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OVER DE BETEKENIS VAN
ENKELE ALLEGORISCHE FIGUREN IN
DE ELCKERLIJC
ELCKERLI JC
Zowel in de handboeken als in de tekstuitgaven wordt de naam van
de hoof dpersoon van het spel ,,Den S p yeghel der Saliche yt van El ck erlijc" verklaard als ieder mens, een ieder. Een verklaring die nog enige
toelichting vraagt. Het woord ieder heeft immers twee gebruiksmogelijkheden, een individualiserende en een generaliserende'. Meestal maken wij gebruik van de individualiserende betekenis; een zin als ieder
mens moet sterven zal bijna altijd warden opgevat als ieder Lan de
mensen moet sterven. Toch kan deze zin, met een bepaalde intonatie
uitgesproken en in een bepaalde context geplaatst, ook wel de waarde
hebben van: alle mensen moeten sterven.
In de middeleeuwen, gekenmerkt door een sterke gemeenschapsgedachte, zal bij het woord elckerlijc waarschijnlijk de generaliserende
betekenis voorop gestaan hebben. Wanneer Cornelis Everaert bijv. in
het „Seel vans Ghemeene Neerrhynghe" de daarin optredende Elckerl?ic voorstelt als „een coo pman an hebbende een keerle met een pordeix
ghegort, vp thoo f t eenen priestess cap proen gherolt zyn rechter been
gheleerst en ghespoort ende an zyn luchterbeen een scippers bochs an" 2,

dan zal hij, waar in de kleding zo duidelijk de drie standen, burgerij,
geestelijkheid en adel, vertegenwoordigd zijn, met deze figuur Loch wel
in de eerste plaats bedoeld hebben: alle mensen.
Ook voor de schrijver van de Elckerlijc heeft de generaliserende
betekenis van het woord elckerlijc vooropgestaan. Dat blijkt duidelijk
uit de prolong. In vs. 19 -20 inv.
1 Vgl. in het Frans chacun en tout le monde.
2 J. W. Muller en L. Scharpe, Spelen van Cornelis Everaert, Leiden 1920, blz. 438-450.
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Elckerlc leeft nu buyten sorghen.
Nochtan en weten si ghenen morghen .

kan het woord Elckerljc, waarop het voornaamwoord si van de 3e persoon meervoud terugslaat, alleen verklaard worden als de mensen, the
mensen. Daardoor woodt deze Elckerlijc een synoniem voor en een
verpersoonlijking van tvolc in de verzen 4, 21 en 28:
Oec sie is tvol c also verblent
In sonden, si en kennen mi niet voer god.
Ick sie we!, hoe is tvol c meer spare,
Hoet meer arghert van j are to j are.
Tvolk souden werden argher dan beesten
Ende souden noch deen den anderen eten.
dat in deze verzen ook steeds verklaard moet worden als de mensen,
dlle mensen. Door het woord werelt in vs. 26 woodt Elckerlijc zelfs

bijna een synoniem voor mensheid :
Want liet is dye werelt dus langhe staen
In desen leven, in deser tempeesten,
En dan bewijst de auteur zijn meesterschap. Nog voor de toeschouwer
de gelegenheid krijgt deze Elckerlijc-figuur als een abstractie van zich
of to schuiven, wordt hem duidelijk gemaakt, dat deze Elckerlijc ook
ieder mens afzonderlijk voorstelt. Het onderwerp, in vs. 42 nog in
het meervoud, verandert van getal
nochtans sUnse soe door
Ende verblent int aertsche goet,
Als dat j usticie wercken moet
Aen elckerlUc, die lee f t so onvervaert.
En wanneer dan ook nog in het volgende vers die Doot woodt opgeroepen met de woodden :
Waer sidi mijn doot, die niemant en spaert ?
moet het iedere toeschouwer wel duidelijk zijn: dit spel van aide mensen
is tegelijk het spel van ieder mens afonderljk, want het sterven is een
persoonlijk gebeuren. Met deze tweezijdige opvatting van de Elckerl?jcfiguur houdt de auteur zijn publiek precies hetzelfde voor als eeuwen
vroeger Jezus Sirach zijn lezers
s De verzen van de Elckerlijc warden geciteerd naar de uitgave van H. J. E. Endepols,
Den Spyeghel der Szlicheyt van Elckerlijc, 6e hera. druk, Groningen 1955.
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„Denk niet: `Ik ben voor God verborgen ; Wie in de hoogte denkt er
aan mij ? Onder zo'n grote massa word ik niet bemerkt ; wat ben ik
onder zo vele mensen ?" 4
Door deze presentatie is de hoofdpersoon als allegorische voorstelling
ten voile geslaagd. leder mens en alle mensen kunnen en moeten zich
met hem identif iceren. De toeschouwer weet het, nadat de inleiding
door God is uitgesproken : er is Been mogelijkheid tot ontsnapping,
noch in de massa, want deze Elckerlijc is tvolc, alleman, noch in de
individualiteit, want deze Elckerlijc verbeeldt tegelijk ieder mens a f zonderlijk.

TGOET
Elckerlijc is rijk. Dat blijkt uit zijn poging die Doot om to kopen :
vs. 102-106

Och, doot, sidi mi soe bi,
Als icker alder minst op moede !
Doot, wildi van mi hebben goede ?
Duysent Pont sal is u gheven,
Op dat is behouden mach mijn leven.

Dat blijkt ook uit de woorden van Tgoet :
Ick legghe bier in muten,
Versockelt, vermost, als ghi mi siet,
Vertast (.= opgehoopt), vervuylt ;

vs. 360-362

Daarmee is echter niet alles gezegd over Tgoet. In verband met de
rekenschap die Elckerlijc voor God moet afleggen van wat hij gedaan
heeft met zijn tijd en zijn bezit, wordt het beeld gebruikt van geschriften, waarin de laden van Elckerlijc staan opgetekend. Die Doot zegt
in vs. 87-92:
Brengt u ghescri f ten ende u pampieren
Met u ende oversietse bedachtich.

Want ghi moet voer god almachtich
Rekenninghe doen, des seker sijt,
Ende hoe ghi bestaet hebt uwen tijt,
Van uwen wercken, goet ende quaet.
4

Ecctestastrcus 16,17 (Canisius-vertaling, Utrecht-Antwerpen 1962) .
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Die geschriften vertonen een ongunstig beeld. In vs. 167-169 klaagt
Elckerl jc :

Ic en hebbe noyt goed bedreven,
Aldus heb is seer luttel ghescreven.
Hoe sal is mi excuseren int claer ?
Daar nu Tgoet zich de oorzaak noemt van die slechte toestand der
geschriften waarin Elckerlijcs daden staan genoteerd :
vs. 387-391 Ic heb zeer Zt am pier verweert,
Want al u sinnen hebdi verteert
Aen mi ; dat mach u leet zijn.
Want u rekeninghe sal onghereet z jn
voer god almachtich, mits minen scouwen.

is het duidelijk dat Tgoet in verband staat met de werken van El ck er-

4 c. De aanwezigheid van Tgoet wijst op zondige daden van Elckerlijc.

Wat moeten we concreet onder die zondige daden verstaan ? In de
eerste plaats schuldige nalatigheid. Uit de grote hoeveelheid van Tgoet
valt op to maken, dat Elckerlijc nagelaten heeft de armen bij to staan ;
vgl. de woorden van Tgoet:
vs. 401-404 Maer haddi mi (ghemint) bi maten
Ende van mi ghedeylt den armen,

So en dorf stu nu niet kermen
Noch staen bedroef t, dat u nu swaer is.
Maar met de woorden van Tgoet
vs. 388-389 Want al u sinnen hebdi verteert
Aen mi;
zal ook wel bedoeld zijn, dat Elckerlijc op onrechtvaardige wijze bezit
verkregen heeft. De volgende passages wijzen in die richting :
1. Nadat God, in de inleiding, geconstateerd heeft dat de hoof dzonden alle macht hebben op de aarde :
vs. 10-12 Och hovaerdie, ghiericheyt ende nit

Metten .VII. dootsonden vermoghen,
Hoe sidi ter werelt nu voert gethoge !
en dat de deugden van de aarde verdreven zijn:
vs. 16-17 Dye .VII. duechden, dye machtig waen,
Sijn alle verdreven ende verjaecht,
4

verklaart Hij hoe dit Hem ter ore gekomen is en waarom Hij wil
ingrijpen :
vs. 18

Want

donnosel heeft mij seer gheclaecht

In de meeste tekstuitgaven woodt donnosel verklaard als de onschuldige
mensen. H. J. E. Endepols geeft er als toelichting bij: „de onschuldige
mensen beklagen zich bij God over de heersende ondeugden." Een
toelichting die niet alle vragen beantwoordt. Beklaagt een mens zich,
dan woodt hem onrecht aangedaan. Wat bedoelt de schrijver daar
concreet mee ? In verband met de voorgaande verzen zullen we daaronder moeten verstaan het onrecht veroorzaakt door de hoof dzonden,
met name door hoogmoed, gierigheid en a f gunst. Noemen we mensen
die het slachtof f er van deze eigenschappen van anderen worden onschuldige mensen ? M.i. ligt een interpretatie armen, misdeelden, verdrukten^
meer voor de hand 5 . Ook in andere middelnederlandse teksten komt het
woord onnosel in deze betekenis voor. Ik noem er enkele :
a. In Het Boec vander Wraken I draagt hoofdstuk XVII de titel
Datmen die arme onnosele niet verdrucken en sal. En de verzen 14601476 luiden :
Hoe scandelijc, des sijt vroet,
Dat een mensche ghewint goet,
Opdat hi wert een here,
Alle die werelt doet hen ere
J die valsche, dat verstaet,
Maer metten goeden heet hi quaet.
„Here" spreect David, die prophete vey :
„Wie sal in dij n huys wonen metti
Nu andwert hi dus hier of :

„Die sin ghelt to woeker niet en ga f ,
No ghene ghichte no miede
En nam van onnoselen diede".
Ghi machteghe liede, des siet vroet,

So wanneer dat ghi onrecht doer
5 Deze betekenis van onnosel wordt niet genoemd in het Mnl. Wpb., iioch in het Rhetoricaal Glossarium (van dr. J. J. Mak), noch in het WNT. De oorsprong ervan is to zoeken
in het Oude Testament, waarin herhaaldelijk de woorden armen en onschuldigen als synoniemen worden gebruikt. Vgl. bijv.
Psalm 1,5 : hij leent zijn geld niet op woeker en aanvaardt geen geschenk tegen de
onschuldige.
Jeremia 2,34: Zelfs is in uw slippen het bloed gevonden van onschuldige armen, die gij
niet bij een inbraak hebt betrapt.
(De bijbelteksten zijn, tenzij anders vermeld, geciteerd naar de Nieuwe Vertaling van het
Nederlands Bijbelgenootschap).

5

Den onnoselen, dat Onsen Here

Aen Hem trect dat harde sere
Want Hi achse Hem selven ghedaen

'6.

b. In Dit ssn die .X. Plaghen ende die .X. Ghe bode lezen we in
Die sevende Plaghe, vs. 1665-1683
Sente Jacob doet desen toon :
„Siet, rijc mensche, dijnre dienren ben
Roept opti, du hebstese bedroghen,
Haer roep es to berghe ghevloghen

Voor Gode in sinen maiestaet,
Die den roep ontf anghen haet
In sijn ore der Godheit".
Du rike mensche, di si gheseit
Die claghe, die de arme doet
Met vloeken, die en wert di nemmer goet,
Op dat ghi den vloec hebt verdient.

Jhesus, Sydrac sone, sprect : „Vrient,
Die arme dienren die di vloeken,
Bnde bitterlike soeken
Gods wrake met hare claghe

Vorwaer, mensche, is di saghe
Dat haer claghe ghehoort wert vorwaer
Voor Gode, dien alre dinc es claer,
Daer dine ziele bloet voor staet" '7.

Ook in de 15e en 16e eeuw wordt het woord onnosel herhaaldelijk in
dit verband gebruikt :
c. In het gedicht Noteert van Anthonis de Roovere luiden de verzen 4-6:
Tsint dat de ghierighe met ghelde creech spoet
Tsint dat de man metten ghelde hiedt vroedt
Tsint dat donnoosel creech gheen berecht 8.
d. In Jan van Stijevoorts ref ereinenbundel lezen we in Ref ereyn
CLXXVIII :
s Uitgegeven door F. A. Snellaert, Nederlandsche Gedichten nit de 14e eeuw, van Jan
Boendale, Hein van Aken e.a., Brussel 1869.
7 Idem.
8 J. J. Mak, De gedichten van Anthonis de Roovere, Zwolle 1955, blz. 322.
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Men vintse mochtense goet coop copen
al soudense goods dienst der met verbueren
Sy soudender om wter kercken loopen
Om dat sy donnooselen mochten tfel of stropen
ende die ziele wt hunnen nuijke luereni9

en in Refereyn CCXXIII :
Donnoosele worden bedrooghen mit wit of cracht
hoe datment ghecrijghen mach in handen

Haer goet geroo f t ghescolen haer panden
Dus worden donnoosele nu versmacht
Justicie is dolende in alien warande
dit coompt den herderen al to voren
Die ghierige regieren nu die landen
donnoosele scaepkens worden meest ghescoren

e. In de refereinenbundel van Jan de Bruyne vinden we het volgende
voorbeeld, onder no. LXXXIV
Meest elck is gierich als den rycke vrecke
En heef t op derm huysman geen ontf ermen,
Maer veracht hem in dermoe als een slecke.
Lasaro en baet suchten, cryten oft kermen ;
derm huysman heef t nu, God betert, cleyn beschermen.
Tis meest al gierich, meester & cnapen,
donnoosele en weten nievers waer ochermen
soo mordadich is de vrecke int betrapen,
want by verschuert Gods onnoosel schapen.
Al heef t Christus voer elcken gestorven de doot,
elck wilt op donnosel bloet gieten & gapen,
op Lasarus den huysman 10,

f. Ook bij Anna Bijns tref f en we het wooed donnosel e in deze betekenis aan, bijv. in Boeck I, Ref ereyn XI:
Ghij vangt donnosele in den slach als meesen
Men siet u darme weduwen en weesen
Plucken en teesen 11 ;

s F. Lyna en W. van Eeghem, Ref ereinenbundel van Jan van Stijevoort anno 1524, z.j.
(1930).
10 K. Ruelens, Ref ereinen en andere gedichten uit de 16e eeuw verzameld door Jan de
Bruyne, Antwerpen 1879-1881.
11 W. L. van Helten, Ref ereinen van Anna Bijns, naar de nalatenschap van Mr. A.
Bogaers, Rotterdam 1875.
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Gedurende twee eeuwen, van Jan van Boendale tot Anna Bijns, is het
woord donnoosel(e), in overeenstemming met het oudtestamentisch
spraakgebruik, gebezigd als synoniem voor de arme, de verdrukte, voor
de mens die het slachtoffer geworden is van de hoogmoed, de afgunst
en vooral van de gierigheid van de „machthebbers" 12 . In al deze teksten beklaagt donnoosele zich erover bij God, dat hem onthouden wordt
waar hij recht op heeft, dat hem ontnomen wordt wat zijn rechtmatig
eigendom is. Daar nu Elck. vs. 18:
Want donnosel heeft mij seer gheclaecht.
wat woordkeus en context betreft geheel in deze traditie past, lijkt het
me duidelijk dat we uit dit vers molten afleiden, dat Elckerlijc veel
bezit en doordat hij de acme Tgoet onthouden heeft en doordat hij
van Tgoet op onrechtmatige wijze in zijn bezit heeft gekregen.
2. In de verzen 26-29 zegt God:
Want liet is dye werelt dus langhe staen
In desen leven, in deser tempeesten,
Tvolk souden werden argher dan beesten
Ende louden noch deen den anderen eten.

12 Gezien boven geciteerde fragmenten en op grond van wat er in de cathecheseliteratuur
in werken als Spiegel der Sonden, Nieuwe Doctrinael of Spiegel van Sonden, Des Coninx
Summe, Taf el vanden Kerstenghelove, enz. vermeld wordt onder het hoofdstuk Hoo fdzonden, kunnen we naar verkiezing deze „machthebbers" interpreteren als
edelen die hun horigen uitbuiten door onbetaalde diensten to verlangen en die het bezit
van de kleine zelfstandige op onrechtmatige wijze in beslag nemen
geestelijken die zich verrijken door ambten en aflaten to verkopen tegen prijzen die niet
door de armen betaald kunnen worden
burgers die bij de rechtspraak het recht verkrachten door geschenken van de rijken aan to
nemen of die uit „staetzucht" allerlei slinkse wegen gaan.
Kortom, dit is Elckerlijc, iedereen en alien die bezeten zijn van hovaerdie, ghiericheyt en
nijt.
Het is opvallend hoe zeer dit alles overeenstemt met een fragment uit Ezechiel
„Gij zijt een land, dat niet bevochtigd noch door regen gedrenkt is ten dage van
de gramschap ; waar de vorsten zijn als een brullende leeuw, die zijn prooi verscheurt : mensen verslinden zij, schatten en kostbaarheden roven zij weg, het
aantal weduwen vermeerderen zij er. Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en
ontwijden mijn heilige dingen ; tussen heilig en onheilig maken zij Been onderscheid, het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet, en voor mijn
sabbatten sluiten zij hun ogen ; zo word Ik to midden van hen ontheiligd.
De oversten zijn er als roofgierige wolven, die bloed vergieten en mensen in
het verderf storten om zichzelf to bevoordelen. En zijn pro f eten bepleisteren voor
hen met kalk : zij schouwen bedrieglijke dingen en voorspellen leugen ; zij
zeggen : Zo zegt de Here Here terwijl de Here niet gesproken heeft. Het yolk
des lands maakt zich schuldig aan afpersing en pleegt roof ; het onderdrukt de
arme en behoeftige, en de vreemdeling doet het tegen alle recht geweld aan."
(Hoofdstuk 22,24-29)
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Vergelijken we hiermee het volgende fragment uit Dit sign die .X.
Plaghen ende die .X. Ghebode :
1640 Daer omme, mensche, si u ghesaecht,
Dat God metten propheten claecht
Herde clagheliken desen noot.
Hi sprect : ,,Wee dien die voor broot
Min arm volc bier eten" !

1645 Dat sij n die ghene die meten
Haren coep met valschen maten hen,
Die steelt valschelike gewen,
Ende wie een valsch ghewechte haet
Die es een dief, dat verstaet 13,
en met de volgende verzen uit een ref erein dat opgenomen is in de
bundel van Jan van Styevoort
Derme wilt nu den ryken synen voet meten
Die rake wil nu der ermer bloet eten

14

dan is het duidelijk dat we ook uit Elck. vs. 29
Ende souden noch deen den anderen eten.
mogen afleiden dat Tgoet op oneerlijke wijze verkregen is.
3. Mogelijk heeft de auteur ook in de presentatie van Tgoet nog een
aanduiding willen gewen van de herkomst van Elckerlijcs bezit. Wanneer Elckeriz c zich tot Tgoet heeft gewend met de woorden :
VS.

