven dan zijn sterf datum :
23 december 1700.
1646, 13 januari :
Michael, Hans Bellemans, Jacoba de Wolff / R. D. Michael Can. Mont.
Maria Bellemans.
Deze beroepsmilitair is verder in de Antwerpse archieven onvindbaar. Wel
vermeldt Prims in het begin van de XIXe eeuw twee Bellemansen als off icieren te Antwerpen. Maar of deze afstammelingen zijn van Michael konden we niet nagaan.
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1647, 27 september :
Maria-Anna, Hans Bellemans, Jacoba de Wolff, Zacharias / Carpenteur,
Maria de Wolff. /
Deze, in de familie ongebruikelijke dubbele naam, vinden we terug in de
G. & G. (p. 488). Volgens deze bron zou zij, op 18-jarige leeftijd geprofest, op 24 maart 1702 overleden zijn.
1649, 4 april
Maria, Hans Bellemans, Jacoba de Wolff / Philips Bouget, Jw. Catharina
de Wolff.
Over haar zijn geen nadere gegevens te vinden in de huwelijks- of overlij denstafels. De conclusie, dat ook zij niet gehuwd zal zijn geweest, ligt
voor de hand.
1650, 26 december :
Josina, Joannes Bellemans, Jacoba de Wolf / Ludovicus de Coster, Josina
de Wolff. /
Josina is de enige, van wie wij zeker weten, dat ze getrouwd is. In de
huwelijksregisters van de O.-L.-Vrouwe-parochie Noord, vinden we op
10 februari 1675 de aantekening van het huwelijk tussen Josina Bellemans
en Guilelmus van Boom.
De sociale omstandigheden van het kroostrijke gezin laten zich niet zo gemakkelijk vinden. In de stadsarchieven echter berusten ook nog de zgn. „schepenbrieven", waarin behalve de naam van de betrokkenen niet zelden ook het beroep
werd vermeld. De tabellen hierop, de boeken der „Coopers" en „Comparanten",
zijn volgens het oude systeem nog op voornaam (roepnaam) opgesteld. Bij ons
onderzoek moesten wij ons dus noodgedwongen beperken tot de „W" en de „H",
voor resp. grootvader Willem en vader Hans Bellemans. Wij vonden niet meer
dan een stuk 15 , dat betrekking had op Willem. Het is te uitgebreid om het in
zijn geheel of te drukken, maar begint als volgt :
<< Willem Bellemans, ingezetene dezer stad, bekende, mits de somme van
eenhonderd carolusguldens, die Margriet, weduwe van Nicolaes Bellemans,
» en nu hertrout met Pieter Verhoeven, hem van daen heeft, ende bij desen
» bekende... etc. »
Willem ontving ook het geld voor zijn broer Ambrosius Bellemans, woonachtig
te Mol. Helaas ontbreekt hi er elk gegeven over beroep of adres.
Hoogstens bestaan er aanwijzingen, om het sociaal milieu, waarin Daniel werd
opgevoed, wat nauwkeuriger te lokaliseren. Grootvader Willem erfde „eenhonderd
carolusguldens". Maar ofschoon „de somme" belangrijk genoeg was om de erfenis
via de schepenen te laten lopen, was het toch geen groot kapitaal 16.
15 Comparanten, 1605, vol. secundum, sub ijsdem (nl. Moy et Neesen) : Wilm Bellemans, 444 (verwijzing naar de schepenbrieven).
16 De Carolusgulden vaak gebruikt als rekenmunt — was of van goud (2,91 gr.) Of
van zilver (22,85 gr.). Het is moeilijk na te gaan, hoeveel ze, omgerekend in huidige
guldens, precies waard was.
Over de carolus-gulden cf. : H. van Gelderen en M. Hoc, Les 4Momiaies des Pays-Bas,
Bourgoignons et Espagnols, Amsterdam, 1960, p. 85-88.
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Het aantal kinderen van Hans Bellemans behoeft nog geen uitdrukkelijke aanwijzing te zijn voor een minder gunstige financièle situatie van het gezin. Een
andere aanleiding tot de veronderstelling dat het niet zeer bemiddeld was zou
men kunnen zoeken in het feit, dat van de vijf broers vier religieuzen zijn geworden. Men kan daarbij bedenken, dat het tot in onze eeuw toe voor onbemiddelde
ouders vaak de enige manier was, om hun kinderen enige ontwikkeling te geven,
en ze op de maatschappelijke ladder omhoog te helpen. Vanzelfsprekend kon deze
overweging op de achtergrond vooral voor de ouders meespreken, zonder dat de
religieuze gevoelens daardoor in het minst aangetast behoefden te worden.
We kunnen wel vaststellen, dat de familie van 1600 (huwelijk Willem en
Clara) tot 1675 minstens (huwelijk Josina) in het noordelijk gedeelte van de
parochie woonde. Maar dit terrein blijft toch te uitgebreid, dan dat men er een
conclusie aan zou kunnen verbinden.
Verder konden we slechts negatieve gegevens vinden, zoals het feit, dat niemand
van de familie Bellemans in de O.- L.-Vr.-kerk begraven is – wat zeer kostbaar
was – of in het Sint-Elisabeth-gasthuis gestorven.
Samenvattend kunnen we over het milieu wel enkele voorzichtige conclusies
trekken. Er zijn aanwijzingen, die doen vermoeden, dat het gezin niet zeer bemiddeld was, zonder dat er gegronde reden is, om armoede te veronderstellen, getuige
de schepenbrief over de erfenis van grootvader Willem.
Zeker is dat Daniel Bellemans stamt uit een kroostrijk en godsdienstig gezin
vijf van de den kinderen zijn in het klooster gegaan. Bovendien is opvallend, dat
slechts een kind zeker getrouwd is geweest, misschien twee.
De kuise, innig godsdienstige pazie van Daniel Bellemans, krijgt door deze
belichting misschien een lets dieper relief.
F. H. M. HERTOGHS

ABEL EN EVA
Zij hoorde 't twisten en den doffen smakzag in mijmering
zag niet
Zij kwam niet
Altijd die eene plek, waar de appel hing,
En de appel zelven aan dien zelfden tak :
Zij dacht : „Was 't mijn hand... Gods hand die hem brak... ?
Is 't paradijs een droom... herinnering ?"
Toen trad Gods engel tot haar, kalm, en sprak :
„De Heer zegt : Vrouwe, zie uw zoon !" en ging.
En golvend vielen op zijn vaal gelaat
Haar lokken, toen zij viel, de goudenen,
Wijl 't hoofd voorover op den rotssteen slaat :
Zij roept het lijk roept God... die zwijgt en haat —
Zij wist niet, dat de dood zoo stil was... en
Weent, totdat al haar smart in slaap vergaat. 1
1 Tekst handschrift, voorkomende in Witsen en zijn vriendenkring, 1947, p.

37

en 45.
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In de poezie van Willem Kloos neemt dit sonnet met de titel Eva een bijzondere
plaats in door zijn onderwerp, aan de Bijbel ontleend, en door zijn inkleding, die
dramatisch aandoet. Ook typografisch is het merkwaardig door het gebruik van
de vele stippeltjes, die spreek- en denkpauzen moeten aangeven. De dichter heeft
hier aan het summier gehouden Bijbelverhaal, dat in Genesis (hs. 4, 3-16) slechts
van Kain en Abel spreekt en daarin geen rol toebedeelt aan Adam en Eva, een
uitbreiding gegeven door Eva er in op te nemen en een inkrimping door er Kain,
een onherkenbare figuur, achter de schermen een rol te laten spelen.
De geschiedenis van de zo ongelijke broeders heeft in de loop der eeuwen
meermalen gediend als literair motief voor veel uitgebreider werken, hetzij in
p. oezie hetzij in proza 2 . De eerste belangstelling ging bij de literator veelal uit
naar de moordenaar, die als man van actie in zijn groter of kleiner geachte
schuldigheid dramatisch bruikbaar was. Naar het slachtoffer ging de interesse uit
van de theologische schrijvers, die in Abel een voorafbeelding zagen van Christus 3.
Het mag opmerkelijk heten, dat echter in 1758 Salomon Gessner, geen theoloog
maar literator, blijkens de voor zijn werk gekozen titel, Der Tod Abels, de vermoorde naar voren schoof. Voor Gessner is blijkbaar de zachtmoedige Abel de
centrale figuur in dit drama. Zijn werk was een groot succes en werd al of niet in
vertaling in de 19e eeuw nog lang gelezen. Ten onzent gaf de Nijmegenaar dr.
E. J. B. Schonck in 1783 een vertaling uit, die in 1796 herdrukt is. „Gessner's
oeuvre was de idool van al degenen die in hun gemoed geraakt wensten te worden.
Zijn poetisch proza voorzag in de behoefte aan sentimentaliteit" 4 . Ik laat hier de
passage volgen, voorkomende in het 4e gezang, waarin de ontdekking van het
lijk wordt geschilderd, en handhaaf uiteraard de interpunktie :
„Sie waren hinter einem Gebiische hervor gegangen, Eva zuerst. Wer liegt da. ? sprach sie,
und trat erschrocken zuriick, ... Adam ... Wer liegt da ? ... nicht wie ein Ruhender
bequem, wie an den Boden hingeworfen, das Gesicht gegen der Erde Diese goldnen
Loken sind Abels ! .... Adam, o warum beblich ? ... Abel, geliebter erwache !" 5
Nadat eerst Adam en vervolgens Eva hun smart aan God geklaagd hebben,
roept de moeder nog eenmaal om haar zoon „und lag izt erbarmlich sprachlos auf
der erstarreten Leiche. La(n)g ohnmachtig sprachlos." Ze is van verdriet in slaap
gevallen : „Eva, theueres Weib... erwache", zegt Adam.
Treffender dan de overeenkomst tussen Gessner en Kloos in de keuze van het
motief Kain-Abel is de gemeenschappelijke voorkeur voor Abel als hoofdfiguur
en de gelijkluidendheid van de franje, die in het Bijbelverhaal niet voorkomt,
maar wel bij Gessner en bij Kloos. Ik noem de handelwijze van Eva, die niet
alleen bij Gessner doch eigenlijk ook bij Kloos „hinter einem Gebiische" te voorschijn komt om naar haar kind te zien en die bij beide dichters bezwijmd neervalt,
roepend om haar zoon. Dan zijn er die „goldnen Loken Abels", door Kloos over-

2 Anthonie Donker, Ben ik mijn broeders hoeder, verbeeldingen van Kain en Abel, 1960.
3 Sedert de 4e eeuw is er in de Canon van de mis sprake van de rechtvaardige Abel.
4 Dr. J. A. Kolkhuis Tanke, Dr. E. J. B. Schonck, Nijmegen, p. 47.
5 Gessner, Der Tod Abels, 2e Auflage, 1759, p. 143 e.v.
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gedragen op de moeder : „haar lokken, de goudenen". Een opvallende paralleliteit
ligt verder in de gedachte, dat hier in Abel voor het eerst een dode neerligt. Bij
Gessner komt er een engel langs, die „staunend auf den ersten Todten hinsah".
Ook Kloos – die eveneens een engel in zijn gedicht plaatst maar deze een andere
bestemming gegeven heeft, nl. om Eva tot actie te manen vermeldt als merkwaardigheid die eerste dode en wel in een aan Vosmaer gegeven toelichting op
dit sonnet : „... als men voor oogen houdt, dat dit de eerste doode was, en dat
Eva wel van den dood had hooren spreken, maar hem nooit had gezien."
Tenslotte is er de treffende overeenkomst in het gedrag van Eva, die door
verdriet overmand in slaap valt ; deze overeenkomst geldt slechts voor de geciteerde
redactie van het sonnet. Vosmaer kreeg een tekst toegezonden, die daarvan op
enkele punten verschilt (regels 5, 6, 11 en 14). Het lijkt wel, of Kloos Der' Tod
Abels naast zich had liggen, toen hij uitzonderingsgewijs een Bijbels motief in
zijn werk vlocht. Het is bekend, dat Kloos bijzonder goed thuis was in de Duitse
letterkunde van de 18e en 19e eeuw.
Merkwaardiger nog dan de overeenkomst met Gessners Abel is het kleine, maar
typerende verschil in geestesgesteldheid tussen de Zwitser en de Amsterdammer,
zoals dat in Eva tot uiting komt. Bij Gessner smeekt Eva om erbarmen en verhoopt
zij, die zich zelf schuldig acht, vergiffenis, bij Kloos heeft Eva dezelfde gedachte
van schuldig te zijn, maar niet de verwachting van vergiffenis : immers ,,God
zwijgt en haat". Kennelijk had Kloos, die als jongen in christelijke zin was
opgevoed, er behoefte aan te doen getuigen van de inzichten, die hij sindsdien
verworven had en die regelrecht ingingen tegen de leer van het christendom.
Hier kom ik tot de bespreking van de achtergrond van dit sonnet. Een dichter
als Willem Kloos schrijft niet zo maar willekeurig een gedicht op enkele Bijbelse
figuren. Ook niet de kopieerlust des dagelijksen levens dreef hem tot dichten,
maar de behoefte tot verdichting van de waarlijk niet alledaagse gebeurtenis, die
hem overkomen was : de dood van zijn 17-jarige vriend Jan Beckering op 23 september 1877, een schokkend voorval 7 , dat hem genoopt heeft tot het schrijven
van verschillende gedichten, waarvan Eva er een is. In de meeste van die sonnetten
klaagt hij zelf en beklaagt hij zich, maar in Eva laat hij uitzonderingsgewijs een
ander spreken, een moeder tot een dode zoon, een andere Eva tot een andere Abel :
Marie Beckering tot haar zoon Jan, Willems vriend. Of de gevoelens van droefheid die deze moeder overweldigd hebben, toen ze haar kind dood terugvond in
een Haarlems ziekenhuis, dezelf de zijn geweest als die van Eva, is zeker : ze zijn
van alle tijden. Dit heft het sonnet boven het tijdelijke uit, boven Eva, boven
Marie Beckering.
In dit verband mag ik niet verzuimen te wijzen op de zegswijze van de engel :
Vrouwe, zie uw zoon. Dit zijn de woorden, die Christus gebruikt, als Hij, hangend
aan het kruis, Maria op Johannes wijst (Joh. 19, v. 26). Weliswaar bezigt Kloos

6 Dr. G. Stuiveling, Briefwisseling Vosmaer-Kloos, p. 212 e.v.
7 Hubert Michael, Jan Beckering, vergeten vriend van Willem Kloos, N.Tg. 1963, p.
317 e.v., N.Tg. 1964, p. 134 e.v.
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ze met een geheel andere bedoeling, maar ook hij verwijst een Maria naar een
Johannes : Eva, Marie Beckering, naarAbel, haar zoon Jan. Een dergelijke spitsvondige inlas strookt naar mijn mening geheel met het beeld, dat Willem Kloos
in zijn jonge jaren te zien Beef t.
Bij Kloos-reading staat er in dit sonnet nog iets meer te leven over Marie
Beckering. Haar droefheid wordt niet verlicht door haar vertrouwen in Gods
leiding en ontferming, ma ar verzwaard door de herinnering aan een gebeurtenis,
die haar zoon gebtoken heeft : was het Gods hand of de hare, die dat gedaan
heeft, zo vraagt zij zich af. Maar, waar God zwijgt en haar haat, voelt ze, dat de
schuld op haar rust en dat ze vervloekt is. Heeft de dichter bier willen aangeven,
dat naar zijn overtuiging Jan Beckering zich niet van het leven zou hebben
beroofd, als zijn moeder zich minder straf tegenover hem zou hebben geuit, toen
hij haar teleurgesteld had in zijn studieprestaties ? Zij alleen en niet haar man,
die part noch deel gehad zou hebben aan de terechtwijzingen en daarom ook niet
als Adam voorkomt in het incomplete familieportret ? Zou de dichter uit sympathie voor vader Beckering gewacht hebben met het vrijgeven van dit sonnet tot
dat deze er geen kennis meer van kon nemen ? Men zou het wel denken, want
nadat Jacob Beckering op 15 april 1884 was overleden aan de gevolgen van een
beroerte (hij had zich danig kwaad gemaakt op zijn kantoor), zond Kloos het
gedicht eerst met de datering 24 april 1884 en een opdracht aan Jac. van Looy,
de schilder, die met het onderwerp Eva en Abel bezig was of het dacht te behandelen in een schilderij, en vervolgens omstreeks 25 mei 1884 in een andere, nog
puntiger redactie naar Carel Vosmaer, ter plaatsing in de Ned. Spectator.
Waar dit sonnet zo verweven was met personen en gebeurtenissen uit Willems
eigen leven, wordt het begrijpelijk, waarom hij zich zo fel verzet tegen de kritiek
van Vosmaer, zoals die in hun briefwisseling van eind mei tot begin juni 1884
tot uiting komt. Diens kritiek richt zich vervolgens ook tegen het schilderij van
Van Looy, dat hij misprijst. Is, zo vraagt hij, in dien stand der zaak het sonnet op
dit stuk gewenst ? Of Kloos het gedicht heeft teruggenomen of teruggekregen,
staat niet vast, wel dat het in de Spectator niet is opgenomen en dat deze beleefde
weigering van een sonnet, dat hem lief was, waarschijnlijk kwaad bloed bij hem
heeft gezet. Hoe lief het hem was, blijkt genoegzaam uit de omstandigheid, dat
Eva gepubliceerd is in het eerste nummer van Kloos' eigen tijdschrift, in de
Nieuwe Gids van oktober 1885. Hiizelf was er steeds zeer mee opgenomen en
rekende het zelfs tot zijn beste sonnetten, vermoedelijk omdat het hem naar eigen
gevoelen zelden gelukt was in zo weinig woorden zoveel geErnotioneerde en emotionerende herinnering te verdichten. Dat anderen, zoals Vosmaer, bij gebrek aan
kennis van de achtergrond, dit zo niet gevoeld hebben, mag hen niet worden
aangerekend.
Het is moeilijk te bepalen, hoe jong hij was, toen hij dit sonnet schreef. Er
zijn, dunkt me, twee mogelijkheden. De eerste, voor mij de aannemelijkste, is deze,
dat hij het concipieerde in oktober of november 1877, kort na het ongeval. Hij
hield het om begrijpelijke reden in zijn la tot zich een geschikte gelegenheid zou
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voordoen tot publikatie. Het gepaste ogenblik leek hem na zeven jaar wachten
gekornen, toen hij in de tweede helft van april 1884 vernam, dat Beckering Sr
gestorven was.
De andere mogelijkheid is dat het sonnet pas ontstond, nadat hem dit overlijdensbericht had bereikt, dus na 15 april 1884. Daartegen pleit dat zulk een
bericht voor een dichter als Kloos een te veraf liggende aanleiding tot dichten
was. Ook is het dan bevreemdend, dat de op 24 april aan Van Looy toegezonden
redactie van een sonnet, dat nieuw moet heten, een maand later al weer vervangen
wordt door een gewijzigde tekst, bestemd voor Vosmaer. Zou men niet, cf. de
eerste mogelijkheid, moeten aannemen, dat Kloos de oorspronkelijke, in het najaar
van 1877 geschreven tekst, in april 1884 voldoende achtte om Van Looy hulp te
bieden bij zijn schildering van het zelfde onderwerp, doch dat hij die zeven jaar
oude regelen bij herlezing toch niet goed genoeg vond voor publikatie in een
letterkundig tijdschrift en dat hij Vosmaer daarom een andere redactie van het
sonnet toezond ? Niet ontkend kan worden dat de vervanging van de laatste
regel door de zin „Voelt dat zij was vervloekt, van de Tersten Dag' een dramatischer slot vormt dan de slapende vrouw in de oudste tekst.
Hoe Kloos ook gehandeld moge hebben in die maand mei 1884, Van Looy
had rustig doorgewerkt aan zijn Offerande of Eva en Abel, zodat het in die
maand klaar kwam en geexposeerd kon worden. In de ogen van Vosmaer,
vooraanstaand kunstkritikus van die dagen, kon het zoals gezegd geen genade
verwerven, vooral omdat de vormen zo lelijk en onedel waren : „Het is jammer
dat Abel een zoo leelijke jongen is geworden" en „...deze schilderij te prijzen, ja
er een sonnet op te maken, is in de oogen van een onbevoordeeld publiek en
onbevooroordeelde menschen van kunstkennis waarlijk niet te verantwoorden."
Op dit schilderij dan ziet men links Eva op de rug, het hoofd met de lange
haren tegen een rotsblok geleund, naast haar : Abel, het hoofd in haar schoot,
liggende op de grond, geen volwassen man, maar een kind van 16 of 17 jaar, de
ogen half geloken, de trekken die van een Amsterdamse schooljongen...
De figuur van Kain mag dan poetisch niet aanschouwelijk zijn gemaakt, hij
heeft zijn taak ook bier verricht en is uit het gedicht niet weg te denken. Heeft
men er behoefte aan hem te identificeren met iemand uit de omgeving van de
Beckerings, dan ligt het voor de hand aan Willem Kloos te denken, de huisvriend.
Of hij Jan na de ruzie een „slag" heeft toegebracht, die leidde tot een ,doffe
smak", is niet bekend. Misschien dat Willems zwijgzaamheid, waarop ik heb geduid in mijn poging tot verklaring van het sonnet 't Gewoel op 's levens heirweg
wierpt ge u tegen 9), hetzelfde effect heeft gehad. Dat gedicht en het sonnet
Eva zouden dan uit dezelfde herinneringen zijn opgeweld en mogelijk in dezelfde
tijd zijn ontstaan. Toch is de verre achtergrond van Eva ook dan niet geheel
duidelijk, noch het verloop der gebeurtenissen en de verhouding tussen de drie
personen uit dit drama : Eva, Kain en Abel. Moet men misschien veronderstellen,
8 Het schilderij berust nu in het Huis van Looy te Haarlem.
`414 Hubert Michael, Jan Beckering, a.v. p. 138.
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dat Willem zich in het conflict tussen moeder en zoon geschaard heeft aan de
zijde van die strenge moeder, voor wie hij, de moederloze, mogelijk een grote
genegenheid heeft gevoeld ?
Den Haag

HUBERT MICHAti.

EVEN TERUG TOT CHARLES MORICE EN AUGUST VERMEYLEN
In dit tijdschrift (5de jg., 2, 1961, blz. 100 en vlg.) publiceerde ik voor kort
een opstel, Charles Morice en August ,Vermeylen. De bedoeling was drievoudig.
En wel aan te tonen dat : 1. de mogelijke bron van Van Nu en Straks, als naam
zowel van het tijdschrift als de beweging, voor Vermeylen heel waarschijnlijk La
litterature de tout a l'heure (1889) van Morice geweest is ; 2. het door Vermeylen
opgesteld prospectus uit december 1892, dat Van Nu en Straks moest aankondigen,
al ideeEn weerspiegelt uit het boek van de Franse publicist ; 3. de jeugdopstellen
van Vermeylen, nl. Onze tijd, De man die zijn 1k verloren had, Ontwikkelde lui,
De kunst in de vrUe gemeenschap, Ene jeugd, alle geschreven tussen 1893 en 1896,
althans gedateerd, wat hun kijk op het literair kunstwerk, hun boodschap voor de
literatuur en het geestesleven van nu en straks betreft, voor een groot deel op het
werk van de Franse schrijver teruggaan. Mijn conclusie, in december 1960, was
de volgende : „Dit (nl. mogelijke beinvloeding van Vermeylen in dezen door
Morice) gaat zo ver, dat uitgaande van Vermeylens aanvankelijke opstellen, waarvan Ene jeugd als een eerste synthese is te 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 (La litterature de tout a l'heure) op zijn minst zijn wortels heeft".
Wat het eerste punt betreft, na wat hierover door J. Kuypers (1921), Em. de
Bom (1925), (1932), P. de Smaele (1948), L. Sourie (1953), A. Westerlinck
(1958) en mezelf (1960) geschreven is, hebben we voortaan de meeste zekerheid. In het bijzonder na de mededeling, ze kwam schriftelijk, van Vermeylen
zelf, – aan het adres van J. Kuypers, die ze op zijn beurt bekend maakte in
Vanwaar de benaming Van Nu en Straks ? (Nieuw Vlaams Tijdschrift, 2de Reeks,
15de jg., 3, blz. 365 en vlg.).
Wat nu punt twee en punt drie aangaat, nl. met betrekking tot de mogelijke
beinvloeding van Vermeylens jeugdopstellen door La litterature de tout a l'heure
van Morice, kan de vraag rijzen of bedoelde beinvloeding eventueel niet de weg
is kunnen gaan van het persoonlijk contact, d.i. tussen Morice en Vermeylen, en
wel te Brussel ? Immers, er zijn de boeken ; er zijn echter ook de mensen.
Om hierin enigszins klaar te zien heb ik mijn toevlucht kunnen nemen tot de
monografie van Paul Delsemme, Un theoricien du symbolisme, Charles Morice,
Paris, Nizet, 1958, voorgoed afgedrukt op 18 april 1958, een werk dat me nog
onbekend was, toen ik, in december 1960, mijn opstel in dit tijdschrift dateerde.
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Uit hst. IV, Les besognes, van deze monografie (blz. 63 en vlg.) blijkt nu dat
Charles Morice, na zijn huwelijk op 26.5.1896, met zijn vrouw van oktober 1896
tot augustus 1901 op verschillende adressen, en zulks in de meest benarde materièle
omstandigheden (in zijn Notes quotidiennes, een dagboek dat hij vanaf 1896
geregeld bijhoudt, leest men dingen als : On a presque dejeune, aujourd'hui >> ;
of nog : On ne dine pas >>), gevestigd is geweest. Hij was Parijs ontvlucht,
zeven jaar dus na het verschijnen, op een beperkt aantal exemplaren, van La
litterature de tout a l'heure, gewoon om zijn brood te verdienen. In het begin,
er werd door de familie honger geleden, liep dit niet van een lijen dakje,
ondanks zijn medewerking aan tijdschriften als Art Mod erne, L'Echolier, journal
catholique des universitaires belges, Le Journal des Artistes, Le Spectateur catholique, La Wallonie, dagbla den als La Chronique, L'Etoile Belge, Le Petit Bleu,
Le Public, La Reforme, Le Soir, alle Brusselse periodieken en kranten, ondanks
het feit ook dat hij, nl. in Brussel, Gent, Antwerpen, in het Maison d'Art, in de
Libre Esthetique over Mallarme, Verlaine, Villiers de l'Isle-Adam, jongeren als
Henri de Regnier, Maurice du Plessys, Stuart Merrill, Francis Viele-Griffin e.a.,
over Leon Bloy, Henry de Groux, Auguste Rodin, de Vlaamse kunst, enz. sprekend, een zeer gevierd conferencier bleek te zijn.
Vanaf 27 oktober 1898 schijnt het hem beter of te gaan. Hij is dan tijdelijk
aangesteld als docent aan de Universite Nouvelle de Bruxelles, Ecole libre et
internationale d'enseignement superieur, waar reeds enkele Franse landgenoten,
Augustin Hamon, directeur van de Humanite Nouvelle, Elisee en Elie Reclus,
Paul Sollier doceerden. Zo werd hij, in het Institut des Hautes Etudes, van 1898
tot 1901, met drie verschillende leeropdrachten belast : Geschiedenis van de
Vlaamse schilderkunst tot in de 18de eeuw ; Esthetische psychologie, zowel praktisch als theoretisch ; Vergelijkende geschiedenis van de parallelle ontwikkeling
der kunsten. Er zijn getuigenissen, waaruit blijkt dat deze colleges, praktische
oefeningen, rondwandelingen, enz. op kunstgebied, te Brussel zeer in de smaak
vielen. En Morice zich dan ook in zijn omgeving, zij het dan ook altijd geen
artistieke, vrienden wist te maken. Hij werkte trouwens mee aan het Brussels
volkshogeschoolonderwijs, in het spoor van Charles Dejongh ; het is vooral in dit
milieu dat hij gesteund werd voor de verspreiding van L'Action humaine, door
hem te Brussel gesticht, naar het voorbeeld van Maurice Barres' Taches d'Encre.
<L'Action Hurnaine nous fait vivre >>, schreef hij aan een van zijn kennissen. Dit
belet echter niet dat hij, na nog een laatste verblijf (het hoeveelste ?) te Watermaal, Struelensstraat 19, waar het zijn gezin nochtans beter ging op gebied van
inwoon, voeding, warmte, enz., uit louter heimwee naar Parijs terugkeerde.
Uit de chronologie van dit alles blijkt voldoende, dat indien Vermeylen te
Brussel met Morice in betrekking is kunnen komen, dit slechts na zijn terugkeer
uit Berlijn in 1896, dus tij dens de tweede reeks van Van Nu en Straks (18961901) is kunnen gebeuren. Wat ik in mijn opstel over zijn afhankelijkheid van
Morice en La litterature de tout a l'heure heb gezegd, ligt daarbuiten ; ten hoogste
zou er misschien kunnen worden nagegaan, of Ene jeugd, dat door Vermeylen
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als 1896 gedateerd werd, uit een persoonlijk contact zou kunnen zijn ontstaan ;
ik geloof het echter niet, vermits Morice vrij laat in het jaar, oktober 1896, te
Brussel kwam. Hoe dit zij, vast staat dat Vermeylen hem in de kringen die hij
zelf kende en afliep, tussen oktober 1896 en augustus 1901 op voordrachten,
tentoonstellingen, colleges, redacties, langs dag-, week- en maandbladen heeft
kunnen leren kennen, en hiervan iets is kunnen uitgaan, maar dan uitsluitend in de
tweede tijd van Van Nu en Straks, nl. tussen 1896 en 1901. Het is de tijd, waarin
Morice dacht aan een tweede doctrinair werk, L'Autre Renaissance, waarvan een
plan bewaard is in zijn belangrijke nalatenschap, en dat zijn eerste manifest, La
litterature de tout a l'heure uit 1889, moest vervangen. o Au moment >>, schrijft
Delsemme, jets sur le papier le plan de L'Autre Renaissance, it révait d'une
synthese bien plus vaste que celle qu'il avait esquissee dans La litterature de tout
a l'heure >> (blz. 246).
In alle geval : La litterature de tout a l'heure fit sensation. La plupart des
contemporains de l'evenement ont signals la forte impression que leur laissa le
livre : ... profession de foi enthousiaste, outranciere, par lä meme seduisante,
credo d'une generation idealiste avide d'horizons nouveaux >> (blz. 251). Het
livre-manifeste >> van het symbolisme werd, voegt Delsemme er bij, o considers
par chacun comme le livre de tous >> (ibidem). In mijn vorig opstel heb ik menen
te kunnen bewijzen, dat dit, allicht op mindere schaal, doch klaar en duidelijk, –
ook zo moet geweest zijn voor de jonge Vermeylen en zijn jeugdige vrienden ; er
zou nu nog eens moeten onderzocht worden of ook de latere Morice, ik bedoel
de Brusselse, niet hier of daar in het werk van de gerijpte Vermeylen, allereerst
die van 1896 tot 1901, sporen heeft nagelaten. De bibliografie die Delsemme in
zijn monografie opgeeft, vooral de lijst van de inedita van Morice, zou dan hierbij
nuttig kunnen worden. Want laten we het zo zeggen, zolang men met het oog
op de studie van het ontstaan en de aanvankelijke geest van Van Nu en Straks,
– die de geest van Vermeylen geweest is, – niet tot in de bijzonderheden alle
draden zal hebben ontdekt, die vooral van het Frans Brussels cultuurleven (onderwijs, studentenkringen, krantewereld, artistieke milieus, Brusselse hogescholen,
theaterleven, gezelschapsleven, politieke coterieen, enz.) naar Van Nu en Straks, d.i.
in het bijzonder naar Vermeylen voeren, zolang zal ook de studie van de man,
zijn geest en beweging, op zijn minst zeer onvolledig blijven.
Het credo dat hierbij gemoeid was, was er nauwelijks een van eigen bodem ;
het kwam voor een deel van elders. En daaraan heeft men zich gevoed, – we
weten het, met een gunstige uitslag.
M. RUTTEN
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BOEKBEOORDELINGEN
Die W"rake van Ragisel, Onderzoekingen over de middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een
uitgave van de Wrake-teksten, Assen, Van Gorcum & Co. – H. J. H.
Prakke & H. M. G. Prakke, 1963, 485 blzz. in 2 dln., 2 buitentekstplaten
(Neerlandica Traiectina, XIII).

W. P. GERRITSEN,

Sinds tientallen jaren betrekt de Franse filologie de Artes Poeticae van de
twaalfde en de dertiende eeuw bij het onderzoek van middeleeuwse teksten. Van
de Engelse en de Duitse filologie kan hetzelfde worden gezegd. De, Nederlandse
filologie heeft bij de studie van de techniek van vertalers en bewerkers in het
mnl. van Oudfranse originelen deze Artes Poeticae tot nog toe teveel verwaarloosd, al zijn de werkinstrumenten voorhanden in een voortreffelijke editie van
de poètica's van Mathieu de Vendome, Geoffroi de Vinsauf, Jean de Garlande
e.a., bezorgd door de eminente Franse geleerde Edmond Faral 1 . Desondanks
opperde K. Heeroma nog in 1958 de veronderstelling als zou bijv. de dichter
van de Tweede Rose „een zekere invloed van de klassieke (bedoeld wordt : de
antieke noot van recensent) poetica en rhetorica" hebben ondergaan 2 , zonder
dat hij er daarbij aan dacht dat beinvloeding door eigentijdse kunstopvattingen
meer voor de hand liggend zou kunnen blijken te zijn.
Nadat hij in een lezing voor het zevenentwintigste Nederlandse Filologencongres te Utrecht in april 1962 3 had gewezen op de betekenis van de 12e en 13eeeuwse poaica voor een verhelderend inzicht in de werkwijze van de middelnederlandse „remanieurs" van Oudfranse poèzie, heeft Dr. W. P. Gerritsen in het
werk dat wij hier bespreken, de elf overgebleven fragmenten van de W'rake van
Ragisel en de bewerking ervan in de Lancelot-compilatie vergeleken met het origineel en onderzocht in het Licht van de letterkundige theorieen van Mathieu de
Vendome (Ars Versificatoria, 1175) en Geoffroi de Vinsauf (Poetria Nova, ca.
1210). Uit dit onderzoek is gebleken, dat de onbekende vertaler van de Wrake
een zeer verdienstelijk dichter is, die uitstekend op de hoogte was van de voorschriften voor de bewerkingstechniek zoals die in zijn tijd zijn geformuleerd, en
dat hij daardoor in staat was een creatieve bewerking te geven van het verhaal, die
hem de mogelijkheid bood eigen initiatieven te ontplooien. In overeenstemming
met de regels van de amplificatio heeft hij de Vengeance Raguidel sterk uitgebreid,
in het bijzonder met beschrijvingen die als de „topoi" van de Arturliteratuur
1 Les Arts poetiques du XIIe et du XIIIe siecle, recherches et documents sur la technique
litteraire du moyen age, Paris 1923, 1958 2 (Bibliothêque de 1'Ecole des Hautes Etudes,
fasc. 238).
2 De Fragmenten van de Tweede Rose, uitgeg. door K. Heeroma (Zwolse Drukken en
Herdrukken, 33), blz. 79.
3 Galfredus de Vino Salvo en de middelnederlandse bewerkers van epische poezie, N.Tg.
56 (1963), blz. 25 e.v.
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kunnen worden aangeduid (de traditionele beschrijvingen van tweegevechten,
feestelijke maaltij den, een kostbaar bed, enz.) 4 . Anderzijds is hij erom bekommerd geweest het verhaal te intensiveren door de feiten anders te rangschikken
en het voile licht te laten vallen op gegevens die in de Franse tekst terloops
worden verstrekt, terwijl het duidelijk in zijn bedoeling heeft gelegen een omwerking in hoofse zin te leveren van de Vengeance. Zijn beschrijving van het
ontstaan van Waleweins fief de voor Ydeine past geheel in het raam van de
hoofse minne. Herhaaldelijk zien wij trouwens hoe hij in zijn uitbreidingen van
het origineel vooral aandacht toont voor de gevoelens van zijn personages. Ook de
talrijke passages, door de vertaler omgezet in de directe rede, kunnen worden
gezien als een poging tot intensivering of verlevendiging van het verhaal.
Nog in de dertiende eeuw ontstond in Frankrijk de belangstelling voor het
proza, als gevolg waarvan veel oude vertelstof in ongebonden stijl werd omgewerkt. De (< matiere de Bretagne >> is hieraan niet ontsnapt en van ca. 1230 dateert
de Lancelot en prose, in de Angelsaksische literatuur beter bekend als 'the Vulgate
Cycle'. Karakteristiek is de cyclische bouw van het geheel en een verhaaltechniek
die sedert Ferdinand Lot als deze van het << entrelacement wordt aangeduid,
omdat de auteur niet een verhaal zonder onderbreking van het begin tot het eind
vertelt, maar de draden van meer dan een verhaal afwisselend volgt 5 . Deze
Lancelot is in het mnl. berijmd door toedoen van Lodewijk van Velthem, die op
verschillende plaatsen in en tussen de bewerking van de delen van de Franse cyclus
niet minder dan zeven Arturromans, plus een aantal kortere verhalen heeft ingelast. Onder deze inlassingen bevindt zich een verkortende bewerking, met invoegingen, van de mnl. vertaling van de Vengeance Raguidel. Uit een vergelijking
ervan met het voorbeeld dat de compilator voor ogen heeft gehad, blijkt dat het
er hem om te doen is geweest de Wrake te moderniseren en aan te passen aan
de gewijzigde smaak van het publiek, dat waarschijnlijk niet meer hetzelfde was
als datgene dat meer dan een halve eeuw vroeger interesse voor de avonturen van
Walewein en Ydeine had getoond. Waar hij Been coupures heeft aangebracht,
geeft hij in de meeste gevallen de inhoud van de Wrake met eigen woorden weer,
terwijl hij slechts afwijkt van zijn origineel om verhaaltechnische onvolkomenheden weg te werken, al is hij daarbij soms onhandig te werk gegaan. Het is niet
altijd uit te maken of de bewerker van de Lancelot-compilatie bij zijn verkorting
de techniek heeft toegepast van de abrevatio, het procede dat in de Artes Poeticae
als de tegenhanger van de amplificatio wordt beschreven, al meent Gerritsen dat
dit moeilijk in twijfel kan worden getrokken. Overtuigende argumenten voor die
bewering heb ik in zijn boek evenwel niet kunnen vinden. Veel meer heeft
Gerritsen mij overtuigd, waar hij schrijft dat de bewerking van de amoureuze
scenes intussen een aanwijzing levert dat de compilatie voor een minder verfijnd
publiek bestemd was dan dat waartoe de dichter van de vertaling zich heeft

4 Blz. 149.
6 Blz. 156.
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gericht 16 . Terwijl deze laatste het ontluiken van Waleweins liefde tot Ydeine in
niet minder dan 179 verzen schildert tegen de achtergrond van een lieflijk woud
als een „locus amoenus" 7 , heeft de compilator aan 32 verzen genoeg en verschuift
hij het << moment supreme >> in die liefde van de ontmoeting in het bos naar de
meer populaire bedscene in de nacht die Walewein en Ydeine op het kasteel
Lantgarde doorbrengen. In zijn verkorting van de Vengeance-vertaling heeft de
compilator tenslotte van elders afkomstig materiaal ge1nterpoleerd met de bedoeling zijn Wrake-bewerking hecht in de Lancelot-compilatie te verankeren en aan
te passen aan de verhaaltechniek van de cyclische Arturromans. In een enkel geval
(kap. XXIV : Hoe Walewein wilde weten vrouwen gepens) is de reden tot de
interpolatie niet zo evident en zou kunnen gedacht worden aan een bedoeling van
de bewerker zelfstandig bestaande Arturverhalen in zijn cyclus tot een groot geheel
samen te brengen. Hij zou dan de twee fabliau-achtige verhalen (de mantelproef
en „Ydeine en de honden") die in de Vengeance waren verwerkt met een derde
verhaal met een even antifeministische moraal hebben gecompleteerd.
Gerritsens knappe studie over de mnl. versies van de Vengeance Raguidel sluit
of met een uitstekend Résumé franfais en een editie van alle Wrake-teksten, naar
de handschriften bewaard te Keulen (Historisches Archiv, W fo 317*), Dusseldorf (Landes- und Stadtbibliothek, F. 26, b) en 's-Gravenhage (K.B. 129 A 10,
ff. 158 v0 -166 v. ). De teksten zijn met de grootste zorg en met de vereiste acribie
uitgegeven en alle afkortingen zijn opgelost. Daarbij zijn slechts die letters gecursiveerd, waarbij twijfel niet is uitgesloten. Tengevolge daarvan is de of stand
tussen handschrift en editie betrekkelijk groot geworden. Dit bezwaar is gedeeltelijk ondervangen, doordat bij de beschrijving der manuscripten een tabel is
opgenomen, waaruit men kan aflezen welke abreviaturen in de codex voorkomen,
en op grond van welke voluitgeschreven vormen de oplossing is geschied.
Gelukkig is de idee, de Wrake-tekst van de Lancelot-compilatie in een afzonderlijk deeltje onder te brengen, waardoor het mogelijk wordt de dertiende-eeuwse
amplificerende vertaling van de Vengeance Raguidel en de veertiende-eeuwse
verkortende bewerking van deze vertaling doorlopend naast elkaar te gebruiken.
W. E. HEGMAN

Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Tweede, herziene en vermeerderde druk. Antwerpen, De Neder-

ROB. ROEMANS en HILDA VAN ASSCHE,

landsche Boekhandel, 1963. LXXIV + 56 blzz. (Klassieke Galerij, nr.
123). Prijs 27 F/f 2,50.
Nu de verschijning van de tweede druk van de Lanseloetuitgave in de Klassieke
6 Blz. 191.
7 Dit is een overbekende topos, waarvan wij in de gehele Westeuropese literatuur voorbeelden vinden : er wordt daarbij een oorzakelijk verband gelegd tussen de liefde en de
natuur, die door haar bekoorlijkheid die liefde uitlokt (blz. 132). Cfr. E. R. Curtius,
Europdische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 19633 , blz. 202-206 en passim.
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Galerij aanleiding tot bespreking in dit tijdschrift is, past hier allereerst een woord
van dank aan de redactie van deze serie waarin wij, naast andere middelnederlandse teksten, nu alle vier de abele spelen kunnen verkrijgen in behoorlijke
tekstverzorging, instructief ingeleid en tegen lage prijs. 1k acht dit speciaal voor
de studerenden van veel belang ; het opbouwen van een zelfs maar bescheiden
vakboekerijtje is voor hen financieel langzamerhand wel heel moeilijk geworden.
Gezien de opzet van deze uitgaven wordt kennelijk zowel aan het belangstellend lekenpubliek, als ook aan studerenden gedacht, en het resultaat is dan
natuurlijk een compromis : de verklarende aantekeningen beogen over het geheel
meer een vlotte leesbaarheid te vergemakkelijken dan op filologische kwesties in
te gaan, het uitgeven van de tekst geschiedt volgens gematigd critisch standpunt
maar met allerlei tegemoetkoming aan verlangens van diplomatische huize –,
en de inleiding biedt orientatie in de aard en de problemen van de spelen en
verschaft de nodige bibliografie voor verdere studie.
Dit alles vindt men ook in de bovengenoemde uitgave van de Lanseloet terug.
Aangezien het hier een tweede druk betreft, ligt het voor de hand dat een vergelijking met de eerste (verzorgd door Rob. Roemans en Rene Gaspar) zich bij
een bespreking voortdurend opdringt.
Nu moet het mij van het hart, dat ik de uitgevers bij het aanbrengen van hun
veranderingen ten opzichte van de eerste druk, toch wel wat op twee gedachten
vind hinken.
Enerzijds zijn de verklarende aantekeningen nu nagenoeg uitsluitend vertalend,
en wordt niet meer op filologische kwesties ingegaan (wat in de eerste druk op
simpele wijze toch nogal eens gebeurde) ; de handschriftelijke annotatie is vereenvoudigd, en nu beperkt tot die gevallen waar in de gedrukte tekst een andere,
gewoonlijk betere, lezing wordt gegeven dan het ms. doet ; en de verwijzingen
naar en de varianten uit de Goudse wiegedruk zijn verdwenen. Nadrukkelijker
richt men zich dus zodoende tot het belangstellend lekenpubliek, en de filoloog
moet het er maar inee doen en zijn nadere gegevens van elders halen. Dat is uiteraard het goed recht van een uitgave in een serie als deze. Consequent redenerend
had men dan ook de verwijzingen naar het Mnl. Wdb. bij de vss. 462, 699 en
848, en de uitweiding over Rawast achterwege kunnen laten. Prettig voor Prof.
van Loey, maar filologisch niet geheel zondermeer aanvaardbaar, is voorts dat nu
plaatsen, waar in het ms. tegen de verbuiging volgens de Vormleer van de Brusselse hoogleraar wordt gezondigd, zijn verbeterd. Gelukkig valt dit in de annotatie
te controleren, maar ik zou er toch ueberhaupt niet voor voelen b.v. (vs. 23)
„Met hovesche woorden" te veranderen in „Met hoveschen woorden". Een ms.annotatie als bij vs. 271 : Hs. spreict, waar de tekst geeft sprekict, hoort m.i. een
verklarende aantekening te zijn. Doch dit zijn kleinigheden.
Anderzijds is echter de inleiding van 28 tot 72 blzz. uitgegroeid, zij het dat de
eerste druk een wat kleinere letter had. De uitvoerigheid waarmee men thans de
lezer op de tekst voorbereid, en de overvloed van literatuurverwijzingen, zijn op
zichzelf prijzenswaardig, maar... is deze lezer wel de belangstellende leek ? Ik
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dacht nu eerder aan de leerling-, ja meermalen aan de volleerde filoloog ! Didactisch en methodisch voortreffelijk is de oriEntering in datering, herkomst en
auteurschap der abele spelen, boeiend en ter zake zijn uit de bespreking van de
Lanseloet zelf met name par. 4 (Kenmerken) en 5 (Lanseloetproblemen). De
weergeving van de moeizame discussie over de betekenis van de term „abel" had
beter samenvattend kunnen geschieden dan analytisch, zoals nu, gaande langs de
diverse meningen ; ze is wat omslachtig ook, en de inleiders bekennen zelf eigenlijk geen kleur, twee trekken waardoor men wel eens meer in deze inleiding wordt
getroffen. Na het kundig geformuleerd overzicht van de inhoud van het spel,
volgen over de structuur ervan enkele opmerkingen, die mij tot een kanttekening
verleiden. De bewerkers van de eerste druk waren sterk overtuigd van de eenvormige bouw van Esmoreit, Gloriant en Lanseloet, waarbij in elk van de drie
sprake zou zijn van „golvingen in de handelingscurve (als) resultaat van de
scheppende arbeid van de dichter ; het zijn (...) telkens drie golvingen die (...)
een drie-bedrijfsindeling ruimschoots verantwoorden" (le dr., blz. XXIII). En
even verder : „De drieledigheid wijst op een onbewust constructie-aanvoelen bij
de auteur". De tekst was daar dan ook in drie bedrijven verdeeld. In deze tweede
druk is men van deze sterke overtuiging toch blijkbaar iets teruggekomen. In de
tekst is afgezien van een indeling in • bedrijven, en er wordt (blz. XXIX) thans
voorzichtiger gezegd : „In Lanseloet kan zoals in Esmoreit en Gloriant, een driebedrijfsindeling doorgevoerd worden, hiervoor steunend op de dynamische gang
van het spel." Met instemming wordt hierbij de (nogal vrijblijvende) uitspraak
van Al. de Maeyer geciteerd, dat de handeling in een toneelstuk noodzakelijkerwijs
nu en dan rustpunten vertoont. Op grond daarvan ontwerpen de uitgevers dan
(in de inleiding dus) een schema in drieen, volgens welke verdeling de handeling
geacht wordt te verlopen.
Wel, ik geloof niet in een zo exacte aanwijsbaarheid van „onbewust constructieaanvoelen" of in de middeleeuwse realiteit van onze moderne bedrijfsindelingen
van deze spelen. Ook lijkt de eenvormige bouw der drie spelen me allerminst
vast te staan. Voor de Gloriant pleit ik elders in dit tijdschrift voor de zichtbaarheid van een tweeledige structuur 1 , voor de Esmoreit kan men misschien ook maar
het best van een markante wending in de opeenvolging der scenes spreken (de
lief desscene in de boomgaard). In de uitgave van dit laatste spel van Al. de
Maeyer en Rob. Roemans (met integral e reprod. van het hs., Antwerpen, z.j.)
corresponderen de voorgestelde schematische Indeling van de tekst (blz. 13) en
de voorgestelde Dramatische indeling van het spel (biz. 14) niet met elkaar (resp.
twee- en driedeling), hetgeen in onze Lanseloeteditie van Roemans en Mej. van
Assche wel als eis wordt gesteld (blz. XXX) : „Bij de inhoudsopgave, die de tekst
in zijn verschillende geledingen 2 volgt, is trouwens principieel 2 met dit schema
rekening gehouden." Door deze tegenstrijdigheid ontgaat mij de betekenis die er
aan de verhouding tekstverdeling/dramatisch schema moet worden toegekend.
SpdL VII, 241 vlgg.
2 Cursivering van mij.
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Bovendien valt op, dat men in de le druk van de Lanseloet het tweede „bedrijf"
liet eindigen met vs. 611 ; in deze tweede druk is dat vs. 629. Het een en ander
stijft mij nog eens te meet in mijn overtuiging dat men met die exacte, moderne
indelingen erg voorzichtig moet zijn. Een niet nader onderbroken reeks van scenes
lijkt mij de enig aanvaardbare oplossing, waarbij een enkele keer wel eens een
scene-overgang een extra accent beef t. Dat dit bij de Lanseloet twee keer het geval
is, wil ik overigens graag aanvaarden.
En tenslotte dan gaat de litteratuuropgave nu wel erg vet. Niets lijkt aan het
oog van de uitgevers, die hun sporen op bibliografisch terrein reeds meet dan
verdienden, te zijn ontsnapt. Maar dat Prinsen ook al niet wist hoe we aan onze
abele spelen komen, interesseert toch eigenlijk niemand (blz. V, noot 2) ; de
verwijzingen naar Ch. van Hulthem, naar zijn bibliotheek en naar de veilingcatalogus waarin het hs. werd a angeboden, zijn veel te specialistisch in een uitgave
als deze (blz. XIV, noot 3, blz. XV, noot 1 en 2) ; in het overzicht van de
beoordelingen van de Lanseloet prijken een paar kenschetsen, die volstrekt irrelevant lijken (blz. XXXIII : H. Vinckers j. Bz., blz. XXX V : Theo de Ronde),
enz. Bovendien werd tamelijk wat ruimte verloren doordat de in voetnoten genoemde en in literatuurlijsten opgesomde werken geregeld dezelfde zijn. Daarentegen missen we, bij deze uitgebreidheid van voetnoten, een verwijzing naar enkele
overtuigde pleiters voor de oorspronkelijkheid van het stuk (blz. XLI) en naar
voorstanders van de aanwezigheid van een burgerlijk element in het spel (blz.
XLII).
Afgezien van deze incidentele opmerkingen wil ik, samenvattend, deze uitgave
toch beschouwen als een belangrijke aanwinst in de Klassieke Galerij, waarvan
men het tekstgedeelte de student onbekommerd in handen geeft, met een overwegend compilatieve, rijk gedocumenteerde en ten dele uitstekend oriènterende
inleiding, en voor zover ik kon nagaan betrouwbare aantekeningen.
Het evenwicht in „standing- tussen inleiding en tekstbehandeling is evenwel in
deze tweede druk helaas wat verstoord, zoals gezegd. Het zou mogelijk zijn m.i.,
het thans bereikte peil van de inleiding te handhaven bij een efficièntere literatuuropgave en een iets beknoptere formulering, en de aldus gewonnen ruimte te
besteden aan de filologische aandacht voor de tekst, zoals wij die in de eerste druk
aantroffen. Zo zou de vakman winnen, en de leek niets verliezen.
Groningen

K. IWEMA

ARIOSTO, Kleine

bloemlezing uit de Orlando Furioso, ingeleid en vertaald
door W. van Elden. Kartons Polak & van Gennep, Amsterdam, 1963,

43 blz.
Ariosto is een dichter die om bepaalde kwaliteiten, en op voorwaarde dat men
een keuze doet, voor ons heel wat leesbaarder dan Tasso is gebleven. Achter het
sprookje is hier steeds onder allerlei vormen de werkelijkheid aanwezig en, naast
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de verbeeldingsfantasie, dat zakelijk doorzicht op 't leven dat bij Ariosto vaak
een heimelijk satirische toon brengt. Van Elden heeft zich een faam verworven
als uitmuntend vertaler o.m. van de Italiaanse poezie. Bij deze overzettingen uit
Ariosto heeft de vertaler oordeelkundig enkele fragmenten bijeengelezen zodat
we tegelijk met de fantast en de intimist, de spotter en de natuurbeschrijver in
Ariosto kennis maken. Van de „ottava d'oro" waarvan Ariosto de onvergelijkelijke
virtuoos is, die sinueus en helder tegelijk is, die tegelijk vertelt en zingt, is, in
Van Eldens Nederlands, het gemakkelijk-vloeiende op merkwaardige wijze geble-.
ven, wat het tot een antipode maakt van de zware, verwrongen vertalingen uit
Petrarca en Ronsard door Verwey verzorgd waar het Romaans lichtvoetig ritme
volkomen verloren is gegaan. Hier is het tweemaal vierdubbele rijm en de val van
het laatste distichon met rustige natuurlijkheid behouden en de vertaler blijkt er
rekening mee gehouden to hebben dat in het Italiaans de accentueringen sommige
silben opslorpen of in waarde verlengen. Slechts uitzonderlijk sluiten we op een
minder gelukkige aanpassing (b.v. laatste vers van „Olimpia"). Ook willen we
even opmerken dat de 2e versie van de Orlando reeds in 1521 verscheen. De
versie van 1532 is de derde.
J. VAN ACKERE

Verder ontvingen wij :

Stille Getuigen 1914-1918. Catalogus van de tentoonstelling Stille Getuigen
1914-1918 kunst en geestesleven in de Frontstreek. Brugge – Provincie WestVlaanderen – 1964. 184 blz. + 60 ill.
Dr. LODE ROOSE : Anna Bins. Een rederUkster uit de Hervormingstjd. Gent,
Secretariaat van de Kon. VI. Academie voor taal- en letterkunde, 1963. 377 blz.
(VIe reeks – Bekroonde werken nr. 93).
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BI J HET TWEEDE HANDSCHRIFT VAN
HET SPEL VAN DE WELLUSTIGE MENSCH
In het archief van de gemeente 's-Gravenpolder (Z) berust onder de
nrs. 398-405 een aantal stukken, o.a. toneelspelen, afkomstig uit het bezit
van de plaatselijke rederijkerskamer de Fiolieren. Dit materiaal werd
ruim dertig jaar geleden ontdekt door de beer D. A. Poldermans, hoofd
van een school in 's-Gravenpolder, een man met een brede belangstelling, wiens naam in Zeeland nog steeds bekend is omdat hij het Zeeuwse
volkslied dichtte. Hij maakte van zijn vondst melding in het Archief
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1930, blz. 1 e.v.)
en publiceerde daar tegelijkertijd een van de gevonden spelen, het Spel
van de Stathouwer. Daarna zijn de stukken vermoedelijk weer verdwenen
in de oude stembus en onder het narrepak, waaruit Poldermans ze had
opgedoken. Dat niemand er verder naar taalde is misschien mee te verklaren uit Poldermans' sombere mededelingen over de slechte conditie
en onvolledigheid van het materiaal. Inmiddels is het enkele jaren geleden dank zij de goede zorgen van het gemeentebestuur gerestaureerd en
geordend en mij onlangs voor bestudering ter beschikking gesteld. En
reeds bij de eerste kennisname van deze interessante collectie spelen
merkte ik dat er achter de titel Van de Gracie Gods (door Poldermans
ontleend aan een „register van de boeken van rethorika") een tekst
schuilging van Jan van den Berghe's spel van de Wellustige Menschi.
Hieronder zet ik uiteen wat mijn vondst tot het beter verstaan van dit
schitterend rederijkersspel kan bijdragen.
Het 's-Gravenpolderse ms. (G) is een boek van 10 dubbelbladen,
310 X 215 mm., de recto-zijden onvolledig en incorrect – genummerd
met de oneven getallen tussen 3 en 41. Uit deze paginering valt reeds
of te leiden dat vermoedelijk een buitenste dubbelblad in de loop der
tijden is zoekgeraakt, en door de lengte van de resterende tekst, vergeleken met die van het Haarlemse ms. (H) door Kruyskamp gepubliceerd,
1 Uitgegeven door C. Kruyskamp, Dichten en spelen van Jan van den Berghe. 's-Gravenhage, 1950, blz. 89 e.v.
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wordt dit bevestigd. In G ontbreken de eerste 40 en de laatste 15 verzen ;
zouden we van H (dat ongeveer dezelfde afmetingen heeft als G, en
hetzelfde aantal verzen p.p.) het eerste folioblad verwijderen, dan betekende dat precies het verlies van de titel, de lijst van personages en de
eerste 35 vss. Alle diplomata vertonen hetzelfde watermerk : een gekroond schild, waarin een B (Briquet 8071). De bij Briquet genoemde
jaartallen, die lopen van 1577-1594, zijn niet in strijd met mijn schatting
van de ouderdom van het schrift, dat mij laat-zestiende-eeuws lijkt.
Er zijn in het ms. drie verschillende handen to herkennen. A : die van
de eigenlijke afschrijver, royaal, regelmatig, zeer goed leesbaar en met
– in vergelijking met H – iets meer en vrij slordige doorhalingen
verbeteringen. B : die van de schrijver van vs. 1039-1059 (ik houd de
nummering van de editie-Kruyskamp aan), cursiever dan A, met een
andere spelling, enkele andere lettervormen en veelvuldiger gebruik van
afkortingen. De tekst van deze passage wijkt niet noemenswaard of van
H. en bij vs. 1060 zet A het afschrift weer voort. Ik weet voor deze
merkwaardige situatie geen afdoende verklaring. Een overeenkomstig
geval tref ik aan in een spel van Abraham, eveneens uit de 's-Gravenpolderse verzameling. C : de hand van een corrector, kleiner dan A en B,
meest donkerder van inkt, kennelijk aangebracht na de voltooiing van het
afschrift. Vreemd genoeg betreffen zijn verbeteringen bijna uitsluitend
de Franse leenwoorden, die door A in soms tot onherkenbaarheid toe
verbasterde vorm zijn weergegeven, b.v. : cover valij als-couvre van
als ; vutute-virtuijte ; proventien-provincien. Soms is de verbetering bijna
overbodig en daardoor pretentieus : obedieren-obedieeren ; pestelentiepestilentie. C verbetert ook het Latijn in het sermoen van de Dagelijcxe
Predicatie. Hij is kennelijk op jacht naar een bepaald soort fouten ; de
meeste andere evidente verschrijvingen laat hij met rust, weggevallen
regels of gedeelten van regels vult hij niet aan.
Voor de verhouding tussen H en G is in de eerste plaats van belang
het felt dat G herhaaldelijk woorden, halve of hele verzen heeft die in H
zijn weggevallen, terwijI van H hetzelfde geldt t.o.v. G. Het bewijst
dat G niet van H en H niet van G afhankelijk is. In de tweede plaats :
er zijn twee gevallen (na vs. 879 en 1062) dat er in beide mss. een regel
ontbreekt. Daarmee kan worden aangetoond dat G en H op een gemeenschappelijk voorbeeld teruggaan. Andere voorbeelden van parallelle corruptie in beide mss. bracht ik bijeen in aantekening I. De voornaamste
plaatsen waar G een betere lezing geeft dan H zijn in aantekening II
bijeengebracht. Een kleine aanwijzing dat de afstand tussen G en H via
het gemeenschappelijk voorbeeld misschien toch ook weer niet zo groot
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is, vormen de volgende parallellen : In beide hss. ontbreekt een voor de
hand liggend u in vs. 440, hem in vs. 939, mogentheijt in vs. 947. Beide
handhaven het hypercorrecte in willen cueren in vs. 943. Gemakkelijker
nog dan in de tekst, komen varianten tot stand in de toneelaanwijzingen ;
des te opmerkelijker is de letterlijke overeenkomst van de toneelaanwijzingen na vs. 324, 803, 851 (aenschijn i.p.v. aensicht) en 939.
Dat verschillen ten aanzien van de toneelaanwijzingen gemakkelijk
ontstaan, blijkt wel uit het feit dat in G de toneelaanwijzingen na vs.
108, 260, 530, 567, 644 en 1104 eenvoudig ontbreken. Daar moet echter
onmiddellijk bij worden opgemerkt, dat in al deze gevallen het aangewezene reeds volgt uit de tekst van het spel zonder meer en dus, strikt
genomen, overbodig is. G heeft dan ook inderdaad wel de beslist onmisbare toneelaanwijzingen, d.w.z. onder andere alle aanwijzingen omtrent
het uiterlijk van de personages, precies zoals in H, onmiddellijk bij het
eerste optreden van de betrokken personages. Maar zo efficient is G nu
ook weer niet, of er komt nog een enkele overbodige aanwijzing in voor :
na vs. 324, 755a, 803 en 939. De term pausa tenslotte wordt door G zelfs
driemaal gebruikt, waar H niets heeft : na vs. 832, 475 en 685. Gezien
onze gebrekkige kennis omtrent de bantering en inhoud van deze term,
laat ik het bier bij deze constatering. In het vervolg van dit artikel spreek
ik nog uitvoerig over de toneelaanwijzing voor de tooch, aan het slot
van het spel. Men zou er over kunnen twisten of het op fol. 100v van H
ingeplakte blaadje met de tekst van een te zingen liedje gerekend moet
worden tot de tekst van het spel of tot de toneelaanwijzingen. In elk
geval ontbreekt het in G. Waarom Kruyskamp het afdrukt na vs. 789 :
Laet Koren u stemmeken en niet na vs. 803 waar H (en G bevestigt dat)
de uitdrukkelijke aanwijzing sij Bingen ende hij speelt heeft, is mij niet
duidelijk, of het moest zijn om de – overigens niet gesignaleerde – corruptie van rijm en tekst na vs. 804a (voor de ontbrekende regels verg.
aantekening II) en omdat vs. 804a ook net op een andere bladzij (fol.
101r.) staat dan die waarop het liedje ingeplakt is.
Op een aantal plaatsen vertonen G en H verschillen, terwijl de tekst
in beide gevallen Loch goede zin blijft geven, bijv. misdoender /malefactuer (979), bevrije jbaillije (86). Hier klemt de vraag aan welke van
beide hss. de voorkeur moet worden gegeven. Uitzicht op de mogelijkheid van een algemene uitspraak biedt de omstandigheid, dat we van een
gedeelte van het spel, nl. bet referein aan het slot, een derde hs. bezitten 2.
Bij vergelijking blijkt dat, wat de verschillen betreft die meer dan een
2 Hs. Michiels, vgl. Kruyskamp, a.w. blz. XIX bier aangeduid als M.
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half vers beslaan, G dichter bij M staat dan H. Zo luiden de laatste vier
verzen van de laatste strafe in G en M :
en wilt daerom o vader nijet verwaten (M : wilt injjn)
al hebbic gesondicht en teghen u misdaen
ontfermt u mijnder o heere uuijt caritaten
die noijt en viel en dorste noijt opstaen
(= stok)

In H vinden we :
1149 En wilt mijn, o vader, daerom niet haeten.
Al heb ick gedoolt vanden rechten baen,
Ontfermt u mijnder uuijt charitaeten.
Ick roepe om genaede, heer, want ick heb misdaen. ( = stok in

H)

De variant in de eerste regel van dit citaat wordt begrijpelijk als we zien
dat H ook nog op een andere plaats (vs. 219) een ander woord (ni.
verlaeten) heeft ter vervanging van verwaten, dat de afschrijver misschien niet meer geheel vertrouwd is 3 . Interessant is de variant in de
tweede regel van het citaat : ze is begrijpelijk wanneer we aannemen dat
hier een oorspronkelijk misdaen plaats heeft moeten maken voor baen
als rijmwoord, omdat de afschrijver misdaen tevens gebruiken moest als
laatste woord van de nieuwe versie van de stok (de omkering van deze
redenatie gaat niet op). Hiermee is dus tevens een intern bewijs gevonden
voor de authenticiteit van de stok zoals die voorkomt in M en G. Dan
rest nog de vraag waarom in H de oorspronkelijke stok door een andere
vervangen kan zijn. Ik kan daarop geen beter antwoord vinden dan dat
de betekenis van de oude stok nu niet bepaald erg duidelijk is, zeker niet
op het eerste gehoor, en dat de nieuwe stok het, van de dramatische kant
bezien, minstens zo goed doet. Dat verraadt een zorgvuldige verbeteraar,
die dan ook verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de wijziging van de
eerste regel van de derde strofe van
1129 (M) (G) Laet mij o vader sijn (een) van uwen kinderen

in

(H) 0

beer, wiens goetheyt niet sal verminderen

want met deze laatste versie wordt de afstand vergroot ten opzichte van
de eerste regel van de tweede strofe die luidt :
1117

(H M G) 0

vader, laet mij een van de uwen werden

Maar de kwaliteit van de varianten in H doet niets of aan het feit dat,
wat de grote varianten betreft, G samengaat met M en vergeleken met
H, oorspronkelijker lezingen heeft. Het is echter niet mogelijk om op
3 Hetzelfde geldt voor het woord kecke dat in vs. 616 en 705 van H verwijderd is.
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grond van de kleine varianten tot dezelfde conclusie te komen. Er zijn
op dit niveau veel verschillen – men vergelijke het overzicht ervan in
aantekening III – waarvan verreweg de meeste van weinig belang. M gaat
hier vaker samen met H dan met G, zulks in tegenstelling met wat bij
de grote varianten gevonden werd. De slotsom moet zijn, dat in deze
op zichzelf zo gunstig lijkende situatie niet tot een grondslag te komen
is waarop een algemene uitspraak over grotere betrouwbaarheid hetzij
van G, hetzij van H, zou kunnen rusten. Wat echter blijft staan is onze
conclusie dat de versie zoals H die overlevert in handen is geweest van
een rederijker die niet terug schrok voor het – overigens op zeer deskundige wijze – verrichten van betrekkelijk diepe ingrepen.
Dit wordt nog bevestigd door de variante lezing van, vs. 1021 e.v. :
(H) (En compt den mensche met compassie tegen...)
Die sijn misdaet belijt met goede seden.
Ghij hebt hem met tribulatije geslegen,
Wilt dan met u knecht int gerecht niet treden.
Denckt dat ghij stichten die overvloedicheden
Der mensch tuwer eeren,/hoewel sij vielen.
Van uwen wille te doen geeft ghij niemant reden,
Uwen crachtigen naem macht al vernielen.

waartegenover G heeft :
Die sijn misdaet belijt met oprechte biechte.
(biechte doorgehaald ; corrector C berichte)
Ghij hebten met tribulatien gesleghen,
Gaet dan nijet voorder met u kint int gerichte,
Dinckt dat ghij die abundantie stichte
Der menschen, tuwer eeren hoe wel sij vielen.
Want uwen wille te doene is u seer lichte ;
Uwen crachtighen erm mocht al vernielen

Geen van beide versies is duidelijk corrupt, al is de Haarlemse wel minder
fraai, vooral in de eerste en de twee laatste regels. G is bier tevens
oorspronkelijker, en wel omdat het omgekeerde zo onwaarschijnlijk is.
Dat zou nl. betekenen dat de bewerker de rijmwoorden die hij in de
nieuwe versie kon gebruiken, al kant en klaar voor zich had liggen in de
oude versie (gericht en stichten). De kans op de meevaller van een
dergelijk, zeldzaam, „onopzettelijk binnenrijm" is miniem. Hoewel volgens deze redenatie ook in de eerste regel van het citaat een woord op
-ichte heeft gestaan, kan dat moeilijk het berichte van corrector C geweest
zijn. De mens heeft God zijn zonden niet te berichten, Hij kept ze al.
Het zou bichte hebben kunnen zijn, door de afschrijver die wat vreemd
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tegen deze vorm aankeek in biechte verbeterd. Maar „oprecht(e) biechte" blijft een vreemd pleonasme, en „met biechte belijden" ziet er al
evenmin bijzonder betrouwbaar uit. Een aanlokkelijke conjectuur werd
mij van bevriende zijde aan de hand gedaan : bigichte, dat de meer
algemene betekenis van „verklaring" heeft. Aangezien het woord alleen
voorkomt in Verdams Handwoordenboek, dat Been vindplaatsen Beef t,
weet ik niet in hoeverre bigichte in een 16e-eeuwse tekst waarschijnlijk
of onwaarschijnlijk is. Maar alles schijnt er op te wijzen dat er iets
gestaan heeft waar de afschrijver van G het hem vertrouwder biechte in
ziet, terwip de afschrijver van H het om dezelfde reden vermijdt en
vervangt door „goede seden" met alle verdere consequenties van dien.
Het omzeilen van „biechte" in H strookt met het wegwerken, ook op
andere plaatsen in dit handschrift, van rooms-katholieke reminiscenties,
die in G bewaard bleven. De voorbeelden hiervan zonder ik af van de
vele andere – ondergeschikte gevallen, waarin G en H van elkaar
afwijken, zonder dat er in een van beide van corruptie sprake is, en die
ik hier verder buiten bespreking laat. Ook een overzicht van dit vrij
omvangrijke materiaal kan beter wachten tot er eens een nieuwe editie
van het hele spel komt. Het 's-Gravenpolderse handschrift dan heeft
sermoen en misse waar H alleen sermoen heeft (517), sielmissen tegenover (H) allmissen (487) terwijl de regel
en eert maria met een hemelsche groete

in H

(382)

luidt :

En wilt hem (= God) met een ootmoedich gebedt groeten.

deze trekjes hoeft niet in tegenspraak te zijn, dat in G op een plaats
de kritiek op de geestelijkheid iets scherper is dan in H, waar men leest :
Met

485 (H) Laet papen en monnicken voor u siele bidden
Tis haer officij, wat macht u letten ?
Ghij sijt rijck genoech, ghij moecht temeer allmissen besetten
Naer u doot, so sijdi toch wel bewaert.

In plaats van Tis haer officij heeft G het venijnige sy doent om gelt Dat
G zowel hier als in het volgende vers (sielmissen i.p.v. allmissen) oorspronkelijker is, valt af te leiden uit het steviger verband met de context.
Met de bespreking van twee jets uitvoeriger passages, waarvan H en G
sterk verschillende lezingen bieden, nader ik tot het interessantste aspect
van de vondst van het 's-Gravenpolderse handschrift. De eerste van de
bedoelde passages is de (tweede) monoloog van de speelman Corte
86

Weelde, vlak voor hij de herberg binnengaat. Ik ga uit van de lezing
van G.
Wat segdij van dat luijtken, gaget nijet claer ?
765 nu wil ick gaen om mijn dagelijcxe vente,
op die groote gilden, daer weet ick mijn rente. H : in Balteus thuijn
Die doen
eenen grooten beker uuijt lecken H : Daer moet ick een heel
pintgen tef f ens
oft anders en soude ick gheen geldeken trecken. H : soude mijn begecken
Daer crijghe ick terstont mijn gadt vol biers. H : So... to met
770 Daen loope ick terstont na die calve (verb. : clueve)niers, H : inde doelen
die gieten mij oock op soomen die tonnen vulde. H : (ontbr.) ...gelijck...doet
Van daer loope ick naer .Tint oris guide H : clossenen met der spoet
daer crijghe ick gemeenlijcken wel mijn deelken
want sij doen mij soo sterck trecken sonder seelken H : daer moet ick drincken
een claverbladt met een steeltgen
H : (ontbr.) ...ick somtijts... (ontbr.)
775 soo dat ick nau op geslucken en kan
Van daer springhe ick bijder hantboghe dan H : na Jan Bazaert
en naer gheen schermers sonder veel geschals
H : Oft na molenaers thuijn...
meer
Die jaghen mij soo veel biers duer den hals H : Daer...sij mij
dat ick nijet gespreken en can sonder stameren.
780 En van daen schoij ick naer retorijcke kamere
maer die bederven heel mijn klepele :
H : ginder voort...pollepel
sij bringhen ghindere een grooten bekere,
die moet ick uuijt drincken, suijpen of slorpen.
(Gans doot ! etc. Deze regel is in G uitgevallen)

In zijn inleiding 4 zegt Kruyskamp terloops, dat hij vs. 764-788 (dat is
bijna de hele monoloog op de laatste zes verzen na, die een wending
tot het hoofdgebeuren inhouden) als een interpolatie beschouwt. Waarom ? In zijn aantekeningen bij deze passage deelt hij mee dat hij Balteus
thuijn, molenaers thuijn en Jan Bazaert niet in Haarlem heeft kunnen
thuis brengen. Kennelijk gaat hij er dan al van uit dat het bier een
interpolatie betreft, anders had hij zijn naspeuringen toch zeker in Antwerpen en niet in Haarlem moeten verrichten. Zijn gedachtengang moet
wel geweest zijn, dat deze monoloog met zijn realisme en zijn toespelingen op locale omstandigheden, niet meer past in de allegorische opzet
van het optreden van Corte Weelde. Die indruk wordt intussen voor het
grootste deel bepaald door de genoemde „thuijnen", fan Bazaert, en de
in clossenen verborgen klosbaan. En nu zijn het juist deze termen die in
de lezing van G ontbreken. Niet alleen zijn de daar gehanteerde groote

4 A.w. blz. XXI.
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guide, sint Joris guide, hantboghe en schermers veel algemener en daardoor minder bij de context uit de toon vallend, de genoemde plaatsen
hebben ook een ander karakter : het zijn geen willekeurige vermaakscentra, maar gelegenheden waar de gilden bijeenkomen. In plaats van
een spottende toespeling op de plaatselijke vermaakscentra blijkt de
monoloog van Corte Weelde nu een hekeling van het „verenigingsleven",
dat blijkbaar een passende entourage vormde voor het dronken voeren
van de speelman. Een dergelijk stuk algemene satire detoneert niet in
het spel. In de mond gelegd van Corte Weelde krijgt het een venijnig
bijsmaakje.
Men zou nog op de gedachte kunnen komen, dat het bele optreden
van Corte Weelde een interpolatie is. In de praktijk van een opvoering,
enkele jaren geleden, is inderdaad bewezen dat men dit personage zonder
veel bezwaar kan laten vervallen. Het optreden van Corte Weelde doet
dan ook wel enigszins overbodig aan, omdat hij pas in de herberg arriveert nadat het daar rond de Wellustige Mensch verzamelde gezelschap
al een keer heeft kunnen genieten van de zang van twee niet lang tevoren
binnengevallen „gilden". Als men dan voor de tweede (derde ?) keer
zal inzetten, is Corte Weelde nog net op tijd om voor de luitbegeleiding
te zorgen. Corte Weelde's hele aandeel in de dialoog bestaat uit zegge
en schrijve drie-en-een-halve regel ; zijn functie in het beeld verschilt
weinig van die van de gilden Der Werrelt Samblant. 't Zijn alle drie
klaplopers en de afstand tussen zanger en speelman is niet groot.
Maar bier zouden we tegenover kunnen stellen dat er een duidelijk
verband is tussen de eerste monoloog van Corte Weelde en de rest van
het spel, omdat Corte Weelde voorspelt :
746 Maer als ick wech gae, dan compt beel berouw daer
En pover joijef die comptse drucken

en dit tweehonderd verzen verder in vervulling gaat als de sinnekens
constateren :
963 Sullen wij niet meer int bordeel gaen ?
Lacij neen, tis al pover joije, wie hads gelooft ?

En de eerste monoloog van Corte Weelde nu is weer hecht met de tweede
verbonden door het motief van de snaar :
748 Gans doot, daer breeckt mijn groote snaere ontstucken !

roept Corte Weelde aan het einde van zijn eerste monoloog,
Maer ick hebber meer, ick wilse gaen halen al.
Tis misselijck wiese noch eens betaelen sal.

om dan

15

verzen verder zijn tweede optreden te openen met :

764 Wadt segdij van dat luijtgen, gaetet niet daer ?
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Als ik het bij dit formele argument liet, zou ik onrecht doen aan de weloverwogen positie van het optreden van Corte Weelde in het geheel van
het spel. Om dat te kunnen zien, moet lets meer van de opzet van het
spel, en met name bet herbergtoneel en het realistisch karakter daarvan,
in de beschouwing betrokken worden. Als in zoveel spelen wordt ook
hier de geestelijke nederlaag van de hoofdpersoon ver-beeld door middel
van een herbergtoneel. De meeste schrijvers laten de braspartij, als ze
haar hoogtepunt heeft bereikt, drastisch onderbreken door het optreden
van waarschuwende figuren, die er dan tenslotte doorgaans in slagen de
hoofdpersoon weer in het rechte spoor te brengen. Van den Berghe volgt
bier een minder gebruikelijk schema : hij laat het herbergtoneel in negatieve zin culmineren in het plegen van overspel door de Wellustige
Mensch met de waardin. En de toneelconventie wil dat dan aan het
eind van het feest niet met een waarschuwing volstaan kan worden, maar
dat er moet worden gestraft. Zo ook hier : het is de Dach der Tribulatie
die dat voor zijn rekening neemt.
Ilc moet hierbij aantekenen dat in het herbergtoneel nergens met
zoveel woorden staat te lezen dat de Wellustige Mensch zich inderdaad
met Eertsche Solaesheyt „achter die gardijne" terugtrekt voor het spel
der minnen 5 . Weliswaar wordt er niet minder dan twintig verzen lang
toe opgewekt en breekt het herbergtoneel onmiddellijk daarna ook of om
plaats te maken voor een optreden-onder-elkaar van de gilden Der Werrelt Samblant, maar er was toch een variant uit hs. G voor nodig voor
ik de opzet doorzag. Aan het slot van de zojuist genoemde scene van
Der Werrelt Samblant en vlak voor ze de herberg betreden en het
herbergtoneel zich weer in de oude trant voortzet staat een clausje Dat
was een goey stilte (722a). H legt dat clausje in de mond van een van
Der Werrelt Samblant ; zoals uit Kruyskamps aantekening ook wel blijkt,
blijft dan de betekenis van deze opmerking volkomen duister. Volgens
G echter is het een uitspraak van de waardin Eertsche Solaesheyt ; het
zijn de woorden waarmee ze weer van achter die gordijnen op het toneel
verschijnt en die kennelijk doelen op het met de Wellustige Mensch
doorgebrachte herdersuurtje.
Een ander belangrijk aspect van het herbergtoneel is dat de verhouding tussen zin en beeld, tussen aardsgezindheid en herbergtoneel, in dit
geval haast een metonymisch karakter heeft. Dat betekent dat Van den
Berghe het kan stellen zonder b.v. de obligate allegorische spijzen en
5 Wel in het referein aan het slot van het spel : (vs. 1111) Al heb ick met eertsche
solaesheijt geconkebijnt, / In alder ijdelheijt in wellust geslapen,
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dranken en allerlei andere nadrukkelijke verwijzingen naar de zin, behalve dan de namen van de optredende personen.
Het herbergtoneel wordt tengevolge hiervan nog realistischer dan het
meestal al is. Het gevaar dat daardoor de algemene strekking van het
spel in het gedrang zou komen, wordt op verschillende wijzen geweerd.
Zo tilt de auteur het bezoek aan de herberg boven het plan van het incidentele door het te laten volgen op het beluisteren van een niet mis te
verstane preek over het Vanitas Vanitatum. Zo laat hij de Wellustige
Mensch tijdens het feest gekweld warden door verontrustende gedachten
aan een opstanding, aan een eeuwig leven. Ze komen bij hem op door
de influistering van Gods Gratie, het personage dat hem van het begin
van het spel of als een blauwe schaduw gevolgd is, en ze worden hem
uit het hoofd gepraat door het sinneken Quaet Gelove. Het realisme van
de herbergscêne heeft echter ook nog andere, meer rechtstreekse consequenties voor het publiek, dat wellicht niet zo afwijzend stond tegenover
het afgeschilderde rosse leven als Van den Berghe wel wilde. Daarom
voegt hij bier personages in, wier optreden indirecte kritiek op dat leven
betekent, kritiek die dan niet voor de oren van de Wellustige Mensch
bestemd is maar voor die van ons, het publiek. Omdat Van den Berghe
drommels goed weet waar het publiek zijn gedachten bij heeft op het
moment dat de Wellustige Mensch achter de gordijnen „den begeerlijcke
lust ontpluijckt", spreekt hij bier niet over de zonde van Eergiericheyt of
Overdaet of aardsgezindheid, maar laat hij door het gesprek van Der
Werrelt Samblant de prostituee ontmaskeren en de questieuze waarde
van haar liefkozingen. Dat is het eerste dat op dit moment naar voren
gebracht moet worden en daarom begint hij daarmee. Maar met de per
conventie vaststaande beeindiging van het herbergtoneel door een straffende en niet slechts waarschuwende Dach der Tribulatie, is deze ontmaskering van het rosse leven als schijn niet goed te verbinden. Dan
zou het immers zichzelf wel straffen. Daarom wordt in tweede instantie
ook nog kritisch gewezen op het tijdsaspect : behalve schijn is de vreugde
ook nog maar kort van duur. Het is deze notie nu, die in de monologen
van Corte Weelde, vooral in de eerste, tot uitdrukking wordt gebracht
en in de praktijk gedemonstreerd met het abrupte einde van het feest op
het eerste horen van de Dach der Tribulatie.
De tweede passage van iets groter omvang, waar G sterk afwijkt van
H, vindt men aan het eind van het spel, waar, in het debat tussen Gods
Gratie en Gods Gramschap, de eerste zich beroept op een belofte van
God, een „gesworen eet", en de laatste haar uitdaagt :
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1092 Maer laet ons die prevelegie aenschouwen
Die ghij seght daer deur die mensch mach remis ontfaen.

H vervolgt dan met deze claus van Gods Gratie :
1094 Siet daer den soon des vaders staen
Diet al heeft voldaen door sijn bloedige wonden.
Hij is den getrouwen pellicaen
Die sijn jongskens sal affdwaen alle quaele der sonden.
Gheen swaricheyden mogen worden gevonden
Tot eeniger stonden,/,/al waerense doottelijck,
1100 Hij salse affnemen nae sijn woorts oorconden
Alsmen hem aenbidt met herten devotelijck.
Daerom, ghij wellustige mensch, verstaet dit blootelijck,
Bidt den heer mingiootelijck voor u sondich bederven,
Wandt die om gratij bidt sal gratije verwerven.

Bij vs. 1094 moet men zich een „tooch" denken, waarbij een Christusfiguur getoond wordt. Hs. G heeft na vs. 1093 :
Ja hij, al hadde hij duijsent mael meer misdaen,
dees privelegie is tot sijne voorspoede.

hier toontmen theijlich sacrament
en den kelck.
Siet hier muechdij aenschouwen saen
(dat)cristus lichaem, gegeven voor hem int goede,
den kelck des nieu testaments in (zijnen)sijnen bloede
tot vergiffenisse van alle sonden.
En bier hebdij/u/o heere met oodtmoede
duer die doot (sr) dijns soens sterck in verbonden,
die tsondaers') quetsen genesen hebt in sijn wonden ')hs. tsondaechs
op dat hij toevlucht soude hebben sonder schade.
Valt op u knijen, bidt hem met herte, met monden
— uwen heere, uwen godt om zijn genade.
Al comdij late, ten is noch nijet te spade :
hij en begeert tsondaers doot nijet/noch sijn bederven.
Die om gratie bidt sal gratie verwerven.

Geen van beide versies van wat ik hier maar aan zal duiden als de toochclaus is kennelijk corrupt, ook niet in het rijm. Om dit laatste punt
maar direct of te handelen : Kruyskamp merkt in zijn inleiding 6 op, dat
vs. 1090-1104 de tooch-claus ± de voorafgaande claus van Gods
Gramschap) de rijmvorm vertoont van de gewone (referein) strofe van
15 regels. Men zou kunnen menen dat in G, dat hier twee verzen meer
heeft dan H, deze strofevorm verbroken is, maar zo stringent mag de
6 A.w. blz. XXIV.
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term strofe in dit verband niet worden opgevat. De tekst heeft bier –
trouwens al van vs. 984 af – het rijm ab ab/bc be etc. ; het enige strofeachtige is, dat de lange clausen afgesloten worden met gepaard rijm,
meestal zo : fgfglgh h. Door twee regels meer of minder wordt bier
geen „vorm" verbroken. Wat het rijm betreft is voor de verhouding
tussen G en H vooral het middenrijm, dat in H voorkomt, van belang
(vs. 1095, 1097, 1099 en 1103). Middenrijm is in de Wellustige Mensch
niet ongewoon ; het komt systematisch voor in het gedeelte van het
begin tot de eerste pausa, daarna nog eens, iets minder zorgvuldig, in
de eerste honderd verzen na vs. 522. Maar dan is het ook afgelopen, en
van het punt af waar de tekst van gepaard rijm naar de vorm abab/bcbc
overgaat, d.w.z. van het moment af dat men voor de troo p van de Opperste Mogentheijt verschijnt (978), komt middenrijm nog maar een keer
(buiten de tooch-claus) voor, nl. in de slotverzen :
1183 Neempt den boeck des levens, studeert daer innen,
Ghij suit troost vinnen voor armen en rijcken,
Want door gratij goods altijd Trou moet blijcken.

Dezelfde Haarlemse rederijker die bier de zinspreuk van zijn kamer
invoegde, vlocht in de tooch-claus een toespeling in op de pelikaan die
in het blazoen van Trou Moet Blijcken voorkomt. Het woord pelicaen,
dat deel uitmaakt van het systeem van midden- en eindrijmen, is van
deze interpolator afkomstig. Dat lijkt mij op zichzelf voldoende reden
om de lezing die H van de tooch-claus geeft, voor onoorspronkelijk te
houden.
Ook bij een benadering, waarbij meer wordt uitgegaan van de inhoud
van de tekst, valt gemakkelijk in te zien dat G de authentieke lezing van
de tooch-claus heeft. Met de verzen
cristus lichaem, gegeven voor hem int goed e,
den kelck des nieu testaments in sijnen bloede
tot vergiffenisse van alle sonden.

die overigens zo goed als letterlijk citaat zijn van de woorden waarmee
het Avondmaal werd ingesteld, zet Van den Berghe regelrecht de gedachtengang voort uit de vorige claus van Gods Gratie :
Dat hij misdadich is bekennen wij, dats waer,
Wij en soecken oock geen recht noch justitije
1065 Maer stellen opentlijck vermeet opt werck gods eenpaer,
Gedaen in sijn genadich off icie.
Want godt, siende smenschen crancke conditie,
Heeft geswooren als barmhartich regent,
Ick sal affnemen Israels malitije
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1070 En oversetten in een nieuw testament,
Niet nae testament haerder ouders present,
Maer testement dat ick haer wil schincken
Sal wesen dit teeckenfop dat elck bekent
Dat ick haer misdaeden niet meer en wilt gedincken.