360

Waer sidi, mijn goet ?

antwoordt deze figuur :
Ick legghe bier in meten,

Versockelt, vermost, als ghi mi siet,
Vertast, vervuylt ; is en kan mi niet
Verporren, also is ben tsamen gesmoert.
In Mwb 4, 2028 wordt de uitdrukking in nauten liggen vergeleken met
de Franse uitdrukking titre en mue en vertaald door gevangeia of
opge.rloten zitten. Op grond daarvan verklaren A. van Elslander en
G. Jo Steenbergen het vers
13 F. A. Snellaert, au'., vs. 1640-1649.
Vgl. Psalm 14,4
„Hebben zij dan geen kennis, al die bedrijvers van ongerechtigheid, die mijn yolk
o peten a 's aten zi j brood ?"
14 F. Lyna en W. van Eeghem, a.w. Referein CLXXXIV.
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Ick legghe hier in muten,
'15.
als ik hg hier o pgesloten
Door deze interpretatie wordt Elckerlijc
tot een vrek gemaakt, die zijn bezit opsluit en verborgen houdt. Maar
dat is een opvatting, die niet in overeenstemming is met het beeld dat
elders van de hoofdfiguur opgeroepen wordt. Als die Doot Elckerlijc
begroet met de woorden :
vs. 69-70

Elckerlijc, waer sidi op weghe
Dus m o e y ? (1= zo mooi gekleed )

dan krijgen we niet de indruk, dat we met een vrek to doen hebben.
En als Ghe.reltcap tot Elckerlijc zegt
vs. 248-251 Waert to drincken een goet ghelaghe,
Ick ghinc met u totten daghe,
Oft waert ter kermissen, buten der stede,
Oft daer die scone vrouwen waren.
dan mogen we daaruit wel afleiden, dat Elckerlijc gewend was samen
met Gheselscap de bloemetjes buiten to zetten, dat hij gemakkelijk geld
uitgaf voor wijntje en trijntje. Dit alles maakt het weinig waarschijnlijk,
dat de vertaling ik hg hier o pgesl oten van het vers
Ick legghe hier in muten,
precies weergeeft wat de auteur ermee bedoeld heeft.
Er is echter een andere oplossing. De gewone betekenis van mute is
die van p/aats wear men jachtvo gels in de ruitijd bewaart, kooi waarin^
de vogels muiten of ruien. Daarnaast komt de ruimere betekenis voor
van kooi, vogelkooi. Het lijkt me niet onmogelijk dat de schrijver aan
deze laatste betekenis gedacht beef t, geinspireerd door een beeld dat
gebruikt wordt door de prof eet Jeremia, hoof dstuk 5, 26-29:
„Want er zijn schurken onder mijn yolk, die in hinderlaag liggen, als
vogelaars loeren, en strikken zetten, om mensen to vangen. ills een
wand vol vogels, z?i n hun huizen gepropt met oneerlUk goed. Zo zijn

ze machtig en rijk geworden, en glimmen van vet; de boosheid puilt
van hen uit, ze kennen geen recht. Voor de wezen pleiten ze niet
ze nemen het niet voor de armen op ! En zou Ik dit niet straf f en,
is de godspraak van Jaweh, en op zulk een yolk mij niet wreken ? 16
15 A. van Elslander, Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc,
2e druk, Klassieke Galerij
no. 61, Antwerpen 1962.
G. Jo Steenbergen, Den Spiegel der Zaligheid van Elckerlijk, Klassieken der Nederlandse
letterkunde no. 9), Zwolle 1956.
16 De Statenvertaling leest hier : Gelijk
een kooi vol is van gevogelte.
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Een beeld, dat volledig aansluit bij wat in de inleiding over Elckerlijc
en Tgoet gezegd is
4. Tenslotte geeft ook het testament van Elckerlt c aanleiding Tgoet
op deze wijze to interpreteren. Hierin bepaalt Elcker4 c :
vs. 668-674 In caritaten ende in rechter oetmoede
deel is den armen van mijnen goede
Deen helft, ende dander he/ ftt daer nae

Ghevick, daer si sculdich is to gaen.
dit doer; is den viant nu to schanden,
Om los to gaen uut sinen handen,
Nae min leven in (desen) daghe.

Prof. dr. D. Th. Enklaar verklaart deze passage als volgt •
„Elckerlijc legateert de helft van zijn goed aan de armen en wijst zijn
natuurlijke erven als erfgenamen voor de andere helft aan"

Een bezwaar tegen deze opvatting lijkt me, dat de erop volgende regels
„dit doen is den viant nu to schanden", enz. wel op het legaat aan de
armen, maar niet op het legateren aan de natuurlijke erven kunnen
slaan ; immers, men ontworstelt zich niet aan de greep van de duivel
door een legaat aan de natuurlijke erven to schenken. Daarom lijkt het
me juister de uitdrukking „daer si sculdich is to gaen" to verklaren als
de andere he/ ftt gee f ik terug aan hen, wie ik het op onrechtmatige
wzjze ontnomen heb 1'9 . Zo wordt de functie van het testament ook
duidelijk : Elckerlijc herstelt daarmee vlak voor zijn sterven de fouten

van vroeger. Hij geeft, wat hij aan de arme onthield ; wat hij op
onrechtmatige wijze in zijn bezit kreeg, geeft hij terug.
17 Een dergelijke presentatie was op het middelnederlands toneel zeer wel mogelijk.
Misschien verklaart het ook jets van de titel van ons spel
„Hier beghint een schoon boecxken ghemaect in den maniere van eenen speele
of to esbamente op elckerlijc mensche".
De figuur van Tgoet, „opgeslagen" in een grote mand op het toneel en met allerlei vuil
besmeurd, zal ongetwijfeld de nodige hilariteit hebben verwekt.
18 D. Th. Enklaar, Elckerlijc's testament, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17 (19401944), blz. 352-355 ; ook opgenomen in Lezende in Buurmans Hof, Zwolle 1956, blz.
59 e.v.
is D. Th. Enklaar gaat er van ujt dat de gebezigde uitdrukking „daer si sculdich is to
gaen" uitsluitend gebruikt wordt als rechtsterm in verband met een testament. In de
Reinaert II (uitgegeven door P. de Keyser, Reinaerts Historie, Antwerpen 1938, blz. 153)
komt deze uitdrukking voor in een ander verband
Ende oec en mach een niet wisen alleen.
Laet ons drie off vier gemeen
Horen spreken, die hem rechts verstaen
Laet dan gaen, daert schuldich is to gaen:
Ic hebt nochtan quaet genoech.
Het gecursiveerde vers kunnen we het best weergeven als
laat dan het recht zijn loop hebben.
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DUECHT
Deze figuur, die in de Engelse vertaling Everyman optreedt onder
de naam Good Deeds, woodt gewoonlijk opgevat als de deugd, de
gesteldheid om het zedelijk goede to doen, het vermogen tot het goede
in het algemeen. Alleen J. W. Muller verklaarde haar als de allegorische
voorstelling van goede werken
In de discussie over de prioriteit plaatsten H. de Vocht en J. van
Mierlo deze beide interpretaties tegenover elkaar .21. De tekst van het
spel dwingt ons echter de beide betekenissen van het woord to verbinden
en Duecht op to vatten en als het vermogen tot het goede en als goede
werken.
Nadat Elckerl?jc door die Doot gedaagd is om voor God rekenschap
of to leggen, verwenst hij de dag van zijn geboorte en roept hij vertwijfeld uit :
vs. 167-169

I c en hebbe no yt goed bedreven,

Aldus heb is seer luttel gheschreven.
Hoe sal is mi excuseren int claer ?
En als Duecht hem het boek voorhoudt waarin zijn werken staan opgetekend, dan schrikt Elckerlijc :
vs. 470-472 Gods cracht wit mi stercken !
Men siet hier een letter niet, die reyn es!

Is dat al mijn ghescrif to ?
Duecht antwoordt :
vs. 472-473 Seker, ick meyns.
Dat moechdi sien aen mijn ghesonde.
Dit antwoord moet we! betekenen : Ja, dat is inderdaad alles. Goede
werken staan er niet van je ongetekend, want die heb je niet gedaan ;
kijk maar naar mijn slechte gezondheidstoestand.
Het is duidelijk, dat Duecht bier niet de betekenis kan hebben van
goede werken, want beide geciteerde fragmenten duiden op een totale
a f wezigheid daarvan. Met Duecht moet bier wel bedoeld zijn het
20 J. W. Muller, Over Elckerlijc, Tekstcritische en exegetische aanteekeningen, VMA
1935, blz. 283-345.
21 H. de Vocht,
Everyman, A comparative Study, Materials for the study of the Old
English Drama, New Series, 20th volume, Louvain 1947, blz. 53-59.
J. van Mierlo, De prioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman gehandhaafd, Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, reeks III, nr. 27, Antwerpen 1948, blz, 46-56.
Id., Uit de critische school, De Heer Dr. J. J. 1Viak en Elckerlijc-Everyman, Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, reeks III, nr. 32, Antwerpen, z.j., blz. 31-35.
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vermogen tot het goede en de slechte gezondheidstoestand betekent
dat dit vermogen niet gebruikt is.
Aan het eind van het spel moet Duecht echter beslist worden opgevat
als goede werken. Immers, als Elckerl jc gestorven is, zegt Kennisse :
vs. 857-859 Hi heeft leden dat wij alle moeten gelden,
Die duecht sal nu haer selven melden
Voer hem, diet al ordelen sal.

en denken we nu terug aan Duechts eigen woorden :
vs. 492-497 Als si (Kennisse) u gheleit heeft sonder letten,
Daer ghi u suveren suit van smetten,
Dan sal is gesont werden ende comen u bij

Ende gaen ter rekeningen als duecht mit di,
om to he/ pen zommeren tot uwer vruecht
Voerden oversten heere.

dan is het duidelijk, dat Duecht in deze passage niet opgevat kan
worden als het vermogen tot het goede. Immers, bij het afleggen van
rekenschap voor God wordt de mens niet geholpen door zijn vermogen
tot het goede, maar door de daden die hij met dat vermogen verricht
heeft.
Duecht is dus en het vermogen tot het goede en de verwerkelijking
van dat vermogen, resulterend in goede werken. Dit totaalbegrip kunnen we het best weergeven met het bijbelse woord zedaka, gerechtigheid 22. Die betekenis gerechtigheid kan het woord duecht in het mid-

delnederlands inderdaad hebben 23 :
a. In Het Boec vander Wraken I, van Jan van Boendale

24

lezen we

(vs. 35-56)
In lien dat is merke ende scouwe
In doude Testament ende int nouwe,
22 In de Canisiusvertaling wordt op een enkele plaats dit Hebreeuwse woord zedaka ook
door deugd weergegeven, meestal echter door gerechtigheid. Men vgl. voor dit enkele geval
de weergave van Fzechi^el 33, 12 in
Biblia Sacra : Tu itaque, fill hominis, dic ad filios populi tui : Justitia just non liberabit
eum, n quacumque de peccaverit.
Statenvertaling : Gij dan, o mensenkind ! zeg tot de kinderen uws yolks : De gerechtigheid
van de rechtvaardige zal hem niet redden ten dage zijner overtreding.
Nieuwe Vertaling : Gij nu, mensenkind, zeg tot uw volksgenoten : Zijn gerechtigheid zal
de rechtvaardige niet redden, wanneer hij tot overtreding komt.
Canisiusvertaling : Mensenkind, ge moet tot uw volksgenoten zeggen : De deugd van de
rechtschapene zal hem niet oaten, zodra hij zondigt.
23 Niet in het Mnl. Wb.
24 F. A. Snellaert, a.w.
vs. 10-12 en vs. 16-17
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In hystorien ende in corniken,
Ende in anderen des gheliken,
Hoe God to meneghen soonden
Ghewroken hevet die sonden,
Ende noyt ghedoghen en woude
Dat onrecht langhe staen soude,
Ende wraect altoes swaerlike,
Soe ontsie is mi sekerlike
Dat God sal wreken donghelike,
Dat hi beef t bi vele daghen
Harde guetlike verdraghen,
Mids sire ontf ermecheyt.
Maer is duchte sine gherechticheyt
Hem daer toe sal verwecken saen,
Dat Hi harde swaerlike sal slaen
W7ant die edele gherechtichede,
Daer alle doghet in houdt stede,

Es wt ertrike al verdreven,
Ende hier en es niet anders bleven
Dan hoverde, ghierecheyt ende nijt ,25•
De laatste vijf verzen uit dit citaat vertonen wel een frappante overeenkomst met Elck.
Och hovaerdie, ghiericheyt ende nUt
Metten .VII. dootsonden vermoghen,
Hoe sidi ter werelt nu voert gethoghe !
Dye .VII. duechden, dye machtig waren,
Sijn alle verdreven ende verjaecht.
Vg!. ook nog:
Het Boec vander Wraken II, vs. 432-439
Der menschen manieren ende sede,
Ende vanden clederen die snede,
Ende meest daar doget ende ere in lath
Es al verkeert op desen dash.
Gods vreese es verdreven,
Ghiericheyt es ons bleven,
Hoverde ende nidechede
Legeren i u in elken stede.
25

vs. 1 0-1 2, 1 6-1 7

en

Reinaert II, a.w. blz 235-6.
Van reinaert is een groat zaet
Gebleven, dat dair nu zeer op gaet
Want men vijnt nu meer reinaerd
Al en hebben sy geen rode baerd,
Dan men ye dede bier to voren
Gherechticheit blijft al verloren
Trou ende wairheit sijn verdreven,
Ende dair voor is ons gebleven
Ghiericheyt, loosheit, hat ende nijt
Dese hebbent al in boor bevrijt.
Sy, ende hair coninghinne, hoverdy,
Regneren nu op eerden vri.
14

b. In het gedicht Van drien figiiren van Willem van Hildegaersberch
lezen we in vs. 17-19
Ic heb exempel horen lesen,
Dat wy gherechtich souden wesen
Entie doeghet setten voert 23

c. Enkele verzen uit referein XLI uit de bundel van Van Styevoort
luiden :
Elc spreect nu mit twe monden dat sietmen bloot
men ontsiet gheen sonden want vreese is Boot
die waerheyt blyft nu alomme versweghen
Daer list of loosheyt is in gheleghen
dat soictmen want elck wil goet verweruen
Al waert onrechtuerdichl yck vercreghen

Die duechdel yke sietmen sneuen
om dat sij rechtuerdicheyt onderhouwen

27

d. Anna Bijns plaatst in Referijn XII (boek I) bij de versregel
Maer in alle seaten is

duecht vertreden 28

de kanttekening Esaie .I. Daar lezen we in vs. 4:
„Wee het zondige y olk, de natie, beladen met
gebroed van boosdoeners, de verdorven kinderen".

ongerechtigheid,

het

en bij de versregel
Eerst Gods geest, die

duecht leert sijnen clercken

uit het 18e referein van hetzelfde boek wordt in margine vermeld :
Esaie XI. De verzen 2-5 daarvan luiden :
„En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van Wijsheid en
verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze
des Heren ; j a, zij n lust zal zij n in de vreze des Heren. Hij zal niet
richten naar hetgeen zij n ogen zien, noch recht spreken naar hetgeen
zijn oren horen ; want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en
over de ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken, maar hij

26 W. Bisschop en E. Verwijs, Gedichten van W 7illem van Hildegaersberch, 's Gravenhage
1870, nr. XX, vs. 17-19.
27 F. Lyna en W. van Eeghem, a.w.
28 W. L. van Helten, a.w.
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zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner
lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen
zijn en trouw de gordel zijner heupen".
In het spel voldoet de betekenis gerechtigheid in alle passages waarin
Duecht optreedt, terwijl de wijze van optreden van deze figuur er
volledig door verklaard wordt:
a. Tgoet en Duecht worden tegenover elkaar geplaatst. Terwijl Tgoet
Elckerl acs rekening bedorven heeft :
vs. 387-391 Ic heb zeer u pampier verweert,
Want al u sinnen hebdi verteert
Aen ml; dat mach u leet zijn.
Want u rekeninghe sal onghereet z jn
voer god almachtich, mits mitten scouwen.

zegt Duecht verwijtend tot Elckerl /c :
vs. 466-468 Haddi mi volcomelijc ghevoecht,
Ic sou u rekeninghe, die nu onreyn is,
Ghesuvert hebben, des u siel in weyn is.
Bedenken we nu dat de daden waarmee Elckerl jc zich Tgoet heeft toegeeigend en dat de wijze waarop hij Tgoet begeerde in de bijbel herhaaldelijk aangeduid worden door het woodd ongerechtigheid 29, dan
wordt deze tegenstelling volkomen duidelijk.
b. De bijbelse woorden gerechtigheid en ongerechtigheid hebben een
dynamisch of liever een existentieel karakter. M.a.w., waar in de bijbel
gesproken wordt van de gerechtigheid of de ongerechtigheid van de
mens, wordt steeds bedoeld een wijze van leven, wordt steeds de richting
aangeduid waarin de mens gaat. Vandaar uitdrukkingen als „de weg
29 Ik noem slechts enkele voorbeelden
Job 22, 5-9:
„Is niet uw boosheid groot en zijn uw ongerechtigheden niet eindeloos ? Immers,
zonder oorzaak naamt gij panel van uw broeders, en berooiden trokt gij de klederen
uit ; de de amechtige gaaf t gij geen water to drinken, de hongerigen onthieldt gij
brood; maar de man met krachtige arm, die behoorde het land, en de aanzienlijke, die woonde er ; weduwen liet gij ledig heengaan, en de armen der wezen
werd en verbrijzeld ."
Jeremia 22, 13
„Wee hem die zijn huis bouwt met ongerechtigheid en zijn opperzalen met
onrecht ; die zijn naaste voor niets laat werken en hem zijn loon fiat gee f t."
1Vlicha 2, 1-2:
„Wee hun die ongerechtigheid bedenken en kwaad smeden op hun Iegersteden,
die het uitvoeren bij het morgenlicht, omdat het in de macht van hun hand is.
Begeren zij akkers, zij roven die, en huizen zij nemen die. Zo verdrukken zij de
man en zijn huis, de mens en zijn erf deel."
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der gerechtigheid bewandelen", „de paden der ongerechtigheid", „gerechtigheid najagen", enz.'°. De auteur van de Elckerlijc heeft dit ten
voile begrepen. Al liggen daar Elckerlijcs Baden der ongerechtigheid,
in de gestalte van Tgoet, al is er een totale afwezigheid van goede,
rechtvaardige werken, Loch is Duecht niet verdwenen. Elckerlijc heeft
nog steeds de mogelijkheid zich om to draaien, de weg der ongerechtigheid to verlaten en die der gerechtigheid to gaan. In zijn gebed zegt
hij tot Maria
vs. 572-574 Bidt voer mi dijnen sone voerdachtich

So dat is mach gaen in den rechten pade
Daer die wegen niet en sijn onrachtich

1.

Meesterlijk is de auteur erin geslaagd dit existentiele karakter van
ongerechtigheid en gerechtigheid weer to geven, door gebruik to maken
van het pelgrimage-motief, waardoor Elckerlijc in beweging komt.
C. Wat Elckerlijc doet na de ontmoeting met Duecht zou als illustratie kunnen dienen bi j Ezechi^el 18, vs. 21, 22
Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan
heeft, al tnn inzettingen onderhoudt en naar recht en gerechtigheid
handelt, dan zal hij voorzeker leven ; hij zal niet sterven. Geen van de

Vgl. W. ten Boom in Oud-Testamentische Kernbegrippen, Amsterdam 1948, blz. 39
,,De gerechtigheid schept Been a f gesloten toestand, geen voldongen felt, maar
het is een d ynamirch begin-felt, dat een eindtoestand veronderstelt, waar het zich
naar toe beweegt."
K. H. J. Fahlgren, Sedaka, nahestehende and entgegengesetzte Begrif f e im Alten Testament, Inaugural-Dissertation, Uppsala 1932, blz. 81
„In oder nach sedaka wandeln, bedeutet, ebenso wie sedaka iiben, al sein Tun and
Lassen nach den Normen richten, die aus den Gemeinschaf tsverhaltnissen zwischen den Menschen and zwischen Gott and den 1Vlenschen entspringen."
Prof. Mr. H. Bianchi, Ethiek van het straf f en, Nijkerk 1964, blz. 50
Tsedeka is niet een rustig, def inieerbaar begrip, het is niet statisch, maar het
is hoogst dynamisch, of f ectief en emotioneel. Over tsedeka is niet geschreven
in de koelte van een stow, maar er is om gekermd en geschreeuwd door
gepijnigden. Tsedeka is gebruikt als banbliksem door toornende pro f eten, tsedeka
is als een loei end vuur, als een barmhartigheid die alle ongerechtigheid
verteert.
31 In het Rhetoricaal Glossarium van dr .J. J. Mak (Assen 1959) vinden we in voce
onrachtich vermeld
Bijvorm van onrechtich (dat Kiliaen kent in de bet. „onrechtvaardig"
on-rechtigh.
I niurius) ?
Vervolgens worden dan de hierboven genoemde verzen uit de Elckerlijc geciteerd, waarbij
het woordje krom geplaatst is, voorzien van een vraagteken.
In voce gerachtich wordt vermeld
Van geracht (bijvorm van gerecht, vgl. Onrachtig ?
Het lijkt me waarschijnlijk, dat de vraagtekens bier kunnen verdwijnen en dat we het
woord onrachtich in het boven geciteerde vers op dezelfde wijze kunnen opvatten als
Kiliaan : onrechtvaardig, ongerechtig. Elckerlijc verlangt de paden der gerechtigheid to gaan.
3°
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overtredingen die hij begaan beef t, zal hem worden toegerekend ; om de
gerechtigheid die hij betracht beef t, zal hij leven.
Die bekering wordt duidelijk in het meegaan met Kennisse, in biecht,
penitencie en berouw ; het onderhouden van de inzettingen in het gebruik van de sacramenten ; het handelen naar recht en gerechtigheid in
het maken van het testament.
De Elckerljc is Been gedramatiseerde Ars Moriendi, maar een Spyeghel
der Salicheyt. Het spel wil Been moraal prediken, maar bijbelse verkondiging geven.
d. Tenslotte, de rol die Duecht vervult bij het sterven en bij het
oordeel is eveneens volledig in overeenstemming met de oudtestamentische boodschap. Vgl. behalve het onder c geciteerde fragment:
Schatten door goddeloosheid verkregen doen geen nut, maar gerechtig(Spreuken 10, 2)
redt van de dood.

heid

De Here richt de volken. Doe mij recht, Here, naar min gerechtigheid,
en naar mijn onschuld, die bij mij is.
(Psalm 7, 9)
KENNISSE
Kennisse is op verschillende manieren geinterpreteerd : door F. A.
Wood als het tot zel f kennis en inkeer komen 3'2 ; door L. C. Michels
in drie verschillende passages op drieerlei wijze, respectievelijk als
berouwvol zel f inzicht, als het naar de katholieke leer juist georienteerde
bewustzijn en als het juiste inzicht in het verband tussen christelijke
levensleer en christelijk leven ; door J. van Mierlo als het zedelijk
bewustzijn van 's mensen verhoudingen tot God en z ?jn wet, dat den
mens in al zijn gedragingen voorlichten en leiden moet 3¢ ; door G.
Knuvelder als de uit het geloo f voorlichtende, bovennatuurhjke w2 sheid, die de mens tot inkeer brengt, tot kennis namelijk van zichzel f
en van zijn ellendige toestand, om hem dan verder to leiden op de weg
van bekering en het christelijk leven5 ; door Eug. van der Heijden
32 F. A. Wood, Elckerlijc-Everyman, The Question of Priority, Modern Philology VIII
(1910), blz. 279-302.
Deze interpretatie werd met instemming aangehaald door J. W. Muller, a.w.
33 In Handelingen van het veertiende Nederlandsche Philologencongres, Groningen 1931,
blz. 48 e.v. Ook opgenomen in Filologische Opstellen, Sto f f en uit de 1l4iddeleeuwen, blz.
119-122.
34 J. van Mierlo, De prioriteit, enz., blz. 61.
35 G. Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde, Deel I,
2e herz. druk, 's-Hertogenbosch 1957, blz. 288.
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als het natuurljjk bewuctzzjn, waarvan het betrouwvol zelfinzicht een
functie is 3S ; door Helen S. Thomas tenslotte als knowledge of the
correct path to Jerusalem and knowledge of one's sins and the proper
method of shrift. She also represents the good counsel which proceeds
from such knowledge. 36b'$
Hoe juist deze interpretaties op zichzelf ook mogen zijn, afzonderlijk
en gemeenschappelijk hebben ze door hun omvang en variaties als
bezwaar, dat ze de toneelfiguur Kenni.r.re tot een onmogelijke gestalte
maken. Geen toeschouwer of lezer is in staat zich een beeld to vormen
van een dergelijke figuur.
We zullen hier proberen voor al deze interpretaties een gemeenschappelijke noemer to vinden. De tekst van de Elckerlijc zelf kan
daarbij voor de oplossing zorgen.
Het woord onbekent in vs. 3
Ic sie boven uut mij nen throne,
dat al, dat is int smenschen persone,
Leef t uut vresen, onbekent.
heeft bij de interpretatie steeds moeilijkheden opgeleverd . Toch wordt
het woord onbekent ook door andere middeleeuwse auteurs gebruikt
en hun teksten kunnen m.i. een zeer bevredigende verklaring geven :
1. In de Rijmbjbel van Jacob van Maerlant lezen we in vs. 2555325572 (Cap. LXXXIII, Hoe Jhesus leerde niet te levene ghelijc den
Pharireen)
Jhesus keerde die tale van hem,
Ende seide : „O du, Jherusalem,
Hoe dicken wildic ghewillike
Dijn vole vergadren, dies ghelike
Dattie hinne hare kiekine broet,
Ende du ne wils, in dinen moet,
36 Een moeilijke plaats uit Elckerlijc en de enscenering als basis voor de verklaring,
Spiegel der Letteren 6 (1963), blz. 216 e.v.
36b1 S Helen S. Thomas, The Meaning of the Character Knowledge in Everyman, The
Mlssislpl Quarterly, XIV (1960), blz. 3-13.
3z iVlnl. TVb., in voce onbekent: Aanm., Elck, vs. 3 is het woord op rekening to stellen
van een onnauwkeurige vertaling ; vgl. de uitgave van De Raaf, blz. 3 vgl.
J. W. Muller, a.w.: onerkentelijk, ondankbaar.
J. van Mierlo, Elckerlijc, Nieuwe Bijdragen met ge-emendeerde nit gave, Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks III, no .29, Antwerpen 1949 in de
grootste dwaasheid.
H. J. E. Endepols, a.w.: ongelovig of dwaas.
A. van Elslander a.w.: verblind, in zonden verhard.
G. Jo Steenbergen, a.w.: dwaas, onverstandig.
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Niet bekinnen dat verdriet
Dat u die prophete behiet
Uwe huus sal worden ghelaten
Al ydel staende bider straten.
Nu ne siedi nemmer my
Eer ghi segt : Gebenedijt si
Die coemt in die name ons Heren".
Daer wilde hi meenen ende leren
Dat sine, van sire passien voort,
Die ghesciede in die poort,
Niene saghen voor doemsdaghe ;
Ende tote dien, al Bonder saghe,
Seide hi, soud si wesen blent
Ende in Gode al onbekent

a8.

De beide laatste verzen kunnen m.i. op twee manieren verklaard worden: dat zj verblind zouden zijn en God niet zouden kennen of (minder waarschijnlijk) dat zj verblind zouden zjn en b ?j God onbekend.
En deze beide interpretaties kunnen we door een uitdrukking weergey en: dat ze verblind zouden zijn en zonder kenni.r Gods.
2. In Een Di.cputatie van On.rer Vrouwen ende vanden Heilighen
Cruce zegt de gekruisigde Christus, in strofe 31
Ontf arme u, dat is theilighe lant
Ghegheven hebbe minen viant
Om wrake van uwen sonden ;
Want is ghenen prinche en vant
395 Die daerwaert steken dorste de Kant,
Dies gavict den honden.
Breect alle der sonden bant ;
Neemt mij n tekin, is sets u pant
Dat sijn mine vijf wonden.
400 Vaert tote Surien ant sant ;
Ghi suit slaen t f olc onbecant
In wel corten soonden
De verzen 401 en 402 worden door Prof. van Mierlo als volgt vertaald : Gij zult het barbaarse yolk verslaan in korte tijd 40 . Deze inter-

38 Uitgegeven door J. David, Brussel 1859.
Geciteerd naar de uitgave van J. van Mierlo, Uit de strofische gedichten van Jacob van
Maerlant, Zwolle 1954, blz. 124.
40 Dezelfde verklaring wordt gegeven in Jacob van Maerlant's Stro f ische gedichten, uitgegeven door J. Verdam en P. Leendertz, Leiden 1918.
3s
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pretatie geeft waarschijnlijk niet ten voile weer wat de schrijver ermee
bedoelde to zeggen. Uit het verband blijkt dat Van Maerlant bier bedoelt het yolk dat het Heilige Land bezet houdt, de heidenen, de Turken, de Saracenen. Als Anna Bijns dan belijdt :
Wij zijn altesamen afgheweken,
Elc laet hem van zijn quaey begeerten verwinnen
Als Heydenen, Turcken, die Godt niet en kinnen

4'

dan lijkt het me niet to gewaagd het woord onbecant bij Van Maerlant
op dezelfde wijze to interpreteren : Gij zult het yolk dat M/ (God)
niet kept, in korte tijd verslaan.
3. Gesubstantiveerd tref f en we hetzelf de woord aan bij Anna Bijns :
In alle staten sietmen abuys bloot,
Dlant is vol blinde lien.
De sommige seggen als donbekende
Of wat salmen gelooven 42

: Wien

Als donbekende kan m.i. in dit verband alleen betekenen : als mensen
die God niet kennen, die geen kennls van God hebben.
4. Daarnaast treffen we bij dezelfde dichteres het woord onbekentheyt
van God, de
aan, in de betekenis van het ontbreken van de kennls
schuldige a f wezigheid van de kennls van God:
Door ons onbekentheyt ghelijck de domme
Gevoelende, dat wij werden ghesmeten,
Clagen wij wel, maer seggen niet waeromme.
Wij laten den rechten wech en gaen de cromme,
Dolen als blinden, die den wech wel weten 4.

en
O Dochter van Israel, die gedwaelt zij t
Uuten rechten wech door u onbekentheyt,
Wilt weder keeren ghij,
Die uut Jerusalem in Jericho gedaelt zijt,
Dij nen Bruydegom versmaet hebt door u verblintheydt,
Met oneeren bij
Ander minnaars gheweest, hoort den roep des Heeren vrij,
Keert weder van u alderquaetste ghedachten '44.
W. L. van Helten, a. w. IIIe boeck, Refereyn LV.
Idem, IIIe boeck, Refereyn XXXIV.
43 Idem, IIIe boeck, Refereyn XIX. De hock van dit referein luidt : Heere, verleent
ons kenntsse dit nleuwe jaer
44 Idem, IIIe boeck, Refereyn XXX.
41

42
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Uit bovenstaande teksten blijkt dus, dat het woord onbekent in het
middelnederlands de betekenis kon hebben van Been kennis van God
hebbend, God niet kennend 45 . En dat is een betekenis, die het derde
vers van de Elckerlijc :
Leef t uut vresen, onbekent.

bevredigend verklaart. God verwijt de mens dat hij zonder vrees (voor
Hem) en zonder kennis (van Hem) leeft46.
In het verband van het spel ligt het dan voor de hand de figuur van
Kennisse op to vatten als Kennis van God 47 . Eerst leeft Elckerlijc onbekent, later, als hij tot inkeer komt, leeft hij God kennen, leeft hij met
Kennisse Gods. Deze interpretatie voldoet in alle passages waarin
Kennisse optreedt of waarin over deze figuur gesproken wordt. Zij
immers leidt Elckerlijc op de goede weg naar God. Vgl. de woorden van
Duecht :
45 Vgl. oak nog de uitdrukking „Onbekent vole van gheloove" (in : Leven van
St.
Amand, II, vs. 24-; uitgegeven door Ph. Blommaert, V1. Bibliophielen no. 4, 1843) .
en Der Leken Spieghel, Boeck IV, cap. 4, vs. 4-6
So sal comen van Orient
Ombekent volc sonder ghetal,
Dat aen a f god e gh el o ven sal.
In zijn inleiding op Religieuze Poezie van Cornelis Crul, Zwolle 1954, biz. 24-26, merkt
dr. L. Roose op, dat Crul in Den geestelijcken abc met die bekende bedoelt : zij dies in
Ch ristus gel oven.
ven.
46 Dat we hiermee in het klimaat van het Oude Testament zijn gekomen, lijkt me
duidelijk. Vgl. .
Hosea 4,1 : Hoort het woord des Heren, gij Israelieten, want de Here heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen
kennis Gods is in het land.
Hosea 4,6 : Mijn yolk gaat verloren door gebrek aan kennis.
Jesaja 11,2: En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand,
de geest van kennis en vreze des Heren.
47 In zijn inleiding op een uitgave van de
Everyman schrijft A. C. Cawley
„Hardly less important than Good Deeds is her sister, Knowledge, who ultimately
represents knowledge of God".
(A. C. Cawley, Everyman, Old and Middle English Texts, Manchester University Press,
second edition, 1963, p. xxi.)
Men zie voor de aard van deze Kennis : J. Epstein, Geschiedenis van het Jodendom,
Aula-Boeken, nr. 257, Utrecht 1964, blz. 66
De sleutel voor de algemene bekering ligt in de kennis van God. Deze kennis van
God ontleent haar universele betekenis aan het f eit dat zij niet theoretisch is. Zij heef^
betrekking noch op Gods bestaan noch op zijn wetten. De hier bedoelde kennis van
God is niet het verwerven van nieuwe f eiten, maar de inprenting van reeds bekendei
f eiten welke zich meester maakt van de gedachten, het hart, de geest en de gevoelens van
de mens en hem bereid en geneigd maakt om aan de goddelijke eisen welke aan hemr
worden gesteld, to voldoen en to gehoorzamen. Het is een kennis die door ervaring vans
de goddelijke tegenwoordigheid de mens in stoat stelt een werkelijk begrip voor en
geestelijk inzicht in de aard van God to verwerven en in zijn behagen in het doen van
recht en gerechtigheid.
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vs. 485-488 Noch heb is een suster, die sal gaen mede,
Kennisse heetse, die u leyden sal
ende wijsen, hoemen u beraden sal
Te trecken ter rekeninghe, die fel es.

4s

En uiteraard kent deze Kennisse de leer aangaande de to volgen heilsweg. Zij brengt Elckerlijc, na hem vervuld to hebben van kennis van
zonden, naar Biechte, laat hem boete doen en vervult hem van oprecht
berouw :
vs. 499-500 Nu gaen wi ons saten
Tot biechten,

vs. 522-523 Biechte
Om dat ghi mit kennisse tot mi sijt comen,
So sal is u troesten tuwer vromen.
vs. 545-548 Elckerlijc, hoe suer dat u wert
Siet, dat ghi u penitencie volstaet
Ick, kennisse, sal u gheven raet
Dat ghi u rekeninghe suit tonen bloot.
vs. 615

doet aen dit cleet tuwen Toone,

vs. 619-620 Elckerljjc :
Hoe heet dit cleet ?
Kennisse:

Tcleet van berouwenissen.
Het sal gode alte wel behaghen.
Terecht ook laat de auteur door Kennisse tot Elckerlijc zeggen, dat hij
zijn TVijf Sinnen moet meenemen :
vs. 633-634 Noch moetti hebben, sonder becliven
U vji f Sinnen als u beraders.
want deze V?It Sinnen spreekt de lofspraak uit op de priester ; een lof
48 Duecht noemt Kennisse haar zuster. Daarmee wordt treffend het verband weergegeven
tussen kennis van God en gerechtigheid.
Vgl. Psalm 14,4; 53,5
Hebben zij dan geen kennis, al die bedrijvers van ongerechtigheid, die mijn yolk
opeten als aten zij brood ?
Verder mogen we uit deze verwantschap wel afleiden, dat met deze figuur van Kennisse
niet het een of ander bovennatuurlijk inzicht bedoeld wordt, maar de kennis die de mens
kan verkrijgen uit het woord van God.
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die zijn grond vindt in het f eit, dat de priester de sacramenten bedient ;
de sacramenten, waarin de mens met God in contact treedt
vs. 706-709 Want dc priester kan maken claer
49 :

Met vijf woerden opten outaer
Inder missen, des zij t vroet
Gods lichaem, warachtich vleesch ende bloet

Niemand beter dan Kennisse Gods kan kritiek Ieveren op de slechte
priesters (vs. 721 -734) . Kennis van God houdt immers in het kennen
van Gods wil. Daardoor moet deze Kennisse wel een scherp oog hebben
voor alles wat aan Gods wil niet beantwoordt
Tenslotte, Kennisse gaat na het sterven niet met Elckerlijc mee.
Daaruit blijkt duidelijk dat de auteur in deze figuur niet een mystieke
kennis van God voor ogen stond. Hij bedoelde een kennis van God die
de mens gedurende zijn aardse leven tot gerechtigheid brengt, of beter,
die de mens doet gaan op de wegen der gerechtigheid. Als Elckerlijc
sterft, eindigt haar werkzaamheid in hem
Dat Kennisse, ook na Elckerlijcs sterven, op het toneel blijft, is de
enig juiste opvatting : Kennis van God is onsterfelijk, doordat haar
object onsterfelijk, eeuwig is. En wie kan het publiek beter vertellen
wat er na het sterven met Elckerlijc gebeurt als juist deze Kennisse
Gods?
51•

49 Deze figuur is bovendien tenvolle gerechtigd zodanige kritiek op de priesters uit to
spreken. Wat Anna Bijns de mensen verwijt, die kritiek hebben op de dienaren van God,
kan Kennisse Gods niet verweten worden
Scaemt u clappaerts, vol valscer suspitien,
Ghij muecht wel vreesen Gods strane punitien,
Als hij ten oordele sal zijn gheseten.
Sij seggen, dat de papen bene f icien
Coo pen en vercoo pen ; dees quade conditien
Mercken sij wel, maer sij hebben vergeten,
Hoe sij selve tsweet van den armen eten.
God weet, hoese som crijgen haer substantie
Dbor liegen, bedriegen, ontscrijven, ontmeten,
Oft anders duer woeckere oft finantie.
Banckeroete, dats een ghemeen usantie,
So wel onder Duytscen, als onder Walen
Een quinckernel, dats de quitantie,
Sij en willen van tween niet eene betalen.
Dit vole seit, dat papen en muncken dwalen
En haers selfs hoofken en willen sij niet wien.
Merct uw selfs crancheit en segt sonder dralen
Priesters sijn ooc menscen als antler lien.
L. van Helten, a.w. Ie boeck, XIII, strofe b).
Vgl. ook het artikel Gemeenplaatsen rondom de priester in de Elckerlijc, bU Jan van
Boendale, Anthonis de Roovere en Cornelis Everaert, Ons Geestelijk Erf, 1966.
5'
Anders dan G. Kazemier, die in Elckerlijc, het Dal sonder Wederkeeren, en de mystiek
(N.Tg. 34, 1940, blz. 87 e.v. ; blz. 116 e.v.) verwantschap ziet tussen de Elckerlijc en de
mystieke literatuur.
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WIJSHEYT, CRACHT en SCOONHEYT
In een voordracht gehouden op het 14e Nederlandse Filologencongres
heeft Prof. dr. L. C. Michels erop gewezen, dat de figuren Wijsheyt,
Cracht, Scoonheyt en Vij f Sinnen behoren tot de persoonlijkheid van
Elckerlijc, terwijl de figuren tot wie Elckerlijc zich eerst om hulp
wendt, Gheselscap, Vrienden ende Maghe en Tgoet een eigen leven
leyden 52. Verder merkte hij op: „Bovendien zijn deze pas in zijn
gezuiverde toestand hem tot waarlijk nut". Inderdaad, want in gezelschap van deze vier gaat Elckerlijc het testament maken (waardoor hij
zijn fouten van vroeger herstelt) en deze vier zijn op het toneel aanwezig als Elckerlijc van de priester de sacramenten ontvangt. Toch is
hiermee niet alles gezegd 5'3 . Te gemakkelijk worden de vier figuren
Wijsheyt, Cracht, Scoonheyt en Vij f Sinnen op een lijn gesteld. In de
tekst zelf worden de eerste drie duidelijk van de vierde onderscheiden.
Wanneer Elckerlijc tcleet van berouwenissen heeft aangetrokken en
Duecht en Kennisse oproept met hem mee to gaan, zegt Kennisse
vs. 629

Neen, wi, elckerlijc.

en Duecht vervolgt :
Ghi moet noch met u leyden

Drie personen van groter macht.

Op Elckerlijcs vraag :
Wie souden si wesen ?

krijgt hij van Duecht ten antwoord :
Wjshe yt ende u cracht
U scoonheyt en mach niet achter bliven.
Kennisse voegt eraan toe:
Noch moetti hebben, zonder becliven,
U vj f sinnen als u beraders.

Deze gang van zaken in het spel dwingt ons dus onderscheid to maken
jsheyt, Cracht en Scoonheyt enerzijds, die bij
tussen de figuren
52 Au'.