Voortbordurend op de dubbele betekenis van de term testament als verbond en ambtelijk stuk, laat Van den Berghe Gods Gramschap nu vragen
dit met des lams bloede besegelt prevelegie te mogen aanschouwen, en
Gods Gratie vervolgens den kelck tonen, die immers, naar Christus' eigen
woord, „is het Nieuwe Testament in mijnen bloede" (Statenvertaling),
bewijsstuk van de belofte Gods dat hij de zondaar genadig wil zijn. Bij
deze innerlijke samenhang steekt de lezing die H van de tooch-claus geeft
maar pover af. Met Diet al heeft voldaen door sijn bloedige wonders
wordt opeens de notie van het plaatsvervangend lijden van Christus geintroduceerd, waarop in het voorafgaande betoog van Gods gratie nergens
is voorbereid. Vs. 1098-1101 geven dan een herhaling van de belofte,
terwijl Gods Gramschap juist om het bewijsstuk had gevraagd.
De vervanging van de oorspronkelijke tooch-claus, zoals die in H heeft
plaats gevonden, is niet afdoende verklaard met een verwijzing naar de
behoefte van de Haarlemse bewerker een toespeling op zijn kamer in te
vlechten. De geijkte plaats daarvoor was het einde van het spel, en daar
is het dan ook, nog eens, gebeurd. De redenen voor de vervanging
liggen dus dieper en moeten wel gezocht worden in de religieuze tegenstellingen van de 16e eeuw. De oorspronkelijke tooch was in een protestants milieu onbruikbaar, omdat voor de (calvinistische) protestant
brood en wijn buiten de feitelijke avondmaalsdienst in de kerk geen
bijzondere betekenis hebben, niet met bijzondere eerbied omringd worden. Er kan dus in een tooch, in een toneelopvoering, niets van worden
gemaaakt, niets worden vertoond er kan ook bij het publiek noch bij
de hoofdpersoon van het spel, een bijzondere devotie worden verwacht.
In een katholiek milieu liggen de verhoudingen anders : de geconsacreerde hostie blijft heilig, heeft, waar ook getoond, recht op eerbied
de monstrans, als daarvoor speciaal ontworpen stuk misgerei, maakt
het ook mogelijk de hostie te tonen, te vertonen mag men wel zeggen,
en zet aan deze plechtigheid luister bij door haar kostbare makelij.
Er is in H dus sprake van aanpassing bij een protestants opvoeringsmilieu, zoals we dat al eerder bij veranderingen van geringer omvang
aantroffen. We mogen bier wel een en dezelfde hand in zien, en dat is
dan blijkens de toespelingen op de kamer, de hand van een broeder van
Trou Moet Blijcken geweest. Bijzonder radicaal is hij niet te werk
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gegaan : hij heeft minstens evenveel aanwijzingen laten staan als hij
verwijderde. Uit de (tussen 1559 en 1598 geschreven) spelen van Louris
Jansz., factor van de Haarlemse Wijngaertrancken, blijkt dat een dergelijk weinig radicaal-gezind protestantisme in Haarlem niet tot de uitzonderingen behoorde ; een publiek met in het algemeen een veel extremer standpunt is immers met Louris Jansz.' functie als factor niet wel
verenigbaar. Van de relatie tussen de Fiolieren van 's-Gravenpolder en
him tekst van het spel is alleen bekend dat het manuscript in het begin
van de 18e eeuw in hun bezit was. Op dat tijdstip, noch daarna, is er
voor de kameristen reden geweest de tekst te protestantiseren. Immers,
de rederijkerij was in 's-Gravenpolder een veelal door katholieken uitgeoefende liefhebberij, zo concludeert Poldermans op grond van verschillende door hem gepubliceerde stukken, lopend van 1671 tot 1782 7.
Het is onbekend wanneer Van den Berghe zijn spel heeft geschreven.
In 1552 wordt het door de Violieren in Antwerpen opgevoerd ; in hetzelfde jaar wordt door het concilie van Trente bij het rooms-katholieke
standpunt ten aanzien van de transsubstantiatie en de verering van de
hostie uitdrukkelijk gepersisteerd. In de canones die op het decreet volgen, beet het : „als iemand zegt, dat in het heilige sacrament Christus,
Gods eeniggeboren Zoon, niet gehuldigd moet worden met den dienst der
aanbidding, ook uitwendig (non esse cultu latriae, etiam externo, adorandum), en dus ook niet in eene afzonderlijke feestviering vereerd ; dat hij
evenmin overeenkomstig lofwaardigen ritus en gebruik der heilige kerk
plechtig in procession moet worden rondgedragen, of niet in het openbaar
voor het yolk tentoongesteld om aangebeden te worden, of dat zijne
aanbidders afgodendienaars zijn, hij zij anathema." R De Wellustige
Mensch bevat in vs. 229 een toespeling op een referein uit Anna Bijns'
in 1528 verschenen bundel ; een jaar eerder zegt Wendelmoet Claesdochter tegen haar rechters „ik houd uw sacrament voor brood en meel ;
en als gij dit voor een God houdt, zeg ik dat het uw duivel is" en wordt
zij wegens haar ongeloof in het sacrament ter dood gebracht 9 . Me dunkt,
een tussen deze twee tijdstippen gedane uitspraak over het sacrament kan
niet anders dan een positiekeus behelzen. Dat klemt temeer omdat het
voor Van den Berghe beslist niet noodzakelijk was zijn spel op een tooch
met het sacrament uit te laten lopen. Bovendien is een tooch met het
sacrament van brood en wijn als getoochde, naar ik geloof, uniek. De
7 D. A. Poldermans, Het spel van de Stathouwer. Archief Zeeuws Genootschap der
Wetenschappen 1930, blz. 98.
8 Naar F. Pijper, Middeleeuwsch Christendom. De verering der H. Hostie. De godsoordelen. 's-Gravenhage, 1907, blz. 86 e.v.
9 Pijper, a.w. blz. 81.
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tooch met het laatste avondmaal van Christus en zijn discipelen in Robert
Lawets spel Vanden Helighen Sacramente (1571) 10 kan met die van
Van den Berghe niet op een lijn worden gesteld. Niet alleen omdat bij
Lawet de inhoud concreter is, een historisch moment in beeld brengt,
maar ook omdat het verband tussen tooch en spel totaal anders is, geen
sluitstuk van een redenatie als bij Van den Berghe maar uitgangspunt van
een uiteenzetting. Zo komt het er op neer dat Van den Berghe in deze
tijd, opzettelijk, vrijwillig en in het openbaar met betrekking tot het
sacrament der eucharistie zich beperkt tot een citaat van de instellingswoorden. Om Kruyskamp aan te halen 11 : „zijn kritische houding ten
opzichte van de katholieke leer (blijkt) vooral uit negatieve kenmerken".
Het sacrament wordt getoond ; maar van de door de protestanten zo
heftig bestreden aanbidding en verering is geen sprake. Als de Wellustige
Mensch al op de knieen moet vallen, is dat niet voor de hostie, maar
voor de Opperste Mogentheijt. In de clausen die aan de tooch voorafgaan
wordt zoals bij de tooth pas blijkt voortdurend toegespeeld op het
sacrament van de eucharistie ; maar elke aanwijzing dat Van den Berghe
in de hostie Christus licharnelijk aanwezig acht, ontbreekt. Wat er wel
staat, is, als men het op het sacrament betrekt, dat brood en wijn het
bewijsstuk zijn van bet verbond der genade. Het is zeker geen toeval,
dat dit nauwkeurig overeenstemt met het protestantse standpunt ". Het
enige wat men daar op zou kunnen of dingen is, dat in de sfeer van een
pleidooi de vraag naar een bewijsstuk toch heel vanzelfsprekend is. Maar
spreekt bet dan vanzelf dat Van den Berghe zijn spel met een gerechtsscene en pleidooi om het zieleheil van de Wellustige Mensch beeindigt ?
Ik weet dat ik me met het stellen van deze vraag op een zijpad laat
lokken, maar de verleiding is te groot. Van drie kanten zou ik het probleem van bet slot van het spel willen benaderen : van het spel zelf uit,
vanuit de geschiedenis van het pleidooi om het zieleheil van de mens
als traditioneel motief, en vanuit de bantering van dit motief door Van
den Berghe's tijdgenoten-toneelschrijvers. Over de samenhang binnen het
spel, om daarmee te beginnen, zijn twee dingen op te merken. In de
eerste plaats is bet in spelen met het motief van de voor zijn zonden
gestrafte hoofdpersoon gewoon, dat deze in zijn ellende uit zichzeif komt
tot gewetensonderzoek en berouw, om dan door helpende en troostende
figuren weer terecht gebracht te worden. Van dit stramien wijkt bet spel
10 Vgl. E. G. A. Galama, Twee zestiende-eeuwse spelen van de Verlooren Zooae door
Robert Lawet. Utrecht, 1941, blz. 22 e.v. waar een overzicht van de inhoud gegeven wordt.
11 A.w. blz. XXVII.
12 Vgl. antwoord 79 van de Heidelbergse Catechismus.
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van de Wellustige Mensch af, wanneer na de – zeer summiere bestraffing door Den Dach der Tribulatie, Gods Gramschap bevel geeft om
voor dopperste mogentheijt te justificeren. De ernst van de situatie blijkt
uit de sneer ghij moet verdoempt sijn met siele, met lijve van een van de
sinnekens en uit het feit dat juist dit het moment is waarop Gods Gratie
haar stilzwijgen verbreekt en zich als verdedigster van de Wellustige
Mensch opwerpt. De crisis is onloochenbaar als Gods Gramschap het in
zijn eerste claus voor de troon van de Opperste Mogentheijt uitspreekt :
dies heeft hij verdient die eewige condenznatije. Het is duidelijk dat de
loop van de gebeurtenissen daarmee definitief en radicaal is afgeweken
van wat in andere spelen gebruikelijk is. In de tweede plaats is deze
afsluiting van het spel merkwaardig genoeg niet erg duidelijk voorbereid. Zo beschouwt Gods Gramschap het bijv. wel als iets heel vanzelfsprekends dat hij de mens voor de troon van de Opperste Mogentheijt
gaat slepen, maar van een opdracht daartoe is in zijn instructie in een
vroegere scene (vs. 833 e.v.) geen sprake. De ernstige wending in het
spel komt daardoor erg plotseling en het is of de gerechtsscene niet helemaal logisch uit het voorafgaande voortvloeit. Wat op zichzelf niet onverklaarbaar zou zijn omdat we in het slot immers te maken hebben met
een motief dat in oorsprong zelfstandig is en een eigen, afgeronde lang
niet altijd dramatische – vorm heeft.
De toepassing van dit motief in het spel van de Wellustige Mensch is
van de historische kant belicht door J. J. Mak ". Hij constateert dat het
hemelpleidooi zoals toegepast in de Wellustige Mensch, geplaatst is op
een, theologisch gesproken, verkeerd tijdstip en dat er iets anders in het
geding is dan oorspronkelijk. Het optreden van de deugden, de „dochteren Gods", valt nl. naar de theologische tijdrekening van oorsprong
tussen de Val en de Verlossing en resulteert in het incarnatiebesluit.
Wanneer het echter, zoals bij Van den Berghe, en andere (buitenlandse)
auteurs, het wel en wee van de individuele zondaar tot inzet heeft en
speelt ná de Verlossing, dan heeft het daarmee trekken aangenomen die
van oudsher behoren tot de karakteristiek van het Satansproces. Mak
noemt de Wellustige Mensch dan ook als voorbeeld van het contamineren
of verdringen van het Satansproces door het hemelpleidooi en wijst bij
de vraag naar de oorzaak van deze contaminatie veronderstellenderwijze
op de moeilijkheid – in de 16e eeuw – de duivel nog met ernstig effect
ten tonele te voeren. Hoe waardevol deze opmerkingen ook zijn, ze roepen toch ook weer nieuwe vragen op. De meest voor de hand liggende is
13 In zijn artikel Het hemelpleidooi als strijdgedicht in Uyt lonsten Versaemt, Zwolle,
1957, blz. 7 e.v.
96

die naar de aanwezigheid van de beklaagde bij het pleidooi, en de daaruit
voortvloeiende ongerijmdheid dat wat de allure heeft van een Laatste
Oordeel, uitgesproken wordt over een zondaar die nog tijd van leven
krijgt. Die lijfelijk aanwezige beklaagde hoort van oorsprong noch in
het hemelpleidooi, noch in het satansproces thuis. Een andere vraag is
vervolgens of het optreden van de deugden buiten het eigenlijke hemelpleidooi kan worden gezien als een voor Van den Berghe voor de hand
liggende soort van uitbouw ervan.
Voor een antwoord op deze vragen moeten we, geloof ik, onze aandacht eerder dan op de geschiedenis, richten op de contemporaine hanteringsmogelijkheden van het motief. Over de twee door Mak gesignaleerde
gevallen kan ik kort zijn. Het Deugdenpleidooi in Coornherts Bruyt
Christi 14 is een mooi voorbeeld van een bantering van het motief nog
geheel conform de middeleeuwse traditie. Aan het argumentenspel tussen
Rechtverdicheyt Gods en Barmherticheyt Gods in Robert Lawets spel van
de Verlooren Zoone ontbreekt het karakter van pleidooi en gerechtsscene ", terwijl de Troosteloosen Zondare, ten aanhoren van wie het plaatsvindt, er tegenover staat in een positie die eerder to vergelijken is met die
van Mariken van Nieumeghen tijdens het wagenspel dan met die van
de Wellustige Mensch tijdens de slotscene van bet gelijknamige stuk.
Wat de inhoud van de argumenten betreft is de of stand minder groat :
ook bij La-wet vinden we een beroep op het verbond der genade tegenover
een eis tot verdoeming conform de bepalingen van het oude verbond.
Meer perspectieven biedt een vergelijking met twee spelen die de
parabel van de meedogenloze schuldenaar tot onderwerp hebben (Matth.
18:23-25). Het gaat bier in de eerste plaats om het spel van de Ontrouwe Rentmeester, afkomstig uit de verzameling van de Hasseltse kamer
De Roode Roos ". Dit spel gebruikt van de gelijkenis van de Ontrouwe
Rentmeester (Lucas 16:1-9) alleen de aanloop (de rentmeester verkwist
en wordt ter verantwoording geroepen) als inleiding op de geschiedenis
van de meedogenloze schuldenaar, waaraan nl. een dergelijke aanloop
ontbreekt ; de titel van het spel is dus misleidend. Het verkwistend leven
van de hoofdpersoon wordt geillustreerd met behulp van het beeld van
herberg en lichte vrouw, dat later nog eens wordt hervat als aanvullende
14 Uitg. P. van der Meulen, Het Roerspel en de comedies van Coornhert. Leiden, 1955,
blz. 221 e.v.
15 Uitg. Galama, a.w. blz. 89 e.v. Hetzelfde kan ook gezegd worden van de dialoog
tussen Wet en Ghenade in het spel van de Ghepredestineerden Blinde (ms. K.B. Brussel,
no. 21653) ; determinant is bier Johannes de Doper.
Uitg. 0. van den Daele en F. van Veerdeghem, De Roode Roos. Bergen, 1899, blz.
78 e.v.
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karakteristiek op de meedogenloosheid die ten opzichte van de „kleine"
schuldenaar tot uiting komt. Ingevoegd is voorts nog een tweede hoofdpersoon wiens lot precies het spiegelbeeld vormt van wat de Ontrouwe
Rentmeester overkomt ; hierbij spelen reminiscenties aan de gelijkenis
van de talenten een rol (Match. 25:14-30 ; Lucas 19:11-27). Al deze
uitbreidingen ontbreken in een (door Poldermans niet genoemd) spel van
de Meedogenloze Schuldenaar, dat ik aantrof in de 's-Gravenpolderse
collectie. Maar een trek heeft het met de Ontrouwe Rentmeester gemeen :
in beide spelen blijkt de koning, waarvoor de meedogenloze schuldenaar
moet verschijnen, vergezeld te zijn van (enkele van) de Dochteren Gods
en wordt het besluit om hem de schuld kwijt te schelden voorafgegaan
door een woordenwisseling tussen Rechtveerdicheyt (Justitie) en Genadicheyt (Bermhertichyt en Patientie). In combinatie met een kortere of
langere schuldbelijdenis en bede om genade van de hoofdpersoon is dit
voldoende om de koning tot de uitspraak te doen komen dat hij genade
voor recht wil laten gelden. Opzettelijk sprak ik van een woordenwisseling en niet van een pleidooi tussen de dochteren Gods. Zo kort en
summier is die woordenwisseling dat feitelijk alleen de optredende personen en het formele element van de woordenstrijd punten van overeenkomst vormen met het Deugdenpleidooi. Wat dan eigenlijk het belang
is van de auteurs bij het laten optreden van de dochteren Gods, kan niet
worden uitgemaakt zonder ook haar rol buiten de gerechtsscene in de
beschouwing te betrekken.
In de Ontrouwe Rentmeester worden de dochteren die voor de kwijtschelding van de schuld pleitten, met de hoofdpersoon meegestuurd ter
verdere begeleiding in zijn leven ; tijdens zijn revanche op de „kleine"
schuldenaar fungeren zij als waarschuwers. Veel bescheidener is de rol
van Rechtveerdicheyt in de Meedogenloze Schuldenaar, die als de tijd
daar is de schuldenaar al heel dicht in de buurt van de troon aantreft en
voor de koning brengt. Een zeer fraai voorbeeld van de begeleidende en
steunende functie van de dochteren Gods vinden we in een ander spel
uit de Hasseltse verzameling : Die Trouwe 17 . Trouwe is door het intrigeren van o.a. de sinnekens van het hof van Werelt verdreven, waarbij
Hoepe en Genuchte hem (uiteindelijk) in zijn ballingschap zijn gevolgd.
Als zij dan Godtvader bidden om herstel in hun oude positie, stemt deze
daarin toe en stuurt Justitia en Bermhertichyt mee om het besluit ten
uitvoer te leggen. Zij leveren Trouwe een wapenrusting voor zijn tweegevecht met Fortse, kampvechter voor Werelt, en moedigen hem aan
17 Uitg. van den Daele, a.w. blz. 138 e.v.
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tijdens de strijd, die uiteraard door Trouwe gewonnen wordt. De Werelt,
die zich door al zijn vroegere vrienden in de steek gelaten ziet, geeft zich
aan Trouwe over, smekend om genade en onder belofte van beterschap.
Op dit punt wordt Justitia door Bermhertichyt ervan weerhouden Werelt
te straffen : enige reminiscentie aan het Deugdenpleidooi. Na nog een
reeks aanwijzingen en raadgevingen verschaft te hebben, gaan de dochteren Gods haars weegs.
Uit de bovenstaande gegevens valt het bestaan of te leiden van een
traditioneel optreden van de dochteren Gods zonder het pleidooi als kern.
Het karakteristieke van deze vorm van optreden ligt niet in een vaste
verbinding met de gelijkenis van de Meedogenloze Schuldenaar, ze is ook
daarbuiten te vinden (in Die Trauwe), en het vijfde van de Zeven spelen
van die wercken van Bermherticheyd (Amsterdam, 1591) bevat een bewerking van deze gelijkenis zonder dochteren Gods. Het kenmerkende
moet eerder gezien worden in de verbinding van God en de dochteren
Gods met de beelden van koning-opperrechter, hof en leden van de
hofhouding. Ik zie geen reden waarom Van den Berghe met deze traditie
niet op de hoogte zou zijn geweest en waarom het optreden van Gods
Gramschap en Gods Gratie in zijn spel niet tegen deze traditie als achtergrond zou mogen worden gezien. Dat betekent dat we niet alles hoeven
te verklaren alleen uit (de plaatsing van) het deugdenpleidooi aan het
eind van het spel. Wanneer we Gods Gratie en Gods Gramschap in de
eerste plaats zien als dienaars van de Opperste Mogentheijt, wordt begrijpelijk waarom Van den Berghe zo gemakkelijk kan afstappen van de
traditionele namen als Bermherticheyt, Justitia e.a. en Gods Gramschap
transformeren in een man int root gecleet, int aensicht bloedich. Ook is
er minder dan ik aanvankelijk moest stellen, sprake van een onvoorbereide ernstige wending in de loop van het spel, want het publiek kon van
Gods Gramschap als (gerechts-)dienaar van God verwachten dat hij
tenslotte met de zondaar voor de troon van de opperste rechter zou moeten verschijnen. Hierbij moet nog opgemerkt worden, dat de schijn van
een zekere tegenstelling tussen de strafuitoefening door Den Dach van
Tribulatie en de gerechtsscêne in de hand gewerkt wordt door de ongenuanceerdheid van Gods Gramschaps eis dat de Wellustige Mensch
verdoemd moet worden. Uit de eerste pleitrede van Gods Gratie, uit het
gebed van de Wellustige Mensch en uit het vonnis van de Opperste
Mogentheijt blijkt duidelijk dat Gods Gratie en Gods Gramschap niet
opeens gaan procederen over verdoemen of niet, maar dingen om het
al of niet voortzetten van bestraffing door Den Dach der Tribulatie. De
verdoemenis is mee in het geding omdat voortzetting van de tribulatièn
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de dood van de Wellustige Mensch tot gevolg zal hebben, wat bij gebrek
aan genoegdoening voor zijn zonden tevens de eeuwige straf impliceert.
De contaminatie van de dochteren Gods met de bij het beeld van herbergen-amye behorende waarschuwende en straffende personificaties heeft de
opname in het spel van een uitzendingsscene met een zichtbare zender tot
gevolg, voor de hand liggend in de combinatie met het beeld van de
koning/opperrechter, maar zeer ongewoon in spelen met de bovengenoemde beeldspraak van amye en herberg.
In de combinatie van de dochteren Gods met de „heer" uit de gelijkenis
van de meedogenloze schuldenaar ligt misschien de verklaring van de
ongewone aanwezigheid van de beklaagde bij het pleidooi. Het is, van
deze hoek uit gezien, niet de beklaagde die wordt toegevoegd ; bij en de
rechter zijn er al op grond van de gelijkenis. Toegevoegd worden de
dochteren Gods, blijkens de praktijk een voor de hand liggende combinatie, terwiji ik niet zou weten wie er theoretisch gesproken eerder in
aanmerking zouden moeten komen. Niet alleen omdat men in de „heer"
van de gelijkenis God Zelf ziet, maar natuurlijk vooral omdat er vergeving of straf in het geding is. Voor het pleidooi van de deugden in zijn
oorspronkelijke zin dat alleen door Christus' menswording genoeg
gedaan kan worden zowel aan de gerechtigheid als aan de barmhartigheid
Gods – is in deze combinatie geen plaats, want het past niet in het kader
van de gehanteerde beeldspraak en niet bij de strekking van de scene,
waarin alle nadruk moet vallen op de vergevingsgezindheid. Nog een
andere trek uit de slotscene van Van den. Berghes spel is bier terug te
vinden : de anomalie dat de zondaar voor de opperste rechter verschijnt
zonder gestorven te zijn. De oorzaak daarvan is dat men – het spel van
de Ontrouwe Rentmeester is er wel een heel duidelijk voorbeeld van – de
gelijkenis over de wederkerigheid van de vergeving contamineert met die
over het laatste oordeel. Of, precieser gezegd, het verschijnen van de
schuldenaar voor de schuldeiser op een lijn stelt met het voor bun heer
afleggen van verantwoording door de rentmeesters. Het is niet meer
mogelijk een nauwkeurige uitspraak over het tijdstip te doen, waarop
de Wellustige Mensch voor de Opperste Mogentheijt verschijnt, zonder
in tegenspraak te raken met andere noties in het spel. Het zou kunnen
als Gods Gramschap inplaats van Gods Gratie gelijk had gekregen.
Maar dat is, nog afgezien van het feit dat het pleidooi dan eigenlijk
zinloos zou zijn, onmogelijk omdat een zondaar die verdoemd wordt in
het explicatieve spel alleen maar voorkomt naast een tweede hoofdpersoon aan wie een beter lot beschoren is. De Wellustige Mensch behoort
kennelijk tot het type spelen met maar een hoofdpersoon.
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De aangewezen onduidelijkheid omtrent het tijdstip van de gerechtsscene en het vervallen van het deugdenpleidooi in de oorspronkelijke zin
zouden kunnen worden gezien als gunstige voorwaarden om, zoals Van
den Berghe doet, op deze plaats de woordenwisseling uit te bouwen tot
een pleidooi dat, naar de vorm weer geinspireerd op het strijdgedicht,
naar de inhoud kon worden aangepast aan de theologisch gesproken
geheel van het oorspronkelijk hemelpleidooi verschillende situatie. In
mijn gedachtengang staat Van den Berghe dus, towel wat betreft het
voorkomen als de inhoud van het hemelpleidooi aan het slot van zijn
spel, in ruime mate vrij ten opzichte van de traditie en is het niet ongeoorloofd hierin de vertolking van een persoonlijk gevoelen te zien. Niet
alleen trouwens voor de bantering van het deugdenpleidooi, maar ook
om op het eerste deel van dit artikel terug te komen - voor wat bij de
vergelijking met bet tweede handschrift van het spel aan het licht kwam,
geldt dat Van den Berghe daarin toont in staat te zijn op oorspronkelijke
en bekwame wijze traditionele motiefcomplexen met elkaar te verweven.
Zo laat ook de gedachte om in het deugdenpleidooi een tooch op te
nemen en wel als „bewijsstuk-, terwijl er tegelijkertijd een religieuze
positiekeus in verwerkt is, ons Van den Berghe kennen als een auteur
die de traditie op zeer persoonlijke wijze interpreteert.
W. M. H. HUMMELEN
A ANTEKENINGEN
I. 77 (H) der borsten : (G) in die borsten ; 133 (H) arg : (G) dach, (H) met:
(G) men ; 280 (H) schoone ...gepraemt : (G) schoene...praemt ; 363 (H)
vanitate vanitatem et omnia : (G) vanitate vanitem et omne, later verbeterd in
vanitas vanitatum et omnia ; 439 (H) ootmoedelijck : (G) ootmoedelijcken ; 524
(H)
vrijelijck : (G) vrolijck ; 632 (H) arnouts : (G) amoreus ; 699 (H)
muijsijcke : (G) moncke ; 879 (H) believen, bienen : (G) bevelen, beene ; 950
(H) rechten sal ons genoech : (G) rechte genouch/en ons ; na 1062 (H) (sluitend vers op -aer ontbreekt) : (G) (dito).
II. In H ontbrekende regels kunnen worden aangevuld uit G na de vss. 482,
547, 804, 928, 960, 1010. Plaatsen waar Kruyskamps vermoedens omtrent de
juiste lezing worden bevestigd zijn gemerkt met een X , waar het omgekeerde het
geval is staat een +.
--I- 44 (H) geiugeert (het hs. heeft genegeert) : (G) gegenereert ; X 57 (H)
men (het hs. heeft mijn) : (G) men ;
66 (H) {Li] : (G) (u ontbreekt) ;
70 (H) wadt : (G) maect ; 80 (H) van ons (hs. van een) : (G) van ; 114
(H) benedijtius : (G) benedicamus (waardoor binnenrijm hersteld) ; X 197
(H) blijckt openbaer : (G) eeuwelijck te leven maer ; 219 (H) verlaeten : (G)
verwaten ; 238 (H) al : (G) als ; X 239 (H) (meer) : (G) bet ; 244 (H)
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teijken (G) eijken ; X 349 (H) misraect (hs. mismaect) : (G) misraect ; 362
(H) Dengelse predicatie : (G) Dagelijcxsche predicant ; 426 (H) goetheijt : (G)
gratie ; 429 (H) in perijckelen groot groot : (G) in dusent perijckelen groot ;
446 (H) sijn wercken nae : (G) naer sijn wercken ; 482 (H) (ontbreekt) : (G)
hij en doet selver nijet een haijer van dat hij preeckt ; 491 (H) compt dan : (G)
comt ; 538 (H) voorwaer ...ick speuren : (G) werwaert ...ick eerst speuren ; na
547 (H) (ontbreekt) : (G) comt zonder vertragen,/bij mijnder vrouwe ; 556 (H)
die vagen : (G) die merct vagen ; 561 (H) al...inden : (G) als...in ; 573 (H)
druck : (G) druckich ; 593 (H) men kinnen aen sijn : (G) ment kennen aende ;
616 (H) sulcks tondecken : (G) dien kecke ; + 627 (H) gerijve (hs. gecrijge) :
(G) crighe ; 634 (H) pont : (G) pispot ; 643 (H) ick wil u eens...heeft hij de :
(G) wil ick uwen eersch...hebdij ; X 651 (H) neent (hs. ment) : (G) neent ;
669-71 (H) : (G) (vs 669 vormt een regel met 670a ; 670b vormt een regel
met 671 waardoor rijm correct) ; 675 (H) sij : (G) ghij ; 690 (H) tquaetste :
(G) tquaetste ist ; 705 (H) quacken : (G) kecke ; 722a (H) (als claus van le
samblant) (G) (als claus van Eertsche Solaesheijt) ; 796 (H) bestreden : (G)
tevreden ; na 804a (H) (ontbreekt) : (G) Mensche : noijt sanck soo befaemt/
maer mij bedrouft den moet in desen perck/ Quaet : waeromme ? ; 806 (H)
leven : (G) lijden ; 832 (H) solaes : (G) solaesheijt ; 839 (H) siet : (G) nijet ;
857 (H) eeuwich : (G) tsondich ; ± 880 (H) bedienen (hs. bidieren) : (G)
obedieren ; na 928 (H) (ontbreekt) : (G) Vleesch : Tis den grooten dach van.
tribulatien ; 960 (H) (corrupt) : (G) dus en sal ick hem gratie gods nijet afgaen/al mocht ghij hem gramschap gods genaemt/haten ; 964 (H) wie hads
gelooft : (G) (ontbreekt) ; 965 (H) hooft : (G) hoije ; 970 (H) eer...eer
noch : (G) (ontbreekt) ...ofte ; na 1010 (H) (ontbreekt) : (G) want hatende
en hebt ghij nijet gemaect ; X 1037 (H) (ontbreekt) : (G) hem ; 1081 (H)
ick, spreeckt : (G) ick verhoren spreeckt ; 1086 (H) hem : (G) u.
III. 1108 (H) gebittert : (G M) verbittert ; 1113 (H M) ick vanden : (G)
ick een vanden ; 1115 (H M) brockxkens : (G) broot ; 1116, 1128, 1140,
1152 (H) Ick roep om genade, heer, want ick heb misdaen : (G M) die noijt
en viel en dorste noijt opstaen ; 1118 (H M) had : (G) hebbe ; 1119 (H M) als
pharao doch : (G) doch als pharao ; 1121 (H) so : (G M) als, (H G) en : (M)
in ; 1122 (H M) doch op mij : (G) op mij doch ; 1124 (H M) u vader : (G)
u o vader ; 1126 (H M) tverlooren kint : (G) den verloren soene ; 1127 (H)
heb : (G M) ben, (H M) hoerdom, uwen : (G) boosheyt, (ontbr.) ; 1129 (H)
o heer, wiens goetheijt niet sal verminderen : (G M) Laet mij o vader sijn (een)
van uwen kinderen ; 1131 (H G) met : (G M) niet ; 1132 (H M) mijn vader :
(G) mijn o vader ; 1133 (H M) creatuer : (G) beelt ; 1139 (H) toch inder eeuwicheijt : (G M) in der eeuwicheijt toch ; 1144 (H M) ick hebt verdient/tis
mijn schult : (G) tis mijn schult heere ick hebt verdient ; 1147 (H M) tvalsche :
(G) thelsch ; 1149-1151 : zie de tekst van het artikel blz. 84.
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KANT EN DE PRE-HEGELIAANSE
OPVATTINGEN OVER HET TRAGISCHE
Van een theorie van het tragische, of het nu gaat om een filosofische,
een psychologische of een esthetische probleemstelling, kunnen we nauwelijks spreken voor het begin van de 19e eeuw. Enkele schaarse gegevens treffen we wel aan vanaf 1750, een uitgewerkte problematiek komt
echter eerst voor bij Schelling om dan onmiddellijk een konstant gegeven
te worden in de idealistische esthetiek. Ondertussen is het wel interessant
vast te stellen dat we reeds voor Schelling tot twee tegengestelde standpunten zijn gekomen. Zowel Batteux 1 als Nikolai 2 gaan rechtstreeks
terug op een Aristotelische traditie, terwij1 Sulzer " eerder in een andere
richting schijnt te wijzen. De beide eerstgenoemden bepalen het tragische
immers vanuit de opgewekte gevoelens, waarbij vrees en medelijden als
de centrale gegevens fungeren. Wanneer we tegenover deze zeer beperkte, en wat de invloed betreft, historisch onbelangrijke gegevens, de opvattingen van Sulzer plaatsen, dan valt allereerst op dat deze laatste,
hoewel hij zich verder alleen met het tragische in de tragedie bezighoudt,
expliciet de mogelijkheid aanvaardt van tragiek buiten de tragedie. Hier
gaat het dan om „ZufHlle, Begebenheiten oder Handlungen, wodurch
betrachtlich Ungliicksfalle veranlasset oder hervorgebracht werden" 4.
Daarenboven verschilt hij van Batteux en Nikolai door het feit dat volgens hem het tragische in de tragedie niet volledig en adekwaat kan
beschreven worden met een verwijzing naar de Aristotelische gegevens
van vrees en medelijden. Evenals Nikolai vermeldt hij daarnaast ook de
bewondering, maar daarbuiten eveneens liefde, haat en afkeer voor grote
gebreken of ondeugden, waardoor we enigszins in een moraliserende
interpretatie van de katharsis terechtkomen. Het belangrijkste onder1 C. Batteux, Principes de la litterature. Paris, 1750.
2 Briefwisseling met Lessing.
3 J. G. Sulzer, Allgemeine Theorie der Schönen Kiinste, in einzeln, nach alphabetischer
Ordnung der KunstwOrter auf einander folgenden Artickeln abgehandelt. Biel, 1777 2 (le
uitg. 1771-1774).
4 J. G. Sulzer, a.w., dl. II, p. 787-788.
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scheid tussen Sulzer en zijn voorgangers ligt echter wel hierin dat hij het
wezenlijke van de tragedie en van het tragische niet zoekt te benaderen
vanuit de verwekte gevoelens, maar wel vanuit het behandelde gegeven.
Zo is dan volgens hem het hoofdkenmerk van het tragische gelegen „in
der inneren Grosse, oder Wichtigkeit der vorgestellten Gegenstande" 5.
Anders echter dan Nikolai zoekt hij deze verhevenheid niet enkel in de
karakters, die kunnen groot zijn door hun rang, hun waarde, hun innerlijk
karakter of hun invloed op de samenleving, maar ook in het gebeuren
zelf. Het moet gaan om de ondergang van grote persoonlijkheden of
om de ondergang van ganse families of mensengroepen.
Hebben we aldus met Sulzer een standpunt bereikt, dat ongetwijfeld
interessantere mogelijkheden biedt voor de benadering van het tragische
dan de zuiver Aristotelische traditie, dan bevat deze opvatting toch ook
een element dat niet zonder meer als een winstpunt kan geboekt worden.
Zoals we gezien hebben wordt het tragische in deze vroegste niet-psychologische bepaling geidentificeerd met het sublieme. Daarmede preludeert
Sulzer op een element dat als een traditioneel en konstant gegeven van
de idealistische esthetiek en filosofie van het tragische mag beschouwd
worden.
De neiging om het tragische te identificeren met het sublieme of om
het althans als een aspekt van het sublieme te beschouwen, kan verscheidene oorzaken hebben. Vooreerst kunnen we wijzen op de reEle affiniteit
tussen deze beide kategorieEn. Dit geldt niet all een voor de tragiek in
de antieke en klassieke tragedie, doch dit geldt voor het tragische in het
algemeen, omdat het bij het tragische tenslotte altijd gaat om de waarde
van het leven en de zin van het menselijk bestaan. Daardoor is het tragische onverzoenbaar met het kleine, het bekrompene, het burgerlijke, het
lieftallige, maar hoort het veeleer thuis in de wereld van bet geweldige,
het heroische, het transcendence, het absolute.
Als tweede oorzaak is er de aandacht voor het probleem van het genot,
waarmede het tragische schijnt gepaard te gaan. Ook dit probleem kan
in zekere zin als een erfenis van de Aristotelische traditie beschouwd
worden. Wanneer men het tragische wil situeren hetzij in de kunst hetzij
in de esthetiek, dan kan men dit probleem moeilijk ontwijken omwille
van het onlustelement dat de primaire en essentide grondslag van elke
tragische ervaring schijnt uit te maken. Het moet ons dan ook niet verwonderen dat dit probleem met de evolutie van de esthetiek aan het einde
van de 18e eeuw aan de orde gekomen is. Het beklemtonen van het
5 J. G. Sulzer, a.w., dl. II, p. 788.
104

sublieme in verband met het tragische wordt dan niet zelden het middel
bij uitstek om het probleem van het esthetisch genot op te lossen. Ofschoon het probleem van het genieten van het tragische tegenover de
bepaling van de tragiek zelf als secundair moet beschouwd worden, toch
zal het niet zelden deze bepaling wezenlijk beinvloeden. Dit is dan ook
de reden waarom we het verband tussen het tragische en het sublieme,
zoals we het bij Sulzer aantreffen niet zonder meer als een winstpunt
kunnen beschouwen. Het tragische als dusdanig is inderdaad ruimer dan
het dramatische of het esthetische verschijnsel. Deze zijn slechts verschijningsvormen van de tragiek. Dat deze laatste voor zover zij voorkomt
in de tragedie, moet voldoen aan bepaalde normen, is duidelijk. Zij moet
voldoen aan normen van dramatische aard verbonden aan het literaire
genre, en zij moet ook beantwoorden aan normen van esthetische aard,
verbonden aan de artistieke verschijningsvorm. Voor het tragische als
dusdanig nocht q ns lijken deze normen ons niet essentieel. Het probleem
van het genieten van de tragiek lijkt ons veeleer tot deze specifiek artistieke verschijningsvorm van het tragische te moeten beperkt blijven.
Tenslotte is er een derde oorzaak die ons de identificatie van het
tragische en het sublieme begrijpelijk maakt, en wel een oorzaak van
historische aard, nl. de invloed van Kant.
Ofschoon Kant zelf geen filosofie of esthetiek van het tragische heeft
uitgewerkt, toch is zijn Kritik der Urteilskraft van groot belang geweest
voor de opvattingen over tragiek en tragedie aan het einde van de 18e
en het begin van de 19e eeuw. Het belang van Kants esthetiek is tarnelijk
veelzijdig. Om te beginnen is er de plaats Welke deze esthetiek inneemt
in het geheel van de Kantiaanse filosofie. Veel meer dan een kunstleer
is de esthetiek bier een kenleer geworden, en als dusdanig moet zij de
kloof overbruggen tussen Verstand en Vernunft, zoals de kunst de tegenstelling moet overbruggen tussen natuur en vriiheid, tussen zinnelijkheid
en moraal. Dat een dergelijke opvatting van de esthetiek ook van beslissende invloed moet zijn op de theorie der esthetische kategorian spreekt
vanzelf. Vanuit de epistemologische betekenis van de esthetiek krijgen
zij immers een draagwijdte die heel wat verder reikt en heel wat ruimer
is dan bet beperkte toepassingsgebied van de kunstschepping. Dit is bij
Kant weliswaar nog niet het geval voor het tragische, dit is echter in
bijzondere mate bet geval voor het sublieme. Voor zover nu Kants begrip
van het sublieme de opvattingen over het tragische zal helpen bepalen,
zal het ook moeten aansturen op een filosofische en niet op een psychologische beschrijving en dit spijt de centrale plaats van bet belangloos
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genieten, dat volgens Kant op essentiele wijze de esthetische ervaring
typeert.
Belangrijk voor de opvattingen over het tragische is verder de plaats
welke het sublieme toegewezen krijgt in het geheel van de Kantiaanse
esthetiek. Voor Kant wordt het totale domein van het esthetische beheerst
door de vraag naar het esthetisch genot. Dit genot berust op vier mogelijkheden van het esthetisch verschijnsel en kan dus ook vier vormen
aannemen die bij het aangename, het schone, het sublieme en het goede
noemt. Aldus valt het sublieme wel binnen het kader van het esthetische,
doch het wordt duidelijk onderscheiden van het schone in strikte zin.
Een dergelijk onderscheid tussen het schone in zijn zuivere vorm, en
andere esthetische kategorieen is van groot belang voor de esthetiek
zowel van het tragische als van het lelijke. Beide bevatten immers elementen die op het eerste gezicht althans moeilijk met het schone te verzoenen
zijn. Door het onderscheid tussen het schone en het esthetische heeft
Kant echter de mogelijkheid geschapen om deze kategorieen als onzuivere
vormen van het schone in het esthetische op te nemen. Van dit onderscheid zal de ganse idealistische esthetiek dan ook dankbaar gebruik
maken vooral bij de behandeling van het sublieme en het tragische.
Wat het schone en het sublieme met mekaar ook mogen gemeen hebben, volgens Kant verschillen ze van mekaar op zeer essentiele punten.
Waar het natuurschone gekenmerkt wordt door een zekere begrenzing,
waardoor het zou kunnen beschouwd worden als een realisatie van een
Verstandsbegriff, wordt het sublieme veeleer gekenmerkt door onbegrensdheid, waardoor het op zijn beurt eerder zou moeten beschouwd
worden als de realisatie van een Vernunftbegriff. Daarbij is de wijze
waarop beide het esthetisch genot verwekken, zeer verschillend. Waar het
schone als een direkte bron van esthetisch genot kan beschouwd worden,
kan het sublieme dit genot slechts onrechtstreeks opwekken en wel als
transcendentie van een voorafgaand onlustmoment. In verband met het
sublieme spreekt Kant dan ook van een negatief genot. Hierbij sluit
tevens aan wat hij zelf als het voornaamste onderscheid tussen het schone
en het sublieme beschouwt, nl. bet feit dat het schone zich vertoont als
zinvol zodat het als het ware van nature kan beschouwd worden als het
adekwate objekt van de Urteilskraft, terwiji het sublieme daarentegen
gekenmerkt lijkt door een zekere zinloosheid. Daardoor schijnt het te
ontsnappen aan de Urteilskraft en lijkt het de verbeelding geweld aan
te doen. Het brengt beide inderdaad tot aan de grenzen van hun mogelijkheden, doch in deze ervaring van hun beperktheid komen ze tevens
tot de ontdekking van een andere wereld, die deze van de Urteilskraft
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met zijn zinnelijke gebondenheid transcendeert. Zo kan het sublieme dus
in feite niet gelden als een bijzondere vorm van het schone. Het schone
en het sublieme staan integendeel naast mekaar als vormen van het
esthetisch genot.
Hierbij moet nogmaals onderlijnd worden dat het tragische niet voorkomt in de reeks der esthetische verschijningsvormen. Met deze indeling
heeft Kant echter een richting aangegeven voor de totale onderverdeling
van het esthetische, die vooral omwille van de kontaktpunten tussen het
tragische en het Kantiaanse sublieme van fundamenteel belang zal blijken
te zijn voor de situering van de tragiek. Hoe de tot hiertoe behandelde
factoren de opvatting over het tragische kunnen beinvloeden, blijkt
duidelijk uit de visie van Eberhard.
Zuiver Kantiaans kunnen we zijn systeem zeker niet noemen. Het heeft
ten andere ook een totaal andere bedoeling. Krijgt deze esthetiek bij Kant
haar uiteindelijke betekenis slechts in het kader van een totale kenleer,
dan heeft ze bij Eberhard een betekenis op zichzelf. Als benadering van
het esthetische is zij dan ook ruimer dan de esthetiek van Kant en bevat
ze naast een filosofie van het schone ook een kunstleer. Daarbij is de
invloed van de irrationele romantiek overal merkbaar. Doch de invloed
van Kant kan niet geloochend worden, ook niet bij de behandeling van
deze kategorieen die bij Kant niet voorkomen.
Vermeldenswaard is bier om te beginnen de plaats van het tragische.
Waar we in de loop van de 18e eeuw deze kategorie als eigen begrip
hebben aangetroffen, werd zij steeds gesitueerd in het kader van de
behandeling van de tragedie. Dit is bijna vanzelfsprekend het geval voor
de vroegste Aristotelische bepalingen van Batteux en Nikolai doch dit
is in feite ook het geval bij Sulzer. Zoals we zoèven hebben opgemerkt
bevat de esthetiek van Eberhard naast een filosofie van het schone ook
een systematische kunstleer. In verband met zijn opvatingen over het
tragische zullen we straks ten andere de invloed van de laatste op de
eerste moeten aanwijzen. Spijt dergelijke verwarringen echter vormt de
studie van het esthetische met zijn verschillende verschijningsvormen een
geheel waarin ook het tragische zijn plaats vindt. Op die manier komen
we theoretisch althans los van de opvatting van het tragische als louter
dramatisch verschijnsel, zoals het tot hiertoe, hoofdzakelijk onder Aristotelische invloed, steeds werd beschouwd.
Evenzeer als Kant zal ook Eberhard een onderscheid maken tussen het
schone en het esthetische. Vertrekkend van het esthetisch genot onderscheidt hij vier hoofdbronnen die echter niet met deze van Kant overeenstemmen. Hij vermeldt ni. het schone, het grote, het komische en het
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ontroerende. Wanneer we deze reeks beschouwen, dan staan we voor de
situering van het tragische eigenlijk voor twee mogelijkheden. Gezien in
het perspektief van de latere idealistische traditie, en rekening houdend
met het feit dat het werk van Schiller aan dat van Eberhard voorafgaat,
zou het tragische in verband kunnen gebracht worden met het grote, dat
dan zou beschouwd worden als een andere naam voor het sublieme, ofschoon beide in de esthetiek niet steeds met mekaar geldentificeerd worden. Vanuit een klassieke traditie echter staan we met de gegevens van
vrees en medelijden, waarmede we in de affektieve sfeer van het ontroerende terechtkomen. Reeds in zijn Theorie der schOnen Kiinste und
senschaften noemt hij het treurspel een ontroerend drama en beschouwt
hij, naar het voorbeeld van Aristoteles, het opwekken van vrees en
medelijden als het esthetische doel van bet treurspel 6 . In zijn Handbuch
der Aesthetik zal hij deze opvatting trouw blijven. Aangezien het tragische vrees en medelijden opwekt, zal het onder het ontroerende
vallen, en aangezien we slechts van tragiek spreken waar deze gevoelens
een hoogtepunt bereiken, moet ook het tragische verschijnen als het hoogtepunt van het ontroerende 7.
Net als het sublieme bij Kant wordt dus ook bet tragische bij Eberhard
gesitueerd buiten het schone in strikte zin. De identificatie van het tragische met het ontroerende kan echter niet verklaard worden vanuit Kantiaanse principes. Duidelijk is bier allereerst de invloed van de Aristotelische poetiek waardoor Eberhard aansluit bij de opvattingen van Batteux,
Nikolai en Sulzer. Eenmaal het tragische bepaald met de elementen van
vrees en medelijden, wordt ook in het kader van Eberhards esthetiek het
ontroerende de enige kategorie waar het nog een plaats kan vinden.
Eberhard plaatst immers dit ontroerende tegenover de andere kategorieen.
Het schone, het grote en het komische worden gedacht. Ze werken door klare voorstellingen. Het ontroerende daarentegen behoort tot
het domein der gevoelens en kan slechts werken door onduidelijke voorstellingen. De wereld van het vage, het onduidelijke, het rationeel onbereikbare is dus essentieel voor het ontroerende. Door deze duisternis
alleen immers is bet mogelijk in de sfeer der gevoelens to blijven. Waar
de voorstelling duidelijk wordt, verlaat men het domein der gevoelens
voor dit van de beschouwing. Voor het tragische sluit dit in dat het moet
verdwijnen in de mate dat het nader komt bij het ideaal der zuivere
6 J. A. Eberhard, Theorie der schönen Kfinste und Wissenschaften. Dritte verbesserte
Auflage, Halle, 1790, p. 139.
7 J. A. Eberhard, Handbuch der Aesthetik fiir gebildete Loser aus alien Standen, in
Briefen herausgegeben, Halle, 1803-1805, dl. II, p. 381.
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schoonheid. Het tragische is essentieel onontwarbare duisternis terwijl
het schone moet gesitueerd worden op het vlak van de klare intelligibiliteit.
Voor zover we bier van Kantiaanse elementen kunnen spreken, is de
invloed van Kant op de opvatting over bet tragische bij Eberhard eerder
van uiterlijke aard. Onbelangrijk is dit echter niet. Duidelijk immers
krijgt het tragische Kier voor het eerst zijn plaats aangewezen in het kader
van een systematische esthetiek. De inhoud van het begrip zelf echter
blijft van Aristotelische aard. Hierdoor is het duidelijk dat Eberhard zich,
spijt de situering van het tragische in de algemene esthetiek toch niet
heeft kunnen losmaken van de dramatische opvatting van de tragiek. Dit
geldt echter niet alleen voor Eberhard, dock het geldt evenzeer voor
Schelling en Hegel en zelfs voor Schopenhauer.
Meer direkt in een Kantiaanse atmosfeer komen we met de beschrijving
van het noodlot dat eigenaardig genoeg – en dit is symptomatisch voor
het verdere idealisme – niet behandeld wordt in verband met het tragische
en dus in het kader van het ontroerende, maar wel in verband met het
sublieme. Eberhards beschrijving van het sublieme lijkt ons een typisch
romantische transcriptie to zijn van de verhouding tot het absoluut grote
waardoor het verhevene bij Kant gekenmerkt wordt : „Das Reich der
Klarheit ist das Gebiet des Schiinen das Gebiet des Erhabenen erstreckt
sich dutch das unermei3liche Reich der Dunkelheit. In dem milden aufhellenden Lichte werden die Grenzen der Gestalten sichtbar in dem
einformigen Dunkel zerflieBen alle Ziige ins Unendliche. Nur die Einbildungskraft verfolgt jenseits der sichtbaren Grenzen ihre Ausdehnung
ohne Stillstand." 8 Meer dan met zijn bepaling van het tragische ligt
Eberhard met het verband tussen het noodlot en het sublieme in de lijn
van het idealisme.
Fen meer direkte invloed van Kants bepaling van het sublieme op de
opvatting van het tragische zullen we aantreffen bij Schiller, Schlegel en
Schelling. Hier is echter niet zozeer het onderscheid tussen het sublieme
en bet schone van belang als wel de grenservaring die de mens als
zinnelijk wezen begaafd met een oordeelsvermogen in de ontmoeting
met het sublieme doorleeft. Kant maakt een onderscheid tussen het mathematisch sublieme en het dynamisch sublieme. Beide hebben met
mekaar gemeen dat ze elk op bun manier de ontoereikendheid reveleren
van het esthetisch oordeelsvermogen evenals van de zinnelijke sfeer waarop het betrekking heeft. Stellen we ons op het standpunt van het mathe8 J. A. Eberhard, Handbuch, dl. II, p. 9.
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matisch sublieme, dan komt het sublieme voor als datgene wat in se en
absoluut groot is. Anders uitgedrukt betekent dit dat we datgene subliem
noemen „mit welchem in Vergleichung alles andere klein ist" 9 . De maatstaf waarmee bier gemeten wordt is dus het absolute, wat vanzelf insluit
dat in de werkelijkheid van de ons omringende wereld – datgene wat
Kant natuur noemt – nergens een maatstaf voor een dergelijke grootheid
kan gevonden worden. Alle zinnelijke grootheid is immers relatief. Daarbij vereist de ervaring van het sublieme niet alleen dat deze absolute
maatstaf in zijn kwantitatieve uitgebreidheid wordt gevat, doch tevens dat
hij gevat wordt als een totaliteit. En bier is het dat het zinnelijk oordeelsvermogen zal falen, doch het is tevens ook bier dat Einbildungskraft en
Vernunft mekaar zullen ontmoeten. De verbeelding zoekt een absolute
maatstaf voor haar ervaring van het sublieme maar kan deze maatstaf
nooit bereiken. Dit falen moet echter niet louter negatief gevaloriseerd
worden. In zijn ontoereikendheid verwijst het immers naar een bovenzinnelijk vermogen waar deze maatstaf kan gedacht worden. Als referentiepunt voor de grootheid van het sublieme is dus elke zinnelijke groatheid ontoereikend, referentiepunt kan alleen zijn de gedachte grootheid,
de idee der grootheid ".
Tot een analoge ervaring van haar beperktheid komt de Einbildungskraft waar het gaat om het dynamisch sublieme. Hier wordt de natuur
niet zozeer gezien als grootheid maar wel als macht. Tegenover deze
natuurmacht moet de mens zijn fysische onmacht erkennen, doch ook
bier leidt deze relatieve onmacht en ontoereikendheid tot de ontdekking
van een vermogen waardoor het de mens mogelijk is te ontsnappen aan
de greep van de natuur als dynamische dwingende macht, en waardoor
hij zijn onafhankelijkheid en zijn overwicht kan affirmeren. Tegenover
het gevaar dat de mens in zijn fysische wezenheid bedreigt, ontdekt hij
in zichzelf een vermogen dat het louter fysische vlak transcendeert, en
waardoor hij het gevaar kan overwinnen ".
In beide vormen van het sublieme zijn dus duidelijk twee momenten
te onderscheiden. Er is vooreerst het negatief element gelegen in de
ervaring van de ontoereikendheid op het zinnelijk vlak tegenover de
gestelde opgave, respektievelijk het opstellen van een absolute maatstaf
voor het oordeel over de grootheid van het esthetisch objekt en het
weerstand bieden tegenover de overweldigende macht van de omringende
9 I. Kant, Werke in sechs Biinden, herausgegeben von W. Weischedel, Wiesbaden, 19571960, dl. V, p. 335.
10 I. Kant, Werke, dl. V, p. 336.
11 I. Kant, Werke, dl. V, p. 350.
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wereld. Dit moment ligt aan de oorsprong van een diepe onlustervaring,
doch juist uit deze onlust groeit het genot. Kant verbindt dit genotsmoment nochtans niet direkt met de ontdekking van de bovenzinnelijke
vermogens als dusdanig, maar wel met het feit dat deze ontdekking een
nieuwe zinvolle eenheid laat naar voren treden. Bij het mathematisch
sublieme is het genot uiteindelijk gelegen in het feit dat de ervaring
van de ontoereikendheid van de zinnelijke vermogens overeenstemt met
de algemene wet dat alle zinnelijke grootheid wezenlijk klein is in vergelijking met de grootheid der Vernunftideen ". Bij het dynamisch sublieme is het genot gelegen in de overeenstemming tussen de ontdekking
van de fysische onmacht en de reèle mogelijkheden van de bovenzinnelijke vermogens ".
De mogelijkheden voor een dramatische transpositie liggen voor de
hand. De ervaring van het sublieme verschijnt in zekere zin immers zelf
als een dramatisch proces waarin de ontdekking en de revelatie van het
betere, het bovenzinnelijke ik, hetzij in zijn geestelijke hetzij in zijn
morele kwaliteit, slechts volledig kan gerealiseerd worden door een negatie van de zinnelijkheid. De vrije menselijke geest moet zijn vrijheid
bevechten op de gebondenheid aan stof en materie en slechts in deze
strijd komt de waarde van het bovenzinnelijke tot voile ontplooiing.
Konkrete symbolen voor een dergelijk konflikt zijn niet moeilijk om
vinden. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat een dramaturg
als Schiller juist naar deze bepaling van het sublieme zal teruggrijpen
om het wezen van de tragedie te verklaren en te beschrijven.
Schiller heeft zich de Kantiaanse opvattingen omzeggens woordelijk
eigen gemaakt. Fen expliciete aanleiding voor een dramatische toepassing
van het sublieme kon hij ten andere in het werk van Kant zelf aanwijzen. Reeds lang voor zijn Kritik der Urteilskraft immers heeft Kant
het sublieme in verband gebracht met de tragedie, waar hij in zijn essay
Ueber das Gefiihl des Sch5nen and Erhabenen ; het onderscheid tussen
het treurspel en de komedie hierin ziet : „lass in dem ersteren das Gefiihl
vors Erhabene, im zweiten vor das SchOne geriihrt wird." 14
In zijn werk over Kants invloed op de esthetiek van Schiller 15 toont
Rosalewski aan welk een evolutie Schiller heeft doorgemaakt in de vijf
jaren die liggen tussen zijn studie Ueber den Grund des Vergniigens an
tragischen Gegenstãnden (1791) en zijn studie over het sublieme (1795).
12 I. Kant, Werke, dl. V, p. 345.
13 I. Kant, Werke, dl. V, p. 350.
14 I. Kant, Werke. dl. I, p. 830.
15 W. Rosalewski, Schillers Asthetik

im Verhiiltnis zur Kantischen, Heidelberg, 1912.
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Spijt deze evolutie echter blijft deze opvatting steeds cirkelen rond het
Kantiaans begrip van het sublieme met zijn tegenstelling tussen het
zinnelijke en het ethische. Komend uit deze subjektivistische esthetiek,
die in haar geheel bepaald wordt door het centrale probleem van het
esthetisch genot, heeft ook Schiller de tragedie vanuit dit standpunt
benaderd. Ook bij hem komt het tragische als eigen kategorie eigenlijk
niet voor. Hij spreekt wel van tragische objekten, waarmede hij dan in
feite de tragedie bedoelt, doch een studio van het tragische als eigen
kategorie treffen we bij hem niet aan. In zijn begrip van het sublieme
zijn echter alle gegevens aanwezig om een theorie van het tragische op
te bouwen. De reden hiervoor kan naast de invloed van Kant wel gezocht
worden in bet feit dat voor het benaderen van het probleem van het
esthetisch genieten van de tragedie het begrip van het sublieme meer
bruikbaar is dan dat van het tragische, omdat dit gemakkelijker plaats
schijnt te laten voor het positieve element van de esthetische ervaring.
Het dominerend element is in het sublieme ongetwijfeld van positieve
aard, in de tragiek overheerst het negatieve. Men zal achteraf herhaaldelijk proberen een positief element in de bepaling van het tragische
zelf op te nemen, hoofdzakelijk met de bedoeling er de genotsfactor aan
vast te knopen. In de mate nochtans dat men meer nadruk zal leggen op
deze positieve factor, zal men zich ook verwijderen van de specifieke
kwaliteit van het tragische en meer en meer naar het sublieme overhellen. Meer dan eens zal het idealisme aldus deze twee kategorieEn met
mekaar verwarren en vermengen.
In zijn opstel Ueber den Grund des Vergniigens an tragischen Gegenstanden is er nochtans een factor aanwezig waardoor Schiller zich duidelijk van Kant distancieert en wel op een punt dat voor beiden van
essentieel belang is, nl. het verband tussen het ethische en het esthetische.
Dit verband wordt door Schiller zeer sterk beklemtoond, niet alleen
bier, maar ook in zijn later opstel Die Schaubfihne als moralische Anstalt.
voor hem gaan esthetisch en ethisch genot samen. Het esthetisch genot
is een weg naar de zedelijkheid. Deze opvatting zal zijn visie op de tragedie fundamenteel bepalen. Zo vertrekt hij wel van de beschrijving van
bet sublieme bij Kant. Ook in zijn ogen wordt het sublieme, zoals trouwens ook het ontroerende gekenmerkt door de tegenstelling tussen genot
en onlust, doch aangezien het genot in de kunst een ethische betekenis
moet hebben, zal het erop aankomen de morele kwaliteit van de persoonlijkheid in het licht te stellen. Dat zal het best gebeuren door een konfrontatie van deze morele kwaliteit met de natuurkrachten die haar
bedreigen. Zo komen we te staan voor bet grondthema van de tragedie
112

waar de held zich in zijn vrije ethische waardigheid moet affirmeren
tegenover de zinnelijke gebondenheid in al haar vormen.
Wat we hier aantreffen is klaarbllijkelijk een toepassing van het dynamisch sublieme van Kant op de tragedie, met dien verstande nochtans
dat deze toepassing direkt gesitueerd wordt op het vlak van het ethische.
Het duidelijkst komen zowel de afhankelijkheid tegenover Kant in de
strikte beschrijving van de tragedie als de afwijkende moraliserende
interpretatie tot uiting in Schillers opstel Ueber das Pathetische. Hier
wijst hij de voorstelling van het lijden als doel van en tragedie expliciet
van de hand. Dit lijden is slechts middel, geen doel op -zichzelf. En waar
hij in zijn opstel Ueber die tragische Kunst het doel van de tragedie zag
in het opwekken van medelijden, is dit doel bier geworden : „Darstellung des Uebersinnlichen" ". De tragedie bereikt dit doel door de
morele onafhankelijkheid en het morele overwicht van de held tegenover
de wetmatigheicd van de natuur in het licht te stellen : „Es ist keine
Kunst, caber Gefiihle Meister zu werden, die nur die Oberfldche der
Seele 1 eicht und fliichtig bestreichen ; aber in einem Sturm, der die ganze
sinnliche Natur aufregt, seine Gemiitsfreiheit zu behalten, dazu gehOrt
ein VermOgen des Widerstandes, das caber alle Naturmacht unendlich
erhaben ist. Man gelangt also zur Darstellung der moralischen Freiheit
nur lurch die lebendigste Darstellung der leidenden Natur, und der
tragische Held muf3 sich erst als empfindendes Wesen bei uns legitimiert
haben, ehe wir ihm als Vernunftwesen huldigen und an seine Seelenst5rke glauben." "
De aanleidingen tot een dergelijke moraliserende interpretatie zijn
veelvuldig. Van de kant van Schiller kan men wijzen op de centrale plaats
welke het ethische in gans zijn persoonlijkheid inneemt en waarvan zowel
zijn scheppend als zijn theoretisch werk getuigt. Deze ethische aanleg
kon echter meer dan eens in het werk van Kant zel.f een aanknopingspunt
vinden en dit spijt het beklemtonen van het onderscheid tussen het
ethische en het esthetische.
We kunnen om te beginnen wijzen op zijn opvatting van het sublieme
en zijn functie tegenover de Einbildungskraft, zoals we die reeds hebben
behandeld. Daarenboven ziet Kant de ethische aanleg als noodzakelijke
voorwaarde om voor het sublieme te kunnen openstaan en er de zin van
te kunnen vatten 18 . En tenslotte legt Kant zelf expliciet een verband
tussen het moreel goede en de kategorie van het sublieme. Hij verklaart
16 F. Schiller, Siimtliche Werke, Saularausgabe, Stuttgart, 1905-1911, dl. XI, p. 246.
17 F. Schiller, Werke, dl. XI, p. 246-247.
18 I. Kant, Werke, dl. V, p. 354.
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wel uitdrukkelijk dat het genot bij het moreel goede van intellektuele
aard is en dat het niet mag verward worden met het esthetisch genieten.
Doch spijt deze beperking is de toenadering dan toch gebeurt en vergemakkelijkt zij op haar beurt de ethische interpretatie van het sublieme 19 . Aldus heeft Kant de weg voor Schiller voorbereid. Zoals we reeds
opmerkten kunnen we bij Schiller niet spreken van een esthetiek of een
filosofie van het tragische. Doch met de toepassing van het Kantiaanse
sublieme heeft hij op zijn manier een stap gezet die ons nader brengt bij
de ethische opvatting van de tragiek zoals ze achteraf in het idealisme
algemeen zal aanvaard worden. De volgende stap zal gezet worden door
Schlegel.
Wanneer we bij Eberhard de beslissende invloed van de poetiek op
de theorie van het tragische hebben kunnen vaststellen, dan is dit even,eens het geval bij Schlegel. Hij is ten andere niet tot een begrip van het
tragische gekomen langs de esthetiek maar wel langs de studie van de
tragedie. Reeds in 1797-98 sprak hij te Jena over de tragedie in het
kader van een reeks voordrachten die achteraf verschenen onder de titel
Philosophische Kunstlehre. In 1808 zou hij opnieuw de tragedie behandelen, maar dan expliciet in zijn Vorlesungen fiber dramatische Kunst
und Literatur. Voor ons is deze tweede reeks de belangrijkste omdat hij
bier in zijn tweede voordracht expliciet het tragische behandelt.
Ofschoon in wezen met Schiller te vergelijken is zijn uitgangspunt toch
weer anders. Net als bij Schiller, evenals in Kants begrip van het sublieme, moet het eindresultaat van het drama een harmonische stemming
zijn. Deze opvatting treffen we reeds aan in zijn Philosophische Kunstlehre. Hierbij moet opgemerkt worden dat we met deze stemming niet in
een Aristotelische traditie terechtkomen. Met deze stemming bedoelt
Schlegel immers niet bepaalde affecten, maar voor hem is het gevoel een
typisch romantisch grondgegeven van de persoonlijkheid : „das Gefiihl,
in so fern es nicht bloss sinnlich und leidend, ist unser Organ fur das
Unendliche, dass sich uns zu Ideen gestaltet." 20 Deze stemming nu verschilt bij het tragische en bij het komische. Beide verhouden zich tot
mekaar als ernst en scherts. Deze tegenstelling is nogal vanzelfsprekend ;
ze lijkt dan ook niet van die aard om ons onmiddellijk tot de kern van
het probleem te brengen. Meer betekenis krijgt ze wanneer we vaststellen
dat Kant spreekt van de ernst van het sublieme. Daardoor onderscheidt
19 I. Kant, Werke, dl. V, p. 361-362.
20 A. W. von Schlegel, Vorlesungen fiber dramatische Kunst und Literatur. Kritische
Ausgabe eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von G. V. Amoretti, Bonn, 1923, dl.
II, p. 14.
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de sublieme ontroering zich van de gewone schoonheidsontroering, die
eerder als een spel kan beschouwd worden. Daarmede is meteen duidelijk
dat we ook bij Schlegel in een Kantiaanse sfeer zijn terechtgekomen. Dit
blijkt ten andere ook uit de verdere beschrijving van de ernst.
In deze ernst immers ziet Schlegel een doelgerichtheid van de menselijke zielsvermogens, die de mens de grenzen van zijn wezen doet ervaren.
Daarbij herinnert ook de beschrijving van dit proces aan Kants beschrijving van het mathematisch sublieme : „Ernst im weitesten Sinne genommen, ist die Richtung der Seelenkrafte auf einen Zweck. Allein
sobald wir uns Rechenschaft von unserm eignen Tun geben, nOtigt uns
die Vernunft diesen Zweck wieder auf hiihere, und so endlich auf den
hOchsten allgemeinen Zweck unsers Daseins zu beziehen : und bier bricht
sich die unserm Wesen inwohnende Forderung des Unendlichen an den
Schranken der Endlichkeit, worin wir befangen sind." 21 In de ernst die
de tragiek eigen is, ontdekt de mens zijn eigen beperktheid, dock waar
de sluier van het eindige stukgereten wordt, daar reveleert zich het oneindige. Zo ontdekt de mens zijn diepste wezen, en deze essentie wordt
niet volledig gevat wanneer alleen de eindigheid onderlijnd wordt, deze
eindigheid immers doet de mens zijn gerichtheid op het oneindige ontdekken. Deze twee factoren samen, het bewustzijn van de eindigheid en
het opengaan voor het eindeloze geven ons het wezen van vat Schlegel
de tragische stemming noemt.
Deze tweeëenheid van negatief en positief, die moet uitlopen op een
volledige harmonie, aangezien de ervaring van de eindigheid juist de
weg wijst naar een nieuwe zinvolle structuur, ni. het gericht zijn op het
oneindige, realiseert aldus meteen het ideaal van de ernst. Deze ernst
wil trouwens niet alleen streving zijn, ze wil ook eenheid scheppen, en
wel eenheid tussen het zinnelijke en het bovenzinnelijke : „Das ernste
Ideal ist die Einheit und harmonische Verschmelzung des sinnlichen
Menschen in den geistigen, wie wir es auf das klarste in der Plastik
erkennen, wo die Vollendung der Gestalt nur Sinnbild geistiger Vollkommenheit und der hOchsten sittlichen Ideen wird, wo der KOrper ganz
vom Geist durchdrungen und bis zur Verklarung vergeistigt ist." 22 Van
hieruit is dan de overgang naar de tragedie zeer eenvoudig, aangezien
deze juist als objekt heeft : „der Kamp zwischen dem endlichen auf3ern
Dasein und der unendlichen innern Anlage." 23 Het genot verbindt hij
dan enerzijds met de waarde van de wezenheid die in deze strijd gereve21 A. W. von Schlegel, Vorlesungen, dl. I, p. 30.
22 A. W. von Schlegel, Vorlesungen, dl. I, p. 130.
23 A. W. von Schlegel, Vorlesungen, dl. I, p. 159.
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leerd wordt, doch anderzijds vanzelfsprekend ook met deze revelatie van
het eindeloze doorheen de ontoereikendheid van het eindige voor de
menselijke streving.
Na hetgene we over Kant hebben gezegd is het wel duidelijk dat
Schlegel tragisch noemt wat bij Kant subliem heet. De oorzaken die tot
deze verwisseling kunnen geleid hebben, zijn alle reeds ter sprake gekomen. Er is de invloed van Kant en wellicht ook de iriterpretatie die we
bij Schiller hebben aangetroffen. Doch er is bij Schlegel zelf vooral de
gebondenheid aan de poetiek van de tragedie. Zodra het tragische behandeld wordt in verband met de tragedie kan men onmogelijk aan het
genotsprobleem ontsnappen. Vandaar komt men dan tot een bepaling van
de tragiek die eigenlijk aan de kern van de zaak voorbijgaat. Het wezen
van het tragische, en dit mag in het Licht van de verdere ontwikkelingsgeschiedenis van het begrip wel beklemtoond worden, moet niet gezocht
worden in dat moment waar de mens zijn beperktheid of zijn falen weet
te transcenderen, doch in de ervaring van deze beperktheid en van de
dreiging die daarmee gepaard gaat. De idealistische esthetiek zal steeds
geneigd zijn het tragische in positieve, optimistische zin te interpreteren.
Zelfs een pessimist als Schopenhauer zal aan deze neiging niet kunnen
weerstaan. Waar gehandeld wordt over de tragiek in de tragedie kan het
verband tussen het sublieme en het tragische zoals we bet bier gezien
hebben, wellicht aanvaard worden, voor een algemeen geldend begrip
van het tragische lijkt het ons echter onbruikbaar.
De belangrijkste auteur voor de problematiek van het tragische voor
Hegel is ongetwijfeld Schelling. Chronologisch gezien komt hij towel
met zijn Philosophische Briefe caber Dogmatismus and Kriticismus als
met zijn Philosophie der Kunst voor het werk van Schlegel. Wanneer we
deze laatste Loch eerst hebben behandeld, dan hebben we ons eerder laten
leiden door de innerlijke gegevens van de opvattingen zelf dan door de
uiterlijke historische data. Wanneer we deze beide auteurs met mekaar
vergelijken, dan is het opvallend hoe Schlegel zich veel strikter aan de
gegevens van de Kantiaanse esthetiek heeft gehouden dan Schelling, ofschoon ook deze laatste in niet onbelangrijke mate aan Kant schatplichtig
blijft.
We kunnen Schelling van twee zijden beschouwen, vanuit het verleden
en vanuit de toekomst. Beschouwen we hem in het kader van de tot
hiertoe geschetste theorieEn, dan verschijnt zijn kunstfilosofie als de
voortzetting van het Kantiaanse idealisme. Direkt in verband met de
tragiek kunnen we wijzen op de tegenstelling tussen natuur en vrijheid
en op de vermenging van het tragische met het sublieme. Beschouwen
116

we hem meer in het perspektief van de verdere evolutie, dan komen we
in een Hegeliaanse wereld terecht. Als voorspel op de esthetiek van
Hegel kunnen we beschouwen de systematische dialektische uitbouw van
de filosofie van de kunst, en het toespitsen van de tragiek op het schuldprobleem.
Schellings oudste tekst over het tragische dateert reeds van 1795. We
treffen hem aan in zijn Philosophische Briefe. Wat de inhoud betreft
komen deze gegevens volledig overeen met zijn latere Philosophie der
Kunst, waar ze meteen in het kader van een totale kunstfilosofie gesitueerd worden. Daarom zullen we ook bij voorkeur van deze latere versie
gebruik maken. In dit verband moeten we dan onmiddellijk de aandacht
vestigen op het feit dat we niet staan voor een esthetiek maar voor een
kunstfilosofie. Dit sluit in dat het tragische weerom niet zal benaderd
worden als esthetische kategorie maar als dramatisch verschijnsel.
Hoe we de kunst ook beschouwen, steeds verschijnt ze volgens Schelling als een eenheid van tegengestelde polen. Evenals de filosofie is ook
de kunst een voorstelling van het oneindige, het bovenzinnelijke, de idee,
dock in konkrete symbolen. Aldus is zij een synthesemoment van het
ideale en het reèle, ze stelt immers dit ideale voor in de konkrete, bepaalde vorm van het kunstwerk. Zij is anderzijds eveneens een synthese
van kennen en handelen. In de kunstschepping wordt immers een weten
bereikt omtrent de dingen, die we er ontmoeten in hun ideale wezenheid.
Doch we bereiken deze wezenheid dan ook slechts in „ein ganz zum
Handeln gewordenes Wissen" ". Benaderen we de kunst tenslotte van
de kant van de schoonheid, dan komen we tot hetzelfde schema. Schoonheid is immers een synthese van waarheid en goedheid, dit betekent
van kennen en handelen. Deze dialektische opbouw zal nu door Schelling
systematisch worden doorgetrokken. Wanneer we vanuit de tegenstelling
tussen waarheid en goedheid nog een stap verder gaan, komen we, en
deze keer niet rechtstreeks onder de invloed van de poètiek van de
tragedie maar louter abstrakt deductief, tot de tegenstelling tussen vrijheid en noodzakelijkheid. Parallel met de waarheid plaatst Schelling
inderdaad de noodzakelijkheid, en parallel met de goedheid, als geworteld in het morele handelen, de vrijheid. Vandaar : ,SchOn ist ein
Gedicht, in welchem die hOchste Freiheit sich selbst wieder in der Notwendigkeit fai3t. Kunst demnach eine absolute Synthese oder Wechseldurchdringung der Freiheit and der Notwendigkeit." 25
24 F. W. von Schelling, Sãmmtliche Werke, Stuttgart, 1856-1861, afd. I, dl. V, p. 381.
25 F. W. von Schelling, Werke, afd. I, dl. V, p. 383.
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Niet alleen de tragedie dus maar de kunst als zodanig en elke vorm
van schoonheid realiseren de synthese van vrijheid en noodzakelijkheid.
Van een moraliserende betekenis moeten we hier nog niet spreken. Een
morele waarde kan deze tegenstelling ten andere ook nog niet hebben,
aangezien het hier gaat om een formele oppositie. De dialektische beschouwing van het schone en van de kunst levert dus een denkschema,
dat evenmin als bij Kant zonder meer buiten de kunst mag toegepast
worden. De vraag is echter of men kan ontsnappen aan een moraliserende
interpretatie eenmaal dat men op het vlak van de tragedie gekomen is
en men deze tegenstelling in beelden moet aanschouwelijk maken.
Nemen we nu, om ons tot de literaire kunst te beperken, de literaire
genres, dan zullen de twee dialektische polen gelegen zijn in epiek en
lyriek, terwijl de tragedie deze beide in een totale synthese zal overbruggen. De lyriek zouden we kunnen noemen de gesubjektiveerde vorm
van de tegenstelling vrijheid-noodzakelijkheid. Zij is de kunst van de
reflexie, van het weten of van het bewustzijn, en op dit vlak weet ze
voor zichzelf de synthese te realiseren. Daartegenover staat de epiek als
kunst van de absolute, maar konfliktloze objektiviteit. De epiek
stelt immers het tijdeloze handelen voor, het handelen als dusdanig,
zodat bier geen plaats is voor een tegenstelling tussen het eindige en het
oneindige. Alle synthese van beide zal de tragedie de tegenstelling tussen
vrijheid en noodzakelijkheid in zich opnemen, doch ze zal dit konflikt
objektiveren, waardoor ze dus ook datgene wat eigen is aan de epiek in
zich opneemt. Eenmaal zover kunnen we nog nauwelijks ontkomen aan
een moraliserende interpretatie in de zin van Schiller : „Das Wesentliche
der TragOdie ist also ein wirklicher Streit der Freiheit im Subject und der
Notwendigkeit als objectiver, welcher Streit sich nicht damit endet, dal
der eine oder der andere unterliegt, sondern daI3 beide siegend und
besiegt zugleich in der vollkommenen Indifferenz erscheinen." 26
Schelling drijft de ethische interpretatie echter verder dan Schiller.
Een 'outer uiterlijk ongeluk lijkt hem niet belangrijk genoeg voor de
tragiek. Het ongeluk moet zo groot mogelijk zijn. Welnu het grootste
ongeluk is erin gelegen schuldeloos schuldig te worden door het noodlot.
Zo situeert hij het tragisch konflikt totaal in het schuldprobleem.
Dat de schuld bier een functie heeft die grondig verschilt van de
Aristotelische hamartia is op zichzelf duidelijk. In de filosofie van Aristoteles speelt de doelgerichtheid een zeer belangrijke rot. Een wezen
26
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F . W. von Schelling, Werke, afd. I, dl. V, p. 693.

wordt bepaald door zijn finaliteit. Dit geldt ook in de Aristotelische
poetiek, en meer bepaald in verband met de tragedie. Aristoteles begint
met het doel van de tragedie vast te leggen, en eenmaal dit doel omschreven is de vraag voor elk ondergeschikt probleem dezelfde : hoe
kan deze of gene factor ertoe bijdragen om het gestelde doel te bereiken ? Zo wordt ook het schuldprobleem bij Aristoteles in hoofdzaak
bepaald door het te bereiken doel : het opwekken van vrees en medelijden. Bij Schelling daarentegen is de schuld het centrale en essentiele
gegeven van de tragedie en de tragiek geworden.
Het voorbeeld dat Schelling bier voor ogen heeft gestaan, is dat van
de Oidipoes van Sofokles, Oidipoes die, onwetend omtrent de reele
draagwijdte van zijn daden, zijn vader vermoordt en zijn moeder huwt,
daartoe in feite gekomen door een orakel van de goden, die de schuld
van het voorgeslacht wreken door de nakomelingen in nieuwe schuld te
dompelen. Zijn misdaden begaat Oidipoes dus terzelfdertijde schuldig
en onschui dig : de wil en de vrijheid zelf worden er door een vreemde
noodzakelijkheid ondergraven.
Hiermede raakt Schelling in feite een van de centrale verschijnselen
van de Griekse tragiek. Of daarmede echter het tragische in zijn totaliteit
bereikt wordt, is een andere vraag, die we moeilijk positief kunnen
beantwoorden omdat het probleem te zeer behandeld wordt in functie
van de tragedie en dan nog wet van een bepaalde tragedie. Zoals we
vroeger reeds opmerkten, bereiken we met de dramatische verschijningsvorm van het tragische nog niet noodzakelijk het tragische in zijn ruimste
en meest algemene betekenis. Dit wordt nog minder het geval wanneer
het onderzoek al te zeer door een enkel prototype wordt bepaald.
De invloed van het Kantiaanse idealisme is echter te diep en de neiging
tot een konsekwent doorgevoerde dialektiek te sterk om in deze dissonant
het wezen van de tragedie te leggen. De tragedie is een kunstwerk en
towel omwille van haar kenwaarde als omwille van haar schoonheidswaarde moet zij een revelatie zijn niet van de gespletenheid maar van
de eenheid van het bestaan. Deze eenheid wordt in de tragedie symbolisch
voorgesteld in de vrijwillig aanvaarde straf. Wanneer de held dus niet
kan ontsnappen aan de dwang van het noodlot en dientengevolge schuldig moet worden, dan zal hij op een andere manier zijn vrijheid affirmeren zonder echter tegen de straf in opstand te komen. Hij zal vrijwillig
de straf op zich nemen voor een schuld waaraan hij eigenlijk niet schuldig
is : „Es ist der grake Gedanke and der hOchste Sieg der Freiheit, willig
auch die Strafe fur ein unvermeidliches Verbrechen zu tragen, urn so im
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Verlust seiner Freiheit selbst eben diese Freiheit zu beweisen, and noch
mit einer Erklarung des freien Willens unterzugehen." 27
Deze morele overwinning van de held op het noodlot is essentieel voor
de tragiek. Doch net als bij Schlegel moeten we ook bier opmerken dat
we daarmede verschuiven van het tragische naar het sublieme. Schelling
spreekt ten andere van het tragisch sublieme en maakt daarmede het
tragische tot een verschijningsvorm van het sublieme. Een dergelijke
tragiek moet uiteindelijk beperkt blijven tot het domein van de tragische
kunst. Hoezeer de kunst ook op grond van haar overeenkomst met de
filosofie, een doorlichting van het bestaan moet zijn, toch moet Schelling
toegeven dat hij aan het einde van zijn kunstleer, en juist daar waar de
literaire kunst haar hoogtepunt bereikt, het kontakt met de werkelijkheid
heeft verloren. Nadat hij in de laatste van zijn Philosophische Briefe een
beschrijving van het tragische in de tragedie heeft gegeven, besluit hij :
„Aber ein solcher Kampf ist auch nur zum Behuf der tragischen Kunst
denkbar : zum System des Handelns kOnnte es schon deswegen nicht
werden, weil ein solches System ein Titanengeschlecht voraussetzte, ohne
diese Voraussetzung aber ohne Zweifel zum grOf3ten Verderben der
Menschheit ausschluge." 28
De tragiek is daarmee in haar verhevenheid een zuivere esthetische
aangelegenheid geworden. Zoals we reeds opmerkten hangt dit o.m.
samen met het wezen van de dialektiek zoals deze door Kant en achteraf
door Schelling en Hegel op konsekwente wijze werd uitgewerkt. Gezien
van het standpunt van de methode is deze dialektiek ongetwijfeld waardevol voor de systematische opbouw van de esthetiek en de kunstfilosofie.
Doch deze dialektiek kan een keurslijf worden, of een louter spel van de
geest, zonder kontakt met de werkelijkheid. De esthetiek van Vischer
zal later aantonen dat dit gevaar niet denkbeeldig is. Men zal dan ook
spoedig gaan spreken van verbaaldialektiek, en Bahnsen zal juist proberen deze verbaaldialektiek to vervangen door een Realdialektik, die
opnieuw kontakt zoekt met de reèle werkelijkheid.
De beperktheid van deze methode wordt reeds voelbaar bij Schelling.
Zij zal al even duidelijk naar voren komen bij Hegel. Langs een enigszins
andere weg, nl. de toepassing van de dialektiek op het handelingsaspekt
van de tragedie, zal hij tot analoge opvattingen komen, en daarmee ook
in een analoge eenzijdigheid vervallen. Van het driemanschap Schelling,
Hegel en HOlderlin zal alleen deze laatste erin slagen zijn omschrijving
27 F. W. von Schelling, Werke, afd. I, dl. V, p. 697.
28 F. W. von Schelling, Werke, afd. I, dl. I, p. 338.

120

van het tragische zo ruim te houden dat zij aanpraak kan maken op
algemene geldigheid.
Maken we nu het bilan op van deze eerste benaderingen van het
tragische, dan is het duidelijk dat we aan een beginpunt staan. Veel moet
nog uitgewerkt en aangevuld worden. Toch treffen we reds in dit stadium
de faktoren aan die kenmerkend zullen zijn voor de verdere idealistische
theorie van bet tragische. Om te beginnen is het tragische, spijt de sterke
invloed van de opvattingen over de tragedie als literair genre, een esthetische kategorie geworden die een plaats gevonden heeft in de algemene
esthetiek. Daarbij wordt het tragische niet bepaald langs zijn affectief
aspekt doch wordt het benaderd in het kader van een dialektisch wereldbeeld, dat daarenboven positief gericht is. De positieve tendens van deze
filosofie leidt tot het opnemen van een positief element in de bepaling
van het tragische, waardoor de specifieke tragische kwaliteit verward
wordt met het sublieme zoals het door Kant werd opgevat. En tenslotte
is men er door een ethische toepassing van Kants begrip van het sublieme
toe gekomen het tragische te situeren in de sfeer van het ethische. Langs
verschillende wegen, logisch verantwoord of niet, zal het tragische in
gans het 19e eeuwse idealisme steeds vanuit het ethische inhoud en realiteitswaarde krijgen. Elk van deze punten kan ongetwijfeld aangevochten
warden. Dit zal voor een deel gebeuren in het idealisme, voor een deel
ook in de filosofische interpretaties van de 20e eeuw die het tragische
zullen losmaken uit de esthetiek. Met deze vroegste interpretaties werd
echter een basis gelegd waarop het grootste gedeelte van de 19e eeuw
zal kunnen bouwen.
H. VANDERMOERE
Leuven
Aspirant van het N.F.W.O.
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KRONIEK
CODICOLOGIE EN FILOLOGIE XIV

FILOLOGIE EN PALEOGRAFIE I

Translitteratie niet alleen bij het uitgeven van een tekst, maar in beginsel
ook reeds bij het „alleen maar lezen" van een oudere bron – is een handeling
van semiologisch-linguistische aard. De bestudering ervan is, in engere zin, de
taak van de grammatologie, die de grafeem-systemen onderzoekt. De handeling
is echter alleen mogelijk dank zij de paleografie. Deze kent de vormen in al hun
historisch-geografisch bepaalde verscheidenheid, in al de variabiliteit waarin de
schrijvende hand ze achterlaat. Het is haar taak binnen de veelheid telkens de
constanten vast te stellen, een taak waarbij soms bijzonder moeilijke problemen
op te lossen zijn en ook opgelost worden, zelfs als de paleografie zulke problemen als zodanig zelf niet onderkent. De laatste opmerking klinkt misschien
vreemd, of ironisch, maar zij moet gemaakt worden omdat de paleografie in
zulk een hoge mate en bij zo velen nog een ervaringswetenschap is. De resultaten
behoeven er niet minder betrouwbaar en waardevol om te zijn, en de filologie
heeft hier alles van de paleografie te lezen, dat wil zeggen : te ontvangen, gezien
het feit dat wij met een specialisme te maken hebben. De filologie ontvangt dus
de kennis van de constanten der soms uiterst variabele figurae, en moet daarna
haar eigen, grammatologisch, onderzoek verrichten. Zij moet b.v. vaststellen of
bij het voorkomen van een lange s naast een ronde s, of een open a naast een
gesloten a sprake is van, niet significatieve, grafische constanten dan wel van
grafemen. De taak van de paleograaf binnen de filologie is in dit geval van strikt
technisch-wetenschappelijke aard.
De paleografie, die als autonoom vak van wetenschap de geschiedenis van het
schrift onderzoekt, heeft bier een dienende taak ten behoeve van de filologie. In
tweeerlei opzicht ligt echter het paleografisch bedrijf als wetenschappelijke discipline binnen het veld van de filologie, waarmee het in dat geval door de
doelstelling intrinsiek verbonden is. Het betreft de determinatie naar tijd-en-plaats
van een bron, en de identificatie van persoon-en-hand. De conclusies zijn in deze
gevallen ook voor de filologie eindresultaten, en zij neemt deze zelfs over als
feiten. Dit laatste echter geeft de filologie het recht en zelfs de plicht, zich een
oordeel te vormen over het voorafgaande onderzoek en de daarbij gevolgde
methode waarvoor de paleografie de verantwoordelijkheid draagt.
Niet iedere filoloog is zich van dit laatste bewust. Menigeen heeft de neiging
om zich ook bier neer te leggen bij de specialistische kennis van de paleograaf.
Men is dan geimponeerd door een grote en bijzondere kennis die men zelf – maar
dat met het volste recht – niet verworven heeft, maar men is dan tevens misleid
door gebrek aan kennis en inzicht ten aanzien van de methodologie van het eigen
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vak, een onkunde waartoe men niet het recht heeft, en waarmee noch de filologie
noch de paleografie gediend is. Een eenvoudig voorbeeld kan dit duidelijk maken :
De paleografie kan meedelen dat een „d met een loodrechte stok" een kenmerk
is voor determinatie. Dat is een gegeven dat een filoloog, ook al mocht hij goed
geoefend zijn in het lezen van oud schrift, niet uit eigen ervaring behoeft te
kennen. Hij mag dit feit van de paleografie aannemen, maar zal nu, uit de aard
der zaak, willen weten voor welke streek en in welke tijd dit kenmerk geldt.
Krijgt hij nu dit laatste gegeven, dan heeft hij echter het volste recht om te
vragen hoe het onderzoek was dat er toe leidde. Gebruikte men uitsluitend bronnen die naar tijd en plaats gedetermineerd waren ? Van welke aard waren die
bronnen ? Hoe intensief en hoe extensief was het onderzoek ?
Nu verneemt hij echter nadien dat een ervaren paleograaf heeft opgemerkt
dat hij deze d „die in de eerste helft der 13e eeuw beet te verdwij nen, „in
Nederlandse hss. van c. 1280 nog wel heeft aangetroffen" 1 . Het recht van
navraag verandert hierdoor in een plicht van controle. De filoloog zal nu niet
alleen willen weten hoe het paleografisch onderzoek aanvankelijk werd verricht, maar hij zal zich wellicht afvragen, of er wel onderzoek werd verricht
dat tot de gecorrigeerde opvatting leidde, of hij m.a.w. niet als resultaat een
opvatting heeft aangeboden gekregen die slechts berustte op de ervaringskennis
van een aantal pal eografen. Die achterdocht als men het zo wil noemen —
zou niet ongegrond zijn, want het moet iedere filoloog wel verontrusten,
hoe weinig controleerbare gegevens van deze aard er in paleografische handboeken kunnen worden gevonden. Hij kan begrijpen dat men globaal in zijn
mededelingen blijft wanneer men spreekt over „stir en over „ductus", maar
als het om een kenmerk gaat, dan moet het mogelijk zijn een exact verslag uit te
brengen van de bevindingen.