Over hetzelfde onderwerp ook uitgebreid in Kanttekeningen bij de Spieghel der Menscheliker Behoudenisse, VMA 1950, blz. 179 e.v, Ook opgenomen in Filologische Opstellen I,
blz. 58 e.v.
53 Ook Eug. Van der I-Ieyden au'., zegt to weinig, als hij het optreden van W^ijsheyt,
Cracht, Scoonheyt en Vij f Sinnen verklaart „als een poging het proces van Elckerlijcs
aftakeling zo to ensceneren, dat het voor bet publiek visueel-dramatisch effekt krijgt".
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Duecht, dus bij Elckerlcs gerechtigheid beharen, en de figuur
van Vij f Sinnen anderzijds, die bij Kennisfe (Gods) behoort.
Schenken we hier eerst aandacht aan de figuren die Elckerlijc op
bevel van Duecht bij zich roept.
Volgens het oudtestamentisch spraakgebruik heet iemand die Duecht
= gerechtigheid „bezit" een rechtvaardige 54. Welnu, volgens Spreuken
10, 31 is wijsheid het kenmerk van een rechtvaardige:
„De mond van de rechtvaardige brengt w jsheid voort, maar de valse
tong wordt verdelgd" 55.
Ook tussen iemands (on)gerechtigheid en kracht bestaat een nauw
verband. In Psalm 31, 11 klaagt de dichter :
„Want mijn leven vergaat in kommer en mijn jaren in zuchten, min
kracht struikelt door min ongerechtigheid, en mijn gebeente verkwijnt" 56.
En wat de schoonheid betreft, aan de personen die in het Oude Testament het predicaat rechtvaardige toegekend krijgen, wordt herhaaldelijk
lichamelijke schoonheid toegeschreven '5'7. Van Jozef lezen we:
54 Vgl, de uitdrukking „de gerechtigheid des rechtvaardigen", die herhaaldelijk voorkomt (o.a. in Pred. 3,16 ; Jesaja 5,23 ;Ezechiel 18,20).
55 Vgl. Het Boek der W1^sheid, 1,4
Neen, In een arglistige ziel treedt de wl^sheid niet binnen ; zij woont niet in een
lichaam, in de macht der zonde. (Canisiusvertaling).
Opmerking : Deze en de volgende citaten willen natuurlijk niet suggereren dat de auteur
direct door een van deze bijbelteksten geinspireerd zou zijn. Hij zou evengoed beinvloed
kunnen zijn door een fragment uit een leerdicht
Ghierecheit, vrecheit ende nijt
Scuwet die wise talre tijt,
Ende oec al dat, nacht ende dach
Daer hi Gode met verwerken mach.
Wijsheit, voerwaer gheseit,
En soect niet dan gherechtecheit.
(Die Dietsche Doctrinale, Leerdicht van den fare 1345, Derde Boek, vs .605-610 ; uitgegeven door W. J. A. Jonckbloet, 's Gravenhage 1842) .
56 Vgl. Klaagliederen 1,14
Zwaar weegt het juk mijner overtredingen, door zijn hand ineengevlochten zij
liggen op mijn hals, het heeft mijn kracht doen struikelen.
57
Ook in de Joodse literatuur buiten de bijbel komt men deze gedachte herhaaldelijk
tegen. In een der boeken van de Talmud, De Spreuken der Vaderen wordt gezegd :
De schoonheid en de kracht en de rijkdom en de eer en de wijsheid ; de ouderdom en de grijsheid zijn al to zaam liefelijk voor de rechtvaardigen en voor de
wereld.
(Geciteerd naar Johs. Dyserinck, De Spreuken der Vaderen, Pirke Aboth, 's- Gravenhage
1910, Hoofdstuk VI, no. 8) .
Uitgebreid hierover R. Mach. Der Zaddik (. de rechtvaardige) in Talmund and Midrasch,
Leiden 1957 ; in Kap. VI, Zweiter Teil, Die Ausserlichen Merkmale des Zaddik merkt de
schrijver op
Wir haben bereits oben gesehen, dass Weisheit, Kraft and Schonheit zu den sieben
Eigenschaften des Gerechten gezahlt wurden (Pirke Aboth). Ferner haben wir
die Meinung kennen gelernt, wonach . diese drei Merkmale als die notwendigen
Voraussetzungen der prophetischen Begabung anzusehen sind. Diese Eigenschaf-
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„Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk ”.
Van Mozes wordt gezegd :
„Toen zij nu zag dat hij schoon was, verborg zij hem drie maanden
lang b.9",
David wordt als volgt beschreven :

„hij is een dapper held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte
en de Here is met hem

en schoon van uiterlUk ;

Daniel en zijn drie vrienden, die gedurende hun opleiding tot rijksgrote
de Joodse spijswetten niet wilden overtreden door van de koninklijke
taf el to eten, verzoeken de overste der hovelingen van koning Nebukadnezar hun slechts groenten to eten en water to drinken to geven,
„en na verloop van tien dagen bleek hun uiterl?jk schoner en zagen z
er welvarender uit dan al de knapen die van de koninklijke spijze gegeten hadden g1"
Spreekt nu enerzijds uit de Elckerlijc de gedachte dat wz sheid, kracht
en schoonheid in verband staan met 's mensen gerechtigheid, de auteur
kent ook een andere waarheid : dat die eigenschappen niet bestand zijn
tegen de dood, dat ze de mens die sterven moet, niet kunnen helpen
Wanneer Elckerlijc voor zijn graf staat, wordt hij door Wijsheyt,
Cracht en Scoonheyt verlaten.
Hierdoor krijgen deze figuren een ambivalent karakter. Enerzijds
worden Wijsheyt, Cracht en Scoonheyt ervaren als positieve eigenschappen, die de mens, zoals Duecht zegt :
Sijn pelgrimagie helpen volbringen.
vs. 643
en die bij monde van Vroetscap beloven :
vs. 661-663 Wie sullen u alle duecht raden
ende sullen u helpen wel bestieren 6i2.
ten sind eben emn sichtbarer Beweis dafur, dass der gottliche Segen au f ihrem
Besitzer ruht (S. 100) .
58 Genesis 39,6.
59

Exodus 2, 2.

1 Samuel 16,18.
Daniel 1,15.
62 Door deze woorden krijgen de figuren Wijsheyt, Cracht, Scoonheyt en VUf Sinnen we!
een zeer dynamisch en existentieel karakter. Ze zijn niet alleen attributen van Duecht, maar
ook middel tot en instrument van die gerechtigheid.
Vgl, voor dit dynamisch karakter uitdrukkingen als
Ik onderricht u in de weg der wz sheid, ik doe u treden op rechte paden
(Spreuken 4,11).
Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas ; maar wie in wijsheid wandelt zal
ontkomen. (Spreuken 28,26) .
60

61
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die ook doen wat ze beloven, getuige hun aanwezigheid bij het maken
van het testament en bij Elckerlijcs deelname aan het sacrament, essentiele stadia van de pelgrimage. Maar anderzijds blijkt het negatieve
karakter ervan : op het meest kritieke moment, voor het gapende graf,
laten ze Elckerljc in de steek.
Dit ambivalente karakter moet in de auteur spanningen veroorzaakt
hebben en vragen opgeroepen. Iets van die spanning wordt zichtbaar
in de woorden, die Elkerlijc spreekt nadat I-Ylijsheyt, Cracht en Scoonheyt hem hebben verlaten en Kennisse en Duecht alleen zijn overgebleven :
vs. 827-828 Alle, die mi ontgaen ghemeene,
Die mindic meer dan mijn duecht alleene .

VIJF SINNEN

Het optreden van de allegorische figuur Vij f Sinnen heeft velen bevreemd. Wat bedoelt de auteur met deze figuur en waarom spreekt
zij de lofspraak op de priester en op de sacramenten uit ? Prof. van
Mierlo gaf als antwoord
„Die lof past wel in de mond van Vjj f Sinnen: de sacramenten zijn
immers uitwendige tekenen, en de zinnen moeten door het H. Oliesel
gezuiverd worden" '64.

Prof. dr. L. C. Michels verklaarde deze figuur als volgt :
„Hij doceert, Beef t katechismus, hij is het goed begrip, het redeneercermogen, het verstand. Niet Kennisse, maar V / f Sinnen staat het
naast aan ons begrip van `kennis' 65".

Prof. Michels baseert zijn interpretatie op Elck. vs. 146 -147, waar
die Doot zegt :
Hoe sidi aldus onvroet,
Elckerlijc, daer ghi hebt v ?j f sinnen,
03 De auteur moet er weet van gehad hebben, dat de weg der gerechtigheid wel zeer
smal is en langs afgronden voert. Hier immers zou het spel opnieuw kunnen beginnen.
Vertrouwen op en liefde voor de eigen wijsheid, de eigen kracht en de eigen schoonheid
noemt de bijbel hovaardij. En dan volgt weer de klacht van God:
Elck. vs. 10-12 : Och hovaerdie, ghiericheyt ende nij t
Metten .VII. dootsonden vermoghen,
Hoe sidi ter werelt nu voert gethoghe !
s^ In : Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, onder redactie van F. Baur e.a.,
Deel II, 's-Hertogenbosch z. j., blz. 243.
s5 L . C. Michels, au'.
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Als we echter de volgende verzen erbij lezen, wordt het m.i. wel zeer
twijfelachtig of de verklaring verstand bier de juiste is. De hele passage
luidt •
Hoe sidi aldus onvroet,
Elckerlijc, daer ghi hebt vj f sinnen,
Dat ghi soe onsuver sijt van sinnen, '6'6
Ende is so haestelijc come onversien ?

In verschillende middelnederlandse teksten wordt over vij f sinnen gesproken op een wijze die het verwijt „dat ghi soe onsuver sijt van
sinnen" meer relief kan geven. En in die teksten wordt de uitdrukking
vij f sinnen steeds gebezigd in de betekenis van de vij f zintuigen :
a. In Des Coninx Summe wordt gezegd :
„Die lijflijc vroechde of ghenoechte die comet van buten doer die vU f
sinnen des lichaems, doer horen ende lien, ruken, smaken ende ghevoelen. Dese .V. sinnen sijn recht als .V. conduten, daer al dat ghenoechlic goet, dat lij f liken of wertliken is, doer comet in lopen totter
herten eens menschen om hem ghenoecht to maken" .
„Voert salmen gaen totters v j f sinnen daermen dicke in sondighet, als
ydelheit mit ghenoechten aen to sien ; of mitter oxen,
ydelheit gaern to horen, als dese sanghers of speelres, die sprokensprekers,
loghenaers, achter sprakers ende menich ander ydelheit ; of mitten monde,
als dwaesselic to spreken, to veel to eten of to drincken ; of hitter nosen,
in menigherande roken ; of mit dwaesselic ende oneerlic to tasten hem
hem selven of sijn wijf, of met een ander, dat argher is, het sij man
of wij f ".

mitten oghen, in

„Voert so moetmen die vjj f sinnen des lichaems wel stueren ende regeren bij gelij cheit, also dat een yghelic diene tot sij nen dienst Bonder
sonde ende Bonder misbruken, als die ogen to bewaren van sien,
die oren van horen, die nose van ruken, die moot van smaken ende
oeck van spreken ende die hande van tasten".

„Die onsuverheyt des lichaems die deelt hoor in alle des menschen leden:
van ogh. en, van monde, van oren, van handen ende van
alien den live ende den uutwendighe sinnen; sonderlinghe dorpelike on-

in onsuverheit
cuuscheit"

67.

66 H. J. E. Endepols heeft de derde ons bekende druk van de Elckerlijc uitgegeven (van
1525). De tweede druk (van omstreeks 1500) leest hier : ... van brnnen .
67 Een vertaling uit het jaar 1408 van het Franse compilatiewerk Somme le Roi, dat in
de 13e eeuw werd geschreven ; uitgegeven door D. C. Tinbergen, Leiden, z.j., resp, onder
no. 251, 406, 366 en 109.
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b. Ook in een gedicht van Willem van Hildegaersberch vinden we
de vij f sinnen, opgevat als vij f zintuigen, in verband gebracht met de
zonde
„Meester, hier an segdi waer
Mar is wil u al naerre gaen.
Mach die mensch niet wederstaen
Taenvechten van Lucif ere,
Want hem God soe menighe ere
Heeft bewijst in sijnre minnen ?
Hij heef t ons ghegheven onse vU f sinnen,
Beide zien entaer toe horen
Te helpen yeghen dat becoren
Van Lucifer, den helschen draken
Beide ruken ende smaken
Ende voelen, dat is waer.
Die schult is ons al openbaer
Wyen moghen wy anders gheven ticht
Onse vU f sinnen sijn verlicht
Overmits den heilighen gheest,
Die ons ghebrocht heef t sulc volleest,
Dat el c mensch to voren weer
Wanneer hi doet dat Gode is leet

Of totten zonden is gheneghen

his.

c. Tenslotte in dit verband nog een fragment
Plaghen ende die .X. Ghebode :

uit Dit

V1j f Sinne soe sijn di ghegeven
Van Gode, die ghi selt bewaren,
Wildi cuuscheliken volvaren.
1240 Die vive wil is di doen bekennen
Dat ghise moet to bat versinnen.
Dierste dat es u ghesichte :
Dat suldi of f en ende gfiedichte
Te cuuschen dinghen altoos houden
1245 Soe sal God selve dij ns wouden.

Die ander sin es dat horen.
Des cuuscheit men oec mach testoren,
Die gheerne hoort oncuuschen woort,
1280 Dat es der zielen ene moert,
Of gherne hoort oncuuschen sanc,
68
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Of pipen, tanbusen ende snaren clans,
Daer wilde herten ghenuechte in rapen,
Het sij n leke of to papers,
Die derde sin die es ghenant
1315 De smaec, dat si u becant.
Mensche, siet hoe ghi dien bewaert,
Dat ghi cuuscheliken daer in vaert.
Den vierden sin merct over al
Die es dat rieken, dat men sal
Behueden ende bewaren wale,
1360 Willen wi bliven sonder quale
Van oncuusschen broken,
Van sueticheiden des roken,
Die suete inden nase wayt
Ende dat herte al door sayt.
1365 Daer of een loft in corter stont
Inder herten vloeghs wert cont,
Dat haer de sunden verwecken mach
Veel lichte, dat die ewighe slach
Der zielen wert ende een onghemac.
Die vij f to sin die es ghenant
Dat ghevoelen, si di becant

Dat ghi den sen selt wel bewaren.
Opdat ghi in cuuscheiden wilt volvaren,
1400 Soe mijt twerehande daet,
Die der oncuuscheit gheven raet 6'9.
Duidelijk komen uit de geciteerde fragmenten twee gedachten naar
voren :
1. Via de vij f sinnen weet de duivel de mens in zijn macht to krijgen,
vooral door de zonde der onkuisheid.
2. De vzj f sinnen zijn de mens gegeven om de duivel to weerstaan.
Daar Elck. vs. 146-149
Hoe sidi aldus onvroet,
Elckerlijc, Baer ghi hebt vj f sinnen,
Dat ghi .roe onsuver sjt van sinnen,

Ende is so haestelijc come onversien ?
naar woordkeus en context geheel in deze gedachtengang past, is het
m.i. wel zeer waarschijnlijk, dat de auteur in deze passage met vij f
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die Doot in deze
verzen aan Elckerlijc verwijt, dat hij zo zondig geleefd heeft en nog
leeft, terwijl hij Loch in zijn zintuigen over de middelen beschikt om de
duivel to weerstaan.
De allegorische figuur V// Sinnen moet m.i. op dezelfde wijze
geinterpreteerd worden. We merken het volgende op:

sinnen de vijf zintuigen bedoeld heeft, m.a.w. dat

1. Wanneer V// Sinnen gedurende Elckerhjcs afwezigheid het woord
neemt, dan doceert ze niet zozeer, dan Beef t ze niet zozeer kathechismus,
zoals Prof. Michels opmerkt, maar dan heft ze een lofzang aan op de
priester en op het sacrament. We denken slechts aan de uitroep :
vs. 714-5

Och, edel priester van groter waerde,
Al custen wi u voetstappen, gi waret waert !

'70

Dat zingen van een dergelijk loflied lijkt me niet in de eerste plaats een
bezigheid van het verstand.
2. Prof. Michels noemt in het artikel „Kanttekeningen bij de Spieghel
der Zvfenscheliker Behoudenesse", waarin hij nogmaals de opvatting
Vij f Sinnen verstand naar voren brengt 71, wel een groot aantal
plaatsen waarin de uitdrukking vij f Sinnen inderdaad moet worden
weergegeven door verstand, maar in geen van die teksten woodt verband gelegd tussen de vij f Sinnen en het sacrament, de vij f sinnen en
de priester 7,2. Toch zijn er middelnederlandse teksten waarin de vij f
70 Zie hiervoor ook het artikel Gemeenplaatsen rondom de priester in de Elckerlijc, bij
Jan van Boendale, Anthonis de Roovere en Cornelis Everaert, Ons Geestelijk Erf, 1966.
71 VMA 1950, blz. 119 e.v. ; ook in Eilologische Opstellen I, Zwolle 1957, blz. 58-97.
72 Hetzelfde kan worden opgemerkt over de fragmenten die geciteerd worden door Prof.
Mr. B. H. D. Hermesdorf in het artikel De VU! Zinnen, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
XXI, 1953 ; ook in Recht en Taal to Hoofde, Zwolle 1955, blz. 287-306.
Prof. Hermesdorf noemt als mogelijke bronnen voor de verschillende voorstellingen van
de vi]! sinnen enkele werken van Isidorus en een allegoric van Alanus. Het lijkt me niet
onmogelijk, dat het laatste hoofdstuk van het bijbelboek Prediker ook zijn aandeel aan de
voorstellingen geleverd heeft. In de verzen 1-3 daarvan wordt de mens voorgehouden
(Canisiusvertaling)
„Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd,
Eer de kwade dagen komen,
En de j aren waarvan ge zegt
Ze bevallen me niet.
Eer verduisterd worden
De zon en het licht,
De maan en de sterren
Eer de ene bui op de andere volgt.
Eer de bewakers van het huffs beginnen to beven,
De gespierde mannen verkrommen.
Eer zij, die malen, gaan staken, omdat hun getal verminderd is,
En zi , die door de vensters schouwen versuffen.
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sinnen daarmee in verband worden gebracht. We noemen er enkele :
a. In het gedicht Vanden XL daghen van Willem van Hildegaersberch
lezen we:
(Die bose), ende wil den mensche becoren,
Op dat hi sel in sonden smoren

Ende niet to sacramente gaen.
Met vhf punten seldi verstaen,
Soe heeft hi smenschen zinne beladen,
Dat si tsacrament versmaden,
Wye enich vanden viven let.

Die oghen heeft hi eerst beset,
Soe wert die mensche int herte bunt

Die oren en horen niet en twint,
Daer is een antler scot voer ghescoten.
heeft hi ghesloten,
Soe datse en ruken noch en smaken,
Mit tween punten, die men mach laken
Mit recht, want si die ziel bezwaren,
Als is u namaels wil verclaren.
Tvij f to punt heeft oec verdoef t
Tvoelen ende vanden mensch gheroeft

Nose ende moat

Soe dat sjs niet to recht en bruken,
Hoe God sin zyde lies opluken
Om onse wil al hier to voren

73.

In de gecursiveerde uitdrukkingen vinden we verwantschap met enkele voorstellingen
die in de middeleeuwen verbonden werden met de vij f sinnen
1. de voorstelling van het lichaam als een kasteel, waarvan de zintuigen de bewakers zijn
men zie hiervoor het gedicht De borch van Vroudenrijc van Augustijnken van Dordt,
uitgegeven door Ph. Blommaert, Oud-Vlaemsche Gedichten der XIIe XIIIe en XIVe
eeuwen, Gent 1838-1858 ; Gedicht I in de uitgave van E. Carton, Oudvlaemsche Liederen en andere Gedichten der XIVe en XVe eeuwen, Gent z.j., blz. 253 e.v. ; Der Leden
Spieghel, Boek I, cap. 15, vs. 45 e.v., uitgegeven door M. de Vries, Leiden 1844
Het bock van Sidrac, S 81, uitgegeven door J. F. J. van Tol, Amsterdam 1936.
2. de voorstelling van de zintuigen als vensters van een huffs ; men zie hiervoor o.a.
Mellibeus van Dirc Potter, uitgegeven door B. Overmaat, Arnhem 1950, blz. 84 -85
Des Coninx Summe, nr. 366, uitgegeven door D. C. Tinbergen, Leiden z.j. ; Dat Boec
der Minnen, uitgegeven door J. M. Willeumier-Schalij, Leiden 1946, blz. 5.
Op deze voorstellingen is mogelijk mede van invloed geweest Jeremia 9, 21a
De dood is geklommen in onze vensters, hij is gekomen in onze paleizen
Vgl. Des Coninx Summe, nr. 366
Voert so moetmen die vijf sinnen des lichaems wel stueren ende regeren bi
gelijcheit, also dat een yghelic diene tot sijnen dienst sonder sonde ende sonder
misbruken, als die ogen to bewaren van sien, die oren van horen, die nose
van ruken, die mont van smaken ende oeck van spreken ende die hande van
tasten. .Ells dese vij/ sinnen wel bewaert sijn, dan is dat casteel wet verzekert
ende bewaert. Dit sijn vij f poerten der zielen ende vij f vensteren, doer 'welcke
die loot dicwijl ingaet index zielen, al's die propheet seit.
7s W. Bisschop en E. Verwijs, a.w., no. XCVIII, vs. 9-29.
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b. In een van de kleine gedachten uit de 13e en 14e eeuw, die door
C. P. Serrure werden gepubliceerd 74, vinden we onder de titel .XX.
Poenten dat een mensche ont f eet metten Sakermente :
Dat neghende es : dat God scaerp maect sine

vj f sinne ende subtijl.