* * *
De overtuiging dat codices „op het schrift" gedetermineerd kunnen worden,
bestaat vooral bij filologen die niet zelf met bronnen werken. Hun geloof in de
paleografie zou waarschijnlijk geschokt worden wanneer zij eens de moeite
namen om de gegevens uit de catalogus van een willekeurige verzameling naat
tijd en plaats te ordenen. Zo dit voor hen het einde van een legende betekende,
zou het een bijzonder nuttig experiment geweest zijn, want het is bij elk onderzoek
noodzakelijk dat men de beperkingen kent van de apparatuur die men inschakelt,
en de filoloog mag — dankbaar een specialisme als de paleografie tot zijn apparatuur rekenen. In het schrift van codices die op een hoog niveau gemaakt
werden, kunnen specifieke characteristica in zulk een hoge mate ontbreken dat,
bij ontstentenis van andere gegevens, de determinatie slechts van zeer globale
althans bij de tegenwoordige stand van de paleografie. In de
aard kan zijn,

1 G. I. Lieftinck, Ts. 65 (1948), p. 160.
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valt het bijvoorbeeld op hoe vaak een eeuw nog als tijdseenheid moet worden
gegeven. De datering valt dan dus terug op de meest elementaire periodisering
die de cultuur- en beschavingsgeschiedenis kent, en met de handboeken voor de
paleografie in de hand mag de filoloog zich afvragen of men er niet beter aan
had gedaan als men de benadering in de tijd nog ruimer had genomen. Het
globale karakter wordt nog versterkt wanneer men die van de ruimte erbij betrekt : geschreven in de Nederlanden, geschreven in Frankrijk, geschreven in
Italiè, zijn bepalingen die veel meer een vraag stellen dan dat zij inlichtingen
geven. Toch blijven die grote ruimten, waarvan de begrenzingen zo verrassend
zijn juist als het cultuurvormen betreft, ook nog bestaan bij verschillende uitvoerig
bestudeerde codices uit dezelfde verzameling. De dateringen lopen in dit laatste
geval meestal terug tot begrenzingen binnen een kwart-eeuw, maar daarbij kan het
schrift geen factor geweest zijn omdat het juist weer codices betreft van hoog
niveau. Wat in zulke gevallen vreemd blijft, is de aanduiding der perioden.
Immers men mag aannemen dat datering berust op eigenschappen die men in
gedateerde codices heeft aangetroffen, – en waarom heeft men dan de begrenzingen niet nauwkeuriger aangegeven ?
In de vijftiende eeuw verandert dit beeld. De produktie neemt toe, en misschien is er ook wel meer bewaard gebleven dan uit vroegere perioden het geval
was. Hoe dit ook zij, men krijgt de indruk dat betere determinatie mogelijk is
geworden door bestudering van de paleografische eigenschappen in een groot
aantal codices waarvan de colofons de gegevens voor de determinatie zelf verstrekken. Hierbij kan zich echter een moeilijkheid voordoen die men bij benaderende dateringen nogal eens aantreft, maar die in vele gevallen gemakkelijk
vermeden kan worden.
Willem de Vreese heeft eens een codex met een tekst van Jan van Leeuwen
op grond van het schrift de globale datering „einde van de vijftiende eeuw"
gegeven. Later bleek echter dat hij een colofon over het hoofd had gezien
waarin de kopiist zich bij name noemde en zelf meedeelde dat hij het boek
in 1540 had gemaakt. Zulk een vergissing is mogelijk, en De Vreese zelf
heeft in een ander geval er met nadruk op gewezen dat een hand nog gebruikt
kan blijven in een tijd waarin het schrift over het algemeen veranderd is, en wel
wanneer een kopiist toevallig een hoge leeftijd bereikte. De fout die hier gemaakt
werd was dus dat de paleograaf alleen rekening hield met de periode waarin de
door hem waargenomen schriftkenmerken algemeen voorkomen, en dat hij verzuimde de uiterste datum op to geven waarin deze in een gedateerde bron nog
konden worden aangetroffen. Daarom had De Vooys 3 beslist ongelijk toen hij
op dit geval wees, maar daarbij vermeldde „Het schrift wijst op het einde van
2 Inventaris van de handschriften van het Museum Meermanno-Westreenianum, samengesteld dcor P. J. H. Vermeeren en A. F. Dekker. 's-Gravenhage, 1960.
De lezers van deze Kroniek zullen begrijpen dat het hier gaat om een vriendschappelijk
degenspel tussen de eerste en de tweede ondertekenaar.
3 Ts. 22 (1903), p. 143.
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de 15de eeuw, en ieder zou met De Vreese het handschrift in die tijd plaatsen".
Men had uit de fout van de ervaren paleograaf de lering moeten trekken dat
voor datering van een hand tenminste drie en misschien wel vier begrenzingen
nodig zijn ; dit laatste namelijk, wanneer er ook een aanloop-periode voor de
determinerende kenmerken is. In deze wijze heeft De Vreese het handschrift van
Die eerste bliscap gedateerd 4 . Hij constateerde toen dat de codex op zijn vroegst
omstreeks 1465 geschreven moest zijn, waarbij wij mogen aannemen dat hij de
datum noemde van de oudste codex waarin hij de relevante schriftkenmerken had
aangetrof fen. Vervolgens deelde hij mee dat het waarschijnlijk geschreven was
tussen 1470 en 1480, een korte periode waarin deze schriftkenmerken dus • dominant geweest moeten zijn. Maar hij voegde er nog aan toe dat de codex ook veel
later en misschien pas tussen 1520 en 1530 ontstaan kan zijn, indien het het werk
was van een zeer bejaarde kopiist. Met zulke gegevens, ook al laten die nog veel
ruimte toe, is de filologie gebaat, en deze gegevens kunnen altijd verstrekt worden
wanneer de paleograaf zich bij zijn onderzoek en conclusies strikt houdt aan het
gebruiken van gedateerde of dateerbare codices.
Het gehele beeld van het paleografisch apparaat zal dan ook veranderen wanneer het plan van de paleografen om zich in het vervolg op controleerbare gegevens to baseren zal zijn uitgevoerd 5 . Alles zal daarbij ervan afhangen, of er inderdaad relevante eigenschappen kunnen worden vastgesteld voor nauwkeurige determiftatie. Dat is een aangelegenheid die de filologie voorlopig rustig kan overlaten
aan de paleografen zelf. Hun lijsten van gedateerde en dateerbare – liefst algemener : gedetermineerde – codices en eventueel andere bronnen, en het daarbij
behorende illustratieve materiaal, zullen de uitkomsten van een nieuwe, eindelijk
wel gefundeerde schriftanalyse mogelijk maken. Is dat stadium eenmaal bereikt,
dan zal de paleografie ook onder dit zo belangrijke aspect voldaan hebben aan
de eisen die tegenwoordig door de wetenschap worden gesteld.
(wordt vervolgd)
W. GS HELLINGA
P. J. H. VERMEEREN

4 Die eerste bliscap van Maria, uitg. door W. de Vreese 0931). Inl. pp. xiii-xiv.
5 Zie Kroniek IX en X.
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IN MARGINE
NEDERLANDSE BEWERKINGEN VAN „LA RIOTE DU MONDE"
Aan het bronnenonderzoek van onze oudere literatuur is in de afgelopen
honderd jaar al heel wat gedaan (al blijft er nog genoeg te doen), met uitzondering, meen ik, van de rhetoricalia, bepaaldelijk de refreinen. Het is in dit
verband zeker typerend, dat een daarop betrekking hebbend hoofdstuk ontbreekt
in het standaardwerk van A. van Elslander Het Refrein in de Nederlanden tot
1600 (Gent 1953). Men heeft tot dusver, naar het schijnt, – en wellicht veelal
niet ten onrechte aangenomen, dat thema's en motieven oorspronkelijk waren,
eigen vindingen van de dichters. De weinige bekende voorbeelden van het tegendeel, kan ik nu althans met een vermeerderen. Het betreft het eerste van het
zestal refreinen uitgegeven door Jan Broeckaert Rederijkersgedichten der XVIe
eeuw (Gent 1893), een bundel, die Van Elslander in zijn a.w. niet noemt en
dus kennelijk niet onder ogen heeft gekregen. Dit is inzoverre jammer, dat ik
nu weinig meer over deze bundel kan zeggen, dan wat Broeckaert in zijn inleiding
meedeelt. Bij mijn weten is er ook later nooit meer over geschreven.
Broeckaert dan voert verschillende argumenten aan, die pleiten voor Dendermonde als plaats van herkomst van zijn bundel, wat natuurlijk, zoals hij zelf
ziet en bewijst, niet betekent, dat de in deze bundel verzamelde gedichten ook alle
door Dendermondse rederijkers geschreven zouden zijn. Een verdrietige omstandigheid is, dat wij over de rhetoricale bedrijvigheid in Dendermonde (kamers en
dichters) zo weinig weten, voornamelijk wel omdat daar zo heel veel verloren
is gegaan.
Bepalen we ons tot de refreinen. In de Dendermondse bundel moeten er tien
zijn afgeschreven uit een omvangrijker verzameling, want op de keerzijde van
blz. 105 las Broeckaert : „Hiernaer volghen L(50)refereynen". Van die tien geeft
de uitgever er ons maar zes. Waarom niet alle ? Waren ze te scabreus ? Men kent
het geval met de „Tongersche" bundel (uitg. d. J. Frere en J. Gessler, Tongeren
1925), waar men in de inleiding blz. 15-6 leest : „Een paar `refereynen' in `sotte'
en een achtregelig stuk (blz. 437) hadden wij achterwege gelaten, wij1 zij ons
uit zedelijk oogpunt al te plat toeschenen... Om volledig te zijn, geven wij – op
aandringen van en folklorist en taalkundige – het hier ontbrekende in een
bijvoegsel uit, een privaatdruk, niet voor den handel bestemd". Wie heeft ooit
dit bijvoegsel gezien ? Ik niet. Maar wat het gekste is : ook de „officièle" uitgave
heet „Privaatdruk" en het achtregelig stuk vindt men daar op blz. 44, niet die
paar „refereynen in t'sotte" !
Het eerste – in de bundel blijkbaar het vierde (zie inl. blz. XVII) – door
Broeckaert uitgegeven ref rein (blz. 43 e.v.) bestaat uit vier strofen (drie plus
prince) van resp. 17, 15, 16 en 17 regels. De vraag rijst : Heeft de uitgever
regels geschrapt of waren ze in zijn handschrift al uitgevallen ? We krijgen geen
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uitsluitsel. Maar daarover willen we het nu niet hebben. Waar het ons op dit
ogenblik om gaat, is dat de onbekende refreindichter bekend moet zijn geweest
met het thema, dat in de Franse literatuur op tal van manieren is gevarieerd en
dat dan zijn naam heeft gevonden in La Riote du Monde. De uitgave door J.
Ulrich van een aantal dicht- en prozalezingen (of bewerkingen ?) in Zeitschrift
far romanische Philologie 8 (1884) p. 275 suiv. en 24 (1900) p. 112 suiv. zal wel
niet op volledigheid kunnen Bogen, maar voor ons duel is het voorlopig genoeg.
Een monografie is er aan dit werk, zoveel ik weet, nooit gewijd, al zou die zeker de
moeite lonen. (Zie Naschrift). We moeten het voorlopig doen met de schaarse mededelingen van Ulrich t.a.p. 24 (1900) p. 119-120 en de inleiding tot de uitgave
of liever weergave van een Riote-tekst door Ch. V. Langlois La vie en France au
Moyen Age etc. (II) (Paris 1925) p. 129-131 (vgl. ook E. Faral La vie quotidienne au temps de Saint Louis (Paris s.d.) p. 232 suiv.). La Riote du Monde
schijnt in de handschriften voor te komen, hetzij afzonderlijk, hetzij als middenstuk (maar dan piece de resistance) van een omvangrijker geheel, waarvoor ik
moge verwijzen naar Ulrich t.a.p. Om de Riote te karakteriseren, kan ik niet
beter doen dan hier aan te halen, wat Langlois t.a.p. schrijft : „La Riote du monde
est essentiellement une farce sur ce probleme insoluble : 'Comment se conduire
dans la vie pour ne pas preter a la medisance', ou, comme l'auteur du Doctrinal
Sauvage aime a dire, 'Si que vous ne soiez vilainement repris' ? Elle est gaffe,
vivante, et instructive pour nous a cause des conversations qui s'y croisent. Et ii
y a, sous ce badinage, des profondeurs d'ironie ; le rimeur anglo-normand dit
tres Bien :
Qy cest(e) trufle velt entendre
Auke de sen purra aprendre.
On concoit d'ailleurs que Tien n'etait plus aise que d'allonger une piece comme

la Riote, a composition Fiche, indefiniment extensible, comme celle de li Proverhe
au vilain, en y inserant des supplements de toute sorte : paragraphes nouveaux ou
autres additions" (p. 129-130).
Inderdaad : de voorbeelden konden ad infinitum worden uitgebreid (maar
blijkbaar ook ingekrompen). Ik telde in een redactie bij Ulrich in Zs. f. rom.
Phil. 24 (1900) p. 112-4 niet minder dan 24 motieven, in een andere (aid. 8
[18841 p. 283-5) 16 en in de hierna nog te bespreken middelnederlandse rijmbewerking 14, terwij1 het ref rein bij Broeckaert er slechts 7 telt.
Ik sprak zojuist van een middelnederlandse rijmbewerking, want de Riote is
niet alleen bekend geweest aan de anonieme refreindichter in de Dendermondse
bundel, maar ook aan de al even onbekende berijmer van dit thema, van wiens
prestatie wij kennis kunnen nemen dank zij twee handschriften, het eerste afkomstig (ik citeer Verdam, zie ben.) van Van Hulthem (no. 192), thans op de Kon.
Bibl. te Brussel en uitg. door Blommaert in D. War. 1, blz. 134-6 en het tweede
een blaadje perkament, indertijd door De Vries van een zijner Zuid-Nederlandsche vrienden ontvangen, en mij (t.w. Verdam) door hem thans ter uitgave
toevertrouwd" en dan ook door J. Verdam als no. 2 van zijn „Kleine middel127

nederlandsche overblijfselen" in het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en
Letterkunde 11 (1892) op blz. 289 e.v. uitgegeven onder de titel „Niemen en
mach tween heeren dienen". 1k wil bij deze berijming nu niet in bijzonderheden
treden. Uiteraard zou het de moeite lonen na to gaan, welke franse redactie is
gevolgd, welke voorbeelden als niet passend bij het Nederlandse zedelijke
ethos – zijn weggelaten of naar „'s lands gelegenheid verduitst", een onderwerp
voor een afzonderlijke studie, maar ik volsta nu met de opmerking, dat alle motieven, op een na (zie ben.), in het frans teruggevonden worden.
Liever bepaal ik me voorshands tot het refrein bij Broeckaert. 1k constateer al
dadelijk, dat de refreindichter de middelnederlandse rijmbewerking niet heeft
gekend, omdat het motief van de kleding (zijn eerste voorbeeld) in de mnl.
bewerking niet wordt gevonden, wel daarentegen in de franse redacties. Jammer
alleen, dat hij hier in herhaling vervalt. Hij zegt immers in vs. 3 - 8 :
Want ist dat ick een fray habijt wil dragen,
Wie is dien frayaert, zal men dan vragen ?
Dus en zal ick tvolck nimmermeer veraccorderen.
Draeg ick een quaet habijt om mijn verneren,
Ick worde veracht ; dus vallet mij suer ;
Men zal seggen : laet de mager vincke passeren,
waarop onmiddellijk volgt :
Draeg ick een moy habijt, 't volck zegt met rigeur
Ja, siet wie daer comt, 't es eenen monseur,
Men siet dat wel aan sijn moy cleeren !
Hij vult dan die eerste strofe op met moralisaties, die op zijn „stok" moeten
uitlopen. Zoals gezegd, vindt men het motief van de kleding niet in de mnl.
rijmbewerking, wel in het frans, zo bij Ulrich t.a.p. 8 (1884) p. 284: „Se je sui
honestement viestus, cil la doit encore les deniers de se robe ; vees, it cuide que
li rois soft ses porkiers". Se je sui malvaissement viestus, „chil la fait le truant
et le paillart, it fineroit plus de deniers que je ne feroie" (men lette op de realistische t.o. de moralistische opmerkingen, resp. bij de Fransman en de rederijker !).
N.B. Langlois heeft blijkbaar deze – franse – redactie gevolgd, want hij citeert
bijna ietterlijk en dan nog op dezelfde, d.i. achtste plaats (in ons refrein de
eerste).
Wijst de kleding bij onze rederijker al op een typisch volkskenmerk (hier het
eerste, in het frans het achtste of zoveelste voorbeeld), de Nederlandse kuisheid,
of wil men ingetogenheid blijkt pas goed bij het tweede voorbeeld, de liefde.
Gae ick tot mijnen lieve om eenich confoort,
Uut liefde openbare (1. openbaren) Venus secreten, enz.
Let op het gecursiveerde : hij gaat tot zijnen lieve, jaagt dus niet op vrouwen in
het algemeen, zoals in het frans en bij Verdam. Maar duidelijker nog is hetgeen
volgt
Al en sprake ck teghen haer maer een woort,
Siet hem daer loopen suyt, west en noort !
Ick werde terstont eenen Venusjancker geheeten.
Spreke ick tot geene, het wort oock mij verweten,
Men zal seggen dat ick aen den ossestal hebbe geseten !
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Vergelijk daarmee Verdam t.a.p. vs. 63 e.v. (het 11de voorbeeld !) :
Antier ic gherne goede wive,
Men seit, dat ic putierken blive ;
Latict ooc, so doet men mi ghewach,
Dat ic met vrouwen niet sijn en mach.
Maar nu het frans (Ulrich t.a.p. 8 [1884] p. 284) (als 5e voorbeeld) : „Se j'ainc
les femes, 'c'est uns houries', se je les haic, 'c'est uns herites' of met de woorden
van Langlois (p. 134-5) : „Si j'aime les femmes : 'C'est uns houriers, un putiers' " ;
si je ne les aime pas : „C'est un herites ; que ne l'art on" (= c'est un sodomite ;
que ne le brille-t-on ?). Intussen verraadt de refreindichter zijn bron, als hij in
die tweede strofe waar trouwens ook het rijmschema niet klopt zegt : Spreke
ick tot geene, enz., dus als hij geen vrouw (niet bepaaldelijk zijn lief) benadert,
is hij een lomperd. Let op dit „lomperd" in plaats van „sodomiet" (waarmee
in het frans blijkbaar een homo-sexueel is bedoeld).
Geeft de refreindichter in str. 1 slechts een voorbeeld, in de volgende, str. 2
t/m 4 krijgen we er telkens twee. In str. 2 behalve de liefde ook het spreken (of
zwijgen) in gezelschap. Hier het derde, is het bij Verdam en in bepaalde franse
redacties het tweede voorbeeld
Clap ick in een gheselschap, men segt int ghemeene :
Hoort me dien clappere, hij heeft den clap alleene
Swijg ick, so conterfeyte (= speel) ick den stommen ;
Wa, dien quidamus tonghe is in zijnen mont gebommen (= gebonden)
't Es schande dat hij stom es : waervan mach dat comer ?
Verdam sub 2) t.a.p. blz. 290, vs. 22 e.v. :
Sprekic vele teenegher stont,
Sij segghen dat ic een clappaert ben ;
Sprekic men dan een ander man,
Soo segghen de liede al ommentomme,
Dat ic ga swighende als een stomme.
Ulrich t.a.p. p. 283 : „Se je sui entre le gent et je parole sovent, uns borderes,
it n'ara ja le bec clos' ; se je me tais et escoute, 'c'est uns amuafles, it ne dirai
ja mot'."
In de derde strofe geeft het refrein als vierde voorbeeld de kerkgang en als
vijfde het kroeglopen, drinken of goede sier maken (of hoe men dit verder
noemen wil). Allereerst dan de kerkgang :
Gae ick ter kercken om een goet vermaen,
Ick worde vernaemt eenen popelare en een papiste.
Ist dat ick ter kercken niet en wille gaen,
Ich worde vernaemt voor een ketter of lutriaen
Leuk, dat „lutriaen" als aanpassing aan de tijd (16e eeuw), Verdam heeft t.a.p.
blz. 290 (als eerste voorbeeld !), vs. 17 e.v. :
Want gae ic eenpaerlec ter kerken,
Het sijn liede, diet in quade merken
Ende segghen, ic ben een populare ;
Ga icker niet, sy segghen to ware,
Dat ic ben argher dan een hont.
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Vgl. Ulrich t.a.p. p. 284 (het 4e voorbeeld !) : „Se je vois volentiers au moustier,
`c'est uns papelars' se je n'i vois, 'c'est uns bougres', bij Langlois (eveneens het
4e voorbeeld, maar waar de hond verschijnt) t.a.p. p. 134: „Si je vais volontiers
l'eglise : 'C'est une papelars' si je n'y vais pas : 'C'est uns bougres' ou bien 'II
ne croit Deu mes c'un Chien'. De hypocrisie vinden we ook in de lezing van
Epinal (uitg. d. Ulrich in Zs. f. rom. Phil. 24 [19001 p. 112 suiv.) :
Et s'il va souvent oh- messe,
On dit : par ypocrissie esce ;
Qu'il fait le beguin papelart.
Et s'il i va ou tempre ou tart,
On dit qu'il vient de mauvais lieu ;
C'est ung bougre, it ne croit dieu
, maar de Nederlanders noemen die „bugger", die associaties wekt aan paederastie
maar liever niet.
Het „fuiven" (eten, drinken, kroeglopen, goede sier maken, enz.), het vijfde
voorbeeld bij de refreindichter :
Ist dat ick mijnen tijt in jockheyt verquiste,
Ic worde met rechte genaemt een doochniet...
Wil ick oock niet drincken, ick blijve beschaemt...
Dan seggen dees commeren als zij sijn versaemt :
Wa, dien coelpap en zoude niet dorven een Corte verteeren,
vindt men in de franse redacties op uiteenlopende plaatsen terug en dan verdeeld
over eten, drinken en feesten, zoals ook in de berijming bij Verdam : zijn derde
voorbeeld is kroeglopen (waar onmiddellijk dobbelen op volgt – de associatie is
duidelijk voor wie mijn artikel over heilige en onheilige dronkenschap in de
middeleeuwen heeft gelezen, in Volkskunde 1960, blz. 1 e.v.), maar in geen der
door Ulrich uitgegeven teksten terug te vinden), zijn achtste eten en zijn twaalfde
feesten.
Het „Prince" van ons refrein is ook in zoverre merkwaardig, dat het eerste
van de daar gegeven voorbeelden, t.w. dapperheid of vechtlustigheid wel bij
Verdam t.a.p. blz. 290-1 als vijfde en zesde motief terug te vinden is, maar, als
ik goed zie, niet in de tot dusver uitgegeven franse redacties. Of de passage zou
moeten slaan op een (gewapend ?) conflict bij overspel, waaraan ik voorlopig
nog niet wil denken. Al is het waar, dat al wat op buitenechtelijke liefde in het
frans betrekking heeft, in de Nederlandse lezingen ontbreekt. Maar er ontbreekt
bij ons zoveel meer. Zo bijv. het uiterlijke voorkomen : of je dik of mager bent,
groot of klein, behaard of kaal, het is nooit goed, altijd heeft men kritiek. De
diverse soorten huwelijken krijgen in het frans ook hun beurt : een jonge man
met een jonge vrouw is niets, het zijn babies, een oude met een oude is waardeloos, wat willen ze nog ? Een oude met een jonge is al even onzinnig, enz. Kende
men in onze lage landen die gevallen niet ? of verbood een puritanisme avant la
lettre het aanroeren van dit chapiter ?
Hoe het zij de tegenstelling van arbeid en lediggang, het laatste voorbeeld in
ons refrein, vindt men weer overal terug. Verdien je veel, dan ben je een „woekeraar", verdien je niet veel of niets, dan kom je aan de galg (zo in ons refrein)
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of eleganter elders : „Waar haalt hij het geld vandaan om zo te 'even ?" (zo bij
Verdam) of „wat een sukkel" (zo bij Ulrich t.a.p. 284: „c'est uns chaitis, it ne
tenra j a tiere").
Is La Riote du monde niet een variatie op het thema, dat men altijd wel een
stok vindt om de hond te slaan ? En als zodanig eeuwig actueel ?
J. J. MAK
NASCHRIFT. Nadat het bovenstaande geschreven was, vestigde de romanist
Dr. J. R. Smeets mijn aandacht op Fr. Michel „La riote du monde" (Paris 1834),
dat voor mij onbereikbaar bleek ; trouwens ook Ulrich spreekt (Zs. f. rom. Phil.
24, 1900) S. 117 van de „Seltenheit dieses Opusculums" ; hij heeft het dus
gekend, maar er blijkbaar niet zo veel levenssappen uit kunnen puren. Verder
schijnt „La riote" ook voor te komen in de bekende fabliaux-verzameling van
Montaiglon en Rainaud en in verscheiden literatuurgeschiedenissen en passant te
zijn vermeld (zo in de Hist. litt. de la France 23, p. 103 en G. Paris, La lit.
franfaise au M.A. (Paris 1890) p. 154. Ook schijnt Michel in de inl. tot zijn
uitg. van de Roman de la Manekine (1840), p. 5 de „Riote" te noemen. Ik betuig
bij deze Dr. Smeets mijn dank voor deze opgaven, die wellicht van nut kunnen
voor een nader onderzoek.

NAAR AANLEIDING VAN EEN BOEKBESPREKING
In Sp. der Lett. 7e jrg. (1963-'64), nr. 4 brengt E. H. Dr. N. de Paepe in een
bespreking van de Beatrijs-uitgave van Dr. F. Lulofs ernstige bezwaren naar
voren tegen sommige opvattingen van Dr. L. Naar mijn mening geschiedt dit
terecht, terwijl ik me eveneens kan verenigen met de meeste van N. de Paepe's
kritische opmerkingen bij door Dr. L. geplaatste voetnoten. Aan het slot zijner
recensie gebruikt N. de Paepe daarbij echter ook mijn naam en dit is dan de
verklaring waarom ik op deze boekbespreking meen te moeten reageren.
Op blz. 313 zegt N. de Paepe : in de vv 247-248 (waarvan W. A. F. Janssen
een tijdje geleden volkomen overbodig een crux maakte, Leuv. Bijdr. 50 (1961),
blz. 152-159), is Dr. L. al te voorzichtig als hij daer omme si ghedinct omzet in :
„ (daarom denkt zij), dat is de reden." Wat is daarmee bedoeld ? Is daarom denkt
zij : daaraan denkt zij ? M.i. betekenen de verzen duidelijk genoeg : daaraan
denkt zij, weshalve zij de sleutels daar hing.
Indien mijn art. in Leuv. Bijdr., getiteld Om een komma. De juiste lezing en
de psychologische betekenis van Beatrijs ver y 243-248 volgens N. de Paepe „volkomen overbodig" is geweest, dan is dat zijn goed recht, maar dan behoorde hij
vooreerst te schrijven dat dit aldus is „volgens zijn mening" en dan moest hij
vervolgens het art. zo goed hebben gelezen, dat hij niet ging schrijven dat ik
een crux maakte. De crux, men leze hiervoor mijn art., is n.l. al erkend zo lang
als er Beatrijs-edities bestaan, d.w.z. sedert 1841. En met de interpretatie dezer vv
hebben zich, in voetnoten en artikelen, behalve ondergetekende reeds Jonckbloet,
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Lecoutere, Leendertz, Stracke, Bouman, Tinbergen en Van Dis onledig gehouden.
Desondanks vindt men in de laatste Beatrijs-editie van Tinbergen-Van Dis (18e
dr. 1962) bij vs 247 de opm. : „En de zin en het rijm leveren moeilijkheden op."
Voor een uiteenzetting dezer moeilijkheden en een m.i. betere interpretatie van
Beatr. 247-248 dan die van Lulofs en De Paepe leze men mijn art. alsook de
juist genoemde laatste editie van Tinbergen en Van Dis.
Een opm. nog naar aanleiding van De Paepe's kritiek (blz. 310) in verband
met de betekenis van

op heven, Beatr. vs 6. Dat De Paepe zich niet kan verenigen

met de interpretatie van Lulofs begrijp ik, doch bestaat er eveneens ernstig
bezwaar, zowel tegen de vertaling van Tinbergen als tegen die van Verhofstede.
Ook de, door De Paepe schijnbaar niet gelezen, enigszins gewijzigde voetnoot in

Leuv.
Bijdr. 42 (1952) blz. 101-102, doch vooral Leuv. Bijdr. 44 (1954) blz. 42,
voetnoot 26. Op beide plaatsen wordt ook upheven Wal. vs. 4 bij de vertaling

de laatste editie van Tinbergen-Van Dis voldoet mij niet. Men leze daarvoor

van dit woord betrokken.
W. A. F. JANSSEN

NEDERLANDSE GEDICHTEN VAN JAN CRUSO UIT NORWICH
De „strangers" te Norwich, reformatorische uitgewekenen uit de nederlanden
en hun afstammelingen, vormden daar een belangrijke groep, numeriek (op een
totale bevolking van ongeveer 15.000 waren er in 1582 4.679 strangers) en om
hun weefnijverheid 1 . Zij waren kerkelijk hecht georganiseerd. Er was een waalse
en een nederduitse gemeente. Zij hadden hun eigen onderwijs 2, zij hadden hun
eigen militia. In 1603 werd de geleerde dominee Symeon Ruytinck te Norwich
opgevolgd door Jan Elison 3 , geboren 11 april 1581, die te Leiden had gestudeerd.
In 1621 bedankte Elison voor een beroep bij de nederduitse gemeente te Londen.
In maart 1639 weigerde de gemeente hem naar Londen uit te lenen op grond
van zijn leeftijd en lichamelijke zwakte. Hij stierf 19 augustus 1639. Hij werd
opgevolgd door zijn zoon Theophilus. Zijn grafmonument werd bekostigd door
zijn oudste zoon Johannes, koopman te Amsterdam. Supervisoren van zijn testament waren de heren Dackett en Cruso.
1 Zie E. A. Kent, Notes on the Blackfriars' Hall or Dutch Church, Norwich, in Norfolk
Archaeology : or Miscellaneous Tracts Relating to the Antiquities of the County of Norfolk.
Published by the Norfolk and Norwich Archaeological Society, Norwich XXII (1926)
(pp. 86 - 108) p. 93.
2 W. J. C. Moens, The Walloons and their Church at Norwich. 1565-1832, Lymington
1888 (for the Huguenot Society of London), p. 58, en J. B. Kan, Geschiedenis van het
Erasmiaansch Gymnasium, Nieuwe, vermeerderde uitgave, Rotterdam 1884, p. 23 - 24 (over
Janus Gruterus en Petrus Carpentarius).
3 Over Elison zie E. A. Kent, p. 97 - 100 ; Hofstede de Groot, Elison of Alenson, OudHolland 19 (1901), p. 91 - 94 ; J. C. Tingey, Portraits of John Elison and his Wife by
Rembrandt, in Norf. Arch. XXIV (1932), p. 1-5.
13 2

De familie Cruso (of Crusoe) 4 was afkomstig uit Hondschoote. In 1634 vraagt
Timothy Cruso, Dutch Merchant at Bishopsgate, London, verlof om zijn familiewapen (met devies Virtus Nobilitat) te voeren. Hij legt twee attesten uit Vlaanderen over. Hij verklaart dat Anthony Cruso of Hownescoat, gehuwd met Jo.
Pyrot, een zoon John had. Van deze John Cruso of Norwich, gehuwd met een
dochter van Giles Verlincke, heette de oudste zoon en erfgenaam eveneens John ;
Timothy was de tweede zoon (hij speelt een rol in de nederduitse gemeente te
Londen), Aquila de derde (deze heeft in Cambridge gestudeerd en is een bekend
godgeleerde geworden in de Anglikaanse kerk). Jan Cruso, de vader, wordt in
kerkelijke bescheiden vermeld als ouderling of scriba consistorii tussen 27 juni
1597 en 18 september 1606. Tussen 1606 en 1621 komt de naam Jan Cruso niet
in de bescheiden voor. De Jan Cruso die daarin vermeld wordt van 19 juni 1621
tot 1647 is ongetwijfeld de zoon. Hij heeft een belangrijke rol in de nederduitse
gemeente te Norwich gehad. Uit een stuk van 8 augustus 1627 blijkt dat Jan
Cruso, ouderling, is afgevaardigd naar het driejaarlijks colloquium te Londen.
De weg van Norwich naar Londen ging over Colchester, waar de nederduitse
gemeente van 1601 tot 1644 bediend werd door Jonas Proost, die in 1644 een
beroep bij de gemeente te Londen aannam. Jan Cruso had ook een leidende functie
in de militia van de strangers te Norwich, die 22 mei 1621 uit een nederduitse
en een waalse compagnie bestond, tesamen 10 officieren en 164 manschappen
sterk. Cruso, kapitein, was op 28 november 1642 nog aan de militia verbonden,
op 31 augustus 1643 niet meer. In 1642 verklaarde Norwich zich tegen de
koning ; de strangers verklaarden zich, als regel, voor de rebellen. Jan Cruso was
misschien niet meet aanvaardbaar als kapitein omdat hij voor de burgeroorlog in
een aantal engelse werken op krijgskundig gebied van zijn aanhankelijkheid aan
de koning getuigd had. Van deze werken (waarvan exemplaren berusten in het
Brits Museum) geef ik hier de titels en enige bijzonderheden over zijn engelse
en nederlandse relaties.
Militarie Instructions for the Cavallrie : or Rules and Directions for the Service
of Horse, Collected out of divers forreigne authors ancient and modern, and
rectified and supplied according to the present practise of the Low-countrey
warres. Proverbs 21.31. The horse is prepared for battell : but victorie is from
the Lord. Printed by the printers to the Universitie of Cambridge 1632. Het werk
is door I. C. opgedragen aan 'Thomas Earle of Arundell and Surrey, Earle
4 Zie voor de Cruso's The Publications of the Harleian Society XV (1880). The Visitation of London, Anno Domini 1633, 1634 and 1635, p. 209 ; Lists of Foreign Protestants
and Aliens, Resident in England 1618-1688. From Returns on the State Paper Office, Ed.
by W. Durrant Cooper. Camden Society 1862, p. xii-xiii, en p. 20. („John Cruso, marchant
and hosyer") ; Ecclesiae Londino-Batavae Archivum, ed. J. H. Hessels, III 1897 in de
index i.v. Cruso (Aquila, Jan, Joannes en Timothy) ; Archives of the London-Dutch Church.
Register of the Attestations or Certificates... Austin Friars, London 1568 to 1872, ed.
J. H. Hessels, London 1892 in de index i.v. Cruso (Jan). Voor Jan en Aquila Cruso zie
ook Dict. Nat. Biogr. Voor Jonas Proost zie Register of Baptisms in the Dutch Church at
Colchester from 1645 to 1728. Edited for the Huguenot Society... by the late W. J. C.
Moens, Vol. XII (1905) p. 89. Over de militia Moens, The Walloons p. 82-83 en W. R.
Rudd, in Norf. Arch. XXI (1923) p. 255.
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Marshall of England ... Lord Lieutenant of his Majesties forces in Norfolk and
Norwich'. In de opdracht spreekt de auteur van 'that charge wherewith I stand
entrusted within your Lord-ships Lieutenancie'. De oorlogen in de nederlanden
zijn belangrijk : 'The Low-countreys are (without all controversie) worthily stiled
the Academie of warre, where the art militarie (if any where) truely flourisheth.'
(p. 33) `Souldiers take their name from the Dutch word Sold ye, which signifieth
pay or stipend.' (p. 16) Op bladzijde 19 wordt in margine het Crychs-recht &c
van de Staten in het nederlands aangehaald.

Du Praissac : The Art of Warre or Militarie discourses. Englished by I. C.
A short Method for the Easie Resolving of any Militarie
Question propounded. By The Lord of Praissac. Englished by I. C. Cambridge
Cambridge, gevolgd door

1639. Het laatste werkje is opgedragen aan 'my worthily honoured, friend Philip
Skippon Esquire, Captain of a Companie of foot, in service of the States of the
united Provinces.' Het eerste is door „Jo. Cruso" opgedragen 'To the Gentlemen
of the
that in

Artillerie and Militarie companies in this kingdome, and particularly of
Norwich'. Hij zegt hierin : 'These are times of action, and require every

true hearted subject to imploy his talent for his Majesties service and the publick
safety'.

Duke de Rohan : The Complete Captain,

1640. In het voorwerk is een ononder-

tekend gedicht 'To his worthy friend Captain Cruso upon his excellent translation
of the Duke of Rohan's Le parfaict Capitaine'. De vertaling is opgedragen onder
meer aan de royalist Sir Hamon le Strange ; Cruso spreekt hierin tot de Deputie
Lieutenants of Norwich over 'these times of action'.
In Castrametation, 1642 worden p. 21 gegeven 'the Lists of the late Prince of
Orange his Armie, Anno 1610 quartered before Gulick, for an Example ; (for

The Order
of Military Watches, 1642, is een gedicht van 'Fran. Cock : To my judicious

which I am beholden to Master Simon Steven)'. In het voorwerk van
Friend, Captaine John Cruso upon his Treatise of Watches'.

Jan Cruso heeft ook nederlandse gedichten geschreven, stichtende en vermakelijke. Een Uitbreiding op ps. 8 en een verzameling epigrammen zijn in Nederland in druk verschenen. Van beide werken berust een exemplaar (waarin een
aantal drukfouten met de pen verbeterd zijn) in het Brits Museum.

UYTBREYDINGE over den Achtsten Psalm Davids.

Door I. C. t'Amstel-

redam, Voor Marten Jansz Brandt, Boeckverkooper in de Gereformeerde Catechismus, 1642 (i.f. Ghedruct by Ian Fredeeicks (sic) Stam in de Hope.) Op de
uitbreiding volgt p. 52-56, ondertekend „Observantiae & amoris ergo maerens
posuit IO.CRUSO", een „Treur-Dicht, Op het ontydigh overlijden van den Hooggheleerden ende Godvruchtigen D. Ioannes Elisonius, Getrou Bedienaer der
Neder-Duytsche Gemeynte Christi in Norwits", waarin onder meer vermeld wordt
dat Elison zijn kudde zesendertig jaar bediend heeft zonder een beroep bij anderen
aan to nemen en dat hij een telg nalaat, aan de oude stam gelijk. In de Uytbreydinge noemt de auteur de rivier de Yare, waar Norwich aan ligt, p. 42 :
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Ja d'wijl ick dit beschrijv', en in de groene dalen
Langs Yeri koele stroom ick gae een lochtjen halen,
En keere na de Stadt de dichte Bosschen door –.

In de Uytbreydinge heeft de auteur uitvoerig Du Bartas benut, vooral de Vijfde
Dag 5 . Ook is er sterke overeenkomst met de Bartassiaan Philibert van Borsselen
in uitdrukkingen als „Amphitreytsche veldt", „het wolle-drachtigh Vee" vergelijk ook
VAN BORSSELEN

De lustighe Leeuwerck dy haer getiere-liere
Hier cierlick tiereliert, end met een fiere swiere
Al tierende sick stiert te lochtwaert, end versiert
Een vreuchdigh lied daer sy haer Schepper mede viert.
CRUSO

Ghy singht u tiereliere
En cierlick liedeken ; terwijl een fiere swiere
U stiert ten hemel op, en hier u Schepper viert,
En als een fiere Tier u liedtgen schier verciert.

EPIGRAMMATA, Ofte VVinter-Avondts Tyt-korting. Door I.C. Tot Delf,
Gedruckt by Arnold Bon, Boek-verkooper opt Mart-velt. Anno 165 5. De titel- en
slotpagina hebben latijnse motto's. De bundel bevat 221 genummerde, slordig gedrukte epigrammen. Ik laat hiervan een aantal volgen die slaan op personen, over
wie boven reeds enige bijzonderheden gegeven zijn, of betrekking hebben op
Engeland en op de Nederlanden. Daarna volgen nog enige van de vele puntdichten die ontleend zijn aan antieke en moderne auteurs. Jan Cruso te Norwich,
levenslustig koopman-ouderling-kapitein-dichter van Vlaamse afkomst, was een
ontwikkeld man.
5 Naar Du Bartas' Vijfde Dag, in fine :
CRUSO p. 31
Te Sestos woond' een Maeght die gingh een Aerent queecken
Van dat hy was gekipt : De vogel (tot een teecken
Van ware danckbaarheyt) haer daeghlicks voetsel bracht,
Van allerhande slach, gevangen op de jacht :
In't lest de vrijster sterft. Men gaet haer lichaem branden
(Na't Heydensch oudt gebruyck, en wijse van die landen)
't Verlies van dese Maeght de vogel soo verdroot,
Dat hy rich werpt in 't vier, en volght haer in de doodt.
REVIUS ed. Smit II p. 104-5
Een Arent, int gebercht van Sesto uytgebroedet
En van een maechdeken gequeecket en gevoedet
Heeft danckelijck erkent haer toegenegentheyt
En 'tbeste dat hy vinck in haren schoot geleyt,
Ja, als de bleecke doot haer snellijck had gevandet
Heeft hem beneffens 'tlijck uyt grooten rou verbrandet.
Cruso vermeldt in de opdracht van A short Method (02r-v) „divine du Bartas". Voor een
andere echo van Du Bartas bij Revius zie DNTg. 1963, p. 58.
6 Cruso p. 47, p. 22 en p. 43 ; van Borsselen, Strande (van 1614) vs 156, Binckhorst
(van 1613) vs 503 en vs 425-429, zie P. E. Muller, De Dichtwerken van Ph. v. B., Diss.
Utrecht, Groningen 1937, p. 143, 137 en 162. Over Van Borsselens bewerking en Van
den Boetselaers en Van Osdorps vertalingen van Du Bartas' verzen over de tierelierende
leeuwerik zie A. Beekman, Influence de Du Bartas sur la Litarature N gerlandaise, Diss.
Poitiers 1912, p. 34, 94 en 88. De uitdrukking „geve-vreugdschen wijn", Uytbreydinge p. 21,
komt ook voor in Epigrammata, no. 221.
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Spectatiss : turn Pietatis turn Doctrinae
Viro, D. Ionae Proostio. Ao 1610.
Na dien ghy (weerde Proost) my so veel eer bewijst
Dat ghy myn Veersjes leest, dat ghy myn Kluchjes Prijst,
Wat schaadt oft Momus knort ? wie wort so onbesint
Te haaten (nu voortaan) wat grooten Proost bemint.
145
In D : Ioannem Elisonium, Virum Doctiss : Pastorem Fideliss :
Amicum singularem, cingulo tenus depictum.
Van grooten Elison (voor t'groote Rondt beroemt)
Dit stuck de helft vertoont : Maar vraagtmen hoe dat komt
Dat hy niet int'geheel hier aan te schouwen staat ?
Hoe kond' hy, wien (geheel) de werelt niet omvaat.
53
Twee Buyren resyden 't saem van d'Hooft-Stadt London of
Tot daar de Noorde-Wijck de Stadt benaminch gaf :
Ian Packt syn Mantel op, en sentse by den Waaghen,
Maar Klaas (uyt regens vrees) wil selfs den synen draagen.
Sy Wand'len vrolick been : maar haast wiert Klaas gewaar
Dat hem zijn opper-kleet was veel te beet en swaar.
Ian (seydt hy) ben ick Beck ? 'k ben nu een Mij1 gekomen
En hebb' niet half genoech tot Reys-gelt me genomen,
So doet my (lieve Ian) een Pont (of so) ter handt,
En neemt (in Borges Ste) myn Mantel tot een pandt.
Geseyt, gedaan. De Cap (op synen s'af gehangen)
Draacht Ian (onnosel) been. Doe (met vermoeyde gangen
En op den Vier-den-dach) sy komen by de Stadt,
Klaas geeft 't geleende gelt, en 't opperkleet hervat.
132 Liedtje [de eerste strofe)
Droomer Trouwt een Hollandts Moertje
(Malle Meysie) want de knecht
Wil voortaan . syn Engelsch Hoertje
Vaaren laten (so by secht)
59
Int Hof van Engelandt, als (naa Toscaanschen Praal)
Men nieuw hadt op-gericht de Bancketteringh-Zaal :
Een Boer (door 't vreemt gebouw) in hooch verwond'ren raackt,
En vraacht, is dit schoon Huys doch bier te landt gemaackt.
169 Van Lieven.
So Lieven komt gereyst om Amsteldam te sien,
En op den Waagen sitt verscheyden slach van Lien,
Hy heeft alleen de Clap. Myn Eere den Hontvangere
Van Ghent dat es myn Noom (secht hy) en noch een angere
Die bachten t'selve uys (by sijnen Luchtinck) weunt
Maar op myn Varckjes doot myn meeste ope steunt.
Een stemmich Edelman (vermoeyt syn praat te hooren)
Breeckt syn geklap, en vraacht van waar hy is gebooren ?
Myn Varkje (secht hy) is een Syde-Winckelier
Te Cassel op den Berch in 't Vlaansche West-Quartier :
Seght d'Edel-Man, ick dacht dat wel aan u Propoosten,
De Wijse (soomen leest) die quaamen uyt het Oosten.
7 Navolging van een bekend vierregelig latijns epigram van Beza op een afbeelding van
Erasmus ; er is een vertaling van door G. Brandt, zie Sp.d.L. 7 (1963-4), p. 213.
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75 Aan Ia : Cousnaar.
So eel is Schilders-Const dat's (in verscheyden stof)
Haar Konstenaars beloont met veelderhande Lof.
In Lantschap Keerens Praalt, en Mompert in syn Rotsen ;
Holbeyn (naa t'leven) kan de gantsche werelt trotsen,
Van Dijck me ; Rubens in History ; Olivier
In sijn verlichtery, in Keuckens Lange-Pier ;
In Scheepen Vroom, Steenwyck in perspective Kercken :
Maar (Cousnaar) u vermaack is al int Naackt te wercken
196
Kees heeft in 't hooft een lang en groote pijn,
En eynd'lick vraacht om raat : Den Medecyn
Voor-schrijft hem een Clistery : Wel hoe dat ?
(Secht Kees) 't is 't Hoof t dat pijn heeft ; niet het gatt.
Vergelijk Huygens, Sneldicht XIV. Boeck („Uyt Engelsch Ondicht", nl. Archie
Armstrong's Banquet of Jests 8 ) no. 87 :
Een Boer lach sieck te bedd van allerley misery :
De Doctor oordeelden, hem schortten een' Clystery.
En d'Apothekers knecht
Brocht hem dat schoon' gerecht :
Wel kijckt toch, sei de Boer, dit is een drolligh wesen,
Ick heb de pijn in 't Hoofd wilje men Aers genesen ? 9
113
Die (synd' een Weduwnaar) sich aan een Vrouw gaat Paaren,
Vertrouwt sich wederom (naa Schip-Breuck) aan de Baaren.
[naar Anthologia Graeca IX 133]
12 0
So Slechtaart vande Vloon wort Jammerlick gebeten,
Hy doet syn keersien uyt. Nu sullen sy niet weten
(Secht Slechtaart) waar ick ben. Sy konnen my niet sien ;
Nu sal ick syn verlast van so een swerm van Byen.
[naar Anthologia Graeca XI 432, tweeregelig)
185

Soo Hansken een[s] berijdt een Mier'
En valt (als van een Kemel-dier)
Sy op zyn lijf een voet noch sett,
En tot der Doot hem schier verplett.
Op t' lest by roert, en om hem siet,
En segt, belacht gy myn verdriet ?
8 Zie GNL IV p. 159, n. 1.
9 Vergelijk :
CR uso 88

Poy-broer is aan een heete koorts geraackt,
'Twelck hem (nu meer dan voortijts) dorstich maackt :
Doch een Doctoor belooft hem wat te geven
Daar door de Coors on-dorst wort haast verdreven :
Doctoor (seyt hy) doe slechs de Coors vergaan,
Voorts van den Dorst, laat my daar me begaan.
REVIUS (ed. Smit II 193, naar Rev.' Hs.) : KOORTSE , EN DORST
Een dronckaert, cranck, en schier opt eynde van sun leven
Als hem de medicijn een coel-dranck in wou geven
Tot lichting' vande coorts, en vanden grooten dorst :
Sprack, met een flaeuwe stem, uyt een benaude borst :
Voor t'lesschen vanden dorst sal ick wel sorge dragen.
Och meester, wilt de sieckt' alleenlijck van mij iagen,
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Ick viel soo hoogh als Phaeton
Van uyt de Wagen van de Sonn'
[naar Anthologia Graeca XI 104, vierregelig 10)
153. Ad Marcum.
Gelooft my (Marce Vriendt) ter Weerelt is seen Mensch
Met wien ick (daagen lanck) te wesen liever wensch :
Ghy woont te VVester-Kerck van ons twee Mijlen veer ;
En dat vier Mijlen maackt wanneer ick wederkeer.
Ick vind' u selden t Huys te met u groot beslach
Van 't Hof u so belet, ick u niet sien en mach.
Twee Mijlen gaa ick geern op dat ick u geniet ;
Maar om u niet te sien, vier Mijlen 't my verdriet.

Naar Martialis II 5 :
Ne valeam, si non totis, Deciane, diebus
Et tecum totis noctibus esse velim.
Sed duo sunt quae nos disiungunt milia passum
Quattuor haec fiunt, cum rediturus eam.
Saepe domi non es, cum sis quoque, saepe negaris :
Vel tantum causis ye! tibi saepe vacas.
Te tamen ut videam duo milia non piget ire,
Ut te non videam quattuor ire piget.
168. Ad Marcum.
Dat Clouckaatr so versouckt in Echt te syn gepaart
Met Swartjen (die oft rijck is leelic en bejaart)
Ghy (Marce) denckt yet vreemts hem daar toe porren moest ;
'G hebt recht ; en dit's 't geheym, sy heeft de Longer-Hoest.
Naar Martialis 1 10.
Petit Gemellus nuptias Maronillae
Et cupit et instat et precatur et donat :
Adeone pulchra est ? immo foedius nil est.
Quid ergo in illa petitur et placet ? Tussit.
5. Van Lysken.
Lijsken was Paapsch en troud' een Mennonist,
'T welck so zy docht soud' oorsaack syn van twist,
Secht tot haar Man, Lief laat ons beyde poghen
Sacht-sinnelick elckander te gedoghen :
Oft gunt my slechts de Vryheyt vande Will'
Van d' ander stucken word'ter geen verschill'.
Naar Owen 2.47 : In Langam.
Langa Lutherano nubens Papana marito,
Ansam ut dissidii tolleret omnis, ait :
Jurgia ne pacem perturbent ulla futuram,
Tu mihi sis facilis, non ero dura tibi :

10 Vergelijk :
(De nagelaten Gedichten, Amst., 1764, p. 168) OP EEN DWERG
Een Dwerg, eens door een lust tot ryden aengedreven,
Steeg moedig op een mier, en zwol zoo dik van waen
Dat by in korten tyd zich zelven voor liet staen,
Dat hem een olyfant met kracht had opgeheven.
Dit denkbeeld maekte fluks zyn ziel en ligchaem vlot,
Des rolt hij om en om in slyk en vuiligheden,
En roept tot die het zag : wat lacht gy zonder reden,
My treft met Faeton slechts een en 't zelve lot.

FRANS DE HATES
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Arbitrii libertatem mihi credito, eritque
De reliqua tecum lis mihi nulla fide. 11
58 •
Geen wonder (Domine) ghy (met so groat gewoel
En heeten yver) slaet d' onnoos'le Predick-stoel,
Wanneer gy heftich drijft (met over-luyde blaffen)
Men moeste 't Overspel met strenge Doot bestraffen :
Want ick nu (by geval) u Huys-Vrouw eens aanschouw,
'S is (trots de gantsche Stadt) een suet en schoone Vrouw.
Naar Owen 4.25 : Minister Genevensis.
Vis ut adulterium plectatur morte, Minister ?
Haud mirum ; conjux est tibi Bella : sapis.
214
Loy is daaglicx tweemaal satt,
Suyper eens. Wie dunckt u dat
Wel den grootsten Dronckaart is ?
Suyper ick voorseker giss :
Loy is droncken 't elcker poos ;
Suypers eens geduyrt altoos.
Naar J. C. Scaliger (ed. 1591, p. 356)
Inebriatur bis Loserus in die.
Semel Bibinus. his quis ebriosior ?
Imo Bibinus nec fit ebrius semel.
Non fit : sed est. & semper est illud semel.
4.
So Droomer (om 't ontgaen de kost van kinder-voen)
'T Pyreensch gebercht' beklimt, om syn gebedt te doen
Aan Iacobs beelt ! van daar (de steylten overkomen
Van d'Alpen witt-besneeuwt) voor Petro knielt te Romen ;
Dan ('t Adriatisch meyr besey'lend) te Lorett'
Hy voor de Moeder-Maacht verdobbelt syn gebedt :
Van daar vertrout sich weer aan d' on-getemde baaren,
Om so naa 't hey'lich (Landt van) Idume te vaaren,
En daar te knielen neer voor 's Heeren hey'lich graf ;
Maar hier mee niet verncecht, reyst (van die lusten [sic] af)
Door 't diefsch Arabisch sant (op eenen kernel) henen
Om bidden de Santin van 't veel-besocht Sienen.
Maar vraagt gy wat hy doch met al dit woelen wint ;
'T huys komend', hy aldaar drij frissche Soontjens vindt.

11 J. De Decker vertaalt aldus (I 94) : Op Langa.
De Paepsche Langa met een hevig' Gomarist
Sich vindende gepaert, bestond aldus te kallen :
Op dat wy, lief, ontgaen de stormen van den twist,
Leeft sachtelijck met my, hard sal ick u niet vallen :
Alleenlijck sta my toe de vryheyd vanden wil,
Wij sullen om de rest niet treden in geschil.
Vergelijk F. A. de Hartogh : Looze Armijntje.
ARMYNT JE sprak tot KLAAS (zij waren pas getrouwden)
Volgt gij het stelsel van Calvijn :
Laat my het leerstuk van den vrijen wil behouden,
En 'k zal dan, op dien voet, uw Dienaresse zijn.
Voor J. de Decker en Owen zie J. B. Wilterdink in TNTL 76 (1958) p. 18-40. Het versje
van De Hartogh in Nieuwe Dichtgewyde Mengelingen van het Genootschap, onder de
spreuk : Kunstliefde spaart geen vlijt. Vierde deel, 1806, p. 113.
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Naar een epigram van Beza, In Spurinnam (ed. 1569, p. 151). In de eerste regel
is bedoeld „kinderen krijgen" (tollere liberos, van de grond opnemen en als de
zijne erkennen, vandaar ook kinderen verwekken, krijgen) ; de vertaler heeft
tollere verstaan als opheffen, wegnemen, vermijden.
Tollendae cupidus Spurinna prolis,
Altae dum superat iugum Pyrenes,
Diuo porrigat vt preces Iacobo :
Inde Alpes quoque praeterit niuosas,
Petri vt limina visat atque Pauli :
Laureti attonitus deam precatur :
Inde per medij maris pericla
Sacram perueniens adusque Idumen,
Sacratum Domini petit sepulchrum :
Nec contentus adhuc, latrocinantum
Arenas Arabum siticulosas
Gibbo permeat insidens cameli,
Sublimem properans adusque Sinam,
Et divae iuga sacra Catharinae :
Quid profecerit hoc labore, quaeris ?
Tres natos reperit domum reuersus.
J. C. ARENS

LODEWIJK VAN DEYSSEL TE MONT-LEZ-HOUFFALIZE
De rijkdom aan gegevens, door Prof. Dr. M. Rutten bijeengebracht in Spiegel
der Letteren VII, nr. 3, nadat hij Op zoek naar Lodelvijk van Deyssel te Mont-lezHouffalize was gegaan, noodde mij als het ware uit alsnog na te gaan of ik
Prof. Rutten niet op een aantal punten zou kunnen aanvullen om daardoor
andermaal meer relief te geven aan wat Lodewijk van Deyssel zelf in zijn Gedenkschriften 1 over zijn verblijf te Mont heeft vastgelegd. Prof. Rutten sprak trouwens
de hoop uit, langs de weg van zijn artikel, „tot de ontdekking van eventuele
dokumentatie te geraken".
Laat ik dan beginnen met het afdrukken van een brieffragment waaruit Firmin
Carpentier iets meer zichtbaar voor ons wordt. Prof. Rutten vermeldt dat Carpentier op 6.1.1888 Luik voor Antwerpen verlaten had. Blijkbaar keerde hij nog
al eens naar de streek rond Houffalize terug, want toen Van Deyssel's ouders
in september 1888 van hun (tweede) bezoek aan de Villa des Cheras 2 Amsterdamwaarts keerden, wilde het toeval dat zij, in de trein tussen Gouvy en Luik,
een ontmoeting hadden met << le capitaine >>. In een brief van 10.9.1888 werd
Carpentier door Karel's moeder beschreven als „gevoelig, somber, groot en sterk
gebouwd, niet dik, vijf en veertig jaar, een oud zomerkostuum, oude stroohoed,
oude glace handschoenen, groot jachtgeweer en reisvalies, alles oud, maar comme
1 Lodewijk van Deyssel, Gedenkschrif ten, voor de eerste maal volledig naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G. M. Prick, Zwolle
1962, 356-379.
2 In navolging van Prof. Rutten spel ik Cheras, onder aantekening dat Van Deyssel steeds
Ch eras spelt.
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it faut". Carpentier's knecht – door Van Deyssel geroemd als encyclopedisch
bekwaam – heette Henri Drossaert. Hij was een weduwnaar, vader van drie
kinderen, die niet te Mont-lez-Houffalize maar te Luik, rue de Fragnee, 99, waren
ondergebracht, vermoedelijk bij familie. In het najaar van 1887 dacht Drossaert
elders een betere betrekking te kunnen krijgen en provoceerde – als ik een en
ander juist interpreteer –, een woordenwisseling met zijn meester, waardoor deze
eenvoudig gedwongen werd Drossaert – die als een levend meubelstuk deel uitmaakte van de inboedel – de toegang tot de Villa des Cheras te ontzeggen. Op
10.12.1887 schreef Drossaert, toen gevestigd in de rue Stockman, 3, te Antwerpen, een berouwvolle brief aan Thijm, waarin onder meer : << Je regrette
aujourd'hui plus que jamais d'avoir quitte votre service dans lequel je me suis
plu et oil j'etais reellement heureux. Mais, croyant mieux assurer l'avenir de mes
enfants, j'ai ecoute des offres tentatrices qui m'ont ete faites, et je vous ai quitte,
chose que je n'aurais jamais du faire >>.
Het was deze keurig schrijvende knecht die velerlei komplimenten en waarschijnlijk ook de nodige pourboires mocht innen toen in juli 1887 zijn dienstbetoon zich mede moest uitstrekken tot Josephus Alberdingk Thijm en diens
vrouw, alsmede tot broer Frank Alberdingk Thijm, die tot eind augustus 1887 te
Mont zouden blijven logeren.
Voor Henri Drossaert is de 23ste juli 1887 ongetwijfeld de drukst bezette dag
geweest. Op die datum toch vierden de bewoners van de Villa des Cheras, samen
met hun gasten, de drie-en-twintigste verjaardag van de vrouw des huizes. Na het
ontbijt werd er, bij de overhandiging van de geschenken, door Josephus Alberdingk Thijm een door hem geschreven gedicht voorgelezen, opgedragen Aan onze

lieve Dochter Cato, op haren verjaardag, in 1887 :
In 't Jaar, dat wij beleven,
Heeft God, ten liefdeblijk,
Me een grooten schat gegeven :
Ik werd, na vele jaren,
Mij troosteloos ontvaren,
Een tweede Dochter rijk.

Wees welkom in ons midden,
Gij weerhelft van mijn Zoon,
Mijn Huis een roem en krocn !
Gij komt nu met ons bidden
Opdat wij, nauw-vereend,
Naar 's Heeren inzicht handelen,
En door het leven wandelen
Bij 't licht, door Hem verleend !
Geniet Gods rijksten zegen !
Wees, wat uw deugd verdient,
Gelukkig op uw wegen :
Uw vriendlijk oog tuig' blijde :
„Mij is 't een hooggetijde,
Aan Karels trouwe zijde
Te leven bij mijn Vriend."
's Avonds daverde, zoals nadien wel vaker, de

Villa des Cheras
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vesten omdat op de ovale grasvlakte (aan de zuidzijde van het huis) een vuurwerk
ontstoken werd. Zo'n o feu d'artifice complet >> werd door Van Deyssel betrokken,
a raison van frs. 10, bij Emile Ricard, Artificier de la ville de Bruxelles, aldaar
gevestigd op de Boulevard Hainaut, 100.
Aan Karel's moeder zal dit luidruchtige schouwspel wel even onwelgevallig
zijn geweest als de aanwezigheid, op Karel's slaapkamer, van een kast vol met
geladen geweren. Eind augustus weer thuis in Amsterdam, verloor zij zich graag
in herinneringen aan het verblijf te Mont, maar de met zoveel feestgedruis omgeven verjaardag van haar schoondochter werd met Been woord door haar gememoreerd. Geen wonder overigens, waar zoals zij in een brief van 4 oktober 1887
klaagde – haar oren nog tuitten van de bellen der voor de malle-poste gespannen
paarden en van het geluid der afrikaanse hen, die haar zoon op 16.9.1919 in zijn

Gedenkschriften zou vereeuwigen als „een kleine Japansche kalkoen, die een
zonderlinge stem had". Hetzelfde lot weervoer Lion, de waakhond, „kind van
een wolf en een bond". Toen dit geduchte beest aan zijn einde kwam, schreef
Karel's moeder op 11.2.1888 uit de grond van haar hart : „Ik verheug mij over
de dood van Lion".
Ofschoon slechts met de grootste moeite te bewegen tot een wandeling van
enige duur, werd zij niet moe het heerlijke sparrebos te prijzen, alsook te verzekeren „in mijn geest" nog steeds daarin rond te wandelen. Van de inwoners van
Houffalize was haar het sterkst bijgebleven de slager Leon Walin-Jacquet, naar
wien zij op 11.10.1887 informeerde in dezer voege : „Spreekt ge uwen beschaafden slager nog wel eens ? Die, als ik hem zeide dat ik zijn ossenvleesch zoo
lekker vond, antwoordde : `vous etes bien aimable'. En die van de Deken zei :
`Oh, it est tres bien tres comme it faut et tres sage'." De pastoor-deken van
Mont-lez-Houffalize, N. J. Bosendorf, was intussen niet de herder van het
echtpaar Alberdingk Thijm-Horyaans, daar Cheras-lez-Fontenaille parochieel
onderworpen was aan de pastoor van Taverneux. o En consequence >>, zo berichtte de Deken op 15.7.1887 aan de beer van de Villa des Cheras, vous
comprenez qu'il m'est impossible d'accorder a des personnes etrangeres a la paroisse les faveurs que vous sollicitez >>. Op welke gunsten bier gedoeld werd, hebben
wij niet kunnen achterhalen.
Buiten de slager, die wekelijks zelden minder dan vier kilo vlees op de Villa des
Cheras of leverde, vallen als leveranciers nog te vermelden de Boulangerie en
Patisserie Ph. Foulon-Chapelle, gespecialiseerd in o biscuits pour la soupe >>,
waarvan de kwaliteit door de Thijmen, al in de eerste dagen van hun vestiging
te Mont, gewogen en te licht bevonden werd. De grutterswaren werden geleverd
door Edouard Marechal, vermoedelijk verwant aan Armand Marechal, de horlogemaker. Zekere Wilmotte hield de aardappelvoorraad op peil en leverde daarnaast
de melk en de boter. Van tijd tot tijd fungeerde hij ook op meer dan verdienstelijke wijze als manusje-van-alles. Desondanks was zijn bescheiden loon een doorn
in het oog van Karel's overzuinige moeder, die het op 22.10.1888 bestond om
haar zoon te schrijven : „Ik vind 2 francs per dag voor Wilmotte veel te duur.
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Heb de moed hem dat te zeggen en 1.25 aan te bieden ; hij zal blij zijn dat te
kunnen verdienen". Al eerder, op 6.3.1888, had zij betreffende Mevrouw Lucien
Rossignon opgemerkt : „Zij is toch wel eene lieve vrouw, zij is rijk en houdt veel
van u beide en verplicht gaarne haar huurders", om daar in een adem aan toe te
voegen : „Karel moet later nog van haar zien te verkrijgen een bel op het huis en
afslag van huur. Zij zal niet gemakkelijk een andere huurder vinden", een
uiting waarmee zij haar zoon niet minder hevig irriteerde als met een latere van
21.11.1888: „De Jezuieten zijn groote klanten bij C. L. van Langenhuysen (een
door J. A. Alberdingk Thijm beheerde boekhandel – H. P.), die moet men dus
ook niet beleedigen. Ik zeg dit 'zoo Karel, tegen jou. Want ik vereer de Jezuieten
zoo, dat ik ze niet zou willen beleedigen al kochten ze voor geen cent bij C. L.
van Langenhuysen". Maar terug naar de leveranciers : schoenen werden gekocht
bij Heinen freres, in de Passage, 36, te Luik. Auguste Biermez werd waardig
bevonden de heer Alberdingk Thijm nieuwe handschoenen aan te passen, terwij1
de brouwer Norbert Biermez te Mont er zorg voor had te dragen, dat de Thijmen
hun maaltijden met bier konden besproeien. Ook tijdens het werken en na het
(in navolging van Gladstone) dagelijkse uurtje zagen van beuken- of berkenhout,
werd menige kroes bier gedronken. „In de posten der deuren verscheen vaak mijn
Belief de, op wier gezondheid in gedachte, en soms ook met een begeleidend en
half schertsend woord, ik al mijn glazen Ie'egde", – zoo herinnerde Van Deyssel 3
zich op 8.3.1898.
De steenkool werd helemaal vanuit Luik betrokken, t.w. van de Societe Anonyme
des Charbonnages de Patience et Beaujonc te Glain-lez-Liege, onder directie van
Felix Durieu. Ook dit zinde Karel's moeder in het geheel niet : „Zou je niet eens
te Houffalize informeeren of je daar geen steenkolen (coocs) kunt krijgen ? Je
begrijpt dat menschen van middelmatig fortuin die toch ook branden en ze niet
uit Luik kunnen laten komen. De Heeren Geestelijken van Taverneux, Houffalize
enz. zullen daar ook niet zooveel geld voor geven ; ik denk dat 't er maar aan
ligt dat ge de kantoren niet kent waar ge u moet vervoegen". Voortaan mocht
nu zekere Dubru te Houffalize de brandstof leveren.
Was het onderhoud van de tuin en speciaal het snoeien van de fruitbomen in
handen van een man die naamloos bleef, want in het huishoudboekje steeds werd
aangeduid als jardinier pepinieriste de Rettigny >>, de medische hulp op de
Villa des Cheras werd verleend door dokter F. Marechal. In de nacht van 14 op
15 november 1888 heeft hij Van Deyssel's vrouw verlost van haar eerste zoon.
Het verhaal wil, dat hij lichtelijk boven zijn theewater bij de Thijmen verscheen,
en tot de kraamvrouw zei : „Ik ga maar zo lang bij meneer beneden zitten. Maar
hoe kunt u 't ruchtbaar maken wanneer 't ernst gaat worden ?". De aanstaande
jonge vader had toen een prachtige vondst. Hij haalde uit de rijk gebeeldhouwde
gewerenkast een waldhoorn, die bij het hoofdkussen van de kraamvrouw werd
3 Lodewijk van Deyssel, Het leven van Frank Rozelaar, naar het handschrift uitgegeven,
ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G. M. Prick, Zwolle 1956, 268.
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neergelegd. „En... mevrouwtje, als u iets voelt, blaast u maar", sprak de esculaap,
en blies met Van Deyssel de aftocht naar warmer streken.
Kort daarvoor, t.w. op 28.10.1888, vertrok er uit Luik een schrijven naar Van
Deyssel, ondertekend door resp. Prof. R. de Block, Fabrystraat 9, L. Heuvelmans,
bestuurder van het burgerlijk gasthuis te Luik, en August du Mont, een leraar,
woonachtig in de Sint-Laurensstraat 93. Dit driemanschap poogde Van Deyssel te
werven als werkend lid van de in 1886 te Luik gestichte Nederlandse Maatschappij
onder de naam „Kinkers' Genootschap". „Deze Maatschappij", aldus het schrijven, „heeft voor doel de Vlamingen en Nederlanders, die metterwoon te Luik zijn
gevestigd, in eenen bond te vereenigen en door het houden van volksvoordrachten, het openen van leergangen en uitleenen van Nederlandsche boeken, de
beschaving van den werkenden stand te bevorderen". Het bijgesloten aanmeldingsformulier is evenwel oningevuld gebleven.
„Ik vond haar heel knap en aardig en goed bespraakt", aldus Karel's moeder
op 10.9.1888. Zij doelde daarmee op Mevrouw Lucien Rossignon, en zij had daar
nog aan kunnen toevoegen dat haar kinderen zich gelukkig mochten prijzen deze
charmante dame op hun levenspad ontmoet te hebben. Mevrouw Rossignon toch
willigde zo goed als alle verlangens van haar huurders in. Daarnaast kocht zij,
voor rekening van Josephus Alberdingk Thijm, niet alleen de luiermand en de
baby-uitzet, maar was zij ook behulpzaam bij het met blauw satijn bekleden van
de wieg, voor een kinderloos gebleven vrouw een weemoedig stemmende bezigheid. Bovendien schrok zij er niet voor terug de Luikse winkels of te lopen op
zoek naar de fijnste soorten slier-asperges en andere delicatessen, voor Welker
expeditie naar Houffalize zij dan weer bizondere zorg te dragen had. Een van de
veelvuldige boodschapbriefj es, die vanuit Mont naar de Place de la Cathedrale, 1,
te Luik vertrokken, is in concept bewaard gebleven << Nous ne nous sommes pas
bien compris quant aux poissons. Pour jeudi soir j avais demande ce que nous
appelons en hollandais schelvisch et pour dimanche soir ce que nous appelons
kabeljauw. Ayant cherche dans un vieux dictionnaire, j'ai trouve pour le premier
mot merlan et pour le second merlus. Maintenant j'ai recu le merlan ou plutOt les
poissons qui peuvent le remplacer, car le schelvisch est un grand poisson comme
un saumon et le kabeljauw est plus grand encore. Veuillez donc faire envoyer pour
dimanche soir le merlus, c'est a dire le kabeljauw, on dit en francais aussi je crois
cabeliaud ou morne fraiche ou cabillaud. Seulement s'il est tres grand un entier
serait trop. Quatre kilos suffiront aldus Van Deyssel op 20.11.1887. Als tegenprestatie voor Mevrouw Rossignon's overgrote welwillendheid, werd zij eenmaal
bedacht met een der vaatjes Hollandse haring die Van Deyssel rechtstreeks uit
Amsterdam kreeg toegezonden. De pekel doordrenkte dan onderweg de bijgesloten nummers van de Katholieke Illustratie en het dagblad De Tijd, die, bij aankomst op de Villa des Cheras, aan waslijnen te drogen werden gehangen.
Ruim achttien jaar nadat het overlijden van zijn vader Van Deyssel genoopt
had Mont-lez-Houffalize voorgoed te verlaten voor Nederland, heeft hij nog eens
twee dagen lang, 26 en 27 december 1907, samen met zijn jongste zoon, op de
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Villa des Cheras

Hotel-Chateau des Cheras) getoefd. Aan zijn oude
vriend Francois Erens, die eind november 1887 bij hem te Houffalize logeerde,
(toen al

richtte hij, vanuit Mont, een brief die door Erens op 31.12.1907 werd beantwoord
als volgt „Welk eene verrassing en troost nu het avond wordt, die herinnering
aan Mont en de Cheras ! De dagen daar zie ik onder de schoonste, nu ik aan het
verleden terugdenk. Het verdiept en verlevendigt de beste indruk. Voor de
volkeren is dat de geschiedenis ; voor het individu de uren, waarin de belangrijkste
ideeèn of daden zijn opgekomen". Op diezelfde datum verzond Van Deyssel
vanuit villa De Bremstruik te Baarn een brief aan Mevrouw Eloise Bouvrie, geb.
Lienard, te Luik en aan Monsieur le Concierge de l'hOtel Chateau des Cheras.
Deze laatste, verder voor zichzelf sprekende brief (waarvan het concept bewaard
bleef) moge bier volgen :
Mon cher ami,
J'ai l'intention de retourner avant samedi prochain a l'hOtel Chateau des
Cheras >> pour y passer au moins trois semaines, seu 1
Comme je l'ai dit vendredi dernier

a madame votre epouse, j'aimerais coucher

dans la meme chambre ou j'ai couche avec mon fils dans la nuit du 26 au 27
decembre. Je voudrais me tenir pendant la journee dans la chambre a cote de cellea cote de la serre.

ci et je viendrais prendre mes repas dans la petite chambre
Je m'occupe de

litterature et je viens pour terminer un ecrit, que je fais, dans

la solitude et sans etre derange par personne.
En outre je m'occupe

a scier du bois, comme exercice, pour ma sante, en plein

air, ou sous un hangar quand it neige. Vous me ferez donc plaisir en me procurant quelques cordes de bois de bouleau et une demi-corde de bois de hare et en

a ma disposition, avec hache, en etablissant tout
a gauche de la maison.

mettant une scie et une lime
cela au milieu de la sapiniere

Ci-joint je vous envoie quelque argent pour acheter le bois et les outils. On
pourra emploier le bois scie pour chauffer la piece ou je me tiendrai pendant
le jour.
Comme je compte me lever de tres bonne heure it me serait agreable que le
premier dejeilner fat servi dans cette meme piece des le soir et qu'on y mit un
petit bouilloire a esprit-de-vin pour que je puisse chauffer moi-meme le cafe et
qu'on arrangeat le poele le soir de sorte qu'il ne s'eteigne pas pendant la nuit
et que je puisse ranimer le feu moi-meme facilement au matin.
Le service peut, du reste, avoir lieu precisement comme cela s'est fait jeudi et
vendredi derniers.
Seulement j'aimerais diner

a

11 heures et souper

a

5 et que quelqu'un couchat

dans la maison meme pendant mon sejour.
J'ecris a Madame Bouvrie au sujet du prix de la pension, et je vous salue
sincerement ainsi que madame votre epouse.

K. J. L. Alberdingk Thijm.
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Op geen van beide brieven heb ik een antwoord aangetroffen. Ik neem aan dat
Van Deyssel zeer kort daarna – op 2.1.1908 postte hij andermaal brieven voor
Luik en Mont – zijn voornemen heeft laten varen.
Zestien jaar later, op 24.4.1923, vertrekt er van de Avenue Hanlet, 21, te
Heusy-Verviers een brief van de weduwe Eloise Bouvrie, geb. Lienard, naar Van
Deyssel's Amsterdamse uitgever Scheltema en Holkema, welke brief Van Deyssel
op 26.4.1923 onder ogen krijgt. De gewezen mevrouw Lucien Rossignon is dan
in haar 78ste, van Deyssel in zijn 59ste levensjaar. Mevrouw's geheugen blijkt
niet meer onberispelijk te zijn, want zij verkeert in de mening dat het Van Deyssel
zelf is geweest wiens wieg zij eertijds met blauw satijn bekleedde. Ook schrijft zij
ten onrechte, dat Thijm in 1922 Houffalize zou hebben aangedaan. Wel droeg
hij, in dat jaar, aan Elsevier's Maandschrift, deel LXIV, 248 e.v., de later in de
Gedenkschriften herdrukte herinneringen aan Laroche bij, waaruit een in de
Belgische Ardennen verschijnende krant kennelijk een en ander vertaalde. Hier
volgt dan de bewuste brief :
Monsieur Alberdingk Thijm,
J'ai lu qu'apres votre voyage aux Cheras l'annee derniere, que vous en avez
fait une tres belle description dans les journeaux dont je vous remercie. Lors de
votre naissance aux Cheras j'etais la proprietaire de vos parents. Etant tres agee
je me decidais vendre cette propriete, vous m'obligeriez beaucoup en me donnant
des adresses de journeaux dans lesquels mon notaire pourrait faire inserer des
annonces pas trop couteuses. II me semble que des hollandais pourraient acheter
comme placement de fonds, car l'hOtel que j'y ai installe a une grande vogue et
c'est la clientele hollandaise qui y domine. Si vous avez l'obligeance de m'envoyer
votre adresse je vous en serai reconnaissante. J'ai eu celle de vos editeurs par
des amies
Aan dit verzoek heeft Van Deyssel per omgaande voldaan. Een week later
bereikte hem een schrijven van notaris Leon Terfve te Dolhain en van diens
collega Adrien Richard te Houffalize, hem meldend dat de openbare verkoop
van Hotel du Château des Cheras (met alle bijbehorende terreinen, groot 6
hectare 38 ares 6 centiares) zou plaats vinden op 17.5.1923. Uit de opsporingen
van Prof. Rutten weten wij dat deze datum niet aan de verwachtingen van
Mevrouw Lucien Rossignon heeft beantwoord. Eerst op 23.4.1927 ging de Villa
des Cheras over aan de ouders van de huidige eigenaars.
HARRY G. M. PRICK
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BOEKBEOORDELINGEN
Een Diets gebedenboek uit het begin der zestiende eeuw, herkomstig uit het
voormalig klooster Sint-Hieronymusdal te Sint-Truiden, uitgegeven door
L. Indestege, (Kon. VI. Ac. yr. Taal- en Letterk., Reeks III, nr. 37),
Gent„ Secretariaat der Academie, 1961. XX + 301 blz. Ingen.
Wie een gebedenboek als dit doorleest gaat onmiddellijk beseffen, dat een
systematische studie van deze gebeden, studie waarin de vergelijking met andere
gebedenboeken vanzelfsprekend dient te worden betrokken, een enorme verrijking
moet betekenen van Ons inzicht in de laat-middeleeuwse vroomheid. Fl. Prims –
en anderen hadden reeds v6Or hem aldus geredeneerd – was daarvan overtuigd
toen hij in 1926 Een Limburgsch gebedenboek uit de XVe eeuw uitgaf (SalsmansFonds van de K.V.A., nr. 2). In zijn , Voorwoord drukte hij dan ook herhaaldelijk
de hoop uit, dat ooit eens een „geschiedenis van het Nederlandsche kerkboek" zou
geschreven worden en somde hij de resultaten op die van een dergelijke arbeid
mochten worden verwacht. Kennelijk ging Prims hierbij wat vlug toen hij meende
te kunnen voorzien, welke lessen deze geschiedenis zou „meebrengen in de allereerste plaats voor de pastoraal !" en verder, dat ze ook het „verschijnsel van het
protestantisme, van een belangrijke zijde (zou) toelichten". Het pleit dan ook
voor het gezond wetenschappelijk inzicht van Zuster Meertens dat ze haar monumentaal werk over De godsvrucht in de Nederlanden naar handschriften van
gebedenboeken der XVe eeuw, (4 din., Standaard-Boekhandel, 1930-34), niet in
een soort dienstbaarheid aan al de verwachtingen van Prims heeft opgevat. Haar
werk blijft een mijlpaal in de studie van de geschiedenis onzer vroomheid.
Het kan echter van twee zijden worden aangevuld. De resultaten van de onvermoeide arbeid van het Ruusbroec-Genootschap sinds 1927 in Ons Geestelijk Erf
gepubliceerd (bier dan vanzelfsprekend die met betrekking tot de late middeleeuwen), en Pater St. Axters' deel III van zijn Geschiedenis van de vroomheid in
de Nederlanden (4 dln., Antwerpen, 1950-60), hebben de kerkelijk-historische
achtergrond van de 15e eeuw scherper getekend dan Zr. Meertens dit doen kon.
Vooral echter vanuit een grondiger theologische vorming dan waarover de
schrijfster kon beschikken, kan de studie van onze gebedenboeken heel wat dieper
inzichten verwerven.
Op de laatste vergadering in het huis van het Ruusbroec-Genootschap, in het
kader van het XXVe Vlaams Filologencongres, werd door een aantal aanwezigen
de wellicht toch wat pessimistische mening geuit, dat we met de studie van onze
gebedenboeken nog nergens staan. Er is dan toch het werk van Zr. Meertens. Wat
ervan zij, de tijd is bepaald rijp om de grondige studie van het middeleeuwse
gebed aan te pakken. Het zopas verschenen werk van Dr. R. Lievens, Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa, (L. Willemsfonds van de K.V.A., nr. 1,
Gent, 1963), bewijst weer eens hoeveel gebeden, hymnen, getij den enz. nog onbekend zijn. De B.N.M. zal ongetwijfeld nog talloze andere stukken aan het Licht
brengen.
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En dan zal de vraag zijn : hoe tewerk te gaan ? Want nu het reeds oude vermoeden, dat er nog zoveel gebedenboeken onuitgegeven ergens verborgen liggen,
hoe langer hoe tastbaarder zekerheid wordt, rijst wel de vraag of er een instantie
zou te vinden zijn die al deze gebedenboeken wil publiceren. Om dan nog niet
te gewagen van de waarschijnlijk nog talrijker getijdenboeken. De K.V.A. verdient
dan ook onze diepe dank om de mildheid die ze bewijst met de uitgave van
Dr. Indestege's boek. Gezien tegen de veelheid van het nog onuitgegeven materiaal
maakt deze mildheid haast de indruk van een financieel misschien vermetel precedent. Hopelijk maken we ons onnodig zorgen en is het alleen de angst dat een
zo gelukkig initiatief niet zou kunnen volgehouden worden, die ons parten speelt.
Het zou immers jammer zijn indien het om een of andere reden onmogelijk zou
blijken, een zo groot mogelijk aantal gebedenboeken in hun geheel – en dan wel
afzonderlijk uit te geven. De indruk dat de reeks op de duur vrij monotoon zou
uitvallen dient o.i. beslist te worden bezworen. Het is waar dat een behoorlijk
aantal gebeden telkens opnieuw zullen voorkomen, maar om twee redenen, indien
we ons niet vergissen, is het nodig deze „herhaling" te wagen.
Een eerste is : dat precies de vergelijking van „dezelf de" gebeden, belangrijke
conclusies oplevert. Dr. Indestege verwijst bij een groot aantal gebeden naar andere
gebedenboeken, bij middel van het teken vgl. Dit teken kan uiteraard slechts
voorlopige geldigheid bezitten. Want wat zien we nu ?
Nemen we b.v. het gebed GOdt weest ghenaedich ende goedertieren... (blz.
123). In voetnoot lezen we daarbij : V gl. De Flou & Gailliard... Prims blz.

37-38. Indien we de tekst van Indestege naast deze van Prims leggen, stellen we
vast dat bij Prims een heel stuk voorkomt dat bij Indestege niet is te vinden.
Daarnaast : de overeenkomstige delen lopen een tijdlang vrijwel woordelijk parallel, nadien evenwel gaat het klimaat grondig verschillen. Men vergelijke :
Indestege : Siet dat cruce des heeren, Vliet weder partijen, die leeuwe van
iudas geslechte dauids wortel verwint Alleluia Ghesontmaeker der werelt
maect mid" ghesont die wits dat cruce ende din bloet mij verlost hebt. Helpt
mij heere min godt Agijos Agijos, heilich godt heijlich sterk heijlich ende
onsterflijck godt, ontfermt mans Ghecruijste godt maeckt mij ghesont
Cruijs christi Cruijs christi Cruijs christi maect mij ghesont Cruijs christi
bescudde mij Cruijs christi bescherme mij Inden naeme des vaders des soens
ende des heUlighen gheests Amen.
Prims : Ghesontmaker der werelt make mi gesont, die welke overmits
dynen cruce ende bluede die werelt verloest heves. Wilt mi te hulpen comen,
Dat cruce
here min god ± Dat cruce gods xristi moet mi bewaren
Dat cruce xristi wil mi gesont maken
xristi wyl mi beschermen
Ende des soens
Ende des heiligen geestes.
Inden name des vaders
Amen.
Nu is het wel zo, dat zoveel in het ene als in het andere gebedenboek zoals
doorgaans overigens in de 52 gebedenboeken waaruit Zr. Meertens citeerde – het

148

gebed als het ware een autonoom bestaan krijgt. Wij bedoelen : het gebed is niet
meer op de eerste plaats brag tussen God en de ziel maar het dreigt haast op te
gaan, en zijn bestaan uit te putten, in zijn eigen formulering. Op dit stuk nu, gaat
het gebed uit Indestege's boek heel wat verder nog dan in dat van Prims, zoals
reeds op het eerste gezicht blijkt. Wij willen niet beweren dat in het eerste, het
woord, de formule, „magisch" geworden zijn maar in ieder geval is het opmerkelijke onderscheid met het tweede, dat de formulering zelf met een, laten we
zeggen, mysterieuze kracht omhangen wordt. Het gebruik van de vreemde woorden, die overigens bij Prims niet voorkomen, is in dit verband tekenend. Men
vergelijke bovendien de „titels" die de gebeden meekregen. Bij Prims : Dit gebet
naevolgende hevet gemaect die hoge lere sente Augustinus ende is sunderlinge guet
dagelix gelesen. Bij Indestege : Dese bedinghe maeckte sinte Augustin diet lees!
ende ouer hem draecht gheen viant en mach hem becoren Ende binnen dien
daeghe en mach hij niet verderuen, van water noch van viere noch van ghenen
fenijn... enz.
Telkens wanneer men de vergelijkbare gebeden van Indestege naast die van
Prims legt, blijkt dat de milieus waaruit ze stammen grondig van elkaar verschillen
wat betreft de geestesatmosfeer. Een geschiedenis van onze vroomheid zal daarmee
terdege rekening moeten houden. Daarom is het dan ook duidelijk, dat de onderzoekers zouden moeten kunnen beschikken over een zo groot mogelijk aantal
gebedenboeken, precies omdat dan „dezelfde" gebeden telkens opnieuw voorkomen.
Een tweede reden waarom een schijnbare eentonigheid moet gewaagd worden
is, dat het beeld van een gebedenboek in zijn geheel, grondig kan verschillen van
een ander, zelfs indien dit laatste „gelijkaardig" is. Ook daaruit vallen belangrijke
conclusies te trekken.
Zo lopen de gebedenboeken van Prims en Indestege grotendeels parallel. Maar
in het laatste vinden we een aantal gebeden voor de zielen der afgestorvenen
(Dr. Indestege vergat deze serie op te nemen in zijn beschrijving van de inhoud
blz. XV), die in het eerste niet voorkomen, en bier vinden we dan weer een
aantal gebeden tot de H. Drievuldigheid die het laatste niet heeft. Uit een en
ander menen we te mogen zien dat het zondigheidsbesef in Indestege's gebedenboek veel duidelijker op de voorgrond staat dan in dat van Prims, of m.a.w. dat
hier een accent op de moraal aanwezig is dat daar lang niet zo hoorbaar opklinkt.
Het duidelijkst wordt dit geillustreerd door het feit dat in Indestege's gebedenboek, vrijwel ieder gebed met aflaten begunstigd is, terwijl dat bij Prims eerder
uitzonderlijk is.
Met dit alles wilden we graag aantonen dat het weinig zin heeft een gebedenboek op zichzelf, of om zichzelf te bestuderen (of te recenseren), terwijI het aan
de andere kant alle zin heeft zoveel mogelijk gebedenboeken afzonderlijk uit te
geven. Het is dan ook te hopen dat een voorbeeld als dat van Dr. Indestege
stimulerend zal werken.
De inleiding van deze uitgave kon wel wat grondiger zijn. De datering kan,
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indien we ons niet vergissen, nauwkeuriger. We hebben nl. de indruk dat een
systematische analyse der motieven en beelden, zou toelaten te dateren tussen 1503
en 1513 (de regering van paus Julius II nl.), en niet 1510-1520 zoals op blz.
IX-X. De inhoud van het boek kon wel vollediger beschreven worden, zoals reeds
gezegd. Wat echter vooral in de uitgave ontbreekt is een alfabetisch register der
gebeden. We hebben die nu zelf moeten maken. De vergelijking met andere
gebedenboeken is anders onbegonnen werk.
De tekst is kennelijk feilloos gelezen. Een paar kleinigheden of drukfouten niet
te na gesproken. Blz. 21 op de 10e regel : doer gods --> doer ; op de 28e : ende

min ziele van mUn lichaem scheijden sal --> ziele <als sij> van... Blz. 42 op de
31e regel : druppelen sants water --> {sants). Blz. 47 op de 25e : daer daer vergheuen .- daer [daerl. Blz. 58 regel 5 : ghenuechte volbrenghen --> <te> volbrenghen ; regel 9 : om mijnen doot —> om mijnen <wille> doot. Blz. 65 regel
18 : ende doot alsoe iamerlijck, niet doet ? Blz. 80 regel 19 : besueden --> besneden. Enz. Men ziet, het zijn kleinigheden.
In de voetnoten op blz. 22 en 44 komt de verwijzing naar Prims met de
vermelding „vertoont weinig overeenkomst" niet van pas. Er is gewoon geen
overeenkomst.
Een bijzonder welkome uitgave alles samen.
N. DE PAEPE

Aangest. Nay. N.F.W.O.

Zwischen Himmel and Erde, eine Studie fiber
J. Van den Vondels biblische TragOdie in Gattungsgeschichtlicher Perspektive, Oslo Universitetsforlaget en Zwolle, Tjeenk Willink, z.j., 311 blz.,
320 fr.

K. LANGVIK JOHANNESSEN,

De eerste 88 bladzijden van dit lijvige boek vormen de Gattungsgeschichte en
moeten opgevat worden als een soort lange inleiding tot de eigenlijke kern :
Vondels bijbelse drama's.
Die inleiding omvat de bespreking van Robert Lawets Spel van de vroome
vrouwe Judith ende Holifernes, de Hasseltse spelen Die belegeringhe van Samarien, Tspel van Josue en Tspel van Coninck Balthasar, Abraham De Konings
Achab, Jephthah en Simson, Guilliam Van Nieuwelandts lerusaiems Verwoestingh
door Nabuchodonosor en Saul, en ten slotte Vondels Pascha en Hierusalem ver-

woest.
Het is er de Noorse schrijver om te doen het voortschrijdende moderniserende
proces te ontdekken in deze rij van Nederlandse bijbelspelen, nl. hoe deze drama's
gegroeid zijn van middeleeuwse vrome toneelvertoningen tot het culminerende
punt van volwaardige bijbeldrama's in Vondels opperste kunnen. In het bijbelse
treurspel van Lawet werd reeds bereikt dat de tonelen elkaar in logische orde
opvolgden, zodat de dramatische spanning werkelijk steeg. Anderzijds bleef het
stuk nog geheel hangen in de middeleeuwse sfeer : allegorische fig,uren, strakke
verdeling van goeden en bozen, louter strijd tussen goed en kwaad. In de Hasseltse
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spelen is al iets beters te merken, vooral in Tspel van Josue, er priemt iets door van
wat we een „persoonlijk" conflict noemen, en de strijd van goed en kwaad verloopt niet zo strak meer tussen starre verpersoonlijkingen. Met de aanvang van de
17e eeuw komt de nieuwe geest nog meer op dreef. Het eerste bijbelse spel in
de Nederlanden dat in klassieke vorm gegoten was, werd geschreven door Hugo
Grotius :

Adamus exul (1601).

Zoals overigens bekend is, bleven rederijkers- en renaissancevormen ook na
1600 alhier nog rustig naast elkaar leven, en bloeide het rederijkerachtige toneel
van A. De Koning en van G. Van Nieuwelandt nog volop. Aan de Koning is dit
klassiek-renaissance-element te merken dat hij zijn drama's in bedrijven indeelt
en dat hij de tragedie opvat als een handeling betreffende belangrijke personages,
waarvan de toestand bij de aanvang gelukkig is en bij het slot ongelukkig. Dat is
een eerste vleugje echt klassieke, Senecaanse bedenking, maar voor het overige
blijft dit toneel nog volkomen middeleeuws. Bij Nieuwelandt is het starre schema
van goed en boos in zijn Jerusalems Verwoestingh reeds meer opgeheven ; zijn
tragedie krijgt een „menselijker" klank, het probleem van zijn hoofdpersoon
Sedekias is een „menselijk" probleem, en zijn boze personages zijn niet meer
„duivels" zonder meer, het zijn vermenselijkte duivels. Vondels eerste twee drama's
vallen nog binnen dezelfde rederijkersgeest, halfweg tussen middeleeuwen en
renaissance. Zijn Farao, Mozes, Flavius Josephus, Titus... hebben het vermenselijkend proces meegemaakt en het daarin zelfs verder gebracht dan De Koning
en Nieuwelandt. Toch zat V andel er nog vast aan allegoric en symboliek, en maakt
de menselijke psyche nog het middenpunt van het drama niet uit.
Tot zover heeft o.i. Johannessen het goed afgebracht en verhelderend werk
geleverd. Het is echter moeilijk vol te houden om dezelfde lof uit te spreken over
de kern van zijn boek : Vondels belangrijke bijbelse tragedies.
Het wezen van Vondels bijbeldrama's valt volgens de auteur samen met het
wezen van de barok. Nu is „dieses Streben nach einer machtigen Synthese des
Geistigen and des Irdischen das eigentliche Wesen der Barock". Het maakt stellig
al te zeer de indruk alsof prof. Johannessen Vondel te lijf is gegaan met een
vooropgezette idee. Telkens en telkens weer vindt hij die wezenstrek van de barok
terug in de kern van Vondels bijbeltragedies, niet alleen in het algemeen, maar
in de grondidee van elk van die stukken. Voorbeelden :
Gebroeders : hogepriester en priesters, het geestelijke regiment, staan er tegenover het wereldlijk regiment, David en de levieten. David erkent dat in de beersende nood de oplossing van het geestelijk regiment moet komen, terwij1 de hogepriester meent dat David zelf moet ingrijpen, de orde en het recht moet herstellen.
David moet de synthese herstellen. David is de nieuwe mens, die de oude orde
verlaat en zelfs Joden opoffert voor Gibeonieten. De zeven gebroeders zijn er
om geofferd te worden, als nakomelingen van de machiavellistische Saul.
0.i. is het niet juist dergelijke oppositie tet maken tussen de priesters enerzijds
en David anderzijds. David raadpleegt gewoon het opperste gezag in bittere nood,
en geheel het drama speelt zich of in het hart van David. Geheel dit drama is
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veel gewoner bijbels, veel historischer bijbels dan Johannessen schijnt voor te
stellen. Wat er eigenaardigs en vreemds aan is komt van de gegevens van de bijbel
zelf, al kan de moord op onschuldigen a ntiek beinvloed zijn.
Jozef in Dothan zou een meer prof aan karakter hebben, omdat de goddelijke
factor er geen actieve rol speelt. De barokke synthese komt er dus minder tot
uiting. Jozef is alleen drager van die barokke synthese, doordat het aardsmenselijke
eenmaal zal buigen voor hem (in Egypte) ; in hem zal eenmaal de harmonie van
het aardse en het hemelse worden bereikt... Ook Jozef in Egypte heeft als grondschema die antithese tussen hemel en aarde, want Potiphar is „de edele vertegenwoordiger van de Egyptische kultuur" en Josef is alweer degene waarin de synthese zal worden voltrokken...
Salomon off ert aan het aards-menselijke en verlaat het hemelse, Jefta daarentegen erkent slechts de geestelijke factor en verzet zich tegen het aards-menselijke,
tot hij valt ; If is vormt daar de synthese. Lucifer zou het louter spirituele als
hoogste zijnsvorm beschouwen, en daarom kan hij geen mens boven zich dulden,
ook geen Godmens ; hij is een extreme spiritualist. Hij valt omdat hij de synthese
niet bereikt...
We kunnen helaas niet zeggen dat deze grondidee van Johannessen veel licht
werpt op de bijbeldramaturg Vondel. Bij de lectuur van dit boek komen allerlei
vragen naar voren, zoals : is Vondel wel apart te begrijpen als louter bijbels ?
Vormen Gysbrecht, Maagden enz. geen integrerend deel van zijn geheel ? Is het
gepermitteerd om zich eerst een idee van het wezen van de barok te maken en
daarna dit systematisch te gaan toepassen op Vondels bijbelse drama's ? Waarom
dan niet ook op zijn andere drama's ? Waarom valt Johannessen zo vaak W. A. P.
Smit aan, die zich toch op een ander domein bevindt dan hetgeen hij, Johannessen,
behandelt ?
Het wil ons voorkomen dat Vondel niet op de eerste plaats ideeenconflicten
behandelt en aan de barok-synthese niet denkt, maar dat de historische gegevens
van de bijbel als zodanig hem inspireren, en dat zijn dramatisch inzicht van
zeventiende-eeuws renaissancist de vormgeving heeft bepaald. Barokke trekken
kunnen niets anders zijn dan onbewuste gevolgen daarvan ; trekken die wij er
achteraf in vinden.
Het is een interessant boek, maar het zal menig Vondelkenner in het harnas
jagen !
J. NOE 5.i.

W. A. P. SMIT en P. BRACHIN, iVondel, Paris, Didier 1964, 190 blz. met negen

buitentekstplaten. (Etudes de litterature etrangere et comparee nr. 48).
Nadat A. Baumgartner in 1882 aan het Duitse publiek Vondels levensgeschiedenis voorstelde en A. Barnouw in 1925 een Engelse biografie van de dramaturg
maakte, heeft P. Brachin thans ook voor de Frans sprekende gemeenschap gelijkaardig werk verricht. Wat C. Looten in 1880 met zijn Etude litteraire sur le poste
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ng erlandais Vondel bereikte, lijkt niet tot veel resultaat te hebben geleid. Brachin
maakt een betere kans.
Zoals uit de titel blijkt, zouden we veeleer van het werk van Smit moeten
spreken. Dit boek is inderdaad een aanpassing – in zeer verkorte vorm dan – van
Smits driedelige studie „Van Pascha tot Noah" (Zwolle 1956-1962), het standaardwerk over Vondel als dramaturg. We mogen als bekend veronderstellen dat
Smit er quasi uitsluitend de historie van Vondels dramatische thematiek en dramatisch technische evolutie behandelt. Het heeft dan ook geen zin dat we de verkorte
vorm van hetzelfde werk bier nogmaals aan een soort onderzoek zouden onderwerpen. We vinden er alleen Smits gedachten en ontledingen in terug. De Franse
professor heeft er een korte biografie (25 blz.) aan toegevoegd. Alle stukken van
Vondel, vertalingen inbegrepen, komen bier aan de beurt, en worden gesitueerd
in het geheel van de evolutie.
Het moet gezegd dat juist dat aspect van Vondel daarmee aan anderstaligen
wordt voorgesteld wat bet meest bevattelijk en wat ook zeer belangrijk is in Vondel. De poetiek en de taalvirtuositeit konden natuurlijk niet tot hun recht komen.
Wel vinden we het wat spijtig dat de mens Vondel, dat de achter de dramatische
evolutie levende Vondel grotendeels achterwege bleef. Smits standpunt was nu
eenmaal formeel.
J. NOE S.j.

J. VAN DEN VONDFL,

Adonias, met een inleiding en aantekeningen door

L. Strengholt, Zwolle, Tjeenk Willink, 1963, 85 fr.

Adonias behoort niet tot Vondels meesterwerken ; maar ook de mindere stukken
van de grote dramaturg verdienen wel een aparte uitgave, zoals de beer Strengholt
ons bier biedt. De grote W.B.-uitgave ligt nu eenmaal niet in het bereik van
iedereen en verstrekt overigens te weinig commentaar voor de niet-gespecialiseerde.
En Strengholt heeft gezorgd voor uitstekende verklarende noten.
Ons verwondert het wel dat de commentator zo slaafs naar de studie van
W. A. P. Smit verwijst, voor zover het de algemene interpretatie van het stuk
aangaat. Het stuk beet er een te zijn van „staetveranderinghe", een ,motief" dat
doorkruist wordt door de verheerlijking van Salomo. Wat de „formele" kant van
het stuk aangaat, kunnen we ons hiermee akkoord verklaren, maar is dit wel de
grOnd van de zaak ? Blij ft niet de vraag over naar een diepere gedachte, naar de
vraag van „schuld en boete" ? Staetveranderinghe werkt toch niet a vide ..., en
hoe kan dan die verheerlijking van Salomo zulk grondmotief overheersen, zoals
Strengholt in zijn inleiding Smit nazegt ? Zou Vondel zo formeel te interpreteren
zijn, dat een diepere idee er niet zou onder liggen ? We kunnen dat moeilijk
aanvaarden. Overigens alle lof voor deze verzorgde editie.
J. NOE S.j.
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CONSTANTI JN HUYGENS : Trijntje Cornelis. Klucht. Toegelicht door Prof. Dr.
ALEX BOLCKMANS. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1960. 151 blz. met 6
buitentekstplaten. Uitgave van het August Vermeylen-Fonds. 127 fr.
Tien jaren na de „triomfantelijke vertoningen in 1950" (A. Mussche in het
en bijna een halve eeuw na de meesterlijke uitgave van Dr. H. J.
Eymael – de inleiding was getekend : Elsene bij Brussel, 1 December 1911 –
verscheen een nieuwe druk van Huygens' toneelspel Trijntje Cornelisdr. (Waarom
schrigt de uitgever overal, ook in de tekstuitgave zelf : Cornelis i.p.v. Cornelis-

Voorwoord)

d(ochte)r ?)
In de inleiding behandelt Prof. Bolckmans vooreerst „het komisch toneel in de
17e eeuw" ; vooraf wordt ook de middeleeuwse klucht, dan het boertig rederijkerstoneel besproken ; daarbij zijn sommige uitspraken wel aanvechtbaar, als b.v. „de
kinderen (warden) betrokken in het conflict man-vrouw" (blz. 13). In dit algemeen overzicht, dat de gangbare opvattingen weergeeft, komt het Zuiden niet
helemaal tot zijn recht. Het tweede deel van de inleiding handelt uitvoerig over
„Trijntje Cornelis" ; een beschouwing missen we hier node : hoe dacht Huygens'
eigen tijd over het stuk ? De behandeling van die vraag kon waarlijk verhelderend
geweest zijn voor de appreciatie van het stuk.
De tekst van deze uitgave naar de druk van 1672, is goed weergegeven, maar
niet altijd betrouwbaar ; min of meer misleidende drukfouten vertonen de verzen
240, 483, 1099, 1124, 1252.
De woordverklaring, vooral gebaseerd op Eymaels interpretaties, is m.i. al te
sober en dikwijls zelfs minder juist. Enkele voorbeelden mogen dit illustreren : bij
3 De Seven Volckeren bejeghenden de Thien wordt Seven , Volckeren wel verklaard,
Thien niet ; bij 7 wordt door de banck niet verklaard, bij 20 evenmin vies, alhoewel het woord er een andere betekenis heeft dan aangegeven op blz. 47 ; de
verklaring van 21 wagen is in beroering gebracht worden, niet in beroering
brengen (Eymael : in rep en roer komen). Een verklaring als 118 statie : staatsie
brengt weinig duidelijkheid ! De verzen 206, 209, 220 en vele andere werden
helemaal niet verklaard.
De nieuwe uitgave is voorzeker welkom ; we betreuren het echter dat de tekstverzorging en -verklaring niet zo accuraat en verduidelijkend zijn als de illustratie
en presentatie schoon zijn.
A. KEERSMAEKERS

DR. J. KOLKHUIS-TANKE, Een Nijmeegs dichter uit de 18e eeuw – Dr. E. I. B.
Schonck, Utrecht-Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1963, 208 pp. + 16
illustraties, gr. 8°, 210 fr.
Wie was Everhard Jan Benjamin Schonck (1745-1821) ? Zelfs menig neerlandicus zal, vrees ik, op die vraag het antwoord schuldig blijven. Toch verdient
deze rector aan de Latijnse school te Nijmegen nog wel enige belangstelling. De
strikt-artistieke waarde van zijn lierzangen, fabels, satiren, versvertellingen en
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geestelijke liederen mag dan al gering zijn, ze getuigen in elk geval van een
veelzijdige literaire activiteit. Schoncks oeuvre telt enkele merkwaardige representanten van voornamelijk in het buitenland beoefende dichtgenres. Dit speciaal
maakt zijn werk uit comparatistisch oogpunt interessant.
Het valt dus a priori alleen maar toe te juichen, dat Dr. Kolkhuis Tanke zijn
academisch proefschrift aan dit onderwerp heeft gewijd. Een moeilijkheid was al
meteen, dat hij weinig biografische gegevens vinden kon. Zijn beeld van de mens
Schonck blijft dan ook uiterst wazig. Schr. heeft zich beperkt tot het geven van
een parafraserend overzicht van Schoncks literaire werk. Bovendien heeft hij diens
rijmverhaal Lot-Gevallen van Nymeegens Burgt (1805) in extenso afgedrukt.
Omdat hij, terecht, ook elders niet zuinig is met citeren, kan men zich uit zijn
fraai verluchte boek toch wel enigermate een voorstelling vormen van Schoncks
letterkundige arbeid.
Jammer genoeg heeft Schr. zich hiermee tevreden gesteld. Hij heeft geen poging
gedaan de ter sprake komende teksten te analyseren. Stijl noch structuur wordt
voor de lezer doorzichtig gemaakt. Erger is dat ook de literair-historische situering
te wensen over laat. Schr. verschaft allerlei informatie die men in ieder handboek
vinden kan (de biografie van Gellert en Gessner bijv.), of die met de Nijmeegse
scholarch in geen enkel verband staat (o.a. een beschouwing over homoseksualiteit
in de 18e eeuw). Maar wat lag meer voor de hand dan Schoncks geschriften te
vergelijken met de veelal door de dichter zelf aangeduide buitenlandse modellen,
of ze te toetsen aan de contemporaine genre-poètiek ?
Ik denk bijv. aan Schoncks parodie De Vermakelyke Slaa-Tuintjes (1785) en
vooral aan De Bonheurs uit de Mode van 1792, volgens Schr. (p. 92) het eerste
in onze taal geschreven burlesk heldendicht. Zelf zou ik, in dit concrete geval
liever met F. Sengle, spreken van een epyllion. Maar hoe het zij, feit is dat de
18e eeuw een flink aantal, elk.aar ten dele kruisende, dichtsoorten en stijlvormen
kent, die tot dusver nog niet voldoende scherp onderscheiden werden : het burleske, de satire, het heroi-comical epos, de parodie, het epyllion etc. Schr. had
met behulp van contemporaine theoretische beschouwingen van Rabener, Kinker,
Sulzer e.a., en gebruik makend van recente studies als die van F. Bar (Le genre
burlesque en France au 17e siecle ; etude de style, Paris, 1960), K. Schmidt
(Vorstudien zu einer Geschichte des komischen Epos, 1953), R. P. Bond, I. Jack
en H. Kind ons enig inzicht in de Nederlandse ontwikkeling van deze genres
kunnen schenken. Op het terrein van de genologie valt, voor wat onze 18e-eeuwse
literatuur aangaat, nog vrijwel alles re doen. Toegegeven, zoiets is geen geringe
opgave, maar nu heeft Schr. een prachtige kans voorbij laten gaan om het onderzoek wezenlijk verder te brengen.
De bezwaren die Kolkhuis Tankes bock oproept betreff en echter niet enkel de
principièle aanpak, maar ook de uitwerking. Het is ondoenlijk bier alle vergissingen en lacunes te signaleren. Daarom slechts enkele voorbeelden :
De Vermakelyke Slaa-Tuintjes zijn zgn. uitgegeven door Eibesius. Schr. had niet
mogen verzuimen op te merken, dat in dit pseudoniem de initialen van E. I. B.
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S(chonck) zijn terug te vinden. Op p. 11 heet het vermaarde 18e-eeuwse portrettenkabinet Panpaticon Batavum (waarover een opstel van J. Heeren in Bijblad
voor Taal en Letteren, III, (1915), p. 15-22) „Pan Poetica Batavorum". Op p.
147 is sprake van Feiths Het Heil der Vrede ; op. p. 152 van Goethes Das Lei-

den des jungen IlVerthers. Nog vreemder is dat Schr. bladzij den lang spreekt van
Schoncks De Bonheur uil de Mode, terwij1 het titelblad toch duidelijk De BonheurS uit de Mode vermeld (cf. ex. Nijmeegs stadsarchief nr. A. 273). En waarom
geeft Schr. nergens aan, in welke mate het handschrift van Lot-Gevallen van
Nymeegens Burgt (stedelijk archief nr. A 194) afwijkt van de gedrukte tekst ?
Dit zijn details, maar ze ondergraven stelselmatig het vertrouwen in de akribeia van de auteur. Ik ga nu verder maar niet meer in op Schr.'s hinderlijke wijze
van generaliseren, waar het 18e-eeuwse opvattingen en situaties betreft.
Het eindoordeel kan moeilijk anders dan negatief zijn. Het bligt de verdienste
van Dr. Kolkhuis Tanke weer eens de aandacht gevestigd te hebben op een ten
onrechte vergeten literator. De wijze echter waarop hij zijn taak heeft opgevat
stelt ernstig teleur.
P. J. BUIJNSTERS

Van Bilderdijk tot Huizinga, Utrecht-Antwerpen, Het
Spectrum, 1963, 255 pp. (Aula-boek 129), 42 fr.

PROF. DR. P. GEYL,

In deze bundel historische toetsingen, zoals de ondertitel luidt, heeft Geyl vijf
eerder gepubliceerde opstellen verzameld. We vinden bier achtereenvolgens : Een
eeuw strijd om Bilderdijk (1956), Multatuli en Van Lennep (1912), Busken Huet

als geschiedschrijver (1952), Reacties op Ter Braak en Du Perron (1951) en
Huizinga als aanklager van zijn tijd (1961). Het eerste stuk werd al herdrukt in
Studies en strijdschriften van 1958 ; het tweede, derde en vierde in de uit 1952
daterende Reacties.
Het gemeenschappelijke dat deze essays verbindt is op de eerste plaats het feit
dat ze zich alle vijf bewegen op het grensgebied van literatuur en geschiedenis ;
voorts hun karakter van persoonlijke getuigenis ; tenslotte gaat het telkens over
figuren die in onvrede leefden met de eigen tijd.
Geyls eerste beschouwing is gewijd aan de talrijke publicaties voor en tegen
Bilderdijk. Zijn overzicht behelst geen gewone waarderingsgeschiedenis. Wat Schr.
beoogde was „eigenlijk meer in 't bizonder (een geschiedenis) van de verdoezeling en vergoelijking waartoe de vereerders zich, generatie na generatie, genoopt
hebben gevoeld." (p. 77). Volgens Geyl heeft de wijze, waarop Da Costa, Alberdink Thijm, Kuyper, Gossaert, Wille e.a. Bilderdijks liefdesrelaties en politieke
gedragingen voorstellen, veel weg van geschiedvervalsing. Met kennelijke instemming citeert hij S. Gorter, waar deze schreef : ,,Laat de tegenpartij – want het
kan niet anders of men schaart zich aan wederzijde van Bilderdijk's persoon –
ophouden met dien man heilig te verklaren of zijne gebreken op eene wijze toe
te geven, dat men in die grootmoedige toestemming zelve een nieuwen grond
voor nog hoogere lofverheffing vindt." (p. 27). Aldus richt Geyls kritiek zich
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over het hoof d van de bewonderaars heen tegen Bilderdijk persoonlijk. Zijn oordeel laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij erkent Bilderdijks historische
betekenis als „De grote bekamper van de bij ons zo lang nawerkende achttiende
eeuw en haar oppervlakkig blijmoedige rededienst ;" (p. 40). Hij bewondert soms
diens dichterlijke verbeeldingskracht. Maar als mens, als geestelijk leidsman is
B. in zijn ogen toch niet meer dan een egocentrisch komediant, of een wereldvreemd fantast (cf. p. 25, 77).
Voor zover Schr. een zekere traditie van vergoelijking heeft willen signaleren,
is hij zeker geslaagd. Toch kan ik de indruk die na lezing van dit opstel achterblijft niet anders dan onbevredigend noemen. Dat B. een weinig meegaande,
autistische persoonlijkheid was kan geredelijk worden erkend, zonder dat men
zijn (subj ectieve) eerlijkheid in twijfel hoeft te trekken. Neem zijn verhouding
tot de beide echtgenoten. Wie Bilderdijks erotische poezie in haar samenhang
leest, krijgt niet een indruk van vals spel (cf. de voordracht van K. Meeuwesse :

Bilderdijk in het paradijs, afgedrukt in NTG 53). Wanneer men – waartoe Geyl
niet genegen schijnt aan een gedicht net zo goed realiteitswaarde toekent als
aan historische gegevens, dan zal men Bilderdijks eigen dichterlijke visie op de
ter discussie gestelde punten toch minstens in zijn beschouwing moeten betrekken.
Geyl zondigt voortdurend in wat hij elders (p. 142) Huet verweet : „Het
tekortschieten van de gave der sympathie". Het duidelijkst blijkt dat uit de manier
waarop hij Bilderdijks religiositeit afdoet. Heeft Schr. dit gebrek aan affiniteit
eigenlijk niet zelf erkend, toen hij Bilderdijks „dogmatische" en „algemeen mystieke" opvattingen betitelde als „mij vreemde en verre speculaties" (p. 37) ? Deze
wezensvreemdheid lijkt niet de geschiktste basis voor een rechtvaardige beoordeling, al scherpt zij onmiskenbaar het oog voor iemands gebreken.
Het korte essay over het conflict tussen Multatuli en Van Lennep m.b.t. het
kopijrecht van de Max Havelaar vormt wel het hoogtepunt van Geyls bundel.
Schr. geeft eerst een heldere uiteenzetting van zaken, waarna hij, als onpartijdige
rechter, de argumenten van de emotionele Dekker en de geslepen Van Lennep
op hun interne waarde toetst en tegen elkaar afweegt. Het feit alleen, dat na Geyl
niemand nieuwe gezichtspunten in dit geschil heeft weten te ontdekken, geeft
aan diens geconcentreerd betoog iets van een definitieve beslechting.
De drie resterende studies hebben weer sterk het karakter van een requisitoor.
Schr. beschuldigt zowel Huet als Ter Braak van ontrouw aan de Muze van de
geschiedenis, die zij in hun vroegste werk met zoveel talent hadden gediend.
Huizinga beet op zijn beurt een teleurgestelde estheet en cultuurpessimist.
Wat Huet betreft, Geyl ziet in diens evolutie een duidelijk neergaande lijn :
„de historicus, die zich in die vroege lezingen [De Nederlandsche letterkunde
onder de Bataafsche Republiek ; 1860) aankondigde, is in zijn ontwikkeling door
de journalist-partijman gestuit en verdrongen. (...) Voor hem nog slechts de
politieke strijd, een strijd zonder hoop, in een stemming van niets dan haat en
verachting ; en het verleden zocht hij niet meer in zijn eigen recht, maar gebruikte
het, en misbruikte het, om zijn wrok tegen het heden te koelen." (p. 119). Ter
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Braak komt er wat beter af. Geyl erkent althans in diens negativisme „het levenwekkend" element. Maar de kritiek op Huizinga is weer buitengewoon scherp.
Het is mij niet mogelijk op alle punten van beschuldiging in te gaan. Men
weet, dat H. Gomperts (Jagen om te leven 2, Amsterdam 1960) en onlangs
Leonard Huizinga (Herinneringen aan min vader, Den Haag 1963) hierover al
het hunne hebben gezegd. Pijnlijk treft in elk geval Geyls geringe bereidheid om
zich in de situatie van de door hem behandelde figuren te verplaatsen. Wie in
Huet vrijwel uitsluitend een afbreker, in Ter Braak een gedeserteerd historicus
en in Huizinga een weifelmoedig estheet ziet, maakt zich minstens aan eenzijdigheid schuldig. Geyl kan moeilijk de verleiding weerstaan om elke afwijking van
zijn eigen standpunt als defaitisme aan te merken. Bovendien komt hij enkele
malen met zichzelf in tegenspraak. Zo wordt op p. 174 aan de Huizinga van.
Cultuur-historische verkenningen een veel realistischer kijk op de Europese cultuurcrisis toegekend dan aan Ter Braak : „Als men Huizinga's essay nu leest, zal
men getroffen warden door zijn scherpe diagnose, reeds toen, van de cultuurzwakheden die in feite de catastrofe voorbereidden ; en zijn hooghouden van de
kritiek, van de wetenschap, van de geschiedenis om haarszelfs wil, was een bijdrage
tot onze geestelijke weerbaarheid." Hoe volkomen anders luidt het oordeel op
p. 237 en 245 : „Uit Cultuur-historische verkenningen spreekt beklemmend een
halfheid, een in-zichzelf-verwardheid, die diepe innerlijke gespletenheid verraadt."
Natuurlijk wijst Geyl nienigmaal met recht op onvolkomenheden in het werk
van zijn opponenten (bijv. op Huizinga's wantrouwen tegenover de arbeidersbeweging). Hij is bovendien een te goed stilist om zijn lezers niet van begin tot
eind te boeien. Met des te meer spijt moet men daarom constateren, dat zijn
polemisch instinct het (met uitzondering van het tweede opstel) gewonnen heeft
van zijn inlevingsvermogen.
P. J. BUIJNSTERS

Balthazar. Huydecoper, een taalkundig, letterkundig
en geschiedkundig initiator, Assen, Uitg. Van Gorcum & Comp. N.V.,
1962. Geb. 230 fr.

DR. C. J. J. VAN SCHAIK,

De ontdekking van het Huydecoperarchief in 1945 door H. A. Ett op de zolder
van de buitenplaats Goudesteyn aan de Vecht onder Maarssen bij Utrecht, de
talrijke gegevens door Ett in artikel en boek in de daaropvolgende jaren verstrekt,
maar vooral de openstelling en de bijna voltooide inventarisatie van het archief
zullen ongetwijfeld de aanleidingen tot deze studie, een Utrechtse dissertatie, zijn
geweest. Het boek is door Van Gorcum & Comp. op een voortreffelijke wijze en
met zestien fraaie prenten luxueus uitgegeven. Ik nam het werk met plezier en in
spanning naar de inhoud ter hand. Met een gevoel van diepe teleurstelling heb ik
het terzijde gelegd : het enige resultaat van de lezing is een groot aantal vragen
naar de persoon en het werk van Huydecoper.
In elf hoofdstukjes van vijf, zes, soms een vii ftiental bladzijden, voor meer
dan de helft gevuld met citaten (waaronder er uit de tweede hand), volgt Van
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Schaik, voornamelijk puttend uit het archief, de levensloop en de werkzaamheden
van Huydecoper. Dit gebeurt naar de feiten zoals deze chronologisch uit de stukken
naar voren komen. Voor de lezer ontstaat er alleen maar een wirwar van onnozele,
onbelangrijke en belangrijke zaken van geheel verschillende aard. Niet alleen in
de aanbieding van de feiten, maar ook in zijn stijl volgt de auteur een methode
van rechttoe-rechtaan breien. De hoop dat in het twaalfde, wat lijviger slothoof dstuk (39 bladzijden) de synthese zal volgen, wordt niet vervuld.
Huydecoper was voorvechter van een goed taalgebruik, was voor zijn tijd
modern omdat hij een wetenschappelijke methode volgde en de taal in haar
historische ontwikkeling bestudeerde. De spreektaal echter achtte hij niet geschikt
als voorwerp van wetenschappelijke studie. Dit was ons reeds bekend. Gaarne
zouden wij nu meer vernomen hebben over de taalprinciepen van deze initiator,
maar Van Schaik laat het bij het uitspreken van de wens dat in een afzonderlijke
studie eens een Huydecoper-spraakkunst uit de verspreide gegevens zal worden
samengesteld. Het heeft geen enkele zin, maar ook geen waarde te beweren dat
„de opvattingen van Huydecoper voor een grout deel de opvattingen van de
moderne tijd" zijn (blz. 51). Van Schaik laat ons aan een enkel voorbeeld zien
hoe Huydecoper als lexicograaf werkte, hij wijst op veel woordenmateriaal, nog
verborgen in het archief, maar ook bier ontbreekt weer een duidelijk vermelden
van Huydecopers lexicografische princiepen.
De letterkundige arbeid van Huydecoper wordt met uitzondering van de tonedpoèzie - maar ook daar blijft Van Schaik zeer oppervlakkig - in geen enkel opzicht
geanalyseerd of beoordeeld. Chronomastix of de geessel dezer eeuw, schimpdicht,
door Te Winkel aan Huydecoper toegeschreven en het beste oorspronkelijke hekeldicht van de achttiende eeuw genoemd, vermeldt Van Schaik wel, maar hij gaat
noch op het auteurschap, noch op de betekenis van het werk in. Tot hoever de
vermelde invloed van Huydecoper op Willem van Harens Gevallen van Friso is
gegaan - hij voorzag het werk boek na boek van commentaar - blij ft in het
duister.
De auteur noemt Huydecoper „een van de grondleggers van de historische kritiek, waardoor de geschiedschrijving in geheel nieuwe banen werd geleid" (blz.
173), maar bewijzen hiervoor weet hij ons niet te leveren. Een interessante kwestie
als de moeizame ontstaansgeschiedenis van de beschrijving van Amsterdam blijft
onduidelijk. P. Vlaming hegon met het verzamelen van gegevens, Huydecoper
neemt na de vroege dood van Vlaming de aantekeningen over, maar Jan Wagenaar
voltooit tenslotte het werk. Met of zonder gebruikmaking van de gegevens van
Vlaming, althans van die Welke in het bezit van Huydecoper waren gekomen ?
Vele malen moet Van Schaik constateren dat Huydecoper voor een door hem
beoogd werk materiaal verzamelde, maar niet tot een synthese kwam, tot verwerking van de stof. Er is o.m. materiaal voor de genoemde beschrijving van Amsterdam, voor een geschiedenis van Texel, een geschiedenis van de Amsterdamse
schouwburg, voor verscheidene woordenboeken. „Hij kan wel aantekeningen en
aanmerkingen geven bij werken van anderen, maar zelf een harmonische beschrij-
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ving opstellen lag hem blijkbaar minder goed" schrijft Van Schaik (blz. 126).
Het is jammer dat Huydecoper in Van Schaik een beschrijver van zijn leven en
werk moest vinden, die in veel erger mate aan dezelfde kwaal blijkt te lijden.
C. M. GEERARS

Bibliografie van de Vlaamse
tijdschriften, Reeks I, Vlaamse literaire tijdschriften van 1930 tot en met
1958. Afl. 6 : De tijdschriften opgericht tussen 1940 en 1944 ; afl. 7 :
De tijdschriften opgericht tussen 1945 en 1947. Uitgeverij Heideland,

DR. ROB. ROEMANS en DRA HILDA VAN ASSCHE,

Hasselt, 1963. 258 en 288 blz. : 260 fr. per deel.
Reeds tweemaal hadden wij het genoegen in dit tijdschrift (zie jg. IV, p. 294
en jg. VI, p. 234) de aandacht te vestigen op deze belangrijke reeks van bibliografieen van Vlaamse tijdschriften, waarvan thans weer twee nieuwe afleveringen
voor ons liggen. De eerste biedt ons samen met uitvoerige registers (niet minder
dan 50 blz.) de gedetailleerde inhoud van de tijdschriften Westland, Podium en
Nieuwe Stemmen, terwij1 de tweede op dezelfde wijze de volgende periodieken
behandelt : De Faun, Nu, Gentsche Bladen, Arsenaal, Nieuw Gewas, Bouwen,
Orvalo, Golfslag, De Nieuwe Gemeenschap en Het Daghet.
De lof van deze publicaties hoeft niet meer gemaakt te worden. De belangstellende kunnen alleen hopen dat het ijverige team Roemans-Van Assche hun
groots werk tot een goed einde – is er een einde voorzien ? moge brengen.
L. ROOSE
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STILISTISCH-RETORISCHE
AANTEKENINGEN BI J
GEDICHTEN, GEZANGEN EN GEBEDEN
VAN GUIDO GEZELLE
Deze aantekeningen over retorische stijlstructuur bij Guido Gezelle
hebben de bedoeling te onderzoeken in hoever die enorme vormenvoorraad van de literaire traditie, die wij kortweg ars rhetorica noemen,
werkzaam en inspirerend aandeel heeft gehad in zijn taalschepping.
Evenmin als in een paar vroegere bijdragen waarin wij dit onderwerp
hebben aangeraakt, pretenderen wij het geheel van Gezelles literaire
taalschepping met de middelen van de retoriek te kunnen verklaren.
Er zijn immers andere aspecten daarvan die wij niet onderzoeken
woordenschat, beeldentaal, ritme, enz. enz. Terecht schrijft Heinrich
Lausberg dat „der Interpret der Literatur mit der literarischen Rhetorik
allein nicht auskommt, weder hinsichtlich der literarischen Gedankenund Sprachformung noch erst recht hinsichtlich der in der Literatur
im weitesten Sinne gestalteten Gehalte." 1 Wij kennen dus de grenzen.
Dit neemt niet weg dat de retorische traditie sinds eeuwen een onuitputtelijke bron is geweest voor literaire taalvorming en vormschepping
van de schrijvende mens. Dat zij tot in de tweede helft van de 18e eeuw
zelfs een grondwet is geweest voor elke schrijver, wordt door niemand
geloochend. Heeft zij ook later, toen de parolen „oorspronkelijkheicr
en „vrijheicr alle macht verwierven, haar betekenis bewaard ? Deze
vraag werd tot op heden, in zover ze slechts even werd gesteld, negatief
beantwoord. Ook de enige grootmeester in de literaire filologie die de
retoriek als literairhistorische macht over eeuwen heeft onderzocht,
E. R. Curtius, antwoordde in zijn monumentaal werk Europãische
Literatur und Lateinisches Mittelalter, ontkennend.
1 Handbuch der Literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft.
2 vol. 957 biz., Miinchen, 1960. P. 8.
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Dat ik het op dit punt, haast het enige, met de vereerde meester
oneens ben, verklaart de algemeen-literairhistorische betekenis die ik
aan onderzoekingen over het voortleven van de retoriek in de 19e eeuwse letterkunde hecht. Bij een groot dichter als Gezelle krijgen zij zelfs
bijzondere betekenis.
Tenslotte doe ik er misschien goed aan even te zeggen dat het retorisch
karakter van een kunstwerk niet toelaat een oordeel uit te spreken over
zijn esthetische kwaliteit 2 . Esthetische kwaliteitsoordelen liggen, zo niet
geheel dan toch grotendeels, buiten de wetenschap.
Wij beperken ons bier tot kommentaar bij de eerste vijftien gedichten
van de bundel Gedichten, Gezangen en Gebeden

* * *

TER INLEIDING

Structuurgeheel (dispositio)
De bouw is vijfledig. Het midden is drieledig, voorafgegaan door
lange inleiding en gevolgd door kort slot. De omvang van de delen groeit,
naar retorisch model, geleidelijk (amplificatio). Als geheel geeft het
gedicht door overvloed van woord en beeld (co pia) en een steeds
doorstromend en aanstuwend emotioneel dynamisme (pathos) een indruk van mateloosheid, die echter in de ultieme climax wordt opgevangen, waarna het in een kort slot wegebt.
Op te merken valt dat de drie delen van het midden (12-16 ; 17-23 ;
24-31) door anafoor zijn gescheiden en gebonden. Ook ondergeschikt
zijn anaforen en andere structuurelementen in drievoud werkzaam.
Dit gedicht is een der „Gezangen" van de bundel. Deze gezangen
liggen in de lijn van de retorische traditie, speciaal van het „hymnisch"
genre, verwant met de dithyrambe. Kenmerkende trekken van Gezelles
2 Zie daarover treffende voorbeelden en citaten in Wolfgang Babilas : Tradition and
Interpretation. Munchen, 1961.
3 Oningewijden in de retoriek vinden een leidraad in H. Lausberg : Elemente der
Literarischen Rhetorik. 2e dr. Munchen, 1963, en Leonid Arbusow : Colorer Rhetorici.
2e dr. Gottingen, 1963. Belangrijkst is het hierboven vermelde grote Handbuch van
Lausberg. Zeer goed, alhoewel onvolledig en tot de Franse literatuur beperkt, is van
Henri Morier : Dictionnaire de Poitique et de Rhetorique, 491 p., Paris, 1961.
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gezangen zijn, in het licht van de traditie, wat de inhoud betreft : de
lofthematiek en de verheven uitdrukking van verrukking of bewondering, de pathetische geestdrift soms stijgend tot extase, en wat de vorm
aangaat : vrijere compositie, varièrende versmaat, wisselend ritme, ontstentenis van (waste) strofenbouw. Gezelles „gezangen" zijn grondig
onderscheiden van zijn „gedichten". Deze zijn gekenmerkt door klare
orde in de vorm : evenwichtige uitwerking van de retorische dispositio,
voortdurend gebruik van parallellisme, antithese en gefixeerd vers- en
rijmschema 4 . Wat de „gebeden" betreft, deze komen stilistisch zowel
als gezangen of als gedichten voor.
1-11 : Vertrekkend uit een bescheiden waarneming (1-2), ontwikkelt
zich de inleiding door bespiegeling, beelden en verbale overvloed
tot ongewone amplificatie en emotionele pathos.
Voorname retorische elementen zijn :
- structureel parallellisme, zowel formeel (evenredige zinsbouw,
isokolie) als naar inhoud (tautologie : zacht-zacht, sterk-sterk,
zoet-zoet). Soms is het parallellisme binair (3-4, 4-5), soms
ternair (zoet : 7-9 ; sterk : 10-11).
- herhalingen (repetitio), vaak parallel gebruikt, vaak ook anaforen, werken amplificerend : 3-4 ; 7-8-9 ; 10-11.
- opsommingen (enumeratio), o.m. van beelden (5-9).
antithesis, zowel formeel als naar inhoud, uitgewerkt in negen
versregels : zacht-sterk (3-6), zoet-sterk (7-11). Soms wordt
de antithesis uitgewerkt in een versregel (4) en geamplificeerd
in volgende (5-6).
12-16: Een apostrofe leidt het middendeel in, ze wordt driemaal anaforisch herhaald en krijgt aldus fundamenteel structureel belang. Tweevoudig parallellisme wordt uitgewerkt door synonymie (12-14), in de zinsbouw (13), tussen zinsdelen (15-16y
en door antithesis (voert-gevoerd).
17-23: Anaforische inzet, gevolgd door binaire herhaling (17). De hele
passus bestaat uit parallelle coOrdinatie van zinsdelen in drievoud (adjunctio), anaforisch verbonden.
24-31: Afwisseling van binaire herhaling (26) met drievoudige bepaling in drievoudig gecoOrdineerde, door isokolie gekenmerkte
versregels (18-30). Hierdoor wordt de groei van de pathos gestuwd en opgevoerd.
4 Het gebruik van onzuiver rijmen-spel dat de dichter in Ter Inleiding bedrijft,
past in zijn „gezangen", niet in zijn „gedichten".
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32-36: Ook het slot is gebouwd op drievoudig parallellisme, onderlijnd
door anafoor. Ook hier is het drievoud expressief voor het dynamisch voortgestuwd gevoelselan. Subsidiair structureel zijn alliteratie (32-33) en antithese (35).

KRUISKE KRUISKE GOED BEGIN

Structuurgeheel
Het gedicht ontstond uit ontwikkeling van een sententiewijsheid

(sententia), die tweemaal in verschillende opzichten (modi) wordt ontwikkeld : vooreerst algemeen bespiegelend door een reeks beelden
(similitudines) die naast argumentatiekracht ook poètische voorstelling
bieden (ornatus), nadien zeer persoonlijk en apostrofisch tot een persoon gericht. De twee regels van de kernsententie (binair) worden herhaald (19-20) ; in beide gevallen worden zij ontwikkeld in 16 versregels. Dus : zeer bewust tweeledige bouw (mist derhalve de grotere
spankracht die de drieledige eigen is).
1-18: Structureel treft in dit eerste deel de zich gradueel ontplooiende

amplificatie, gekenmerkt door opstapeling van beelden (copies
en variatio) en geleidelijke zinsuitbreiding : tweemaal een beeld
in een versregel (3, 4), een beeld in twee regels (5-6) en tenslotte–voile onplooiing en omgrenzing – drie beelden elk in
vier versregels ontwikkeld (7-10, 11-14, 15-18). Elke faze van
deze amplificatie wordt door anafoor ingeleid en onderlijnd.
Dit geheel wordt nog doorspeeld met binair parallelle stijlmiddelen van secundaire aard : gepaard eindrijm, geminatie (1),
bijkomende anaforen (12-13), allitererend versbegin (wier wordt - waar), dubbeling in kola (6) of zinsbouw (12-13), enz.
21-36: Dit tweede deel is geheel apostrofisch, gericht tot de „edele
vriend van mij". Duidelijk blijkt hier
zoals vaak elders
dat hij zijn gedicht in eerste instantie de waarde wil geven van
een persoonlijk contact, bier belijdend en lerend. De apostrofe
richt rede of gedicht naar een „Zweitpublikum" (Lausberg),
west bij Gezelle de elementairste nood en het heftigste verlangen
is. Zij heeft uiteraard pathetische geladenheid en werking.
21-26: Retorische vraag, speciaal vraagvorm die de overbodigheid van
van het antwoord impliceert door de evidentie dat een antwoord
onnodig is (interrogatio). Zij heeft hevig pathetische werking
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en wil de tegenpartij door emotioneel geladen overtuigingskracht als 't ware overweldigen. Zij is verwant met de uitroep
(exclamatio) ook door verhevigde uitdrukking van het affect.
Bij Gezelle komt zij zeer vaak voor als noodzakelijke retorische
uitdrukking van zijn persoonlijke, overweldigende communicatiedrang, liefst direkt en intens gevoelsverhevigd.
Opvallend retorische ontwikkeling van de vraag tot brede periode, evenwichtig uitgebouwd in twee helften van drie isokolische verzen, met in de protasis tweevoudige betekenisherhaling
(22) en in de apodosis binair paratactische uitbreiding.
27-33: Typisch voorbeeld van verbaal geleide amplificatie, aansluitend
bij het laatste woord van v. 26. De amplificatie is ten dele gedachtelijk doch vooral herhalend (congeries verborum), als
't ware ontspringend aan de ritmisch-retorisch automatisme. Het
effekt is pathoswerking, die natuurlijk nog wordt verhoogd door
de parallelle zinsstructuur, in de versbouw evenwichtig uitgewerkt en anaforisch gebonden.
34-37 : Slotverzen die in retorische climax de affectieve uitdrukking
schenken van Gezelles overtuiging.
In technisch opzicht is het teruggrijpen naar het woordthema
van begin en midden („'t kruis", v. 34) opmerkelijk, typisch
retorisch middel om te besluiten (Kaklos, redditio). Gezelle zal
elders om zijn gedicht te besluiten, te omramen, niet enkel zijn
toevlucht nemen tot herhalen van woorden (redditio verborum)
maar ook van woordgroepen, versregels en versgroepen.
Na de breed uitgewerkte, opgestapelde herhalingen, keert hij
in het slot terug tot binaire repetities en parallellen (geen-geen ;
staan-staande ; spijt-benijdt), die, na de immer aanstuwende ternaire en nog bredere bewegingen, het gedicht voltooien in beslist en rustgevend evenwicht.

DE TALE DES VADERLANDS

Structuurgeheel
Prozagedicht : een moeilijk nauwkeurig te bepalen genre, dat ligt
tussen het ritmisch proza en het poètisch proza enerzijds en de regelmatige dichtvormen anderzijds. Kenmerkend voor het prozagedicht in
tegenstelling met ritmisch en (of) poètisch proza is dat het beknoptheid
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heeft, zich organiseert in afgescheiden volzinnen of zinsgroepen, en ten
derde streeft naar melodieuze verwoording. Wat het aan ritmische
suggestiekracht verliest in vergelijking met het ritmisch proza (humerus)
wint het in de regel aan melodische bekoring. Al is de geschiedenis van
dit hybridisch genre bij ons weten nog niet volledig geschetst, toch
is duidelijk dat het in de romantiek ruimere ontwikkeling kreeg door
de vrijheidsdrang, de neiging tot vermenging der genres en de nood aan
beweging en variatie die de romantische poezie eigen is. Hoogtepunten
in Gezelles tijd zijn o.m. Aloysius Bertrand, E. A. Poe, Baudelaire. Toch
heeft o.i. de neiging van Gezelle niets te maken met de strikt esthetische
experimenter van deze dichters. Wellicht is het juister bij hem in de
vorming van het proza-vers invloed van het brede bijbelvers te zien,
zoals bij andere romantisch-religieuze tijdgenoten, b.v. Lamennais.
Het gedicht is nauw verwant met de overgeleverde retoriek door
allegorisch of parabolisch karakter (de grenzen tussen beide tropen
zijn niet scherp). De compositie is bewust tweeledig. Het eerste deel
schenkt de reeks metaforen, het tweede (aldus, r. 8) biedt de verklaring.
Zij zijn ongeveer van gelijke omvang. De juxtapositie van beeld en
betekenis, waardoor de gedachte aan het poètisch beeld wordt toegevoegd, is typisch voor de intellectualistische (in casu moraliserende)
allegorie.
De zinsbouw geeft blijk van gevoeligheid voor retorische verhoudingen. De prozavers-regels worden meestal evenwichtig verdeeld in
kola, binair of tenair, met normale wisseling van protosis en apodosis.
De evenredigheid of parallellie der zinsdelen is opvallend, maar door
handige variatietechniek verwekt de periodebouw nergens monotonie.
Ook ondergeschikte structuurelementen worden door vormparallellisme (r. 2 dagen en nachten) of inhoudsparallellisme gekenmerkt
(tautologisch : r. 9, de tale des hemels, de tale des vaderlands ; r. 10 :
't Lichaam en de banden Adams).
Opmerkenswaard is wellicht dat Gezelle in dit zeer retorischvloeiend proza ook het gevoel voor de ritmische toonval vertoont,
dat in de welluidendheidsvoorschrif ten van de retorica werd
gecodificeerd. De meeste verseinden vertonen inderdaad een cursus ;
r. 2, 6: planus ; r. 3, 9, 12: tardus ; r. 4, 8: velox. De laatste
twee regels worden eens te meer exclamatief door talrijke uitroeptekens. Een emotionele climax ontstaat, die tot slot culmineert
in een apostrofische uitroepzin. Deze is eens te meer kenmerkend voor
de hevige behoefte aan direkte communicatie en emotionele verhevi166

ging, die Gezelles poèzie in deze periode eigen zijn. Vooral aan het
slot is dit steeds duidelijker dan elders.
Na de climax van de laatste prozaregel, volgde in de eerste uitgave
van de bundel het korte gedicht Als de ziele luistert... In de latere
uitgave werd dit gedicht naar de Kleengedichtjes verplaatst (cfr. Jubileumuitgave). De overgang, na de climax, naar de gebonden vorm van
het beknopte lyrisch gedicht lijkt gewettigd (cfr. verder : Aurora) en
komt in de romantiek meer voor.

0 DICHTERGEEST

Structuurgeheel
In zijn geheel een apostrofisch gedicht. Volgens de retorische traditie
en ook stijlhistorisch staat vast dat de apostrofe slechts uitzonderlijk
gebruikt wordt, niet enkel in de redekunst doch ook in andere literaire
genres (inclusief de lyriek). Het voortdurend gebruik der apostrofe is
wel ten dele een romantisch verschijnsel en wijst tevens op Gezelles
persoonlijk levensverhouding tot het geschreven woord.
Het gehele gedicht heeft dan ook een felle gevoelsgeladenheid.
Toch is het in zijn opbouw beheerst. Deze verloopt analoog met de
ontwikkeling van de retorische redekunst (propositio - argumentatio conclusio) d.w.z. volgens de traditie van de logische gedichtopbouw.
De eerste strofe geeft het onderwerp van het gedicht aan, in zijn geheel.
In de twee volgende strofen wordt de algemene poètische gedachte
ontwikkelt en toegelicht in twee zeer duidelijk to onderscheiden aspecten : hoogste leven (str. 2) – genezing (str. 3). De vierde strofe is
besluitend, knoopt dus aan bij de propositio van de eerste strofe en
vertoont daarbij alle emotionele climaxverschijnselen.
De detailstructuur is zeer boeiend.
Strofe I vertoont een volkomen afgeronde periodische structuur met
vier kola, verdeeld over twee helften van twee versregels, die elk een
kleine protasis en apodosis hebben. De semantische grondverhouding
is bier, zoals meestal in de periodische structuur, de antithesis : Dichtergeest - arme knecht ; dierste - weinig.
Strofe II brengt de herhaling van de parallelle periode met weer eens
de antithesen in protasis en apodosis (leven - sterven ; ongegeven groote gift).
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Strofe III breekt de retorische samenhang met de twee vorige. De
dichter verlaat de evenwichtige periodebouw, al waren ook de inhoudsgegevens van antithetische aard aanwezig en was parallelschikking mogelijk. Waarschijnlijk werd hij door gevoelsdruk en klankexpressiedrang meegesleept. Opvallend is het overvloedig gebruik van gevoelsgeladen woorden (adjectieven, bijwoorden, deelwoorden) en heel de
strofe wordt doorruist door alliteraties, die met gevoel voor harmonie
over de strofe zijn verdeeld. In de eerste strofehelft zijn de alliteraties
binair (wonden - wondre ; de - diepe ; toen - teer), in de tweede strofehelft ternair (teer - getint - toegetast ; zijn - zonder zeer). Mooie en
opulente zinnelijke expressie ! Dat Gezelle ze soms nadrukkelijk zoekt,
zij het door lyrische woordbezetenheid of manièristisch spel, zal uit
andere gedichten uit deze bundel blijken (uitermate rijke en verfijnde
ornatus ten nadele van de klare orde).
Strofe IV keert terug tot de tweevoudige parallelle periodische bouw,
evenwichtig parallel en antithetisch. Een licht verschil is dat bier de
antithese („maar") ligt tussen de grote protasis en de grote apodosis
(niet tussen de kola die kleine protasis en kleine apodosis vormen).
Men lette, subsidiair, op de verbindende binaire structuren, formeel of
inhoudelijk (Hoe menig werf - hoe duizend malen ; mij - maar ;
'k gevoel en zuchtte).
Strofe IV bevat twee uitroepen, even onderbroken door een fictieve
vraag. Ook dit gedicht culmineert dus in een retorisch gevoelstoppunt.

ONEIGENE

Structuurgeheel
De Jubileumuitgave vermeldt als oorspronkelijke structuur van de
twee strofen : elk vijf regels in anapestische maat. Zij zijn samengesteld
uit een regel met vier beklemtoonde silben, gevolgd door een met drie,
daarna twee met vier heffingen en een slotregel met drie. Cfr. t.a.p. over
de genesis van het gedicht, minstens in twee tijden.
Waarom de dichter de oorspronkelijke schikking van de versregels
heeft gebroken ? In principe kan dit verklaard worden als een aspect
van de (moderne) vrijheid die de romantische dichter zich toemeet.
Nuchter gezien is het ook mogelijk dat hij het gedicht van tien tot
zestien regels heeft verlengd opdat het ga yer de bladspiegel zou vullen
(cfr. Onendig wezen). Zeer oordeelkundige keuze van de anapestische
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maat voor dit fel affirmatieve, polemische gedicht. Sinds de Griekse
oudheid geniet de anapest de voorkeur in krijgs- en marsliederen, later
in de traditie in satirische gedichten of heftige koorliederen, wegens
zijn fel aandringend, energiek karakter.
Het begin is lyrische zelfuitdrukking in de ikvorm, maar spoedig
(r. 3) orienteert het zich naar polemiek. De volgende regels zijn afwisselend zelfbelijdenis en polemiek.
De twee strofen formuleren beide – herhalend eenzelfde gedachte,
die van twee kanten uit positief en negatief wordt belicht : Gezelles
trouw aan eigen wezen zijn afkeer voor inauthenticiteit. De tweede
strofe, die als eerste is ontstaan, geeft hoofdzakelijk aan de gedachte
negatieve uitdrukking en schenkt slechts bijkomend (r. 14-15) positieve
zelfaffirmatie. Daarom is het begrijpelijk dat Gezelle er later een strofe
aan toegevoegd heeft die een positieve verklaring van zijn dichterlijke
levenshouding zou geven. Hij heeft deze strofe, die weliswaar met
drie afwijzend polemische versregels inzet maar dan een heerlijke
zelfbelijdenis biedt in vijf versregels, vooraan gezet.
Het gehele gedicht is weer evenwichtig gestructureerd. De eerste
drie regels van elke strofe bevestigen een waarheid in 't algemeen
(retorische propositio), waarna in vijf regels deze centrale idee in bijzondere aspecten wordt toegelicht (retorische argumentatio). Ook in
de zinsbouw komt dit onderscheid tot uiting. De laatste regel (v. 16)
zou als retorische conclusio kunnen gelden.
Het hele taalweefsel is vervaardigd met tweevoudige parallellen,
herhalingen en antithesen. Samen met het heftig geaccentueerde ritme,
draagt dit bij om het gedicht een felle expressiviteit te geven. Zie o.m.
antithesen (1-2, 12-13), binaire woordschikking (4, 5, 9-10), herhaling
in zinsbouw (6-7, 14, 16), parallellisme in zinsbouw (1-2, 9-10), alliteraties (5, 6-7, 8), talrijke woordherhalingen.
Eens te meer groeit het gedicht naar een emotioneel hoogtepunt toe,
dat in de laatste regel naar de apostrofe grijpt, waarin de polemische
verontwaardiging culmineert.

NON PRAEVALEBUNT

Structuurgeheel
Narratief gedicht in de hij-worm. Vrij zeldzaam naast de talrijke
apostrofisch gerichte gij-liederen en de ik-lyriek.
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De bouw is volmaakt retorisch door klare en evenwichtige verdeling
van de stof, strofe na strofe en binnen de strofen. Strofe I : de situatie,
str. II : het gebeuren, str. III : de afloop, str. IV : de zinnebeeldige
betekenis. Vergelijkt men het gedicht met dat van H. van Doorne,
waardoor het waarschijnlijk werd geinspireerd (cfr. Jubileumuitg.),
dan kan men vaststellen hoeveel vormvaster Gezelle de stof schikt
(dispositio) en beknoptheid bereikt.
Het hele gedicht is allegorisch, geinspireerd door de parabel van
Matth. XIII, 47. Deze betekenis wordt in de titel vaag aangeduid en
pas in de vierde strofe verhelderd.
De strofen zijn bovendien tweeledig gebouwd. Die volmaakte tweeledigheid is in de strofen antithetisch.
Strofe I evoceert in de eerste helft de visser en zijn arbeid, in de tweede
helft als tegenspeler de zee. Om die parallelle bouw en beweging
to verkrijgen wordt de tweede helft geamplificeerd door beeld- en
klankrijk schilderende alliteraties en herhaling.
Strofe II breidt in haar eerste helft het beeld van de vorige strofehelft
nog verder uit met dezelfde formele middelen, alliteraties en herhaling, naar de climax toe. De tweede helft brengt dan, volmaakt
antithetisch, het eerste beeld terug. De tweevoudige accentuering
in elk kolon, wordt nog onderlijnd door tweevoudigheid, soms
allitererend, in de zinsstructuur (stok - draan kamp - kampen).
Strofe III vertoont eveneens structureel parallellisme : de eerste regel
bestaat uit twee parallelle kola, de twee volgende corresponderen
door versbouw en anafoor, de volgende worden tweevoudig verbonden door anafoor (hij komt - hij vindt), herhaling (vindt vinden) en antithese (en).
Strofe IV omvat het tweede deel der similitudo en stelt weer de twee
beelden in volmaakt parallelle antithese naast elkaar. Ook bier worden parallellen in enkele kola uitgewerkt.

GIJ LEEFT DAN NOG

Structuurgeheel
Behoort tot de „gezangen" van de bundel. Derhalve geen streng
evenwichtige bouw en geen gefixeerde schema's, maar wel een ritmisch
voortrollende beweging van de taal, gegroepeerd in vier volzinnen die
zich over een niet vast-bepaald aantal versregels met wisselende lengte
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– van twee tot zes heffingen
voltrekt. Toch luistert dit „gezang"
zoals de antieke voorbeelden in zijn genre, naar retorische eisen.
De gevoelssfeer is van aanvang of emotioneel pathetisch en gaat
op in strijd en lof, twee eigen thema's van hymnisch of dithyrambisch
gezang. De apostrofische richting van het gezang wordt hierdoor begrijpelijk. Zij wordt volgehouden tot v. 14, daarna afgewisseld door
een uiterst felle uitroep (exclamatio), die de retorische pathos naar
't toppunt voert, en aan het slot weer hernomen wordt.
Al is het gezang vrijer opgebouwd dan het gedicht, toch zijn retorische structuurelementen talrijk. Men onderscheidt gemakkelijk drie
delen, elk bestaande uit een lange volzin, gevolgd door een korte
conclusie. Een anafoor (Gij leeft dan nog) verbindt de eerste twee
perioden, zij verbindt en scheidt ook harmonisch de twee vierregelige
versgroepen die het tweede geheel uitmaken. De eerste periode telt zes
versregels, de twee volgende hebben er elk acht. Dit is een retorische
eis in het hymnisch genre (en ook elders) opdat het gedicht via een
stijgende amplificatio tot een finale climax zou komen. Hieraan wordt
in dit gedicht voldaan. De laatste drie verzen zijn de conclusio, die de
uiteindelijk pathetische exclamatie biedt.
1-6: Deze eerste periode heeft een duidelijk retorische bouw, waarin
de eerste drie regels de functie van protasis en de drie volgende
die van apodosis vervullen. In beide helften wordt het innerlijk
evenwicht versterkt door binaire nevenschikking der kola (en).
7-14: Aaneenschaking van twee evenwijdige gebouwde perioden, die
samen een geheel vormen. Ook bier heerst parallellisme door
antithesis (v. 7, 12) en nevenschikkende dubbeling van de zin
(v. 10, 14).
15-22: Gaandeweg wordt het gedicht pathetischer. De uitroep en de
louter fictief retorische antithesis in v. 15 zijn wel typerend. De
amplificatie krijgt bier nog grotere verhoudingen door retorisch
taalspel met middelen als de antithese (typerend v. 17-18 !),
anaforen (21-22) en opsommingen. De tweemaal herhaalde ternaire opsommingen (v. 19-20 v. 21-22) wijzen op bovenmatigheid in de gevoelsuitdrukking (terwijl de binaire uitdrukking
vaker op beheerstheid wijst).
23-25. De ternaire nevenschikking, in imperatieve en exclamerende stijl,
is uitermate kenmerkend voor het beoogde sloteffect.
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ERGO ERRAVIMUS

Structuurgeheel
In zijn geheel apostrofisch, sterk emotioneel geladen gedicht, dat
deels dithyrambisch gericht is op lof, deels op polemische strijd (cfr.
Gij leeft dan nog...). Dergelijke gemengde bedoeling komt nog in
menig gij-gedicht van Gezelle voor, vooral in pathetische momenten,
die blijk geven van uiterst snelle en heftige gevoelsreactie.
Wegens de regelmatigheid van de metriek (op 'n enkel plekje na),
van het gebonden rijmschema staan wij bier voor een „lied". Weliswaar is er geen geregelde afbakening van de verzen in strofen en
bieden slechts de eerste acht verzen syntactisch afgetekende groepsgehelen van vier regels, dock anderzijds bestaat het gedicht, syntactisch
gezien, uit twee zeer lange volzinnen (1-8 9-24), elk bestaande uit
een lange reeks zich opstapelende nevengeschikte kola, en zonder afwijking regelmatig doorlopend tot het einde.
Het gedicht biedt weer eens typisch voorbeeld van retorische amplificatie, die na een rustig-evenwichtig begin steeds maar opgejaagd en
uitgebreid wordt tot het finale hyperpathetische slot.
1-8: De eerste lange periode van acht regels ontplooit zich in twee

harmonische delen van vier. De gehele taalstructuur wordt voortdurend gekenmerkt door parallellie in de bouw, zij het alliteratie (v. 1), klankecho's (grond - blommen - rond), herhaling
(v. 3), disjunctie (v. 4, 5), vergelijking (v. 6), nevengeschikte
kola (v. 7-8), enz.
9: De pathos sleept van hieraf de dichter zo mee tot amplificatie
dat van evenwichtige bouw met rustpunten geen spraak meer is.
Toch wordt deze roerige woordenstroom door enkele retorische
elementen getekend.
9-11: Parallelbouw van 2 verzen, gevolgd door antithese.
11-18 Inzet van een lange coOrdinatie en opstapeling van disjunctieve
zinsdelen : op to staan (11), vereerd (13), gegaan (15), gezongen (17), gedaan (17). Parallellie van de enumeratio en
rijmparing verhogen de pathos.
19-24: Deze cumulatieve parallellie wordt gevolgd en afgewisseld door
een breed uitgewerkte antithesis. Deze wordt uitgewerkt in talrijke parallellen : paranomasie (19), tweevoudige woordstruc172

tuur (21-23), splitsing van de zin in twee parallelle delen verbonden door en.
24: Opmerkenswaard is dat dit gedicht weer eens eindigt op een
uitroepteken (zoals de meeste van de bundel !).

REGINA CAELI

Structuurgeheel
Eens to meer totaal apostrofisch. Door geweldige, haast dithyrambische geestdrift en bezwerende heftigheid verwant met de gezangen,
maar naar vorm een lied. Het gedicht is gebouwd als een regelmatige
metrische eenheid in groepen van vier verzen, aanvankelijk door zintekens formeel afgebakend en steeds door anaforen die voortdurend
worden herhaald. Hierdoor breidt het gedicht zich steeds maar uit in
een voortdurende opgezweepter gevoelssfeer.
De gehele gedichtstructuur wordt op de eerste plaats beheerst door
de om de vier regels herhaalde anafoor „Staat op" (v. 1, 5, 9, 13), ter
versterking nog eens subsidiair herhaald (v. 10), en op de tweede plaats
door de anafoor „als wij", tweemaal herhaald om de vier regels
(v. 17, 21). De retorische klimax bereikt zijn onovertrefbaar hoogtepunt
bij de laatste twee herhalingen „staat" (v. 23, 24) en een uiteindelijke
exclamatie.
1-4: coOrdinatie van nevengeschikte zinnen („en") in parallel verband.
5-8: vier vraagzinnen in parallelle bouw.
9-12: binair parallellisme in woordschikking en (of) woordherhaling.
13-16: weer tweevoudig parallellisme door schikking van naamvormen
en epitetha (13, 15-16) en van nevengeschikte zinsdelen (14-16).
tweevoudig
parallellisme in schikking van nomina en zinsdelen.
17-20:
21-24: tweevoudig parallellisme in gebruik van nomina (22), verba
(24), alsmede in anafoor.
Daartussen tweevoudige alliteratie (3) en antithese (9). De retorische
stijlmiddelen, steeds parallel gebruikt, zijn dus overal en verscheiden
aanwezig en onderschragen de amplificatie.
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0 LIEDEN VAN TE LANDE

Structuu'rgeheel
Behoort tot de „gezangen" (cfr. notities supra). De opbouw wordt
zeer uitvoerig uitgewerkt door veelvuldige anaforen :
– o Lieden van te lande (r. 1, 7),
- Aan u – mijn lied – (r. 9, 19, 27, 31, 35).
– Die (r. 2, 5, 9, 13, 17, 19).

Heel het gedicht is apostrofisch gericht tot zijn beminde katholieke
Vlaamse lezerspubliek. Het biedt echter niet meer dan een inleiding
(proaemicum), die in de verscheidene genres tot doel heeft het publiek
rechter of lezers te winnen voor het te ontwikkelen standpunt. Het
hele gedicht bestaat uit een begroeting (salutatio) en een captatio
benevolentiae, die de gronden van sympathie en bewondering voor
toehoorders of lezers ontwikkelt. Zoals in het traditionele proaemium
treft men aan het slot ook de bescheidenheidsfraze (v. 37-38), die indien het gedicht zou mishagen ten minste een gebed vraagt.
De amplificatie is zeer groot, dank zij breed-uitzwaaiende zinsbouw,
ook dank zij ruime beeldende taferelen, die meestal doch niet altijd
gegroepeerd zijn in gehele versgroepen van vier regels. De aaneenschakeling gebeurt door anaforen.
1-6: Tweeledige bouw (die - die) en substructuur (v. 3-4), alsmede
tweevoudige herhaling (v. 1).
7-18 : Tweeledige en drieledige structuur wisselen of (aan u - aan u
die - die - die). Subsidiaire tweeledigheid : v. 11-12 (ons ons),
v. 7-8 en v. 13-16 (verbonden door en). Binaire woordschikking,
herhalend (v. 10-11) en koppelend (v. 18).
19-26: Tweevoudig parallellisme in zinsbouw (19-22) en daarmee corresponderend ook in v. 23-26 (verbonden door en). Ook ondergeschikte parallellen (v. 21) en typisch archalserende perifrase
(v. 14) die in deze verheven stijl past.
27-30: Stilistische dubbelingen en woordopstapeling (congeries verborum) die amplificerend werken door binaire opsommingen
(27-28) en formele beeldende – antithesis (29-30).
31-38: Een stilistisch netwerk van parallellismen en antithesen. V. 31-34
worden in metrisch opzicht in twee groepen verdeeld, in de eerste
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treft een retorische antithesis, volkomen thuishorend in een
procemium (31-32), in de tweede een anastrofe. Ook v. 35-38
vormen een eenheid. V. 35 wordt versterkt en geamplificeerd
in het volgende vers, de volgende twee verzen brengen een
antithese en zijn tevens gebonden door vergelijking. Daartussen
spelen de ondergeschikte binaire constructies hun retorische rol
(v. 36, 38).
39-44: De slotregels worden gekenmerkt door een overvloed van dubbelconstructies : herhalingen (39-40), parallelle woordschikking
(42,43) en zinsbouw (44), antithese (41).

AURORA
Het tema van dit gedicht is een der belangrijkste en meest voorkomende in Gezelles poezie. Voor de gelijkenis met de Prudentius-hymne,
cfr. jubileunzuitg. Voor de aard van het „prozagedicht" cfr. supra p. 165.
Het gedicht vertrekt met een personificatie (zon = veldheer) maar
ontwikkelt zich tot allegorie. Bij aanvang geeft zij de indruk zuiver to
blijven zonder vermelding van de bedoelde gedachte ( tota allegoria)
maar al spoedig worden duidelijke signalen van een godsdienstige betekenis gegeven (permixta apertis allegoria). Toch wordt slechts in
het voorlaatste proza-vers de allegorie ten voile verklaard.

1-3: Deze eerste drie verzen vertonen treffende overeenkomst in bouw,
die periodisch is met ongeveer gelijke lengte van de twee kola.
De verbindingswoorden zijn : en - terwijl - en. Talrijke ondergeschikte parallelstructuren in de kommata (verre - wijd, aanleider - manschappen, schittert - gloeit).
Nadien vanaf v. 4 begint een handige variatietechniek in de versbouw.
4: Twee korte kola die twee langere omsluiten. Het laatste kolon –
finale apodosis draagt de klimax. Binaire structuur van de kola
en kommata.
5 : Kort kolon gevolgd door twee langere die evenwichtig parallellisme
vertonen : twee protasisdelen, kort en lang, een apodosis.
6: Twee parallelle kola, beide bestaande uit een komma van een woord
en een langere woordgroep.
Hier duikt de apostrofe op als teken van directe gemoedsontlading
en van de pathos die stilaan naar een climax groeit. Met de apostrofe
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tevens de exclamatie, die bovendien anaforisch herhaald zal worden
naar het retorische toppunt toe.
8: Van hier of komt, na bevallige variatie in de periodebouw, de retorische amplificatie op voile kracht en wordt derhalve de variatietechniek ten top gedreven door herhalingen, opsommingen, kwantitatieve en intensieve gradatie.
In v. 8 treft het parallellisme van twee tweevoudige herhaalde uitroepen, gevolgd door cobrdinatie van vier – twee aan twee – nevengeschikte woordgroepen (adjunctio). Ook in v. 9 parallellie der
kola en binaire nevenschikking.
10 : De structuur van drie gecoOrdineerde zinnen in semantisch en syntactisch lineaire bouw (d.i. zonder protasis - apodosis - correspondentie) is belangrijk. De lineaire structuur wordt doorbroken door
paratactische aanwending van het drievoudigheidsprincipe. De climax komt feller tot uiting. Bij Gezelle komt in ogenblikken van
overstelpende gevoelsheftigheid de ternaire structuur meer dan Bens
de rustiger en evenwichtiger periodebouw doorbreken.
11: De zinsbouw wordt steeds verder vrijgemaakt en uitgebreid door
aaneenschaking van korte paratactische zinnetjes, die – deels opsommend, deels herhalend cumulatief werken en de retorische
climax tot een tot dusver onbereikte hoogte opjagen (oratio perpetua).
Al is dit uitermate retorisch proza sterk van ritmisch proza te
onderscheiden, toch dunkt ons dat Gezelle hier weer gevoeligheid
voor de ritmische toonval tot uiting brengt. In de meeste verseinden om ons daartoe te beperken kan men een cursus herkennen : tardus (2, 7, 9), dispondiacus (3, 6), planus (5, 8, 11).
Op het niet meer te overtreffen climaxmoment, schakelt Gezelle
over naar de gebonden versvorm.
De structuur van het gedicht, beheerst door de verdeling in drie
vierregelige versgroepen, is doorzichtig retorisch : de eerste is
waarneming, de tweede retorische vraag, de derde antwoord in
pathetische exclamatie-stiji.
De drie groepen vertonen een periodebouw met corresponderende
helften, waarin wij als traditionele retorische middelen aantreffen
herhaling (1), opsomming van retorische vragen (5-8), uitroepen
en tweeledige schikking (12).
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ONENDIG WEZEN

Structuu7geheel
Volgens Jubileumuitgave II, 69 ontstaan als vierregelig gedichtje in
drievoudige jambemaat, verscheen in Rond den Heerd, jg. 1866. Dit
zijn de eerste vier regels van het gedicht dat in G.G.G. verscheen. Dit
nieuwe gedicht schijnt mij echter niet gegroeid te zijn uit het schema
van een drievoetig jambisch vers, maar uit dat van een zesvoetige alexandrijn met een cesuur in het midden. Het geheel bestaat uit 8 alexandrijnen met beurtelingse aanwending van de rijmen -achtig en -oor.
De schikking in halve alexandrijnen, achter elkaar aansluitend, is misschien hierdoor te verklaren dat een gedicht van acht regels de bladspiegel te weinig zou hebben gevuld.
De opbouw vertoont een regelmatig gebruik van herhalingen en antithesen, steeds in tweevoud.
Heel het gedicht is apostrofisch. In casu : een gebedsgedicht.
1-3: De twee polen waartussen het gedicht zich ontwikkelt : God-ik,
worden reeds gesitueerd.
3-4: Alexandrijn met formeel volmaakt uitgewerkte antithesis en bovendien binaire substructuur in r. 4.
5-6: Binaire anafoor die de harmonische cesuurverdeling versterkt.
7-12 : Na de parallellen in vorige regels, weer een reeks antithesen die
binair worden uitgewerkt : 7-8 (hoogste - minste), 9-10 (hoort
alles - en toch), 11-12 (vrij - niet vrijwillig).
Verzen 5-8 en 9-12, twee partijen van vier regels (twee alexandrijnen) werken elk een verschillende gedachte uit : Gods liefde
en Gods almacht. De relatie God - ziel wordt dus door een retorisch spel van antithesen tot spanningsverhouding uitgediept.
13-16: Het slot heeft een bijzonder pathetische werking als deprecatio.
Ook hier merkt men de retorische elementen.
Heel wat gedichten van Gezelle vertonen dezelfde grondstructuur.
Een religieuze verhouding : God - ziel, of een menselijke : gij - ik, wordt
via talrijke parallellismen en nog talrijker antithesen opgevoerd tot een
acuut bi-polaire spanning, waaruit dan in een laatste faze verlossing
wordt gezocht in een smekende, soms bezwerende of hulp-roepende
deprecatio. Hier : 1. Gij zijt ; 2. Ik ben ; 3. Helpt.
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JESU

Structuurgeheel
Gebedsgedicht, in zijn geheel apostrofisch.
Zeer bewust opgebouwd gedicht : twee helften van vijf strofen.
Herhaling met variatie van de eerste strofe dient om het tweede deel
in to leiden. De gerepeteerde strofe drukt de ene kerngedachte van het
gedicht uit, die in de twee groepen van de daaropvolgende strofen wordt
uitgebreid.
De uitbreiding gebeurt, heel het gedicht door, met retorische systematiek. Telkens drukt een groep van twee strofen een bepaald aspect
uit. Strofen 2-3 : dank, 4-5 : schaamte-schande, 7-8 : twijfel, onzekerheid, 9-10 : ultieme deprecatio.
Weer ontwikkelt zich dus een bi-polaire spanning tussen Jezus en
het ik, met positief en negatief moment, die in de laatste faze naar een
ditmaal uiterst pathetische deprecatie leidt.
Ook in bijzonderheden is de retorische structuur merkbaar.
str. 2-3 : Corresponderen door anaforische herhaling en tevens door
binair-antithetische formulering negatief en positief – van
hetzelfde thema.
str. 4-5: Beide strofen met harmonisch corresponderende protasis en
apodosis uitgebouwd.
De gradatie naar een gevoelsclimax is bier fel merkbaar. De
climax blijft echter uit wegens de repetitie in volgende strofe,
die een nieuwe aanloop van de gevoelsstijging zal toelaten.
str. 7-8: Gegroepeerde opsomming van twijfelvragen. Gradatie is merkbaar.
str. 9-10 : De ultieme deprecatio doet het gedicht eindigen in een retorische climax. De pathos groeit snel gradatim naar een hoogtepunt van exclamatie, herhaling en vraag.
In de kola zijn nog talrijke retorische elementen merkbaar als antithesen (r. 3-4, r. 7-8, r. 15-16, r. 25, r. 29-30). en binair parallelle
kommata (11, 13, 24, 35).
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KERSTDAG

Structuurgeheel
Apostrofisch gebedsgedicht. Andermaal groeit het gedicht uit een
verhouding God-ik, die via parallellismen en vooral antithesen tot fellere
spanning wordt uitgediept. Eens te meer loopt dit uit op een ultieme
smeking om deze spanning, die als ondraaglijk wordt aangevoeld, op
te lossen.
Het gedicht vertoont in zijn ontwikkelingsgang vier delen. Eerst twee
retorisch-vragende strofen, gevolgd door twee die antwoord geven.
Daarna volgen twee bespiegelende strofen, waarna de slotstrofe een
deprecatio is die de pathoswerking ten top voert.
str. 1-2 : Stilistische verdubbeling ; twee retorische vragen. Verder wordt
parallellisme verwekt door antithesen (1-2 ; 5-6 ; 7-8). De spanningsverhouding wordt door paradoxe antitheta getekend.
str. 3-4: Zijn weer verbonden door parallellie : tweeledige ontwikkeling
van het paradox-antitheton.
str. 5-7: In al deze kola vindt men afwisseling van tweevoudig woordparallellisme, allitererend (v. 17, 22, 24) of niet (v. 18, 21, 26)
en antithesen tussen verbonden kola (v. 19-20, v. 21-22).

DE ZANG DER BRUILOFT

Structuurgeheel
Een der „gezangen" van de bundel, behorend tot het panegyrisch
genre, waarin de retoriek van oudsher een belangrijke rol speelt en tot
voile ontplooiing komt. Het doel is loven (laudare), in casu het christelijk huwelijk.
De pathoswerking wordt in het lofgedicht ten top gevoerd. Dit geschiedt traditioneel door het vermelden van overgeleverde exempla uit
de geschiedenis ook hier – die als ideaalbeeld gelden, verder door
retorische intensifièringsmiddelen (apostrofe, exclamatie en vooral hyperbolen boven de werkelijkheid uit) en overmatige amplificatie via :
retorisch vragen, omschrijvingen (circumlocutio), lange uitweidingen over
een punt (commoratio), antithetische voorstelling (oppositio), etc. Het
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gedicht heeft hierdoor een ook voor Gezelle ongewone uitvoerigheid
gekregen, die wellicht voor velen inzake pathetische uitbundigheid en
verbale overvloed buiten de maat gaat.
Nochtans is het gedicht evenredig en bewust opgebouwd. In de eerste
druk van de bundel verscheen onder de titel „O Heilig Vlaenderen",
een gedicht dat men van v. 7 tot v. 28 in deze bruiloftzang der volgende
drukken kan terugvinden. De verzen 1-6 en de hele rest na v. 28 zijn
dus latere toevoeging. Het geheel werd als volgt uitgebouwd :
Na een exemplatieve evocatie van bijbelse figuren die wordt toegevoegd (1-6), brengt dit deel hulde aan de zedelijke deugd van
het „heilig Vlaanderen" in het algemeen, waarbij de huwelijksopvatting slechts bijkomend wordt vermeld.
29-56: Weer 28 versregels, waarin na een tweede exemplum (het bijbelland en Kana's bruiloft) een bijzondere hulde wordt gebracht
aan het kristelijk huwelijk in het algemeen.
57-66: Inleiding tot de lof van een bepaalde huwelijksviering, aanknopend bij de vroeger gegeven exempla.
67-94: Weer 28 versregels waarin een bepaald huwelijksfeest wordt
bezongen.
1-28:

Een duidelijk bewuste structuur is dus merkbaar.
1-6: Apostrofe die inleidt tot vragen die als retorische vraag en als
exclamatie de gevoelsuitdrukking en hyperboliek versterken. De
vragen zijn drie in getal, zoals ook later (v. 29-36).
Rebecca-Isaac zijn een geijkt exem plum, een van die „typische"
ideaalfiguren in de christelijke literatuur op huwelijksgebied, van
of de eerste kerkvaders gebruikt in het bijbels-retorisch elogium.
Het gebruik van exempla versterkt zeer fel de hyperboliek.
7-11: Inzet van de laus, het eigenlijke doel van de panegyriek, met een
hyperbolische apostrofe en een lange, even hyperbolische, exclamatieve retorische vraag.
12-28: De brede uitweiding (digressio) die nu volgt is als stijlprocede
in de panegyriek gebruikelijk om de amplificatie to bereiken. In
deze digressie worden talrijke deugden van de gehuldigde (het
„heilig Vlaanderen") opgesomd. Ten slotte belandt de dichter
bij de deugd die bij het onderwerp best past : de christelijke huwelijksbeleving.
Talrijke retorische amplificatiemiddelen komen aan bod : de gedachtentegenstelling (oppositio) die eenzelfde gedachte negatief
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en positief uitdrukt (v. 12-15 contra v. 16 en vlg.), de perifrase
(circumlocutio) in v. 12-13, de herhaling in gradatie, de opsomming (enumeratio).
Ondanks deze uitbreidingstechniek, blijft de stij1 Loch duidelijk
gebonden door binair parallellisme in woordkeuze en zinsdelen,
nu eens verbonden door het voegwoord en, elders door of. Men
treft dit haast in elke versregel aan, 8-9, 10-11, 11, 13, 16, 20,
21, 22, 27. Even bindend zijn de anaforen : in u (12), bij u (15,
19, 23).
Opmerkelijk is in de verzen 7-28, die dus de eerste versie van
dit gedicht uitmaken, het gebruik van onzuivere rijmen. In de
overige delen van het gedicht, die van latere datum zijn, komt
dit niet meer voor.
29-36: Tweede exemplum, dat evenals het eerste thuishoort in de eeuwenoude bijbels-retorische topiek over het huwelijk. Andermaal
gevolgd door drieledige retorische vraag met dezelfde stijiwerking als in v. 1-6. De drievoudige herhaling, ook in vragen, is
meer dan eens kenmerkend voor Gezelles stij1 op momenten van
gevoelsverheffing of -heftigheid. Merk tevens de evenwichtige
verdeling van de vragen over 2 x 4 versregels.
37-56: De afwisseling van het aantal voeten in de versregels is bier iets
treffender dan elders, al is zij kenmerkend voor heel dit panegyrisch gedicht. Een vaste wet is er niet in to herkennen, tenzij
wat de laatste regel van elk deel betreft, die lang is. Vooral de
kortere versregels brengen de rijmklank tot gelding.
De amplificatie blijft werkzaam. Typerend is dat zij geleidelijk
aanwast in de versgroepen : van vier (39-42) over zes (43-48)
naar acht versregels (49-56). Bindende retorische elementen zijn
hier weer : de antithesis (37-38, 39-40), binair parallellisme in
het vers (41, 42, 51), de versbouw (43-44, 45-46), de zinsdelen
(53-54), enz.
57-66: Inleidende beschouwing over het concrete gebeuren van de huwelijksviering die Gezelle bezingt. Zij sluit bespiegelend aan bij
de twee voorgaande bijbelse exempla. De aanknoping bij deze
verheven exempla schenkt het hedendaagse gebeuren een hyperbolische betekenis.
Deze inleiding werd evenwichtig opgebouwd met twee lange
volzinnen, twee uitroepzinnen, beide over vijf versregels uitgebreid.
Na de apostrofische uitroep waarmee deze passus inzet, wordt de
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pathoswerking overvloedig verwekt door omschrijving (circumlocutio) – „des vaders aller lieden !" anaforische herhaling
(weerom - weerom dan), gedachtenantithese en verplechtigendintensifièrende complexio (gewijd, gewijd).
67-94: Deze meer geconcretiseerde lofzang bij een bepaald huwelijksfeest bestaat uit twee afgeronde delen van veertien regels (67-80
en 81-94). Na al het voorgaande, dat als uitvoerig-retorisch uitgewerkte algemene bespiegeling van religieus-rnorele aard kan
beschouwd worden, komt de dichter hier eindelijk ad rem.
De inzet die zich tot de „landsche lien' richt is eens te meer
apostrofisch.
Na al het voorgaande mag ik mij wel van verdere retorische
detailanalyse van dit deel ontslagen achten .
Wie de inhoud van deze passus ontleedt, zal wel getroffen worden door het feit dat de dichtende priester, door zijn strenge
kuisheidsnorm weerhouden, op de erotische kern van het huwelijksfeit niet eens alludeert en zelfs het gehuwde paar niet ter
sprake brengt. Zulke ontleding interesseert ons bier niet. Wel
kunnen wij aanstippen dat hij aan de kern ontkomt door overvloedig gebruik van de descriptio, die in het eerste deel het sociale
leven (67-80) betreft en in het tweede deel (81-94) de natuur.
Via opsommingen en nevenschikkende zinsdelen wordt deze
descriptio een uiting van oratio perpetua, die het gevaar inhoudt
dat het gedicht in verbale oeverloosheid en vormloosheid zou
ten onder gaan door wat Henrich Lausberg „das Fehlen einer
gedanklichen Verastelung" noemt. Daarom heeft de dichter
er een einde aan gemaakt met de onvoorbereide, plotse eindregel :
een Priester heeft den zang der bruiloft meegezongen

* * *

Het zou zinloos zijn deze aantekeningen voort te zetten en alle gedichten van de bundel Gedichten, Gezangen Gebeden op deze wijze te
annoteren. Kritische lezers zullen wel merken dat het gehele dichtwerk
5 Handbuch..., p. 457.
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in zijn stijlstructuur door retoriek wordt gekenmerkt. Dit is trouwens
voor het geheel van Gezelles poètisch oeuvre het geval 6.
Doch nog andere belangrijke stijlwaarden komen in zijn werk, meer
bijzonder in de hier behandelde bundel, tot uiting. Met onze stilistischretorische visie hebben wij dus het stijlgeheel van Gezelles bundel niet
volledig belicht. Een belangrijk aspect blijft nog to behandelen, dat
ik, in het licht van de traditie, het virtuose, maniEristische zou noemen. Wanneer wij het in het midden van de 19e eeuw situeren, zouden
wij het in stijlhistorische termen kunnen uitdrukken als Gezelles stijltendens naar Part pour Part of naar esthetisch formalisme. Daarover
een volgende maal.
Leuven
JOSE AERTS

6 Aanduidingen in die richting kan de belangstellende lezer vinden in mijn stijlontledingen van Egof Flos (Nova et Vetera, 29e jg.) en Dien Avond en die Rooze
(Versl. en Mededel. Kon. VI. Academie, jg. 1957).
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„HET MARIA-LEVEN” VAN
MAURICE GILLIAMS
EEN POGING TOT INTERPRETATIE
Toen Erich Bockemiihl in 1928 een bloemlezing van Duitse Mariagedichten samenstelde 1 , constateerde hij in het voorwoord, dat de
literatoren van zijn tijd zich blijkbaar sterk aangetrokken voelden door
de figuur van Christus' Moeder. Terwiji de 19e eeuw opvallend arm
was aan mariale pazie, bood de moderne literatuur op dat punt
"eine iiberraschende Fiille and neue SchOnheit" aldus Bockemiihl.
De contemporaine dichters knoopten volgens hem in zoverre weer
aan bij de rijke middeleeuwse traditie, dat zij Maria opnieuw begrepen
als levend symbool in plaats van dogmatisch gegeven. Aileen reeds
het feit echter, dat het hier vooral niet-katholieke dichters betreft,
bewijst hoezeer die „nieuwe" Maria-pazie ,sich ganz aus dem Unbewussten, dem voraussetzungslos Menschlichen (hebt) 2 '. Het is duidelijk wat Bockemiihl bedoelt : de moderne dichter leent zich ongaarne
voor een vrome berijming van kerkelijke formules. Liever tracht hij
Maria vanuit de menselijke psyche te benaderen, om zo dieper in haar
wezen door te dringen. Zij verschijnt hem daarbij in meervoudige
symbolische betekenis : als moeder, minnares, maagd, bruid of beschermvrouwe. Juist die veelzijdigheid in haar menselijke gestalte
heeft bij de dichters uit de eerste decennia van deze eeuw opnieuw
belangstelling voor haar gewekt.
De verzencyclus Het Maria-Leven, die de Antwerpse dichter Maurice
Gilliams in februari 1932 publiceerde, beantwoordt in menig opzicht
1 Die moderne Mariendichtung, Gotha 1928.
12 A.w., S. XIV.
'3 Gedrukt in 7 exemplaren voor eigen rekening ; 5 gedichten uit de cyclus werden
tevens gepubliceerd in he februari-nummer van „Dietsche Warande en Belfort", jrg.
XXXII (1932), p. 132-136.
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aan het beeld dat Bockemiihl van de moderne Maria-poezie schetste.
De figuur van Maria, in hoe tere lijnen ook getekend, blijft toch altijd
zeer menselijk. Gilliams heeft dan ook vooral de innerlijke ontwikkeling van een mensenziel in haar conflict met de ander willen beschrijven. Om hem zelf te citeren : „De Christus-tragedie, in het leven
van Maria, voel ik aan als een looter menschelijke, fatale lotsbestemming." En elders : „Ik heb zeker niet gewenscht een z.g. „Roomsch
Katholiek" gedicht te schrijven, hoewel herinneringen aan een verre,
vrome jeugd er wellicht die bijzondere kleur aan verleenen 4."
De dichter gaf deze toelichting, nadat zijn bundel towel door katholieke als door buitenkerkelijke critici met reserve was ontvangen. Terwij1 de eerste groep, haar tolk vindend in Joris Eeckhout 5 , verstoord
was over het menselijke, al te menselijke in deze poèzie, verwierpen
anderen Het Maria-Leven, omdat „de religieuse symboliek [als zodanig] overbodig en uit de tijd" zou zijn. Geen betere methode om dit
dubbele verwijt op zijn waarde te toetsen, dan een aandachtige beschouwing van Gilliams' verzencyclus.
De bundel bestaat uit dertien gedichten, achtereenvolgens getiteld :

De Geboorte, De Boodschap, Maria en Elisabeth, De Geboorte van
Christus, De Vlucht, De Bruiloft van Kanaãn, Gebed voor de Passie,
Pieta, De verrezen Christus, Pinksteren, De Dood van Maria, De Hemelvaart en De Kroning in de Hemel.
Zoals men van Gilliams kan verwachten, is de structuur van deze
verzencyclus weloverwogen. Die hechte opbouw openbaart zich reeds
binnen de afzonderlijke gedichten in de uiterste subtiliteit van klank,
ritme, woord- en beeldgebruik. Ik denk bier bijv. aan de verfijnde
assonanties 7 , of aan het geraffineerd hanteren van de klank in Gebed
voor de Passie met zijn stemmingsakkoorden op -e, die het leed suggereren 8 :
„Zo smeekt mijn bloed om de gevreesde weelde,
omdat ik heel veel goed van u reeds heb verkregen
dat mij vernedert en met liefde plaagt
– o spaarzaam-tere die me wreed-gelukkig maakt."

4 Maurice Gilliams, De man voor het venster, Amsterdam 1943, p. 178, 181 (cursivering van mij).
5 Joris Eeckhcut, Litteraire profielen, VII, Gent 1937, p. 166 : „Het bovennatuurlijke
element straalt nergens door ; de waarheid komt dus niet tot haar recht."
6 De man voor het venster, p. 178-179.
7 Voor Gilliams' waardering van de assonantie zie De man voor het venster, p. 147-148.
8 Hierop wees eerder Nicole Dock, De gedichten en verhalen van Maurice Gilliams,
lic. verb. Vrije Un. v. Brussel 1954-55, p. 85.
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Ilc denk verder aan regels als : „en de engel liet haar moederziel
alleen" uit het gedicht De Boodschap, waar de dubbele betekenis van
de annunciatie voor Maria in een woord ligt opgesloten. Naar de vorm
onderscheidt deze poèzie zich onmiddellijk door een wonderlijke vermenging van eenvoud en raffinement, waarmee ze naar het woord
van Achilles Mussche 9 haar moderniteit bewijst.
Die vormkracht van de dichter blijkt vervolgens, op hoger plan,
uit de compositie van Het Maria-Leven. Naar de bedoeling van Gilliams
hebben we hier te maken met vier groepen van elk drie gedichten, waarbij het Gebed voor de Passie, min of meer apart, een centrale plaats
in de reeks inneemt. De sterk-symmetrische opbouw van de bundel
werd trouwens in de inhoudstafel van vroegere afzonderlijke uitgaven
ook duidelijk gereleveerd. Hoe groot belang Gilliams zelf eraan hecht
moge blijken uit een brief, waarin hij met nadruk op dit indelingsprincipe wijst : „Die 13 gedichten willen een leven' weerspiegelen ; dit
leven is in vier fasen ingedeeld : 1° voor de geboorte van Christus,
2° tijdens het leven van de Zoon, 3'° na zijn dood, 4° dood van Maria
en haar verheerlijking. „Gebed voor de Passie" is het centrale gedicht
waar, voor en na, alles in dit leven (om) draait." 10
Maar er is meer dan een uitwendige, chronologische aaneenschakeling
van dertien op zichzelf staande gedichten. De reeks vertoont een innerlijke evolutie ; de verzen zijn niet alleen logisch-temporeel, maar ook
thematisch met elkaar verbonden, zodat we werkelijk van een cyclus
kunnen spreken. Het zal nu zaak zijn die psychologische ontwikkelingssang in Het Maria-Leven nader te analyseren.
/ 1 : Het eerste gedicht beschrijft de geboorte van Maria als een,
onder aards perspectief, volkomen onopvallende gebeurtenis :
„Toen zij geboren werd bleef de aarde lijk voorheen :
de nacht vereeuwigde de onsmeltbaar grootse sneeuw.
Het moederhart, teruggeworpen in 't verleden,
vefrliep zijn liefde met vergetelheid vereend."

Even statisch-onaandoenlijk als de natuur, even „onachtzaam" is ook
de moeder, „zoodat er niemand ontroerd was bij de geboorte" gelijk
Vooruit, 1 mei 1938 (recensie van Oefentocht in het Luchtledige).
10 Brief d.d. 4-6-1964 aan schrijver dezes.
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een vroegere versie van hetzelfde gedicht te lezen geeft
echter in Gods bedoeling :

n.

Dit alles lag

„Want eenzaam, door zijn goddelijk heelal geplaagd,
Een heeft er van dit schepseltje de smart beraamd ;
zodat Hij weven ging aan teer-verbolgen wensen
met die bebloede levensdraad."

Terloops merk ik even op, dat teer-verbolgen het ambivalente in het
heilsplan van de Vader uitdrukt : het verwoordt enerzijds Zijn toorn
om de zondeval die om genoegdoening vraagt, anderzijds Zijn tederheid jegens het wezen dat Hem weer met de mens zal verzoenen.
I 2 : Het volgende gedicht brengt de reacties van Maria op de boodschap van de engel onder woorden. Door haar uitverkiezing tot Moeder
des Heren is zij tevens de eenzaamste van alle mensen („moederziel alleen") geworden. Die volstrekte eenzaamheid vormt een wezenskenmerk
van Maria, dat we in de loop van de cyclus steeds duidelijker naar voren
zullen zien komen.
In de tweede strofe is voor het eerst sprake van de Zoon, op dat
moment nog de ongeboren vrucht van haar schoot, maar – belangrijke
vaststelling ! – van het begin af geplaatst tegenover de Moeder als een
wezen dat hij smart moet berokkenen :
„Zij is haar lichaam zacht gaan strelen,
zij was de kleine tere en hier binnen
droeg ze 't diamanten harde goed
dat haar beschrijnen en doorsnijden moest."

Niet alleen is die antithese tussen Moeder en Zoon van meet af aan
gegeven, maar Maria voorvoelt intuitief wat haar en haar Kind te
wachten staat. Tegelijk echter komt zij hiertegen in verzet. Zij wenst,
dat het Kind enkel haar „minnewijn", haar moederliefde zal proeven
in plaats van de lijdenskelk :
„Ach, laat mij Anders zijn ontroerd,
toekomend kruis, geween en wonden ;
dat proeve in mij het mondeken al zoetigheid,
mijn minnewijn, ach, donke y sap van pijn."

11 In : Het verleden van Columbus, Antwerpen 1933 ; overige citaten volgens de
uitgave van Het Maria-Leven in : Vita Brevis I, Antwerpen z.j. (1955). Na het afsluiten
van dit opstel werd Het Maria-Leven nog eenmaal herdrukt in Gilliams' bundel Gedichten
1919-1958 (Antwerpen 1964), waarbij de corspronkelijke typografische vierdeling is hersteld.
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Er schuilt in haar moeder-zijn een instinctief verzet, „een kracht van
waanzin en verwijt" (vs. 14), die haar straks in conflict met de Zoon
zal brengen, maar – en dat is juist het wonderbaarlijke aan Maria –
hoe verbeten ook naar de geest, ze blijft „de kleine tere" , haar handen
zijn „bijna zonder lichamelijkheid" (vs. 16).
1 3 : Het gedicht Maria en Elisabeth vormt, voor wat de eerste drie
strofen betreft, een vrije variatie op het bekende bijbelverhaal. Het
zwaartepunt van dit vers ligt in de prachtige slotstrofe, waar aan het
reeds bekende beeld van Maria een nieuwe karaktertrek wordt toegevoegd :
„Maar de jongste was de diep geraakte
die, beschaamd om haar geloof,
droeg met de kracht van haar geraamte
de liefdebloesems, aan haar toebeloofd."

Maria beet bier „beschaamd" en ook deze aanduiding zal in de loop
van Het Maria-Leven tot leidmotief uitgroeien. Hoe hebben we die
schaamte nu te verstaan ? Niet als (valse) schaamte, als gene. Dat zou
wellicht nog in geringe mate kunnen gelden voor de beginregels van
het gedicht, waar beide in verwachting zijnde vrouwen elkaar ontmoeten :
„Wat zij elkaar bedeesd verzwegen
welde door hun schaamte bloot ;"

De schaamte van de slotstrofe is echter een intense vorm van ootmoed
om het juist haar voorzegde geluk van Christus geboorte, meer nog :
om haar geloof in de realiteit van dit geluk.
Vatten we nog even samen onder welke verschijningsvormen we
Maria in het eerste deel van de cyclus zijn tegengekomen. We hebben
haar allereerst leren kennen in haar volstrekte eenzaamheid ; vervolgens
als de zacht-tere, bereid tot het moederschap waarvoor zij zich onwaardig weet (haar schaamte) ; niettemin bleek er in haar ook van het begin
of een controversièle kracht aanwezig, die we voorlopig het best met
de term protesthouding kunnen aanduiden.
11 1 : Reeds uit de aanhef van het volgende gedicht, De Geboorte
van Christus, valt op te maken dat bier een nieuwe fase in het ontwikkelingsverloop van de cyclus intreedt :
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„Hier begint het schijnen van de waterroos
die uit de afgrond naar boven rijst ;
en wat de moeder spreekt, de lippen zwart van de koorts,
is de onstelpbare roep die voor ons geheimzinnig blijft.”

Het beeld van de roos keert in de vierde en laatste strofe nog eens
terug :
„Want als het handje hare Borst aanraakt
weet ze dat de roos gedurig en rOder stijgt
als de Vader in dit pas geboren Kindgelaat
verborgen
om haar liefde schreit."