Daarmee zal, mede gelet op de aan het slot van het vorige citaat
uitgesproken gedachte, Loch wel bedoeld zijn, dat de mens door het
sacrament de gelegenheid krijgt zijn zintuigen op de meest juiste wijze
to gebruiken : hij kan God daarin zien, in de gestalte van brood en
wijn, die hij kan Casten, smaken en ruiken en hij hoort de priester
zeggen : Hoc est enim Corpus Meum.
Op grond van deze in de middeleeuwen levende gedachten lijkt het
me wel erg waarschijnlijk, dat we de figuur van V 1 f Sinnen, die
Elckerlijcs plan om naar de priester to gaan toejuicht (vs. 699) . en die
de lof van de priester zingt, omdat deze de sacramenten mag bedienen
(vs. 706-710), moeten opvatten als een personifiëring van de zintuigen.
3. Elckerlijc roept de figuur van V// Sinnen bij zich in opdracht
van Kennisse:
vs. 63 3-4 Noch moetti hebben, zonder becliven,
U vijf sinnen als u beraders.

Vij f Sinnen is dus wet zeer nauw aan Kennisse Gods verbonden. Ais
we V// Sinnen opvatten als de vijf zintuigen is deze samenhang ten
voile to verklaren. Door zijn zintuigen intens en juist to gebruiken leert
Elckerlijc in het sacrament God ten voile kennen : Hij treedt met Hem
in lichamelijk contact.
De structuur van het spel volgend zien we deze lijn : Doordat
Elckerlijc „onbekent", zonder Kennisse Gods, leeft, gebruikt hij zijn
zintuigen niet :
vs. 146-9

Hoe sldi aldus onvroet
Elckerlyc, daer ghi hebt vU

f sinnen,
Dat ghi soe onsuver sUt van sinnen,
Ende is so haestelc come onversien

C. P. Serrure, Vaderlandsch Museum voor Nederduitse Letterkunde, Oudheid en Geschiedenis, 2e deel, Gent 1858.
Zie ook nog Lucidarius :
Du biste sculdich din,en peep to minnen,
Ende hem in doechden to versinnen,
Ende hem onderdanich to sine
2690 Met alle den vijf sinne dine.
(Uitgegeven door Ph. Blommaert, Oud-Vlaemsche Gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe
eeuwen, Gent 1838-1858.)
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Anders en juister gezegd : hij gebruikt zijn zintuigen verkeerd, door
voor niets antlers aandacht to hebben dan voor T go et :
vs. 388-9 Want al u sinnen hebdi verteert
Aen mi;

Na zijn ontmoeting met Kennis Gods wordt dit echter anders. Elckerlijc richt al zijn zinnen en al zijn aandacht op God en de medemens en
door middel van zijn vij f zintuigen vindt hij God ten diepste in het
sacrament 75.
Maar, en hieruit blijkt het ambivalente karakter, dat we oak opmerkten bij de figuren Wijsheyt, Cracht en Scoonheyt, zelfs deze figuur
Vij f Sinnen, waardoor Elckerlijc lichamelijk met God in contact treedt,
blijkt niet in staat hem to helpen tegen de dood : bij het graf laat
ze 76 hem in de steek. Een ambivalent karakter, dat niet van compo=
sitorisch onvermogen, maar van diepe levenswijsheid getuigt !

Herinterpretatie van de spelers gaat gepaard met een herinterpretatie
van het spel. In tekstuitgaven, hand- en schoolboeken wordt de Elckerlijc
gewoonlijk gekarakteriseerd als een allegorische moraliteit 77 . M.i. geeft
7s Ook Vij f Sinnen vertoont dus een dynamisch, een existentieel karakter. De zintuigen
vertonen een facet, een mogelijkheid van de levende mens. Het zijn de zintuigen en het
gebruik ervan. Ze bepalen mee de weg die de mens gaat, doordat de mens er een juist en
een onjuist gebruik van kan maken. Vgl. ook : De Elckerizjc allegorisch spel.
7 Prof. Michels duidt de figuur van Vij f Sinnen met hij aan. Persoonlijk geef ik er de
voorkeur aan deze figuur, evenals de figuren Wijsheyt en Scoonheyt, als vrouw voor to
stellen. Men denke bijv. aan het gedicht Die Terre vander Doot van Jan van den Dale.
Daarin wordt een droom beschreven waarin de dichter geconfronteerd wordt met die Doot.
De vrouwen, met wie de dichter de tijd op aangename wijze doorbracht, gaan voor de dood
op de vlucht en van die vzj f vrouwen zegt hij in de explicatie van de droom
Dese vrouuren ient playsant van gheeste
Die in dit vergier mi dede dees feeste
En dienst mi toonende ionst van minnen
1375 Dier was vive en vrient en elck de meeste.
Want alsick aenmercke elck wesen ten keeste
So warent sonder twijfel mUn vijf Sinnen
Mi dienende, to desen versiere binnen
Der iuecht mijns levens maer wanckelbaer
1380 Haest verstroyt so elck bier mach bekinnen
Als de doot wilt haer exploot beghinnen
Van viven en blijfter nau ene dits claer.
(untgegeven door J. Degroote, Jan van den Dale, Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium, Antwerpen 1944.)
Eeuwen later, in De hoer die sterf t verbeeldt Karel van de Woestijne de zintuigen
als vrouwelijke personen.
7 Een benaming die ingegeven is door de titel van de Engelse vertaling : Everyman, a
treatyse in the manner of a morall play.
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een karakterisering spel van de onrechtvaardige-rechtvaardige mens de
bedoeling en de prestatie van de auteur beter weer. Hij heeft immers
in de figuur van Elckerlijc de bijbelse mens op het toneel gezet 78.
De onrechtvaardige mens die zijn Leenheer, van wie hij tijd en goed
in leen ontvangen heeft, vreest noch kep t (leeft uut vresen, onbekent) ,
die door zijn eigenmachtig optreden, al zijn zinnen verterend door
diefstal en onbarmhartige gehechtheid aan Tgoet (want al u sinnen
hebdi verteert aen mi) zijn medemens tot diepe wanhoop en tot klagen
brengt (want donnosel heeft mi seer gheclaecht), en die wegens dit
alles door God ( Christus op de rechterstoel) gedaagd wordt om
rekenschap of to leggen.
De mens ook, die geschokt door de dagvaarding en de brenger ervan,
na drieerlei teleurstelling door de verwaarloosde en zieke Gerechtigheid
in contact gebracht wordt met Kennis Gods en die door middel van die
Kennisse met biecht, boetedoening en berouw weer in de juiste verhouding tot God komt to staan, waardoor Gerechtigheid herstelt.
De mens tenslotte, die met Kennis de weg der gerechtigheid gaat,
daardoor de rechtvaardige mens wordt, die met wijsheid, kracht en
schoonheid de medemens de bijstand geeft die hij nodig heeft (dee!
is den armen van mijnen goede deen helft) en hem teruggeeft wat hem
ontnomen is (dander helft Baer nae ghevick, daer si sculdich is to gaen),
die vol Kennis, met zijn zintuigen, God in het sacrament ontmoet, die
de bitterheid ervaart van het of scheid van het lichaam en die tenslotte,
voorgegaan door zijn daden der gerechtigheid, door God ontvangen
wordt.
Hardenberg

R. VOS

S Zie voor het oudtestamentisch karakter van de Elckerlijc ook het artikel : De
Elckerlijc en een Joodse parabel, NTg. 1966.
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PIETER CORNELISZ. HOOFT EN
IDA CORNELISDR. QUEECKELS IN
1603 - 1604 *
De belangstelling voor de liefdelyriek van Hooft is de laatste decennia
wel verruimd. Voordien is ze in de eerste plaats gegaan naar de gedichten voor Brechtje Spiegel. De volgende bijzonderheden zijn daaraan
zeker niet vreemd : allereerst de tragische afloop van deze verhouding
en daarbij aansluitend het dichterlijke overzicht dat Hooft zelf ervan
gegeven heeft in het toch nog erg geheimzinnige Claech-Leidt ; dan de
populariteit van het afscheidsgedicht Sal nemmermeer gebeuren, dat
door zijn eigenaardige, vernuftige overgang op Venus aanleiding gaf
tot bespiegelingen over Hoofts poezie en wezen ; daarbij kwam nog dat
de uitverkorene een nichtje was van de dichter Spieghel en dat de
verlief dheid in zekere zin voortzetting vond in een verhouding met
Brechtjes zuster Anna, de „troosteresse goedich". Sedert Jan Ten Brink
in 1897 voor het eerst schreef : „Het meest van alles heeft hij het hof
gemaakt aan Brechie Jansdr. Spieghel, die zoo Jong zou sterven" en
sedert hij dan een romannetje errond fantaseerde, dat hij nochtans zeer
ernstig wilde zien opgenomen, en vooral sedert Kalf f een paar jaren
later zijn „slechts louter persoonlijken indruk" weergaf „dat Hooft
Been vrouw, ook Christina van Erp niet, zóó heeft liefgehad als Brechtje
Spieghels" 2 , werd deze levensepisode gepromoveerd tot de enige echte
en doorvoelde liefde van Hooft, waarbij die voor zijn latere echtgenoten
verbleekte. Waarschuwingen tegen deze interpretatie hebben niet ont* Tekst van de lezing, op 15 januari 11. gehouden voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to Leiden ; voor hun op- en aanmerkingen bij de bespreking dank
ik in het bijzonder de voorzitter, Prof. Zaalberg, en de collega's Dr. Kazemier, Dr. Mak
en Dr. Noske.
1 Ten Brink, Jan : Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, Amsterdam, 1897,
blz. 346.
2 In Hoo ft's Lyriek, een artikel verschenen in De Gids van 1900 na y . de tweede
editie van Hoofts Gedichten ; opgenomen in Studien over Nederlandsche Dichters der
zeventiende eeuw, 2de dr., Haarlem, 1915, blz. 456.
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broken, evenmin als andere, minder-geidealiseerde, meer nuchtere voorstellingen.
Maar het mag toch verwondering wekken dat de aandacht nooit echt
gegaan is naar de gedichten voor Ida Queeckels. Zij Loch is de eerste
Belief de van Hooft van wie we jets meer weten dan de initialen van
haar naam. Hiermee is evenwel niet gezegd, dat we over de andere
verhoudingen helemaal niets zouden weten. Ik meen nl. dat we de
andere, althans die tot Galathea, Chariclea en Diana, wel enigszins
kunnen karakteriseren dank zij een zekere eenheid van toon in de aan
hen gewijde gedichten. Daardoor kunnen we wel niet de geschiedenis
van die verliefdheid volgen, wat trouwens niet zo belangrijk is, zeker
niet voor de poezie ; maar het zou Loch verkeerd zijn in deze poezie
alleen maar een spel van themata en motieven to zien, alhoewel ook
dat er is; zelfs meer: dat spel moeten wij leven waarderen, willen we
tot een rechtvaardig oordeel over Hoofts poezie komen en willen we
die poezie proeven. Ligt hierin o.a. niet de taak van de filoloog, zoals
Prof. Hellinga schreef : „De philoloog dan zal erop wijzen, hoe in de
literatuur (en het leven !) en dus ook in de poezie de gevoelstoon pas
in de tweede helft van de achttiende eeuw dominant wordt. Daarvaor,
juist in de periode van renaissance en tarok, bepaalt vooral het intellectuele moment, de vernuftige vondst in woordspeling en toespeling,
ook in de gevoelssfeer de vormgeving" 3.
Hoe werden tot nog toe die vroegere verliefdheden, en bepaaldelijk
die voor Ida Queeckels, gekenschetst ?
P. Leendertz Wz., de bezorger van de „eerste volledige uitgave" van
Hoofts gedichten, „gedeeltelijk naar des dichters eigen handschrift",
was ook de eerste die de initialen uit het handschrift : M.I.Q - D.I.Q.
ontcijferde als M (evrouw) of D (ame) I (da Cornelisdr.) Q(uekel) '4.
Waarop deze identificatie berustte, deelde hij niet mede, maar deze
kwam waarschijnlijk van de „Bruiloftsang op het Huwelijck van Willem
Janszoon Hooft en Ida Cornelis Quekels"; daarbij noteerde Leendertz
dat de bruid dezelfde was als diegene „aan wie Hooft in 1603 eenige
zangen wijdde" . Hoe dan ook, deze identificatie werd sindsdien niet
weersproken. In 1874, nog voor het verschijnen van het tweede deel
der Gedichten, had dezelfde geleerde in zijn tijdschrift De Navorrcher

Hellinga, W. Gs : Verbijsterend Spel, in Maatstaf, 1 (1953), blz. 425.
4 Gedichten van P. C. Hooft, Amsterdam, 1875, I, blz. 33. Verder vermeld als
Ed. Leendertz.
5 Ed. .Leendertz, I, blz. 49.
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de naam Dai f ilo uit de Granida verklaard als „Idaas vriend" Bij de
DIA, aan wie Hooft nog in 1608-1609 enkele gedichten opdroeg, noteerde de uitgever : „DIA is Christina van Erp" ' 7 en in De Navorscher
waarschuwde hij uitdrukkelijk : „Wel to onderscheiden van Dia, want
daarmede is Ida Quekels gemeend" '8 ; het onderscheid lag volgens hem
in de schrijfwijze : Dia en DIA (alleen hoofdletters) . Van de stof
voor een roman of een novelle die hierin verscholen lag, zou Jan Ten
Brink een zeer bescheiden gebruik maken : hij liet de dichter in de
plaats van zijn neef de verzen voor Ida Quekel schrijven ; eigenlijk
zouden die gedichten zelfs zijn vurige liefde voor Brechtje Spiegel
uitspreken !
Maar ook de latere biograf en en literatuurhistorici hebben de gedichten
en gegevens uit deze periode tamelijk vluchtig behandeld. De vroegere
verliefdheden worden meestal gerekend tot „de jaren der wufte koozerij",
volgens de kwalificatie van Te Winkel. Sommigen, o.a. Meijer, Ten
Brink en Te Winkel beschouwen de gedichten voor Ida Queeckels nog
als lichtzinnigheden i9 . Anderen, o.a. Kalff, Kollewijn, Prinsen, Van
Slooten, Overdiep, noemen de genegenheid een eerste „meer serieuze
liefde ... in den katalogus", volgens de uitdrukking van Prinsen 1 °. Ten
slotte beschouwen enkelen, nl. Van den Bosch en Van Tricht, deze
verhouding aandachtiger : zi j zien hierin de periode van Hoof is def is De Navorscher, 24 (1874), blz. 131-132.
7 Ed. Leendertz, I, blz. 79.
s De Navorscher, 24 (1874), blz. 45 ; ook de DIA, aan wie Hooft in 1606 een
gedicht vereerde, wordt daar in die zin verklaard.
9 Zie hiervoor : Meijer, D. C. De jeugd en jongelingsjaren van Pieter Corneliszoon
Hooft, in De Gids, 45 (1881) , II, blz. 129. Hierin begaat M. de vergissing, Diana to
beschouwen als een schuilnaam voor I.Q., Welke vergissing bij Kalff en Prinsen zal
terugkomen !
Ten Brink, Jan : a.w., blz. 346.
Te Winkel, J . De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, III, 2de dr.,
Haarlem, 1923, blz. 208-209.
10 Kalff, G.
a. art., blz. 456, met de Diana-vergissing ! In zijn Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde, IV, Groningen, 1909, blz. 200, herhaalt K. dit alles.
Kollewijn, R. A. Hooft en de meisjes Spiegel, in Taal en Letteren, 13 (1903),
blz. 2.
Prinsen, J. JLz.: Pieter Cornelisz. Hooft, Amsterdam, 1922, blz. 21-25, met de
Diana-vergissing
Van Slooten, C. C.: Erotische Gedichten van P. Cz. Hoo ft, ingeleid en toegelicht
door ..., 2de herz. dr., Zutphen, 1928 (Klassiek Letterkundig Pantheon, nrs. 135-136),
blz. V.VI. De eerste druk (van 1902) gewaagde in de inleiding niet van I. Queeckels.
De derde druk, „verzorgd door Dr. W. A. Ornee" (1956), behield de inleiding van
de tweede druk (blz. 7) .
Overdiep in de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, IV, Antwerpen's-Hertogenbosch, z.j. (1948), blz. 338.
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nitieve ontwaken uit de Min tot de Lief de . In verband met de DIA
uit de jaren 1606 en 1608-1609 wordt de identificatie met Christina
van Erp, volgens Leendertz, meestal betwijfeld ; Kollewijn suggereerde
de naam Anna Spiegel als D (ame) I (ansdochter) A(nna). Volgens de
jongste interpretatie evenwel, gegeven door Prof. Smit, zou ook deze
DIA Ida Queeckels zijn 1,2.
Bij alle schaarsheid van diepgaand onderzoek zijn de meningen dus
nogal verschillend. Daarom reeds zou een grondiger studie gewenst
zijn. Daarvoor bestaan echter nog meer redenen.
Bij het onderzoek dat hier wordt gewaagd, werden Granida en de
latere DIA-gedichten nog niet betrokken ; het blijft beperkt tot de zes
liederen die Hooft in 1603-1604 wijdde aan Ida Queeckels; elk lied is
trouwens op zichzelf reeds de aandacht waard, maar deze zes blijken
nog een zekere eenheid to vormen. Van tevoren echter wil ik er reeds
op wijzen dat ook hier „de vragen talrijker blijven dan de antwoorden
kunnen worden", zoals Prof. Smit het uitdrukte in zijn lezing over
Een cyclus van Lie f degeluk bij Hoo f t

1f3.

Op het belang van de verliefdheid Hooft -- Ida Queeckels wijzen
verschillende elementen, towel externe, feitelijke, als interne, psychologische.
Vaor 1611, Coen de Emblemata Amatoria verschenen, was er nog niet
zo heel veel van Hoof t gepubliceerd, al waren verschillende van zijn
gedichten bekend en al kunnen er wel enkele losse publicaties verloren
zijn gegaan. Maar tot het weinige dat wel door de druk verspreid was,
behoren stukken gewijd aan Ida Queeckels. De Bruilo f tsang op het
huwelijck van Willem Janszoon Hoo f t en Ida Cornelis Quekels opeat
in Leendertz' Bibliographie der werden van P. C. Hoo f t ('s-Gravenhage,

1931, blz. 8) de lijst van de „afzonderlijke uitgaven". Deze tang verscheen in 1605, hetzelfde jaar waarin het speelse Ach Amaryllis uit de
Dia-gedichten werd opgenomen in het Tweede Nieu Amoureus Liedtb o eck. Van de andere vij f Ida-gedichten werden er bovendien nog twee
opgenomen in 1607 in de derde druk van Den Nieuwen Lustho f, nl.
11 P. C. Hoo ft's Granida, uitgegeven door J. H. Van den Bosch, Zwolle, 1895. De
inleiding is van 1890. Voor de feitelijke gegevens volgt VdB. getrouw de nota's door
Leendertz in zijn uitgave verstrekt. Zie de inleiding, blz. XXII-XXIII, XXXV,
X,LI-XLIII.
Van Tricht, Dr. H. W.: P. C. Hoo f t, Arnhem, 1951, blz. 25-35.
12 Reeds in 1963 heeft Prof. Smit me daarop gewezen in een gesprek. De opvatting
wordt ook gesignaleerd door Zaalberg, C. A.: Uit Hoo f is l yriek, Zwolle, 1963 (Klassicken uit de Nederlandse Letterkunde, Nr. 23), blz. 41-42.
13 In Verslagen en Alededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie,
1959, blz.
382.
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Medea onbeweecht en Verheven grootsche ziel, de twee eerste liederen

voor de nieuwe uitverkorene, en in 1610 verscheen het laatste en tweede
Amaryl-gedicht, nl. Amarijl de deken Sacht in Den Bloem -Hof Van de
Nederlantsche Ieught.