De roos fungeert hier als zinnebeeld van Christus' lijden, dat met
zijn geboorte onmiddellijk gegeven is, om allengs in hevigheid toe te
nemen.
Opnieuw echter, als bij de annunciatie, welt er in Maria een instinctief verzet op. „De onstelpbare roep die voor ons geheimzinnig blijft"
is meer dan de smartkreet bij de barensweeen. De ware acrd van dit
niet te stillen verdriet wordt nader toegelicht in de tweede strofe :
„Onder de herders kan ze niet voor hem komen staan :
altijd blijft zij achter het kind, als achter een muur, alleen ;
en haar ijdelheid, die naar deze wellust vraagt,
houdt haar sterk op dit arm geboortefeest."

De in het gedicht De Boodschap al zichtbaar geworden tegenstelling
tussen Moeder en Kind verscherpt zich bier plotseling, nu Maria eerst
goed tot het besef komt van haar bijzondere maar volstrekt eenzame
plaats. Eenzaam niet slechts ten opzichte van haar Zoon, die voor haar
wezenlijk onbereikbaar blijft, maar zelfs ten opzichte van „de herders",
dat wit zeggen : de andere mensen, aan wie het wei is toegestaan om
uit de schaduw tot vlak voor het Kind te treden.
Toch zijn haar gevoelens over deze „achterstelling" zeer uiteenlopend : in de tweede strofe spreekt haar trots besef van uitverkoren te
zijn, dat vraagt om de vreugde van het alleen achter Christus staan,
en dat haar daartoe ook de kracht Beef t. Daartegenover vinden we in
de volgende strofe de existentiEle angst om haar eigen isolement, onder het dreigend perspectief van Christus' lijden :
„En, gelijk het nu wezen moet : sidderend en schuw
waait door haar los een stijgende en hete angst,
nu zij geworden is dit zeer gesloten creatuur
met een kindje, in deze bitterschone Kerstnacht."
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Wat we in dit gedicht opmerken : de onderlinge tegenstrijdigheid
van Maria's psychische reacties, vormt geen op zichzelf staand geval.
Integendeel, ambivalentie van de gemoedsbeweging kenmerkt nagenoeg alle dramatis personae uit Het Maria-Leven, de Moeder en de
Zoon zo goed als de Vader. Ze openbaart zich door een frekwent gebruik van antithese, paradox en oxymoron. Ik wees al op het tweezijdig aspect van de „teer-verbolgen wensen" van de Vader in het
eerste gedicht ; verder op Maria's geestelijk verzet tegenover haar
lichamelijke teerheid en overgave in De Boodschap. Christus wordt
geboren in de „bitterschone Kerstnacht". Maria smeekt in haar Gebed
voor de Passie om „de gevreesde weelde"; ze noemt Jezus daar „o spaarzaam-tere die me wreed-gelukkig maakt" en in hetzelfde gedicht spreekt
ze van haar „arme blijdschap" en haar „moede rust". Deze, gemakkelijk
aan te vullen voorbeelden illustreren de gecompliceerdheid van de
gemoedsbeweging en het raffinement van Gilliams' taalgebruik.
II 2 : Het gedicht De Vlucht beschrijft de panische angst van Josef
en Maria, die in heel hun menselijke kleinmoedigheid getekend worden.
Als opgejaagd wild – men denkt onwillekeurig aan het schilderij
„Tierschicksale" van Franz Marc uit 1913 – snellen zij van het ene
oord naar het andere :
„En toen herkenden zij het kind bijna niet meer
doorheen het beven van hun tranen."

Het valt reeds bij eerste lezing op, dat die radeloosheid vooral een
gevolg is van een „kortsluiting" van de rede : „En toen zij ineen zouden
zinken wisten zij dat ze niet langer daar mochten verwijlen." ; „Opgeschrikt dacht hij soms : ze heeft hem verloren !" ; „En de voedstervader stond met benauwenis te herhalen : / we weten niet waarheen
wij hem moeten dragen."
Waar de rede echter geen uitweg meer ziet, behoedt de stem van het
hart hen voor de volstrekte leegte en doet hen (ineens weer) de diepere
achtergrond van het leven kennen :
„Maar hun hartedwang verijdelde de leegte,
en er verschoof in hen als een drom zware stenen
waarachter het binnenst geheim van een paleis opdaagt
— zo schouwden zij diep in dit verborgen leven."
II

3 : In het gedicht De Bruiloft van Kanaiin leidt de innerlijke

tegenstelling tussen Moeder en Zoon tot een formele controverse.
Christus is bedroefd, omdat hij weet wat Maria wil ; omdat hij boven190

dien beseft, dat hun scheiding zich hiermee als het ware reeds voltrekken gaat. Daarom weert hij haar af, zonder explicatie, zonder te
vragen om begrip. Maar zij dringt nogmaals aan, in een mengeling van.
schaamte (omdat zij „van Christus een mirakel verlangt" ") en ingehouden smart :
„In een omarming vloeide zijn bedroefdheid over,
maar op eens liet hij haar genadig los
alsof hij haar van zich had afgestoten
te Kanadn, in de avond-zoete hof.
En hij vroeg haar niet om hem te begrijpen ;
maar toen zij nogmaals smeekte : omhels me weer !
begon in haar dat rauw en heilloos licht te schijnen
van schaamte en verkropt geween."

Wanneer Christus dan het wonder verricht heeft, beleeft Maria ogenschijnlijk haar hoogste triomf :
„als hij de hand uitsteekt moet zij de ogen sluiten
om in haar overmoed alleen te zijn."

Maar het betekent in werkelijkheid een nederlaag. Haar verlies is
groter dan wat zij dacht te winnen. Het is alsof thans, in Kanaan,
Moeder en Zoon elkaar reeds verlaten. Het gedicht vindt zijn hoogtepunt
in de twee pregnante slotregels :
„de een zou zijn duister bloed uitreiken
terwijl de andere de wijn ontving."

In het wijnwonder voltrekt zich, symbolisch, reeds Jezus' offerdood.
Gebed voor de Passie
We komen nu aan het centrale gedicht van de cyclus. Centraal niet
in die zin, dat hierin het belangrijkste wordt gezegd, maar zó dat de
psychische evolutie een voorlopig hoogtepunt bereikt, dat tevens keerpunt zal blijken. Tot dusver heeft de van de aanvang af gegeven tegenstelling tussen Moeder en Zoon zich steeds meer vergroot. In Gebed
voor de Passie beluisteren we de klacht van Maria over Christus' op
handen zijnde kruisdood. Het gedicht is echter meer dan een klacht
alleen. Het is – blijkens de titel reeds – ook en vooral een (smeek)gebed
om die „gevreesde weelde". Duidelijker dan waar ook in de cyclus
12 De man voor het venster, p. 179.
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openbaart zich bier de divergentie der emoties, de innerlijke dualiteit
van Maria waar ik hierboven al op gewezen heb. Deze tegenstelling
uit zich door het hele gedicht in de betekenis-opposities :
„Zo smeekt mijn bloed om de gevreesde weelde,
omdat ik heel veel goeds van u reeds heb verkregen
dat mij vernedert en met liefde plaagt
o spaarzaam-tere die me wreed-gelukkig maakt.
Zo hebt ge mij niet uitgeput, al gaat gij sterven ;
uw ziel komt zich welhaast bij mij verbergen
en heeft me voor de laatste keer toch weer geplukt
mijn arme blijdschap en mijn moede rust."

Christus maakt haar op wrede wijze gelukkig, „plaagt" haar met zijn
liefde, omdat zij er niets gelijkwaardigs tegenover kan stellen. Het gedicht eindigt met een vraag, tevens kernregel van dit gebed :
„o

Kind, in mijn gebroken armen
komt uw gebroken lijf straks als een stroom verzanden,
en, nadien elkaar vergevend, ach, allebei,
zal de een voor de ander onbereikbaar zijn ?"

Zij zal hem zijn „wreedheid", hij Maria haar eigenwillige kleinmenselijkheid en onbegrip vergeven, maar dan, zal dan de op aarde
steeds groter geworden kloof tussen Moeder en Zoon onoverbrugbaar
blijven ? De onderlinge afstand is in deze fase van Het Maria-Leven
maximaal. De vraag is slechts of dat zo blijven zal. Het antwoord wordt
gegeven in het volgende korte gedicht Pieta, waarmee het derde deel
van de cyclus inzet :

„Nu sluit zij met het ijs van haar stilzwijgendheid
de ganse gaping tussen geest en lijf,
tot zij geworden is de blinde starende
in eenzaamheid, Jezus, waar zij U bereikt."

Door haar stille berusting overbrugt Maria de afstand tussen Christus'
lode lichaam en haar geest. Het verdient onze aandacht, dat de omstandigheid waarin Maria Christus thans bereikt als een „blind staren
in eenzaamheid" wordt aangeduid. Hoe moeten we deze woorden verstaan ? Dat de eenzaamheid tot de wezenstrekken van de Maria-gestalte
uit deze cyclus behoort, is ons inmiddels wel bekend. Het blind starende
zijn wij echter nog niet tegengekomen. Het Beef t, naar ik meen, to
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kennen : de staat van onthechting, van blind zijn voor de aardse verschijnselen, van exclusieve aandacht voor een enkel fenomeen. Aileen
in deze toestand van resignatie, van „gevoelloosheid" zo geeft de
dichter ons te verstaan – is de mogelijkheid tot hernieuwd contact tussen
Moeder en Zoon aanwezig.
Na de scherpe distantie in de vroegere stadia van Het Maria-Leven
brengt Pieta de ommekeer : een eerste schrede op de weg van de hereniging, die in dit gedicht nog een zuiver geestelijk karakter draagt.
III 2 : Het volgende gedicht heeft de vorm van een dialoog tussen
de verrezen Christus en zijn moeder. Gilliams noemde het zelf een
tegenhanger van Karel van de Woestijne's De Moeder en de Zoon (uit
de bundel Het Vaderhuis) 13 . In beide verzen is sprake van twee divergerende wezens, al ligt dan de reden van de scheiding tussen Moeder
en Zoon bij Van de Woestijne in de verbintenis met een andere vrouw ;
bij Gilliams daarentegen in de goddelijke zending van de Zoon.
De aanhef van De verrezen Christus bevat wederom een vraag :

Christus
„Zou ik enkel zijn gekomen
om u mijn wondetekenen te tonen
nu ge mij gedurig ziet
en, met geslOten ogen,
mij niet meer missen kunt noch mij verliest ?"

Christus bezoekt haar niet om zich te laten zien, want – en we warden
hier duidelijk verwezen naar het vorige gedicht – Maria ziet hem met
blind starende ogen. Wat dan wel het doel van zijn komst is, zal blijken uit de laatste strofe.
Maria antwoordt haar zoon, maar haar woorden sluiten niet logisch
op het vorige aan. Een voornaam kenmerk van deze dialoog is juist het
ten dele langs elkaar heenpraten, waardoor de distantie Moeder-Zoon
zich ook in de taal zelf manifesteert. Het is alsof beiden op een verschillende golflengte hebben afgestemd.
Maria mijmert over het lijfelijk contact met haar kind, zoals zij hem
reeds voor de geboorte in zich aanwezig voelde. Zij verlangt terug naar
die intiemste eenheid, terwijl ze nu niet eens Christus' doodsnood kan
m eevoel en :
is De man voor het venster, p. 179-180.
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„VO6r de geboorte, en ik droeg u reeds maanden,
of ik liep of in de boomgaard lag te slapen,
altijd waren wij een en samen, ach ;
en nu kan ik u zelfs niet met mijn lippen raken
om te proeven op u de nood van het graf.”

Ook Christus herinnert nu aan die prenatale verbondenheid : „Warm
en goed vlijde ik mij in u neder, / tot uw ijdelheid verbleekt was in
uw bede," (dat wil zeggen : tot Maria's menselijke trots was vervluchtigd in haar godsvrucht). Vervolgens wijst hij op zijn beurt op de feitelijke kloof, die er thans ook nu Maria hem „in de geest" ziet –
tussen hen beiden bestaat :
„Maar nu gaapt er tussen ons mijn rood verleden
sinds het stilstaan van mijn bloed."

Opnieuw roept Maria de lichamelijke gestalte van de Zoon voor haar
verbeelding op. Haar enige wens in dit aardse leven is voortaan de
communio met zijn lichaam en bloed (strofe IV). Dan, wanneer zij dit
verlangen heeft uitgesproken, stelt Christus in de slotstrofe opnieuw een
vraag :
„En als ge mijn lichaam eet, o mijne moeder,
en ik daal binnen u of en gij kunt mij proeven,
zoals ik, voor jaren in u ben gerijpt
zal ik u telkens zo zeer beschaamd ontmoeten
omdat ge mij nog steeds beschreit ?"

Om haar dit te vragen is hij bij haar gekomen na zijn verrijzenis.
Andermaal zien we de schaamte als grondtrek van de Maria-figuur
genoemd ; schaamte hier dan te verstaan als het gevoel de mindere te
zijn, niet op voet van gelijkheid met de ander, in casu de geliefde Zoon,
te kunnen verkeren.
III 3 : Het gedicht Pinksteren staat in zoverre buiten het ontwikkelingsverloop van de cyclus, dat het hoof dthema : de Moeder-Zoon verhouding bier niet aan de orde komt. Ook speelt Maria in Gilliams'
evocatie van het Pinkstergebeuren slechts een zijdelingse rol. Terwijl
over de discipelen de Geest neerdaalt, ontwaakt in haar plotseling een
heftig heimwee
„Laat mij los, jubelt Maria, laat mij naar Huis ;
maar niemand heeft daar wat van gehoord
toen de mars van tienduizend
door de onvoorziene ruimte floot."
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De laatste twee regels behelzen een waarlijk apocalyptisch visioen.
„De mars van tienduizend" – men denkt even aan de tocht der tienduizend uit de Anabasis van Xenophon – duidt op „alle toekomende
geslachten die naar de Eenheid, naar het Ene in zegetocht optrekken :
(op) alle deelgenoten van het Christendom." 14 Gerecruteerd uit alle
volkeren en alle tijdperken, bewegen zij zich in een nog onvoorstelbare
ruimte naar de troon van het Lam.

IV 1 : De Dood van Maria
De laatste drie gedichten verbeelden de dood en verheerlijking van
Maria. Ook in poëtisch opzicht bereikt de cyclus hier zijn hoogtepunt,
dank zij Gilliams' vermogen am datgene onder woorden te brengen
wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord.
Maria's dood is een overgave : zij laat zich als een Belief de omhelzen.
Toch vinden we tot het laatst toe weer die paradoxale situatie in haar
verhouding tot de dingen, want er is tevens sprake van een doodsstrijd :
„Die haar gekend hadden en haar zó zagen rusten,
de handen leeg van wat aan haar had toebehoord,
luisterden naar het scherp vechten van haar lispelende kussen
tegen de strenge teerheid van de dood."

Maria wordt in dit gedicht getekend als iemand die volkomen tot
haar diepste wezen is ingekeerd. Zij, de hortus conclusus van de middeleeuwse allegoric, ligt daar „blind en omsloten" als een in het water
geworpen steen, met rondom zich de kringen van haar stijfgeworden
bloed :
„En, weldra, als zij gelijk een steen in stilstaand water,
blind en omsloten lag en zelfs niet meer wist
dat zij pas nil haar smart omgrensd kon dragen
en door haar versteven bloed omkringd."

De blinde omslotenheid wijst duidelijk terug naar „dit zeer gesloten
creatuur" in De Geboorte van Christus en naar „de blinde starende in
eenzaamheid" uit het gedicht Pieta. De slotstrofe voltooit het beeld van
volstrekte resignatie en inkeer tot het eigen wezen :
„— o Haar gelaat was niet meer te bereiken
tot in de diepte van zijn uitgestorven staat,
en haar lichaam, als een stilgevallen wijzer,
had zijn klein verleden in die ijIte saamgegaard."
14 Brief d.d. 4-6-1964.
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In die toestand van uitgestorvenheid is haar schamel mensenbestaan
schamel in vergelijking met de eeuwigheid – tot een uiterste minimum
samengeschrompeld.
Natuurlijk doet een interpreterende parafrase als hies beproefd onherroepelijk tekort aan de specifieke taalvorm waarin het gedicht gegeven is. Ik denk bijv. aan de „abnormale" syntactische structuur van
de reeds geciteerde derde strofe („En, weldra,...) met haar opvallende
anakoloet, die overigens geen op zichzelf staand geval is. Het is, meen
ik, niet gewaagd om de dikwijls a-logische verbinding van zinnen en
strofen, of het niet afmaken van de zin in verband te brengen met volgende dagboeknotitie : „Wat een monsterachtig onding is een z.g. normale, doorlopende gedachte waar met overleg en vlijt aan voortgesponnen wordt, als men van het Wonder alle heil verwacht" ".

IV 2 : De Hemelvaart
Dit gedicht bestaat uit drie, door strofisch wit gescheiden, gedeelten.
Het eerste stuk beschrijft het ontwaken van Maria uit de doodsslaap ;
het tweede deel verbeeldt vragenderwijs haar eigenlijke hemelvaart ;
in het laatste fragment vindt de eindelijke ontmoeting, het weerzien
van de Zoon, plaats.
De situatie waarin Maria verkeert bij haar opgang tot Christus ligt
nog in het verlengde van haar aardse staat : zij is „gaande in eenzaamheid", beweegt zich blindelings voort „lijk wortels onder een muur
zodat de stenen breken". Oak de schijnbare tegenstrijdigheid van haar
emoties is gebleven : de hemelvaart is voor haar een „zinken en stijgen
te gelijk" in een „van vreugde zachte bedruktheid". Met uiterste raffinement evoceert de dichter bier het onzegbare ; zijn vragen suggereren
tegelijk hun antwoord :
„Waarheen het zinken en stijgen te gelijk
in een ongewone en van vreugde zachte bedruktheid,
nu zij door heimwee had veroverd
het bovenwerelds en ontoegankelijk vergezicht
met daar dansend midden in — de goddelijke Jongeling."

Het einddoel, de Christus die in vervoering als David voor de
ark – danst, is bereikt. En dan gebeurt er iets, wat voordien nooit mogelijk is geweest. Zij, die onder de herders niet v6Or hem kon komen
staan (cf. De Geboorte van Christus), die altijd achter haar kind moest
blijven, zij treedt nu, voor het eerst, uit de schaduw : tete a tete. De
keten is gesloten ; Maria voelt zich weer als bij zijn geboorte :
15 Vita Brevis I, p. 35.
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„En eindelijk is geschied, dat zij voor Hem is gekomen,
en in zijne verwondering heeft hij haar half verstaan,
haar sidderen en snikken en driemaal heeft hij herhaald
Moeder, mijne Moeder ?
Want hare handen waren in loom onvermogen,
warm en open, onmachtig voor liefkozen,
gelijk het was geweest bij de geboorte.”

IV 3 : Het laatste gedicht, De Kroning in de Hemel, is — mede door
de paradoxale woord- en zinsfiguren ietwat enigmatisch. In drie disticha
wordt eerst Maria's geluksstaat aangeduid, waarna in nogmaals drie
disticha haar levenslot en gemoedservaring tegen een algemene achtergrond worden geplaatst :
„Nu is Hij weer geheel in haar bereik
als ene vlam, waarvan zij warmte krijgt.
In hare handen rusten, van het aardse gewest,
droom-kristal en smarten-erts
zodat zij, als ze die schamele tekens herleest,
glimlachend vraagt : ben ik hier vroeger ooit geweest ?
Want het hart weet aarzelend dit blij verdriet :
al wat de geest terugkrijgt na zwaar verlies
is licht zonder glans en duister zonder nood
maar van allebei worden de ogen streng en groot.
Doch dit alles gaat 66k weer voorbij op de late reis
in de stille triomfen van het Paradijs."

We zouden de betekenis van dit gedicht als volgt kunnen omschrijen
: wat Maria, in de koestering van het hemels geluk, enkel nog rest
y
van haar verblijf op aarde is een uit droom en smart gewonnen en gezuiverd herinneringsbeeld. Haar leven met de blijde ervaring waartoe
dit voerde heeft voor ons een algemene zin. Maria moest eerst een zwaar
verlies lijden bij de dood van Christus. Als gevolg daarvan geraakte zij
in een toestand van blind starende eenzaamheid, waarbij het licht van
het leven zijn glans had verloren en de duisternis van de dood geen
schrik meer aanjoeg. Juist echter in deze periode van resignatie werden
haar ogen „streng en groot", rijpte haar ziel voor de eeuwigheid. Het
menselijk hart komt, zij het moeizaam, tot het besef van dit blij verdriet,
dat het (insgelijks) na een smartelijk louteringsproces aan het eind
van zijn levensgang de stille triomfen van het Paradijs zal beleven.
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Het Maria-Leven is een verzencyclus. Dat houdt in, dat we bij de
tekstinterpretatie vooral moeten letten op de verbindingslijnen tussen
de afzonderlijke gedichten en op de continuiteit van de gemoedsbeweging. Het is, na het voorafgaande, wel duidelijk dat we bier to maken
hebben met poèzie die geheel is toegespitst op de relatie Moeder-Zoon.
Hoezeer voor Gilliams dit probleem centraal staat valt nog meer op,
wanneer we zijn verzenreeks gaan vergelijken met Das Marien-Leben
van Rilke uit 1912. Gilliams heeft dat verraadt reeds de door hem
gekozen titel geen geheim willen maken van het verband dat er bestaat tussen Rilke's werk en zijn eigen poeem. Hoe ligt echter die verhouding precies en wat leert ze ons omtrent het centrale thema in
Het Maria-Leven ?
Ook Das Marien-Leben telt 13 gedichten, achtereenvolgens getiteld :
Geburt Mariae, Die Darstellung Mariae im Tempel, Mariae Verkfindigung, Mariae Heimsuchung, Argwohn Josephs, Verkiindigung fiber
den Hirten, Geburt Christi, Rast auf der Flucht in Aegypten, Von der
Hochzeit zu Kana, Vor der Passion, Pieta, Stillung Mariae mit dem
Auferstandenen en Vom Tode Mariae.
Er is echter een essentieel onderscheid tussen Rilkes gedichten en
die van Gilliams. Deze laatste schreef een thematisch hecht aaneengesloten cyclus. De ontstaansgeschiedenis van Das Marien-Leben was
daarentegen, naar Rilke zelf in een brief van 17 augustus 1924 aan
Hermann Pongs meedeelt, „ganz duszerlich bedingt". Hij had vernomen
dat zijn vroegere vriend Heinrich Vogeler, voor wie hij tijdens hun gemeenschappelijk verblijf in Westerwede enkele Maria-gedichten in diens
gastenboek had geschreven, deze oude gelegenheidsgedichten, met tekeningen verlucht, wilde uitgeven. „Dies zu verhiiten aldus Rilke –
und ihm wenigstens, falls er bei seiner Absicht bleiben sollte (...),
bessere and zusammenhangendere Texte zu liefern, schrieb ich in wenigen Tagen, bewuszt zuriickfiihlend, diese (bis auf eines oder zwei)
unwichtigen Gedichte, denen das Malerbuch vom Berge Athos mit
seinen Bildvorschriften als gegenstdndliche Anlehnung diente." "
Ook de Rilke-commentatoren oordelen, al dan niet op instigatie van
de dichter zelf, weinig gunstig over Das Marien-Leben. Van Heerikhuizen bijv. spreekt van een „opvallende en meestal zielloze nuchterheid". Marianne Sievers stelt de bundel om zijn onsamenhangendheid
ver beneden Rilkes latere gedichten :
16 Zie F. W. van Heerikhuizen, Rainer Maria Rilke, Bussum 1946, p. 224.
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„Das gauze Marienleben gleicht weniger einem innerlich zusammenhanden Zyklus, wie spater die Sonette an Orpheus und die Duineser
Elegien, als vielmehr einer Kette aneinandergereihter Steine. Nur Burch
den einen gemeinsamen Bezug, Maria, gehOren die Gedichte zusammen
nicht urn eine innere Entwicklung, sondern einen Ablauf Husserer
Geschehnisse handelt es sich hier.” 17

Men kan moeilijk ontkennen, dat deze bezwaren tegen de compositie
van Das Marien-Leben gegrond zijn. Een zwak punt in deze poèzie is
bovendien haar anecdotische , inslag : to zeer verliest Rilke zich bier in
het beschrijven van uiterlijkheden, bijv. de geschenken van de drie
koningen in Geburt Christi of de gestalte van de engel in de gedichten
Mariae Verkfindigung en Vom Tode Mariae I.
Toch ligt, inaar ik meen, aan Das Marien-Leben wel degelijk een
centrale idee ten grondslag, zij het dan dat ze zich slechts in enkele gedichten duidelijk manifesteert. Dit brengt ons op de interpretatie van

Das Marien-Leben.
J. F. Angelloz heeft in zijn bekende Rilke-monografie op drie aspecten
van de bundel de aandacht gevestigd : 1) op het hymnos-karakter
2) op Maria's betekenis voor het contact tussen aardse en bovenaardse
realiteit 3) op het menselijke van de voorstelling :
„Das

Marien-Leben macht den Eindruck eines sehr bewussten und

manchmal grossartigen Hymnus. (...) In der Magd des Herrn konnte
er Kindheit, unbefleckte Jungfrdulichkeit, strahlende und blutende Mutterschaft darstellen und endlich den Tod, gefolgt von einer Apotheose,
die wirklich die Aufnahme eines Stiickchens Erde ins Unsichtbare war.
(...) Gott greift in dieses Geschehen, wodurch er sich der Welt of fenbaren will, nicht ein wohl teilt der Engel Joseph mit„dass der Herrgott
handelt` und den Hirten : ,Gott fiihlt sich ein in einer Jungfrau Schooss',
aber wenn man von diesen fliichtigen Hinweisen absieht, so
wohnen wir dem Abrollen eines menschlichen Freskos zu Ehren der Frau
und nicht einer gättlichen Legende zu Ehren Gottes bei." 18

Tevoren had Marianne Sievers in haar studie over Die biblischen
Motive in der Dichtung Rainer Maria Rilkes (Berlin 1938) al de nadruk gelegd op het a-religieuze karakter van Das Marien-Leben : „Es
spricht sich in der Dichtung letztlich ein menschliches Hineindenken
und Hineinfiihlen aus, aber doch keine wesenhafte Religiositat und
17 Die biblischen Motive in der Dichtung Rainer Maria Rilkes, Berlin 1938, S. 107.
18 Joseph-Francois Angelloz, Rilke, Paris 1952 ; gecit. voigens dt. vert., Munchen
1955, S. 284.
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keine glaubige Verehrung" Voorts ziet zij eveneens Maria's hemelvaart als een symbool van de verbinding tussen zichtbare en onzichtbare
werkelijkheid. Maria is volgens haar „Eine Frau Himmels und Erden",
gelijk Rilke het elders heeft geformuleerd.
Wonderlijk genoeg echter spreekt noch Angelloz, noch Sievers over
de antithese Christus-Maria, die in enkele gedichten van Das MarienLeben toch onmiskenbaar gegeven is. Het duidelijkst zonder twijfel
in de volgende strofen uit Von der Hochzeit zu Kana :
„Aber da bei jenem Hochzeitsfeste,
als es unversehns an Wein gebrach, —
sah sie hin und bat urn eine Geste
und begriff nicht, dass er widersprach.
Und Bann tat er's. Sie verstand es spater,
wie sie ihn in seinen Weg gedrangt :
denn jetzt war er wirklich Wundertater,
und das ganze Opfer war verhangt," 20

Verzet, of liever : verwijt spreekt ook uit de gedichten Vor der Pas-

sion en Pietel
„O hast du dies gewollt, du hattest nicht
durch eines Weibes Leib entspringen diirfen :
Heilande muss man in den Bergen schiirf en,
wo man das Harte aus dem Harten bricht.
Tut dirs nicht selber leid, dein liebes Tal
so zu verwiisten ? Siehe meine Schwache ;
ich habe nichts als Milch- und Trdnenbache,
und du warst immer in der Uberzahl."

(Vor der Passion, str. I-II)

R. Kassner en Hans Egon Holthusen zijn, bij mijn weten, de enigen
die voor dit belangrijke aspect van Das Marien-Leben oog gehad hebben. Voor hen is Rilkes bundel „eine Kette von Hymnen auf das fiihlgewaltige Vorrecht der weiblichen Natur, ein Hoheslied auf die durch
den Mann Christus verursachte Passion seiner Mutter und ein charakteristisches Pladoyer gegen den Sohn und das Reich des Sohnes iiberhaupt und fur die Jungfrau und das Reich der Kinder, Frauen und Alten." 21
19 A.w., S. 107.
20 Geciteerd naar : Rilke, Gesammelte' Gedichte, Insel-Verlag 1962.
21 Rainer Maria Rilke in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, dargestellt von Hans
Egon Holthusen, Rowohlt 1958, S. 108.
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Keren we nu terug tot Maurice Gilliams, dan zien we onmiddellijk,
dat hij het in Das Marien-Leben tot enkele gedichten beperkte thema
van de Moeder-Zoon relatie heeft uitgewerkt en er tegelijk een andere
nuancering aan heeft gegeven. Gilliams elimineerde namelijk allereerst
die taferelen uit het leven van Maria, welke in geen direct verband
stonden met zijn hoofdthema. Dat zijn : Die Darstellung Mariae im
Tempel, Argwohn Josephs en Verkfindigung fiber den Hirten. Bovendien
vinden we in twee van de drie door hem „toegevoegde" gedichten
(De Hemelvaart en De Kroning in de Hemel) het moeder-zoon motief
terug.
Belangrijker evenwel is Gilliams' interpretatie van het door hem sterk
op de voorgrond gestelde thema. Terwij1 Rilke om zo te zeggen geheel
op de hand is van de Moeder (met uitzondering misschien van Von der
Hochzeit zu Kana), waardoor Das Marien-Leben inderdaad de betekenis
krijgt van een pleidooi tegen de Zoon en diens Rijk, is het Gilliams vooral te doen om het verbeelden van een tragische situatie : twee wezens die
elkaar innig liefhebben maar Loch, noodwendig, elkaar moeten wonden,
daar hun wegen uiteengaan. „De zelfstandigheid van de Zoon tegenover
de bezitsdriftige liefde der Moeder" (Paul de Vree). Om die reden is
het ook beter niet te spreken van een conflict, maar zoals Gilliams
zelf doet – van een tragedie.
Goddelijk willen en menselijk streven botsen in Het Maria-Leven op
elkaar. Pas wanneer de mens, in casu Maria, door smart gelouterd afstand doet van zijn aardse droom, is het hem gegeven om het goddelijk
heil deelachtig te worden : „Het goddelijke en het menselijke zijn
tesamengesmolten"."
Hier openbaart zich dus een heel andere (als men wil christelijke,
maar in elk geval religieuze) conceptie dan in Das Marien-Leben. Daarmee is tevens de in de aanvang gestelde vraag naar het al dan niet
religieuze karakter van Gilliams' psychologische interpretatie beantwoord. De vraag of deze symboliek ook de niet-gelovige mens vermag
te boeien, is van geheel andere aard. Het antwoord daarop hangt of van
de dichterlijke overtuigingskracht van degene die deze symbolen hanteert. Het bovenstaande moge duidelijk hebben gemaakt, dat Maurice
Gilliams met zijn Maria-Leven aan die noodzakelijke voorwaarde heeft
voldaan.
P. J. BUIJNSTERS
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IN MARGINE
JOHN FLINN EN DE « MATItRE DE RENART »
Naar aanleiding van
Le Roman de Renart dans la litterature francaise et dans
les litteratures etrangeres au Moyen Age (University of
Toronto Press, 1963), door John Flinn.
Het magistraal werk van Dr. John Flinn, professor voor de Franse taal- en
letterkunde aan de Universiteit van Toronto (Canada), over de q Roman de
Renart » werd sedert zijn doctoraat aan de Sorbonne in 1958 in de belangstellende kringen met ongeduld verwacht. Een tiental jaren heeft hij onverdroten
aan dit opus gelaboreerd en talrijke studiereizen doorheen Europa, ook door
Vlaanderen en Nederland, ondernomen. Het compact gedrukt volume van circa
730 bladzijden ligt thans voor ons en het is met rechtmatige fierheid dat de
auteur mag terugblikken op deze verzorgde Poolse druk, die zijn noeste arbeid
en speurgeest van Canadese trapper over deze op veel plaatsen nog raadselachtige,
doch steeds boeiend blijvende, materie over „den fellen met den roden baerde"
bekroont. Zoals bekend mag worden geacht werd er reeds ontzaglijk veel over
de Reinaert geschreven, maar de studie van de dierenroman werd sedert de
Romantiek, feitelijk sedert Jacob Grimm, steeds uit de nationale hoek bekeken.
Dit is een eenzijdigheid, die zowel Germanisten als Romanisten, filologen als
volkskundigen, in mindere of meerdere mate mag worden aangewreven. We
hebben moeten wachten op een Amerikaanse, i.c. Canadese literair-historicus,
Dr. John Flinn, om de Reinaert-studie op comparatistische leest te schoeien en
aldus merkwaardige resultaten, ook in het detail-onderzoek, te boeken.
De betreurde geleerde Romanist, Gustave Cohen, die de promotor was van
John Flinns onderneming, had in de Roman de Renart de neerslag gezien van.
de „komische" geestelijke aanleg van de Franse maatschappij in de Middeleeuwen. Zonder dit standpunt van zijn meester te willen betwisten, gelooft
Flinn dat de populariteit van de avonturen van Reinaert dieper ligt dan de
realistisch-komische geest van het Franse yolk, het is volgens hem eerder de
uitdrukking van een volkse verzuchting naar maatschappelijke rechtvaardigheid,
van sociale kritiek.
<< Le francais » immers, is volgens Boileau << ne malin », en bijgevolg geneigd
tot ironie en satire. Flinn legt doorlopend de nadruk op het satirisch karakter
van de meeste <thranches de Renart » en kan zich niet vergenoegen met de
vaststelling van een onschuldige parodie van het feudaal bestel. Hij gelooft
beslist in de revolutionaire tendens van zo menige episode van het dierenverhaal, waar de wereldlijke en geestelijke machthebbers onbarmhartig in het
ootje worden genomen.
Dat satirisch element, dat in kern aanwezig was in de << branches », is als
vanzelfsprekend bij de navolgers en epigonen uitgedijd tot een overdaad van
symbolische en allegorische vormen, tot felle aanklachten tegen bepaalde so202

ciale wantoestanden en tegen bepaalde klassen, b.v. tegen de bedelorden, de
Predikheren en de Franciskanen, die de beruchte „Reinaerdie" beoefenen om de
heren, d.i. de oude machthebbers, naar hun pijpen te doen dansen.
J. Flinn houdt het met een van zijn andere meesters, Lucien Foulet (de Roman
de Renart is ontstaan uit de boeken) tegen Leopold Sudre (de Roman de
Renart is een literaire bewerking van volksverhalen over dieren). Pierre de
St Cloud en zijn tijdgenoten klerken en trouveres uit de XIIe eeuw zouden
hun inspiratie hebben gehaald uit de Ysengrimus van Magister Nivardus van
1149. Het is de datum voorgesteld door J. Van Mierlo in „Het vroegste
Dierenepos in de Letterkunde der Nederlanden : Isengrimus van Magister
Nivardus" (1943).
L. Willems had het jaar 1152 voorgesteld, welke laatste datum door L. Foulet
werd aanvaard. J. Flinn sluit zich echter aan bij de datering van Van Mierlo
(begonnen in 1148 en beeindigd in 1149), maar hij is het oneens met Pater
Van Mierlo over de bronnen van de Roman de Renart. Voor Van Mierlo
immers kan de Ysengrimus als kunstepos, waarin verschillende avonturen van.
van Reinaert en Isengrim in een enkel verhaal zijn verenigd, niet het voorbeeld zijn geweest van de onafhankelijke Franse branches, die geen enkele
organische eenheid vertonen. Deze branches moeten volgens Van Mierlo teruggaan op oudere, meer primitieve verhalen dan de Latijnse bewerkingen, waarvan
de Ysengrimus van Nivardus een voorbeeld onder oudere Latijnse voorbeelden,
zoals de Ecbasis captivi van

937, is geweest.

Deze opvatting ligt in de lijn van die van L. Sudre, door L. Foulet met
zoveel hardnekkigheid weerlegd en door J. Flinn met zijn grote bewondering
voor zijn meester Foulet klakkeloos aanvaard, zodat hij wel niet anders kon
dan de „verouderde" stelling van Van Mierlo afkeuren. Zijn tegen-argumentatie
vatten wij beknopt samen : 1 . Van Mierlo misprijst de chronologie der branches
van de Roman de Renart zo zorgvuldig door Foulet gerangschikt (un mepris
complet de la chronologie du Roman de Renart si soigneusement etablie par
Foulet) 2° Van Mierlo houdt geen rekening met de persoonlijke schepping
van de trouveres in de opbouw van de Roman de Renart 2° de literaire eenvoud, d.i. de beknoptheid, de soberheid, de dorheid van de redactie, is geen
bewijs van het primitief karakter van een verhaal, zoals reeds W. J. A. Jonckbloet ten onrechte aannam om de prioriteit van Reinhart Fuchs op de Roman de
Renart te bepleiten. J. Flinn ziet ten slotte bij Van Mierlo een onbewuste neiging het standpunt van Foulet bij te treden als hij de oorsprong van het dierenepos in de Westeuropese literatuur verweven ziet met de grote bijval van de
dierenfabels bij de Franken. Immers in de Fecunda ratis van Egbert van Luik
uit de XIe eeuw kwamen reeds fabels voor van de wolf en de vos. Een sterk
satirisch karakter, clericale zelfspot van monniken, is eigen aan deze literatuur,
wat o.a. duidelijk waarneembaar is in de „Ysengrimus". Ysengrimus de Wolf
is immers de verpersoonlijking van de hebzuchtige monnik. Het toeschrijven
van satirische bedoelingen aan de trouveres van de branches is bij Flinn, in
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aansluiting bij Foulet, een uitvloeisel van de theorie van de doorslaande invloed
van de Latijnse dierverhalen op de Franse branches. De trouveres hadden
nochtans dezelfde redenen niet om het feudaal stelsel van hun begunstigers te
bekampen, integendeel het was zeker in hun financieel belang hun publiek van
baronnen en heren te behagen door parodicèn, grollen en komische, lachwekkende invallen, vooral ten koste van de verguisde burgers, de << vilains waardoor hun maecenen tot mildheid werden gestemd.
J. Flinn sluit zich eveneens aan bij Foulets chronologie van de branches,
met dit verschil echter dat hij voor de 12e eeuw (feitelijk gaat hij tot 1205)
18 branches onderscheidt tegen Flinn 16. Van een eigenlijke romaneenheid is
hierbij geen spraak. In de drie bestaande handschriften a, (3, 'y, alle uit de
13e eeuw, hebben we van elkaar verschillende verzamelingen van avonturen,
verschillend van stijl en van literaire waarde. De verschillende uitgevers hebben
getracht door een logische schikking er een eenheid aan te geven, waarin ze
maar zeer approximatief zijn geslaagd.
D.-M. Meon, die de eerste de Roman de Renart (Paris) in 1826 uitgaf,
telde 32 branches. Als legger gebruikte hij het hs. 'y, het jongste der drie en
voegde de avonturen van a en (3, die in y ontbraken, er eenvoudig aan toe.
Ernest Martin, die daarna in 1882-1885-1887 (Straatsburg) de later meest gebruikte tekstenverzameling van de Roman de Renart leverde, ging uit van
hs. a, dat hij aanvulde met de teksten van de andere hss. Aldus bevat Tome I
elf branches, die in de 3 hss. vertegenwoordigd zijn (volgens hem de oudste
verzameling), Tome II bevat de branches, die slechts in een of in twee der
hss. werden bewaard, Tome III geeft dan de varianten van elke branche. Het
is Martin, die aan de verschillende branches romeinse cijfers heeft gegeven, die
echter niet overeenstemmen noch met een logische, noch met een chronologische
orde. De nieuwe uitgave (1948-1958) van Mario Rogues geeft de tekst van
hs. (3 met de correcties, ontleend aan de andere hss. De ontbrekende branches
in de verzameling (3 zullen als supplement verschijnen van deze meest recente
uitgave. Geen van de classificaties van Meon, Martin en Rogues voldoet geheel
J. Flinn. Hij houdt het bij het voorstel van classificatie van L. Foulet, die niet
een logische doch uitsluitend een chronologische orde nastreefde. Hermann
Buttner in zijn „Studien zu dem Roman de Renart and dem Reinhart Fuchs"
(Straatsburg, 1891) was hem hierin voorgegaan. De archetypus van al de hss.
van de Roman de Renart omvatte 15 branches, Foulet voegde er een 16e aan
toe, Flinn is geneigd er 18 voorop te stellen.
Om klaar te zien in deze materie geven we hiervan een beknopt overzicht,
met dien verstande dat de Roman de Renart als roman, d.i. een afgerond geheel
van avonturen of branches, in het Frans nooit bestaan heeft. Chronologisch
ziet de in wording zijnde Roman er als volgt uit :
(1) II-Va

1174-1177
Renart en Chantecler ; Renart en de Mees : Renart gefopt door Tibert ;
Renart en de Raaf ; de verkrachting van Hersent door Renart ; (de zui-
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(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

veringseed en de begeleiding van Renart, zijn ontsnapping aan de honden
bij de achtervolging, d.i. l'escondit de Renart). Volgens Foulet zou deze
branche het oorspronkelijk werk zijn geweest van Pierre de St.-Cloud.
1178
III
De diefstal van de vissen ; het monnikschap van Isengrin (le moniage
d'Isengrin) ; de visvangst met de staart.
V
1178 (datum niet juist vast te stellen, kort na 1178)
Renart, Isengrin en de diefstal van de ham ; Renart en de Krekel.
XV
tussen 1175 en 1200 (datum eveneens niet juist vast te stellen)
Renart, Tibert en de worst (l'andouille).
1178
IV
Renart en Isengrin in de put.
XIV
1178
Renart en Tibert in de voorraadkelder (le cellier) ; Primaut (de waakhond) door Renart beetgenomen.
1179
I
Het Oordeel van de dieren, of de „Plaid".
1180-1190
X
Renart als geneesheer.
1190
VI
Het tweegevecht van Renart en Isengrin ; Renaat in het klooster (au
moutier).
XII
1190
Renart en Tibert in het klooster, of de Vespers van Tibert, door Richard
de Lison.
1190
VIII
De pelgrimagie van Renart.
1190-1195
Ia
Het beleg van Maupertuis.
Laatste j aren van de 12e eeuw
Ib
Renart als verwer ; Renart als jongleur.
1195-1200
VII
De biecht van Renart.
XI
1196-1200
Renart keizer.
IX
1200
De vilain Lietart, de beer en Renart door de pastoor van Croix-en-Brie.
1202
XVI
Renart en de vilain Bertaud ; de verdeling van de buit door Renart.
1205
XVII
De dood en de processie van Renart.

Ziedaar de Archetypus van de Roman de Renart, zijn o Vite >> lopende van
1174 tot 1205. De overige branches zijn toevoegsels (XIII, XVIII, XIX, XX,
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XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI) van 1205 tot -1- 1250. In die massa onderscheidt J. Flinn 28 branches.
Wat nu de oorsprong van de Roman de Renart betreft kant J. Flinn zich
tegen de theorieen van Grimm over de Germaanse boslucht, die de dierenverhalen
doortrekt, van Sudre, Voretzsch, Gaston Paris, die de oorsprong in de folklore
zochten, om zich akkoord te verklaren met L. Foulet, die de formule lanceerde :
<<le Roman de Renart sort des livres, mais it a ete ecrit pour la foule et c'est
la foule qui en a fait le succes. >> In zijn persoonlijk onderzoek gaat Flinn niet
verder dan de resultaten van het onderzoek van Foulet, dat aan de grondslag
ligt van diens markant werk : << Le Roman de Renard >> (Paris, 1914). In zijn
bibliografie karakteriseert Flinn dit werk als l'etude la meilleure et la plus
complete sur le Roman de Renart : la genese, la chronologie. la valeur litteraire et historique >>, enkel onderstreept hij, meer dan hij het bewijst, het „satirisch" karakter van de branches in tegenstelling tot de „humoristische" geest,
die door de meeste literatuur-historici aan de Roman de Renart van de 12e eeuw
wordt toegeschreven. Had J. Flinn de << Grand Dictionnaire Universel du XIXe
siecle >> van Pierre Larousse geraadpleegd, dan had hij er kunnen in lezen dat
<< le Roman de Renard est une epopee ou plutOt une satire cyclique, composee
au moyen age et restee celebre. >>
De Reinhart Fuchs van Heinrich der Glichezaere (geschreven in 1180 volgens
Reissenberger, 1190 volgens Flinn), die doorging als de Elzassische dichter, die
buiten de branches de hypotetische Franse proto-Reinaert zou gekend hebben
(theorie van o.a. Jonckbloet), Van den Vos Reynaerde van Willem, die Madoc
maecte, (opklimmend tot 1200 volgens Van Mierlo en Hellinga), Rainardo e
Lesengrino in het Franco-Italiaans (volgens Flinn als terminus ad quem in
1250 voltooid) zijn niet als eigenlijke branches, maar als afzonderlijke bewerkingen van Roman de Renart-branches te beschouwen, hoofdzakelijk geinspireerd
door de branche II-Va (1174-1177) van Pierre de St.-Cloud. Het zijn geslaagde
pogingen van buiten het Franse taalgebied levende auteurs, een Eizasser, een
Noord-Italiaan, een Vlaming om eenheid te brengen in de verschillende avonturen van Renart, waarin een Fransman van 1150 tot 1250 had gefaald.
Deze theorie van J. Flinn is vrij nieuw en is zonder twijfel aantrekkelijk,
althans meer overtuigend dan de hypothese van een verdwenen oer-Roman de
Renart uit de aanvang of uit het midden van de 12e eeuw, waaraan de trouveres
hun stof zouden hebben ontleend. Zoals Foulet twijfelt Flinn aan een folkloristische neerslag van germaanse, i.c. Frankische, dierverhalen en gelooft vast
aan de invloed van de latijnse Ysengrimus. Evenwel is de belangrijkste bijdrage
van Flinn aan de Reinaert-literatuur zijn grondige behandeling van de allegorische Franse Renart-romans van de tweede helft van de 13e en volgende eeuwen, daarna nog gevolgd door een ontleding van de Reinaert-romans in de
Europese literatuur buiten Frankrijk in Italiè, in Duitsland, in de Nederlanden
en in Engeland.
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De bekendheid van de Roman de Renart (de archetypus) wordt achtereenvolgens uitvoerig bestudeerd in de << Memoires van Philippe de Novare, trouw
dienaar van de Ibelins, meesters van Cyprus en van Beyrouth in de strij d tegen
de keizer Frederik II en zijn vazallen (1218-1243). Daarna wordt voile aandacht besteed aan Renart le Bestourne van Rutebeuf, naar de uitspraak van
Foulet een << satire a clef >> tegen de Bedelorden, de Minderbroeders en de
Predikheren (1261 ) , voor wier invloed op de Heilige Lodewijk, koning van
Frankrijk, Rutebeuf vreesde. Vervolgens onderzocht Flinn Le Couronnement
de Renart geschreven door een klerk in dienst van de Vlaamse graaf Willem
van Dampierre en van diens broeder en opvolger Gwij de van Dampierre, markgraaf van Namen (volgens A. Foulet, niet te verwarren met L. Foulet, ontstaan
tussen 1263, datum van de dood van Willem in een steekspel te Trazegnies,
in 1270, datum van Gwij de's verheffing tot markies van Namen). G. GrOber
nam als datum a quo 1280 aan, het jaar, dat Gwijde van Dampierre de titel
van graaf van Vlaanderen verkreeg, als datum ad quem 1270, jaar van de dood
van de Franse koning, de Heilige Lodewijk.
Volgt dan de behandeling van het merkwaardig gedicht Renart le Nouvei
van de Rijselse dichter Jacquemart Gielee (1289) en van Renart le Contrefait
(40.000 verzen) van de klerk van Troyes (aangevangen in 1319 of 1320,
sporen van de invloed van de Roman de Fauvel (het paard Vale) door Gervais
du Bus en van Jean de Meung's voortzetting van de Roman de la Rose).
Dit analytisch en syntetisch overzicht over drie eeuwen Reinaert-literatuur
in Frankrijk, brengt J. Flinn in Kapittel X tot een eerste conclusie, die we om
de duidelijkheid van zijn betoog even aanhalen :
<< La longue epopee de Renart a travers la litterature francaise du Moyen Age
avait dure plus de trois siecles, durant lesquels de nouveaux ouvrages venaient
sans cesse renouveler les exploits de Renart et ajouter a sa legende. Car c'est
la personnalite de Renart qui inspire les ecrivains et confere une certaine unite
a cette oeuvre enorme et disparate. Sortie d'une satire feroce, l'Ysengrimus, les
premieres branches du Roman de Renart parodiaient la societe feodale, et tout
en gardant un aspect rieur, elles se moquaient, assez doucement dans l'ensemble, de toutes les classes de cette societe, princes et nobles, ecclesiastiques, bourgeois et vilains. Mais les coutumes de la fin du XIIe siecle et du debut du XIIIe
se sont engages rapidement dans cette voie et ont developpe nettement le
caractere satirique du premier Roman de Renart aux depens du comique.
Het is dit satirisch karakter, dat zich in aile toespelingen aan de Roman de
Renart in de Franse literatuur van de Middeleeuwen weerspiegelt, en naar het
oordeel van Flinn een onmiskenbaar aspect is van de Franse auteurs, die de
Reinaert als held van hun vertelkunst hebben doen kiezen. Het is trouwens
de karaktertrek van de Franse Middeleeuwse mens in het algemeen, die geen
ander dan dit symboiisch-allegorisch middel : de vermomming van de machthebbers in dieren, kon gebruiken om zijn kritiek op mensen, instellingen en
toestanden van de feudale maatschappij uit te drukken.
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Het valt beslist toe te juichen dat J. Flinn zich niet beperkt heeft tot de Franse
literatuur, maar ook de repercussies van de Roman de Renart op de literatuur van
het Europese Westen in bijzonderheden heeft nagegaan. Zo is Kap. XII geheel
gewijd aan Rainardo e Lesengrino en aan de door J. W. Muller (Reinaert in de
Kanselarij, T.N.T.L., 1910) ontdekte Epistola leonis ad asinum et leporem >> in
de << Rescriptum leporis ad Leonem >>, zoals de franco-italiaanse Rainardo, in
Noord-Italiè ontstaan.
De Roman de Renart in de Elzas is de vermaarde Reinhart Fuchs van Heinrich der Glichezaere, die Flinn naar zijn voile waarde schat : << Sous une forme
tres condensee, avec une economie de mots remarquable et des formules happantes, le Glichezaere a reuni des aventures du goupil, et des meilleures, dans
un recit alerte, ou Valiant va de pair avec la simplicite et la clarte. >> Het
uitvoerigst, ruim 70 bladzijden, handelt onze auteur over << Le Roman de Renart
aux Pays-Bas >>, (Kap. XIV). Laten we meteen verklaren dat zijn uiteenzetting
blijk geeft van kennis van het Middel-Nederlands en van de Reinaert-literatuur
zowel in Vlaanderen als in Nederland. In grote lijnen volgt hij met persoonlijke
overwegingen en opmerkingen het spoor van onze vossenjagers van Noord en
Zuid : J. W. Muller, Van Mierlo, Leonard Willems en Hellinga, om slechts
de voornaamste te noemen. Daar Van den Vos Reynaerde niet enkel de „Plaid"
van Pierre de St.-Cloud heeft gekend, maar ook andere „walsce" boeken, o.a. de
Branche XII, de zogenaamde Vespers van Tibert door Richard de Lison, en dat
deze branche van 1190 dagtekent, is Flinn met Van Mierlo en Hellinga, overtuigd dat de oer-tekst van Vanden Vos Reynaerde wellicht tussen 1190 en.
1200 werd geschreven. Dit zou dan, indien Van Mierlo en Hellinga, juist hebben gezien, zekere overeenkomsten tussen Reinhart Fuchs, b.v. het optreden van
Pancer de bever, in Reinart I verklaren. Willem en Heinrich zouden tijdgenoten zijn geweest.
Zoals voor de Reinaert-bewerkingen in Italiè, de Elzas en de Nederlanden, geeft Flinn de status questionis aan van de Reinaert in Engeland : 'Of the Vox and of the Wolf', een gedicht uit het midden van de
13e eeuw, The Nonne Preestes tale' van Chaucer, waar Renart in het Engels
de naam krijgt van Reinaud of Raynold, soms ook „Russell", dat nochtans de
traditionele naam van het eekhoorntje (squirrel) was Eerst in 'The History of
Reynard the Fox van Caxton, zoals bekend naar de versie in proza van
Reinart II, Caxton verbleef als drukker te Brugge, erlangt hij in England
‘opnieuw zijn eigen naam : Renard of Reynaert. J. Flinn heeft voor dit hoof dstuk
dankbaar gebruik gemaakt van de studie van wijien de uitnemende Franse
germanist, Fernand Mosse, professor aan de Sorbonne (Le Roman de Renart
en Angleterre, Les langues modernes, fasc. A, mars-avril 1951).
Zijn de hoofdstukken over de Reinaert in de Europese literaturen hoof d2akelijk compilatorisch, toch zijn de kritische opmerkingen van de erudiet Dr.
Flinn steeds het overwegen waard. Ze vormen met de hoofdstukken over de
Franse Reinart van de Roman de Renart en de talrijke allegorische en satirisch208

didactische Renard-romans van de 13e, 14e en 15e eeuwen een voor het eerst,
naar wij menen, overzichtelijke syntese van de oeverloze Matiere de Renart >>
in het West-Europa van de Middeleeuwen. Terecht kan de auteur zijn opus
met de volgende overweging besluiten : << Avant de devenir un simple instrument des partis dans les luttes religieuses de la Reforme, Renart avait joue
au Moyen Age un role important dans la pensee morale. C'etait par sa ruse
meme, malgre le mal qu'il faisait, que Renart avait charme les lecteurs du
XIIe siecle, et par la suite le Moyen Age a trouve dans notre heros, figure
populaire et bien plus reelle que les creations allegoriques Fauvel et FauxSemblant, se semblables, l'incarnation de la ruse et de l'hypocrise, deux aspects
du Mal dont l'essistence posait au monde medieval un probleme aigu et
angoissant. >>
Na kennis te hebben gemaakt met deze moderne << Roman de Renart >> kunnen we slechts aan de tegenwoordige en toekomstige vossenjagers deze vloeiend
en boeiend geschreven monografie van Dr. J. Flinn ten zeerste aanbevelen, des
te meer daar ze verrijkt is met een zeer degelijke en up-to-date bibliografie, ook
voor onze eigen Reinaert-literatuur. Het werk van Dr. J. Flinn is een mijlpaal
en tevens een wegwijzer in een landschap, dat naar Reinaerts aard, met vele
slingerpaden is doorkruist.
P. DE KEYSER

STEEKDICHTJES VAN REVIUS OP HEIDENSE WIJZEN EN AFGODEN
NAAR LACTANTIUS EN AUGUSTINUS
Reeds eerder is in dit tijdschrift (zie jaargang 7, 1963, p. 50-54, en verwijzingen
aldaar) gewezen op de herkomst van talrijke gedichten van Revius uit oudchristelijke schrijvers. Het onderstaande is hierop een aanvulling. „Spreuken der
Seven Wijse" 1 wordt gevolgd door een gedichtje „Op de selve" (ed. Smit II
p. 54) dat teruggaat op een polemische zet van Lactantius in zijn Divinae Institutiones. Het „antwoort" op deze zet is niet uit Lactantius. Volgt een epigram op
Democritus dat weer naar Lactantius is. Even later staat in de editie Smit, naar
Revius' handschrift, een reeks steekdichtjes op afgoden naar polemische zetten
tegen de verdedigers des heidendoms door Augustinus in De Civitate Dei 2.
Niet al de puntdichten van deze reeks kunnen alleen maar getrokken zijn uit
Augustinus. In dezelfde trant als Augustinus had al Ambrosius gesmaald op de
1 Vergelijk Anthol. Pal. 9.366, en Alciati's Embleem Dicta Septem Sapientum.
2 ed. Smit II p. 56-7. Andere augustiniana in Revius' gedichten zijn VERDORVENHEYT
(I p. 28), SATAN GEBONDEN (I p. 207 ; zie Sp.d.L. 7 1963-4, p. 54), VERRIJSENISSE
(I p. 260, beginnend „Een beelt voor d'eerste reys wel suyverlijck gegoten", naar een
vergelijking die tweemaal bij Augustinus voorkomt. De Civ. Dei 22.19 = P. L. Migne 41.781
en Enchiridion 89 = P. L. Migne 40.273) en misschien CLEYNE SONDEN p. 71 de vergelijking van kleine zonden met stofregen herinnert aan de vergelijking van modica peccata
met minutae guttae pluviae in Augustinus' preek De decem chordis, P. L. Migne 38.88).
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„Goden en Gansen” die het Capitool beschermden 3 , en dat Jupiter, als noon van
Saturnus , Kronos = Tijd, uit de tijd geboren was, had Lactantius de heidenen
al ingewreven 4 . Maar het eerste en het laatste epigram van de reeks gaan stellig
op Augustinus terug, evenals dat op Scipio Nasica, de edele pontifex die door
Augustinus in de eerste twee boeken van de „Stad Gods" herhaaldelijk tegen de
aanhangers van het godendom wordt uitgespeeld. Of de aangehaalde plaatsen uit
Lactantius en Augustinus reeds vOOr Revius tot puntdichten waren bewerkt, weet
ik niet.
OP DE SELVE

Was al de werelt dwaes behalven seven wijsen,
Waer mede conden sy haer wijsheyt dan bewijsen ?
Want, of haer eygen mont toeschreef haer desen prijs,
(En die zich selven roemt en is voorwaer niet wijs)
Of t' volgt dat zy (het welck een saeck is om te spotten)
Wijs zijn geweest alleen na t'oordeel vande sotten.

Lact. 4.1 : 0 miserum calamitosumque saeculum, quo per orbem totum septem
soli fuerunt, qui hominum vocabula cierentur ; nemo enim potest jure dici homo,
nisi qui sapiens est. Sed si caeteri omnes, praeter ipsos, stulti fuerunt, ne illi
quidem sapientes, quia nemo sapiens esse vere judicio stultorum potest.
DE MOCRITUS

Wat soeckty in een put de waerheyt als begraven
Democrite verblint ? om niet is al u slaven.
S'en is niet in den gront der aerde neer-gedaelt :
Ten hemel wendt u ooch, daer moetse zijn gehaelt.
3.28 : <queritur> Democritus quasi in puteo quodam sic alto, ut fundus sit
nullus, veritatem jacere demersam ; nimirum stulte, ut caetera. Non enim tamquam
in puteo demersa veritas est, quo vel descendere, vel etiam cadere illi licebat, sed
tamquam in summo montis excelsi vertice, vel potius in coelo, quod est verissimum.
TROYENS ONDERGANCK

Om dat Minervae beelt verloren was te voren
Daerom most corts dae na heel Troyen gaen verloren.
Maer had dan Pallas oock verloren eenich ding
Waerom haer beeltenis alsoo verloren ging ?
ANTWOORT

Doe mijn Palladium, gestolen wiert wt Troyen
De coster lach en sliep, de wachter was gaen poyen.
Nadien ick dan my self niet wel bewaren cost
1st wonder dat ick oock de stat verliesen most ?

August. 1.2 5 : Nec idea Troia periit, quia Mineruam perdidit. Quid enim prius
ipsa Minerua perdiderat, vt periret ? An forte custodes suos ? Hoc sane verum
3 Ambros., Hexarner. 5.13.46 (P. L. Migne 14.225).
4 Lact., Div. Inst. 1.12 in fine.
5 De volgende plaatsen uit Augustinus, geciteerd naar de ed. De Civ. Dei, met aant. van
L. VIVES, Lugduni ap. Seb. Honoratum 1570 (2 vol.), zijn in de P. L. Migne 41 te vinden op
pp. 16, 44, 70, 120 en 186, 207, 781.
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est, illis quippe interemptis potuit auferri. Neque enim homines a simulachro,
sed simulachrum ab hominibus servabatur. Quomodo ergo colebatur, vt patriam
custodiret & ciues, quae suos non valuit custodire custodes ?
SCIPIO NASICA
De Goden, om de pest tot Romen te verlichten,
Gebieden door de stat schou-spelen aen te stichten ;
Nasica, om de pest der sielen te ontgaen,
Gebiedet, opden hals, dit werck te laten staen.
0 priester, segget my, wie, na gesonde reden,
Alhier de weerdichst' is te worden aangebeden ?

1.32 : Dij propter sedandam corporum pestilentiam Judos sibi scenicos exhiberi
iubebant ; pontifex autem vester 6 propter animorum cauendam pestilentiam, ipsam
scaenam construi prohibebat. Si aliqua luce mentis animum corpori praeponitis,
eligite quern colatis.
GODEN EN GANSEN
Het Capitolium Wert heymelijck beclommen,
De gansen slaen geluyt, de goden al verstommen.
0 Romen, waer het vremt, indien een cloeke siel
Meer van een vette gans als van u goden hiel ?
2.22: Tunc enim tota vrbe in hostium potestate redacta, solus collis Capitolinus
remanserat : qui etiam ipse caperetur, nisi saltem anseres diis dormientibus vigilarent. Vnde pene in superstitionem Aegyptiorum bestias auesque colentium, Roma
deciderat, cum anseri solemnia celebrarent.
SATURNUS EN JUPITER
Saturnus is de Tijt, die oudert, en verslint,
En mayet watmen bier op dese werelt vint.
Nu segt my, Jupiter, wanneer dit recht en waer is,
Hoe sydy eeuwich God indien de tijt u vaer is ?

4.10: Saturnus, inquiunt, temporis longitudo est. Tempus igitur colunt, qui Saturnum colunt, t& rex deorum Jupiter insinuatur natus ex tempore. (6.8 : cur non
etiam poetica similiter excusentur atque purgentur ? Multa enim & ipsi ad eundem
modum interpretati sunt, vsque adeci, vt quod Saturnum suos filios deuorasset, ita
nonnulli interpretentur, quod longinquitas temporis, quae Saturni nomine significatur, quicquid gignit ipsa consumat.)
VENUS EN PALLAS
Hoe comt dat Venus aenden hemel is verheven,
Daer Palladi nochtans Been plaetse is gegeven ?
O sterrekijckers, dit en is niet wel bedacht
Dat ghy de geylicheyt meer als de wysheyt acht.

7.16: Mineruam etiam, quia earn humanis artibus praeposuerunt, nec inuenerunt
6 Vgl. 1.30 : Nasica ille Scipio vester quondam pontifex. Voor nadere bijzonderheden
over deze figuur zie de aantekening van Smit.
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vel stellam vbi earn ponerent, ... (in het voorafgaande caput is de Venusster ter
sprake gekomen).
SARAPIS

Hoe bout Sarapis dus sijn vinger vonorde lippen
Als vresende dat hem een woortjen mocht ontslippen ?
Hy bidt u, dat ghy doch verswygen wilt, dat by
Geen levend' God, maer een gestorven mensche zy.
18.5 : Et quoniam fere in omnibus templis, vbi colebantur Isis ,& Serapis, erat
etiam simulachrum, quod digito labiis impresso admonere videretur, vt silentium
fieret : hoc significare idem Varro existimat, vt homines eos fuisse taceretur.
J.

C. ARENS

CHRISTELIJKE HEROIDEN VOOR VONDELS MAAGDEBRIEVEN
De eerste verzameling christelijke heldinnebrieven naar het voorbeeld van.
Ovidius' Heroidum Epistulae is, voorzover mij bekend, de reeks Heroidum Christianarum Epistolae van de duitse humanist HELIUS EOBANUS HESSUS (1 488-1 540),
waarvan de eerste druk nog voor de reformatie verscheen in 1514 1 . De verzameling begint met een brief van Emmanuel aan Maria, de incarnatie des Woords
aankondigend, en haar antwoord. Volgen brieven van heilige vrouwen uit het
nieuwe testament, de tijd van de oude kerk en de middeleeuwen (er is een brief
van Elizabeth aan Lodewijk, dertiende eeuw). Eobanus die zich bij Luther heeft
aangesloten (in 1523 verschijnt in druk een brief van de Kerk in Gevangenschap
aan Luther), heeft later zijn verzameling christelijke herolden herzien en vermeerderd. De tweede druk heb ik niet gezien. De derde herziene uitgave komt
voor in Hessus' Operum farragines duae, Halae Suevorum 1539 (ook Frankfort
1564). De herolden zijn dan verdeeld in drie boeken ; in het eerste staan de
historicae, gebaseerd op het getuigenis des Evangelies ; in het tweede staan
mixtae, waarin waarheid en onjuistheid vermengd zijn ; in het derde de fabulosae,
waarin alles verdichting is. Aldus verklaart Eobanus in de opdracht van de derde
druk. De herziene verzameling begint met een brief van God de Vader aan de
Maagd Maria en haar antwoord, en besluit met de brief van de Kerk in Gevangenschap aan Luther. In Parijs verscheen in 1546 een uitgave van Eobanus' Heroidum
Libri Tres naar de uitgave van 1539, met weglating van de brief van de Kerk
aan Luther. De verzameling van 1514 omvat vierentwintig, de herziene verzameling van 1539 drieèntwintig brieven (die van Eobanus aan het Nageslacht meegerekend) 2.
1 i.f. LIPCZK, per M. Lotter ; Panzer VII 184, 455.
2 In 1550 gaf FRANCOYS HABERT (ca. 1508-na 1561) to Parijs Les Epistres heroides in
druk, pour seruir d'exemple aux Chrestiens. De meeste brieven zijn van anonymi als ,.vne
damoyselle" of „vn vray Chrestien", enige van personificaties als Charitê of Write ; enkele
staan op naam van heiligen. Het eerste boek begint met een brief van „Saincte Marguerite
estant en prison, a sa nourrice" en het antwoord van de voedster, de achttiende brief is
van „Saincte Magdeleine aux Dames chrestiennes". Boek I wordt besloten met een brief
(naar Eobanus ? Habert heeft uit de werken van humanisten vertaald) van „Dieu le Pere
a la vierge Marie". Over Habert zie H. Chamard in Grente e.a., Dictionnaire des lettres
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Van CLAUDIUS ESPENCAEUS (Claude d'Espence, 1511-1 571) verscheen in 15 64
te Parijs een Sacrarum Heroidum liber, brieven van heilige vrouwen aan apostelen : Tabitha aan Petrus, Drusiana aan Johannes, Thecla aan Paulus, Iphigenia aan
Matthaeus ; in deze laatste brief zijn opgenomen een brief van Hyrtacus aan
Iphigenia en haar antwoord aan hem. Espencaeus heeft hier nog bijgevoegd een
brief van Susanna aan de matronen van Judaea, hoewel Susanna strikt genomen
niet bij de christelijke heldinnen behoorde. Claude d'Espence, een geleerd critisch
theoloog, rector van de Sorbonne en voornaamste deelnemer van roomse zijde aan
het godsdienstgesprek te Poissy in 1561, verwijst in scholia bij zijn heldinnebrieven naar zijn bronnen, waar hij critisch tegenover staat ; als dochter echter, zo
zegt hij, schrijft hij geen articuli, maar versiculi, en moge een historiola (legende)
als die van Iphigenia dan al niet authentica zijn, in haar „waarschijnlijkheidleent zij zich voor het behandelen van stichtende stoffen als huwelijk en maagdelijkheid. In de brief van Thecla heeft hij, naar hij verklaart, soms de kerkvader
Ambrosius in dichtmaat gebracht, „in de beste verzen waartoe wij in staat waren,
dat is, in niet erg beste".
De zuidnederlandse roomse schoolmeester ANDREAS ALENUS (van Alen, ca.
1510-1578) liet te Leuven in 1574 Sacrarum Heroidum Libri Tres in druk verschijnen. Hij heeft de brieven (27 en 20 en 30 stuks) chronologisch geordend,
zoveel mogelijk telkens plaats en jaar van schrijven aantekenend. In het eerste
boek zijn personen en stoffen ontleend aan het oude testament, van Eva aan Cain
tot Anna aan Tobias (het is, voorzover mij bekend, de eerste verzameling oudtestamentische heroiden), in het tweede aan het nieuwe testament en de apostelentijd, in het derde aan de geschiedenis van de oude kerk en later. De laatst gedateerde brief is uit de tijd van de beeldenstorm, Ecclesia Militans aan Ecclesia
Triumphans, uit de Oecumene, 1566. Er is een antwoord in de verzameling (de
briefvorm was voor deze stof reeds in de bronnen gegeven), dat van Chrysogonus
aan Anastasia 3.
In dit overzicht worden alleen verzamelingen van christelijke heldinnebrieven
genoemd. Zij kunnen hier en daar onder algemener boektitels schuil gaan. Zo
geeft GUIDO VANNINIUS 4 uit Lucca in het derde boek van zijn Carmina, Lugduni
1611, onder het hoofd „elegieen" een zevental brieven van heiligen, mannen
zowel als vrouwen, uit de oude kerk, van kerkvaders vooral. In de derde druk
van zijn Amatoria Divina, Bononiae 1640, zijn sommige van deze elegiae sacrae
komen te vervallen en enige andere bijgevoegd.

franfaises, XVIe s., 1951. Voor de bibliographie van Haberts Epistres (1550, 1551, 1559,
en, herzien en vermeerderd, 1560) zie H. Franchet (vermeld door Chamard) p. XXIV-V.
Mijn verwijzingen zijn naar de ed. 1560.
3 J. STALPAERT heeft in Gulde-faers Feest-daghen, Antwerpen 1634, p. 111-2, op voois,
een „Sentbrief" van Anastasia aan Chrysogonus en zijn antwoord ; p. 71 aldaar een brief
van Hilarius aan zijn dochter Abra.
4 In 1640 is Vanninius, blijkens de legenda bij zijn portret, p. A 2, 67 jaar oud. Over
Vanninius zie Gio. Cinelli Calvoli, Biblioteca volante, continuata dal dottor D. A. Sancassani, ed. seconda, IV, Venezia, 1747, p. 337.
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Dicht bij heldinnebrieven staan soms ook „klachten". Zeer gewaardeerd waren
de zeven klachten, elegieen, van de bruid van Alexius tot haar bruidegom die
haar verlaten heeft, door de franse jezuiet F. REMOND (1558 of 1562-1631) 5,
Alexias, seu uxoris S. Alexii querimoniae, in zijn Epigrammata, Elegiae etc., eerste
druk 1605.
In 1633 verschenen drie boeken brieven van mannen, Heroum Epistolae (6 en 7
en 7 stuks), door de duitse jezuiet JAC. BIDERMANUS (1578-1639)- 6 ze zijn
meer tot onderricht dan tot vermaak geschreven. In het eerste boek handelen
zijn helden over 's mensen uitersten, in het tweede over 's mensen ellende, in het
derde over allerlei wederwaardigheden ; zij zijn ontleend aan de tijd van de oude
kerk tot het recent verleden. Zo is er een brief van Karel de Vijfde aan Franciscus
Borgia over zijn troonsafstand. Ook worden verleden en heden gekoppeld in een
brief van keizer Constantijn aan de in 1633 regerende paus Urbanus de Achtste.
In 1636 gaf de zuidnederlandse jezuiet BALD. CABILIAVUS (Cabilliau, 15681652) uit leper 7 te Antwerpen Epistolarum Heroum et Heroidum Libri Quattuor
uit (23 en 20 en 22 en 25 stuks). Er zijn verscheidene briefparen, maar ook
tritsen en zelfs hele ritsen brieven. Zo zijn er twaalf brieven van Sophrosyne
(„Kuisheid", aldus noemt Cabilliau de verlaten bruid van Alexius) aan haar
bruidegom met een dertiende van de Bisschop van Edessa aan de verlatene. Er is
een reeks van zeven brieven van Maria Xaveria aan haar zoon Franciscus, tot
meerdere eer van God en van de Societeit van Jesus. Er is een oudtestamentische
brief, David aan Nathan.
In 1638 gaf de reeds genoemde duitse jezuiet BIDERMANUS drie boeken Heroidum Epistolae uit (6 en 6 en 4 stuks). In het voorwoord verantwoordt de schrijver
zijn keuze en zijn behandeling van de stof. Het is hem te doen om nut en
instructie, niet om gemoedsuitstortingen als in gedichten gewijd aan de tranen
van Magdalene en de klachten van de verlaten romeinse bruid (beide onderwerpen waren omstandig bezongen door Cabilliau, op wiens werken Bidermannus
kennelijk zinspeelt). Dit genre was door duizend dichters duizendmaal afgezongen. Bidermannus was daarom spaarzaam geweest met „affectus", stof fen kiezend waar men wat aan had. Ook had hij in zijn brieven pronk uit heidense fabeis
vermeden : moet men Eva over Phaethon laten deunen ? ! Het eerste boek loopt
van Eva aan Abel (over de hof van Eden) tot Maria de zuster van Moses aan
de heidenen (over de ondergang van Pharao), het tweede van Jephtha's dochter
aan haar voedster (over de gelofte van haar vader en het offer) tot de Macchabeeenmoeder aan haar jongste zoon (over de martelie van zijn broeders) ; in het
derde boek schrijven Strijdende, Lijdende en Zegepralende Kerk aan elkaar.
In 1640 gaf de zuidnederlandse jezuiet JOANNES VINCARTIUS (1593-1679) 8 uit
Rijssel drie boeken Sacrarum Heroidum Epistolae in het licht (driemaal acht
5 Zie Sommervogel VI 1652-6, alwaar ook enige vertalingen van deze klachten vermeld
worden.
6 Zie Sommervogel I 1443-56.
7 Zie Sommervogel II 485-6.
8 Zie Sommervogel VIII 820-5.
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stuks). In het derde boek, aan jezuieten gewijd, schrijven ook mannen. De stoffen
zijn voornamelijk uit de christelijke tijd.
Dit zijn, voorzover mij bekend, de verzamelingen christelijke heldinnebrieven
die zijn uitgegeven voor het verschijnen, in 1642, van VONDELS Brieven der

Heilige Maeghden, Martelaressen. Als dit overzicht redelijk volledig is, blijkt er
het volgende uit : verzamelingen christelijke heroiden zijn vooral (of uitsluitend,
want Eobanus' eerste verzamelwerk dagtekent van voor de reformatie) gedicht
door roomse dichters, onder wie de jezuieten talrijk zijn, onder wie weer de
zuidnederlandse jezuieten opmerkelijk sterk vertegenwoordigd zijn, vooral in het
laatste decennium voor Vondels overgang naar de kerk van Rome. Christelijke
heroiden zijn een roomse varieteit van heldinnebrieven naar ovidiaans model.
Vondels verzameling maagdebrieven zijn eerste omvangrijker werk sedert zijn
roomswording getuigt, alleen al door de keuze van de varièteit, van zijn
roomsheid en samenhorigheid met de zuidnederlandse jezuieten-dichters. Vondel
is met groter artistiek overleg te werk gegaan dan de prolifieke dichters van de
Socièteit van Jesus. Hij beperkte zich tot een twaalftal brieven, als een emblematische hul de aan de Maagd Maria een geestelijk zodiac vormend. Hij beperkte
zich tot maagden, en wel martelaressen, en wel uit de herolsche tijd van de
prae-constantijnse kerk onder het kruis, die hij onbreukelijk voortgezet zag in de
roomse kerk. Hij heeft veel aandacht voor een louter artistiek princiep van
ordening, dat der afwisseling : de brieven worden beurtelings gericht tot vrouwen
en tot mannen, en deze hebben ieder een andere hoedanigheid, die in de opschriften words vermeld (speelgenoot, vader, zuiggenoot, bruidegom, moeder,
aertsvader enz.). Om deze afwisseling te bereiken heeft Vondel soms buiten de
historische bronnen 9 van zijn recht als dichter op verdichting gebruik gemaakt,
door namen en hoedanigheden te verzinnen. De uitgesproken apologetische plaatsen in de maagdebrieven heeft Vondel bedoeld als blijken van een mannelijke
weerbaarheid en virtus van deze haar muliebriteit ontstijgende geloofsgetuigen,
wier statuur beknot, wier luister gedoofd werd, als men haar louter affecties
gunde. Rooms in de keuze van christelijke heldinnebrieven, ging Vondel als
dichter zelfstandig te werk. Slechts voor een brief heb ik bij een van Vondels
voorgangers (Vincartius) dezelfde schrijfster en geadresseerde gevonden (Barber
aen Dioscorus, haren vader), en daar beperkt zich de overeenkomst tot bronmatige
feitelijkheden en incidentele overeenkomst opzet en uitwerking zijn bij Vondel
anders 1 °.
J. C. ARENS
9 Zie hierover Molkenboer in de W.B.-uitgave deel IV.
10 Theodore, ten bordele verwezen, zal, om te ontsnappen, van kleren verwisselen met
de binnengetreden soldaat Didymus : een delikaat moment ! In haar brief vertelt zij (W.B.
4.500 vs 97 vv) van „een wolck, als zilver" die neerdaalde en van een engelenschaar
die haar hielp bij het aandoen van de wapenrusting. Molkenboer merkt bij vs. 97 op :
„een wolck : hiervan spreken de bronnen evenmin als van een `schaer van Engelen' vs. 100.
Vondel vulde de legende uit kieschheid aan." Dezelfde aanvulling (argentea nubes, alati
iuuenes die haar helpen bij het aandoen van de wapenrusting) heeft reeds voor Vondel de
italiaanse jezuiet VINCENTIUS GUINLSIUS (Guiniggi, 1601-1653 zie Sommervgel III 1941)
in zijn zegezang (Paean) op Didymus en Theodora, Poesis (eerste druk 1628), Antverpiae
1637, p. 46.
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NIEUWE LITERATUUR VAN EN OVER TACHTIG
De ogenschijnlijk onvermoeibare Harry G. M. Prick bundelde een aantal zijner
tijdschriftartikelen over L. van Deyssel (Lodewijk van Deyssel - Dertien
close-ups – Polak en Van Gennep, Amsterdam 1964) ; voorts werkte deze
Van Deyssel-expert samen met de Van Eeden-kenner Dr. H. W. van Tricht bij
de publikatie en toelichting van De Brief wisseling tussen Frederik van Eeden en
Lodewijk van Deyssel (W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle 1964) Het laatstgenoemde boek kwam tot stand onder auspicien van het Frederik van EedenGenootschap. Beide werken vormen belangrijke bijdragen tot de gestadig groeiende literatuur over de Beweging van Tachtig.
Het Van Deyssel-boek van Prick is verzorgd zoals we dat van hem gewend
zijn : hij geeft ons de documenten, geheel of gedeeltelijk, en licht ze toe met
een overvloed van biografische en literair-historische gegevens, geput uit zijn
Van Deyssel-archief en uit de vakliteratuur in boek en tijdschrift. Een uitvoerig
namenregister vergemakkelijkt het naslaan. Voorts bewees hij de literatuurhistorici een uitnemende dienst door een zeer uitvoerig overzicht van de „Publicaties van en over Lodewijk van Deyssel sinds 26 januari 1952, de sterfdag
van Thijm. Het is mij niet gelukt hem op ernstige lacunes te betrappen.
Uit het eerste opstel (Bij drie brieven van Emile Zola) blijkt dat Karel Thijm
al op 15-jarige leeftijd begon met de lectuur van Zola. Dat hij hiervoor zelfs
terecht kon bij de bibliotheek van zijn vader die La Curge (1871) bezat, zal
niet alleen mij hebben verrast. Het kost mij moeite te geloven, dat „al spoedig
Zola's romans en novellen het in zijn waardering (moesten) afleggen tegen
Zola's kritieken", wat Prick verzekert op pag. 10. Ik grond mijn twijfel bijv. op
de smalende woorden over de criticus Zola in Over Literatuur (Verz. Opstel-

len I).

De drie brieven van Zola worden volledig afgedrukt. De tweede brief
(van 2 maart 1888) is in zoverre interessant, dat Zola de Van Deyssel der
La Terre-verheerlijking waardeerde om diens inzicht in zijn kunst, al wees hij
de al te uitbundige lofspraak van de hand : << Tout en mettant les trop gros
eloges de cote, je vois que vous m'avez lu comme je desire l'etre, avec un souci
de l'ensemble et l'intelligence de l'au-dell de mes livres. >> Toch twijfelde hij
niet aan de oprecht-gemeendheid van die lof, zoals blijkt uit de door Prick
geciteerde brief aan Jac. van Santen Kolff, die het stuk van Van Deyssel in het
Frans had vertaald : << J'en suis pourtant profondement touché, car je sens
cette exaltation sincere. >>
De derde brief (9 sept. '89) reageert afwijzend op Van Deyssels verzoek
om financièle steun in woorden die Van Eeden (zie De Brief wisseling) met instemming zou hebben gelezen : << Ne mettez pas ces questions d'argent dans
vos rapports d'ecrivain a ecrivain. J'ai ete plus malheureux que vous ne le serez
jamais, et j'ai lutte, je me suis fait employe, j'ai vaincu, sans aucune aide.
Courage done... >>
Het opstel over Lod. van D. en Mr. Carel Vosmaer bevat de tekst van een in
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1889 geschreven en onvoltooid gebleven opstel over Vosmaer, door Prick
terecht „aanzienlijk indringender en daardoor overtuigender" genoemd dan Van.
Deyssels bekende felle aanval in Nieuw Holland. Amazone wordt hier veroordeeld als vertegenwoordiger van „het genre causerieroman", „een inferieur
genre". Vosmaer zelf wordt bier gekenschetst als een soortgenoot van „den
bekenden archeoloog Alma Tadema". Het is mij niet duidelijk welk onderscheid door Prick wordt gemaakt tussen Van Deyssels vernietigend oordeel over
Vosmaer van 1901 (Verz. Opst. XI, 127, 128), als hij Goethe's
„doodsch werk" noemt, „hetzelfde genre als Vosmaer, maar daarin dan met
veel grooter perfectie" – en de latere typering van Vosmaer als erudit >> met
kunstenaar-aspiraties. Volkomen terecht concludeert Prick, dat Vosmaer voor
Van Deyssel „nagenoeg geen betekenis heeft gehad."
Het opstel „Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen" toont aan, dat de eerste
versie van dit bekende sonnet van Karel Thijm aanmerkelijk won onder de retoucherende handen van Kloos op zijn beurt zou Thijm Kloos hebben geinspireerd tot de bekende regel : „Ik denk altoos aan U, als aan die droomen."
In zijn beschouwing over J. A. Alberdingk Thijm en Van Deyssels roman
„Een Liefde" maakt Prick aannemelijk, dat Vader Thijm's bezwaren tegen de
stuitende passages in dit boek meer van esthetische dan van ethische aard waren. Thijm Sr. hield, anders dan Van Eeden, Een Liefde niet voor een onzedelijk boek. En inderdaad „moet het opmerkelijk heten" dat hij 't „een portefeuille met meesterstukken" noemde, want ik acht het uitgesloten dat Huet of
Multatuli of Potgieter zo ontvankelijk zou zijn geweest voor de nieuwe prozakunst.
Het volgende hoofdstuk : Van Deyssel en Kloos te Mont-lez-Houffalize bevat o.a. twee brieven van Thijm aan „zijn Amsterdamse intimus, de toneelspeler
Arnold Ising Jr." De eerste bevat enige zeer fraaie passages, waaruit het plein air
op je toestroomt als uit gelijktijdige impressionistische schilderijen : „'s Winters,
in de lente en in de herfst kan ik tot drie uur aan een stuk doorloopen, in de
richting van Wibrin, al-door op den berg-„keten", in de sneeuw of in de hei,
met al-door een ontzachlijke uitgebreidheid van verre verschieten om mij been,
als loopend in de lucht, als loopend in den hemel der eenzaamheid, zonder een
mensch te ontmoeten noch op den heenweg noch op den te-rugweg. De heerlijkste winden bewaayen je lijf en je komt thuis gezweept en versuisd door
blauwheid, witheid, verre en hooge winden, met gouden oogappels, blauwweerschijnend oogenwit en glanzend rooye wangen, en een voorhoofd vol Licht
en klapperende neusgaten."
„Geen wind zoo goud als de wind van bier en geen lucht zoo blauw, geen
regen zoo frisch en geen sneeuw zoo zwaar, groot, dik, ver en wit."
De tweede brief beschrijft de onafgebroken kwelling die het logeren van
Kloos voor zijn gastheer inhield door de volstrekte incompatibilite d'humeurs.
(vgl. Briefwisseling, p. 29)
Inmiddels is over Thijm's verblijf te Houffalize nog meer bekend geworden
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door het opstel van Prof. M. Rutten in

Spiegel der Letteren, VII (1964), no. 3 :

op zoek naar Lodewijk van Deyssel te Mont-lez-Houffalize.
Vier maal van Deyssel over Willem Kloos is de titel van het volgende hoofdstuk. Van Deyssels eerste opstel over Kloos (voltooid 10 dec. '88) werd door
Justus van Maurik geweigerd voor De Amsterdammer in een schrijven vol
kostelijke onbewuste humor (16 dec. '88). Van Maurik zag in Van Deyssel
blijkbaar een geestverwant, die het verstandigst zou doen zich ook op te werpen
als typenbeschrijver : „Mag ik na deze opheldering van tijd tot tijd op `een
Belgische type' van u rekenen ? Ik weet uw talent leent zich daar uitmuntend
voor en juist de Bergen zijn voor 't merendeel typen." ( ! !) Het door Van Maurik
geweigerde stuk wordt bier door Prick voor het eerst openbaar gemaakt. Van
Deyssels ongeevenaard vermogen van impressionistische karakteristiek had zich
al gemanifesteerd in de bij 's-Gravesande (p. 188) te vinden volgende woorden
over Kloos' verzen : „Opperst klagende teerheid" ; in het bedoelde opstel

Over Willem Kloos en Albert Verwey worden de sonnetten van Verwey „zoo
Dantesk" genoemd, „met de gelijk-matig zwaar rijdende rollingen van hun
rhytmus en de zwaar-af-rondende overgangen hunner lange rijmen" ; ze wekken
„fantazieen" op „van loom-bewegende goudstaven".
„Kloos' verzen klinken als een weenend gezongen lied, als gekristallizeerde
tranen, waartegen geslagen wordt met een stemsleutel, als een muziek-instrument,
dat gemaakt zou zijn van hoog-menschelijke angst, droefheid en weemoed."
Het tweede geschrift over Kloos (gedateerd 22 en 24 januari 1899) zal wel
aan een dagboek van Thijm zijn ontleend ; het bevat naast de gebruikelijke
bewondering ook steekhoudende kritiek op de plastiek van Okeanos. Van het
derde en vierde stuk over Kloos wordt ons datum noch herkomst meegedeeld.

Ontstaan en achtergrond van „Menschen en Bergen" vormt het volgende
hoofdstuk. In de aanhef daarvan citeert Prick stilzwijgend, d.w.z. zonder aanhalingstekens, zodat Thijm's eigen woorden (Gedenkschriften, ed. 1924, pag.
198 ; ed. Prick, dl. I, pag. 303), dat zijn „Amsterdamsche jongelingsleven"
niet slechts uit uitgaan, doch ook uit „zeer overdreven hard letterkundig werken"
had bestaan, bier aandoen als, door Prick onbedoelde, kritiek. Prick's altijd bewonderenswaardige mate van gedocumenteerdheid heeft hem in dit geval zelfs
de identiteit doen vaststellen van op een na alle in M. en B. geportretteerden.
De hoofdindruk die ons bij blij ft van deze close-up is, dat Menschen en Bergen
over het geheel zeer moeizaam en met vallen en opstaan is geschreven. Van
Deyssel had zich voorgenomen vermoedelijk naar het voorbeeld van Zola –
iedere dag 2 1/2 bladzij te produceren, maar zijn zoveelste wilsbesluit strandde
op zijn talloze vlagen van onvermogen. Prick laat ons dit smartelijk productieproces van dag tot dag en van uur tot uur volgen. Menschen en Bergen berust
op indrukken van een verblijf in La. Roche, in de Belgische Ardennen, van
19 april tot eind juli 1885. Op 9 maart '86 neemt de auteur zich voor zijn
indrukken op papier te brengen, maar eerst 6 aug. '86 komt het eerste fragment
tot stand. Eerst in 1887 – Prick vermoedt midden-november wordt „de ro218

man" voortgezet. In „De Nieuwe Gids" van 1889 wordt dan eindelijk een gedeelte gepubliceerd, waarbij „de enthousiaste betuigingen van instemming en
bewondering, zoals Van Deyssel die na het uitkomen van Een Liefde en van
De Kleine Republiek van alle kanten had ontvangen," uitbleven. Tussen 8 april
en 12 mei 1890 schrijft Van Deyssel een volgend gedeelte. Op 17 oktober 1891
voltooit de auteur het laatste fragment, dat, „in tegenstelling tot het eerste en
tweede deel, als het ware in enkele rukken op papier (is) gebracht." Opmerkelijk is, dat van Deyssel 5 juli 1886 vaststelde : „De erg impressionistische
motieven en taal worden in Menschen en Bergen niet gebruikt" en dat hij
onder het schrijven zijn werk typeerde als „neo-impressionistiesch-sensitivistiesche
blz." en elder constateert : „Ik zit te wringen en te puffen als een last-dier en
wat ik schrijf is geen neo-impressionistiesch-sensitivistiesche verrukking, maar
nogal koude primitief naturalistiesch-impressionistiesche `beschrijving'. "
Opmerkelijk is eveneens, dat het zo spontaan en voortvarend geschreven slot
van Menschen en Bergen beurtelings vlak voor en onmiddellijk na de tot
op zekere hoogte in klassieke stijl geredigeerde biografie van Thijm werd geschreven. Dit slot droeg de bewondering weg van Van Eeden, die van het
voorgaande gedeelte niet gediend was ; Verwey respecteerde het eerste gedeelte,
maar vond het niet mooi : „Ik houd meer van zien dan van kijken, maar kijken
wordt merkwaardig als j e 't zoo doet als ik naar die fragmenten begrijp dat
ij 't hebt gedaan." Prick verwacht dat wie door zijn studie tot lezen van M. en
B. is gekomen, Van Deyssel zal gedenken, „zo niet met dankbaarheid dan toch
ongetwijfeld met een grote mate van ontzag." Ontzag zal men inderdaad moeten
gevoelen voor het stalen visuele geheugen dat na verscheidene jaren Laroche in
vorm en kleurengloed zo vO6r hem deed herrijzen en voor de vaardige schrijvershand die dit alles gedetailleerd voor ons in beeld bracht, evenals in
in vaak Van Gogh-achtige, bewogen landschapsschilderingen.

Een Liefde

Zeer interessant en belangrijk is ook hetgeen Prick wist op te delven uit
zijn archief Rond Van Deyssels beoordeling van Gorters Verzen.
Er is een merkwaardige lijn in de ontwikkeling van Van Deyssels oordeel
over Gorter. De eerste ontdekking van dat grote talent is vol blijde verrassing
en bewondering, maar toch getemperd door reserves : „Die Gorter is heel goed,
niet intens troebleerend noch groot-emotioneel, maar van een mooi voldragen
altijd lieve, nu en dan innige gratie." (Brief aan Kloos, 3 febr. 1889). Dit
naar aanleiding van Gorters eerste bijdrage, een groot fragment van Mei, aan
„De Nieuwe Gids". Na de lectuur van het hele gedicht (30 sept. '89) reageert
hij agressief, daarin ook de persoon van Gorter betrekkend : „Het is mooi,
dat gedicht, zeker, het is niet slecht en er komen noch valsch vernuft noch valsche
beeldspraak in voor, maar...". Hij ziet het gedicht als „een mengsel van
Verweys Persephone en van Verweys `realistische' gedichten..." In 1891 is

Mei weer in zijn achting gestegen : „Mei was een lieve, mooye droom, een
droom, een wonderheerlijk verbeeldingsspel der eerste jeugd, een mooye schuchtere liefde," maar die lof zinkt toch in het niet bij de uitbundige verheerlijking
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van de sensitivistische Verzen, die nu eenmaal zijn literair ideaal realiseren :
„Want, ik wil het u wel zeggen, wat ik bedoeld had, dat Holland moest doen,
dat heeft Gorter gedaan."
In 1912 tenslotte zwenkt zijn waarde-oordeel weer ten gunste van Mei (Prick,
pag. 101 :) „Mei is beter dan de Verzen." „De soortelijke diepere indenking
of scherper bewustmaking, die de Verzen van Mei onderscheidt, is een werking,
welke niet betere dichtkunst tot uitkomst heeft, omdat de toon in Mei veel meer
evenwijdig
tot de dichtkunst behoort, meer `ziel' inhoudt en met meer
is dan de teekening of gewaarwording (want toon kan men dat minder noemen)
in de Verzen."
Belangrijk voor de kennis van diens esthetiek is hetgeen Prick ons op pag.
99 van zijn boek wed mee te delen over Van Deyssels denkbeelden over sensitivisme in het laatst van 1885 of het begin van 1886, in '87 en '88 nog enigszins aangevuld. Men moet het diepste respect hebben voor het kritisch doorzicht
van deze ruim twintigjarige. Voor mij is in het biezonder de volgende passage
belangwekkend : „Bij het sensitivisme valt de persoonlijkheid geheel wech.
Wij zien in 't geheel niet meer in een mensch een afgerond bewust wezen.
Integendeel. Hij is onbewust en onafgerond, staat niet op zich zelf. Op een
gegeven oogenblik is er honger, dan eten monden, enz. Op dat zelfde oogenblik is er `welgemanierdheid of opvoeding', die werkt, dan bewegen, om te eten,
die handen en die monden zich zoo en zoo, enz."
Als ik dit goed begrijp, is het hier bedoelde literaire procede hetzelfde als
wat ik in mijn dissertatie Over woord en zin in het proza van L. v. Deyssel
(1942, pag. XIX) heb aangeduid als „ontledende" beschrijving, en waarvoor
ik in mijn opstel : Impressionistische en andere aspecten van Mei („De N. Taalgids," 1959, p. 159) de term desintegratie vormde, naar aanleiding van verzen
als : „af en aan Voer bleek en rood op hare moede handen." Ik heb dit in
beide gevallen als impressionisme beschouwd ; dient men er echter sensitivisme in
te zien, dan zou Gorter al vO .Or zijn Verzen van 1890 een sensitivist zijn geweest
en zouden aan Van Deyssel de talrijke sensitivistische trekj es in Mei ontgaan
zijn. Maar dan zouden zelfs De Goncourt's al sensitivisten zijn geweest, blijkens
passages als : L'intelligence des yeux, le sourire comprehensif de la bouche,
l'eclair du front, existaient au supreme degre chez Cherie. >> (E. de Goncourt

-Cheri
Edition definitive - Paris - Flammarion - Fasquelle, p. 160)
Zeer boeiend is ook het hoofdstuk L. v. Deyssel en Andre zowel om
de grote begaafdheid van de laatste wiens verspreide opstellen eindelijk eens
moesten worden gebundeld als om de moeite die het Van Deyssel kostte om
zich rekenschap te geven van het werk van Jolles. Ik moet of zien van een
bespreking van de laatste hoofdstukken : Caesar, Uit de brieven van Frans Erens
aan L. v. D. en Prick's persoonlijke Herinneringen aan L. v. D. De charme van
dit met lief de en verering en uitstekend geschreven boek wordt nog verhoogd
door een enkele Van Deysseliaanse wending als : „Van dit ogenblik af begon
Zola de grote veroveringsveldtocht van zijn hoofd en hart."
220

De betekenis van de briefwisseling Van Eeden-Van Deyssel, hoofdzakelijk
gevoerd tussen 1888 en 1902, is door de uitgevers in hun verantwoording
als volgt omschreven : „Wij geloven dat juist hun beider bewustheid van hun
wezensverschil, dat zowel in hun kunst als in hun kunstopvattingen scherp tot
uiting komt en dat zij zowel voor zichzelf als voor elkaar, uiteraard op zeer
verschillende wijze, trachten te verduidelijken, een bijdrage levert van beider
psychische gesteldheid." Inderdaad, en een zeer belangrijke bijdrage. Het literair-historisch aspect der correspondentie wordt m.i. onderschat door de toevoeging : „Uiteraard bevatten de brieven ook materiaal voor de gedetailleerde,
anekdotische literatuurgeschiedenis..." Waarbij dan nog niet eens gedacht wordt
aan de indirekt literair-historische waarde van de psychologische documenten.
Ik denk bij het laatste bijv. aan de serieuze achtergrond die een bepaalde passage
pag. 330 onderaan en
in Van Deyssels opstel JVillenz Norel (Verz. Opst.
alinea pag. 331), alsmede in dien Lidewyde (I', p. 153 en p. 155) krijgt
als men kennis neemt van de laatste alinea pag. 30 der Briefwisseling. Meer dan
eens kan met behulp van de correspondentie de mate van gemeendheid van
beider literaire uitingen worden bepaald, doordat deze brieven over het geheel
een zeer betrouwbare indruk maken en beide auteurs oprecht hun best deden
elkaar te benaderen en eigen innerlijk bloot te leggen. Zo wordt eventuele twijfel aan de waarachtigheid van Van Deyssels bewondering voor Van Eedens Ellen
weerlegd door Prick's aantekening : „In tegenstelling tot hetgeen Thijm uit
plicht of met tegenzin schreef, is blijkens het ms., zijn bespreking van Ellen
in een, de schrijver meeslepende, vaart geschreven." Rechtstreeks wordt in de
brieven gediscussieerd over het begrip Romantiek, over naturalisme, over Gorter,
over Een passie van Vosmeer de Spie, Extaze van Couperus, over Apocalyps van
Van Deyssel, Ellen van Van Eeden etc.
Naar aanleiding van Van Deyssels stuk over Le Reve van Zola schreef Van
Eeden (p. 27) : „Ik ben blij dat Zola nu aan de heele wereld heeft getoond,
dat er ook nu nog mooie romantiek kan bestaan." Van Deyssel ontkent dat

Le Reve romantiek zou zijn. Hij heeft er bezwaar tegen dat „het woord Romantiek" „hoe langer hoe vager van beteekenis" wordt. Jolles zou dit met instemming hebben gelezen. Van Eeden geeft toe dat hij het woord heeft gebruikt
„in den gewonen dagelijkschen zin." (p. 35). Op 34 had hij geconstateerd :
„Ik vind het een benauwd idee te denken dat ik in zooveel tegenover je sta
– dat jij het Fransche element bent en ik het Engelsch-Duitsche..." Maar hij
ziet toch ook veel onderlinge verwantschap zonder echter te vermoeden, dat het
Duits-romantische element ook bij Thijm niet ontbrak.
Immers, als Van Eeden schrijft : „En het is een lievelings-idee van me dat
het woord romantisch alleen door namaak en decadence zulk een slechten klank
heeft gekregen en dat al het romantische : zooals ridderverhalen, Duitsche
bosschen, ruinen, beekjes, alles wat zoo beet iets zeer moois heeft als dat mooie
maar zuiver was gehouden," dan is dat volkomen hetzelfde als wat Van
Deyssel veel later (Verz. Opst. IX 317-318) schrijft naar aanleiding van
221

Lohengrin „Alles waar wij veel voor voelen, zoo als meren in den maneschijn,
zomeravonden in rozentuinen, trompetters die vaderlandsche wijzen blazen, –
dat alles, waar wij van kind of aan eigenlijk naar hunkeren, maar dat wij niet
kOnden aanvaarden en voor leugen moesten houden, omdat de fraaiheid van
dat alles alleen in onduldbaren leuterpraat scheen te kunnen worden herdacht, –
dAt juist zet Wagner ons in grooten stijl voor, diardoor zet hij onze hoogere
vermogens in werking en ontdekt ons aldus, dat wij gelijk hadden met ons
hunkeren en dat de heerlijkheid van maneschijn en rozengeur de wiirheid
is." Hier zien we, dat de beide auteurs die voortdurend hun verschillend zijn,
zelfs hun antagonisme accentueerden, op een essentieel punt overeenstemden.
Trouwens, Van Deyssels verering voor Wagner werd gedeeld door de Franse
symbolisten, die immers wortelden in de Duitse Romantiek. Daar komt dan nog
bij, dat van Deyssel (p. 36) zijn vriend voorhield : „Ik ben nooit zoo'n exkluzief 'naturalist' geweest, als ik geloof dat jij meent. In 1882 heb ik al sterk
prijzende artikelen over Helene Swarth en Jacques Perk geschreven." (Prick
corrigeert het jaartal in 1884) Ik verwijs voorts naar mijn monografie

Lod. van

Deyssel, Lochem, z.j. (1954), o.a. p. 23, eerste alinea.
We zagen in de bovenstaande controverse over het begrip romantiek hoe Van
Eeden min of meer bakzeil haalde en we zien dat verderop in de correspondentie herhaaldelijk gebeuren, bijv. in hun meningsverschillen over Vosmeer
de Spie's Een passie, over Couperus' Extaze, over Aletrino, over de verdedigbaarheid van de splitsing van de schrijverspersoonlijkheid van Karel Thijm in
L. v. Deyssel en A. J., tenslotte over Gorters Verzen.
Naar aanleiding van Thijms aanval op Multatuli merkt Van Eeden op :
„Maar je vergeet heelemaal dat hij een van de geestigste menschen van zijn
land was, en dat het niet aangaat alleen hen artisten te noemen die het mooie
en niet het komieke erg voelen." (p. 28) Van Deyssel repliceert : „In mijn
artikel over La Terre heb ik juist het komiek-artistieke verkondigd. Ik vind het
komieke juist een kunst-faktor, die tegenwoordig veel te veel verwaarloosd wordt.
Maar ik vind juist in Multatuli niet het supreme artistieke komieke. Ik vind
er het lage, het burgerlijk komieke. Ik vind Moliere zeer veel meer dan Multatuli, maar Moliere toch niet zoo hoog komiek als Rabelais en Boccaccio
Shakespeare in zijn komieke dingen en La Fontaine in zijn contes vind ik ook
van hoogere Komiekheid dan Moliere."
Mijn overtuiging dat de jonge polemist Van Deyssel zich inspireerde op de
nergens door hem genoemde Leon Bloy vindt nu steun in de prijzende vermelding van diens roman Le Desespere.
Interessant voor de literatuurgeschiedenis is ook de gedachtenwisseling over
Thijms gebruik van het pseudoniem A. J. Op p. 92 had Thijm verkondigd :
„Het artikeltje in de Amr, over Studies, zal niet zijn van mij, K. Alberdingk
Thijm, en ook niet van mij, L. v. Deyssel, maar van mij, A. J. Mijn verschillende pseudoniemen beschouw ik als verschillende akteurs, die de verschillende
rollen spelen in de schrijver-komedie, die ik mijn leven lang opvoer. leder
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heeft zijn eigen stijl, zijn eigen nuanceering van appreciatie, enz. Deze mogelijkheid bewees Van Deyssels humor, het superieure vermogen om zich van zichzelf
te distantièren, het relatieve in te zien van het avantgardisme van L. v. Deyssel,
etc., het was meer dan een onoprechte Spielerei, die het naar Van Eedens
mening en volgens Van Eeden ook naar de opvatting van Kloos, Gorter enz. was.
Terecht verzette Thijm zich tegen Van Eedens kwalifikatie van het Multatuliboekj e door A. J. als „een Julia in proza", als „boerenbedrog". Op p. 127 neemt
Thijm zich dan de moeite de verhouding Thijm-v. Deyssel-A. J. volledig uit de
doekjes te doen. Het verwijt van onoprechtheid weerlegt hij afdoende : „A. J.,
en dit is de hoofdzaak, schrijft niets wat L. v. D. zou desavoueeren (wel min,
onbelangrijk en wat slap van stijl vinden, maar L. v. D. is excentriek en
exklusief in wat hij belangrijk vindt.)
Die het de moeite waard vindt dit na te gaan, zal zien, dat de meeningen,
de waarheden, van L. v. Deyssel en van A. J. identiek zijn. V. D. zegt ze
artistieker, A. J. zegt ze op een manier, die ze acceptabel maakt.
K. J. L. Alb. Thijm vindt goed dat A. J. L. v. D.'s denkbeelden ingang
helpt doen vinden (al kan dit L. v. D. niet schelen).
1k ben het eens met Veth, die A. J. als een Huet, maar dan moderner, beschouwde.
1k ben het eens met de menschen, die vinden dat A. J. nu en dan beter is
dan Huet.
L. v. D. wil alleen geven Literatuur en Literatuurkritiek, „Essays" (over het
huwelijk, de maatschappij, enz.) laat hij over aan A. J."
De befaamde hoogmoedige kon ook zeer bescheiden zijn : „A. J. schrijft
(de meeningen die absoluut beter zijn, daar-gelaten), meestal beter dan Berckenhoff, Polak, Quack, enz., zeer-bijna even goed als F. v. d. Goes (in zijn
Tindal-brief, enz.), en Ch. M. van Deventer (in de Wetensch. Blad)." Onjuist
is natuurlijk zijn bewering : „Wat A. J. van Multatuli zegt, is, precies wat L. v.
D. er van vindt." Het oordeel van A. J. was immers veel gunstiger uitgevallen.
Maar er hoeft geen onoprechtheid achter te schuilen : uit de publikaties van
Prick is wel gebleken, dat Van Deyssel zijn hele leven lang zich niet géneerde
nu eens zus en dan weer zo over iets te denken. Prof. Prinsen was er volkomen
naast met hierin „idiote aanstellerij" te zien, het was ontwapenende oprechtheid
en wellicht impressionistisch relativisme. De geest van Thijm was veel te ruim
en te beweeglijk voor star doctrinarisme.
Daarmee is niet gezegd dat hij zich op zijn tijd niet zou hebben schuldig
gemaakt aan sofismen en, zoals Prick het noemt, „tactische zetten." Van Eeden
slaat stellig de spijker op de kop als hij (p. 28) het vermoeden oppert : „Je
hebt hem stellig voor deze gelegenheid niet overgelezen (Multatuli nl.). Het
is ook verdacht dat je in een zin juist de drie vergissingen van hem opnoemt
die door mij in de N. G. zijn besproken."
De door beide schrijvers voortdurend ervaren diametrale onderlinge verschillen vinden in de correspondentie soms een markante formulering. „Jij hebt het
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woord lief" – schrijft van Eeden, „ik de dingen die nog geen woorden zijn
en nooit woorden zullen zijn." (p. 8). In een niet verzonden brief schrijft Van
Deyssel : „Zoo als jij in 't algemeen mijn werk vindt virtuositeit zonder fond,
zoo vind ik het jouwe : streven zonder bereiken." Aanvankelijk ligt de scherpe
tegenstelling in het ethisch vlak ; Van Deyssel vindt „decenzie" een woord, dat
bij literatuur niet gebruikt kan worden. (p. 117) ; Van Eeden ergert zich in een
niet verzonden brief aan de naturalistische „viezigheden" in Een Liefde (p. 19).
Overigens was dit schijnbaar zo essentiele onderscheid van voorbijgaande aard :
in Frank Rozelaar zijn Van Eedens stenen des aanstoots ondenkbaar en de
levensleer van dit boek bleef Van Deyssel beheersen, zodat hij niets gevoelde
voor Prick's voorstel zijn Amsterdamse fuifjaren in een naturalistische roman te
beschrijven. Van Eeden noteerde dit vaste voornemen van Thijm al op 24 juli
1896 (Briefw. p. 215).
Grote verwantschap spreekt weer uit Van Eedens uiting : „De kunst is van
onszelven het meeste te maken wat er van te maken is. Maar de mensch die ik
zou willen zijn, staat zoover boven den mensch die ik kan zijn, dat ik steeds
gevaar loop mij te forceeren, hetgeen op niets zou uitloopen dan op mislukking."
(p. 172) en die van Van Deyssel : „Ik ben ten sterkste overtuigd dat bij
niemant het verschil tusschen het gewilde en de eigen waardeering van het
bereikte of verkregene zoo groot is als bij mij. De hoop blijft toch, natuurlijk".
(p. 175).
Gezien Van Eedens grote wetenschappelijke aanleg – nog onlangs met bewondering geconstateerd door Prof. Riimke –, en gezien de bekende subj ectiviteit van Van Deyssel, zou men verwachten, dat Van Eeden Thijm slag op slag
zou overtreffen in vastheid en bezadigdheid van oordeel. Het omgekeerde is
dikwijls het geval. Van Eeden logeert bij de pasgehuwde Verwey en spreekt
de vrees uit, dat Verwey het bier „te gemakkelijk en te lekker (heeft). Hij is
wat te vroeg van 't vuur genomen, – en 't zal de vraag zijn of hij bier gaar
wordt. Eenig teeken van artistieke exaltatie of verhoogd intellectueel leven
neem ik niet bij hem waar." (p. 73)
Van Deyssel laat zich niets wijsmaken : „De dofheid van Albert Verwey
kan alleen tijdelijk zijn (je schrijft daarover), geloof ik, ik houd hem voor
de krachtigste (in enge betekenis) van de geheele generatie. Met zijn gedichten
dweep ik niet, maar van hem kan men m.i. het grootste voorspellen. Zijn heerlijk
leventje, waarover je schrijft, zal het eerste huwelijksjaar beslaan, hoogstens ;
daarna gaat hij weer aan 't werk."
Van Eedens brieven bevatten heel wat schamperheden aan het adres van
Verwey, ook Van Deyssel krijgt tussen veel lofpraak door heel wat te slikken,
waarvan men zich verbaast, dat hij het nam. Maar de veel gekritiseerde en
gesmade Van Eeden komt toch ook de lof toe, dat Van Deyssel hem heel
wat te danken had voor zijn opofferende finandèle steun. Al met al waren
beide grote auteurs door jarenlange vriendschap verbonden, zodat men de zeer
onverkwikkelijke explosie die het boek besluit met leedwezen gadeslaat.
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Door het hele boek heen krijgt men de indruk dat Van Eeden in Van Deyssel
zijn meerdere erkende. Zo noteerde Van Eeden op 5 april 1891 in zijn dagboek :
„Van Deyssel is een buitengewoon, zeer groot man. Ik houd meer en meer van
hem. Zijn bewondering voor Zola is mooier dan Zola zelf." (p. 111).
De uitgevers van deze correspondentie hebben zich uitstekend van hun taak
gekweten, het sobere commentaar is meestal voldoende. Het boek zou natuurlijk
in waarde gestegen zijn als de bewerkers het voorzien hadden van een register
van namen. Hier en daar ontbreekt een inlichting die men misschien had mogen
verwachten. Zo vermeldt Prick wel, waar de op p. 36 door Van Deyssel genoemde
kritiek op Helene Swarth te vinden is, maar niet die over Perk. Ook zou het
prettig zijn geweest te mogen vernemen welk stukje van zijn Menschen en
Bergen zo hoog door Van Deyssel werd aangeslagen (p. 85). Hetzelfde geldt
van het door Van Eeden (p. 140) geprezen gedeelte van datzelfde geschrift.
En wie was „mijn besten vriend" (p. 157), Kloos of Verwey ? Bij de eerste
noot op p. 253 zou de autobiografie van Wally Moes, Heilig ongeduld (1961)
genoemd moeten worden. Welk laatste artikel in „Nederland" door Van Deyssel
bedoeld wordt op p. 127, heeft de anders altijd tot de tanden gedocumenteerde
Prick ons onthouden. Op p. 176, noot 1, leest men de volgende woorden van
Kloos : „Amice, (mijn meening' over `Extaze' is dat het een mal boek is..."
Zou met zijn meening, tussen aanhalingstekens, geen schimpscheut op Albert
Verwey bedoeld zijn ? Verwey publiceerde immers de brochure Mijn meening

over L. v. Deyssels roman Een Liefde.
Al met al een voortreffelijke uitgave met belangrijk materiaal voor de geschiedenis van Tachtig en voor de toekomstige biografieen van Thijm en
Van Eeden.
F. JANSONIUS

WAGNER EN HET VLAAMSE KULTUURLEVEN VOOR 1876
In het jaar 1876 beleeft Richard Wagner de grote triomf van zijn leven ;
te Bayreuth, in zijn eigen „Festspielhaus", brengt hij immers voor een uitgelezen schaar muziekliefhebbers en personaliteiten in premiere zijn tetralogie
ten gehore, hetgeen zijn roem tot ver buiten Duitslands grenzen doet uitstralen.
Vele kunstenaars uit de negentiende eeuw menen dat er met de vereniging van
alle kunsten een begin is gemaakt ; meer nog dan op de muziek, werkt Wagners
„Gesamtkunsttheorie" op de eigentijdse literatuur in. Voor de Franse Symbolisten, vertolkers bij uitstek van het toenmalige moderne levensgevoel, wordt
Wagner de profeet ; Mallarme gewaagt in een van zijn sonnetten van << le dieu
Richard Wagner >> 1 . Het kultuurleven dat in die jaren Wagner en zijn werk
een ruime plaats toemeet, geeft blijk van een hoge ontwikkelingsgraad.
1 Oeuvres Completes, Paris, 1945, blz. 71.
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In Vlaanderen vindt de Wagner-cultus, die vanaf de jaren zeventig in het
Frans-Belgisch kultuurmilieu rond de Brusselse volksconcerten begint te heersen,
zijn weerklank in het dichtwerk van Abrecht Rodenbach, wiens „Der Walkuren
Rid" (1877) en „Tannhäuser-fragmenten" (1878) voldoende bekend zijn. In
deze korte bijdrage zouden wij echter willen onderzoeken of Wagner en zijn
werk in Vlaanderen ook voor 1876 reeds werden geapprecieerd, en of er bijgeval in de literatuur reeds Wagner-echo's te vonden zijn. Hoewel wij bij voorbaat kunnen vermoeden dat Wagner voor de meeste ontwikkelde Vlamingen
tot 1876 wel een onbekende of in het beste geval een curiosum zal zijn geweest,
loont het toch de moeite dit eens nader te preciseren.
Het eerste Vlaamse dagblad „Vlaemsch Belgie" immers, geleid door J. De
Laet, J. Van de Velde en D. Sleeckx, vermeldt Wagner reeds in 1844 in het
nummer van 28 maart lezen wij naar aanleiding van „De Vliegende Hollander"
o.m. het volgende : „De componist van hetzelve, de Neer Wagner, die als
kunstenaar veel hooger staat dan Meyerbeer, heeft buiten dit nog meer andere
operas gecomponeerd. Hoe komt het dat onze orkesten, die ons bestendig de
stukken der oude duitsche toonkundigen herhalen, ons nog niets van Wagner
hebben aengeboden ?"
In het nummer van 23 mei vervolgens wordt het succes in Duitsland van
„Rienzi" en „De Vliegende Hollander" nogmaals vernoemd.
Dit eerste bericht, samen met o.m. de Wagner-uitvoeringen van het gezelschap
Roeder te Antwerpen in 1855, beschouwt Prof. H. Uyttersprot als contactvormen tussen Vlaanderen en Duitsland die later geheel zullen verdwijnen 2.
Wat de twee Wagner-berichten betreft zouden wij bier eerder van toeval
willen gewagen naar alle waarschijnlijkheid haalden de redacteurs van
„Vlaemsch Belgie" hun Wagner-nieuws uit de „Augsburger ailgemeine Zeitung",
Duits dagblad dat zij herhaaldelijk als bron voor hun politiek nieuws uit het
buitenland vermelden.
De Wagner-uitvoeringen door het gezelschap Roeder te Antwerpen van hun
kant schijnen vooral een aangelegenheid van de Franstalige Antwerpse bourgeoisie geweest te zijn, alhoewel er toen te Antwerpen ook een aanzienlijke
Duitse kolonie leefde waarmede onze eerste Vlaamse artiesten in betrekking
stonden. In het „Handelsblad van Antwerpen" echter vonden wij in het nummer
van 13 maart 1855 slechts een onooglijke aankondiging van de Tannhauseruitvoering, en in het volgend nummer helemaal geen verslag. In de Annales
du Theatre royal d'Anvers noteert Bovie overigens op dezelfde datum 3 :
<< Premiere representation de Tannhauser, grand opera en trois actes, musique de
R. Wagner. Cet opera, dont le poeme etait fort ennuyeux, n'eut pas de succes.
L'execution laissa beaucoup a desirer.

2 Heinrich Heine en zijn invloed in de Nederlandse Letterkunde, Oudenaarde, 1953,
blz. 443.
Geciteerd door E. Evenepoel, Le Wagnerisme hors de 1'Allemagne, Bruxelles, 1891,
blz. 38.
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De Franstalige burgerij te Antwerpen was dus blijkbaar in de jaren vijftig
nog niet rijp voor Wagners muziek, alhoewel wij steunend op bovengenoemd
citaat alleen dit toch niet met absolute zekerheid durven bevestigen. 4 Hetzelfde
geldt ook wel voor de Vlaamse elite uit die jaren, want Franse en Vlaamse
sferen hingen toen nauw samen. De Vlaams-muzikale beweging en het daarmee
verbonden Vlaams concertleven moest echter nog uit de grond gestampt worden. Haar grote voorvechter Peter Benoit had zich overigens nog niet volledig
ontplooid en vertrok rond 1858 voor een studiereis naar Duitsland waar hij
Wagners muziek pas zou leren kennen. Alleen uitgesproken germanofielen konden
Wagner kennen ; zo lezen wij in een artikel van J. M. Dautzenberg in Het
Taelverbond over de „Danhuyzersage" 5 : „Voegen wij tenslotte nog hierbij dat de
vermaerde toonzetter Wagner met de legende van Tannhauser een opera geschreven heeft, dat het zingende Duitschland in rep en roer zet..."
Dit is bij ons weten de enige echo in de jaren vijftig uit de tijdschriften.
Zo hoeft het ons dan ook niet te verwonderen dat Wagners komst naar Belgie
in Vlaamse kringen totaal onopgemerkt schijnt te zijn voorbijgegaan. Wagner
dirigeerde op 24 en 28 maart 1860 te Brussel concerten met uitsluitend eigen
werk. Tevens bracht hij een bezoek aan Antwerpen ; in een brief aan zijn vrouw
kondigt hij dit aan 6 : „Morgen will ich dann einen kleinen Ausflug zu Madame
Lohengrin geb. Elsa-nach Antwerpen machen."
Precies een jaar later barst te Parijs het beruchte Tannhauser-schandaal los.
Peter Benoit, die toen juist te Parijs vertoefde, beschrijft dit gebeuren in een
brief aan de kunstschilder E. Lambrechts 7 . Ook Domien Sleeckx en wellicht
meerdere Vlamingen moet het gebeuren levendig voor de geest hebben gestaan ;
in zijn novelle „Belmont" zegt de gelijknamige hoof dfiguur, die tenorzanger
is 8 : „Ik heb den Tannhauser van Richard Wagner gezien, mijnheer. Hij is
– wat men te Parijs ook bewere een groot toondichter, die Richard Wagner,
ik moet het bekennen, maar heerszuchtig als Lucifer. Laat hem begaan, laat
zijne volgelingen en al degenen, welke in denzelfden trant arbeiden hun stelsel
tot zijne uiterste palen drijven, en er zal een dag komen, waarop het orkest
op het tooneel en de stem in het orkest zullen klinken."
Sleeckx was tevens leraar aan de normaalschool te Lier en het is niet onmogelijk dat hij er zijn leerlingen over Wagner heeft gesproken ; in ieder geval
hebben later twee van zijn discipelen over Wagner geschreven, nl. Gustaaf

4 Zo deelt na afsluitng van het artikel de heer Schmook mij nog twee interessante
vondsten mee : op zondag 18 augustus 1861 werd te Antwerpen de deelnemers van het
befaamde „Congrês artistique international" een „Fête champétre" aangeboden waarop
a.m. „La marche des nobles" van Wagners Faunhduser werd uitgevoerd ; daags daarop
werd hetzelfde gezelschap op een groot kunstconcert vergast waar Wagner ditmaal
echter niet op het programma voorkwam.
5 9 jg., blz. 59.
'6 Richard Wagner an Minna Wagner, Berlin & Leipzig, 1908, blz. 176-177.
7 Geciteerd door A. Corbert, Peter Benoit, leven, werk en betekenis, Antwerpen, 1939,
blz. 55.
8 Nederduitsch Tijdschrift, 2 jg., 1864 (2e aflevering) , blz. 200-201.
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Segers en E.H. T'Sjoen. Eerstgenoemde is de auteur van de inleidingen der eerste
Wagner-vertalingen die door de Koninklijke Vlaamse Opera van Antwerpen
in de jaren negentig werden gebezigd, terwijI laatstgenoemde in „Vlaemsch
Vrij" een bijdrage aan Wagner wijdde en in de Vlaams-Brusselse literaire
kring „De Distel" een voordracht over Wagners Tannhauser hield, dit echter
eerst in 1896, toen Alfred Hegenscheidt en August Vermeylen Wagner reeds
hadden geassimileerd.
Naast Sleeckx moet ook Emanuel Hiel als germanofiel en vriend van Benoit
Wagner gekend hebben ; in zijn werk valt daar echter niets van te merken,
behalve dan het citaat van Wagner dat als onderschrift tot de historische zang
„Voor Nederland" dient '9 : „Fur deutsches Land, das deutsche Schwert, So sei
des Reiches Kraft bewahrt". Voor Hiel had waarschijnlijk Wagner de grootste
betekenis als nationaal voorvechter, net als voor Benoit overigens, maar daar
komen we dadelijk op terug.
Buiten enkele berichten in De Halletoren, De Eendragt en De Vlaamse
Kunstbode, waarin de eerste „Bayreuther Festspiele" van 1876 worden aangekondigd, bieden bovengenoemde citaten de enige weerklank van Wagner in
onze literatuur voor 1876. Welk een verschil met b.v. de Franse literatuur,
waar Baudelaire naar aanleiding van het Tannhauser-schandaal te Parijs zijn
bekende brochure Richard Wagner et Tannhauser a Paris >> had geschreven,
die later door de Franse Symbolisten als een onvervangbaar document zal worden
beschouwd. In Frankrijk werd Wagner eigenaardig genoeg in muzikale kringen
verguisd en in literaire kringen op de handen gedragen. In Vlaanderen vinden
wij juist het tegenovergestelde, met dien verstande dat Wagner in muzikale
kringen werd gewaardeerd maar in de literatuur haast een onbekende was.
Zo schrijft Benoit in 1868 – drie jaar nadat de volksconcerten door A.
Samuel waren gesticht – onder de schuilnaam „Pieterszoon" in een artikel
<< La nouvelle ecole musicale flamande >> in de Guide Musical 10 : << Wagner
est un Allemand de pure race, comme Weber, Goethe, etc. II s'est retrempe dans
la poesie populaire, source de tout art vrai, it a repris les legendes, les contes
naffs, les faits heroiques, it les a agrandis par ce souffle puissant qui transforme
les choses simplement populaires en de veritables oeuvres d'art. >>
Wagner moet volgens Benoit bewonderd worden als gangmaker van een bij
uitstek nationale kunst ; op zuiver muzikaal vlak is een navolging van Wagners
muzikale theorie en stij" in 't geheel niet noodzakelijk : En defendant
Wagner, je ne pretends nullement impliquer que sa forme soit la seule vraie,
la seule admissible ! Tout mode d'expression, fidele interprete de la pensee et
des sentiments nature's, doit etre admis ; c'est la multiplicite des formes qui
donne a l'art cette richesse... >
Over Wagners muziek schrigt Benoit weinig ; dit kunnen wij ten overvloede

9 Volledige Werken, 6, blz. 230.
10 Geciteerd door E. Evenepoel, o.c., blz. 91-92.
11 Ibid., blz. 92.
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constateren uit de Wagner-fragmenten van zijn opstel „Over de Nationale
Toonkunde", in 1873 in de Vlaamsche Kunsibode verschenen , Wagner krijgt
een hoofdplaats toegewezen in de Duitse romantische muziek, maar wordt
nooit als de alleenzaligmakende profeet aangebeden. Wij citeren twee typische
passussen 12 : „Is men wel zeker dat in onze verwarde omgeving de echte
Weberiaansche en Wagneriaansche geest begrepen wordt ? ...Wagner, voortzetter van het nationaal gedacht en bovendien hervormer van den muzikalen
kunsttype en den vorm van het Duitsch lyrisch drama ? Wij geloven het niet.
Hoe zou het mogelijk zijn dat ons yolk op de hoogte van dergelijke uitingen
der kunst weze, ...vermits bier de waarlijk nationale kunstopvoeding... niet
bestaat ?".
Hier verklaart Benoit dus het reeds vastgestelde gebrek aan muzikale belangstelling , Wagner oefende immers nooit invloed uit door zijn theorieen
indien hij niet vooraf door zijn muziek interesse had gewekt.
In een tweede passus beschouwt Benoit Wagner als een nationaal kunstenaar
bij uitnemendheid : „Zijn werk, op vaste gronden gesteund, bevat de germanische wereld in gansch hare uiting. Ja, het Duitsche y olk zal in dien man
de veropenbaring van zijn nationaal genie, van gansch zijn eigen volksbestaan
vinden. Verhoogd door den glans van het Tooneel en al de tooverkracht der
muzikale schepping, zullen zich voor zijnen geest de groote tafereelen ontrollen
van zijn verleden, zijn heden en zijne toekomst. Lohengrin, Tannhauser, Tristan
and Yseulde, en nog andere voortbrengselen leeren ons den persoonlijken en
wijsgeerigen geest des meesters kennen. Doch de echte veropenbaring zal in de
„Nibelungen", dit reuzenepos, in het licht komen. Daarin zal eerst gansch zijn
streven blijken, en de sleutel van dat veelomvattend genie zal eindelijk gevonden zijn."
Dezelfde toon treffen wij ook bij de musicoloog E. van der Straeten aan,
alhoewel bij hem Wagner met heel zijn werk onvoorwaardelijk geapprecieerd
wordt. Van der Straeten was immers een van de eerste Belgische Wagnerianen ,
zijn musicologisch-historische studies hebben hem niet belet er een grondig
inzicht in eigentijdse kunst op na te houden. Wanneer Wagner nog net voor het
uitbreken van de Frans-Duitse oorlog, in mei 1870 zijn getrouwen naar Weimar
uitnodigt om er in het kader van de Beethoven-herdenkingsfeesten o.m. ook
een uitvoering van „De Meesterzangers van Nurenberg" bij te wonen, zendt de
Belgische regering Van der Straeten als afgevaardigde ; deze schrijft er een
vurig verslag over, dat door het ministerie het volgend jaar in twee talen werd
uitgegeven. De Nederlandse vertaling werd verzorgd door J. Hoste en J. Ferguut. Van der Straeten was een Vlaming, maar aangezien hij als conservator
van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel haast nooit in het Nederlands schreef,
achtte hij het wenselijk de Nederlandse tekst van zijn verslag aan bovengenoemde
Vlaamse letterkundigen toe te vertrouwen.
1 2 3 jg., 1873, blz. 341-342 en 498.
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Het kleine essay bestaat uit twee delen : een verheerlijking van Wagners
persoon en werk en een grondige ontleding van „De Meesterzangers". Het
laatste deel getuigt van een merkwaardig inzicht in eigentijdse kunst en
maakt het verslag tot een uniek document van de Wagner-appreciatie in Vlaanderen voor 1876. Bovendien herinneren sommige passages aan de reeds geciteerde, latere uitspraken van Benoit over Wagner, zo b.v. : „Hij [Wagner] heeft
er in toegepast al wat de Germaansche wereld verheven en grootsch bevat, en
er aldus den nationalen geest in doen herleven... En hij heeft de eerste een
oprecht, eigenaardig Duitsch opera, vrij van alle zwakheden en leemten geschapen."
Waar Van der Straeten het cosmopolitisme in de muziek veroordeelt, bekent
hij zich tot een aanhanger van de Vlaams-nationale muziekbeweging ; de krachtige
Duitse taal van „De Meesterzangers" heeft hem overigens getroffen, hetgeen
„belooft voor de aanstaande Vlaamsche muziekschool."
Benoit en Van der Straeten zijn dus de enige Vlamingen die voor 1876 iets
steekhoudends betreffende Wagner en zijn muziek wisten to formuleren, zodat
de Wagner-belangstelling hoof dzakelijk tot muzikale kringen beperkt bleef.
Wanneer na 1876 Wagner een veel grotere bekendheid zal verwerven, komt
dit ook duidelijk in de literatuur tot uiting ; wij denken slechts aan Rodenbach,
onder de „Van-Nu-en-Straksers" aan Hegenscheidt en Vermeylen, met nog een
hele reeks tweederangsfiguren, die het bewijs leveren dat Wagner zelfs in een
aanvankelijk vrij gesloten kultuurwereld geen onbekende kon blijven.
K. WAUTERS

13 Muzikale Feesten van Weimar, Brussel, 1871, blz. 14.
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BOEKBEOORDELINGEN

DR. JOZEF JANSSENS,

De Mariale persoonlUkheid van Jacob van Maerlant.

Jacob van Maerlants werken beschouwd in het licht van zijn Mariacultus
en als resultante van de toenemende Mariaverering in de Middeleeuwen.
Antwerpen. De Nederlandsche Boekhandel, 1963 ; 450 blz. Prijs : ing.
390 fr.
De opzet van deze lijvige studie was „een klaar en bevattelijk beeld te geven
van de onderscheiden aspecten van de Mariaverering, zoals zij tot uiting komen
in van Maerlants werk" (blz. 12). Deze onderscheiden aspecten, die telkens
in een afzonderlijk „deel" worden behandeld, zijn respectievelijk het theologische, het liturgische en wat schr. het „menselijk aspect" noemt. In feite gaat
het in dit derde deel om M.s versie van het proces van Maskeroen, zoals het
in de Merlin werd opgenomen, en om de Marialegenden, die in de Spiegel
Historiael voorkomen.
Het was ook de bedoeling van schr. te laten zien hoe „de Mariale bijdrage
van Jacob van Maerlandt... tevens een spiegel (is) van de Mariaverering van
zijn tijd en de resultante van 12 eeuwen Mariaverering". Met het oog hierop is
schr. bij de behandeling van de verschillende aspecten van de Mariaverering
bij M. telkens uitgegaan van de algemene gegevens, hem door de Mariologie
aan de hand gedaan. Hij schijnt zelfs gaandeweg meer en meer door deze
„historische„ theologische en filologische wetenschap" (blz. 12) als zodanig
geboeid te zijn geworden. De zuiver Mariologische gedeelten, oorspronkelijk
bedoeld als inleiding of uitgangspunt, zijn stilaan uitgegroeid tot betrekkelijk
uitvoerige overzichten die zelfs in zekere mate een zelfstandige allure aannemen.
Zo wordt in het eerste deel – het theologisch aspect – een betrekkelijk grondig
uitgewerkt overzicht gegeven van de Marialeer tot en met de XIIIe eeuw.
(blz. 38-76). Hetzelfde geldt voor het tweede deel, dat twee zuiver-Mariologische
hoofdstukken bevat, nl. een „historisch overzicht van de Marialiturgie tot en
met de 13de eeuw" (blz. 167-197) en „De voorafbeeldingen van Maria zoals
zij in lofredenen, hymnen en tractaten tot ons kwamen, en opgenomen werden
in de Marialiturgie" (blz. 225-282). Deze kapittels zijn niet enkel boeiend en
bevattelijk geschreven, ze getuigen tevens van bewonderenswaardige vlij t, van
speurzin, en van ernstige, zelfstandige studie. Evenwel had schr. in het kader
van zijn eigenlijk thema, de Mariaverering zoals ze in het oeuvre van Jacob van
Maerlant naar voren treedt, naar meer beknoptheid kunnen streven, te meer
daar hij als niet-geschoold theoloog toch in hoge mate was aangewezen op het
onderzoek van anderen.
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De bladzijden in het derde deel, gewijd aan de evolutie van het duivelsproces
en het ontstaan en de ontwikkeling van de Marialegenden, getuigen eveneens
van een uitgebreide eruditie.
Of schr. er echter in is geslaagd een duidelijk inzicht te brengen in de nogal
uiteenlopende opvattingen inzake het proces in de hemel, durven we betwijfelen. Ook de behandeling van de Marialegenden kan ons niet helemaal bevredigen. Het „menselijk aspect" komt bier niet helemaal tot zijn recht, omdat.
schr. blijkbaar nogal huiverig staat tegenover bepaalde volkse afwijkingen en
ontsporingen.
Alles samen een zeer verdienstelijke studie, met een overvloed aan bruikbaar
en overzichtelijk geordend materiaal, vlot en onderhoudend geschreven, met
als enig belangrijk bezwaar een zeker gebrek aan historisch perspectief. Een
grondiger kennis van de Middeleeuwse thematiek, ook in haar conventionele en
stereotiepe aspecten, een minder „apologetische" toon, zou schr. ongetwijfeld
hebben behoed voor enkele apodictische en minder genuanceerde formuleringen
en de werkelijke betekenis van Maerlants „Mariale persoonlijkheid" in een
juister daglicht hebben gesteld. Dat Maerlant „de meest vooruitstrevende leerstellingen van de scholastiek" op zijn beurt is gaan verkondigen „met een
gloed, een ijver en een overtuiging, die hun weerga niet vinden in de dertiende
eeuw" durven we betwiifelen en dat de Westvlaamse dichter „uit zijn werken
naar voor treedt als de veelzijdigste propagandist van de Marialeer van zijn
tijd" (blz. 158) is een conclusie die vermoedelijk door geen enkel Marioloog
voor zijn rekening zal genomen worden.
Tenslotte moeten we het betreuren dat schr. zich in zijn literair-historische
inleiding (blz. 13-36) volledig op sleeptouw heeft laten nemen door E. H.
Noterdaeme en de (wellicht al te) vinnige reacties van P. Van Mierlo (cf. o.m.
V.M.A., 1952, blz. 49-70) helemaal buiten beschouwing heeft gelaten. In zijn
nochtans vrij overvloedige bibliografie hebben we ze tevergeefs gezocht. We
beschouwen dit als een gebrek aan wetenschappelijke objectiviteit, of als een
nalatigheid, die bovendien voor gevolg heeft gehad dat min of meer waarschijnlijke veronderstellingen in deze inleiding als vaststaande feiten en zekerheden
worden geponeerd. Zo by. blz. 16 : „Zijn kennis van de bijbel, de liturgie en
de theologie, zijn persoonlijk stelling nemen in godsdienstig actuele problemen,
geven ons de zekerheid dat van Maerlant priester was" en verder : „Te Snellegem ontstond zijn eerste roman : de Torec, een dichterlijke bewerking van een
Franse roman met Brits-Keltische sagenstof, en geschreven in opdracht van de
ridders van Roden". Deze enkele opmerkingen doen echter weinig of van de
wezenlijke waarde van deze verdienstelijke studie, waarmee schr. in 1961 aan de
Gentse Rijksuniversiteit de doctorstitel behaalde.
A. VAN ELSLANDER
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Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica De Fonteine te Gent
parboek 1962-1963. XII-XIII (Tweede reeks, nr. 4-5). Prijs : 100 fr.
Het jongste jaarboek van De Fonteine, dat door de hoofdman der Soevereine
Kamer, Prof. dr. em. P. de Keyser, met een overzicht van het leven der Fonteine tijdens de jaren 1962-1963 wordt ingeleid, bevat een aantal bijdragen die
de belangstellenden in de literatuurgeschiedenis uit oudere en jongere tijd welkom
zullen zijn.
De eerste twee bijdragen werden ook afzonderlijk onder de titel Rederijkersstudien uitgegeven als derde publicatie van het Seminarie voor Nederlandse
Literatuurstudie aan de Rijksuniversiteit te Gent dat onder de directie staat van
Prof. A. Van Elslander. In de eerste hiervan brengen A. Duchateau en G. De
Schutter ons een nauwkeurige externe en interne beschrijving van het volksboek van de Borchgravinne van Vergi, waarbij zij vooral aandacht besteden aan
de lang (ook nog voor Dr. Debaene) onbereikbaar gebleven Antwerpse druk
van c. 1550, waarvan het enig bekende exemplaar uit de bibliotheek der hertogen
van Arenberg onlangs in de handen van een Amerikaanse bibliofiel is overgegaan, die zijn aanwinsten in 1960 in Den Haag en te Brussel heeft tentoongesteld. Interessant is de vergelijking in deze studie van het Volksboek met de
Middelnederlandse novelle uit 1315 die ons in het Hulthemse handschrift is
overgeleverd en, misschien wel in een andere versie, als bron voor het prozaverhaal gefungeerd heeft. Ietwat te uitvoerig o.i. bespreken de auteurs de
literaire betekenis van de talrijke in het volksboek voorkomende refreinen, aangezien deze gedichten toch niet rechtstreeks voor dit volksboek geschreven
blijken te zijn. De ontstaansdatum menen zij „rond 1520 " te mogen situeren
de druk van c. 1550 is dan waarschijnlijk ook niet de oudste – en op grond
van de uiterlijke vormkenmerken der refreinen voelen zij zich, evenmin als wij,
niet geneigd om Prof. Van Mierlo in diens toeschrijving van het werk aan
Anaa Bijns te volgen.
In de tweede rederijkersstudie bespreekt L. Timmerman een 16e-eeuws handschrift uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, dat een zestal komische stukken
bevat. Na een gedetailleerde beschrijving van het handschrift staat er op de
titelbladzijde echter wel hoort en niet hoert (vgl. de bijgevoegde fotocopie) ?
volgt een overzicht van de inhoud en de aard der teksten, waarbij een lofwaardige poging ondernomen wordt om in andere eigentijdse kluchten verwante
motieven op te sporen. Jammer dat L. Timmerman nog iets te vaak de ongelukkige methode volgt een verhaal na te vertellen met uitdrukkingen die
„onvertaald" uit het origineel worden overgenomen en dat hij ook nog naar
Worp en Kalff verwijst in verband met gegevens die hijzelf in het Rijksarchief
had kunnen lezen. Toch zijn we ook deze auteur dankbaar om de verrijking
van onze kennis betreffende het zestiende-eeuwse komisch toneel, waarover het
laatste woord nog steeds niet gezegd is.
Ada Deprez voert ons naar een jongere periode uit onze literatuurgeschiedenis
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en brengt in een uitvoerig opstel allerlei wetenswaardigheden samen die verband
houden met de bekroning door De Fonteine in 1812 van J. Fr. Willems' Hymne
aan het Vaderland. De betekenis van deze bijdrage ligt vooral in het inzicht dat
gebracht wordt in de poetische opvattingen „pseudo-classicistisch geinspireerde
opvattingen" zegt de schrijfster – van het begin der 19e eeuw.
Verder brengt het Jaarboek ons de tekst van een lezing door M. Van Lauwe
over de Rederijkers te Oudenaarde en een verslag door Prof. em. De Keyser
van de Arteveldefeesten. te Gent in 1812. Dr. J. J. Mak bewijst ons tenslotte
met zijn verzorgde kroniek over de Rederijkersstudie in 1962-1963 dat de
rhetorikale kunst nog steeds en overal de aandacht blijft gaande houden. De
Gentse Fonteine-groep draagt hiertoe in niet geringe mate bij.
L. ROOSE

Volksfeesten en Rederijkers te Mechelen (14001600), Gent, Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor

DR. E. VAN AUTENBOER,

Taal- en Letterkunde, 1962 - 296 blzz. met 9 buitentekstplaten - VIe
Reeks der door de Kon. Vl. Acad. bekroonde werken, Nr. 89.
Met alle waardering voor de bijdragen van de „oudere" garde, laten we
zeggen van Van Melckebeke tot Rombauts, tot het toneelleven van Mechelen,
dat ten nauwste verbonden is met de rederijkerskamers van de Dijlestad, heeft
Dr. Van Autenboer terecht vastgesteld, dat een opzettelijke studie maar dan
in de eerste plaats gebaseerd op archivalia – in een dringende behoefte zou
voorzien. Als schr. in zijn Woord ter Inleiding (blz. 8) schrijft : „Wordt het
werkelijk niet tijd de geschiedenis der verschillende rederijkerskamers te schrijven
of te herschrijven en daarmee een gefundeerde studie te brengen ?", dan stem
ik daar van harte mee in (ik heb trouwens in mijn regelmatig verschijnende
kronieken in het Jaarboek van De Fonteine voortdurend op dit aambeeld gehamerd). Even sympathiek sta ik tegenover zijn streven te willen doordringen tot
de volksziel door kennis te nemen van de openbare uitingen van vreugde en
vroomheid van de anonieme massa in een wereld, waarin de groten der aarde het
alleen voor het zeggen hadden, alleen maar de bronnen leverden voor een „wetenschappelijke" geschiedschrijving. Dit spreekt mij meer aan, dan dat – al is het
waar – bepaaldelijk Mechelen een stiefkind is geweest bij het onderzoek van het
culturele leven in vroeger eeuwen. Er zijn nu eenmaal veel, zeer veel documenten
verloren gegaan, en misschien mogen we daarin een verontschuldiging zoeken voor
de stiefmoederlijke bedeling. Maar dan verdient, zou ik willen zeggen, mede daardoor, Dr. Van Autenboer's – vaak ondankbare speurwerk te meer waardering,
speurwerk, dat voor de kamer „De Peoene" rijke, voor de twee andere kamers,
de „Lisbloem" en de „Boonbloem" bescheiden vruchten (maar dan toch vruchten) heeft opgeleverd.
Men mene intussen niet, dat schr. zich uitsluitend tot het onderzoek naar de
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geschiedenis der Mechelse rederijkerskamers heeft bepaald. Ook al zou dit op
zichzelf voldoende zijn geweest om hem dankbaar te zijn en hulde te betuigen,
Dr. Van Autenboer — en ik kan dit van een archivaris zo goed begrijpen —
heeft wat hij ook maar aan interessants aantrof, als het maar licht wierp op het
volksleven, het joyeuze dan, zoals dit zich manifesteert met name in feesten,
festiviteiten, of hoe zullen we het noemen, mede in zijn onderzoek betrokken,
zodat het geheel een brok cultuurhistorie, of als men wil historische folklore is
geworden.
Laat mij, om geen verkeerde indruk te wekken, meteen vaststellen, dat de
twee delen, zoals in de titel uitgedrukt, wel degelijk worden onder- en zelfs,
voorzover mogelijk gescheiden. In het „Eerste deel" geeft de schr. al wat de
archivalia bieden met betrekking tot de diverse processies, de Blijde Intreden
en vieringen van de vrede, de feesten van Onnozele Kinderen, Driekoningen
en Palmzondag, waaraan hij dan nog twee hoofdstukken toevoegt over de
verhouding van „Schutterij en Toneel" en „Humanistische Invloed". Al komen
noodzakelijkerwijze in dit eerste deel ook de rederijkers herhaaldelijk ter sprake, het tweede deel plaatst ons meer opzettelijk voor de geschiedenis, de ontwikkeling, de prestaties, enz. van de drie Mechelse kamers, de Peoene, De
Lis- en de Boonbloem.
Bij de lezing van het „eerste deel" rijzen vragen en opmerkingen, groter in
aantal dan bij het „tweede". Men mist voortdurend de gewenste litterairhistorische- en meer nog de cultuurhistorische toelichting bij de archivalische
gegevens, al zou ik niet graag beweren, dat de schr. zich niet serieus in de aan
de orde gestelde materie door het raadplegen van de betreffende literatuur
heeft trachten te orienteren. Maar als hij bijv. vraagt, of op de berg Sion misschien
„het kruis van Ons Heer" stond (blz. 36), weet toch ieder uit de
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Aurea (of uit de middelnederlandse dramatische bewerking daarvan, de zog.
Sevenste Bliscap), dat zich daar Sint Jan's huis beyond. En wat moet een
leke-lezer zich voorstellen bij het „stofferen van de kersnacht" en hoe kon het
gevecht van Sint Joris met de draak fungeren in een O.L.V. processie (biz. 39) ?
Wat is de „wysheyt van het paradys" en de „belle van Olifernes" ? Wie is
Cosdras (blz. 40) ? Cosdras kent ook De Roovere (zie mijn uitgave blz. 353).
Waarom namen de beenhouwers een melaatse en later een zot voor hun rekefling (blz. 41) ? Bij de gelijkstelling van Golias met Goliath vraagt men zich
af, waarom de schr. zich niet heeft verdiept in de diverse Golias-verklaringen,
zoals men die bijv. kan vinden in 0. Dobiache-Rojdesvensky

Goliards

Les poesies des

(1931). Wat is de „rok van Libertus" (blz. 44) ? Met „Libertus" zal

wel de overste van het klooster Terolmen bij Mechelen bedoeld zijn, maar
welke rol heeft hij gespeeld bij de „Praalstoet van Pasen 1561" ? Waarom
hadden de valkeniers hun „toondach" of „vogeldach", hun ommegangsdag nu
juist op Pasen ? Waarom komen nu uitgerekend de Bosschenaren tijdens de
kermisprocessie van juli naar Mechelen om het schrijn van S. Rombout te dra235

gen ? Met Vegenche Nostre Seigneur Jhesus-Christ (blz. 47) zal wel Veng(e)anche
bedoeld zijn, maar een leek begrijpt daarvan natuurlijk niets.
Er zijn tal van zaken, die men zonder nadere toelichting niet verstaat. Bijv.
dat in de kermisprocessie de relieken van S. Rombout werden meegedragen,
a Ia. Maar dat er O.-L.-Vrouw en S.-Pieters werd gespeeld en een vergoeding
werd gegeven voor het „cruighen vande spelen" (blz. 50) ? Waarom Been
aantekening bij de „helmskinderen" (blz. 55) ; bedoeld zijn wel de „Heemskinderen" ; en bij de „Moriskensdans" (herhaaldelijk genoemd, o.a. blz. 69) ?
Wat opvalt is, dat niet alleen rederijkers, maar ook o.a. en niet het minst de
ambachten het hunne hebben bijgedragen tot de feestviering (blz. 68). En de
„wijken" ! Op blz. 75 wordt voor het eerst gesproken van de „geselscap vanden
verbeerden" ; wat is dat ?
In het derde hoofdstuk wordt het feest van „Onnozele Kinderen" alleen in
de noot besproken. Merkwaardigerwijze gaat het in de tekst uitsluitend over het
zog. „Ezelfeest" (wat heel wat anders is dan „Onnozele Kinderen"). De overvloedige literatuur over „Palmzondag" (blz. 76) is de schr. ontgaan. Hij had
daarover o.a. bij de ondergetekende zijn licht kunnen opsteken. Wat we leren
is, dat schutters en rederijkers beide hun landjuwelen hadden en dat ze althans
gedurende de 16de eeuw naast en met elkaar leefden en streefden, maar dat de
samenwerking in de 17de eeuw te loor ging.
De invloed van het Humanisme blijkt
althans voorzover die in onze
taal tot uitdrukking kwam een vrijwel te verwaarlozen hoofdstuk. De taal
van de hofhouding was frans en al wat in die taal of in het latijn werd geschreven, zal het yolk nauwelijks hebben beroerd.
Het „tweede deel" (de hoofdschotel) bevat de geschiedenis van de drie
Mechelse rederijkerskamers. Wij volgen de schrijver geboeid bij zijn schildering
van het wel en wee (afhankelijk van de gunst of ongunst der tijden), de
faits et gestes, overwinningen en nederlagen, kortom alle, tot dusver niet of
nauwelijks bekende, lotgevallen, bepaaldelijk dan van „De Peoene" (omdat
over deze, trouwens de voornaamste, kamer de meeste gegevens ter beschikking
stonden). We kunnen er niet aan denken in het kader van een boekbespreking
de lezer een indruk te geven van het overvloedige materiaal, dat bier geboden
wordt en de degelijke reconstructie van het historisch beloop, dat op dit materiaal is gebaseerd. Wij memoreren slechts, dat met name ook de politieke en
sociale betekenis der kamers goed uit de verf zijn gekomen. Veel van wat we
vermoedden, is werkelijkheid gebleken. Men kan zich de rederijkers eenvoudig
niet wegdenken uit het Leven van die tijd (inz. de 16de eeuw) in al zijn
facetten. Men voelt zich bijna beschaamd bier een enkele opmerking te maken.
Toch wagen we het maar. Schrijvers constatering, dat de rhetoricale bedrijvigheid
tijdens de Calvinistische Overheersing (1580-1585) „noodgedwongen " reformatorisch getint was (blz. 103), lijkt me niet in overeenstemming met het
doodvonnis over de rederijkers geveld na de herovering van Mechelen door
Alexander Farnese. Dat vonnis kan toch niet geveld zijn op grond van een
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„gedwongen” meedoen met de Reformatie en de Opstand ? Neen, die rederijkers zullen motu proprio hebben geageerd, ze zullen even hebben kunnen
ademhalen tijdens die „Calvinistische Overheersing". In dit verband moge even
de naam worden genoemd van Willem de Gortter, de, meen ik, bekendste
Mechelse dichter, die een vurig aanhanger was van Willem van Oranje en het
Calvinisme. Maar ook al lang voor hem blijkt de Hervorming beslag te hebben
gelegd op de harten van vele Mechelaren. Ik verwijs hiervoor o.a. naar de al
of niet (vooral niet-)officiele refreinfeesten, waarop menig ketters woord werd
gehoord. Wat me – maar dat is heel wat anders ook heeft verwonderd, is
dat Dr. Van Autenboer niets zegt over de naam „De Peoene" en welk verband
er kan of moet hebben bestaan tussen die naam en de patroonheilige, Johannes
de Evangelist.
Mijn detailkritiek zal ik maar inslikken. Historische termen of verouderde
woorden (ik noteerde er een groot aantal, o.a. op blz. 31, 35, 38, 39, 42, 46,
57, 59, 80, 99, 125, 129, 142 en 146) worden niet verklaard. De Nederlandse
taal, in het algemeen goed gehanteerd, wordt desondanks hier en daar geweld
aangedaan. Zo op blz. 8 : „De liefhebbers van rhetorica worden te veel beschouwd als een zuiver literaire beweging". Op blz. 34 is sprake van het afbreken en opbergen van het „sper, op blz. 91 wordt de meiviering... gevierd.
Op blz. 128 lees ik : „Onze rederijkers bezaten onbewust de kennis van de
volksziel". Ook de bronvermelding laat aan duidelijkheid wel eens te wensen
over. Een voorbeeld : op blz. 222 wordt in noot 118 verwezen naar „Van
Mierlo, O.-L.-V. van Milaan, bl. 497-500", maar waar kan ik dit terugvinden ?
Schr. heeft het nuttig geacht in een aantal bijlagen de lezer een indruk te
geven van Mechelse rhetoricale prestaties. We kunnen hem daarvoor slechts
dankbaar zijn. Bij de daaraan toegvoegde woordverklaring heb ik echter heel
wat aantekeningen moeten maken. Mijn Rhetoricaal Glossarium is kennelijk niet
geraadpleegd, maar ook buitendien rezen bier voor mij zoveel vragen, dat ik
besloot er elders nog eens opzettelijk op terug te komen.
De registers zijn voortreffelijk en zullen zeker nuttige diensten bewijzen.
Tegenover het vele, waarvoor we de schr. niet erkentelijk genoeg kunnen zijn –
lof ook aan de Koninklijke Vlaamse Academie, die dergelijke voortreffelijke
werken uitgeeft, al is het uiterlijk niet altijd aangepast aan de innerlijke waarde
– schaamt men zich bijna te vragen, waarom (zoals in Nederland steeds meer
gebruikelijk wordt) Been samenvatting in een of andere moderne taal is toegevoegd.
Mijn laatste woord is een gelukwens aan de schrijver, die er in geslaagd is
een stuk leven, cultured leven en dat van het „ yolk" uit vroeger eeuwen te
hebben doen herleven.
J. J. MAK
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HET ONUITGEGEVEN TAFELSPEL VAN AL HOY met IJDEL LUSTKEN, WILLEKEN
NOYT GENOECH en BUYCXKEN SELDEN SAT, UIT HET DENDERMONDS
HANDSCHRIFT GEANNOTEERD DOOR DR PAUL DE KEYSER. Gedenkschriften
van de Oudheidkundige Kring van Dendermonde, Buitengewone Uitgaven - Nr. XX (1964).

Toevalligerwijze hebben Prof. em. Dr. Paul de Keyser en ondergetekende
(in Nederlandse bewerkingen van <<La Riote du monde >> in Sp. d. Lett.) ongeveer gelijktijdig de aandacht willen vestigen op een Dendermonds handschrift,
gedeeltelijk uitgegeven door Jan Broeckaert Rederijkersgedichten der XVIe eeuw
(Gent 1893). Er is nogal wat raadselachtigs omtrent Broeckaert's uitgave en we
zien daarom met belangstelling uit naar het in bovenstaande publicatie aangekondigde voornemen van De Keyser dit handschrift in de Verslagen van de
Kon. Vlaamse Academie uitgebreid te beschrijven. Intussen heeft Prof. De Keyser
zich ingespannen uiteraard in verband met dit handschrift – nog iets van de
geschiedenis van de Dendermondse rederijkerij te achterhalen, maar de oogst
kon door de vernietiging van de archieven ten gevolge van oorlogshandelingen
niet anders dan mager zijn.
De uitgever van het tafelspel wordt wat we niet van hem gewend zijn
emotioneel, als hij Broeckaert's uitlating, dat bepaalde in dit handschrift voorkomende stukken een uitgave „in der waarheid niet verdienen" beantwoordt met :
„In der waarheid behoort het „Tafelspel van Ydel Lustken, Willeken Noyt
Genoech en Buycxken Selden Sat" tot een der merkwaardigste geestelijke en
wereldlijke tafelspelen, die we in onze literatuur bezitten" (blz. II-III). Hij
tracht zijn stelling in het vervolg van zijn inleiding aan te tonen en wel door
te wijzen op het belang, dat dit tafelspel heeft 1. voor de filoloog en 2. voor
de literatuurhistoricus.
1k voor mij acht het eerste argument van meer gewicht dan het tweede.
Zeker : verscheiden tafelspelen zijn literair-historisch niet van belang ontbloot,
maar aesthetisch-critisch bezien mogen we ze ook weer niet al te hoog aanslaan.
Wat de benadering van het genre betreft, Prof. De Keyser citeert wel mijn
opmerkingen daarover in De Rederijkers (1944), niet de na rijpere overweging
eraan gewijde bladzijden in Uyt Ionsten Versaemt (1956) blz. 202 e.v., waar
hij meer informatie had kunnen vinden t.a.v. het onderscheid tussen geestelijke
en wereldlijke tafelspelen. Ik meen nog altijd, dat we moeten uitgaan van de
laatste, omdat we die met bepaalde gelegenheden kunnen verbinden (zoals de
viering van Driekoningen, waarop ook H. Stalpaert Van Kerstavond tot Dertiendag blz. 207 e.v. wijst). Een uiterst beknopte ontwikkeling van het genre
van de 15e tot de 18e eeuw gaf ik (anoniem) in WP 6 . Dat het thema van het
„strijdgedicht" heeft meegespeeld, staat voor mij vast, maar de „gelegenheid"
(d.w.z. een feestmaaltijd, waarom dan ook) moet de aanleiding hebben gegeven
en die „gelegenheid" is bij de geestelijke tafelspelen niet zo gemakkelijk vast
te stellen.
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Het spel van Ydel Lustken, Willeken noyt genoegh en Buycxken selden sat
in het Dendermondse handschrift kwalificeert De Keyser als een geestelijk tafelspel en de titel zou moeten luiden Al hoy, want tenslotte blijkt het alleen
maar hooi te zijn, wat de spelers ondanks opschepperij over hun geschenken
hebben aan te bieden. Dat „floor heeft de uitgever geboeid en met een verwijzing naar Grauls (zie blz. VI) wil hij teruggaan tot de bijbelse uitspraak :
„Alle vleisch is hooy ende alle sine glorie als die bloeme des hooys". Hij zegt
niet, waar die uitspraak in de bijbel te vinden is. Bedoeld moet wel zijn Jes.
40 : 6, waar zowel de Statenbijbel als de nieuwe vertaling van het Nederlands
Bijbelgenootschap gras geven i.p.v. hooi en niet bloeme des hooys, maar bloem(e)
des velds. Welke bijbelvertaling heeft de door schr. naar Grauls aangehaalde
lezing ? De Vulgaat heeft weliswaar hooi (fenum), geen bloeme des hoois,
maar des velds. Of fenum ook „gras" kan betekenen ? Men zou het wel denken
o.g.v. fenum secare = maaien. Hoe het zij, in het 16e-eeuwse Nederlands kon
hooi inderdaad „gras" betekenen, blijkens de in WNT i.v. Hooi bet. 1) aangehaalde plaatsen, t.w. Anna Bijns 451 : „Esaias seyt : alle vleesch is hoy. Gelijc
die g r o en te des boys geringe vergaet, So enz." (waarna tussen haakj es
volgt „verg. Jes. 51, 12, wat wel moet zijn Jes. 40, 6) en Marnix Ps. 37, 1 :
„Want sy (de boozen) als hoy stracks worden afgesneden". Hooi lijkt me minder juist dan gras, immers gras is vergankelijker (en wordt in die zin ook
veelvuldig gebruikt in het 0.T.) dan hooi, dat toch altijd een (voor dieren)
min of meer duurzaam voedsel is. De vergankelijkheid, ijdelheid des levens,
wordt, dacht ik, beter door gras dan door hooi uitgedrukt.
Maar dan is er nog de befaamde „hooiwagen" (waarin hooi wel hooi moet
zijn) waarvan ieder wil plukken. Wil dit zeggen, dat ieder zich te goed wil
doen aan of verrijken met ijdele zaken ? Dan moet hooi wel als iets ongunstigs
(ijdels, aards, vergankelijks) worden opgevat. (zie Naschrift)
Wat de aesthetische waarde van het spel aangaat, ik kan die niet zo hoog
aanslaan. Vooral compositorisch lijkt het me minder geslaagd. Aan Ydel Lustken
(een vrouwengek) is in verhouding tot de twee andere personages : Willeken
Noyt genoegh (een geldjager) en Buijcxken Selden Sat (een smulpaap) te
veel aandacht besteed. De invectieven aan zijn adres (met al die sexuele toespelingen) worden op de duur vervelend. Andere bezwaren slik ik nu maar in.
Voor de filoloog is de tekst daarentegen bijzonder interessant. Ik moet zeggen,
dat ik bewondering heb voor De Keyser, dat hij het heeft aangedurfd een zo
moeilijke tekst uit te geven. Het merkwaardigste van alles is, dat hij naar het
schijnt heeft gemeend het zonder raadpleging van de woordenboeken te kunnen
klaren. En soms heeft zijn intuitief aanvoelen hem werkelijk de juiste weg
gewezen. Maar als men bij al de overbodige of onjuiste emendaties, de niet
opgemerkte corruptelen, de niet verklaarde woorden, enz. leest dat exonereren
„te neer drukken" zou moeten betekenen i.p.v. „ontlasten, ontladen", dat tot

sulcken termijne wordt weergegeven met „door zulk lijden" i.p.v. „bij tijd en
wijle", dat Tcrakeel es al van sueren biere zou moeten zijn „de twist gaat over
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het verzuurd bier" (het gaat in de tekst helemaal niet over bier, laat staan
verzuurd bier) i.p.v. „het wordt een afschuwelijke zaak", dat in ten derf u geven
niet zeer boy het woord boy als „boodschap" wordt begrepen en de zin vertaald
met „niet zeer Uw belang dienen" i.p.v. U niet al to veel ergeren (ergernis,
verontwaardiging of verbazing geven) ik noem zo maar wat, want als ik regel
voor regel onder de loup moest nemen, dan was het eind weg dan betreurt
men toch die spontane tekstverklaring.
Ik ben dankbaar voor deze uitgave, omdat die juist ook voor de vakgenoten
zoveel vragen doet rijzen, dat indien ze zich er ernstig mee bezighouden, het
een rijke aanwinst kan vormen voor de kennis van het 16e-eeuwse Nederlands,
inz. van de rederijkers.
J. J. MAK
NASCHRIFT : Nadat het bovenstaande geschreven was, ontdekte ik, dat De
Keyser's bijbeltekst (naar Grauls) niet Jes. 40 : 6 is geweest, maar de kennelijk
op die tekst teruggaande plaats in I Petrus 1 : 24, die in MNW . i.v. Hooi naar
hs. 75 (d.i. hs. Leiden, Lett. 250, le helft 15e eeuw, zie Bouwstoffen no. 699)
aangehaald wordt als „Alle vleisch is hooy en de alle sine glorie als die bloeme
des hooys".
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DE GEDICHTENVERZAMELING
VAN JACOBUS DE MOOR
(1598)
In de eerste jaargang van dit tijdschrift hebben wij in een korte
bijdrage 1 op het bestaan gewezen van een tot nu toe niet bestudeerde
zestiende-eeuwse gedichtenverzameling die in de Koninklijke Bibliotheek
te Den Haag bewaard wordt. Wij stelden toen een uitvoerige bespreking
van dit handschrift in het vooruitzicht, welke belofte wij thans inlossen.
Dit handschrift dat summier beschreven wordt in het Verslag over
den toestand der Koninklijke Bibliotheek in het jaar 1906', en ook
door Dr. A. Van Els'ander in zijn bekende studie over Het Refrein in
de Nederlanden tot 1600 wordt vermeld 3 , draagt als signatuur
133 H 36. Het bestaat uit 63 papieren bladen, formaat 98 x 155 mm.,
met een onregelmatige bladspiegel en met een watermerk dat door de
merkwaardige papierverdeling nergens in zijn geheel voorkomt en dat
wij noch bij Briquet, noch bij Churchill hebben weergevonden. Het eerste
blad is onbeschreven. Op het laatste beschreven blad volgen nog vier
blanco bladen. Het handschrift bevat een dubbele foliering : een oudere
die in inkt werd uitgevoerd en van de vijfde pagina af, per bladzijde,
tot pagina 106 gaat, een jongere in potlood per blad, die op de derde
Een nieuwe lezing van Cornelis Cruls' psalmbewerkingen in een onbekend handschrift
van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, in : Spiegel der Letteren, I, 1957, blz.
222-224.
2 Daar lezen wij op blz. 22 : „27. Refereynen en Liedekens. 58 bl. 97 x 155. Einde

16de eeuw. Protestantsche verzameling uit Antwerpen (vgl. acrostichon op bl. 58 recto).
Onder de meeste stukken : R.S.A. (1= Rien sans Amour ? Vgl. acristichon op bl. 12
verso). Perk. omslag. Op 't eerste blad : Jacobus De Moor est possessor huius libri.
Anna 1598. Aangekocht op de auctie – Van Huffel te Utrecht, 16 Maart 1906 (cat.
N° 1592).3 Gent, 1953, blz. 26. Dr. A. Van Elslander met wie wij eerst afgesproken hadden
het handschrift van J. De Moor samen te bespreken heeft er in toegestemd dat het
alleen door schrijver dezes zou worden gedaan.
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bladzijde begint en tot 58r strekt. Deze laatste foliering dekt dus alle
beschreven bladzijden.
Het schrift, ofschoon van tweeerlei aard gedeeltelijk gotisch cursief
en gedeeltelijk humanistisch – is van een hand, zoals duidelijk blijkt uit
de teksten waar de twee soorten schrift door elkaar gebruikt zijn. De
inkt is verbleekt en vertoont thans een bruine kleur. Er is noch afschrijving , noch merkbaar. Aileen de bladzijden 88-94 bezitten
custoden.
Het geheel is gebonden in een perkamenten band, waarop generlei
aanduiding is aangebracht 4.
Het handschrift werd door de Kon. Bibliotheek te Den Haag aangekocht op de auctie Van Huffel te Utrecht op 16 maart 1906.
Wij laten nu eerst een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van
ons manuscript volgen, waarna wij enkele beschouwingen aan de verzamelde gedichten zelf en aan hun verzamelaar zullen wijden. Bij onze
beschrijving van de inhoud nemen wij de jongste paginering over. Van
de refreinen geven wij achtereenvolgens de stokregel en het incipit.
Van de andere strofische gedichten publiceren wij telkens de eerste
strofe, terwij1 wij de korte teksten in hun geheel laten afdrukken. Om
bij onze bespreking achteraf van een eenvoudige verwijzing te kunnen
gebruik maken hebben wij de gedichten genummerd. Al wat uit het
handschrift wordt overgenomen staat cursief.
(fol. 1r), Jacobus De Moor est possessor huius libri. Anno. 1598.

Deuyse. Tis verloren, de moor ghewasschen. A. 1598. Niet
yonder Godt. &c.
(fol. 1v) Blanca
Nr. 1 (fol. 3-5) Refrein van 5 strofen van 16 verzen elk.
Titel : Refereijn
Stok : faelgeert ons voorspoet Adieu vriendts confoort/
Incipit : Hoe volmaeckt ons leeuen met deuchden doortreckt
Onder het gedicht : finis R.S.A.
Nr.

2

(fol. 5v-7) Refrein van 4 strofen van 16 verzen.
Titel : Geestelijck Refereijn.
Stok : Maer lieff v groote liefde sedt ick hier teghen/

4 Wij zijn veel dank verschuldigd aan Dr. P. J. H. Vermeeren, Conservator van de
Handschriftenafdeling der Kon. Bibliotheek te Den Haag, die ons voor de beschrijving
van het handschrift nuttige inlichtingen heeft verstrekt.
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Inc. : 0 wtterste troost mij[n)der sielen soetheijdt
Order het gedicht : finis R.S.A.
(fol. 7v) blanco
Nr. 3 (fol. 8-12) Fragmenten uit de psalmbewerkingen van Cornelis
Crul, in de volgorde Str. 6 uit Prologne 13e psalm, str. 1 uit
bewerking van psalm 77, str. 1 uit prol. ps. 13, str. 2 uit bewerking ps. 77, str. 2 uit prol. ps. 13, str. 3 uit bewerking ps. 77, str.
2 uit prol. ps. 13, str. 3 uit bewerking ps. 77, str. 3 uit prol.
ps. 13, str. 4 uit bew. ps. 77, str. 5 uit prol. ps. 13.
Zie hierover ons artikel in Spiegel der Letteren, jg. 1, 1957,
blz. 222-224.
Nr. 4 (fol. 12v) Acrostichon-gedicht.
R Ras broeders hoort
I
Iacob die spreeckt waerachtich
E En v. toch spoort
N
Naer sijn schrijuen seer reijn
S
Staet op sijn woort
S Sijn woordt is wt Godt crachtich
A All die t'gelooue voort
Nu drijuen allen gemeijn
N
S Sullen bier vruchten
A All in dit aertsche pleijn
M Moeten bewijsen vierich fijn
O
Off anders ist dangierich pijn
U
Uoordaen wilt goedertierich sijn
R Recht gaet naer desen treijn.

Nr. 5 (fol. 13) Gedicht van 5 strofen van 14 verzen elk.
Boven de laatste strofe : Prince. Geen stok.
Eerste strofe :

T' geloof is loot
Daer Been wercken en volghen
Spreeckt Paulus bloot
Tot den Romeijnen claer
Ghij die sijt ghenloot
En leeft naer t'vleesch verbolghen
Soo lijdt den gheest noot
En schreijt met suchten swaer
Maer wie wettelijck strijdt
2 43

Spreeckt die schriftuere deter
Van die sail Godt de traenen dwaen
Die hier op droeue baenen gaen
Volcht Godts vermaenen saen
Sijn lieffd is groot voorwaer.
Onder het gedicht : finis R.S.A.
Nr. 6 (fol. 15) Gedicht van 6 strofen van 11 verzen.
Eerste strofe

Mijn herte moet verblijden tot desen tijden
Door Goodts genaedicheijt
Dat hij de sonde soo stelt hesijden
Voor die haer verniijden // van ongherechticheijt
Die will hij bevrijden // soo die schriftuere wtleijt
Daeroni broeders maeckt u bereijt
Wilt ontwaeken // Bonder staeken // blij
Soo wordij vrij
Want Christus seijt comet all tot mij
Ick will ontfaen // die sin belaen
Elck een wie dat hij sij.
Onder het gedicht : finis R.S.A.
Nr.

7

(fol. 18-20) Refrein van 5 strofen van 17 verzen.
Stok : Wat de siele goet is doet dat lichaem wee.
Inc. : Deter sin veell consten den lichaeme pro fijtelijck.
Onder het gedicht : finis.
(fol. 20v), blanco

Nr.

8

(fol. 21-22) Gedicht van 5 strofen van
ste strofe : Prinche. Geen stok.
Eerste strofe

8

0 vremdt gedacht
Ghij doet mij dicmaels duchten
en dat door cracht
Dat Ick om haer moet suchten
T'is lieffde groot
Die altijt in mij sal bloeijen
T'sij wie d'omstoot
De wortel sail altijdt groefren.
Onder het gedicht : finis R.S.A.
(fol. 22v) blanco
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verzen. Bowen de laat-

Nr. 9 (fol. 23-24v) Refrein van 4 strofen van 13 verzen.
Stok : Spant de lelie en dubbele roose de croone
Inc. :
op floristen // die verquisten der ghesonden stant //

want
Onder het gedicht : finis.
Nr. 10 (fol. 25-26) Gedicht van 6 strofen van 5 verzen.
Eerste strofe

✓ nu verblijt // In desen tijt
All in den Heere rustich
Met soet geluijt // roept hij sijn bruijt
Ghij sijt mijn spruijt // gaet tot mij wuijt
Ontfanght de croone lustich /
Onder het gedicht : finis R.S.A.
Nr. 11 (fol. 26v - 27v) Gedicht van 6 strofen van 6 verzen.

Eerste strofe

O godt almachtich
Aaenhoort mijn bitter claeghen
✓ gramschap crachtich
Die last doch wat vertraeghen
✓ justitie groot // en doot
Doet mij versaeghen /
Onder het gedicht : finis R.S.A.
Nr. 12 (fol. 28-29v) Gedicht van 4 strofen van 9 verzen.
Eerste strofe

Bedroeft is mijn hert // met smert
Roep Ick met groot verlanghen
Het vleesch dat mij seer deert // dat begeert
Te gaen sijn Wilde ganghen
Dus roep Ick tot v. o Heer
Siet mij toch van bouen eens neer
Heel teer ligh Ick ter neer gheslaegen
Te neemen eenen keer // Ick begeer
Vercort doch niet mijn daegen /
Onder het gedicht : finis R.S.A.
Nr. 13 (fol. 30-31v) Refrein van 4 strofen van 17 verzen.
Titel : Geestelijck Refereijn

Stok : Om dat sij vender lichte des woordts berooft sijn
Inc. : Well to recht leert ons den Heer omnipotent
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Nr. 14 (fol. 32-33v) Gedicht van 10 strofen van 4 verzen.
Eerste strofe

Ick stondt
All voor die weereldt rond
In Goodts behagen claer // voorwaer
Sijnen geest blies wt sijnen niondt
Doers leeffde mijn ziell aldaer
Onder het gedicht : finis.
Nr.

15

(fol. 34-35v) Refrein van 4 strofen van 22 verzen.
Titel : Geestelijck Refereijn
Stok : Midts s'Vaders gratie door den soon verlost
Inc. : Tza all die oyt sondich // hem oyt heeft ghetoont
Onder het gedicht : finis

Nr. 16 (fol.

36-38)

Eerste

Gedicht van

5

strofen van 11 regels.

strofe
0 Heer seer goet voll van ghenaeden
Die dicwils v. weldaeden 1/
heeft verthoont
In teghenspoedt mit druck belaeden
En wilt mij niet versmaeden // die 't leeuen schoont
Ick roep tot dij die Inden Hemel woont
Want s' menschen troost // vind' ick altoost // haest
wtghebloost
En cranck van trouwen
Zeer weijnich vrienden Int benouwen
Maer ghij o Heer // laet nemmermeer // benout sin seer
Die op v. stellen haer betrouwen
Dies sijdij t' fondament daer Ick op wil bouwen

In

de 0 van het eerste vers schijnt een S verwerkt to zijn.

(fol. 38v) Blanco
Nr. 17 (fol. 39-40v) Refrein van 4 strofen van 17 regels.
Stok : Sijn sij als Midas niet seer qualijk beraeden

Die dees const versmaeden ?
Inc. : Om dat men Rhetorica dus gaet misprijsen
Onder het gedicht : finis.
Nr.

18

(fol. 41-42) Gedicht van 6 strofen van 4 verzen.
Eerste strofe

Te nacht // seer .yacht // lach Ick in fantasijen
Ieucht // en vreucht // quarn mijnen geest bestrijen
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Den hemel rondt //

Bach

Ick terstondt // vergaert
ghepaert

Midt lust aen alien sijen
Onder het gedicht : finis
Nr. 19 (fol. 42v-44) Gedicht van 4 strofen van 9 regels.
Eerste strofe

Och wreedt bediedt // Baer Ick aff singh dit liedt
Ghij brenght mij In doleuren
Want quellingh siet // nu crachtich tot mij vliedt
Miin lieff en mach mij niet ghebeuren
Gheen nzeerder noot // en isser ter weereldt bloot
0 bitter Boot // Ick moet v nu beseuren
Haer wesen goet // brengt mij In desen gloet
Sij doet onsoet
Mijn vreucht // en Ieucht veranderen In treuren
Onder het gedicht finis. R.S.A. En in de krullen bij deze
letters : Abuz
Nr. 20 (fol. 44v links)

Rondeel.
Het zioeijen vanden
Can mij suo niet vermaken /
Als t'vloeijen van dees wijn.
Het vloeien vanden rijn
Is maer een ijdel schijn /
Om 't hers met vreucht to raken.
Het vloeijen vanden rijn
Can mij zoo niet vermaken.
Nr. 21

Een ander.
vous, a moij ik hoor
veel liever dan alarmen /
Of misdoen in 't hooch koor.
A vous, a 7;zoij ik hoor
veel liever in mijn oor /
Dan la, sol, fa, mi carmen.
A vous, a nzoij ik hoor
veel liever dan alarmen
Gabriel Selbyer
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Nr. 22 (fol. 44v rechts)

Chanson op de voijse, Die lustelijke
Meij Christus plaijsant, of, Sterkt
mij o godt mijn toeverlaet &c.
Och of den mensch soo waer bedacht
Dat hij sich niet mis Binge, noch verhinge
Daer is niet dat hem meer toelacht /
dan d'aertsche schat end' dinge / seer geringe
Die doch niets is, als men 't aen siet /
Even gekk een bevend riet /
datmen maer eens siet swerven /
Daer na soo moet'et sterven end' verderven.
&c.
Tot Emmerik gemaekt ofte gedicht.
Naer deucht end'eer, wendt uwen keer /
End'allen gedachten :
Hij sal u weer/schenken veel meer
sijn Goddelijke crachten. ofte
vreedsamelijcke crachten.
Nr. 23 (fol. 45-46) Refrein van 4 strofen van 23 verzen.
Stok : Om uws naempts wille Heer beschermpt v schae pen.
Inc. : Van den midder = nacht o Heer tot den morghen
Nr. 24 (fol. 46v-48) Refrein van 4 strofen van 17 verzen.
Titel : Ref ereijn
Stok : D'ongeleerde na der wereldt heeft Godt bemindt
Inc. : Mits dat de wijse der wereldt hooch geacht hier /
Nr. 25 (fol. 48v-50) Refrein van 4 strofen van 17 verzen.
Titel : Refereijn
Stok : Die Christus door 't geloove weerdich gemaekt heeft.
Inc. : Door der slangen bedriechlijk onbesneden zaedt /
Nr. 26 (fol. 50v-52) Refrein van 4 strofen van 16 verzen.
Stok : Is dit de waerheijt ? pet : maar 'tmoet sijn geswegen.
Onder het gedicht : Finis.
Nr. 27 (fol. 52v-54) Refrein van 4 strofen van 15 verzen.
Titel : Ref ereijn in 'tsotte en vol leugens.
Stok : Hij en derf altijdts niet klagen / die eens verheugt.
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Inc. : Een sot Zeeuwken / hoort mijn bijsondere /
Onder het gedicht : Finis.
Nr. 28 (fol. 54v-57) Refrein van 4 strofen van 24 verzen.
Stok : Bemint Godt boven al / uwen naesten daer naer.
Inc. : Die alleene Godt lof end' glorien biedt /
Nr. 29 (fol. 57v links)

In Dominum nostrum Pelle
lupina amictum.
Stellata Serpens liberum tegit Patrem,
Fulgeta torques diphteratus juppiter,
Obit tremendus Herculem nigentem (lees ingentem) leo;
At tu rudentis pelle sub lupi later.
Illi insolentes gloria aliena tument,
Sed tu modestus pelle sub tua sapis
Composuit maximam partem
Clarissimus Dominus
Aescalis.
(fol. 57v rechts)

Aen 's hemels gevest met een blinkered' sterren slangh
Vader Bachus orncingelt, der blixem 's menschen dwangh
Jupiter vlikert, met een waeijens kleedt orngegort,
Den grooten Hercules op een leeuw sijn cracht uit stort
Sij schuijit onder den ruijgen des ruijschende wolfs
huijdt
Sijlieden door eens anders heerlijkheijdt op geruijt
Met opgeblasenheijdt in sinnen hoof vaert swellen :
Maer gij met stilheijdt u anmelt wijs in des wolfs velle.
Nr. 30 (fol. 58) Acrostichon-gedicht :
Al ben ik desolaet end' bedroeft,

Inwendich,
Niet :
Nochtans en wil (indien 't peijs is) treuren
Behendich.
'T is mij valschelijk berooft met verraedt
Waerom sochtmen twist op 't landt twelk tot vrede Riedt ?
End' dat moest ik ontgelden (Eijlaes ! soo elk
Aensiet,
Branden.
Roovend' mijnen rijkdom, met moorden
Afliet !
Patientie met fob Och oft met mij
End' dat de blinde sage : Ik en eiste (lezing onzeker) Niemanden
Nietdan, die mij leverden indes wolfs
Tanden.
249

Nr. 30 (fol. 58v) Frans gedicht

Francois premier
Fust prisonnier
faict a Paris/
Son fils aisne/
Empoisonng/
Perdit la vie.
En Joutte et rij
Mourut henri/
d'un coup de lance.
Franchois second/
Par le poison/
Laissa la France.
Charles aussi
mourut ainsi.
Et de mort telle
Fust Alencon/
Par le poison/
Plate mortelle.
Henri, le tiers/
sans heritiers/
Fin de sa race/
d'un jacopin/
Ruse et fin/
sentist l'audace.
Voila ce sont
de vie a mort/
Et court histoire/
de tant de Roijs/
du sang Valoijs /
En peu de gloire.
Anagramme de Charles de valoijs.
CHASSEUR DELOIJAL.