Niet alleen echter het f eit dat vier van de zes Dia-liederen behoren
tot de vroegst-gepubliceerde stukken van Hoof t kan wij zen op hun
belang. Gewichtiger is reeds, dat we bij een van deze gedichten een
zeer secure datum krijgen. Voordien waren alleen gedateerd de brief
Aen de Camer In Lie f d' Bloeyende : „In Fiorenza A. 1600 Julij 8" en
het Chanson a Madame: „In Venetia 1601". Vijf gedichten voor Ida
Queeckels zijn niet gedateerd, maar onder het vierde, nl. TVeet yemant
beter saus als honger tot de spijsen staat: „D.I.Q. 23 Novemb. An. 1603".
Ongetwijfeld ter wille van deze datum situeerde Leendertz in zijn
Bibliogra f ie alle zes gedichten voor Dia — en deze alleen – in het jaar
1603, want die datering rechtvaardigde hij met de nota : „De op dit
jaar gestelde gedichten zijn alle aan hetzelfde meisje, en moeten dus
van denzelfden tijd zijn" (blz. 51).
Belangrijker nog is de mededeling van Hoofts biograaf Geeraerdt
Brandt. In zijn 'T Leeven van ... Pieter Corneliszoon Hoo f t verhaalt
Brandt eerst de afkomst, „zyn geslacht", dan „D'oeffening zyner jeught",
dan „Zyne reize naar Vrankryk en Italie" ; daarop vermeldt hij „Zyne
Historische oef f eningen" en „Zyn eerste rymwerken" . Na de lovende
vermelding van Granida, waarin men kon „bespeuren, dat de Hollandtsche taal in 't beschryven der veyaadien voor geen Italiaansche noch
Latynsche behoeft to wyken", gaat Brandt verder : „In den jaare MDCIII
schreef by, hebbende zynen zin geleidt op een schoone geestryke
maaghdt, dat zinryk en vloeiend gezang, welks begin is, Feet iemant
beter saus dan honger tot de spyzen ? Hier in zagh men zoo veel blyks
van geest, als van lief de" 14 . Merkwaardig is deze vermelding reeds,
omdat dit het enige amoureuze gedicht is dat door Brandt gedaeerd
wordt. Maar dit is ook de enige „schoone maeghdt" die in deze biografie voorkomt. Christina van Erp, met haar „noch Been neegentien jaaren
oudt" wordt voorgesteld als „een vrouwe van ooverweegende deughd
en vernuf t ; zoo schoon, zoo bevallyk, goedtaardigh, zeedigh, en vriendelyk, als zulk een man moght wenschen" 15 . Wanneer dan deze „zyne
lief ste en verlief ste huisvrouw" gestorven is en Hoof t een tweede vrouw
14 De citaten komen uit de door Dr. P. Leendertz Jr. verzorgde editie, 's-Gravenhage,
1932, blz. 10.
15 Id., blz. 12.
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vindt in Leonora Hellemans, wordt deze door Brandt betiteld als „die
waagde weduwe" '1'6 . Weliswaar werd de „schoone maaghdt" door
Brandt niet met name genoemd, wat trouwens zeer begrijpelijk is, maar
tref f end is de gradatie in deze drie verlief dheden : maagd - vrouw weduwe ! Het zijn de drie enige verliefdheden die door Brandt worden
vermeld, zodat de bestemmelinge van het gedicht een wel uitzonderlijke
plaats in deze rij kreeg, to meer omdat de enige „vriendin", door Brandt
met name genoemd, geintroduceerd wordt als „de schrandere en zeedige
Dichteres Tesselschaede, Roemer Visschers dochter, die by by letterverzetting, Sachtesedeles noemde" 17.
Misschien is de gradatie toevallig, de vermelding van de „maaghdt"
en het voor haar gedichte lied is het zeker rnjet en pleit voor het belang
van deze verhouding; ze mag alleszins merkwaardig heten. Wist Brandt
misschien meer ? Wist hij jets van een mogelijke latere verhouding ?
Hoe dan ook, sedert Prof. Smit de veronderstelling waagde, dat de
DIA, aan wie Hooft in januari 1606 en tussen 29 mei 1608 en 28 juni
1609 nog enkele gedichten vereerde, dezelf de Ida Queeckels zou zijn,
verdient deze verhouding beslist een dieper onderzoek.
Daarmee komen we op het vlak van de psychologische argumenten.
Hiertoe behoort ook de ervaring vann Hooft of zijn verwerven van een
dieper inzicht in het onderscheid tussen Min en Liefde. Voor zijn innerlijke groei schijnt deze verhouding inderdaad zeer belangrijk to zijn
omdat bier, naar het beet, voor het eerst dat onderscheid op de voorgrond treedt. Het wordt nl. uitgesproken in het gedicht Fantasij, waarin
de verlief de dichter de „Heilige Lief d en Min" aanroept 18.
Indien deze stelling juist is, kan de verliefdheid inderdaad zeer intens
zijn geweest. Daarop scbijnen trouwens nog andere factoren to wijzen :
zo de speciale toon van de Bruilo f tsang, zo ook de Granida, het felt van
de latere Dia-gedichten, en misschien zelf s de gekozen namen, waarmee
Ida Queeckels door Hooft wordt genoemd: Olympia en Dia.
De eerste twee gedichten zijn opgedragen aan Olympia, de nummers
3, 5 en 6 aan Dia, terwijl bij nr. 3 nog is bijgevoegd 1 phigenia en de
laatste twee een gesprek zijn tussen Cephalus-Amaryllis en CephaloAmaryl. Onder het vierde lied staat behalve de datum alleen D.I.Q.,
Welke aanduiding (of M.I.Q.) we ook elders aantreffen, behalve onder
het laatste.
16
17
18

42

Id., blz. 14 en 16.
Id., blz. 32.
Zie hiervoor o.a. Van Tricht : a.w., blz. 25 en Zaalberg : a.w., blz. 29.

Olympia werd door Van Slooten in de uitgave van de Erotische
Gedichten 19 geduid als een zinspeling op de moeder van Alexander de

Grote, „de in de geschiedenis om haar heerschzucht en wreedheid bekend is"; deze interpretatie werd door Dr. W. A. Ornee behouden in
de „derde, herziene druk" 20 Die heerszuchtige dame heette echter
Olympias en om de duiding to begrijpen moet men het eerste lied erbij
betrekken, nl. Medea onbeweecht, waarin inderdaad niet veel goeds van
de gelief de gezegd wordt; maar de naam Olympia staat ook onder het
volgende lied, Verheven grootsche Biel, waarin van heerszucht en onbarmhartigheid geen spoor is, wel van het tegendeel.
In zijn brief Aen de Gamer In Lie f d' Bloeyende had Hooft de lof
van Ariosto besloten met de verzen :
Dits die Rolands gemoet en daen vol deuchts bewijst,
Die soo d' Holl antsche trouw, in si jn Olympia pri j st.
In t cortst t is Ariost 21 •
In de Orlando furioso wordt Olympia beschreven als een allerschoonste vrouw (zangen 9 -10 en 11) . Heeft Hooft dan de nieuwe uitverkorene vereerd met de naam Olympia om haar voortreffelijke schoonheid en om het f eit dat ze een Hollandse was ?
Ariosto's heldin kan zeker deze naamgeving beinvloed hebben. Toch
meen ik, zonder Jan van der Noots hemelse Olympia erbij to betrekken,
dat de interpretatie „Olympische godin" de voorkeur verdient. Immers,
onder het derde lied staan twee namen bij D (ame) I (da) Q(ueeckels)
I phigenia. Dia. De naam I phigenia wordt verklaard als een zinspeling op
het slachtoffer-zijn van de wil der ouders 22. De Dia-benaming evenwel,
die bier opduikt en nog jaren zal standhouden, is niet alleen een vernuf tige letter-verstelling van de vereerde naam Ida, ze betekent bovendien „Godin", zoals trouwens in het gedicht uitdrukkelijk wordt gezegd : „Dia mijn Godinne" 23. Wellicht heeft de dichter de naam Olympia vervangen door Dia, omdat de naam Ida hiermee inniger verbonden
was.
Deze Dia-opdracht staat ook onder de gedichten, waarin Amaryllis/
Amaryl wordt aangesproken door Cephalus/Cephalo. Het betreft bier
alleen aansprekingen, zoals Medea in het eerste lied. Toch wil ik er
19
20
21
22
22

Editie 1902, blz. 28, ed. 1928, blz. 25.
Editie 1956, blz. 38.
Ed. Leendertz, I, blz. 10 ; ed. Stoett, I, blz. 8.
Van Slcoten : a.w., 1928, blz. 27 ; 1956, blz. 39.
Ed. Leendertz, I, blz. 35. Ed. Stoett, I, blz. 30 geeft een andere tekst ; de hier
geciteerde wordt vermeld bij de varianten, II, blz. 462. – Dia - godin was trouwens een
gewone naam voor de geliefde in de renaissance-poezie.

43

even bij stilstaan, omdat aithans Cephalus/Cephalo jets van Hoof is
werkwijze zouden kunnen illustreren. Met de herderinnennaam Amaryl(us) komen we in het gezelschap van de andere namen uit de klassieke
herderswereld, als Galathea, Phyllis, enz. ; onze Van Dale zegt ervan :
„naam van een herderin in de derde idylle van Theocritus en vandaar
zeer vaak gebruikt in de latere arcadische en minnepoezie" '2'4 . Moeten
we hier vender gaan en vermelden dat ook in Theocritus' derde idylle de
minnaar in zijn klacht zegt dat Amaryllys hem zal doden, indien ze zijn
lief de niet beantwoordt (v. 9) , net als Cephalus klaagt : „ick storef
gingdij mij verlaten" (vs. 28) ? Wellicht niet. Bovendien heeft Hooft
ook later nog de Amaryl-naam gebruikt in enkele gedichten 25.
De Cephalus/Cephalo-naam was en is voldoende doorzichtig als
Grieks voor „hoof d" . Is deze naam terug to voeen tot de opera van
Chiabrera en Caccini : Rapimento di Ce f alo, zelf geinspireerd niet door
Ovidius : Metamorphoses (7, 661 enz.) maar door een ode van Ronsard:
Le ravissement de Cephale ? Of door Ovidius en Ronsard ? Of bevatten
de beide vormen van de naam herinnerin gen aan de lectuur van Livius,
zoals d'Angremond suggereerde 26 ? Chiabrera's werk, opgevoerd to Florentie op 9 oktober 1600 bij het huwelijk van Hendrik IV met Maria
de Medicis, heeft Hooft zeer waarschijnlijk gekend, want van 10 maart
tot 15 oktober 1600 verbleef hij in die stad 27. Is het misschien met
Cephalus/Cephalo als met de Olympia-naam ? Een keuze met meervoudige achtergrond ? Hooft is toch altijd de zelfstandige verwerker
van reminiscenties, van mogelijke invloeden en vooral van eigen geestesen zielsbewogenheid.
Belangrijk is intussen dat we bij deze gedichten staan voor een ongewone veelheid van namen, want dat is bij de anderen niet het geval.
Komt daarbij nog, dat Granida en Daifilo mogen beschouwd worden
als behorende tot de namenreeks in verband met Ida Queeckels.
Indien nu al deze namen niet zo maar namen zonder meer zijn, indien
zij «-aarlijk enige betekenis, enige zin hebben, dan wijzen zij er misschien op dat de verhouding tot Ida Queeckels inderdaad een belangrijke
blz. 2483.
Ni. tussen 6 september 1619 en 7 mei 1622, zie Stoett, I, blz. 157, 171, 172, 181.
De Nieuwe Taalgids, 29 (1935), blz. 87-88. De combinatie lijkt me echter wel
aanvechtbaar, to meer daar niet alle Livius-uitgaven de twee vormen — Cephali en
Cephalonis — geven, althans niet de uitgave van 1682, bezorgd door Jcannes Doujatius
(Parijs, 1682), blz. 610 en 704 : alleen genitief Cephali.
27 In zijn Henrik de Grote
(editie 1661), blz. 367, gewaagt Hooft we! van „prachtighe
wonderen van toonneelspelen" na y. dit huwelijk, maar hij zegt niets over zijn eigen
tegenwoordigheid. Dit is echter geen argument tegen mijn stelling, zoals ik elders hocp
aan to tonen.
Zie ook Maugain, G.: Ronsard en Italie, Paris, 1926, blz. 161. —
24
25

26.
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periode is geweest in Hoofts leven : Olympia, Dia, Granida schijnen
dat wel to suggereren. En dan krijgt de naam van Christina van Erp
ook een vollere betekenis : Mithra Granida, waardoor de vroegere Granida definitief werd voorbijgestreefd. De interpretatie van ida als idea
en van Granida als „de grote Idee, nl. van de Lief de", gegeven door
Dr. Veenstra, verandert aan deze onderlinge verhouding van de namen
niet veel 28.
Indien deze verhouding dan inderdaad zo belangrijk kan geweest
zijn voor Hooft, dan paste een onderzoek naar de uitverkorene, de eerste
van wie de naam bekend is. Wie van Ida Queeckels ? Wijzen sommige
gegevens de weg voor een verklaring van bepaalde verzen of feiten ?
Een nieuw archievenonderzoek heb ik hiervoor niet ondernomen. Uit
gepubliceerde bronnen was wel een en ander to lezen, alhoewel niet bijster
veel 2'9.
Waarschijnlijk kwam de familie Queeke1 uit Rotterdam, althans de
moeder, Machteld Pietersdochter du Bien, was vandaar, waar ha ar vader
lid van de vroedschap was. Einde 1593 werd Cornelis Jansz. Queeckel
poorter van Amsterdam; hij was een „schatrijk koopman" en woonde
in de Warmoesstraat „in de Walvisch" . Einde 1597 stierf hij . r ijn v rouw
bleef achter met een noon en drie dochters, van wie Ida de tweede was.
Ida leefde van 1582 tot 1657 en huwde op 28 juni 1605 met Hoofts
neef, Willem Janszoon (1581-1637 of 1638), met wie Hooft in latere
jaren onprettige financiele ervaringen had.
Bepaalde oorzaken, waarom aan de verhouding een (voorlopig?) einde
kwam, kunnen hieruit niet worden afgele2en. Op to merken is intussen
wel dat in het gedicht Ce phalus-Amaryll ys na een eerste vermelding
van „Mijn ouders" (vs. 18) verder alleen nog sprake is van de moeder
(vs. 37 en 47, in een variance ook nog in vs. 36), wat dus een realiteitselement zou kunnen zijn, vermits Ida's vader reeds overleden was ten
tij de van de verhouding.
2$ Veenstra, F. (Dr.) : Hooft: enkele aspecten van de levens- en wereldbeschouwing
der Renaissance, in het verzamelwerk Geestelijke achtergronden bij enkele grate schrijvers,
Den Haag, 1958, blz. 102-103. Het verwijt dat Hooft, door zijn latere vrouw Mithra
Granida to no'emen, „op zijn zachtst gesproken onkies, in ieder geval ontactisch" zou
gehandeld hebben, door „een meisje op deze wijze aan een vroegere geliefde to herinneren", lijkt op het eerste gezicht verantwoord. Maar met Veenstra's interpretatie worden de namen niet anders. Bovendien werd een analoog verwijt van Alberdingk Thijin
bijna een eeuw geleden ontzenuwd door Leendertz in De Navorscher, 24 (1874), vooral
blz. 43 en 44-46.
29 De belangrijkste bron is Elias, J. E. De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795,
herdruk Amsterdam, 1963, I, blz. 83-84, 150 en 156.
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De enige datum die ander de gedichten voorkomt, is: 23 november
1603. Dat is alleszins een houvast voor de datering van deze verlief dheid en op het belan g van die datum heb ik reeds gewezen. Een aandachtige lectuur van de gedichten kan ons misschien nag meer leren.
Van het gedicht Diana soo ghij licht kunt overwinnen weten we
dat het geschreven werd to Amsterdam, ten vroegste in 1602'°. Dit nu
is een van de laatste stukjes voor Diana; daarna komen nog het sonnet
„wt Petrarcha gevolcht" en het Franse kettingdicht d Diane. Na nog
drie sextetten voor Signor Lus volgen dan de liederen voor OlympiaDia.
Anderzijds bevat ook het Claech-Leidt een aanduiding, ditmaal echter
voor de terminus ante quem en voor de sf eer van de verlief dheid of
verliefdheden :
Int bloeyen van mijn jeuht en 't rijpen van mijn sinnen,
Deed mij, d'alscheppende Godins speelsiecke kindt
Lashartich doch bedacht nu d'een, nu d'ander minnen,
Daer mij tgeluck of scheide', al was ick weer bemindt.
Maer doe mijn jaeren vijf wtbrachten op drie sessen,
Als aenwassenden ernst de wufste zinnen breeckt,
Toonden mij twee, de schoonste' en cloeckste der Gadessen,
Haer suigeling van beyde' om strijdt braef opgequeeckt.
(vss. 25-32)
Daaruit kunnen we aflezen dat Hooft meende zijn bestemming door
het „geluck", het lot to volgen met „loshartich dock bedacht", d.w .z.
zonder er zijn hart aan to verbinden maar wel bewust, to minnen en to
scheiden, ook al was hij „weer bemindt". En de tweede geciteerde strofe
geeft ons het jaartal: na maart 1604 begon zijn liefde voor Brechje
Spiegels.
De lief de voor Ida Queeckels kunnen we aldus dateren tussen 1602
en begin 1604, waartussen ook de gegeven datum 23 november 1603
valt.
Misschien kan de datering nog nauwer warden bepaald. Voor dit
onderzoek lijkt me nl. nog een ander stuk belangrijk en wel het Bruilo f tSpel „gespeelt ter bruilaft van Catharina Quekels met Campen" x.
Aso Zie Smit W. A. P.: Invloed van Italleanse en Franse liedteksten op verzen van
Hoo f t, in De Nieuwe Taalgids, 55 (1962) , blz. 209 voetnoot, waar ook de andere
literatuur vermeld wordt.
^1 Zie ed. Leendertz, II, blz. 8-13, ed. Stoett, II, blz. 8-17.
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Hooft kende deze Cornelis van Campen, een van de voormannen van
de Eglentier ; van hem zou hij in de omwerking van zijn brief aan de
Kamer zeggen :
- - Kampen, die met Kunst t' gemeen beloop der dingen
Het nut der deught en 't quaet der ondeught weet to zingen2.
De bruid was de oudste zuster van Ida. De bruiloft had plaats op
17 oktober 1602.
In dit Bruil o f t -S pel nu komen enkele verzen voor, die herinneren aan
een lied van Chariclea, voor wie zij gezongen had:
Ick loos de suchten die mijn bange borst verstoppen,
Maer las ! die vallen al den Noorden wint to buit,
Mijn tranen vlieten neer onder de regendroppen,
Die vloeyen over straet. Wie salser lesen wt ?
In het Bruilo ft-Seel schreef Hooft
Sij loosden sucht op sucht voor liefs gesloten deur
Maer las ! den Noorden wint die voerdse sijne wegen,
Haer tranen vlooten neer met de gemene regen
En niemant las ser wt.^
Wordt hierdoor de liefde voor Chariclea niet gesitueerd rond herfst
1602 en die voor Diana naar latere tijd verschoven, naar 1603 dus ?
Uit de gedichten voor Olympia-Dia zal blijken, dat de verhouding met
Ida een zekere tijd heeft gevergd om to groeien. We molten dan ook
vragen of Hooft op de bruiloft in oktober 1602 de jongere Ida misschien
heeft leren kennen en haar dan na heel wat wisselingen zijn liederen
opgedragen heeft. Het is Loch treffend, dat er in het eerste gedicht reeds
sprake is van „het bittre weer" en de „cou" die de minnaar kwellen
en waarvoor de uitverkorene zich schuilhoudt achter „t gulden glas"
(vss. 9-12), terwijl ook in het laatste gedicht sprake is van „dese coude
32

Ed. Leendertz, I, biz. 82, ed. Stoett, I, blz. 330
,a Ed. •Leendertz, I, blz. 25, ed. Stoett, I, biz. 22
4 Ed. Leendertz, II, blz. 8, ed. Stoett, II, blz. 11-12. Vermeld zij bier nog een gissing
van Leendertz Wz. in De Nauorscher, 24 (1874), blz. 132. In de herderin Dorilea uit
de Granida ziet hij bepaalde reminiscenties aan Chariclea en hij besluit : „Is mijn vermoeden juist, dan verhaalt ons het eerste deel der Granida, hoe de dichter voor Ida
Quekels, Chariclea heeft verlaten, dan is dit spel begonnen in de laatste helft van 1603
of de eerste helft van 1604 en zijn de gedichten aan Chariclea jonger dan die aan
Diana, en hadden dus in mime uitgave na deze behooren to staan." Zonder de conclusies volledig to onderschrijven, meen ik wel dat een „verwantschap" Chariclea-Dorilea
niet uitgesloten is.
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buiten wren" en van de klare f akkel van Cupido, die Amaryl niet gewaar
wordt „door de glasen (vss. 36 en 39) . Daarbij komt dan de gekende
datum: 23 november 1603. Na een Lange periode van strubbelingen
sedert einde 1602, waarin Hooft Loch nog „nu d'een, nu d'ander" minde, schijnt alles wel verlopen to zijn in de koudere herfst- en wintermaanden, waarschijnlijk dan van 1603 naar 1604.
Bij de voorgaande beschouwingen werden de zes gedichten reeds meer
dan eens betrokken. Ze verdienen natuurlijk een grondiger behandeling.
Het eerste dat daarbij opvalt en dat zeer belangrijk is voor een goed
begrip ervan, is, dat deze gedichten blijkbaar twee aan twee moeten
gelezen warden. De eerste twee hebben dezelfde wijze-aanduiding, nl.
Fortuin elas bedroe f t, en bovendien zijn beide even lang : zeven vierregelige strof en. Ook de twee volgende moeten op dezelfde „stem"
gezongen worden : Es grits qui sous pirez of to Cu pido gee ft rijn raet ;
het vierde gedicht Celt echter 15 strofen tegenover 5 voor het derde.
De laatste twee liederen hebben niet dezelfde „wijze", maar Amaryllys-Amaryl en Cephalus-Cephalo treden in beide op.
Daarenboven staat onder de eerste twee gedichten een belangrijke
aanwijzing : onder het eerste „Tegen M.I.Q. Olympia", under het tweede
„Voor M.I.Q. Olympia". Blijkbaar zijn dus deze twee gedichten elkaars
tegenhangers. Dit bewijst ook de inzet:
Medea onbeweecht in wiens verwoede borst
Is felheits droeve nest - - tegenover :
Verheven grootsche siel die swerelts doen belacht

135.