Wie bovenstaand gedetailleerd overzicht van de hier besproken bundel
met aandacht bekijkt, komt tot de conclusie dat onze verzameling een
250

tamelijk heterogeen karakter vertoont. Wij vinden er inderdaad geestelijke en wereldlijke poèzie door elkaar gemengd en in verschillende
dichtvormen : refreinen, andere strofische gedichten (meestal liederen),
een paar rondelen, twee acrostichon-gedichten ook een vertaling uit het
Latijn en een gedicht in het Frans. Bij twee teksten wordt de naam van
de auteur (Gabriel Selbyer en Aescalis), genoemd. Het heeft ons dan
ook niet verwonderd een aantal van de bij De Moor gebundelde gedichten nog elders to hebben aangetroffen.
Nr. 1 (fol. 3-5). Dit reefrein op de stok faelgeert ons voorspoet adieu
vriendts confoort vinden wij eveneens in het handschrift uit het British
Museum, Sloane 1174, fol. 74v 5 . Bij vergelijking van de twee lezingen
hebben we geen noemenswaardige varianten genoteerd.
Nr. 3 (fol. 8-12). Hier vinden wij, door elkaar, een aantal fragmenten resp. uit Cornelis Cruls' proloog tot de bewerking van psalm 13 en
uit zijn bewerking van psalm 17 zelf. Deze teksten komen ook voor in
het reeds genoemde handschrift uit het British Museum. Over de opneming van deze stukken in de verzameling van Jacobus De Moor hebben
wij vroeger reeds een mededeling gepubliceerd in de eerste jaargang van

Spiegel der Letteren'.
Nr. 7 (fol. 18-20). Dit gedicht is ons uit geen andere verzameling
bekend, maar het wordt hieronder in onze commentaar bij nr. 25 nog ter
sprake gebracht.
Nr. 14 ( fol. 32-33v). De hierboven reeds geciteerde eerste strofe van
dit lied komt bijna letterlijk overeen met het begin van een lied uit
David Joris' Gheestelijck Liedt-Boecxken... (Wieder, CIII), fol. 47v48v, dat luidt

Al voor des werlts grout ick stontl
In Godes behagen klaer voorwaer
Sin Gheest blies in mijnen mont/
Doen lee.fde min ziele aldaer.
Het lied bij De Moor is echter tweemaal zo lang als in de bundel van
David Joris, en heeft verder in het hele gedicht slechts een paar verzen
5 Zie het artikel door A. Van Elslander en L. Roose, Het handschrift der zogenaamde
„Refereynen van C. Crul", in : De Gulden Passer, XXVII, blz. 36-69. Het bier bedoelde
refrein wordt er vermeld op bIz. 41.
6 Zie voetnoot 1.
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met zijn voorbeeld gemeen. Het lijkt ons dan ook dat de auteur in onze
verzameling zich alleen door David Joris tot het schrijven van een bijna
volledig nieuw lied heeft laten inspireren, en verder zijn eigen weg is
gegaan.
Nrs. 20-21-22 (fol. 44). Er is o.i. reden om deze drie gedichten samon
te beschouwen. Van nr. 22 wordt gezegd dat het „Tot Emmerik gemaekt
ofte gedicht" werd, terwij1 het eerste van de aan Gabriel Selbyer toegekende rondelen de Rijn vermeldt. Aangezien het tweede rondeel van
geen bijzondere eerbied tegenover het misgebeuren blijk geeft hebben
wij ons afgevraagd of de auteur van de drie gedichten niet onder de
naar het Rijnstadje Emmerich uitgeweken, of aldaar oorspronkelijk wononde, Nederlandssprekende gereformeerden gezocht dient te worden.
Opzoekingen in het Stadtarchiv te Emmerich, het Hauptstaatsarchiv te
Dusseldorf en het Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland eveneens te Dusseldorf, zijn spijt de bereidwilligheid van de aangeschrevenen
zonder resultaat gebleven. Wij kunnen derhalve ook geen affirmatief
antwoord geven op de destijds door Dr. J. C. Arens in de Nieuwe Taalgids (LIV, 1961, blz. 256) gestelde vraag, „of er niet meer bewaard is
(dan de gedichten van B. Ruyssenberch uit Emmerik) op het stuk van
Nederlandse literatuur in zijn streek, waar vaststaat, dat men in Kleef
tot in de vorige eeuw Nederlands gesproken, en in het Nederlands gedrukt en gepreekt heeft".
Nr. 23 (fol. 45-46). Dit refrein op de stok Om uws naempts willen
beer beschermpt u schaepen telt slechts drie strofen, wat ons laat vermoeden dat de lezing niet volledig is. Inderdaad, in het handschrift uit
de Koninklijke Bibliotheek te Brussel II, 129 waar het eveneens (op
fol. 75) weer te vinden is, telt hetzelfde refrein vier strofen. Bij De
Moor ontbreekt de prince 7. De andere varianten zijn onbelangrijk.
25 (blz. 92-95). Dit refrein (op de stok Die Christus door 't geloove weerdich gemaekt heeft) is, naast de aan C. Crul toe te schrijven

Nr.

gedichtenfragmenten en de op naam van Gabriel Selbyer geplaatste
rondelen, het enige Nederlandse gedicht waarvan de auteur ons bekend
is. Het refrein is afkomstig van een op 21 augustus 1559 door de Ant7 Zie Dr. C. G. N. De Vooys, Een onbekende verzameling ref reinen uit de eerste helft
van de zestiende eeuw, in : Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie, XXI,
1928, blz. 191-232, waar het bier besproken gedicht op blz. 216-218 afgedrukt is.
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werpse „Violieren" ingerichte dichtwedstrijd op de vraag Wie werdich
is Christus geschonken genade. Wij vernemen deze bijzonderheid uit een
nota achter een ander afschrift van het ons bier bezig houdende gedicht
in de bundel van Jan de Bruyne (Zie Ruelens, III, blz. 186), waarin ook
de naam van de dichter vermeld wordt :

Op de vrage Wie werdich is Christus geschonken genade.
Op de Violieren tot Antwerpen. Anno 1559 21 Augusti.
Per Cassyere van den Bossche, den vierden prys, eenen stoop.
Als wij de versies bij De Bruyne en bij De Moor vergelijken, stellen
wij geen noemenswaardige verschillen vast. Alleen blijken bij De Moor
in strofe 1 vers 5 en in strofe 2 vers 13 te ontbreken.
Over de rederijker Cassyere schreef Dr. W. Van Eeghem een uitvoerige
bijdrage 8 , waarin hij een oplossing gaf aan de, voor het eerst door
Ch. Ruelens opgeworpen vraag of er meer dan een zestiende-eeuws
dichter onder deze naam is opgetreden. Van Eeghem kwam hierin tot
het besluit dat slechts een rederijker deze naam gedragen heeft en wel :
„Jacop Jacopsoon Cassyere, factor van de rederijkerskamer Mozes Doom
te 's Hertogenbosch, wiens werkzaamheid we kunnen volgen van 1556
tot 1574 en die in 1561 te Antwerpen den hoogsten prijs en elders meer
dan een onderscheiding verwierf" 9.
Cassyere behaalde zijn prijs op het Antwerpse landjuweel met een
esbattement, maar ook het sinnespel dat hij er namens de kamer van
's Hertogenbosch aanbood is niet zonder verdienste. Bij herlezing van
dit spel 10 is het ons opgevallen dat een refrein bij De Moor hiermede
in gedachten en expressiemiddelen een tamelijk sterke overeenkomst
vertoont.
In zijn antwoord op de vraag Twat den mensch allermeest tot consten
verwect laat Cassyere op het verzoek van „Tgoethertich vermueghen"

Mijn vrienden wilt ons noch hier by ontknoo pen
Welcke consten na des waerheyts beschouwen
Men dan voor de loilijckste sal houwen
En die den mensch meest sijn dienende hier
„Des Waerheyts bewijs" voorhouden :

Godt in sijn woort kunnen, hem aennemen Fier
Door dbetrouwen, met wercken der caritaten
Is de principaelste die ghy moet aenvaten
raadsel der vier Cassieres (ca. 1555-ca. 1585), in : VMKVA, 1938, blz. 91-198.
9 Dr. W. Van Eeghem, a. art., blz. 116.
10 Het werd, samen met al het andere aan Cassiere toe te schrijven werk in bijlage
bij Dr. Van Eeghems artikel afgedrukt. Zie aldaar blz. 151-173.
'8
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Want sy en is niet alleen profitable
Dlichaem / maer oock der zielen / en laudable
By alle Godts vruchtighe Constenaren...
Deze kunst, „Gods conste", is dan ook – al zijn de uitvoerig beschreven
septem artes niet zonder betekenis – de principaelste en iedereen wordt
er door hetzelfde personage toe uitgenodigd zich op deze kunst toe te
leggen.
Wie het refrein op de stokregel Twat de siele goet is / doet dat
lichaem wee uit onze bundel (nr. 7, fol. 18-2(4 naast de moraliteit van
Cassyere legt, kan niet anders dan zich de vraag stellen of dit niet
eveneens afkomstig is van de dichter die zich op het Antwerpse landjuweel heeft onderscheiden. Het zou ons te ver leiden, moesten wij Kier
sinnespel en refrein grondig met elkaar willen vergelijken. Wij laten
het onderzoek dan ook aan de lezer zelf over en drukken bier de tekst
van ons refrein af. Wij doen dit niet zonder er ook de aandacht op te
vestigen dat de door het sinnespel gegeven solutie (Gods g,eest) ook als
idee in de laatste strofe van ons refrein niet ontbreekt.

Daer sijn veell consten den lichaeme profijtelijck
Die den godt venter off buijck heeft ghevonden
En som veell inde keuken brenghen/daer tijtelijck
Meest alle constenaers aen sijn ghebonden
De welcke hoe sij sijn / sonder een naer t' gronden
Des rechten woordts t'sijn all tacken en vruchten siet
Vanden verboden boom daer meest elck in sonden
Deur valt ende met Adam den doot eet en bespiet
Waer deur wij nochtans meijnen maer nee.n t'is niet
Het leeuen te vinden en goden te wesen
Hebbende inden boom des leeuens verdriet
Daer die eenige const Goodts wt compt geresen
Dits Godt en sijn woordt
Kennen gehoorsaem te sijn een satan te lee deur hem gepresen
Sonder welcke niemandt en mach ghenesen
Vander slanghen fenijn maer men seijt bij desen
Twat de siele goet is / doet dat lichaem wee.
2.

Dees eenige const en will schier niemandt kennen
Connen / weeten / lijden / noch ghedooghen
Waerom sij will t'hert met ghedachteni en sinnen
In Godt getrecken t'vleesch teghendeel tooghen
De vijgeblaeders ons vernuffts t'sgeests bedroogen
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Van ons neemen tot kinders dooren en rotten maeken
Voor de weereldt en wederstoppen de oogen
Deur t'serpent gheo pent d'welck mij seer laeken
d'aenneemen des wetenschaps des appels smaeken
T'fenijn des eijghen wildts en wercx doen wtspouwen
Ons niet laeten doen rouwe / willen / noch waeken
Dan dat Godt int ons doet / can / will en gaet bouwen
En spijse die t'vleesch huwelijck can verdouwen
Dats
staen nae Goodts will met corten beschee
Der sielen leeuen gheeft sij ons ter couwen
Godt in Godt soecken maer nae t' sgeests aenschouwen
Twat de siele goet is doet dat lichaem wee.
3.
Mits dat deer const wee doet ende contrariseert
D'lichaem t'vleesch off alsmen seijt de mensche natuerlijck
En als geest niet dan s'geest const en laud Bert
Soo achtse den meesten hoop om leeren stuerlijck
Jae een broijloose conste soo d'ander puerlijck
Bouen gepresen wordt / ghehouden in eeren
Die oock beminders inden schijn geduerlijck
Maeckt tot Prince / Jae meesters en heeren
T'vleesch als vleesch en can off en will hem keeren
Dan tot vleeschlijcke dinghen die t'selue duncken goet
En soo wordt de const Goodts den verherden weere
Eenen staen des aenstoodts Jae een keije onsoet
Der schandalisatie daer de sulcke moet
Deur vergaen verdrincken in sijnder conste zee
Ghij constige maer onconstich voor den heere vroet
Hebt bier op acht merckt en leert desen voet
IVat de siele goet is doet dat lichaem wee.
4
Hierom sietmen meest elck in sijn const verstijuen
Ende der slangen / meer dan Goodts woordt gehoor geuen
Sulck philosoph wilt all weeten en beschrijuen
En hem selue en kent / off en weet hij niet even
Sulck Grammaticus / off Rhetorisijn verheuen
Acht meer op sijn wel spreken dan leeuens saelen
Sulck musicijn / sietmen meer aen sijn noten cleuen
Dan aen Goodts wet / ende des geests verhaelen
Sulck Astronomijn deursiet all t'shemels paelen
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En den put recht voor hem / en wordt hij niet gewaer
De medecijn will elck ghenesen sijn qualen
En sijn selffs siell versuijmt off brenght bij in vaer
En soo elck int sijne waer Goodts conste eerbaer
Aileen teghen .re fit en als onconst snijt in twee
Dwelck den onconstigen is om hooren
Dus ist well waer d'blijckt en t'sall blijcken hiernaer
Wat de siele goet is / doet dat lichaem wee.
5.

Niet dat Ick hier eenige conste verwachte
Die redelijck sijn ende sulcke recht
Sonder aennemen in Godt geest die alleen oijt wrachte
Alle goede conste Inde menschen niet slecht
Maer wat can / weet / off doet hij / hoe constich gehecht
Aen t'sweerelts consten die deer eenigen niet en can
Dats Goodts woordt in Godt kennen beleuen als een knecht
Off scholier des geestes nae Goodts behaegen dan
Voorwaer met eenen bottaert / Jae een verwijfft man
Van de const
Die hij alleen ghebruijckt .yonder Godt en hiervan
Siet niemandt dan den reijnen en is hij reijne
Soo oock alle dinge t'sij int wijde off bree
Dwelck s'menschen vernufft is to enghe pleijne
Dus prinche blijif Ick bij den reghell ghemeijne
'Vat de siele goet is / doet dat lichaem wee.
finis.
Nr. 26 (fol. 50v-52). Dit rechtstreeks uit de godsdienstige beroerten
ontstane felle anti-roomse refrein op de stok Is dit de waerheyt ? pet !
maer 't moet sijn geswegen is ons ook uit de verschillende edities van
de zogenaamde Schriftuurlijke refreinen bekend. Wij vinden het in de
destijds door Prof. De Vooys besproken Dordtse uitgave van 1592 ",
maar ook in de omstreeks 1580 verschenen Delftse editie en in een
uitgave zonder aanduiding van drukker of plaats die in 1558 in het licht
is gegeven ". Het prijkt tenslotte ook nog tussen twee andere hervormde
11 De Dordtse bundel met christelycke en schriftuerlycke ref ereynen, in : Ned. Archief
vdor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie, XXI, 1928, blz. 273-296.
12 lie ons artikel Voorlopers van de Dordtse bundel met schriftuurlijke ref reinen, in :
Spiegel der Letteren, IV, blz. 210-218. Het hier besproken refrein komt telkens als nr. 8
in de drie hierboven vermelde uitgaven der schriftuurlijke refreinen voor.
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strijdgedichten in het bundeltje Drie Oubollige Refereynen van 1567,
waarvan het enig bekende exemplaar op de Universiteitsbibliotheek te
Gent bewaard wordt ".
under de talrijke varianten die de lezing bij De Moor tegenover het
gedicht in de gedrukte uitgaven vertoont is er een die bijzonder onze
aandacht verdient, omdat ze het gedicht zo duidelijk te Antwerpen
situeert. Zo lezen wij in de prince-strofe van het refrein in de Dordtse
uitgave, na een uitval tegen de schraapzucht der katholieke geestelijken
die kwijtschelding der straffen voor geld aanbieden :

Eenen sot seyde is verdroncke tgelt lieuer te biere
Waw tot beuselinghen, en ben ick niet ghenegen
Om naerstich te vragen dan naer sac-ken maniere
Is dit .niet de waerheydt fiaet/maer tmoet zijn versweghen.
terwiji deze verzen in ons handschrift luiden :

Farao onsen sot seijde, hij verdronckt lieuer in) biere/
'T geldt datse met de beuselinge hebben gecregen.
Gaet vraget Meester Merte t'Hantwerpen op het kerkhof schiere,
Is dit de waerheijdt ? fae't : maer 't moet sin geswegen.
Op te merken valt nog dat het woordje Merte in de voorlaatste regel
achteraf door de hand die het hele gedicht schreef bijgevoegd werd.
Nr. 27 (fol. 52v-54). Dit leugenrefrein, het enige refrein int sotte
in onze verzameling, kende ook Jan van Doesborch reeds, in wiens bundel wij het, in de editie Kruyskamp, II, blz. 235 order nr. CXXX aantreffen. De versie bij De Moor verschilt erg weinig van die bij de
Antwerpse drukker. Aileen zijn in het jongste afschrift de verzen 19 en
20 – ten onrechte omgewisseld, en stemt op een paar plaatsen bet
woordgebruik niet overeen.
Nr. 29 (fol. 57v). Dit versje blijkt een retouche te zijn van een gedichtje van J.C.Scatiger,de Fran se humanist (1540-1609),Iater boogieraar te Leiden (na 1593) die zich ter herinnering aan het Italiaanse adellijk geslacht da scal;s.waarvan hij beweerde afkomstig te zijn,Aescalis
'jet noemen. Dr. J.C.Arens uit Nijmegen aan wie ik de identificatie van
dit stukje dank was bovendien zo vriendelijk mij de tekst van Scaligers
gedicht te bezorgen zoals deze voorkomt in diens Poemata, s. 1. Apud
Petrum Santandreanum, 1591, Pars Prima, sectie Archilochus, blz. 351.
13 Zie Dr. C. G. N. de Vooys, Ref ormatoriese Ref ereynen, in : De Nieuwe Taalgids,
XXIII, 1929, blz. 249-253.
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Enigszins afwijkend van de tekst in ons handschrift luidt hij daar
In medicastrum stupidum.
Stellata nebris Liberum tegit patrem.
Fulgetra torquet diphteratus luppiter.
Obit tremendus Herculem ingentem leo.
Tu sub rudentis Arcadis laces Pilo.
Illi insolentes gloria aliena tument.
At to modestus pelle sub tua sapis.
Van de 29 oorspronkelijk-Nederlandse Gedichten die in ons handschrift voorkomen blijken er dus 7 ook van elders bekend te zijn. Tevens
zijn uit ons onderzoek, naast de bij De Moor zelf genoemde Jacob Selbyer,
nog twee andere auteursnamen te voorschijn getreden : Cornelis Crul en
Jacob Cassyere. Ons handschrift bevat dus geenszins het werk van een
enkel dichter. Verder constateren wij dat een aantal teksten in De Moors
verzameling ondertekend zijn met de letters R.S.A., waarin wij zonder
twijfel de afkorting mogen zien van het devies Rien Sans Amour dat ook
in het acrostichon-gedicht nr. 4 verwerkt is. Op het eerste gezicht zou
men dan ook denken dat de samensteller onderscheid heeft willen maken
tussen het werk van een dichter, die zich achter de spreuk Rien Sans
Amour verbergt, en de gedichten van andere auteurs voor wie geen aanduiding gebruikt werd. Deze onderstelling moeten wij echter laten varen
na de constatatie dat ook de gedichtenfragmenten van Cornelis Crul met
de genoemde letters ondertekend zijn ".
Is R.S.A. dan misschien alleen een paraaf van de afschrijver en is
Rien Sans Amour het Franse ekwivalent van de uitdrukking Niet sonder
Godt die we op het schutblad onder De Moors eerste devies (Tis verloren de moor ghewasschen) aantreffen ? Als we deze vragen bevestigend beantwoorden, kunnen wij in Jacob De Moor zelf een dichter zien
aan wie het acrostichongedicht nr. 4, en misschien ook nog andere
stukken in onze verzameling mogen toegekend worden.
Deze zekerheid kunnen we evenwel niet hebben, zolang de gelijkstelling van de Nederlandse en de Franse spreuk betwijfelbaar blijft. Is
Niet sonder Godt tenslotte De Moors eigen devies ? Het is namelijk
bekend dat ook de Berchemse rederijkerskamer „De Bloyende Wyngaert14
het refrein (nr. 1) dat eveneens in het handschrift British Museum, Sloane 1174
voorkomt is met R.S.A. ondertekend.
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ranck" deze spreuk in haar blazoen droeg 15 . Deze kamer kende in de
tweede helft van de zestiende eeuw een bijzondere bloei en was in 1562
op het te Brussel ingerichte rederijkersfeest met niet minder dan tien
dichters vertegenwoordigd ". Ook in 1565 was zij op een door de „Corenbloem" georganiseerde dichtwedstrijd aanwezig en wonnen twee van
haar leden resp. de 2e en de 3e prijs voor het refrein. Hierbij wekt het
ook de aandacht dat de winnaar van de tweede prijs er optrad onder
de spreuk Sonder liefde eest niet 17 , die ons weer als een ekwivalent van
Rien Sans Amour in de oren klinkt. Toch is geen enkel van de op de
twee genoemde Brusselse wedstrijden voorgedragen gedichten in onze
bundel aanwezig, evenmin als er teksten opgenomen zijn van de in 1556
door de Berchemse kamer zelf ingerichte rederijkerscompetitie ".
Moeten wij bij onze gissingen rond de spreuk Niet sonder Godt ook
alleen aan Berchem denken ? Mogen wij de Vilvoordse kamer „De
Goudbloem" over het hoofd zien, wier devies luidde : Nyet sonder Godt
in liefde bloeyende" ? Het tegenargument dat bij De Moor alleen bet
eerste deel van deze spreuk voorkomt is niet zomaar direkt overtuigend,
aangezien op ons handschrift bij Niet sonder Godt ook het raadselachtige
&c allerlei mogelijkheden openlaat ".
Toch wijst ons handschrift duidelijk in Antwerpse richting. Dit blijkt
uit het acrostichon-gedicht nr. 30, uit de opneming van poiezie van Crul,
van het refrein van Cassyere voor de wedstrijd der Violieren, uit de
zinspelingen op Antwerpse gebeurtenissen in nr. 26 en ook uit nr.17,waar
van de rederijkerskunst in vs. 47 gezegd wordt : „Tot h'Antwerpen waerdij in reuerentie", en misschien nog uit het voorkomen van het
refrein (nr. 27) dat ook Van Doesborch in zijn bundel heeft opgenomen.
Zo denken wij dan ook in de samensteller van onze verzameling beslist
een Antwerpenaar te molten zien, of althans iemand die met Antwerpen
nauwe relaties heeft gehad. Doch alvorens wij nader ingaan op de per15 Zie o.a. de Lijst van Zuid-Nederlandsche Rederijkerskamers alt de XVe en XVIe
eeuw (door A. Van Eislander, V. Speeckaert en J. De Vuyst), in : Jaarboek van De
Fonteine, 1944, blz. 26.
16 Zie Dr. W. Van Eeghem, Het Brusselsche Rederijkersfeest (1565), in : Jaarboek
van De Fonteine, 1944, (blz. 57-82), blz. 76.
17 Id., ibid., blz. 30.
18 Zie Dr. A. Van Eislander, Een Refreinfeest te Antwerpen in 1556, in : Belgisch
Tijdschrift voor Philologie en Geschiedenis, XXV, (1946-1947), blz. 134-142.
Zie de in voetnoot 15 genoemde Lijst, blz. 30 en het in voetnoot 16 vermelde
artikel van Dr. Van Eeghem, blz. 78, voetnoot 103.
" Vermelden we tenslotte dat ook in het hs. Kon. Bibl. 's Gravenhage 71 E 57 op
fol. 45 een referein ondertekend is met de spreuk Niet sonder Liefde. Zie Dr. A. Van
Elsiander, De Refreinenbundel van Jan Michiels, TNTL, LXI, 1949, (blz. 241-284),
blz. 248.
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soon die onze gedichten heeft samengebracht, wensen wij het karakter
van deze teksten even onder de loupe te nemen.
Ons handschrift bevat, zoals gezegd, 31 gedichten, waaronder 11 (of
12) met een wereldlijke en 20 (of 19) met een geestelijke inhoud. De
inhoud van het acrostichon-gedicht nr. 30, waarin de aanduiding Antwerpen in Brabant is verwerkt is niet helemaal doorzichtig. Er valt m.i.
niet met zekerheid uit op te maken of de dichter die zich bier het slachtoffer van twisten noemt op godsdiensttroebelen, dan wel op andere
moeilijkheden zinspeelt, zodat wij zijn stuk dan ook niet met overtuiging
tot een bepaalde groep kunnen rekenen.
De wereldlijke reeks bestaat uit twee amoereuze liederen (nrs. 8 en 9),
een lied waarin de dichter in een droom zijn geliefde bij het dansen een
tot prijs opgehangen hoed ziet winnen (nr. 18) ", twee rondelen (nrs.
20 en 21), de bewerking van het gedicht van Scaliger (nr. 29), een
Frans gedicht op het huis Valois (nr. 31), een leugenrefrein (nr. 27),
en drie refreinen in 't vroede : een over de vriendschap en de armoede
(nr. 1), een over de bloemen (nr. 9), en tenslotte een apologie van
rhetorica (nr. 17). Over dit laatste gedicht publiceren wij een afzonderlijke korte bijdrage in het eerstvolgende jaarboek van. De Fonteine, niet
omdat dit refrein zulke hoge litteraire kwaliteiten vertoont, maar wel
omdat dit nog niet-gepubliceerde voorbeeld van bezinning der rederijkers
over bun eigen roeping en arbeid literair-historisch belang bezit. Het
refrein over de bloemen schijnt wel door een botanicus opgesteld te zijn
die er in de vermelding van een dertigtal Latijnse bloemnamen en bun
geneeskundige krachten van zijn plantenkennis blijk heeft willen geven.
In de groep religieuze poezie vinden wij een acrostichon-gedicht (nr.
4), zeven strofische gedichten, waarschijnlijk zonder uitzondering liederen (nrs. 5, 6, 10, 11, 12, 14 en 16), een onvolledig lied (nr. 22), negen
refreinen (nrs. 2, 7, 13, 15, 23, 24, 25, 26 en 28), en tenslotte de aan
C. Crul toe te schrijven fragmenten uit de psalmbewerkingen.
Vooral met het oog op de interpretatie van deze laatste stukken is het
wellicht van belang dat wij even nagaan welke religieuze gezindheid in
onze verzameling aan het woord is. Naar de eerste beschrijver van ons
handschrift deze verzameling een „Protestantsche verzameling" noem-

21 Dit lied is in verband te brengen met wat Dr. G Kalff in zijn Het lied in de
Middeleeuwen, Leiden, 1884, blz.

511 schrijft over de rol van de krans bij het dansen.
Het interessante van ons lied is dat het hele droomgebeuren in een mythologisch kader
geplaatst is.
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de ", en wij aanvankelijk dezelfde mening waren toegedaan 23 , zijn wij
bij herlezing der teksten tot de overtuiging gekomen dat een dergelijke
karakterisering te absoluut is. Niet alleen kunnen een aantal van de hier
gebloemleesde teksten zowel door een zestiende-eeuwse Rooms katholiek
als door een hervormde geschreven zijn 24 , tenminste een gedicht kan o.i.
alleen uit de pen van een aanhanger van Rome zijn gevloeid. Wij bedoelen het refrein (nr. 15), waarin met zoveel nadruk over Maria gesproken
wordt ", en dat wij bier laten volgen teneinde de lezer toe te laten zelf
zich een oordeel over zijn inhoud te vormen :

Geestelijck Refereijn
Tza all die oijt sondich/ /hem oijt heeft ghethoont
Verheucht/ons wordt condich/ /deur den soon ghepersoont
Nieuwe verblijdinghe
Godt zij grorie (lees : glorie)/die menschen ghehoont
Die midts victorie//des vijandts geloont
fraere bevrijdinghe
Verheucht nu midts de nieuw ghebenedijdinghe
Die ons cony pt deur den sone van een maecht ghebaert
Bij t' kindeken v. paert
En valt hem aen boort met rechte belijdinghe
Creupels/blinde/clooue/acht gheen benijdinghe
All ist lonck ghelaert
Ontschoeijt v. van sonden/laet Adam sijn verhaert
Werpt ivech de ouden deesenz/den nieuwen vergaert
En spoeijt v. eendrachtich
Tot hem die met couwen Int cribbeken light beswaert
Om te doene als Messias vermaert
Voor den mensche onsachtlich
Act niet op Satans saet//quaet//en manslachtich
Wij sijn die met Adam waeren doodtlijck ghedost
22 Zie het hierbovengenoemde Verslag over den toestand der Koninklijke Bibliotheek
22 en ooze voetnoot 2.
Zie ons in voetnoot 1 genoemde artikel, blz. 223.
24 Illustratief is het feit dat Cassyere's refrein (nr. 25) ook thans nog in tegengestelde zin wordt ge'interpreteerd. Zo ziet Dr. W. Van Eeghern in deze dichter iemand
die met de Roomse Kerk niet gebroken heeft (Het raadsel der vier Cassieres..., blz. 99)
en beschouwen Dr. A. Van Ellander en Dr. J. J. Mak het ook bij De Moor opgenomen gedicht van Cassyere resp. als het werk van een rederijker met wiens orthodoxie het bedenkelijk moet gesteld zijn geweest (Het Ref rein in de Nederlanden..., blz. 213) en als een
reformatorisch refrein (Uyt Ionsten Versaemt, Zwolle, 1957, blz. 135).
'25 De uitvallen tegen de ketters en de secten zien wij in dit refrein niet als een
direkte allusie op de hervormden. De dichter heeft bier waarschijnlijk oude ketterijen
op het oog.

in het jaar 1906, biz.
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Om wending des woordts rein vleesch en bloet crachtich
Midts Vaders gratie deur den soon verlost/
2

Den nacht is gheweeken/ / ghij volcken plaudeert
Den Bach compt ghestreekenilvrijelijck verJubileert
Niet mistroostich ens haeckt
Want t'is nu den tit/ /die slaepende erreert
Opstaende wetter vlijt/ /den Heere discoureert
'Want d'nieuw Licht heeft gheblaeckt
Vreest nu niet s'vaders toren gall worden gheslaeckt
Deur t'storten des lammekens bloet heell well
Wech ketters gerell
Dun is gecomen in t'huijskens dunne ghedaeckt
D'sondaers Aduocaet/ /sijnen naeme schoon ghespraeckt
Heet Emanuell
Spoeijt v nu ghij benoude/ /belast nu heell Snell
En en valt desen kinde gheensins rebell
Vernieuwt Inden geest
Hij verstoort den Napelschen nijdigen ghesell
Met alle sijn secten en gheveijnst apenspell
Heijda onbevreest
Waer bkuen Bels/Baals knaepen dan all meest
Ick duchte sij worden heel doodtlijck vermost
Maer sij sijn die waeren int verdoemlijck foreest
Midts s'Vaders gratie deur den soon verlost/
3
Wij moghen well broeders/ / deur t' ghelooue ghebuert
Met der schapen hoeders/ /naer volghen onghetruert
Den Heere besoeken
Hij heeft 1211 volbracht daer de pro pheet aff ruert
Voor ons Inde nacht/ /mensch ghenatuert
Ghewonden In doeken
Hij will ons behouden en ?serpent vervloeken
vertreden/soo hij ghesworen
T'hooft
Ras broeders vercoren
Oude verroeste compt all wt den hoeken
Anders gheen SALUATOR voor die helsche roeken
Wordt van nieus herboren
En lauderen oock niet de Engelsche choren
Met huerder psalmodijen soete tenoren
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Dit soete cleijne kindt
Geen ander Godt onder Turken off moren
Die slaen/saluen opheffen can en verstoren
Men waerlijck en vindt
Dan hem alleen die sijn schaepkens bemindt
Die voedende gheloofflijck gheuende den cost
Vrolijck dan/want t'is nu all dat was sondich deurtindt
Midts s'Vaders gratie deur den soon verlost/
Prinche
Den prinche der princhen//den Deere minioot
Looft crancke minschen//die Indes maechts schoot
Voor ons sucht en weent
Verheucht met Mariam//die d'broot In haer sloot
D:elck naer Esaiam//den doot van ons sloot
Die ons hadde verpeent
Sijn heerschappije sail vast ongheleent
Sterck op sijn schouderen sijn broeders verheucht
En aenveert die deucht
Want hij heeft hem selue om ons vercleent
En sijn Godtheijdt met de menscheijdt vereent
Inden geest dan verheucht
De vader heeft ons met den pro pheet vervreucht
Wiens soet woordt der seckten ghespttijs ontveucht
Die hij hadde belooft
En vergaen moet hij In wien dit soet woordt verdreucht
Raepende Inde doode letter gheneucht
Als ketters verdooft
Die in dit kindt niet gelooft//blifft berooft
Van sijn goedtheijdt/maer loo pt met den vijandt als post
Midts s'Vaders gratie deur den soon verlost.
finis
Op het eerste gezicht schijnt ook het lied (nr. 5), waarin het geloof
zonder de werken afgewezen wordt ", anti-reformatorisch te zijn, maar
samen met het voorafgaande acrostichon-gedicht (nr. 4), dat de „broeders" aanspoort het woord van Jacobus, die het geloof zonder de werken
dood verklaarde, te volgen, hoort het misschien ook met de meeste
andere liederen in deze bundel die zoveel overeenkomst met Wieders
26 Erg bijbelvast schijnt de auteur van dit lied wel niet geweest te zijn, aangezien
hij een uitspraak van Jacobus aan Paulus toeschrijft.
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beschrijving van de schriftuurlijke liedekens vertonen, in de kringen van
de dopers thuis. Zij toch waren voorstanders van een op de levenspraktijk
gericht geloof en voor hen was de brief van Jacobus geliefkoosde lektuur ".
Er komen verder in ons handschrift een aantal refreinen voor, aan
T ier reformatorisch karakter geenszins kan getwijfeldworden.Ditgeldt
voor de gedichten die ook in typische verzamelingen van de gereformeerden zijn opgenomen, zoals nr. 23 (ook te vinden in het Brusselse hs. II,
127) en nr. 26 (ook in de Dordtse en andere bundels schriftuurlijke
refreinen).
Dit staat vast : onze bundel is, wat de groep religieuze gedichten
betreft, overwegend reformatorisch gekleurd, met een soms uitdrukkelijke doopsgezinde nuancering. De aanwezigheid hierin van fragmenten
uit Cruls psalmbewerkingen mag ons niet verwonderen, te meer daar wij
in dezelfde verzameling een refrein aantreffen dat Katholieke inspiratie
verraadt, Wij denken er echter niet aan achter deze ene uiting van katholieke geloofsopvatting Crul tegen overheveling naar de hervormden te
beschermen. Integendeel, wijzelf zijn er van overtuigd dat werk van
Crul zijn naam zelf wordt door de verzamelaar niet genoemd onder
deze meestal gereformeerde gedichten is opgenomen orndat dit werk
het gaat dan toch ook om psalmbewerkingen – de hervormden van
zijn tijd heeft aangesproken, die daarin een echo van bun verzuchtingen
hebben kunnen horen.
Vroeger reeds 28 zegden wij dat, indien ons van deze Antwerpse rederijker alleen zijn ABC-gedichten en zijn psalmbewerkingen
bekend waren, wij geneigd zouden zijn om met Prof. Smit, Dr.
Lenselink e.a. 2'9 hem een hervormde, bepaald een doper te
zien. Aangezien wij echter eveneens van hem werk kennen, ook uit de
periode na het ontstaan van de zopas genoemde teksten, die zonder
twijfel als de uitingen van een katholiek moeten beschouwd worden, en
zijn gedichten verder de duidelijke invloed van Erasmus vertonen, meenden wij dat het redelijk is in hem een erasmianist te zien. In onze uitgave
van Cornelis Cruls Religieuze poezie hebben wij uiteengezet wat wij
daaronder verstaan. De vraag of er in het leven van de Antwerpse dichter niet een, misschien korte, periode kan geweest zijn, waarin hij zich
27 Zie Dr. W. J. Kohler, Geschiedenis der Nederlandscbe Doopsgezinden in de
zestiende eeuw, I, Haarlem, 1932, blz. 333 en passim.
Religieuze poézie van Cornelis Crul, blz. 26. Daar noemden wij alleen .den Geesteliicken ABC, maar de psalmbewerkingen horen vanzelfsprekend in dezelfde sfeer thuis.
29 onder wie intussen vooral Dr. J. J. Mak.
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tot de Dopers aaingetrokken heeft gevoeld en tijdens dewelke hij dan
zijn

Geestelijcken ABC en de psalmbewerkingen zou hebben geschreven

durven wij, vooral nu wij Crul nogmaals in een milieu van gereformeerden (onder wie Doopsgezinden) ontmoet hebben, inlet langer met
een categoriek neen beantwoorden. Helemaal onaanvaardbaar achten
wij dan ook de hypothese niet die Prof. Dr. W. A. P. Smit ons destijds
in een persoonlijk schrijven voorhield, waarbij hij het voor „de meest
waarschijnlijke gang van zaken (hield), dat Crul in 1534 B ° zeer dicht
bij 'de stille Dopers' stond, zo hij al niet tot hen behoorde maar dat
voor hem, als voor zovele anderen, de Munsterse gruwelen aanleiding
zijn geworden tot terugkeer naar de R.K. Kerk, waarbij hij in Erasmus
een voorganger vond bij wie hij - na zijn teleurstelling in de Dopers het gemakkelijkst aansluiting kon vinden." Prof. Smit voegde erbij :
„Maar natuurlijk : te bewijzen valt bier niets." En wij antwoorden graag
te weerleggen volt het evenmin.
Liever dan onze aandacht toe te spitsen op dit extra-litteraire aspekt
van onze gedichten hadden wij willen wijzen op werkelijk artistieke
kwaliteiten van de nieuwe teksten in onze verzameling. Doch de meeste
hiervan gaan niet boven de ons uit ander rederijkerswerk bekende rniddelmaat uit. Vooral in de religieuze liederen is het lyrisch talent niet langs
zijn beste zijde vertegenwoordigd. Meer pit en vormkracht bezitten dc
wereldlijke liederen. De rondeeltjes zijn niet onaardig. Het refrein p
rhetorica, dat Renaissancistische invloed vertoont, bezit vooral literairhistorisch belang. Kultuur-historische betekenis hebben de godsdienstige
refreinen waarin we de stem berkennen van de dichters der schriftun rlijke refreinen nit de Dordtse bundel en gelijkaardige verzamelingen.
Tot slot keren wij nog even terug naar de figuur van de samensteller
onzer bloemlezing, wiens robot-foto nit allerlei nu duidelijker geworden
elementen enigermate kan worden geconstrueerd. Wij kennen zijn naam

' a ° Uit 1534 dateert de Geestelijckeu ABC, terwijl de psalmbewerkingen omstreeks dezelfde tijd kunnen ontstaan zijn. Alle andere gedichten, ook Afoot toe Boise toe, blijven wij
als het werk van katholick dichtoc beschouwen, die sterk de invloed van L'rasmus heeft
ondergaan.
Een discussie ever het a! dan nict Roorns-zijn van een auteur kan futiel schijnen, omdat
ze op het eerste gezicht weinig met de literatuur zelf te maken schijnt to hebben. Ze is
beslist onaantrekkelijk in een tijd waarin de oecumenische gedachte op de voorgrond staat.
Toch mag de vraag gesteld worden of wij de dichters, ook als dichters, gem onrecht aandoen
als wij weinig belong hehten aan wat voor hen zelf primordiaal is geweest en waaruit
zij ook de inspiratie voor bun werk hebben gehaald. Zelfs het formeel karakter van de
zestiende-eeuwse poiL'zie work in sterke mate door de geloofsrichting van de dichter bepaald. Precies ook omdat de innerlijke en uiterlijke vorm van Cruls gedichten van 0Mstreeks 1534 anders is dan die van het work uit vroegere of latere perioden kan or met
Prof. Smits hypothese rekening worden gehouden.
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– Jacobus De Moor –, weten dat hij buiten zijn moedertaal ook Frans en
Latijn kende, dat hij sympathie voor de hervormden had, dat zijn verzameling die hij op 1598 dateerde voor een groot deel met Antwerps
materiaal werd gestoffeerd en hij dus zelf in deze stad zal gewoond
hebben. Hij kan tenslotte lid geweest zijn van de Berchemse rederijkerskamer, waarvan hij de spreuk bij zijn devies voegde, indien Niet yonder
Godt althans geen tweede persoonlijke spreuk is geweest.
Nadat onze opzoekingen in de richting van Berchem vruchteloos waren
gebleven, was de conservator van het Rijksarchief te Antwerpen zo vrieddelijk ons in een brief mede te delen: „Het vermoeden van de beer L.
Roose in verband met de Berchemse afkomst van Jacobus de Moor schijnt
niet met de werkelijkheid overeen te stemmen. De parochieregisters van
Berchem vermelden geen enkele maal de naam De Moor, noch bij de
dopen, noch bij de huwelijken of overlijdens. Er moet echter gemeld
worden dat de leemte 1580-1604 zou moeten aangevuld worden door de
registers van de Sint-Jorisparochie van Antwerpen op het stadsarchief.
De mogelijkheid is echter niet uitgesloten dat Jacobus De Moor een
buitengoed bezat te Berchem (Fl. Prims in zijn geschiedenis van Berchem
maakt er nochtans geen gewag van), en dat hijzelf te Antwerpen woonachtig was. In de parochieregisters van Antwerpen op het Stadsarchief
zouden de opzoekingen dus moeten gebeuren. In de Schepenbrieven van
Antwerpen komt de naam De Moor veelvuldig voor de personen van
die naam behoren echter meest tot de ambachtswereld (metsers)."
Onze opzoekingen in de Antwerpse parochieregisters brachten ook
weinig resultaat op. Alleen in de doopregisters van de Antwerpse 0.L.V.kerk vonden wij op datum 22 januari 1576 de naam Jacobus De Moor
ingeschreven. In de Antwerpse poortersboeken noteerden wij verder op
26 augustus 1575 een De Moor Jacques-Adriaenson uit Oudenaarde.
Toen kwam ons de studie van E. Duverger in handen die volledig
gewijd is aan Jacques en Frans De Moor, tapiftwevers en tapijthan-

delaars te Oudenaarde, Antwerpen en Gent (1560-1680).
De door E. Duverger in de titel van zijn werk vermelde Jacques De
Moor werd op 4 maakt 1560 te Antwerpen geboren. Reeds in 1583 zou
hij te Oudenaarde hebben verbleven, waar hij ook in 1586 als poorter
werd ingeschreven. In 1616 woonde hij nog te Oudenaarde, maar vOOr
1621 is hij naar Antwerpen verhuisd, waar hij in 1636 overleed en in
31 Gent, 1960, (Interuniversitair Centrum voor de geschiedenis van de Vlaamse Tapijtkunst. Verhandelingen en Bouwstoffen, I). Op ons verzoek om meer inlichtingen over
Jacques De Moor kon Dr. Duverger ons, spijt zijn vriendelijke bereidwilligheid, helaas
geen gunstig antwoord geven.
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de St.-Joriskerk begraven werd. Van Jacques' broer Jan weet Duverger
ons te zeggen dat hij als protestant voorkomt op de ledenlijst van de
Antwerpse jonge voetboog. De De Moors hadden veel connecties met
Frankrijk en zij kenden ongetwijfeld Frans. Over de tapijtwever Jacques
De Moor bericht Duverger ook nog het opvallende detail dat hij zich
vooral voor religieuze onderwerpen interesseerde '".
Ofschoon Jacques De Moor in het jaar, waarin hij zijn naam op ons
handschrift plaatste (1598), niet te Antwerpen woonachtig was, wettigen
zijn vele relaties met de Scheldestad toch de onderstelling dat hij het
materiaal voor zijn verzameling op verschillende tijdstippen of in een
keer vandaar heeft betrokken. De andere thans over hem bekende gegevens maken het inderdaad niet onmogelijk dat hij de „possessor" en
meteen ook de samensteller van onze verzameling is geweest ". Bewijzen
kan men het echter niet, zodat de gelijkstelling van de tapijtwever met
de literatuurliefhebber niets meer is dan een hypothese.
Wie Jacobus De Moor ook moge geweest zijn, wij zijn hem dankbaar
om het interessante dokument dat zijn litteraire belangstelling voor ons
bewaard heeft.
Heverlee-Leuven

L. ROOSE

blz. 35.
Wie zich afvraagt waarom wij in de bezitter van het handschrift ook steeds de
samensteller van de bundel hebben gezien zij erop gewezen dat de aanduiding „possessor
huius libri" door dezelfde hand geschreven werd als diegene die ook de gedichten
gekopieerd heeft.
3,2
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IN MARGINS
ABEL, EVA EN MICHAEL

In het eerste nummer van de achtste jaargang van dit tijdschrift beef t
Hubert Michael, onder de titel Abel en Eva, een artikel gewijd aan het sonnet
Eva van Willem Kloos, dat als nummer IV te vinden is in alle edities van
Verzen I. Het artikel hangt samen met een uitvoerig, driedelig essay dat hij
eerder publiceerde in De Nieuwe Taalgids, Jan Beckering, vergeten vriend van
illena Kloos 2 , en waarop ik in datzelfde tijdschrift gereageerd heb met een
artikel getiteld Kloos en Beckering. Degenen die de Kloosliteratuur van de laatste jaren gevolgd hebben zullen misschien de indruk krijgen dat ik Michael
tot in alle tijdschriften vervolg om hem te bestrijden. Ik zou zelf ook wel willen
dat het anders was, maar ik kan nu eenmaal met zijn methode, die hij nu weer
toepast op Eva, geen vrede hebben. In mijn Taalgidsartikel heb ik dat uitvoerig
toegelicht. Daarom kan ik me er hier toe bepalen mijn ongeloof in Michaels
teorieen over Eva te motiveren.
Michael betoogt twee heel verschillende dingen, ten eerste dat Kloos toen
hij Eva dichtte sterk onder de invloed stond van Der Tod Abels van Salomon
Gessner en ten tweede dat we als biografische achtergrond van het sonnet
de zelfmoord van Jan Beckering moeten zien, op 23 september 1877. Het
eerste punt lijkt me een interessante vondst van Michael. Vooral het slapen
van Eva bij Gessner en in de Witsenversie van het sonnet is een overtuigend
argument dat Kloos Gessner gekend moet hebben. Ik zie daarom maar over
het hoofd dat Michael wat te ver gaat als hij zegt dat Eva „ook bij Kloos
eigenlijk 'hinter einem Gebiische' te voorschijn komt-. Ik zie dat bosje nergens
in het sonnet, maar vooruit.
Oneens moet ik het zijn met Michaels tweede hipoteze. Entoeziast bezig met
Kioos-reading ziet hij over het hoofd dat er ook nog zoiets is als close-reading
en dat het, wanneer de tekst en de buitentekstuele gegevens daar geen aanleiding toe geven, uiterst gevaarlijk is met dergelijke veronderstellingen te komen.
Wat we voor ons hebben is een sonnet dat tot in ieder detail bevredigend
te verklaren is als een gedicht dat de emoties van Eva weergeeft vlak na de
dood van Abel. Er zijn geen elementen die er niet in passen of die doen vermoeden dat de eigenlijke inspiratiebron ergens anders gezocht moet worden
dan in de Bijbel of bij Gessner. De moord, de appel, de hele figuur van Eva,

1 Spiegel der Letteren VIII, blz. 63-68.
2 N. T g. LVI, blz. 317 vlgg., LVII, blz. 1 vlgg. en 129 vlgg. Behalve ikzelf in mijn
artikel Kloos ein Beckering reageerde ook Mea Nijland-Verwey op deze artikelenreeks,
met haar essay Verwey en Kloos I, Het boek van mystefie. Op het ogenblik dat ik dit
artikel schrijf moeten beide stukken nog in de N.Tg. verschijnen ze zullen waarschijnlijk
te vinden zijn in de achtenvijftigste jaargang.

268

het altaar, alles wijst in dezelfde richting. Michael ontkent dat ook eigenlijk
niet, maar hij zoekt toch naar een geheimzinnige achtergrond, en vooral, als
ik het wel heb, omdat het gedicht in Kloos z'n oeuvre zo apart staat.
Inderdaad zijn er in Verzen 1 maar weinig andere gedichten met een duidelijk bijbelse inspiratie. Ik zou nog willen wijzen op Christus na 't verraad
(„O, Judas-kus ! verdoembre Judas-kus !", nr. LXIX) en op het scheldsonnet
„O, Dronkenen van Efraim, waar 't feest is", dat geinspireerd moet zijn op
Jesaja 28, vers 1-33.)
Als Michael zegt dat een dichter als Willem Kloos niet zomaar willekeurig
een gedicht schrijft op enkele bijbelse figuren, kan ik hem dus wel gelijk geven,
maar ik geloof dat niemand tot nog toe iets van die aard had aangenomen.
Er was een duidelijke aanleiding : het schilderij van Van Looy. Als we de
vaststaande gegevens rangschikken wijst alles op een samenhang daarmee, en
het lijkt me dat we in het drigzand terechtkomen als we gaan filosoferen,
zonder een enkele duidelijke aanwijzing, over de vraag of het sonnet niet toch
eerder en in andere omstandigheden geschreven zou kunnen zijn.
Er zijn, voorzover mij bekend, vier handschriften van Eva bewaard, twee in
het Van-Looyarchief, een in het Witsenarchief (K. B. Den Haag) 4 en een
in het Vosmaerarchief. Het ene handschrift in het Van-Looyarchief heeft de
datum 24 april 1884, dat uit de verzameling Vosmaer draagt het jaartal 1884
en Stuiveling dateert het op ongeveer 25 mei van dat jaar. Volgens de datering
Verwey-Uyldert is het sonnet van 1884.
Op de ha ndschriften, bij pie publikatie in De Nieuwe Gids en in Verzen
sinds de vierde druk is het gedicht opgedragen aan Jac. van Looy. Deze Van.
Looy, een goede vriend van Kloos, maakt in het voorjaar van 1884 een schilderij dat De offerande beet en dat Eva voorstelt met de dode Abel. In de
korrespondentie over het sonnet met Vosmaer wordt het sonnet voortdurend
met het schilderij in verband gebracht, al ontbreekt juist de brief van Kloos
waarin de precieze aard van die samenhang beschreven moet zijn 5.
Nu kan die samenhang natuurlijk van drieerlei aard zijn : het sonnet kan
primair zijn, maar ook het schilderij en bovendien kunnen de twee kunstenaars afgesproken hebben dat ze allebei een werkstuk zouden leveren op hetzel fde motief, bijvoorbeeld ,qe".inspireerd op Gessner. 1k zie Been kans to bewijzen
hoe de gang van zaken was. Hoogstens zou ik aan kunnen voeren dat de
herhaalde opdracht aan Van Looy het minder waarschijnlijk maakt dat het
sonnet primair was.
Hiermee zijn we al aan de uiterste grens van de zekerheden gekomen. Voor

'3 „O. Dronkenen van EfraIm" is in de eerste druk van Verzen nr. CXXVIII, in de
tweede en derde druk nr. CXXVI, in de vierde nr. CXIII.
4 Deze tekst uit het Witsenarchief, die nogal sterk afwijkt, gebruikt Michael, met
dien verstande dat er in het handschrift een groot aantal aksentstreepjes voorkomen, die
bij M. ontbreken.
5 Zie Dr. G. Stuiveling, De briefwisseling Vosmaer-Kloos, Groningen-Batavia, 1939,
blz. 210 (document nr. 138).
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de gang van zaken die Michael veronderstelt is geen enkele aanwij zing die
ook maar een deel van de bewijskracht heeft van de gegevens die in de richting
van Van Looy wijzen. Het overlijden van vader Beckering op 15 april 1884,
waar Michael zoveel waarde aan hecht, hoeft totaal niets te bewijzen. Waarom
moest de publikatie van het sonnet trouwens wachten op die dood ? Is er een
reden om aan te nemen dat de oude Beckering een sonnet over Eva en de
dode Abel betrokken zou hebben op het sterven van zijn zoon Jan ? De twee
onderwerpen hebben vrijwel niets met elkaar te maken.
Het verwondert me dan ook niet dat Michael zelf aan het eind van zijn
artikel tot de erkenning komt dat de verre achtergrond van Eva niet geheel
duidelijk is, „nosh het verloop der gebeurtenissen en de verhouding tussen de
drie personen uit dit drama : Eva, Kain en Abel" (waarbij we lezen moeten :
moeder Beckering, Willem Kloos en Jan Beckering). Het is immers nogal
moeilijk een moord, een fatale appel, het paradijs, een engel, een outer en
een citaat uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 19, te pas te brengen bij
een zelfmoord door verdrinking in het Haarlemse Spaarne.
Ik weet wel dat Michael juist dat citaat uit Johannes, „Vrouwe, zie uw zoon",
van zoveel belang acht, omdat die woorden in de Bijbel op Johannes betrekking
hebben en ook de jonge Beckering zo heette, maar mij lijkt dit argument nogal
ver gezocht. De woorden staan in een bijbels sonnet en doen daar volstrekt niet
vreemd of gezocht aan.
Nog een laatste argument voor zijn hipoteze schijnt Michael, als ik hem
goed lees, te ontlenen aan het schilderij van Van Looy. Abel is daar geen
volwassen man, „maar een kind van 16 of 17 jaar, de ogen half geloken, de
trekken als die van een Amsterdamse schooljongen..." De drie puntj es zijn
van Michael en moeten waarschijnlijk iets suggereren als : „net als Beckering".
Die suggesties gaat toch wel wat ver, als we bedenken dat niet Kloos de
schilder was, maar Van Looy. En als Michael het vreemd vindt dat Van Looy
geen volwassen Abel schilderde, dan heeft hij misschien iets aan wat Kloos op
30 mei 1884 aan Vosmaer schreef : „... de hoofdfiguren, waar het toch vooral
op aan komt, zijn toch in menig opzicht, technisch b.v. : uitstekend, en wat
er aan ontbreekt, daarvan is gedeeltelijk de schuld te wijten aan de ellendige
modellen, die men bier heeft, die den kunstenaar, die zelden andere gezien
heeft, eer op den verkeerde weg brengen, dan hem in zijn conceptie steunen."
De konklusie uit dit alles kan alleen maar zijn dat Michael eerst maar eens
met een behoorlijk bewijs moet komen voor ik deze hipoteze van hem overneem.
En waarschijnlijk zullen anderen er net zo over denken.
Rotterdam, februari 1965

6 T.a.p. blz. 213 (brief 140).
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PETER VAN EETEN

IN VACUO

Koopmans heeft de opmerking gemaakt, dat de ridders uit de Middeleeuwse
romans rondrijden in een landschap waarin zich alleen burchten verheffen.
Dorpen, steden schijnen niet te bestaan. Als de mensen die men ontmoet, toevallig geen ridders of jonkvrouwen zijn, dan zijn het dwergen, reuzen of
tovenaars. Er mag hier of daar een leeuw of een draak huizen, maar koeien,
kippen, varkens ontbreken.
Is het wel nodig dit vacuum rond de helden der ridderromans als iets merkdigs onder de aandacht te brengen ? De kunst van weglaten is immers het
geheim van een goede compositie ? Er bestaat geen enkel literair kunstwerk
waarbij niet de aantekening kan worden gemaakt, dat de „wereld" van het
werk losgesneden is uit het omringende.
Zo is het mogelijk rondom de herdersliteratuur een parallelle beschrijving
als voor de ridderroman te leveren, aangezien ook dit genre velerlei werkelijkheid negeert. Ook de klassieke tragedie staat in vacuo : mythologische en bijbelse figuren, vorsten en vostinnen bevinden zich in een uitzonderingspositie,
een afzonderingspositie waaraan het dagelijks leven van de meerderheid der
stervelingen ontbreekt.
Zo doorredenerend kan men tot de gevolgtrekking komen, dat elk werk in
een geisoleerde omgeving speelt. Het zou mogelijk zijn de letterkundige genres
te karakteriseren door hun manco te beschrijven.
Toch is er in dit opzicht in de ridderroman en in de herdersliteratuur iets
dat we een surplus, een overdrijving zouden kunnen noemen. Het is nl. niet
mogelijk van deze verhalen te genieten (d.w.z. ze als werkelijkheid te beleven
en ons met de ridders te vereenzelvigen), als we niet een scherm opzetten tussen
de ridderwereld en die der anderen. We moeten de normale wereld wegdenken.
Zoiets nu is niet nodig, als we Beatrijs lezen. De wereld van het klooster
en die daarbuiten ontmoeten elkaar in de figuur van Beatrijs, de wereld van
verzaken en niet kunnen loslaten, bewaring en bekoring, hemel en aarde.
Natuurlijk is er ook een vacuum in Beatrijs. Hoe was haar jeugd ? Wie
waren haar ouders ? Hoe kwam ze in het klooster ? Van het klooster zien we
niet veel meer dan de plaats waar ze bidt aan Maria's voet. Het noemen van
dormter, kapel, klokketouw schept niet meer dan een sober decor. Van de
kloostertuin kennen we alleen de ontmoetingsplaats onder de eglentier. Van de
wereld buiten het klooster zien we ook heel weinig.
Maar we hoeven geen scherm op te zetten tussen die niet genoemde zaken
en de wereld van Beatrijs. De wereld binnen en buiten haar leven zijn niet met
elkaar in tegenspraak.
Er zijn werken die spelen in een irreele wereld en andere die in de normale
werkelijkheid spelen. De eerste hebben een extra vacuum, ze zweven in een
eigen wereld en het omringende vacuum is de dagelijkse werkelijkheid.
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Zulk een irreele wereld vinden we dus in de ridderroman en de herdersliteratuur, ook in het sprookje. Min of meer ook in het sinnespel, hoewel de
situatie daar toch ook weer enigszins anders is. Wel is de wereld van de
abstractie een andere dan die van de concrete werkelijkheid, maar we zien de
werkelijkheid door de abstractie been meer of min is ze in de wereld van de
abstractie opgenomen. De gestalte die op het toneel verschijnt, behoort niet
tot de lijfelijke werkelijkheid, er is een allegorische verhouding tot de realiteit.
Zelfs als God de Vader, of de Zoon of de Moeder Gods op het toneel verschijnt, dan geschiedt daar geen profanatie, want ze staan daar niet in persona,
maar als idee. God Almachtig in Elckerlyc, Medecyn der Siele in Den Boom
der Scrituere zijn, zelfs in bun samenvallen met de goddelijke persoon, allegorische figuren, precies zoals Elckerlys geen echt wens is, maar iemand met
wie we onszelf, of ieder ander kunnen vereenzelvigen. Door het algemeenmenselijke der sterfelijkheid lukt dit vereenzelvigen ook aan een modern publiek, maar over het algemeen valt de onderscheiding van lijfelijkheid en abstractie een modern publiek moeilijk. Een Gereformeerd publiek van nu zou
b.v. aanstoot nemen aan een zo specifiek reformatorisch spel als Den Boom
der Scrituere, precies zoals reeds de Amsterdamse kerkeraad rebelleerde tegen
de opvoering van Lucifer. Frederik van Eeden plaatste daarom een klok op
het toneel in De Broederveete om te accentueren, dat de eeuwigheid in de tijd
is geplaatst, dus God, Satan en hemel niet identiek zijn met de ware God, de
vleselijke duivel, de echte hemel, maar slechts tijdelijke, schijnbare, menselijke
vervormde voorstellingen van het eeuwig volmaakte tegenover het demonische :
figuren en een plaats met een oneindig vacuum.
In de klassieke tragedie wordt de dagelijkse werkelijkheid niet ontkend,
maar zo ver op de achtergrond geplaatst, dat ze uit het gezichtsveld verdwijnt.
Afgezien van een dergelijke weggewiste werkelijkheid en het vacuum der
irrealiteit, is er in elk verhaal een driedubbel vacuum op te merken.
Eerst dat der onvolledigheid : het is niet mogelijk elke stap, elke hap, elke
hartslag, het gebeuren van elke seconde te beschrijven, slechts enkele karakteristieke momenten worden genoemd. Elk gesprek wordt gecomprimeerd tot
zijn kern.
Het tweede vacuum is dat van de plaats : het gebeuren vindt plaats in een
onmeetbare ruimte, waarvan ons slechts een klein stukje wordt getoond, soms
niet meet- dan een enkele kamer. In het klassieke drama wordt die ruimte bewust
en principieel zo beperkt gehouden.
Het derde vacuum is dat van de tijd. Een roman is geen geschiedenisboek,
dat ons van het grijs verleden naar het heden voert. Het verhaal wordt geknipt
uit de tijd. Dit kan men weer bewust aanvaarden en de handeling beperken
tot een etmaal.
Nu is de bedoeling van vele kunstwerken een illusie van de werkelijkheid
te geven, een zekere geloofwaardigheid ten toon te spreiden, een middel daartoe is het camoufleren van de vacua.
272

Zo tracht men in het klassieke drama geloofwaardigheid te schenken door,
accepterende de beperking van plaats en tijd, binnen deze beperking tot een
schijn van volledigheid te komen. Zoals we het daar voor onze ogen zien
gebeuren, zo is de voile werkelijkheid, daar wordt niets weggelaten en dat
vraagt dan ook de voile tijd ; daarom moet de speeltijd, de fictieve tijd, ongeveer
samenvallen met de klokketijd. Daarom mag de ruimte ook niet gewijzigd
worden : het publiek is tijdens het gebeuren ter plaatse aanwezig, bevindt zich
met de spelers in eenzelfde ruimte ; de fictieve ruimte en de toeschouwersruimte
vallen samen. Alles op straffe van het verliezen der geloofwaardigheid, om
het vacuum der onvolledigheid aan het besef te onttrekken.
Zo schept de simultanistische roman het besef dat het vacuum van de plaats
wordt geelimineerd. In Sjanghai van Wagner dringt de sfeer van deze Oosterse
stad en die van de Westerse hoofdsteden door elkander been.
In Sint Veit van Aart van der Leeuw en in De boer die sterft van Karel van
de Woestijne passeert in een korte spanne tijds een heel leven, een aanslag
op het vacuum van de tijd.
En zeer bijzondere aanval op de vacua van onvolledigheid, tijd en plaats
werd ondernomen door de stream-of -consciousness-literatuur. William James
bedacht de term stream-of-consciousness, waarmee hij uitdrukken Wilde, dat
ons gedachteieven allerminst enkelvoudig is, maar bestaat uit een reeks van
elkaar verdringende beelden, die bovendien moeilijk onder woorden zijn te
brengen. Bergson heeft deze gedachte verder uitgewerkt. Freud en Jung hebben
ons tot de wereld van de ongecontroleerde gedachte toegang gegeven.
Naast de denkweg van de rede, waarbij we de dingen naast elkaar zetten en
ze causaal verklaren, bestaat de weg van de intuItie en van het luisteren naar
de innerlijke stem. Uit sympathie voor het te verklaren object schakel ik mijn
bemoeizucht uit en tracht de werking van binnen uit te beleven. Ik tracht
door de barrieres heen te breken die me scheiden van het innerlijk gebeuren.
Door het regelende denken uit te schakelen, poog ik tot de bron door te dringen,
tot een bewustzijn dat een ononderbroken psychische stroom is.
De estetische functie, die een intuitieve is, is uitermate geschikt om de weg
te vinden in deze onderstroom van ons denken.
Hoe zal echter de kunstanaar de wirwar van gedachten, herinneringen, gevoelens, die alle tegelijk aanwezig zijn, opvangen in naast elkaar gepiaatste
woorden ?
In de monologue interieur tracht hij alles wat opwelt uit het verborgen
leven : weggezonken herinnering, nauwelijks gekend gevoelsleven te registreren. Als een ononderbroken stroom welt door elkander al wat de situatie oproept : niet alien de personen, de ruimte, het moment en de reacties daarop,
maar ook alles wat zich daarmee associeert.
Zoals de psychiater zijn patient er toe brengt om te praten, ongerangschikt
te vertellen wat zich presenteert, te noemen al de woorden, al de dingen die
door bepaalde woorden, voorstellingen, gebeurtenissen worden gewekt, zo laat,
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sinds Joyce's Ulysses menig modern romanschrijver ons een blik werpen in de
chaos van 's mensen innerlijk.
Plaats en tijd zijn volledig vernietigd ; de dingen liggen niet naast elkaar,
maar door elkaar. In het onderbewuste is verleden, heden en toekomst, het
hier en het ginds tegelijk aanwezig. Via het voorbewustzijn raakt het aan het
bewuste en in de monologue interieur verdringt het zich om naar de oppervlakte
te komen.
De vacua schijnen opgeheven : in plaats en tijd zijn we overal tegelijk ; ook
het vacuum der onvolledigheid schijnt opgelost ; niets wordt ons bespaard :
de woorden van Blooms brief vermengen zich met de cafemuziek, de aantrekkelijkheden van de dienster ; al wat in Blooms zintuigelijk en geestelijk bereik
is, wordt door elkaar neergeschreven.
Alleen – en daarom is deze opvulling der vacua een illusie – wat in de
geest tegelijk aanwezig is, moet op het papier toch na elkaar genoteerd, ook al
wordt het wat dooreengehutseld.
Bij elke poging tot het opheffen van een vacuum moet iets worden opgeofferd.
Er ontstaan als het ware nieuwe vacua. Bij het onderduiken in het onderbewuste,
verdwijnt het verhaal ; er gebeurt niets of bijna niets meer. En evenals bij het
simultanisme maakt de orde plaats voor de chaos.
Ook in zijn meest volstrekte consequentie wordt het nooit meer dan een illusie.
Nooit kan immers een kunstenaar de volledige chaos aanvaarden. De streamof-consciousness-roman wordt nooit een psycho-analytisch verslag. Het is van
te voren reeds geanalyseerd en geeft daardoor aan de lezer de mogelijkheid om
de conclusies te trekken waartoe in een klinisch geval alleen de vakman in
staat is.
De bedoeling van mijn korte notities, het vermelden en ordenen van algemeen bekende zaken, is in hoofdzaak gericht op de mogelijkheid om door de
bestudering van de verwerking van het vacuum de compositie van een kunstwerk beter te doorgronden.
Natuurlijk is het opmerken van wat precies weggelaten wordt ook een aanwij zing voor het scherper onderscheiden van het thema van de auteur.
Een heel eenvoudig voorbeeld. De 19e-eeuwse liefdesroman bevat voornamelijk de moeilijkheden die zich voordoen op de weg die leidt naar de
eerste omhelzing ; als deze zaligheid is bereikt, kan de roman abrupt eindigen.
In de moderne roman is het ogenblik van de eerste geluksroes meestal al lang
voorbij, als de roman begint en we worden bezig gehouden met de moeilijkheden die daarna rijzen. Het sexuele taboe omringde de romanliteratuur lang
met een vacuum, dat in de moderne roman met vele pikante bijzonderheden
wordt gevuld, en daardoor het thema wijzigt.
In verscheidene romans van Vestdijk wordt beaccentueerd de onvolledigheid
van ons weten. Dit vacuum van het onvolledig verstaan dringt hij de lezer op
door hem eerst te overstelpen met gegevens die hem in staat stellen figuren
en situaties te doorzien, maar aan het eind neemt hij al die zekerheden weer
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weg en laat de lezer zitten met de vraag of het nu wel zo is als de schrijver
schijnt te hebben gesuggereerd, het vacuum der dualiteit, ik denk b.v. aan
De schandalen of De filosoof en de sluipmoordenaar.
Ook als we op deze wijze ons bezig houden met het vacuum, zijn we in het
hart van het compositieprobleem.
De spanning in de compositie berust op de onvermijdelijkheid der vacua en
de noodzakelijkheid om ze te camoufleren. Elk camouflagemiddel wordt spoedig
een algemeen bekende afspraak en op den duur een bétise.
Om het Sartriaans te zeggen : de absolute existentie kent geen adaequaat
communicatiemiddel. Een eeuwige poging naar volheid, maar dit elan wordt
altijd teleurgesteld, het verlangt de onmogelijke fusie van het en soi en pour
soi
Juist in de spanning tussen de twee onverzoenlijke principes ligt de bestaansgrond en de vernieuwingskracht van het kunstwerk.
J. VAN HAM
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J. Killinger, The failure of theology in modern literature. Nashville, Abingdon. 239 pp.
M.-J. Lefebve, L'image, la psychanalyse et l'explication litteraire. Rev. de
l'Universite de Bruxelles, Nouv. Serie, 15e j., 3, fev.-avr., 199-214.
K. J. M. Van de Loo, Psychologische belichting van het artistieke scheppen.
Gawein, 12e j., 1/2, nov., 104-24.
A. Morrien, Het eenzame gevecht. Ruimte, 22, dec., 72-79.
A. J. Smolenaars, Psychologie en literatuurbeschouwing ; hernieuwd liaison.
LT, 219, apr., 191-96.
C. W. M. Verhoeven, De mythe van het schrijverschap. Raam, 1, okt., 10-30.
ESTHETISCHE CATEGORIEEN
U. Beer, Literatur and Schund. Dusseldorf, W. Rau. 77 pp.
A. Craig, The banned books of England and other countries ; a study of the
conception of literary obscenity. London, Allen & Unwin, 1962. 243 pp.
S. Dresden, Souvenir ; een beschouwing over kunst en kitsch ; rede uitgespro280

ken ter gelegenheid van de 388e dies natalis van de Rijksuniversiteit to Leiden
op vrijdag 8 februari 1963. Den Haag, Bert Bakker/Daamen nv.
H. H. Glunz, Die Literareisthetik des europaischen Mittelalters. Frankfurt, V.
Klostermann. XVI + 607 pp.
T. J. Murphy, Censorship ; the government and obscenity. New York, Taplinger. 256 pp.
E. en Ph. Kronhausen, W/at is pornografie ? Eros en de vrijheid van drukpers
[Pornography and the law); bewerkt door Jacques Den Haan. 3e dr. 's-Gravenhage, Bert Bakker/Daamen nv. 352 pp. ,= Ooievaar 147/48.
K. Ouboter, Kitsch ; 1. Een verkenning van het terrein. Ontmoeting, 16e j.,
11, aug., 321-25. —, 2. Kitsch, pier en nu. Ibid., 12, sept., 368-73. —, 3. Kitsch,
een begripsbepaling getoetst aan voorbeelden. Ibid., 17e j., 1, okt., 12-18. —,
4. Kitsch, een samenvatting en een nieuwe ontmoeting. Ibid., 17e j., 3, dec.,
88-93.
P. Szondi, Versuch fiber das Tragische. Frankfurt, Insel V., 1961. 119 pp.
STREKKINGEN, STROMINGEN
L. Abercrombie, Romanticism. New York, Barnes & Noble. 142 pp.
A. Demedts, Stromingen in de hedendaagse Nederlandse letterkunde ; het
naturalisme. TVL, NR, le j., 3, aug., 32-37.
J. R. Foster, Contemporary christian writers. New York, Hawthorn. 160 pp.
G. Hough, The dream and the task ; literature and morale in the culture
of today. London, Duckworth. 103 pp.
H. Lackmann, Die kirchliche Bficherzensur nach geltendem kanonischem

Recht unter Berficksichtigung ihrer geschichtlichen Entwicklung und der heutiger Reformgedanken. KOln, Greven, 1962. 101 pp. = Arbeiten aus dem Bibliothekarlehrinstitut des Landes Nordrhein-Westfalen, 20.
D. De Lange, „Sex" in de literatuur. Jeugd en cultuur, 9e j., 3, dec., 97-101.

Moderne literatuur in christelijk perspectief ; onder redactie van Drs F. Kurris
S.J. [Medew. J. Arts, F. J. Van Beeck, E. Bolsius e.a.l. 2e dr. uitgegeven door
het Katechistisch Centrum Canisianum. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg.
176 pp. = God en mens.
F. L. Lucas, The decline and
York, Cambridge U. P. 236 pp.

fall of the romantic ideal.

Cambridge, New

Romanticism reconsidered ; selected papers from the English Institute ; ed.
with a foreword by Northrop Frye. New York, Columbia. IX + 144 pp.
M. Thalmann, Romantik und Manierismus. Stuttgart, Kohlhammer. 213 pp.
= Sprache und Literatur, 17.
G. Thomson, Marxisme et poesie. Recherches internationales a la lumiere du
marxisme, 7e j., 38, juli-aug., 210-69.
H. Vandermoere, Christendom en tragiek. SpL, 6e j., 4, 209-311.
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GENRES
DAGBOEK - A. T. Hatto, Das Tagebuch in der Weltliteratur. DVj, 46e j., 4,
489-506.
EMBLEMATA - K. L. Selig, Emblem literature : directions in recent scholarship. Yearbook of comparative and general literature, 12, 36-41.
DRAMA - A. Beiss, Nexus
DVj, 36e j., 2, 248-76.
0. D. Raphael,
112 pp.

und Motive ; Beitrag zur Theorie des Dramas.

The paradox of tragedy. Bloomington, Indiana U.P., 1962.

The death of tragedy. New York, Hill & Wang. 354 pp.
Die label. TVL, NR, le j., 3, aug., 16-29.
FEUILLETON - H. Knobloch, Vom Wesen des Feuilletons ; mit Studienmaterial ;
Theorie und Praxis des Feuilletons. Halle (S), Verlag fur Sprache und LiteG. Steiner,

FABEL - F. Walewijn,

Beitrage zur Gegenwartsliteratur, 23.
ratur, 1962. 325 pp.
KORTVERHAAL - F. O'Connor [Michael Francis O'Donovan],
voice ; a study of the short story. London, Macmillan. 223 pp.
LIED A. Sydow, Das Lied ; Ursprung,
denhoeck & Ruprecht, 1962. 487 pp.
PROZA - P. Haines, Problems
& Row. XXV + 559 pp.

in prose.

Wesen und W/andel.

The lonely

Gottingen, Van-

5th ed. New York, London, Harper

A. F. Scott, The craft of prose ; a course in the critical appreciation of prose,
based on the study of prose on the same theme, critical appreciation of passages
of prose and contrasted translations ; with a selection of unsigned passages of
prose for appreciation. London, Macmillan. XVII ± 253 pp.
ROMAN - B. Bergonzi, The novel no longer novel. The listener, 19 sept.,
415-16.
B. Henry,
G. Lukacs,

De speurdersroman in Vlaanderen. Perisc., 14e j., 2, dec., 13-14.
The historical novel ; transl. from the german by H. and Mitchell.

Boston, Beacon. 363 pp.
—, Die Theorie des Romans ; ein geschichtsphilosophischer Versuch fiber die
Formen der groszen Epik. 2. um ein Vorwort verm. Aufl. Neuwied, H. Luchterhand. 169 pp.
W. Nutz, Der Trivialroman ; seine Formen und seine Hersteller ; ein Beitrag
zur Literatursoziologie. Köln, Opladen, Westdeutscher V. 119 pp. )= Kunst und
Kommunikation, 4.
B. Romberg,

Studies in the narrative technique of the first-person novel.

Stockholm, Goteborg, Uppsala Almqvist & Wiksell, 1962, XII + 379 pp.

The modern novel. London, Hutchinson. XIV + 450 pp.
SAGE - W. Van Nespen, De cartografische verwerking van het Vlaamse sagenmateriaal. Volkskunde, NR, 22e j., 3, 186-89.
K. C. Peeters, Het sagenonderzoek in het Nederlands taalgebied. Volkskunde,
P. West,

NR, 22e j., 3, 125-38.
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G. Speecke, Volkssagen in de Westvlaamse Leiestreek. Verslagen en mededelingen van De Leiegouw, 5e j., 1, 77-85.
J. R. W. Sinninghe, Het verwerken van de Nederlandse sagencatalogus. Volkskunde, NR, 22e j., 3, 178-85.
L. Schmidt, Die Volkserziihlung ; Miirchen, Sage, Legende, Schwank ; mit 4
Karten. Berlin, G. Schmidt V. 448 pp.
THEMA'S EN MOTIEVEN

Antwerpen in dicht en lied. XXI [1817-1830, aanvullingen IV).
Antwerpen, 9e j., 4, dec., 159-60.
E. Frenzel, Stoll-, Motiv- und Symbolforschung. Stuttgart, Metzler. VII +
112 pp. = Sammlung Metzler, 28.
C. I. Glicksberg, The self in modern literature. University Park, Pa. State
U.P. XXII r + 218 pp.
0. Van der Hallen, Het diabolisme in de hedendaagse roman. Hasselt, Heideland. 160 pp.
Vlaamse wetenschappelijke pockets, 3.
R. S. Loomis, The grail ; from Celtic myth to christian symbol. Cardiff,
University of Wales Press, New York, Columbia. XI + 287 pp.
R. De Poorter, De Gentse feesten in de literatuur. OVl Zanten, 38e j., 5,
sept.-okt., 204-08.
A. Schreurs, De sociale roman in de Vlaamse letteren. De gids op maatschappelijk gebied, 54e j., 11, nov. 931-44.
J. D. P. Warners, Mozes-mozaiek. 93 pp. = Utrechtse publikaties voor Algemene literatuurwetenschap.
P. Arents,

POETIEK
P. Bekker, Rijn' en kwatrijn. TVL, NR, le j., 4, nov., 28-40.
F. Berry, Poetry and the physical voice. London, Routledge & Kegan., 1962.
X + 205 pp.
M. Bodkin, Archetypal patterns in poetry ; psychological studies of imagination. London, Oxford U.P. XIV+ 340 pp. = Oxford paperbacks.
J. C. Brandt Corstius, De poezie, haar wezen en plaats in de samenleving.
Forum der letteren, 3e j., 4, nov. 1962, 261-68.
J. M. Cameron, The poetic imagination. The listener, feb. 28th, 375-76.
Chr. Caudwell {Chr. St. John Sprigg], Illusion and reality ; a study of the
sources of poetry. New York, Intern. Publications. 342 pp.
H. M. Enzensberger, Die Entstehung eines Gedichts. Frankfurt, 1962.
N. Friedmann and Ch. A. Mc. Laughlin, Poetry ; an introduction to its form
and art. New York, Harper. XVI + 253 pp.
A. Van Heeswijck, De evocatieve kracht van de hypallage. Nova et vetera,
40e j., 5, 338-45.
W. Henze, Poetik

und Didaktik ; eine kritische Bestandaufnahme ihres gegenwãrtigen Verhiiltnisses zueinander. Wirkendes Wort, 13e j., 6, nov.-dec. 345-61.
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E. J. Jennings, Every changing shape. Chester Springs, Dufour, 1962. 240 pp.
W. Kean Seymour, Inspiration and experience. Contemporary review, oct.,
185-88.
A. Kibedi Varga, Les constantes du poeme ; a la recherche d'une poetique
dialectique, 's-Gravenhage, Van Goor Zonen's. 276 pp.
F. K. Kossmann, Het noodlot van de Nederlandse alexandrijn. Jaarboek
Maatschappij Ned. Letterkunde, 1962-63, 3-17.
A. Liede, Dichtung als Spiel ; Studien zur Unsinnpoesie an der Grenzen der
Sprache. Berlin, W. De Gruyter. 1-2. 436, 320 pp.
H. Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik ; eine Einffihrung fur Studierende der klassischen, ronianichen, englischen und deutschen Philologie. 2.,
wesentlich erw. Aufl. Munchen, Haber. 170 pp.
A. Macleish, Elemente der Lyrik ; Leitfaden fur Leser. Gottingen, Sachse &
Pohl. 118 pp. .= Schriften zur Literatur, 3.
J. Noordzij, The words on the page [met commentaar van H. U. Jessurun
d'Oliveira). Merlyn, le j., 6, okt., 56-81.
Poetics, poetyka, poetika [uitg. D. Davie, I. Feinagy, R. Jakobson, D. S.
Lixacev, M. R. Mayenowa, W. Steinitz, K. Wyka, S. Tolkienskii). Polska
akademia Nauk. Instytut badan, literackich. 's-Gravenhage, Mouton. XXIII +
899 pp.
D. Sayers, The poetry of search and the poetry of statement, and other posthumous essays on religion and language. London, Gollancz. 287 pp.
E. Popo, Pazie en muziek, V1G, 47e j., 5. 346-55.

STILISTIEK
F. F. J. Drijkoningen, Stilistiek en het onderzoek der periodenstijlen. Forum
der letteren, 4e j., 4, nov.
K. Iwema, Hoof dletter en humor ; een verkenning in geschiedenis en gebruik van een typografisch stilisticum. NTg, 56e j., 6, 301-16.
J. Kamerbeek, Tenants et aboutissants de la notion „couleur locale". Instituut
voor vergelijkend Literatuuronderzoek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 58 pp.
= Utrechtse publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap, 2.
H. J. Lodewick, Literaire kunst. 18e dr. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 176 pp.
H. J. M. F. Lodewick, Literaire kunst. 19e dr. 's-Hertogenbosch, L. C. G.
Malmberg. 176 pp.
F. C. Maatje, Stil und Struktur. LT, 220, juni. 361-70 [achteraan : E.
Kerkhoff, Naar aanleiding van Stil und Struktur. 370-721
H. Seidler, Allgemeine Stilistik. 2. verm. Aufl. Gottingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 359 pp.
Style et litterature. P. Guirard, P. Zumthor, A. Kibedi Varga, J. A. G. Tans.
's-Gravenhage, J. B. Van Goor Zonen's. 96 pp.
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H. A. Thornton, Time and style ; a psycho-linguistic essay in classical literature. London, Methuen. XII + 131 pp.
KRITIEK
H. Coombes, Literature and criticism. Harmondsworth, Penguin London,
Chatto & Windus. 160 pp.
N. Frye, The well-tempered critic. Bloomington, Indiana U.P. 160 pp.
H. L. Gardner, The business of criticim. Oxford, Clarendon P. 157 pp.
V. Hall, A short history of literary criticism. New York, New York University. XII '--I-- 184 pp.
J. Kuin, Close reading en moderne literaire kritiek. Roeping, 38e j., feb.maart, 19-11, 522-43.
W. Righter, Logic and criticism. London, Routledge & Kegan. IX
148 pp.
R. A. Scott-James, The making of literature ; some principles of criticism
examined in the light of ancient and modern theory. London, Heinemann.
4 `-1- 396 pp.
H. Speliers, De schrijver en zijn criticus. Perisc., 14e j., 2, dec., 1, 12.
L. Tegenbosch, De kritiek voltooit het kunstwerk. Gawein, 12e j., 1/2, nov.,
125-43.
R. Wellek, Concepts of criticism. New Haven, Yale U.P. 403 pp.
W. K. Wimsatt, Explication as criticism. New York, Columbia U.P. XV +
202 pp.
INVLOED, SPREIDING
J. Van Dam, Der Einflusz der niederlãndischen Literatur auf die deutsche.
In : Deutsche Philologie im Aufriss. 2. iiberarb. Aufl. Bd 3. 419-38.
A. Van Elslander, Maurice Maeterlinck et la litterature flamande. Gent,
Uit het Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit to
Gent. 2. 56 pp.
H. Fayat, De Nederlandse tad en letterkunde in het Europa van morgen.
BrP, 13e j., 1, 15 jan., 5.
W. Gobbers, „Emile" in Nederland ; een studie over het onthaal en de
invloed. Paedagogica historica, 2e j., 3, 424-57.
R. L. Plancke en E. Verhofstadt, Beitra.ge zum Studium von Rousseaus Widerhall im belgischen Geistesleben des 18.Jahrhunderts. Paedagogica historica, 2e j.,
3, 481-515.
W. Thys,

De verspreiding van de Nederlandse letterkunde en cultuur via
de buitenlandse universiteiten. Perisc., 13e j., 9, juli-aug., 4.
A. J. Verschoor, Manzoni's „Promessi Sposi" in Nederland. NTg, 56e j., 2,
102-07.
-, „I
123-27.

promessi sposi" nell'Olanda dell' ottocento.

RLMC, 16e j., juni,
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DIDACTIEK
B. Evans, Dialogues on the teaching of literature. New Haven, Coll. and
U.P., 1962. 306 pp.
G. J. Lenselink, Enkele practisch-didactische gedachten n.a.v.d. „handleiding".
LT, 218, feb., 35-46.
Ch. Schablin, 1st iisthetische Erziehung durch Dichtung mOglich ? Wirkendes
Wort, 13e j., 6, nov.-dec., 360-71.

NEDERLANDSE LETTERKUNDE
OVERZICHTEN
J. J. Gielen, Belangrijke letterkundige werken ; leidraad bij de studie der
Nederlandse literatuur, met bloemlezing. 1. Middeleeuwen en Vroeg-Renaissance. 9e dr. Purmerend, J. Muusses. 128 pp.
—, en J. G. W. Gielen, Belangrijke letterkundige werken ; leidraad bij de
studie der Nederlandse literatuur. 3. De nieuwe tijd. 9e dr., 10e dr. Purmerend,
J. Muusses. 240 pp.

Synthese ; nieuwe handleiding bij de studie der Nederlandse letterkunde. Purmerend, J. Muusses. 432 pp.
F. P. Huygens en B. W E. Veurman, Spectrum ; letterkundige geschiedenis
en bloemlezing voor het voortgezet onderwijs ; met de medewerking van H G.
A. Hogeweg en L. Westerman. 2. 2e dr. ; Amsterdam, J. M. Meulenhoff.
X + 330 pp.
C. J. Kalk en J. A. Meijers, Geschiedenis der Nederlandse letterkunde in
vogelvlucht. 2e dr. 's-Gravenhage, J. B. Van Goor Zonen's. 144 pp.
G. Knuvelder, Nederlandse letterkunde. Bloemlezing. 1. 19e dr. 328 pp. ;
2. 17e dr. 336 pp. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg.
J. Kuypers en Th. De Ronde, Beknopte geschiedenis van de Nederlandse
letterkunde. 9e dr. Antwerpen, De Sikkel. 344 pp.
W. L. M. E. Van Leeuwen, Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde. 17e dr. Groningen, J. B. Wolters. 200 pp.
Nederlands literatuurboek ; o. red. van Prof. Dr. J. C. Brandt Corstius, Prof.
Dr. C. C. De Bruin, en Prof. Dr. K. Meeuwesse. 1. De Middeleeuwen en de
Barok, Verlichting en romantiek. 4e ongew. dr. Amsterdam, J. M. Meulenhoff.
IX'+ 327 pp.
H. J. M. F. Lodewick, Literatuur ; geschiedenis en bloemlezing. 2. Omstreeks
1880 tot heden. 10e dr. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 448 pp.
—, Id., 1. Aanvang tot omstreeks 1880. 1 le dr. Ibid. 348 pp.
E. Rijpma, Kort overzicht der Nederlandse letteren voor gymnasia, lycea, middelbare scholen en kweekscholen. 21e dr., herz. door J. H. Rijpma. Groningen,
J. B. Wolters. X + 122 pp.
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Beknopte geschiedenis der Nederlandse letteren ; herz. door J. H. Rijpma.
20e dr. Groningen, J. B. Wolters, XVI + 232 pp.
A. Sivirsky, Het beeld der Nederlandse literatuur. 2. 2e dr. Groningen, J. B.
Wolters. XIV H- 534 pp.
A. Vermeylen, De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden. Hasselt, Heideland. 172 pp. = Vlaamse pockets, 75.
C. G. N. De Vooys en G. Stuiveling, Schets van de Nederlandse letterkunde
[-= Historische schets van de Nederlandse letterkunde, 28e dr.). Groningen,
J. B. Wolters. XV H- 329 pp.
J. Wille, Literair-historische opstellen. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink.
272 pp. = Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, 13.
LOKAAL
V. Arickx, Verdwenen blazoenen van W/estvlaamse rederijkerskamers. B, 64e j.,
8, koornmaand, 233-39.
K. De Clerck, Letterkundig leven to Brugge in de Hollandse tijd. SpL, 6e j.,
4, 270-98.
J. Heeren, Helmondse gildeliederen. Brab. Heem, 15e j., 4, juli-aug.,. 76-81.
Wm S. B. Klooster, Poezie nit Suriname ; proza uit Suriname. OKW mededelingen, 26e j., 20 aug., 32/33, 354-56.
De Westvlaamse letterkunde van de Middeleeuwen tot 1815. [bijdragen van
P. De Keyser, L. Dendooven, L. Viaene, A. Schoutteet, J. Andriessen, M. Luwel,
L. Van Acker, R. Seys, V. Arickx, H. Stalpaert). WV, 12e j., 70, juli-aug.
H. Maes, Over de geschiedenis van het Vlaamsch Gezelschap, een maatschap-

pij voor taal- en letteroefeningen onder kenspreuk Door moedertaal en vader-

land. Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het Land aan Leie
en Schelde. 29e dl., 1962, 7-141.

NAAR PERIODEN
OUDNEDERLANDS
W. J. H. Caron,
4, 253-70.

Het taal probleem van de probatio pennae.

TNTL, dl. 79.

MIDDELNEDERLANDS
ALGEMEEN J. Deschamps, Handschriften uit Sint-Truidense kloosters. In :
Tentoonstelling De Sint-Truidense kloosters tot aan hun opheffing op het
einde van de 18e eeuw. Catalogus. Sint-Truiden. 31-51. [Ook in overdrukj.

Middelnederlandse Levens van Sint-Trudo ; Prof. J. H. Bormans als nitgever van middelnederlandse handschriften. Tijdsp., 18e j., 6/7, juni-juli,
146-52.
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W. P. Gerritsen,

Galfredus de Vino Salvo en de Mnl bewerkers van epische

poezie. NTg, 56e j., 25-32.
R. Lievens, Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa. Gent, Secretariaat der Academie. 244 pp. ,= L. Willemsfonds, 1.
Fl. McCulloch, Mediaeval Latin and French bestiaries. Mapel Hill, University
of North Carolina Press, 1962. 212 pp.
EERSTE TIJDVAK : 12e, 13e eeuw

J. De Vries, Heroic song and heroic legend ; translated by J. Timmer. New
York, Oxford U.P. 278 pp.
Beatrijs ; uitgegeven met inleiding en aantekeningen door Dr. F. Lulofs.
Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 130 pp. 1 = Klassieken uit de Ned. letterk.,
24. (Bespr. N. De Paepe, SpL, 7e j., 3/4, 305-13).
H. Th. Kok, Een tweede auteur van Beatrijs aantoonbaar ? NTg, 56e j., 5,
272-73.
Karel ende Elegast ; inl. en aantek. van Esther Hagers. 5e dr. 's-Hertogebosch,
L. C. G. Malmberg. 56 pp. 1= Malmbergs Nederlandse schoolbibliotheek.
S. P. Uri, De vertalingen en bewerkingen van de oud-Franse Partenopeus 'tde
Blois. LT, 220, juni, 338-48.
G. Stuiveling, De zonden van Theophilus. NTg, 56e j., 1, 1-9.
W. P. Gerritsen, Die wrake van Ragisel ; onderzoekingen over de Mnl be-

werkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de Wraketeksten. Assen, Van Gorcum & C. nv. 485 pp.
J. Notermans, Welke titel heeft Veldeke aan zjn hoofs epos gegeven ? En de
latere filoloog ? LT, 220, juni 349-54.
G. De Smet, I. Van Mierlo en het Veldeke-probleem. Groningen, J. B. Wolters. 23 pp. = Voordrachten gehouden voor de Gelderse leergangen to Arnhem, 8.
Vanden Vos Reinaerde ; verkort uitgegeven door Dr. C. A. Zaalberg. 4e dr.
's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. i= Malmbergs Nederlandse schoolbibliotheek.
TWEEDE TI JDVAK :

1380 -

1430

H. Neumann, Der west-flãmische „Spiegel der sonden" und seine Quelle.
In : Untersuchung und Bewahrung, Festschrift Hermann Kunisch. Berlin, W.
De Gruyter, 1961. p. 277-93.
Een abel spel van Esmoreit ; gevolgd door de klucht van Nu noch ; verzorgd
door Drs L. J. J. Olivier. Amsterdam, J. M. Meulenhoff. 36 pp. ,== Cahiers
voor letterkunde voor het voortgezet onderwijs. .
Lanseloet van Denemarken, een abel spel ; uitgegeven door Dr. R. Roemans
en Dra. H. Van Assche. 2e herz. en verm. dr. Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel. LXXIV HE. 58 pp. = Klassieke galerij, 123.
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Esmoreit en Lippijn ; aantekeningen van Dr. G. Stellinga. 5e dr. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 56 pp. ,=_- Malmbergs Nederlandse schoolbibliotheek.

Een abel spel ende een edel dinc van den Hertoghe van Brunswijc ;

[Glo-

riant) ; gevolgd door de Klucht van de buskenblaser. Amsterdam, J. M. Meulenhoff. 36 pp.
Cahiers voor letterkunde voor het voortgezet onderwijs.
J. Janssens, De mariale persoonlijkheid van Jacob van Maerlant ; Jacob van

Maerlants werken beschouwd in het licht van zijn Mariacultus en als resultante
van de toenemende Mariaverering in de Middeleeuwen. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. 452 pp.
H. M. Heinrichs, Ein kälnisches Fragment von Jan van Ruusbroecs „Spieghel
der eeuwigher salicheit". In : Festschrift fur Ludwig Wolf zum 70. Geburtstag.
Neumiinster, 1962.
L. Moereels, Ruusbroec en het religieuze leven ; kleine summa van het Geestelijk Leven. Lannoo, Tielt, 1962, 640 pp.
DERDE TI JDVAK

1430 - Renaissance

W. Van Eeghem, Brusselse dichters ; 4e R. De seven bliscapen, Hennen van
Merchteren, De dichters van Den Boeck, De dichter van het Ridderboec, Colijn
Caillieu, De dichters van De Corenblomme. Brussel, Simon Stevin, 190 pp.
A. Ampe, Los.re aantekeningen bij de „Heimelike passie". 3. Op zoek naar
een authentische redactie van de Heimelike passie. OGE, 37e d., 2, juni,
188-203.
ELCKERLYC - Elckerlyc ; inl. en aantek. van Dr. W. H. Beuken. 5e dr.
's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 40 pp. = Malmbergs Nederlandse
schoolbibliotheek.
R. Vos, Het motief van Elckerlyc van Chinese oorsprong ? NTg, 56e j.,
3, 165-69.
MARIKEN VAN NIEUMEGHEN Mariken van Nieumeghen ; ingel. en van aantek. voorzien door Dr. L. Debaene. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 100 pp.
= Malmbergs Ned. schoolbibliotheek.
DE ROOVERE - A. Viaene, Anthonis De Roovere, stadsdichter van Brugge,
1466-1482. In : Ad harenas, gedenkboek van de jubelviering van het SintLodewijkcollege to Brugge, 1960. p. 343-66.
COLI JN VAN RISELE - W. Van Eeghem, Colijn van Risele, ca. 1450 - ca. 1500.
Brussel, Simon Stevin. 189 pp. = Brusselse dichters, 5e R.
CASTELEIN - S. A. P. J. H. Iansen, lets over de notariele werkzaamnheden
van Matthijs Castelein. In : Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige
Kring van Oudenaarde. XIII, afl. 1, p. 5-28.
CAILLEU - E. De Bock, Een presentspel van Colijn Cailleu. SpL, 6e j., 4,
241-69.
VAN DER NOOT - W. Van Eeghem, Brusselse dichters, 130. XXVI, 18, Thomas Van der Noot. (ca. 1475 - ca. 1525) ; Br. P., 13e j., 1, 15 jan., 2. Id., 131,
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Ibid., 2, 15 feb., 2 ; Id., 132, Ibid., 3, 15 maart ; Id., 133, Ibid., 15 april, 2 ;
134, Ibid., 5, 15 mei, 2 ; Id., 135, Ibid., 6, 15 juni, 2 ; Id., 136, ibid., 7,
15 juli, 2 ; Id., 137, Ibid., 9, 15 sept., 2 ; Id., 138, Ibid., 10, 15 okt., 2 ; Id.,
11, Ibid., 15 nov., 2 ; Id., 140, Ibid., 12, 15 dec., 2.
BERTKEN M. J. G. De Jong, Het kerstvisioen van Berta Jacobs. Amsterdam,
Broekman & De Meris. 63 pp.