Een aandachtiger beluisteren van de twee gedichten bevestigt de toon
van de inzet.
Die inzet van de liederen is niet bepaald hoopgevend. Hooft spreekt
de geliefde toe: gij zijt een Medea, kil en onbarmhartig. Ik sta hier
in de koude en gij geniet van dat schouwspel. Gun mij toch leven of
dood ! Maar gij wenst alleen mijn sterven ... Waarom betovert gij
me dan en trekt ge mij aan en verbant mij torch uit uw tegenwoordig3 5 Donkersloot, N.A.: De verzen van Hooft voor Brech je Spiegel in Bendel o pstellen
van oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. C. G. N. De Vocys, Groningen-Batavia,
1940, blz. 123, gewaagde reeds van „In twee door Hooft als pendant opgezette gedichten
was Olympia beurtelings Medea onbeweecht en Verheven grootsche siel." Verder wordt
aan deze gedichten evenwel geen aandacht meer besteed.
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heid ? Hoopt ge dat de wind mijn vuur zal blussen ? „Ach neen, want
door de wint mijn viam ontsteken wart."
Met dit gedicht brengt De Haan enkele kiassieke teksten in verband
en hij legt de nadruk op het „zonderlinge" van de laatste strofe, waarin
gezegd wordt dat „liefde door de wind zou ontstaan". Daarvoor verwijst
hij naar Ovidius' Metamoy phones, 7de boek, waar we de vergelijking
vinden dat Medea's „lenis amor" of volgens een variant „lentus amor"
door het zien van Jason vuriger wordt, evenals een vonk door de wind
een vlam wordt 3s.
Indien deze combinatie juist is, kan men het hele gedicht zien vanuit
dit laatste vers: het heeft lang geduurd eer de vlam in Hooft hoog
oplaaide, maar nu blijkt Medea-Olympia-Ida weigerachtig, thema dat
veel voorkomt in de renaissancistische lief depo^ezie.
In hoeverre achter deze verzen een tijdsaanduiding to bespeuren is,
kan natuurlijk niet met zekerheid uitgemaakt worden, to meer omdat
koude van buiten en inwendige hitte ook tot de renaissance-thematiek
behoren. Maar de derde strofe schijnt Loch to wijzen op een guur
jaargetijde:
Kijckt vrij door t gulden glas en boet u lust aen mij,
Het bittee weder is soo bitter niet als ghij,
Van binnen quelt mij Brant, van buiten quelt mij cou.
Dit laatste vers roept natuurlijk een geliefkoosde tegenstelling op;
tevens herinnert het ons aan de door Prof. Hellinga uitvoerig besproken
krabbels op het Grothe-handschrift van het gedicht Diana soo ghlj licht
cant o verwinnen7.

Ten slotte : onder dit gedicht staat Tegen M.I.Q. Dit onderschrift is
licht to begrijpen : het gedicht is een aanklacht tegen de ongenaakbare
Medea, die de Olympische Ida Queeckels dan voor Hooft was en tot wie
hij, volgens het gedicht, misschien na aarzeling onweerstaanbaar werd
aangetrokken.

ss De Haan, J. C. (Dr.) : Studien over de Romeinsche elementen in Hoo ft's nietdramatische poezie, Santpoort-Antwerpen, 1923, blz. 25-26. Seneca wordt geciteerd in
verband met het ontstaan van kristal uit ijs (vs. 5), en ook Ovidius : 1t4etamorphoses,
7de boek, waar de geschiedenis van Jason en Medea wordt verhaald. Het „verstaelt
gemoet" en het „hart in steen verkeert" kunnen bcvendien doen denken aan vs. 331
„ferrum et scopulos gestare in corde". Zelf heeft Hooft in de editie van 1636 het laatste
vers veranderd in : Ach neen – door toght myn vujr bet opgeblaezen wardt.
37 Zie Hellinga, W. Gs : De nieuwe P. C. Hoo f t-editie, in Handelingen van de
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, VIII, 1954,
blz. 55 en 57.
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Het tweede lied, op dezelf de melodie en met dezelf de lengte, draagt
als onderschrif t „Voor" . Hieruit klinkt inderdaad een positieve toon
op. Bondig samengevat luidt de zin van het gedicht: Verbeven grootscbe
siel, geliefde, gij hebt mij overwonnen door uw heusheid ; eerst was
ik erg weerbarstig, maar uw heusheid heef t me tot uw slaaf gemaakt
en die slavernij verkies ik boven vrijbeid.
De voortreffelijke hoedanigheden van de uitverkorene worden bier
bezongen, de verhevenbeid van deze grootse ziel, die al het wereldse
versmaadt, rijkdom en heerschappij niet acht, die door Naar „hooch
verstandt" alle anderen overtreft. Daardoor waxen bun twee zielen in
harmonie, maar er was noch een „weerspannich deel" in het hart van
de dichter ; dit werd definitief overwonnen door „u heusheits cracht" :
Hier was een harden strijt, tot dat u heusheit duam,
Die Licht de rest vant hart vermeestert inne nam.
Hooch verstandt en heusheid zijn de voortreffelijkste eigenscbappen
van een vrouw, vooral echter de heusheid. Het bruiloftsspel voor Ida's
zuster was gebaseerd op dit thema : Min discussieert er met Heusheit
over bun respectievelijk aandeel in de totstandkoming van die lief de en
Min moet erkennen dat Heusheit, vooral in de bruid, allerbelangrijkst
is. Daar ook wordt het begrip „heusheit" omschreven als: Een lust
om goet to doen, en dit wordt verder verduidelijkt als Heusheit haar
„tijtels wt... legt" (vss. 83 en 86-101).
Tegenover de onbarmhartigheid, de hardvocbtigheid, geaccentueerd
in het eerste lied, wordt bier dus de heusheid, de welwillendheid, de
lust om goed to doen beklemtoond. Zo worden de onderschriften duidelijk.
Een paar kleinigheden mogen hier niet onvermeld blijven. In het
Berlijnsche handschrift staat boven de laatste strofe: Prince 38 . Deze
kan inderdaad beschouwd worden als een prince-strofe, want de geliefde
wordt toegesproken als „Vrouw" en betiteld als „Princesse", zoals trouwens ook de laatste strofe van het eerste gedicht inzet met een aanspreking, maar dan een minder lieflijke : Serpsoete toveres. Merkwaardig
is nu dat deze prince-strofe van het tweede gedicht nog een andere rederijkersstrek vertoont : Prof. Smit wees me nl. erop, dat de beginletters van deze strofe het acrostichon D (ame) IDA vormen. Het
Berlijnse handschrift geeft bovendien nog in de eerste strofe het mis-

s Ed. Staett, II, blz. 476.
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schien toevallige V (rouwe) DEA ; werd dit niet behouden omdat
Hooft nadien DIA verkoos ? Of was het niet als acrostichon bedoeld ?
Terloops mag ook nog gewezen worden op twee andere gegevens. In
dit gedicht wordt de nadruk gelegd op de weerspannigheid van de man,
overwonnen door de „heusheid" van de vrouw. Is dit weer alleen maar
een thema, of mogen we dit in verband brengen met de vroegere
suggestie betreffende het slotvers van Medea onbeweecht ?
Ten tweede mag bier reeds de aandacht gevraagd worden voor de
eigenscbap van de gelief de, uitgesproken in vs. 2: Die ri j ckdoom
boven maet, en heerschappij veracht. Ook dit gegeven komt terug.
Boven het derde gedicht: Indien men poocht mijn hart van mijn
lie fs hart to scheijden staat de aanduiding Fantasij. Gezien de sombere
inhoud van het lied moet dit woord verstaan warden als: mistroostige
overpeinzing, tobberij 39
Het is nutteloze moeite, zegt de dichter, mijn hart van dat van mijn
geliefde to willen scheiden : onze harten zijn aaneengegroeid. Uit haar
hart kwamen in mij de aanbiddende gedachten aan Naar. Gedachten van
verering, waarom schrei ik nu ? Is dat voorbode van onheil ? Vrees ik,
dat „Dia mijn Godinne" mij zou verlaten ? Dat is toch onmogelijk,
want Liefde en Minne verbonden mijn hart even vast aan het hare als
andersom. Geeft, „Heilige Liefd en Min", dat onze harten volkomen
„in malcander groijen" !
Hierbij kunnen tal van opmerkingen gemaakt worden, die het gedicht
tegen een ruimere achtergrond plaatsen.
Het aaneengroeien van de harten -- beeld waarop heel het gedicht
gebouwd is – komt ook weer voor in het Bruilo f t-spel van 1602, alhoewel het daar niet helemaal hetzelf de is; daar geef t Heusheit een geschenk aan bruidegom en bruid :
Twee harten bey gewont met eenen heusschen schicht
Vast aen malcaer gehecht, in een gedraeyt wel dicht
(vss. 179-180) .

De gedachten die „knielen staech voor t'outer van mijn vrouw" is
een beeld, dat we reeds aantreffen in het eerste zelfstandige sonnet
3' 9 Zo geeft WNT, 3, 4380 aan, met toevoeging van : „in dit gebruik verouderd".
Ook Prof. Zaalberg : Uit Hoo f is lyriek, blz. 28, verklaart het als : zwaarmoedige overpeinzing, gepieker, waarvoor hij zich blijkbaar baseerde op de interpretatie : „de gedichten waar „Dia" of „ M.I.Q." onderstaat ... spreken haast steeds van mingeluk.
Bedreigd lijkt het alleen in een neerslachtige bui, een „fantasij" (blz. 29). De algemene
uitspraak is m.i, minder treffend.
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van Hooft: De stralen mijn.r gerichtc en dus ook in de Achilles ende
Polyxena (vss. 835-837). Hiermee kunnen wellicht ook enkele verzen
uit TTerheven grootrche .riel in verband gebracht worden, nl.

In mijn verwonnen hart ghij de Princesse sijt,
Daer u verheven deucht opt rijckxt geschildert staet
(vss. 26-27)
hierdoor wordt toch ook het beeld gesuggereerd dat het hart de kerk is,
waarin op het altaar het beeld van de geliefde ter verering prijkt.
En de Iaatste strof e roept telkens weer het voorgaande gedicht,
Verheven grootsche siel, in de herinnering : daarin was sprake van
„soete slavernij die boven vrijheit gaet", hier van de „aengenaeme
boeijen Waerder als vrijheit waert" ; in het eerste gedicht gewaagt de
dichter ervan
Dat u verheven Biel court over een met mij (vs. 6);
deze Fantarj eindigt met de Bede
Geeft dat ons harten soo vast in malcander groijen,
Dat daer Been teken van verscheidenheit aen blijck
(vss. 19-20).

Tot deze verwantschap draagt natuurlijk ook bij de algemene renaissancistische amoureuze thematiek, maar de gelijkenis is bier Loch
wel zeer tref f end. Bovendien zijn de gedichten aan dezelf de opgedragen.
Dit stuk heet vooral belangrijk, omdat het „wellicht ... het eerste
gedicht (is) waarin Hooft „Liefde" en „Min" uitdrukkelijk naast elkaar plaatst" 40 en in het verlengde hiervan ligt dan de Granida. Wet
had Hooft reeds vroeger op het onderscheid gezinspeeld, nl. in het
eerste stukje voor Diana:
Hoewel t verstant
Geensins de Minne vliet,
Gemenen brant
Becoort mijn sinnen niet '41,
maar overigens getuigen de Diana-gedichten niet van een onderscheiden, zoals in deze Fantasij gebeurt, tot tweemaal toe. Is Hooft zich
40
41
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Editie Zaalberg, blz. 29.
Ed. Leendertz, I, blz. 27, ed. Stoett, I, blz. 23.

in deze periode van het reeds vroeger gekende onderscheid meer bewust geworden ? Een enkel gedicht kan op deze vraag bezwaarlijk
antwoord geven, maar een duidelijker onderscheiden spreekt er alleszins uit.
Hoofts laatste en voortreffelijke biograaf, Dr. Van Tricht, schrijft
naar aanleiding hiervan : „Misschien is het geen toeval, dat het eerste
gedicht waarin „men poocht mijn hart van mijn Liefs hart to scheijden"
ook het eerste is waarin van lief de en min, ja „heilige Lief d en Min"
woodt gesproken : de ouderlijke tegenstand betrof Hooft's loshartigheid : deze erotische mens was een to veranderlijk en to voortvarend
minnaar" 42. Deze interpretatie kan ik aanvaarden, met de aanvulling
dat misschien oak de jonge Hooft zelf weleens weigerachtig en minder
toeschietelijk was.
En schuilt er enige realiteit achter het gedicht ? De titel Fantasij,
zonder dat we het woord in zijn moderne betekenis nemen, vereist
voorzichtigheid : is het alleen maar een spelen met de gedachte aan
een scheiding ? De naam I phigenia onderaan schijnt toch wel to wijzen
op een aanleiding tot dit gepieker.
Dat een zekere realiteit in het gedicht to lezen was, zou kunnen
blijken uit de wijziging die Hooft aanbracht bij de publicatie van het
gedicht in de Emblerata .Amatoria in 1611. Daarin werd nl. de enige
versregel, die het gedicht een persoonlijk, direct accent gaf, veranderd.
Soudt wel sijn dat ghij vreest dat Dia mijn Godinne
werd tot:
Soudt wel sijn dat ghij vreest helas dat mijn Godinne

43

Dergelijke wijzigingen heeft Hooft ook aangebracht bij andere gedichten 44 en dit wegwerken van het direct-persoonlijke kan zeker uit
meer dan een beweegreden verklaard worden, maar alle elementen samen pleiten Loch voor een zeker realiteitskarakter van deze Fantasij :
de dreigende mogelijkheid van een scheiding beangstigde de minnaar
Hooft.
Daarop antwoordt nu, zij het niet volkomen op de verwachte wijze,
het volgende lied: 'Wet yemant beter sans als honger tot de spijsen.
42

a. w., blz. 25.

Vgl. ed. Leendertz, I, blz. 35, ed. Stoett, I, blz. 30 en II, blz. 462.
Zo b.v. bij Indien het clagen, Hoewel t verstant, Ick loos de suchten, e.a. ; cf. ed.
Leendertz, I, blz. 30, 28, 26.
4
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Over dit gedicht werd reeds zeer veel geschreven. De Haan verwees
voor de inhoud vooral naar Seneca 45, Van Slooten naar Spiegel, die
zelf Juvenalis, Montaigne, Petrarca en Plutarchus als zijn bronnen vermeldde 46 ; Kluyver signaleerde invloed van Montaigne 47 en ten slotte
bracht Veenstra verschillende parallelteksten uit Montaigne en Spiegel
aan 48 Allen zien het als een levensbeschouwelijk gedicht: de lof van
de paupertas. En zeker is er heel wat levenswijsheid in verwerkt, die
op de vermelde invloeden kan teruggaan. De inhoud luidt :
Indien rijkdom, de spijzen, het bed, de drank (iste str.), de kleding
en de woning (2de str.) , de gelief de en de Lief de zelf beter zouden
maken, dan was rijk-zijn wenselijk (3de str.) .
Maar, indien natuurelementen, zorg en ziekte overal komen (4de
str.) , indien verzadigde honger en dorst niets meer wensen (5de str.) ,
indien rijke kleren niet gemakkelijker zijn dan eenvoudige (6de str.),
indien under de weinige rijken minder lieve echtgenoten zijn dan onder
de vele armen, waarom dan rijkdom wensen (7de str.) ?
Wel ziet een mens graag schone dingen, maar zien kost geen geld
(8ste str.) en de natuur is de hoogste schoonheid, waaraan men gewoon
wordt net als aan alle pracht (9de str.) . Heerschappij door rijkdom
moet eigenlijk toch in dienst staan van de gemeenschap (lOde str.)
en eer is niet afhankelijk van rijkdom (llde-l2de str.), maar van deugd
(13de str.) . We moeten dus „de waere Eer" die is „t'vernoegen van
t'gemoedt" verkiezen en niets goeds „om staet of grate schat versuimen" (l4de str.) .
Zo zal ik om rijkdom, „staet of swerelts eer, een waertverkoren
vrouw" niet verlaten (15 de str.).
Deze diatribe bevat inderdaad veel wijsheid, maar is er iets gebrokens in ter wille van dat slot, zoals De Haan en Kluyver menen ? Dat
gebrokene verdwijnt, meen ik, wanneer we het gedicht beschouwen in
de omgeving waarin Hooft het plaatste.
Immers, in Fantasij werd de vrees voor een scheiding uitgesproken.
In dit vierde gedicht betuigt de verliefde dichter met veel levenswijsheid zijn trouw aan de geliefde, van wie hij in het tweede gedicht
gezegd had dat zij „rijckdoom boven maet, en heerschappij veracht" ;
45

De Haan :, a.w., blz. 26-38.
Erotische Gedichten, 1928, blz. 174
opgenom,en.
47 TNTL,
35 (1916) blz. 54-56, en Verspreide Opstellen, Groningen-Den Haag, 1929,
blz. 193-194.
4$ Veenstra : Bijdragei ..., blz. 102-110.
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hij is Naar zielsgelijke, waarop in de twee voorgaande liederen de nadruk
was gelegd, want nu is hij ook tot inzicht gekomen :
In plaetse dan van een van Godes beste gaven,
Soud ick vercrijgen niet dan ijdelheit en roues,
Indien dat ick verliet om overvloet van haven,
Om staet swerelts eer, een waertverkoren vrouw
(vss. 57-60 - 15de str.)
'19.