Id.,

ZESTIENDE EEUW
H. Houwens Post, De lusitanismen in de Itinerario van Jan Huygen van
Linschoten. 4. NTg, 56e j., 3, 169-72.
F. Van Vinckenroye, Nieuwe gegevens over het spel van Sint-Trudo. LI3,
52e j., 3, 96-102.
ZEVENTIENDE EEUW
Th. J. Beening, Het landschap in de Nederlandse letterkunde van de Renaissance ; diss. Univ. Nijmegen. Nijmegen, Centrale Drukkerij. 476 pp. XXX
(bespr. W. A. P. Smit, NTg, 56e j., 2, 109-112).
BREDERO - R. F. Boshouwers, De Franse leenwoorden bij G. A. Bredero.
TNTL, 79e dl, 3, 183-99.
BONTEKOE - J. Cats, Bontekoe zelf. NTg, 56e j., 3, 153-58.
CATS - Het Spaens heydinnetje ; inl. en aantek. door Dr. H. J. Vieu-Kuik.
Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 110 pp. = Klassieken uit de Ned. letterkunde, 17.
G. A. Van Es, Spiegel van menselijk leven in prenten en verzen van Jacob
Cats. Amsterdam, De Bezige Bij. 199 p. 1962.
DE HARDUWI JN - 0. Dambre, Ficiniaanse achtergronden bij Justus de Harduwijns „Roosemond" (1613) ? Studia germanica gandensia, 5, 45-76.
Harduiniana. In : Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde;
Buitengewone uitgaven, XIX, 1963/1., 21-26.
HOUWAERT - F. Van Vinckenroye, Enkele losse' beschouwingen over I. B.
Van Houwaert. LB, 52e j., 3, 91-95.
HOOFT - C. A. Zaalberg, Uit Hoofts lyriek ; verz. en toegel. Zwolle, W. E.
J. Tjeenk Willink. 120 pp. 1= Klassieken uit de Ned. letterkunde, 23.
HUYGENS - P. Gerbenzon, Teksteditie anders. NTg, 56e j., 6, 328-33.
H. M. Hermkens, Teksteditie. NTg, 56e j., 2, 79-83.
P. E. L. Verkuyl, Is Huygens een marinist ? NTg, 56e j., 3, 129-40.
P. J. H. Vermeeren, Een manuscript met rederijkerspoezie uit de boekerij
van ConstantUn Huygens (KB 's-Gravenhage Hs 13405). TNTL, di 79, 4,
271-87.
F. L. Zwaan, Voet-maet, rijm en red en ; bloemlezing uit Huygens' gedichten.
Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 144 pp. = Klassieken uit de Ned. letterkunde, 20.
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P v - Goliath ; treurspel op het veroveren van 's-Hertogenbossche ; ghespeeld op den Nederduytsche academie ; inl. en aantek. door P. Minderaa. Lei-

den, E. J. Brill. 76 pp. f= Leidse drukken en herdrukken, kl. reeks, 6.
KRUL - N. C. H. Wijngaards, De plaats en de betekenis van Jan Harmens
Krul in het literaire leven van Amsterdam in de zeventiende eeuw. Jaarboek

Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden, 1962/63, 57-74.
LODENSTEIN - J. Van Ham, Lodenstein in Zeeland. Zeeuws ts. 13e j., 1,
13-17.
REVIUS - J. C. Arens,

Mijn dobbele Parnas : Revius en Du Bartas.

NTg,

56e j., 1, 58.
—,

Twee sonnetten bij Revius en Drummond.

Neoph., 47e j., 2, apr.,

151-53.

—,Revius bewerkt Quand ma maitresse van Ronsard,
334-35.
H. Ten Harmsel,

Jacobus Revius, dutch baroque poet.

NTg, 56e j., 6,
Comparative litera-

ture, vol. XV, summer, 3, 203-15.
VONDEL -

Adonais of rampzalige kroonzucht ; treurspel ;

inl. en aantek. door

Dr. L. Strengholt. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 128 pp. i= Klassieken uit
de Ned. letterkunde, 25.

Lucifer ; ingel. en van aantek. voorzien door Prof. Dr. W. J. M. A. Asselbergs. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 136 pp. 2e dr. = Klassieken uit de
Ned. letterkunde, 1.
M. Van Dun,

Vondel en Gezelle ; enkele comparatistische aspecten.

VMA,

NR, 1962, 5/8, 227-356.
P. Maximilianus, Vondel

en de anatomische les. NTg, 56e j., 5, 241-50.
Padbrue en Vondel. In : Organicae voces. Amsterdam, p. 123-36.
M. Nijland-Verwey, Vondel's „Heikruit", de gruyt en de griet. Neerlands
F. Noske,

volksleven, 13e j., 3, zomer, 331-35.
G. Stuiveling, Over Vondel en „de andere". NTg, 56e j., 5, 257-58.
Elf brieven van Agnes Blok in de U.B. te Bologna ; medegedeeld door J. J.
Poelhekke. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij en Uitgeversbedrijf. 28 pp.
J. Poulssen, Tragiek van Vondels glans ; bijdrage tot de beschrijving ener
dichterlijke eigenheid. Raam, 2, nov., 1-140.
S. F. Witstein, Vondel, Barlaeus en de treduw van Brandt. NTg, 56e j., 2,
84-90.
P. Brachin,

Vondel und Gustav Adolf. In : Untersuchung und Bewahrung

Festschrift Hermann Kunisch zum 60. Geburtstag. Berlin, W. De Gruyter,
1961. p. 41-45.
vos – H. H. J. De Leeuwe,

de Europese toneelgeschiedenis.

Jan Vos' „Medea", een Nederlandse bijdrage tot
LT, 218, feb., 23-34.
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ACHTTIENDE EEUW
ALGEMEEN - E. De Bock, Verkenningen in de achttiende eeuw. Antwerpen,
De Sikkel. 168 pp. (Bespr. M. Rutten, NTg, 56e j., 2, 115-16).
F. Van den Hende, De Zuidvlaamse toneelrenaissance van de late achttiende
eeuw. Het pennoen, 14e j., 4 sept., 6-7.
P. De Keyser, Bedenkingen bij een volkslied in de 18e E. in de Gentse yolkstaal ; Een „nye Vloams liedeken" : van de dry waizen uit Orienten. VMA, NR,
5/8, 1962, 215-26.
BELLAMY - Tj. W. R. De Haan, Liederen van Jacobus Bellamy. Neerlands
volksleven, 13e j., 2, 157-83.
BUISERO - Dirk Buisero, De Schoonste, of het onzet van Schevening ; een
Scheveningse tekst uit 1717 ; uitgegeven door K. Heeroma. Amsterdam, NoordHollandse U.M. 113 pp. = Bijdragen en Mededelingen der Dialectcommissie
van de Kon. Ned. Academie voor Wetenschappen, XXV.
DE HAAS - J. C. Arens, Rotseenzaamheid en beukeschors Joan de Haes en
Propertius. NTg, 56e j., 5, 277.
HUYDECOPER - C. F. A. Van Dam, Balthazar Huydeco per en de Spaanse letterkunde. NTg, 56e j., 3, 143-45.
DE KU - F. Verbiest, „Polyarchus en Argentis" van Hendrik De Ku. LVR,
1 le j., 2, 1961, 76-96.
LANGENDIJK - Het wederzijds huwelijksbedrog ; blijspel ; toegel. door Dr.
F. A. Stoett ; 6e dr. Zutphen, W. J. Thieme. IV id- 108 pp. i= KLP, 68.
POOT - W. Asselbergs, VOOr en na Poot. NTg, 56e j., 3, 158-59.
J. Kwekkelboom, Poot en Willis. NTg, 56e j., 5, 269-71.
SCHONCK - J. Kolkhuis Tanke, Een Nijmeegs dichter uit de 18e E., Dr. E. I.
B. Schonck. Utrecht, Nijmegen, Dekker & Van de Vegt. 208 pp.

NEGENTIENDE EEUW
ALGEMEEN - P. Maximilianus, Nederlandse vertalingen van het Stabat Mater
vanaf de romantiek (very.). LB, 51e j., 3, 1962 ; 97-123.
L. Simons, Quickborn-Gedichte in fliimischer Ubersetzung. Jahresgabe 1962

der Klaus Groth-Gesellschaft. 38-47.
BORMANS -

J. Deschamps, Prof. I. H. Bormans als uitgever van Middelne-

derlandse handschriften.

Tijdsp., 18e j., 6/7, juni-juli, 153-57.

Hendrik Conscience ; anekdoten uit de Brusselse
tijd. Brabant, 1, jan., 17-20.
—, Hendrik Conscience in Brabant ; „Een verwarde zaak" to Dworp. BraCONSCIENCE - B. Anthonis,

bant, 3, maart, 10-14.
G. Degroote, Hendrik Conscience en Vincent Van Gogh. NTg, 56e j., 5,
255-56.
K. Jonckheere, Hendrik Conscience, de verminkte. NVT, 16e j., 8/9,
958-68.
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P. De Keyser, Hendrik Conscience als toerist. V1G, 47e j., 2, feb., 94-119.
F. Scheys, Hendrik Conscience bij pastoor Verborgstadt te Houwaart (1851).
Meer schoonheid, 10e j., 2, 15-18.
H. Teirlinck, De litteraire zelfverloochening van Hendrik Conscience. V1G,
47e j., 1, 1-4.
COUPERUS Brieven ; over hemzelf aan anderen ; aan zUn uitgever aan en
over anderen [Voorafgegaan door : H. W. Van Tricht, Waarom daarom ; ge-

volgd door : P. H. Dubois, Werd Couperus onderbetaald ?J. M. 1 le j., 3/4,
juni-juli, 145-248.
Louis Couperus samengest. door G. Borgers, J. Hulsker, J. Schrofer, H. W.
Van Tricht, Ellen Warmond ; [ingel. door H. W. Van Tricht). Amsterdam,
De Bezige Bij. 40 pp.', Schrijvers prentenboek, 9.
F. Closset, Louis Couperus. RLV, 29e j., 3, 195-206.
W. Drop, Noodlot en romanstructuur bij Louis Couperus. TNTL, 79e dl, 4,
288-305.
M. Galle, Louis Couperus, Nieuwsbl. v. d. Boekhandel, 130e j., 23, 6 juni,
987-90.
- Couperus en de psychoanalyse. NVT, 16e j., 1, 83-90.
—, De verheerlijking van de vrouw in het werk van Louis Couperus. V1G,
47e j., 6, 380-88.
Couperus in de kritiek. Amsterdam, Polak & Van Gennep. 112 pp.
(Bespr. K. Meeuwesse, NTg, 56e j., 6, 336-38).
A. Mussche, De roem van L. Couperus. NVT, 16e j., 12, 1392-97.
K. Reijnders, Couperus gezien door Van Deyssel. NTg, 56e j., 2, 65-73.
—, Het Genootschap Louis Couperus (dec. 1928 - dec. 1936) en een Engelse
bewonderaarster van Couperus. LT, 220, juni, 354-57.
G. Stuiveling, Op zoek naar Louis Couperus. Gids, 126e j., 5, mai, 357-70.
H. W. Van Tricht, Couperus (1863 - 10 juni - 1963). Het nieuwe boek,
le j., 6, juni, 254-50.
H. W. Van Tricht,

Vanwege Couperus (1863-1963).

Jaarboek Maatschappij

der Ned. Letterkunde te Leiden, 1962/63, 18-41.
A. J. D. Steenstra Toussaint, Bj de herdenking van de honderdste geboortedag van Louis Couperus. Neerlandia, 67e j., mai, 80-82.
C. Ypes, Couperus en de Italiaanse letterkunde. LT, 221, nov., 474-82.
VAN DUYSE - W. Van Eeghem, Prudens van Duyse herdacht (1804-1859).
Gent, Secretariaat van de Kon. VI. Academie. 27 pp. i= Reeks X, 10 .
EMANTS -

P. H. Dubois,

Vermeende autobiografie van Marcellus Emants.

Gids, 126e j., 7, sept., 144-54.
GEEL Gesprek op den Drachenfels ; een dialoog uit 1835 over de literatuur
in de negentiende eeuw ; herdr. bezorgd door J. C. Brandt Corstius. Uitgave

van het Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit
Utrecht. 80 pp. = Utrechtse publicaties voor Algemene Literatuurwetenschap, 3.
GEZELI,E -

St. Axters,

Romaanse en germaanse mystiek bij de dichter Guido
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Gezelle. In : Ad harenas ; gedenkboek van de jubelviering Sint-Lodewijkscollege te Brugge., 1960. 1-11.
M. Van Dun, Vondel en Gezelle ; enkele comparatistische aspecten. VMA,
NR, 5/6, 1962, 227-356.
Gezelle-Kroniek ; bijdragen en mededelingen van het Guido Gezelle-Genootschap. Kapellen. 1 feb. 213 pp.
VAN HEE - K. M. De Lille, Enkele bedenkingen rond een wisselwerking tussen Alfons Van Hee en Jules Leroy. Bachten de kupe, 5e j., 1, jan., 9-19. Zie
ook : Bachten de kupe, 5e j., 2, Bijlage.
LENAERTS - G. Michiels, Priester-dichter L. W. J. Lenaerts, 1862-1913.
Tijdsp. 18e j., 1, jan., 11-14.
VAN LENNEP G. Stuiveling, Voetstappen van de vaderlandse romantiek. 1.
David Jacob Van Lennep in 1826-27. NT g, 56e j., 6, 289-301.
LOVELING - A. Van Elslander, Die „biografie" van Virginie Loveling. Studia
germanica gandensia, V, 77-126.
MULTATULI - G. J. Resink, Multatuli's keizersdroom. NSt, 15e j., 12, dec.,
778-80.
J. J. Oversteegen, De organisatie van Max Havelaar. Merlyn, le j., 6, okt.,
20-45.
P. Van 't Veer, Koninkrijk herdenkt Havelaar. Holl. maandblad, 5e j., 196,
nov., 17-20.
PAALT JENS - H. Doedens, Parodieen van Piet Paaltjens. LT, 219, apr., 199205.
SAUWEN - G. Michiels, Arnold Sauwen. Tijdsp., 18e j., 10, okt., 215-18.
SNIEDERS
A. Keersmaekers, Renier Snieders (1812-1886). Perisc., 13e j.,
11, sept., 2.
STARING - jaromir te Praag, Marco, De hoof dige beer ; met inl. en aantek.
van A. A. Boudens ; 4e dr. 's-Gravenhage, G. B. Van Goor Zonen's. 32 pp. i=
Letterkunde, 5.
STEKETEE - P. J. Meertens, Adriaan Steketee, een Zeeuws christen-denker.
Zeeuws ts, 13e j., 6, 170-79.
SWARTH - J. Boets, Berken, een impressionistisch gedicht van H. LapidothSwarth. Nova et vetera, 40e j., 5, 368-71.
WILLEMS Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffman von Fallersleben (1836-1843) ; met inl. en aantek. uitgegeven door Ada Deprez. Gent.

118 pp. = Uit het Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent, 1.
G. Schmook, Voor- en nazaten van Jan Frans W/illems. In : Jaarboek 2 van
de Vrijheid en het Land van Geel. 79-83.
NA 1880
ALGEMEEN - G. Colmjon, De beweging van tachtig ; een cultuurhistorische
verkenning in de 19e E. Utrecht, Het Spectrum. 320 pp. ,= Aula-boeken, 125.
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P. Van Eeten, Een vriendschap in verzen [W. Kloos/A. Verwey). M, 10e j.,
11, feb., 784-814.
VAN DEYSSEL - D. A. De Graaf, Kanttekeningen bij een onuitgegeven brief

van Lodewijk van Deyssel.

LT 221, nov., 470-73.
VAN EEDEN - J. Van Houten, Nescio - Van Eeden. LT, 220, juni, 357-61.
H. W. Van Tricht, Over de Tagore-vertalingen van Frederik Van Eeden.

's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documenatiecentrum.
Achter het boek, 2e j., 1.
GORTER J. D. Meerwaldt, „Trantelen" en „trantel" bij Gorter. NTg, 56e j.,
1, 21-24.
KLOOS - P. Van Eeten, Dichterlijk labirint ; opsiellen over het werk van

Willem Kloos. Amsterdam, Polak & Van Gennep. 120 pp. = Kartons.
Kanttekeningen bij Kloosstudie. LT, 219, apr., 205-10.
H. Michael, Jan Beckering, vergeten vriend van Willem Kloos. NTg, 56e j.,
–, 317-27.
J. C. Villerius, Niel Apollo, maar Kloos. [met Een naschrift door P. Van
Eeten]. LT, 222, dec., 686-90.
Bm Baxter, Albert Verwey's translations from Shelley's Poetical
VERWEY

works ; a study of their style and rhythm and a consideration of their value as
translations. Leiden, University Press. X H- 198 pp. = Leidse Germanistische
en Anglistische reeks van de Rijksuniversiteit to Leiden, 3. (Bespr. C. A. Zaalberg, NTg, 57e j., 3, 180-81).
VAN LANGENDONCK - K. Van Acker, De impotentie van Prosper Van Langendonck. Periodiek, 7.
STREUVELS - F. De Schutter, Het nzuizencarnaval ; stilistische analyse van

een fragment uit Streuvels' Het leven en de dood in den ast.
40e j., 4, 297-314.
TEIRLINCK - Th. Govaart, Het populierken ; aangaande
man Teirlinck. Kultuurleven, 30e j., 9, nov., 675-83.

Nova et vetera,

het oeuvre van Her-

TWINTIGSTE EEUW
TOT ± 1914
J. Persijn, De wording van het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en
zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persijn. (19001924). Gent, Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks VI,
90. 525 pp.
H. Lampo, Grasduinen in de geschiedenis van Dietsche Warande en Belfort.
NVT, 16e j., 8/9, 946-68.
G. Walschap, Dietsche Warande en Belfort onder Vliebergh en Persijn.
NVT, 16e j., 8/9, 973-74.
BOUTENS - K. De Clerck, Twintig jaar na Boutens. Perisc., 13e j., 8, juni,
15.
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-

Walcheren weerspiegeld in Boutens' pazie. NTg, 56e j., 2, 91-99.
Boutens' laatste verzenbundel. RLV, 29e j., 2, 109-116.
Andries De Hoghe. V1G, 47e j.., 3, maart, 207-14.
De Middelburgse gymnasium jaren van P. C. Boutens. Gids, 126e j., 10,

,
dec., 397-409.

VAN BRUGGEN - M. A. Jacobs, Carry Van Bruggen, haar leven en literair
werk. Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. 314 pp.

1962.
KIMPE - J. H. Eekhout,
ELSSCHOT

J. Datema,

lets over Raymond Kimpe. Trefpunt, le j., 2, 45-37.
Elsschot en de Babel. Ontmoeting, 16e j., 11, aug.,

345-52.
LEOPOLD - J. M. Jalink, I. H. Leopold ; bijdrage tot een levensbeschrUving.
Amsterdam, Heijnis. 148 pp.
SABBE - K. Jonckheere, Maurits Sabbe to herdenken. V1G, 47e j., 5, 305-11.
DE VOGHT - A. Keersmaekers, fozef De Voght ; een dichter van de Kernpen.
Antwerpen, NV Standaard-Boekhandel. 83 pp. = KVHU, 57e j., 4, Verhandeling 488.

VAN ± 1914 TOT ± 1940
ALGEMEEN - P. Calis, Topconferentie. XIII. Daling van tern peratuur. Slotbeschouwing. M., 1 le j., 6, sept., 388-96.
A. Van Duinkerken [W. J. M. A. Asselbergsj, Serres chaudes [De briefwis-

seling Ter Braak/Du Perron]. Gids, 126e j., 3, maart, 228-33.
B. Kemp [B. Van Vlierden), De Vlaamse letteren tussen gisteren
gen (1930-60). Hasselt, Heideland. 132 pp. = Vlaamse pockets, 76.

en mor-

W. L. M. E. Van Leeuwen, Drie vrienden ; H. Marsman, Menno Ter Braak en
Zeist, W. De Haan. 169 pp. = Phoenix pockets, 82.
A. Lehning en J. Schrofer, De internationale avant-garde tussen de twee
wereldoorlogen ; een keuze uit de Internationale revue. 's-Gravenhage, Bert
Bakker/Daamen. 224 pp.
J. Weisgerber, Formes et domaines du roman flamand ; 1927-1960. Brussel,

E. Du Perron.

La Renaissance du Livre.
P. De Wispelaere, Pro

en contra de experimentele poizie. Perisc., 7, mei, 4.
Rondom Forum ; een qjdsbeeld in documenten
nit het werk van J. Slauerhoff, H. Marsman, E. Du Perron, Menno Ter Braak,
S. Vestdijk. Amsterdam, J. M. Meulenhoff. 160 pp. )-= Meulenhoffpockets, 125.
V. E. Van Vriesland, Het einde van het tijdschrift Forum. M, 1 le j., 7, okt.,
W. L. M. E. Van Leeuwen,

488-93.
BOENS - Pan, 10e j., 3, okt. [Nr. gewijd aan Daan Boens, met bijdragen van
G. Bruggen, P. De Keyser, J. Daisne, M. Van Vlaanderen).
TER BRAAK - A. Lam, Het Christendom bij Menno ter Braak. Ontmoeting,
16e j., maart, 6, 169-82.
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BRUNCLAIR - M. Gijsen J. A. Goris), Twee brieven van Victor J. Brunclair.
NVT, 16e j., 8/9, 969-70.
BUCKINX - R. F. Lissens, De poezie van Pieter G. Buckinx, een verkenning.
DWB, 108e j., 2, feb., 97-101.
DAISNE - J. Delmelle, Profit de Johan Daisne. La nouvelle etape, 4e j., 17,
okt., 14-15.
H. Lampo, Voor Daisnes magisch-realistisch dossier. NVT, 16e j., 2, 224-34.
DEFRESNE W. Ph. Pos, August Defresne (Maastricht 6 nov. 1893 - AmJaarboek Maatschappij Ned. Letterkunde 1962/63,
91-93.
VAN DUINKERKEN - F. Closset, Anton Van Duinkerken zestig. RLV, 29e j.,

sterdam 2 apr. 1961).

1, 76-78.
A. Donker [N. A. Donkersloot),
1, feb.,. 2-3.
J. Engelman,

Anton Van Duinkerken. Brabantia, 12e j.,

Doctissimus vir en vender. Het nieuwe boek, le j., 1, jan., 5-9-

G. Knuvelder, Anton Van Duinkerken, Brabander. Brabantia, 12e j., 1, feb.,
4-15.
P. Minderaa, Asselbergs-Van Duinkerken, literatuurhistoricus, Brabantia, 12e
j., 1, feb., 16-17.
F. Sarneel, Van Duinkerken zestig. Jeugd en cultuur, 8e j., 4, jan., 161-65.
A. Westerlinck [J. Aerts), Anton Van Duinkerken, een boventijdelijk talent
in onmin met zijn tijd. DWB, Id., Ibid., 2, feb., 119-35 ; Id., Ibid., 3, 199-205 ;
Id., Ibid., 4, 263-75.
VAN EYCK - G. Puchinger,
208-40.

Van Eyck en Gerretson.

Gids, 126e j., B, okt.,

FRANCKEN J. Daisne [H. Thiery), Hulde aan Fritz Francken bij zijn 70e
Perisc., 13e j., 7, mei, 5.
GILLIAMS - K. Jonckheere, The subtlest Antwerper : Maurice Gilliams. Delta,
5e j., 4, winter, 19-23.
HAEST - G. Vangelder, fuliaan Haest is 50 jaar geworden. Meer schoonheid,
10e j., 3, 1-5.

verjaardag.

HELMAN - F. Closset, Albert Heiman zestig. RLV, 29e j., 6, 579-80.
MARSMAN Viff versies van „Vera" ; ingel. door Arthur Lehning ; verzorgd
door Daisy Wolthers. 's-Gravenhage, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1962 [i= 63). 224 pp.
Achter het boek.
MOENS A. De Bruyne, Wies Moens 65 jaar. Gudrun, 33e j., 1, 1-4.
MULS - R. F. Lissens, fozef Muls (Antwerpen 12 juli 1882 - Kapellenbos
22 april 1961). Jaarboek Maatschappij Ned. Letterkunde to Leiden, 1962/63,
184-93.
NI JHOFF - G. Kamphuis, Dichter en yolk in het werk van Martinus Nijhoff.
In : Schrijver en yolk. Den Haag, Servire. p. 81-108.
—, Naar aanleiding van Nijhoffs „Florentijns jongensportret". Standpunte,
16e j., 3, NR, 45, feb., 38-39.
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VAN OSTAI JEN - H. Uyttersprot,
2, 99-108.

Uit Paul van Ostaijens lyriek.

Uit Paul van Ostaijens lyriek ; NachtelUke optocht.

-

RLV, 29e j.,

RLV, 29e j., 3,

207-15.

-

Uit Paul van Ostaijens lyriek ; De sirenen.
Melopee. NVT, 16e j., 3, 328-38.

RLV, 29e j., 5, 387-96.

DU PERRON - A. Donker [N. A. Donkersloot), Voorronde van een vriendschap ; bij oude brieven van E. du Perron. NSt, 18e j., 11, nov., 653-84.
R. Nieuwenhuys, Op zoek naar het land van herkomst. 1. De Gids, 126e j.,
7, sept., 126-40.
—, Op zoek naar het land van herkomst. 2. Du Perrons weerzien met Italie.
Gids, 126e j., 8, okt., 241-54.
J. H. W. Veenstra, D'Artagnan tegen Jan Fuselier ; E. du Perron als Indisch

polemist.
ROLAND HOLST - A. Roland Holst 75 jaar. M, 11e j., 7, mei [Bijdragen van
B. Bakker, A. Roland Holst, Jan Engelman, Alfred Swan, S. Carmiggelt).
K. Ouboter, De centrale plaats van de dichter A. Roland Holst. Ontmoeting,
16e j., mei-juni, 8/9, 270-76.
SEUPHOR - P. De Wispelaere, M. Seuphor en „Het overzicht". V1G, 47e j.,
11, nov. 741-54.
SIMONS - M. L., fozef Simons-hulde to Turnhout. De Vl. oudstrijder, 19e j.,
19, 6 okt., 1.
M. Verheecke, fozef Simons, verteller, zanger, Kempenaar. Leuven, Davidsfonds. 354 pp.
Gulden reeks, 513.
SLAUERHOFF - P. Calis, Topconferentie. 8. J. Slauerhoff binnen de grenzen
van zUn thematiek. M, 10e j., 10, jan., 721-32.
SPAAN
G. H. 's-Gravesande, Peter Spaan. NTg, 56e j., 3, 146-52.
THANS - J. Droogmans, In memoriam pater Hilarion Thans. Tijdsp., 18e j.,
1, jan., 2-3.
VESTDI JK - H. S. Haasse, De „Griekse" romans van S. Vestdijk. Gids, 126e j.,
10, dec., 383-96.
J. Van Ham, lets over compositie bij Vestdijk. Ontmoeting, 16e j., 12, sept.,
378-82.
VRIAMONT
Verzameld proza ; ingel. van A. Roland Holst. 's-Gravenhage.
A. A. M. Stols/J. P. Barth. 16 pp.
K. J[onckheerel, foris Vriamont, kok met woorden. NVT, 14e j., 9, 1085-87.
DE VRIES - {Theun De Vries) Als mens en als schrijver ; dankwoord uitge-

sproken op het Muiderslot bij het ontvangen van de P.C. Hooftprijs op 23
september 1963. M, lle j., 7, okt., 425-30.
WALSCHAP
Prijs voor letterkunde van de Vlaamse Provincies 1962 ; aan
de Heer Gerard Walschap. Noordgouw, 3e j., 2, 85-101.
VAN DEN WI JNGAERT
L. Voet, In memoriam Frank Van den W/ijngaert
(1901-1962). GP, 40e j., 1-5.
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VAN ± 1940 TOT HEDEN
ALGEMEEN Nederlandse poezie nu. DWB, 108e j., 7, {bijdragen van R.
Brulez, S. Vinkenoog, A. Demedts, Th. Govaart, R. Herreman, N. Gregoor,
M. Rutten, J. Greshoff, P. Thomas, K. Jonckheere, G. Knuvelder, J. Walravens, A. Van Duinkerken, Chr. D'Haen, P. Calis, P. G. Buckinx, H. Sleutelaar, P. Snoek, A. Westerlinck).
Pro en contra de experirnentele poezie [Paul De Vree, R. Lanckrock]. Perisc., 13e j., 9, juli-aug., 4.
G. Aertsens, Aspecten van de moderne poezie. Antwerpen, Ontwikkeling.
32 pp. = Problemen, 25.
C. Buddingh, Kroniek van het proza. NSt, 18e j., 9, sept., 547-54.
J. De Ceulaer, Pro en contra de experimentele poezie. Perisc., 13e j., 6,
apr., 1, 4.
F. Closset, Les lettres neerlandaises. Syntheses, 17e j., 201, feb., 137-46.
A. Demedts, De moderne poezie in Vlaanderen. TVL, NR, le j., 1, feb.,
52-57.
Th. Govaart, De jongeren in de literatuur. Blauwdruk, 3e j., 15, 1962.
H. U. Jessurun d'Oliveira, Bericht uit het hiervoormaals. Merlyn, le j., 3,
maart 1-20.
M. J. Jochems, Levensgevoel in moderne dichtkunst. Streven, 16e j., 7, apr.,
619-29.
F. Sarneel, Taal en werkelijkheid ; vijftien jaar Noordnederlandse poezie.
WV, 10e j., 56, maart-apr., 121-26.
ACHTERBERG - P. Calis, Topkonferentie. X/. Achterberg : poezie als isolement en bevrijding. M, 10e j., 11, feb., 756-66.
W. L. M. E. Van Leeuwen, 1Vij kunnen alleen de doden schuldloos en volkomen beminnen ; over de dichter Gerrit Achterberg, V1G, 47e j., 1, 40-56.
D. Janssen, Altijd zoeken naar de mens... ; een gesprek met
Boekeng., 41e j., 7, aug.-sept., 241-46.
L. De Belder vijftig jaar. LVR, 12e j., 3/4,
DE BELDER - P. G. Buckinx,
1962, 154-57.
J. De Ceulaer, Te gast bij J. L. De Belder. LVR, 12e j., 3/4, 158-64. 1962.
VAN AERDE

Rogier Van Aerde.

BLAMAN - Anna Blaman over zichzelf en anderen ; poezie, artikelen en leAmsterdam, J. M. Meulenhoff. 160 pp. = Meulenhoffpockets, 122.
CARMIGGELT - J. Bernlef/K. Schippers, Gesprek met Simon Carmiggelt. De
Gids, 126e j., 8, okt., 191-203.
W. Wittkampf, De dag van de rode bessen. Tirade, 7e j., 82, okt., 684-724.
CLAUS - M. J. G. De Jong, Hugo Claus of de literaire ontluistering. DWB,

zingen.

108e j., 8, okt., 634-44.
J. Vercammen, Gesprek met Hugo Claus. Wikor, 1 le j., 5, mei, 99-103.
Id., Brugge, le j., 2, maart 41-44.
B. Van Vlierden, Hugo Claus en het schrijverschap. Streven, 16e j., 6, maart,
524-33.
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Hugo Claus, vernuftig en briljant literatuur.

L. Scheer,
206-10.

J. Weisgerber,

DWB, 108 j., 3,

De poezie van Hugo Claus. Ts van de Universiteit Brussel,

5e j., 2, 105-30.
DEKKER - N. A. Dondersloot,

Maurits Rudolf Joel Dekker. (Amsterdam 16
juli 1896 - 8 oktober 1962). Jaarboek Maatschappij Ned. Letterkunde te Leiden, 1962/63, 94-98.
DURIBREUX Koningsvogel,
23-26.
P. Vanderschaege,
161-62.

Gaston Duribreux. Westhinder, 16e j., 3, maart,

Gaston Duribreux zestig. Boekeng., 41e j., 51, mei-juni,

D ' EXTEYL - A. Van Hageland [A. Rutgeertsj, Het universum van Roger
d'Exteyl. Perisc., 13e j., 8, juni, 6.
GILS - P. Thomas, Ontmaskering als levenswijze : Gust Gils. DWB, 108e j.,
6, juli, 422-29.
VAN DER GOTEN J. B. Claes,

Het verschijnsel KoR Vander Goten.

Ts der

Belgische posterijen, 22e j., 5, 13, 243-45.
GRONON - E. Janssen,

Landen, tijden en zielen bij Rose Gronon.

Perisc.,

13e j., 12, okt., 5.
HERMANS - J. J. Oversteegen,

Chinese wijsheid ; een exegese.

Merlyn, le j.,

3, maart, 29-53.

Zelfportret van Willem Frederik Hermans. Gard Sivik, 7e j., 1, 5-14.
HOORNIK - M. J. G. De Jong, Van geboorte tot keizersnede. M, 1 le j., 9,
dec., 597-612.
M. Smets,

Eenzaam Amsterdam, Nova et vetera, 40e j., 5, 372-76.
De achterflap centraal ; Gerrit Kouwenaar geinter-

KOUWENAAR - J. Boyens,

viewd. Jeugd en Cultuur, 9e j., 3, dec., 126-33.
C. W. Van de Watering, 1k beproef het te lezen ; bij een programmatische
cyclus van Kouwenaar. Merlyn, le j., 5, aug:, 37-64.
LAMPO - F. Van Tartwijk, Emmafisgangers te Antwerpen ; H. Lam po : De
komst van Joachim Stiller. Jeugd en cultuur, 9e j., 3, dec., 119-25.
LUCEBERT
P. Calis, Topkonferentie. X/. Lucebert en de ruimte van het
gedicht. M, lie j., 2, mei, 134-44.
C. W. Van de Watering, Sectie op een visser, Merlyn, le j., 3, maart, 54-64.
MINCO - J. Boyens, De achterflap centraal ; Marga Minco. Jeugd en cultuur,
9e j., 1, sept., 28-32.
NESCIO - J. Bernlef [Marsman),
4, winter, 70-73.

Nescio, the average citizen plus. Delta,

PANHUYSEN - B. Van den Berg,
17e j., 1, okt., 57-61.

De romans van Jos Panhuysen.

5e j.

Streven,

Th. Govaart, Het niet beter willen weten ; n.a.v. een paar romans van Jos
Panhuysen. Jeugd en cultuur, 9e j., 1, sept., 20-25.

300

POLET - P. Calis, Topkonferentie. X11. Sybren Polet : de werkelUkheid anM, 11e j., 5, aug., 309-23.
RUYSLINCK - J. Boyens, Een sober barok-auteur ; „De madonna met de buil"
van Ward Ruyslinck. Jeugd en cultuur, 8e j., 8, mei, 351-58.
SNOEK - G. Burssens, Paul Snoek, NVT, 16e j., 7, 721-25.
F. Van Tartwijk, Renaissance uit water en vuur ; Paul Snoek. Jeugd en cultuur, 9e j., 2, nov., 66-73.
VEULEMANS - M. Janssens, Jan Veulemans als romancier. DWB, 108e j., 5,
juni, 368-71.
VROMAN - H. U. Jessurun d'Oliveira, Nouveaute's van Vroman. Merlyn,
le j., 6, okt. 1-19.

ders, zichtbaarder.

P. Calis, Topkonferentie. X. Leo Vroman en het blote oog. M, 10e j., 12,
maart, 827-37.
DE WISPELAERE - J. Weverbergh, P. De Wispelaere. Perisc., 14e j., 2, dec.,
2, 16.
F. Sarneel, Het geval de Wispelaere. Raam, le j., 3, dec., 61-67.
P. Van Aken. Voer voor psychiaters : P. De Wispelaere, Perisc., 13e j., 12,
okt., 4, 6.
—, De problematiek van de plagiaat-roman. NVT, 16e j., 11, 1259-73.
P. De Wispelaere, Het problematische 1k. Diagram, le j., 3, okt., 54-73.
A. Westerlinck {J. Aerts), Rond een echt of vermeend plagiaatgeval. DWB,
108e j., 8, okt., 686-90.
WOLKERS - M. Verhaasdonck, fan Wolkers, het volstrekte isolement. Tirade,
7e j., 7, mei, 356-59.

LUST DER AFKORTINGEN
B
Bg
BrP
DVJ
DWB
EG
GLL
LB
LT
LVR

M
Neoph.
NSt
NTg
NVT
OGE
OVIZ

Biekorf
Bibliotheekgids
Brusselse post
Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft and
Geistesgeschichte
Dietsche Warande en Belfort
Etudes germaniques
German life and letters
Leuvense bijdragen
Levende talen
't Land van Rijen
Maatstaf
Neophilologus
De nieuwe stem
De nieuwe taalgids
Nieuw Vlaams tijdschrift
Ons geestelijk erf
Oostvlaamse zanten
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Perisc.
RBPhH
RLMC
RLV
SpL
TNTL
TVL, NR
Tijdsp.
V1G
VMA, NR
WV

De Periscoop
Revue beige de philologie et d'histoire – Belgisch tijdschrift
voor filologie en geschiedenis
Revista de letterature moderne e comparate
Revue des langues vivantes
Tijdschrift voor levende talen
Spiegel der letteren
Tijdschrift voor Nederlandse taai- en letterkunde
Tydsskrif vir letterkunde, nuwe reeks
De Tijdspiegel
De Vlaamse gids
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Nieuwe reeks
West-Vlaanderen

Antwerpen, oktober 1964.
DR. EM. WILLEKENS
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LUST VAN DE AAN DE BELGISCHE UNIVERSITEITEN VOORGELEGDE
LICENTIAATSVERHANDELINGEN EN DOCTORALE DISSERTATIES OP
HET GEBIED VAN DE NEDERLANDSE LITERATUURGESCHIEDENIS
EN DE LITERATUURWETENSCHAP

ACADEMIE!. AAR 1963-1964
VRI JE UNIVERSITEIT TE BRUSSEL

Licentiaatsverhandelingen
De Waegenaere, Mireille : Hugo Claus : De Hondsdagen. Romantechniek.
Jacobs, Fernande : H. Teirlinck : Versmoorde Goden.
Pardon, Guido : Structuur en tijd in „Klinkaart" en „Het Begeren" van Piet

Van Aken.
De epische vorm in de dramatische gedichten „Mariken van
Nieumeghen", „fan van Beverly" en „De Verloren Sone".

Suetens, Roland :

Doctorale dissertatie :
Galle, Marc :

De noodlotsgedachte in het werk van Louis Couperus.

RI JKSUNIVERSITEIT TE GENT

Licentiaatsverhandelingen :
Everaert, Guido :

Letterkundig leven te Gent in de vijftiende eeuw. De Re-

derijkers.
Mollet, Eric :

Twee zestiende-eeuwse spelen van sinnen

(Brussel, K.B. hs. II

129), uitgegeven met inleiding en aantekeningen.
Muys, Robert : Hippoliet van Peene (1811-1864), een

bjdrage tot de kennis
van zijn leven en werk.
Van den Berghe, J.P. : „BjØrnsons boerenvertellingen en het vroege werk van
Stijn Streuvels". Een vergelijkende studie.
Vanderhoeven, Jan : Sociale tegenstellingen in het Vlaamse proza tussen 1830
en Van Nu en Straks.
Van Keirsbilck, Joris : Letterkundig leven te Kaprijke in de vifftiende en
zestiende eeuw met proeve van tekstuitgave.
Van Vaerenbergh, Francine Petrus Judocus de Borchgrave 1758-1819. Leven
en Werk.
Verhenneman, Nadine :

Frans Bastiaanse. De mens en de dichter.
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Wenseleers, Lucien : Martinus NUhoffs Awater en Het Uur U. Een studie in
Westers perspectief.
Weytens, Marc : Mevrouw Courtmans. Enkele aspecten uit Naar werk.

Doctorale dissertaties :
Peeters, H. : Wouter de Clerc en Melis Stoke.
Deprez, A. : Brief wisseling van Jan Frans Willems

( 1812-1874).

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN

Licentiaatsverhandelingen
Andries, Andre : De gedichten van Anna en Tesselschade Visscher.
Bodson, Marie J. Claire : De vrouw in de lyriek van Henriette Roland Hoist.
Creyf, Valeer : Enkele postsymbolistische opvattingen over de poezie.
De Mey, Julien : Zin en onzin in het Dadaisme.
Lauwaert, Jaak : Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de postincunabel
B van de Kon. Bibl. to Brussel, met inleidende studie over de verschijningsvormen van de Karel ende Elegast.
Luyten, Louis : Middelnederlandse Marialegenden uit twee Brusselse handschrif-

ten.
Macken, Godelieve :

De problematiek in leven en werk van Frederik van

Eeden.
Stans, Ernie! : Leven en werk van priester-dichter Jozef de Voght.
Van Avermaet, Annie : Een laat-naturalist : De toneelschrijver Ernest IV.
Schmidt (1886-1937).
Van Haverbeke, Arseen : Hagars vluchte ende Wederkomste door Abraham de
Koningh. Tekstuitgave met inleiding en bespreking.
Van Houtte, Simonne : De epische structuur van het leven van Ste Lutgart.
Een vergelijking van het Kopenhaagse handschrift met de Vita Lutgardis van
Thomas van Cantimpre.
Wellens, Reinhilde : De humanitair-expressionistische poezie in Vlaanderen.
Thema's, motieven en beelden.

Doctorale dissertaties
Neutj ens, Clement : Friedrich Gundolf. Zijn cultuurhistorische achtergrond en
zijn literaire theorie en methode.
Van Haver, Jozef : Nederlandse incantatieliteratuur. Een gecommentarieerd
compendium met een onderzoek van het Longinus-probleem in het Nederlandse taalgebied.
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RI JKSUNIVERSITEIT TE LUIK

Licentiaatsverhandelingen
Carre, Jean-Paul : Martinus NUhoff als dichter en theoreticus van de dichtkunst. Een vergelijkende studie.
Huyskens, Guy : Het scheppend werk van Em. De Bom.
Loog, Guy : „Het Heilige Zout" van Martinus Nij'hoff als spiegel van zijn

dichterschap.
Wallens, Freddy :

Simon Vestdijk.

„Aktaion onder de Sterren" en „De verminkte Apollo" van
Twee Griekse romans.
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BOEKBEOORDELINGEN
Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw.
Uitgegeven door het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis. Algemeene Drukkerijen Lloyd Anversois, Antwerpen 1964, 568 biz., gen.,
beperkte oplage 600 ex., geb. 595 fr.
Waarschijnlijk heeft de bijval die zijn opmerkelijke bundel opstellen Ant(1952) te beurt is gevallen, het Genootschap voor
Antwerpse Geschiedenis er toe aangezet de uitgave van dit nieuw verzamelwerk
te bezorgen. Is de titel thans bescheidener, het werk zelf is met zijn 568 bladzijden op groot formaat (29 x 22 cm) een royaal boek geworden. Het bevat
16 opstellen over diverse aspecten van het ter studie genomen thema, waarbij
opvalt dat een aantal medewerkers hun onderzoek hebben beperkt tot een deel
van de 19de eeuw. Eerder dan een bezwaar lijkt mij dit een waarborg van
degelijkheid te zijn. Overzichten die de gehele eeuw bestrijken bieden de bijdragen over de structurele ontwikkeling van de haven (L. de Kesel), de godsdienstige toestanden (C. de Clercq), de bouwkunst (L. de Barsee), de beeld-

werpen in de XVIIIde eeuw

houwkunst (F. van den Wijngaert), de schilderkunst (idem), de letterkunde
(G. Schmook), het muziekleven (W. Dehennin), de nieuwsbladen (A. Arents),
het onderwijs en de beoefening van de natuurwetenschappen (E. Frison) en de
demografische ontwikkeling (J. Kruithof). Twee bijdragen van R. Boumans,
over het stadsbestuur en de stadsfinancien, beperken zich tot de Franse periode.
Voor de havenbeweging (K. Jeuninckx), de openbare liefdadigheidsinstellingen
(S. Janssens-Even) en de boekdrukkunst (H. de Groote) worden de Franse en.
de Hollandse periode onderzocht. De hoofdarchivist aan het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, J. Steur, werkt als Bast mee en handelt over de staatkundige betekenis van Antwerpen in 1830 voor Koning Willem I.
De lezers van dit tijdschrift mogen bier attent gemaakt worden op drie opstellen, die verband houden met literatuur en drukkunst.
G. Schmook schrijft over Motieven van en uitzichten op het literaire leven
De bijdrage is niet informatief of overzichtelijk bedoeld,

in de XIXe eeuw.

al wordt met de chronologie toch rekening gehouden. Zij wemelt van feiten,
flitsen, vragen en beschouwingen, genoteerd met snelle pen door een man met
een fantastische, zeer gedetailleerde kennis van figuren en werken, documenten
en omstandigheden. De auteur gunt zich de tijd niet om een gegeven uit te
diepen en hij mist blijkbaar de synthetische greep, maar daartegenover staat dat
tal van, meermaals verrassende, inzichten, weinig of niet bekende feiten en het
blootleggen of trekken van onvermoede verbindingslijnen ongemeen stimulerend
werken. Men moet echter toegeven dat de lectuur slechts rendeert voor wie
enigszins met de stof is vertrouwd, en tot die stof behoort ook de Franstalige
literatuur die te Antwerpen het licht zag.
306

Te noteren zijn pertinente verklaringen : in tegenstelling tot de beide Vlaanderen kent Antwerpen in de jaren 1820 geen literaire debuten, wat even met
een paar feiten wordt toegelicht (348) ; of deze : er moest qua literaire, vormgeving bij nulpunt begonnen worden (is dat helemaal zo ?) en om een auteur
te vinden moet men als het ware door zijn tekst heen lezen (341). Consciences

Geschiedenis mijner jeugd is de eerste analyse van een Vlaams minderwaardigheidscomplex (333), – tenzij het woord Vlaams niet op zijn plaats staat en
men liever lezen zou : de eerste analyse van een minderwaardigheidscomplex
in de Vlaamse letterkunde ?
De literaire herleving wordt gesitueerd tegen de achtergrond van de kunststad Antwerpen en in het perspectief van de grote Antwerpse schilderschool,
verder van de Brabantse volksaard en zelfs van de in het „zwaar, onb-eschaamd
gevoerd dialect" (339) vastgeankerde volkstaal. Dat, om tot de feiten van die
herleving over te stappen, het eerste Vlaamse verzenbundeltje dat na 1830
verscheen, de

Gedichten van J. F. C. Verspreeuwen zouden zijn, die in 1833

te Antwerpen werden gepubliceerd, berust – helaas voor Antwerpen – misschien op een verkeerde mededeling van Coopman en Scharpe („toch ligt voor

Dichterlyke Mengelingen veel minder in de waarde van het
chronologisch aan het hoofd staat van de rij
onzer Vlaamsche dichtbundels na 1830", Gesch. der Vl. letterk., blz. 34).

Ons het belang der

boekje dan in het felt, dat het

VOOr de bundel van Verspreeuwen, nl. in 1831, verscheen alvast een Vlaamse
dichtbundel : de

Vaderlandsche liederen,

door A. J. Doornaert, niet te Antwer-

pen, maar te Kortrijk. Toegegeven, het is slechts een bundeltje van 8 bladzijden,
maar chronologisch komt het voor het werkje van Verspreeuwen, dat 86 bladzijden telt. Waarom dit laatste bij Schmook de titel Gedichten krijgt (349 en
379), is mij niet duidelijk. Uit 1833 ken ik van Verspreeuwen slechts een
dichtbundel onder de titel

Dichterlyke mengelingen, zij het met deze eigen-

aardigheid dat van dit boekj e, dat als een anonieme uitgave wordt beschouwd
(o.a. door Coopman en Scharpe), de Stadsbibliotheek van Antwerpen een
exemplaar bezit zonder vermelding van de naam van de dichter (C 33302) en
een ander met vermelding van de auteur (C 8578). Deze rechtzetting even in
het voorbijgaan, om der lieve waarheid wil. Zij kan enig nut hebben voor onze
literaire chronologie.
Vruchtbare notities en suggesties bevat de bijdrage van Schmook in verband
met de thematiek (352), de taal- en stijlstudie (353), het nevengebied van de
publicistiek (354) en de vele sporen van de geest van verzet (351). Een aanwinst, hoewel alles schetsmatig blijft, is het hoofdstukje over „de meest genuanceerde zielen voor b.v. de jaren 1880", met name L. Vleeschouwer, P. Fr. van
Kerckhoven en P. J. Hendrickx, en de verwij zing naar een zekere traditie in
het dandyisme (358-361). Jan van Beers als mens wordt in weinige regels
raak uitgebeeld (370).
Deze belangrijke bijdrage wordt besloten met een

Orienterende chronologie
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in verband met bet verscbijnen van literair werk of bet stichten van verenigingen te Antwerpen.
Voor de studie van de Vlaamse letterkunde niet te verwaarlozen is de bijdrage die H. de Groote wijdt aan De Antwerpse boekdrukkunst van 1794 tot
1830. De ontwikkeling in dalende lijn tijdens de Franse en de opflakkering
tijdens de Hollandse periode warden grondig en in bijzonderheden onderzocht,
laatstgenoemde aan de hand van de bibliografie van de Antwerpse drukkers
evenals van de in 1815-1830 verleende patenten. 1k wijs o.m. op de paragrafen
over de te Antwerpen gevestigde Fries U. Andala en de strijdlustige J. B.
Buelens, beiden in verband met de drukker Heirstraeten en J. Fr. Willems. Een
ruim 20 bladzijden lange, biografisch opgevatte, lijst van boekdrukkers (die
trouwens ook binders, boekhandelaars, enige journalisten en houders van leeskabinetten bevat) brengt een welkome aanvulling en verbetering van F. Olthoff,

De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen sedert de uitvinding der boekdrukkunst tot op onze dagen (Antwerpen 1891).
De derde bijdrage, waar wij in dit tijdschrift aandacht voor willen vragen,
is die van A. Arents over De Antwerpse nieuwsbladen (1801-1900). Zij beperkt zich tot een inventaris van de nieuwsbladen, maar wordt toch ingeleid
door beschouwingen over berichtgeving, mengelwerken, prijs, oplage, e.d. Ruim
100 bladen warden beschreven. Op een paar na – zoals „Het Handelsblad", en
dan nog !
dienen zij voor de literatuur onderzocht te worden.
R. F. LISSENS

Floris ende Blancefloer. Uitgegeven met inleiding
en aantekeningen door J. J, Mak. Tweede druk. Zwolle, Tjeenk Willink,
1964 (Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde, uitgegeven in opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden,
Nr. 13). Blzz. 174 + 1 buitentekstplaat. Prijs 96 fr.

DIEDERIC VAN ASSENEDE,

Met de zorg en de acribie die wij van hem gewend zijn, heeft Dr. J. J. Mak
voor de reeks der Zwolse Klassieken deze editie van Floris ende Blancefloer
bezorgd, die thans haar tweede druk beleeft. Wij kunnen hierin een bewijs zien
van de populariteit, waarin sommige mnl. teksten zich nog steeds mogen verheugen, al behoren zij nu precies niet tot het beste dat ons uit die tijd is
overgeleverd. Zonder tekort te doen aan de overige verdiensten van Diederic
van Assenede, menen wij toch dat Mak de waarheid raakt, als hij – in navolging
van Leendertz trouwens de oorzaak van de blijvende belangstelling voor Floris
ende Blancefloer in de eerste plaats zoekt in het thema en de motieven van de
roman zelf en in 's dichters vlotte verteltrant. Dat daarbij de vele stoplappen,
herhalingen en wijdlopigheden die het verhaal ontsieren, over het hoofd moeten
worden gezien, is reeds vroeger door Leendertz aangetoond. De bladzijden, die
Mak aan de waardering van deze hoof se ridderroman wijdt, behoren tot de
baeiendste van de (beknopte) inleiding.
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Men kan bezwaarlijk verwachten, dat de tekstbezorger ons nog veel verrassends heeft te bieden, na de aandacht die Hoffmann von Fallersleben (1836),
Moltzer (1879) en P. Leendertz (1912) aan Floris ende Blancefloer hebben
gewijd. Overeenkomstig het programma van de reeks der Kiassieken, die voor
een brede lezerskring zijn bestemd, zijn de noten onderaan de bladzijden zeer
ruim gehouden. We hebben met voldoening kunnen vaststellen, dat alle moeilijkheden die bij de lezer zouden kunnen oprijzen, daar zijn opgelost, al doet Maks
weergave van de mnl. tekst met moderne equivalenten soms bevreemdend, een
enkele maal te vrij aan. Ondanks het feit, dat Schr. ons hieromtrent heeft gewaarschuwd in het slot van de inleiding, kunnen wij hem in zijn interpretatie
niet altijd volgen. Om maar een paar voorbeelden te noemen : vs. 46 minnen
pleghen „minne koesteren", hetgeen wij liever zouden vertaald zien als : zich
aan de liefde overgeven, liefde smaken vs. 91 heyden, waar de vertaling
„Saraceens, Mohammedaans" ons enigszins verrast (ook de Joden worden in
mnl. teksten met de term heydijn aangeduid) vss. 107, 138 haven, dat zonder
blijkbare redenen eerst vertaald wordt als „vee", dan als „bezittingen".
De ca. 90 verzen, die op vs. 2588 volgen en die door verminking van twee
bladen in het handschrift, waarop ze voorkomen, slechts enkele schamele resten
vertonen, zijn in de uitgave vervangen door de desbetreffende passage naar de
prozatekst in het volksboek, door Ot Barentsz. Smient in 1642 te Amsterdam
uitgegeven.
De tekst schijnt niet opnieuw met het handschrift gecollationeerd, maar uit
Leendertz' editie ongewijzigd en onverkort overgenomen. Daartegen bestaat
wel Been bezwaar voor alien die met deze ideale uitgave zijn bekend.
W. E HEGMAN

Bredero Klucht van de hoe (Nr. 21 van de reeks Kiassieken
uit de Nederlandse Letterkunde), Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1963.
Prijs ingen. 45 fr.

DR. JO HAAN,

Het is verheugend dat in de reeks Kiassieken, door Tjeenk Willink uitgegeven, ook een nieuwe uitgave van Bredero's prachtige klucht verschenen is. In
een korte Inleiding geeft juffr. Daan rekenschap van wat zij deed.
Par. 1 biedt een zeer summiere beschouwing over de Bredero-waardering,
waarin „de tijdgenoten van onze grootvaders en vaders" er slecht afkomen.
Dezen „durfden... Bredero's openhartige uitdrukkingen niet te vertalen, maar
ze duidden ze slechts aan met woorden als obsceen en scabreus, vergetend
dat de zogenaamde borrelconversatie van hun tijdgenoten voldoende uitdrukkingen bevatte die als vertaling uitermate geschikt geweest zouden zijn." Dit
is een vreemde zin. Heeft S. hem niet nog eens overgelezen ? De tijdgenoten
blijken nog weer tijdgenoten te hebben. Dat ze die borreltafeluitdrukkingen niet
gebruikten, is logisch : deze waren immers ook scabreus. En wie zijn die tijdgenoten toch ? Blijkbaar uitgevers, commentatoren, een zeer beperkte groep dus.
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Waarom niet enige namen ? De volgende zin opent, onlogisch, met „Maar".
„Maar wat alleen gezegd is verijlt als rook, wat gedrukt is ver4icht zich soms
tot een hardheid en onbeweeglijkheid, waardoor het speelse element geheel
verloren gaat." S. maakt blijkbaar een sprong en bedoelt te zeggen, dat die
tijdgenoten wel vergaten dat enz.K, maar dat als ze eraan gedacht hadden, deze
borreltafeluitdrukkingen, gedrukt, toch niet geschikt zouden zijn geweest. Dit
laatste is dan blijkens de volgende zin de reden waarom zij niet beproefd heeft
„een gelijkwaardige vertaling te geven van al die uitdrukkingen die wat grof,
wat ondeugend, wat dubbelzinnig zijn." Wat bedoelt zij met „gelijkwaardig" ?
In de context moet bedoeld zijn : borreltafelequivalent. Aangezien dit dus te
erg zou zijn, heeft ze in haar toelichting „woorden en uitdrukkingen gekozen
die in menig gezelschap van goede vrienden gebruikt kunnen worden zonder
als onbeschaafd te worden aangevoeld." De nuance zit dus in het gezelschap
van goede vrienden, veredeling van het borreltafelgezelschap, al twijfelt de
lezer daar misschien aan. Daarbij is dan nog een middenweg gevolgd ! Ik vind
het maar geknoei en gescharrel. Waarom niet de enige juiste weg gevolgd :
letterlijke en scherpe vertaling van alle platheden en schuine uitdrukkingen ?
Het kan dan verder aan de lezer overgelaten worden, zo hij daar lust toe heeft,
te zoeken naar even sappige equivalenten, opgediept bij borrelaars of goede
vrienden of waar dan ook.
S. constateert daarna met verheuging dat het geestelijk klimaat sinds Van
Rijnbach veranderd is. „In deze tijd is het weer mogelijk openlijk te zeggen,
dat je geniet van Bredero's kluchten en blijspelen, zonder je reputatie van
„fatsoenlijk" mens in gevaar te brengen." Ik vind dit een naar zinnetje. Waarom
niet een ruiterlijke beginselverklaring in de trant van <d'art pour Part >> ? (al
wordt deze spreuk dan ook vaak gebruikt ter dekking van wat helemaal geen
art is, alleen maar „openhartig" geformuleerde immoraliteit). Mag ik me
distancieren van deze heerlijke, ruime tijd en met Van Rijnbach ademen in dat
andere, geestelijke klimaat van vroeger, dat Borst te spreken van „lage sensualiteit en weinig verheven uitbundigheid" ? Bredero noemde de dingen bij de
naam, laten wij het ook doen. Wat grof is, is grof ; sensueel is sensueel, ook
met „lichte speelsheid" opgediend.
S. zegt dat zij haar toelichtingen grotendeels ontleend heeft aan Van Rijnbach.
Als zij van zijn opvatting afwijkt, heeft zij dit in een aantekening achterin
gemotiveerd. Zij deelt niet mee, dat de aantekeningen achterin ook op sommige
punten een bredere verklaring bieden, dan in een voetnoot plaats kon vinden.
Als men deze laatste aftrekt, blijven er slechts 15 plaatsen over, waarover zij
met V.R. van mening verschilt. We kunnen dus constateren dat V.R.'s toelichting in zeer ruime mate is overgenomen (vaak te kort, helaas), terwijl bij
vergelijking blijkt dat zij verschillende aantekeningen van Van R. niet heeft
opgenomen (hetgeen te betreuren is).
Na een zeer korte vermelding van Bredero's bronnen (waarvoor zij verwijst
naar V.R.), volgen enkele aanwijzingen betreffende De Taal („waarschijnlijk
310

wel ongeveer het Amsterdamse volksdialect"). In de opsomming van deze
taaleigenaardigheden treedt enige verwarring op doordat ononderscheiden tussen
de klankverschijnselen plotseling spellingverschijnselen worden genoemd (by.
aeltge, vaertie me , mee, ste stee). Onder punt twaalf zal wel bedoeld
zijn dat bez. men ook gebruikt wordt voor pers. me (niet mij). Vreemd geformuleerd is : „en als dubbele ontkenning komt veel voor".
Tenslotte de Irijze van uitgeven. De oudste druk, van 1619 is hier uitgegeven met slechts twee afwijkingen die verantwoord worden. Voor de motivering van het volgen van deze druk verwijst zij wederom naar V.R. (Er wordt
wel veel naar V.R. verwezen. De lezer zou gebaat zijn met een korte samenvatting, vooral omdat V.R. moeilijk in handen te krijgen is).
Samenvattend zou ik over de woordcommentaar willen zeggen, dat deze
wat de Klucht betreft redelijk te noemen is (al blijft er veel te wensen over !),
maar t.a.v. de Toe-eygeningh en het voorafgaande gedicht van Bredero Onschult,
en Toe-gift enz. volkomen te kort schiet.
Het bontst maakt S. het wel met de Toe-eygeningh, een tekst vol moeilijkheden waarvan bijna geen enkele verklaard is. Hier treedt weer „de verfoeilijke
commentatorsgewoonte" aan de dag „van het stilzwijgend voorbijgaan van het
duistere, onbegrepene", waarop ik in mijn Huygens-bloemenlezing wees, nog
verergerd door toelichtingen die overbodig zijn, wel te verstrekken. Voorbeelden van dit laatste zijn er te over. (Ik noem slechts op de eerste bladzijden :
p. 13 : te letten : erop te letten. Rym : riip. P. 14 : schorze : bast. eynde : doel.
P. 15 : Laet of van : houd op met. En intussen blijft de lezer verstoken van de
informaties waar hij een schreeuwende behoefte aan heeft.
De commentaar bij de Toe-eygeningh moet practisch nog geheel geschreven
worden. Ik kan er niet aan beginnen in het bestek van een boekbeoordeling.
Lexicologisch en vooral syntactisch is bier heel wat te doen.
Bij de enkele toelichtingen die S. geeft zijn dan ook nog onjuiste of onvolledige. Is aerdigheyt (32) handigheid ? Ik vertaal liever : kunstigheid, kunst.
Bij versnoode (33) mis ik een opmerking : -y-dw. van versnoden achteruitgaan enz. Zie MNW. ingenomen (40) wordt verklaard als : aangegrepen,
gekweld. Waarop steunt dit ? WNT geeft als eerste betekenis : bevangen etc.
en wijst op absoluut gebruik : bevangen door vijandige gevoelens, vijandig gezind en weerstrevend.

Onschuld, en Toe-gift

enz.

Ook bier een schromelijk tekort aan verklaring. Ik wijs slechts op enige
onjuistheden. S. heeft toe-gift niet begrepen. De betekenis toegefelijkheid past
hier niet. De toegift is bestemd voor „alle Verstandloose Waan-bet-Weters en
Garen-wijse Oordeelaren".. Bredero vraagt deze mensen niet om toegefelijkheid,
maar biedt ze ironisch een cadeautje aan. (Vgl. WNT s.v. toegift I, kol. 461,
met dit citaat) Verbijsterend is de verklaring van veel Licht (36) : „lichtende"
personen. Vgl. vs 19-24. Wat een wilde sprong, om het zacht te zeggen. De
voor de hand liggende betekenis : misschien, wellicht. (zie MNW s.v. veellicht,
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Oudemans s.v. villicht, viellicht), wordt niet vermeld. De verwijzing naar 19-24
is onjuist. Het gaat immers over het licht dat de critici moeten doen schijnen.
De Klucht. S. steunt hier in belangrijke mate op Van Rijnbach, gelijk reeds
werd opgemerkt en dit is de commentaar ongetwijfeld ten goede gekomen.
Toch mis ik nog veel toelichting en zijn er onjuistheden.
Om der ruimte wille beperk ik mij tot een bespreking van de eerste 5
bladzijden. Niet verklaard is : Op-trecker (titel), goeder-geluck (ook naar de
vorm, 5), al even wel (12), lestent (13), het roesten (22), 't Was wonder
so. (23), vermoedent op die (26), een soete Vaar (27), de dubbele apostrof
in hoop„ is (27), om beters wille toegeset„ was (32), Ingeboren (meervoudsvorm !, 33), vernam (35), werdendt (vorm !, 36), genaden (vorm !, 38),
Lacedemoniers (rijmend met Banckeroetiers !, 39), onder haer vieren loopen
(50), 't ander (52), de syntaxis van 54-56), Ho (57), parten (57), Dat
(antecendent ? 70), Hoe ? (81 en telkens in het stuk), mijn vaar (82), loutre
(83), tapt men reys ? (85), Al ree (85), schep noch een reys ? (waarom
vraagteken ? 90), Maer (91), geluck toe (95), vs 96. Overbodig zijn de noten
bij deur dien (11), me (24). Bezwaar heb ik tegen de noten bij 11 : eerelijck
koom uyt : me fatsoenlijk voordoe (deze anachronistische uitdrukking die een
totaal andere gevoelswaarde heeft, is misleidend), 16 swarichheyd : misschien
een woordspeling : zwaarte en financiele moeilijkheden. (het lijkt me vergezocht en de voor de hand liggende woordspeling is die tussen lichte van vs 15
en swaricheyd.), 18 split-ruyters : (publieke) vrouwen. (Hoe is deze betekenis
uit de woordleden te verklaren ? Vgl. WNT. s.v.), 85 aant. achterin (Tegen
de interpretatie van S. pleit het voorafgaande Daer ! Vgl. echter V.R.'s aant.,
p. 101).
Moge een tweede druk de uitbundige en punctuele commentaar bieden, waaraan de lezer behoefte heeft.
F. L. ZWAAN

Het Landschap in de Nederlandse Letterkunde van de
Renaissance. Nijmegen, Centrale Drukkerij N.V., z.j. {19631, VII-

T. J. BEENING,

476 blz., Proefschrift Un. Nijmegen. Prijs 185 fr.
Dit lijvige proefschrift, op 4 juli 1963 aan de kat. universiteit te Nijmegen
verdedigd, is gewijd aan een onderzoek van het landschapsbeeld in de Nederlandse letterkunde van de renaissance en bevat, benevens orienterende inleidende
beschouwingen over de verhouding mens en landschap, een aftastend kommentaar over de landschapsvisie van renaissancedichters ; dit geschiedt ten overstaan
van een lange reeks kronologisch gerangschikte fragmenten uit tussen 1570 en
1735 verschenen poeziebundels, d.i. van van Jan van der Noot tot H. K. Poot.
De landschapswaardering van de dichters wordt bovendien gekonfronteerd met
die van de schilders-tijdgenoten, wat aan het op zich zelf reeds merkwaardig
overzicht een nog grotere diepte Beef t.
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De divergentie tussen landschapdichters en -schilders komt naar het oordeel
van de auteur hierop neer, dat de schilders in voortzetting van een vaderlandse
traditie de gevoelstonen van het eigen Hollandse landschap op het doek brachten,
terwijI de dichters zonder traditiehouvast neutrale, geidealiseerde natuurtaferelen.
komponeerden geinspireerd door de klassieke oudheid en de Italiaanse renaissance. In de ban van de Vergiliaanse pastorale en van het beatus ille-motief,
mede onder invloed van traktaten over landbouw, beperkten zij zich bij een
algernene idealisering van het buitenleven. In het brandpunt van hun visie
stood de mens als maatstaf van alle dingen, en bleef de natuur een decor.
Voor het reele landschap zelf voelden ze aanvankelijk weinig belangstelling,
mede ten gevolge van het feit dat hun voorgangers, de rederijkers, geen oog
hadden voor de natuur. Gaande weg niettemin is er een kentering ten goede
waar te nemen, dank zij rechtstreekser kontakt met de natuur (lusthoven, reizen,
realistische schilderkunst) : er komt verruiming en delatinisering. Maar overwegend blijft heel de Nederlandse landschapsliteratuur versiering en rnoralisatie,
d.i. idealisering in vaak niets antlers dan cliché-taal haar inspiratie put ze niet
rechtstreeks uit de natuur, ze is geen uiting van persoonlijke dichterlijke
ontroering.
In hoever er al dan niet bij de afzonderlijke auteurs spraak is geweest van.
een „innerlijke dialoog met het landschap", wordt in een genuanceerde interpretatie van de gekozen teksten in het licht gesteld. Leerrijk en boeiend, al
wordt hier en daar te ver uitgeweid. Nadruk wordt gelegd o.a. op de mythologische stoffering van Jan van der Noots fantasielandschappen, van Manders
realisme en „vruchtbaar gevoel voor natuurschoon", de Hollandse werkelijkheidszin van Spiegel, de verstrengeling van natuur- en gevoelsleven bij Hoof t,
de bonte variatie van Bredero's landschapsbeschrijvingen, Vondels unieke landschappengalerij, Huygens moraliserende vernuftspoezie, Cats' vertrouwdheid met
het Zeeuwsche landschap, van Borsselens blijde natuurverheerlijking en stichteLike
bespiegelingen, Starters broodschrijverij, de Deckers stille landschapsstemming,
Luykens verstrengeld natuur- en liefdegevoel, de hogere vlucht van landschapbeschrijving bij de zelfgenoegzame latere patriciers, de rnodeliefhebberij van
de herderszangen, de lofzangen op buitenplaatsen, de 18de eeuwse dichters
van de werkelijkheid en het kulmineren van harmonic tussen natuur- en gevoelsleven in de lyriek van Poot, de laatste der grote klassieken en de voorloper
der romantici.
Spijtig dat Beening in zijn onderzoek geen werk heeft betrokken van zuidnederlandse auteurs (behalve dan van der Noot en van Hander), zoals o.a..
Justus de Harduwijn. Van deze echte natuurdichter stamt het interessant getuigenis „sommigen hebben de gewoonte, zo zij op hunnen weg zijn vindende
enige schone beemden, dat zij stifle staan ende hunnen weg vertragen, ja denzelven altemets verlaten, om die bemden wel te bezichtigen ende gaande, zij
en gaan op vele naar niet zo dapper als te voren, omdat die liefelijke groenigheid met alien hen is vermakende."
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Dit nu daargelaten, wordt elke lezer aan de hand van de overgedrukte
oorspronkelijke teksten – in de mogelijkheid gesteld zich al dadelijk zelf een
oordeel te vormen, en over het algemeen zal hij de konklusies van de auteur
ook tot de zijne kunnen maken. Zeker een op hoog peil staand proefschrift.
0. DAMBRE

Achilles. Met een inleiding en aantekeningen
door Dr. C. J. J. van Schaik. (Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, nr. 29). Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 1964. 106 pp. Prijs :
71 fr.

BALTHAZAR HUYDECOPER,

Van weinig literaire werken is de aanvankelijke waardering later zozeer in
haar tegendeel omgeslagen als met Huydecopers tragedie Achilles gebeurde.
Tijdgenoten bewonderden haar vrijwel eenstemmig, al vernemen we soms lichte
kritiek, bijv. in het weekblad De Philanthrope (nr. 128 van 26 jan. 1759),
waar een gemis aan natuurlijkheid in de expressie geconstateerd wordt. Toth
gold Achilles voor Te Winkel nog als ons beste achttiende-eeuwse treurspel.
Knuvelder daarentegen noemde het stuk in zijn handboek „zo droog als een
turf uit de Peel".
Zulke sterk uiteenlopende beoordelingen vormen altijd een intrigerend probleem. Ze attenderen ons niet alleen op de relativiteit van onze esthetische
criteria, maar nodigen ons ook uit tot een hernieuwd onderzoek naar de betekenis van het onderhavige werk, naar de functie van hoof d- en nevenmotieven,
naar stijI en compositie. Daarmee wordt althans de mogelijkheid opengesteld
om een „dode" tekst weer als kunstschepping te beleven.
Men mag, dunkt me, van de wetenschappelijke uitgave van een „problematisch" kunstwerk als Achilles dus twee dingen verwachten : 1) een betrouwbare tekst ; 2) een toelichting die het verloren gegane contact tussen dichter
en lezer heipt herstellen.
Aan de eerste eis heeft Dr. Van Schaik zeker voldaan. Hij presenteert ons
hier een ongewijzigde heruitgave van de oudste druk uit 1719. Behoudens enkele
kleine oneffenheden (zo is bijv. op p. 25, r. 11 : „ten minsten niet van die
van Homerus" het eerste van uitgevallen) beschikken we nu tenminste weer
over de oorspronkelijke tekst. Wat mij meer verwondert is het ontbreken van
het originele titelblad. Nergens verneemt men waar (in Amsterdam) en bij
wie (by de Erfgen. van J. Lescailje en Dirk Rank) Achilles het licht zag. De
eerste druk verscheen trouwens anoniem.
Over de annotatie wil ik kart zij n. Schr. Beef t, waar nodig, een zakelijke
toelichting of elegante parafrase. Met het aanduiden van stilistische eigenaardigheden is hij echter (te) spaarzaam. Hij maakt zijn lezers bijv. nergens opmerkzaam op de stances lyriques aan het begin van het tweede en vierde bedrijf,
of op de zgn. coupe cornelienne : het bij hevige ontroering in vier of vig
uitroepen uiteenvallen van een vers.
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Hiermee raak ik eigenlijk al de algemenere informatie die de inleiding biedt.
Wat schr. daar, zijn eigen dissertatie resumerend, over het leven van Huydecoper en over diens toneelbemoeiingen vertelt, is instructief. Waar hij echter
Achilles tracht te toetsen aan de toneeltheorie van het Frans-classicisme, komt
hij niet verder dan zeer globale aanduidingen. Huydecoper beet een initiator
„om zijn streven het toneel in Nederlandse geest te vernieuwen" en : „Hem
stond een echt Nederlands treurspel voor de geest, wel naar het voorbeeld van
de Fransen, maar met een eigen stof en vormgeving, en geschreven in goed,
verantwoord Nederlands." Natuurlijk beheerste Huydecoper zijn taal aanzienlijk
beter dan brekebenen als Op den Hooff of Le Roy. Op zuiver versificatorisch
gebied is hij ongetwijfeld onder onze dramatische dichters van de achttiende
eeuw een innovator geweest. Maar wanneer men hem in de strijd tussen Corneille en de „modernere" (ik zeg niet grotere) Voltaire geheel aan de kant van
de eerste ziet staan, en diens toneelregels nauwgezetter ziet volgen dan Corneille
zelf ooit gedaan heeft, dan verlangt men toch krachtige argumenten alvorens
met Dr. Van Schaik in Huydecoper een werkelijk vernieuwer van het Fransclassicistisch drama te begroeten.
Schr. heeft zich in zijn inleiding niet gewaagd aan een eigenlijke interpretatie van de Achilles. Dat lijkt misschien ook wel een overbodige bezigheid.
Immers, de gangbare uitleg, die het stuk voornamelijk als een uitbeelding van
het conflict tussen Achilles' buitensporig eergevoel ( „Maar zonder eer
leeft Held Achilles niet.") en de redelijkheid van zijn antagonisten beschouwt,
schijnt op voorhand gelijk te hebben. Wanneer dit inderdaad het hoofdmotief
is, rijst vanzelf de vraag hoe wij die honneur bier hebben op te vatten : als
ons woord prestige soms ? Er bestaat bij mijn weten geen semantische studie
waar Dr. Van Schaik op had kunnen steunen, maar men mag aannemen, dat
ook het achttiende-eeuwse eer onderhevig is geweest aan het verglij den der
woordbetekenissen. Het ware dan ook te onderzoeken, of wij Achilles' eergevoel
wellicht ten onrechte voor louter stijfkoppigheid verslijten.
Er is nog iets anders. Huydecoper liet op het titelblad als motto drukken :
Quicquid delirant Reges, plectuntur Achivi. Hij ontleende deze woorden aan
Horatius (Epistulae 2, vs. 14). Ze worden in vs. 621 22 door Achilles enigszins vrij weergegeven, waar hij tegenover Patroclus de verzuchting slaakt : „Dit
is het noodlot van den droeven onderdaan. Zy lyden om het kwaad dat de

-

oversten begaan."
Het lijdt, dunkt me, geen twijfel, of dit is het werkelijke hoofdmotief van.
Huydecopers Achilles, althans naar de intentie van de dichter. Dat wordt trouwens met even zo veel woorden gezegd in de Opdracht : „Daar de Overheden
zich verdeelen, Daar kan de moord zyn' bloedrol speelen ; (...) Hier op
voor al, bier op alleenig doelde ,/ Myn' Zangnimf, toe zy de eerste maal / Dien
lust in haare Borst gevoelde, / Om Peleus grooten zoon in haare moedertaal
Ten Schouwtooneele te doen treeden,".

/

Deze centrale gedachte wordt ons aan het eind van het treurspel nog eens
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ingeprent in de door Agamemnon uitgesproken sententie : „Verdeeld, verlooren
wy veel duizenden van zielen. / Vereenigd, zyn we in staat den vyand te
vernielen." Het stuk is dus, naar de opzet, een regentenspiegel ; geen psychologisch drama, waar individuele menselijke hartstochten met elkaar in botsing
komen.
De hedendaagse lezer staat gewoonlijk echter onwennig tegenover die typischclassicistische „impersonality", versterkt nog door de retorische stijivorm. Pas
wanneer hij deze onpersoonlijkheid „als `natiirliche' Entsprechung fur die Formulierung an sich schon `objektiver', d.h. allgemeingultiger Emotionen und
Denkformen", (Erwin Wolff, Englische Literatur im 18. Jahrhundert. Ein Forschungsbericht in DVjs. 35, 1961) heeft weten te waarderen, is de barriere die
hem van dit classicistische treurspel scheidt doorbroken.
Mijn voornaamste bezwaar nu tegen de overigens lezenswaardige inleiding
van Dr. Van Schaik is, dat hij aan deze actuele problematiek geen aandacht
heeft geschonken, hoewel Knuvelder er hem a.h.w. toch toe uitgedaagd moet
hebben. Mijn spijt om dit gemis wordt echter ruimschoots gecompenseerd door
dankbaarheid om het simpele feit van deze nieuwe uitgave.
Nijmegen.
P. J. BUIJNSTERS

ARCHIBALD MACLEISH,

Elemente der Lyrik,

Gottingen, Sachse und Pohl,

1964, 118 biz. ; prijs : 125 fr.

Poetry and Experience van Macleish bestaat uit twee gedeelten. De gedachten
uit de eerste afdeling The means to meaning worden in de tweede The shape
of meaning toegepast op het werk van enkele auteurs. Elemente der Lyrik is
de vertaling van het eerste, meer principiele gedeelte.
We zouden dit deel een strukturele poetiek kunnen noemen. Macleish demonstreert aan een aantal gedachten, wat de structuurprincipia, de ordeningselementen der poezie zijn, en vooral dat ze pas door hun samentreffen poezie
maken.
De dichter is niet een vervoerde, die in een rhapsodische kreet zijn niet te
bedwingen gevoelens uitstort, maar hij is een jager, een strikkenzetter – met de
vorm als strik of net, die hemel en aarde, de wisseling der seizoenen, de voortsnellende tijd, de duizend dingen, ooze ganse complexiteit in dat net tracht
te vangen.
In tegenstelling met de man van de wetenschap, die het onbekende, het
nieuwe dat hij vindt, zo probeert te zeggen, dat het voor ieder vertrouwd en
begriipelijk wordt, zegt hij het vertrouwde, dat wat we alien reeds weten, zó
dat het nieuw wordt en niet voor ieder toegankelijk, maar zo geintensifieerd,
dat de ware lezer er door wordt geschokt en er nooit meer van vrij komt.
De vormmiddelen die Macleish bespreekt, zijn klank, betekenis (het woord
als . teken), beeld en metafoor.
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Elke poging om een gedicht uit de schone klank, de verheven gedachte, het
stoute beeld te verklaren, faalt, al behoren ze tot het wezen der poezie en.
Macleish laat niet na aan poezievoorbeelden te demonstreren wat de betekenis van deze poeziefactoren is. Het is echter de magische kracht der synthese,
die elke klank, betekenisnuance of beeldgebruik onmisbaar maakt voor de
werking van het gedicht.
Speciaal in de hoofdstukken over het beeld en metafoor gebruikt Macleish
het woord koppeling, dat ook zo kenmerkend is voor de studie van Levin,
die ik in de vorige jaargang (Sp. d.L. VII, 4) besprak.
Als in het Engelse volkslied
0 westron wind when wilt thou blow
That the small rain down can rain ?
Christ that my love were in my arms
And in my bed again.
wind en weer, liefste en bed gekoppeld worden, dan winnen ze met en door
elkaar aan betekenis. We hebben bier geen gedicht over wind en weer, of
over lief de en bed, maar over iets dat niet met name genoemd wordt, maar
tussen beide beelden in ligt. Het wezenlijke is wat verzwegen wordt, en niet
door een van beide beelden kon worden uitgedrukt.
Dat is ook de enige betekenis van de metafoor : niet dat het ene woord
in de plaats komt van een ander maakt de metafoor, slechts de koppeling van
twee begrippen, de overeenstemening in twee zaken die geheel verschillend
zijn. De dude metafoor van de omgangstaal mist juist de metaforische kracht,
omdat deze koppeling er niet meer is.
Zo ook het symbool. Het verschil tussen symbool en gekoppelde beelden is,
dat bij het symbool het erne element aan het andere deel heeft, terwiji gekoppelde beelden elkaar wezensvreemd zijn. Symbolen zijn congruente, beelden
incongruente koppelingen.
Men kan zeggen : Macleish begint waar Levin ophoudt. Beiden wijzen op
het belang det koppelingen, achten ze wezensbepalend voor de poezie, maar
Levin doet ons de methode aan de hand om ze te constateren en Macleish put
zich uit om ons in voorbeeld na voorbeeld te overtuigen van de universele
analogie als het middel om hel, hemel en aarde binnen het gedicht te vangen,
gelijk Dante dit in zijn Goddelijke komediie volbracht.
Rest me nog de opmerking, dat het werk van Macleish zo onderhoudend
geschreven is als by. The poetic image van Day Lewis en dat het daardoor
toegankelijk is voor een veel bredere kring dan die van de vakmensen.
J. VAN HAM

Maurice Maeterlinck et la littêrature flamande, Uit het
Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te
Gent, 1963, 56 biz.

A. VAN ELSLANDER,

Het lijdt geen twij fel dat de voorliggende publicatie, ondanks haar geringe
omvang, een belangrijke bijdrage is tot het verder onderzoek van de bijzondere
317

betekenis der Frans schrijvende Vlaamse auteurs van 1880. Terwijl men in het
verleden herhaaldelijk een grote aandacht is gaan wij den aan het eigen karakter
van het werk van deze schrijvers en daarbij zelfs de meest gewaagde theorieen
verkondigde over de oorzaken die aan de basis liggen van het „Vlaams" element
dat bij hen tot uiting komt, heeft men daarentegen steeds al te weinig interesse
getoond voor de houding die deze Vlamingen tegenover de nederlands- resp.
vlaamstalige cultuur van hun land aangenomen hebben. A. van Elslander behandelt in deze studie meteen het meest delicate geval : Maurice Maeterlinck, de
Nobelprijswinnaar die onder alle Frans schrijvende Vlamingen het grootste internationaal succes heeft bereikt en tegelijkertijd ook degene is waarvan wij zeker
de minst vleiende uitlatingen over de Vlaamse ontvoogdingsstrijd kennen.
Hetgeen ons bier geboden wordt, behoort zeker tot het meest zakelijke wat over
deze uitermate problematische aspecten van het geval Maeterlinck tot dusver geschreven werd. Zoals Verhaeren, Georges Rodenbach, Van Lerberghe, Eekhoud e.a.
was Maeterlinck inderdaad een typisch product van de uitzonderlijke maatschappelijke verhoudingen in het Vlaanderen van toen, waardoor hij niet alleen tot
een franstalig lid van de Vlaamse bourgeoisie werd opgeleid, maar ook het in
Belgie gesproken Nederlands en de ermee verbonden cultuur niet anders kon
beoordelen dan op grond van de waardebegrippen die op dit tijdstip in zijn milieu.
heersten. In feite echter kan er bij hem nochtans niet van een principiele antipathie tegenover het Nederlands gesproken worden. Zijn negatieve en weleens
kwetsende bemerkingen over het Vlaams richtten zich blijkbaar vooral tegen een
bepaalde worm van „beschaafd Vlaams" dat helemaal niet het nodige niveau had
om met een cultuurtaal als het Frans te kunnen concurreren en waarvan Maeterlinck ook niet kon geloven dat het enige kans had om in Vlaanderen voet te
vatten. In de mate waarin het voor een lid van de Belgische burgerlijke klasse
van toen iiberhaupt mogelijk was de specifiek cultuur-sociologische noden van het
Vlaamse yolk te begrijpen, schijnt Maeterlinck er bovendien ook wel toe bereid
geweest te zijn, de waarden van een echt cultureel streven op Vlaams gebied met
welwillendheid en eerbied te bejegenen. Dit blijkt althans uit de brieven die hij
aan zijn vriend Cyriel Buysse schreef en die het voornaamste bestanddeel van het
bier bewerkte materiaal uitmaken.
Zeker heeft schr. met zijn beschouwingen het gehele probleem MaeterlinckVlaamse literatuur nog niet uitgeput. Doch dit neemt nauwelijks lets weg van de
eigenlijke betekenis van deze bijdrage die – in uitvoering van de honderdjarige
herdenking van de geboorte van Maeterlinck – uitdrukkelijk als rapide coup
d'ceil >> bedoeld is en als zodanig geen aanspraak maakt op volledigheid.
Laten we tenslotte nog wijzen op de bijzondere waarde van het tweede deel,
dat enkele zeer belangrijke teksten bevat die tot nu toe

Textes et Documents,

slechts met grote moeite bereikbaar waren : o.a. het ophefmakende artikel Commemoration inutile dat Maeterlinck naar aanleiding van de zeshonderdjarige herdenking van de Guldensporenslag op 5 juli 1902 in de Parijse Figaro publiceerde en
dat in geen der belangrijke Belgische bibliotheken nog te achterhalen was. We
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vinden er ook de repliek van Lode Baekelmans op dit artikel, alsmede Maeterlincks
nadere toelichting, die op 14 juli 1902 in de Figaro verscheen en zijn houding
be&rijpelijker maakt.
H. DYSERINCK
Dr. P. J. VERHOEFF, Sartre als toneelschrUver.
Groningen, J. B. Wolters, 1962, 322 blz.

Een literair-kritische studie.

Dr. P. J. Verhoeff wijdt een uitvoerige studie aan J.-P. Sartres toneelwerk tot
en met Les sequestres d'Altona. Een uitgebreide literairtheoretische inleiding gaat
aan dit kritisch onderzoek vooraf. Daarin behandelt dr. Verhoeff wezen, doel en
methoden van de literaire kritiek in het algemeen. Ook stelt hij Sartres eigen
literaire theorie in haar grondtrekken voor, vooral steunend op diens belangrijk
essay Qu'est-ce que la litterature ?, opgenomen in Situations 11. De uitvoerigheid
van de inleidende theoretische studie kan verklaard worden, enerzijds door het
feit dat dr. Verhoeff de kans niet mocht laten voorbijgaan om Sartres theoretische
inzichten aan de „praktijk" van zijn toneelwerk te toetsen, anderzijds door het
feit dat Schrijver uit Sartres theoretisch programma belangrijke punten overnam
bij de uitbouw van zijn eigen literairkritische methode. 1k meen echter dat Sartres
essay in dr. Verhoeffs uiteenzetting niet helemaal tot zijn recht komt. Schrijver
heeft in Sartre vooral, om niet te zeggen uitsluitend, een 'new critic' gezien. Vele
van de progressieve ideeen, door de theoretici van het 'new criticism' voorgestaan,
liggen in dat essay vervat, zoals dr. Verhoeff terecht opmerkt, maar zij dekken er
niet de hele inhoud van Het is jammer dat enkel de eerste hoofdstukken als
uitgangspunt dienden voor dr. Verhoeffs kritisch onderzoek. De andere delen,
en vooral de laatste afdeling Pour qui ecrit-on ?, zo schrigt dr. Verhoeff, hebben
eerder betrekking op „historische, sociale en politieke problemen, die – hoe
belangrijk ook – de literatuur slechts zijdelings raken" (34-35). De implicaties
van de laatste afdelingen in Sartres essay molten inderdaad van het standpunt van
een 'new critic' minder belangrijk zijn, maar ik betwijfel sterk of die implicaties
voor Sartre zelf, en als schrijver en als literatuurfilosoof, van secundair belang
waren, tenminste op het ogenblik dat hij genoemd essay schreef. Dr. Verhoeff
lijkt mij derhalve in zijn dialoog met Sartre belangrijke zaken links te laten
liggen, die m.i. van centraal belang zijn, indien men diens literatuurfilosofie aan
kritiek wil onderwerpen. De verwijzing (in voetnoot) naar de kritiek op Sartres
theorie, uitgebracht door Maulnier en Paulhan, komt mij maar zwakjes voor (35).
Dr. Verhoeff stond voor een zeer complexe taak. Hij wil zijn positie tegenover
Sartres existentie-filosofie „zo scherp mogelijk markeren" (26) ; hij opent een
omvattend literairtheoretisch en methodologisch , debat ; hij beoogt een kritische
analyse van Sartres toneelstukken en betrekt ten slotte ook de evaluatie in het
literairkritisch onderzoek. Al deze oogmerken samen tot een goed einde brengen
is een hachelijke onderneming. Vooral wanneer men in de inleiding als beginsel
vooropstelt dat de literatuur, in overeenstemming met (eenzijdige geInterpreteerde)
opvattingen van Sartre zelf, „autonoom" is, terwijl dit voor Sartre (ook voor de
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toneelschrijver) toch heel wat meer impliceert dan wat de 'new critics' daaronder
verstonden. Ik vrees dat men bij een auteur als Sartre slechts partiele resultaten kan
bereiken, als men als methodologisch beginsel van literaire kritiek voorhoudt :
„Lees de teksten, niet als geleerde, maar als lezer" (9). Volledigheid en volledige
objectiviteit is weliswaar als eis onhoudbaar in de literatuurstudie, maar de fenomenologische benadering, zoals dr. Verhoeff die met groot analytisch talent beoefent,
berust op een te extreme isolering van het literair werk, waarbij kostbare hulpmiddelen bewust worden tussen haakjes gezet. In de huidige stand van zaken in
de nooit aflatende „Methodenstreit" is dr. Verhoeffs literairkritisch standpunt
m.i. overigens al niet meer up-to-date.
Binnen de perken van de opzet 'evert dr. Verhoeff nochtans zeer nuttig werk
met het herscheppend 'close reading' van Sartres toneelstukken. Als kennismaking
met de mogelijkheden en grenzen van die literairkritische methode weze dit werk
aanbevolen, niet alleen aan historici der Franse letteren, maar aan al wie zich
interesseert voor de netelige vraagstukken van de literaire methodenleer in het
algemeen.
M. JANSSENS

Der Abend und die Rose. Fliimische Gedichte.

Ausgewahlt und ubertragen
von Georg Hermanowski. (Starnberg), Josef Keller Verlag, (1962), 64 blz.

Georg Hermanowski, vooral bekend om zijn vertalingen van Vlaamse romans,
publiceerde een keurig uitgegeven bundeltje in het Duits vertaalde gedichten van
Vlamingen, van Gezelle tot en met Paul Snoek. De vertaler rangschikte deze
chronologisch, de ontwikkeling der Vlaamse poezie volgend. Wie goed toekijkt
kan aldus ook in de Duitse tekst de markantste „gebeurtenissen" in de geschiedenis van de Zuidnederlandse dichtkunst sinds Gezelle terugvinden. Als stapstenen
in de poetische stijlgeschiedenis van de laatste halve eeuw zijn de opgenomen
gedichten zeker representatief. Op elke selectie is wat of te dingen, ook op die
van Hermanowski, die al bij al toch goed gekozen heeft, al liet hij zich leiden
door een sterk subjectieve voorliefde. Daarnaast heeft hij enkel die gedichten
weerhouden die niet al te zeer zouden te lij den hebben onder een Duitse vertaling.
Eveneens een wijs beginsel, al heeft het de keuze uiteraard erg beperkt. Ook dan
gaan nog finesses in klank, ritme en rijm onvermijdelijk verloren. Wie zich wil
vergewissen van de moeilijkheden waarmee Hermanowski te kampen had, vergelijke b.v. het titelgedicht Der Abend und die Rose met de oorspronkelijke
tekst : de transpositie van Gezelles gerekte ii-klank in het Duitse I (dir, mir)
verleent aan de Duitse tekst een schril-klagend timbre, dat men niet in die mate
in de oorspronkelijke tekst aantreft. Maar is dergelijk „verraad" wel te vermijden ?
M. JANSSENS
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