Als het om een louter-beschouwend gedicht Bing, zou dit slot inderdaad een beetje vreemd en „anorganisch" zijn, naar het woord van
Dr. De Haan. Gezien het echter gaat om een amoureus lied, dat door
zijn melodie enigszins verbonden is met het voorgaande, is het slot
onontbeerlijk en waarlijk harmonisch.
Het bevreemdende is evenwel, dat het vorige lied gewaagde van de
vrees „dat Dia mijn Godinne, Haer goedertieren jonst afwennen mocht
van mijn", terwijl hier de minnaar antwoordt met de betuiging van zijn
vrouw. Misschien gaat het hier om de algemene idee. Maar wanneer
we terugdenken aan de eerste twee gedichten, en vooral aan het tweede,
waarin uitdrukkelijk wordt gezegd dat de geliefde rijkdom en beerschappij versmaadt en dat de minnaar zich lang heeft geweerd tegen
deze liefde, dan krijgt ook dit beschouwend-amoureus lied een andere
klank : heeft Ida Queeckels inderdaad gevreesd dat Hooft Naar zou
verlaten ter wille van rijkdom en staat, heeft haar familie haar daarvoor gewaarschuwd en heeft Ida daarover met Hooft gesproken ? En
is dit dan het antwoord van de minnaar ? Zekerheid bieden de gedichten niet, maar de verklaring lijkt aannemelijk...
De appreciatie, die Brandt van dit „zinryk en vloeiend gezang" gaf,
mag hier wel opnieuw vermeld worden : daarin was „zoo veel blyks
van geest, als van liefde" to bespeuren. AI worden wij in de eerste
plaats getroffen door de „geest" en de welbespraaktheid, misschien
ook door de fraaie bouw van dit lied, we mogen de „liefde" hierbij
toch niet over het hoof d zien, want dan lopen we gevaar het gedicht
in een verkeerd perspectief to beschouwen. Anderzij ds zal het „te veranderlijke" van de minnaar Hooft, volgens de voorstelling van Dr. Van
Tricht, Loch wel niet enkel en alleen op de erotiek afgestemd zijn geweest .. .
4'9 Ed. Leendertz, I, blz. 37, ed. Staett, I, blz. 32. Overigens geeft Staett een tekst,
die nogal verschilt van die van Leendertz, die de „oudste" versie geeft. Hierom verkies
ik voor deze bespreking meestal de ed. Leendertz.
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Met de laatste twee gedichten verlaten we het terrein van de zwaarwichtige verzuchtingen en gepeinzen voor een luchtiger atmosf eer.
Het eerste is volledig in pastorale Loon opgevat. Het is een vinnige
en geestige dialoog, waarin Cephalus zijn nood klaagt over de lief de,
die smartelijk Brandt, maar door wederlief de wordt genezen, en Amaryllys aanvankelijk echt of geveinsd niet begrijpt, maar nadien alle hulp
en wederlief de weigert, omdat haar moeder haar voor de minne en
de vrijers gewaarschuwd heeft.
Behoort de weigerachtige Belief de tot de gewone f iguren uit de
petrarkistische minnelyriek, en zijn de gedachten die in deze dialoog
uitgesproken worden in verband met lief de, wederlief de en ouderlijke
bezorgdlheid in vele gedichten van de renaissance weer to vinden, Loch
is die vermelding van de ouderlijke tegenstand en speciaal die van de
moeder misschien niet helemaal onbelangrijk. De I phigenia -naam onder
het derde lied krijgt er meer relief door. Heeft moeder Queeckels haar
dochter inderdaad gewaarschuwd voor vrijers als de jonge en rijke en
misschien ambitieuze Hooft ?...
Merkwaardig is ten slotte nog de overeenstemming van de inhoud
tussen dit gedicht en het eerste bedrijf van Granida Dit wijst er nog
op dat, hoezeer Hooft misschien ook speelde met deze themata, ze
daarom Loch niet minder tot zijn opvattingen behoorden.
Het laatste lied is dan het meest bekende van de Dia-gedichten ; reeds
in de zeventiende eeuw blijkt het behoord to hebben tot de populairste
liederen van Hooft: verschillende dichters, onder wie Bredero en Stalpaert van der Wiele, zullen de beginverzen hiervan opgeven als zangwijze voor sommige van hun Iiederen 51.
Het is nacht. De verlief de Cephalo staat buiten to wachten, terwijl
Amaryl binnen feest en danst. Alles maant hem aan to gaan slapen.
Maar de Min Cupido met schichten en f akkel neemt hem onder zijn
hoede. Amaryl schijnt echter de fakkelklaarte niet gewaar to worden.
Of Loch, daar verschijnt ze en ze is blij verbaasd over de aanwezigheid
van Cephalo : ze had het gevoeld ! Ja, besluit de minnaar, de Minnegod is mijn bode geweest.
Hier zij eraan herinnerd, dat de „coude buiten wren" en „de glasen"
overeen kunnen stemmen met gelijkaardige vermeldingen in het allero Van den Bosch heeft in zijn uitgave van Granida, 4de dr., blz. XXII-XXIII, op
verschillende overeenkomsten gewezen tussen vroege minnegedichten van Hooft en de
Granida.
51 Cf. ed. Stoett, I, blz. 339.
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eerste lied, Medea onbeweecht. Verder is de uitspraak : Kond' jck leven
sonder u (vs. 49) dezelfde als de klacht in het vorige dialoog-liedje :
„ick storef gingdij mij verlaten" (vs. 28) . Daardoor is dit stukje des to
inniger verbo:nden met de andere Dia-gedichten.
Wanneer we verder dit hupse, speelse liedje, waarin lets to bespeuren
is van klassieke en middeleeuwse motieven, in verband brengen met het
vorige liedje, stellen we ook bier dezelfde verhouding vast als tussen
de eerste twee en nadien tussen de volgende twee: de vorige dialoog
was een minder gunstig, minder toeschietelijk stukje, dit is een gunstig,
een welwillend liefdeliedje ; het eerste was negatief, dit is positief.
De speelsheid van beide liederen schijnt overigens wel een realiteit
als ondergrond uit to sluiten, al kan het eerste teruggaan op een echt
gesprek en het tweede op een echte feest-belevenis. Dit doet bier
evenwel weinig ter zake : de toon van de twee liederen is bet belangrijkste, en die Loon past in het geheel ; net als de andere liederen voor
Ida zijn ook deze twee antithetisch opgezet, net als bij de andere klinkt
eerst bet ongunstige motief op, dan het gunstige. Het verschil met de
voorgaande stukken ligt in het speelse karakter van deze laatste liederen.
Terloops waag ik het, bier nog het Emblema dat onder het voorlaatste
lied voorkomt, to vermelden. Het luidt : „Een son en enige vogeltiens.
Naer u gelaet is ons to moede". Leendertz noteerde daarbij : „Reeds
onder een stuk uit dit of bet vorige jaar, bet laatste der epigrammen
op het gebouw van S. Luz, schreef Hooft „Devise. Een son. Omnibus
idem." Deze zon is het, die we bier vinden, vereenigd met de drie vogeltjes uit het wapen van Quekel" 52. Indien de nota van Leendertz
juist is en indien de verhouding Hooft - Ida Queeckels was zoals wij ze
voorzichtig hebben geschetst, dan kan dit emblema ook een diepere
betekenis hebben : zeggen; de vogeltjes hierin niet, dat ze to moede zijn
volgens het schijnen van de zon ? Zou de houding van Hooft tegenover
Ida zo zijn geweest, dat hij niet alleen meer dan eens de weigerachtige
was, maar dat Ida zelfs gewoonlijk haar gedrag op het zijne afstemde ?
Oak dit is een gissing, maar ze past in het geheel ...
In zijn reeds vermelde beschouwingen over „de nieuwe P.C. Hoofteditie" schreef Prof. Hellinga o.a.: „Juist de bronnen uit de jaren
1600 tot 1611 het Eerste Rijmkladboek, het Berlijnse handschri f t, de
52

Ed. Leendertz, I, blz. 38-39 ; ed. Stoett, I, blz. 33.
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Amsterdamse Granida en nog enkele andere documenten -- blijken een
biografisch-autobiografisch karakter to hebben, dat van het literaire en
poetieke niet los to maken is" 53 . De hier geboden beschouwingen hebben getracht dat enigszins aan to tonen voor de gedichten, die Hooft
in de jaren 1603-1604 heeft geschreven voor Ida Queeckels. Ik meen
een paar elementen to hebben aangevoerd, die tot een juister begrip
van de aan Naar gewijde gedichten, en zo van de verhouding zelf, kunnen bijdragen :
de gedichten moeten blijkbaar telkens twee aan twee gelezen worden ;
in het eerste heerst dan een „Tegen-", in het tweede een „Voor"stemming ;
in de verhouding schijnt niet altijd het meisje de weigerachtige to zijn
geweest ; moeilijkheden deden zich wet voor, langs weerszijden, maar
Hooft zelf schijnt niet altijd de smachtende minnaar to zijn geweest ;
wellicht behoorde Ida Queeckels tot die meisjes, „Daer mij tgeluck of
scheide', al was ick weer bemindt", zoals Hooft het in zijn Claech-Leidt
uitdrukte
in deze periode is in Hooft een dieper, meen bewust inzicht in de begrippen Lief de en Min gegroeid ;
bovendien hoop ik to hebben aangetoond, dat deze verhouding wel
degelijk de aandacht verdient.
Hiermee wend zeer zeker niet het laatste woord gesproken over de
verliefdheid van Hooft en zijn Dia, integendeel, nog maar goed het
eerste woord ! Mocht het een begin zijn van andere, dieper-gaan'de
en verder-strekkende terrein-verkenningen !
AUG. KE'ERSMAEKERS

,s Hellinga : a. art., blz. 59.
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KRONIEK
CODICOLOGIE EN FILOLOGIE XV
Fil of ogie en Pal eogra f ie II
Niet minder moeilijk en misschien zelfs wel moeilijker is het gesteld met de
identificatie van hander. Iedereen weet dat het mogelijk is iemand aan zijn
handschrift to herkennen. Dat is vrijwel een dagelijkse ervaring van elk mens
die een brief ontvangt van iemand die tot zijn kring behoort. Iedereen weet
echter ook hoe buitengewoon moeilijk, om niet to zeggen hoe onmogelijk het
is om het bewUs van identiteit to leveren wanneer dit beslist geeist moet
worden. In de middeleeuwen was het niet anders dan thans. Legende CXLVII
Van iobannes dammasenus bij De Vooys 1 kan iemand overtuigen die er nog
aan mocht twij f elen. Wij weten echter ook dat een kopiist een aantal onderling
zeer verschillende handen kon schrijven, en dat hij de individuele kenmerken
van zijn handschrift in hoge mate kon reduceren 2 . Dat laatste is dan bijzonder
voorzichtig geformuleerd, want wij, zijn nakomelingen na vele eeuwen, zijn
gauw geneigd om individueel karakter to ontzeggen aan boekschrift in codices
op hoog niveau. Men kan daar lang over nadenken, maar voordat men eraan
begint, zal men goed doen zich er rekenschap van to geven dat het bier niet
gaat om een paleografisch probleem. Identificatie is, zoals hierboven reeds werd
aangeduid, een vraag die beantwoord moet worden door de grafologie. De stand
van de grafologie is echter, ook waar het analyse van schrift uit onze eigen
tijd betreft, in wetenschappelijk opzicht nog weinig bevredigend. Het ziet er
dan ook nog niet naar uit dat de paleo-grafologie al spoedig tot het wetenschappelijk bedrijf zal kunnen gaan behoren. 'Poch identificeren wij, hetzij als
f ilologen, hetzij als paleograf en, maar wij dienen er ons van bewust to zijn
wanneer wij dit doen, dat het uitsluitend gaat om een graad van waarschij nlijkheid. Met twee voorbeelden kunnen wij dit toelichten.
Op grond van een aantal waarnemingen en overwegingen, die bier buiten
beschouwing kunnen blijven, lijkt het waarschijnlijk dat de Comburgse codex
door de Gezellen van den Ringe to Gent, dus door een aantal samenwerkende
kopiisten, geschreven is. Een bevestiging zou gevonden zijn wanneer de verschillende handen die aan de codex werkten, in Gentse archiefstukken uit die
tijd werden aangetroffen, en inderdaad lijkt dat het geval to wezen met de hand
die de Sinte Brandaen en Van den vos Reynaerde schreef, een welkome ontdekking voor hen die de theorie maakten en erin geloven'3 . Maar wat to doen

1 C. G. N. de Vooys, Middelnederlandsche Maria-legenden I. Leiden, {1903} 300-311.
2 Vgl. R. A. B. Mynors, A Fifteenth-Century Scribe: T. Wlerken. Transactions of the
Cambridge Bibliographical Society I (1949-1953) 97 vlgg.
Wij danken deze vondst aan drs. A. baronesse Van Panthaleon van Eck, geb. Kampstra,
toen zij assistente was aan het Instituut voor Nederlandse Taal- en Letterkunde van de
Universiteit van Amsterdam.
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als iemand zou komen met het contra-argument dat samenwerkende kopiisten
wel handen gemeenschappelijk kunnen hebben ?
Van andere orde is echter het volgende. De hand die in het eerste vers van
de Reynaert vele bouke in de Comburgse codex op de rasuur schreef, lijkt
identiek aan de hand van de kopiist die het begin van de Kroniek schreef en
de gehele tekst van Die Rose. In dit geval nu is het veel plausibeler dat bier
inderdaad sprake is van identiteit, en het vertrouwen in deze conclusie kan
toenemen wanneer men weet dat uit de organisatie van de samenwerkende handen en nog een enkel ander gegeven geconcludeerd kan worden, dat wij bier
to maken hebben met de hand van de man die de leiding had bij het maken
van de codex.
Hier hebben wij dus twee gevallen van identif icatie, die beide berusten op
aandachtige beschouwing van het schrift, en toch van verschillend gewicht zijn.
Dat een kopiist de hand van een ander zou gebruiken voor de correctie op
deze plaats binnen een en dezelfde codex, lijkt toch wel weinig waarschijnlijk.
Eerder zou men verwachten dat een corrigerende hand zich aansloot bij die
van de gecorrigeerde tekst, een gedrag dat inderdaad uit een aantal andere
gevallen bekend is.
*
Met determinatie en identificatie, met het handelen over handen, hangt in
het paleograf isch bedrij f uit de aard der zaak het vraagstuk van de benamingen
van de verschillende schrif ttypen samen. Als elke vakwetenschap kent ook de
paleograf ie de terminologische verwarring die in de loop der j aren pleegt to
ontstaan, en de behoef to om daaraan een einde to maken. Het laat zich begrijpen dat dit een onderwerp van gesprek is geweest bij het overleg der paleograf en. Het ligt minder voor de hand dat dezen reeds in het begin van bun
overleg een poging hebben gedaan tot herordening en unif icatie. Eerder zou
men verwachten, en hen toewensen, dat zij er in slaagden eindelijk eens bun
ervaringskennis opzij to zetten, teneinde een nieuwe analyse van het schrift to
beginnen op basis van de gedetermineerde codices. Daarna kan men de, dan
obj ectief vastgestelde, stijlgroepen (elk met zijn eigen vormen, en eventueel
functie) zonder al to veel moetee wel bevredigend benoemen, - al was het
door middel van een eenvoudig namensysteem, gevolgd door code-nummers.
Voorlopig kunnen de f ilologen zich echter wel behelpen met de benamingen
uit de tij d zelf. . Daartoe beperken zich trouwens ook de meeste catalogi die zij
moeten gebruiken. Voor het Fratersschrift bijvoorbeeld is dat de driedeling die
bekend is uit de studies van Pater Kruitwagen . Maar over het algemeen zal
men beter doen met to verwij zen naar een reproductie. Ook in de beschrijving
van een hand was de tijd zelf uiterst sober en blijkbaar was dat afdoende.
Vgl. B. Kruitwagen O.F.M., De drie soorten van Fraterrschri f t : Fractura, Rotunda,
Bastarda in zijn : Laat-middeleeuwsche paleografica, pal eotypica, liturgica, kalendalia,
grammaticalia. 's-Gravenhage, 1942 ; 23-78.
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Zo wordt in Gentse rekeningen uit het midden van de vij f tiende eeuw gesproken
van „brieven to scrivene met groote lettren", en in een ander geval krijgen twee
„boucscrivers" de opdracht een aantal namen „te scriuene met ronden lettren
ende to stellene int nette".
Wij vragen ons, in gemoede, af, of deze woorden in wezen minder zeggen
dan b.v. de volgende omschrijvingen, die wij ontlenen aan publikaties van
bekende paleograf en :
„een vaste, regelmatige, duidelijke, zware en toch compresse, aanvankelijk
sierlijke gothische letter, enigszins afgerond, slank, onderaan f ijn uitlopende".
„een vaste, regelmatige, duidelijke, goed gevormde gothische letter, enigszins
afgerond".
„waste, regelmatige, goed gevormde, of geronde gothische letters".
„een vaste, duidelijke, regelmatige, nogal zware, zeer eenvoudige, afgeronde
gothische letter".
„een duidelijke, dock niet zeer fraaie en nogal onregelmatige, beverige hand".
Wat hierboven meer staat dan in vijftiende-eeuwse aanduidingen is feitelijk van
grafologische aard. Het zijn waarderingen, en als alle waarderingen moeilijk of
niet overdraagbaar behalve tussen personen die niet alleen in de waarneming,
maar ook in het schrijven van dergelijke handen een zeer grote gemeenschappelijk ervaring hebben, – en die ervaring is al voorbij wanneer wij handelen over
onze voorouders voor het jaar 1900. Men glijdt met zulke uitspraken gevaarlijk
of naar het minst betrouwbare aspect van de grafologie waar sierlijk, vast en
fraai, en dergelijke oordelen met al bun gradities in interpretaties van karakterologische aard opgaan.
En toch... Onder bij zondere omstandigheden kunnen zulke uitspraken een
steun zijn voor de paleograaf en de filoloog, wanneer namelijk het oordeel
gegeven wordt door iemand die men in vol vertrouwen een uitzonderlijk, zij,
het niet controleerbaar inzicht toekent. Wij willen eindigen met een merkwaardige anecdote op dit gebied, die, menen wij, niet aan de filologie onthouden
mag worden.
Enkele j aren na de oorlog heef t de Comburgse codex lange tij d in Amsterdam
gelegen, voor codiocologisch onderzoek en voor collatie. Daar trok hij de aandacht van de grote typograaf en Iettermaker Jan van Krimpen, toen hij voor
bestudering van het Rijmkladboek van P. C. Hoof t de handschrif tenkamer
van de Universiteitsbibliotheek bezocht. Hij vroeg of hij de imposante codex
met het oude schrif t mocht bekij ken, en maakte bij het aandachtig doornemen
ervan een aantal opmerkingen, meer in zichzelf dan tot de aanwezige f ilologen.
Twee ervan nemen we nu uit onze aantekeningen over, en wel omdat later
daartoe toestemming van Van Krimpen werd verkregen, die toen zelf de
geschiedenis alweer vergeten was.
Hij bleef lange tij d verwij len bij de hand die de tekst van Die Rose schreef
en een groot stuk van de Kroniek, en dus ook de correctie in het eerste vers
van de Reynaert. Misschien zouden sommige paleograf en die hand nogal
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onregelmatig en beverig, en niet al to f raai willen noemen. Maar Van Krimpen
mompelde : Dat is een knaap, die kende z'n yak, en daarna – nog eens bladerend door de hele codex – zei hij : die was de bans van het zaakje. De filoloog,
die maandenlang bezig geweest was met het codicologisch onderzoek, stond
daar sprakeloos bij, want hij had uit allerlei gegevens tenslotte de conclusie
getrokken dat deze kopiist de organisatie had geleid, waardoor samenwerking
van een aantal kopiisten en de aankoop van een codex uit een ander scriptorium
tot het ontstaan van het grote boek hadden geleid.
Van Krimpen Bing intussen door met zijn beschouwen en praten, en de
lezers zullen begrijpen, dat vol spanning werd afgewacht of hij jets zou zeggen
bij de hand die de Reynaert en de Brandaen schreef. . Inderdaad gebeurde dat.
Hij mompelde terloops : da's niet veel zaaks. Daarop kon de filoloog in kwestie
het toch niet nalaten om zich erin to mengen, zeggende : is dat dan niet een
regelmatige en no gal mooie hand? Waarop Van Krimpen repliceerde, meer
bij het handschrift dan bij de vraagsteller : ja ja, het lUkt wel wat, maar 'n
.clap pe vent, 'n slap pe vent... In dit geval hadden codexgeschiedenis en tekstcritiek reeds geleid tot de conclusie dat de Reynaert-kopiist zuiver technisch en
automatisch werkend een oude legger had afgeschreven, waarbij hij een groot
aantal varianten-notities, moderniseringen en probeersels van jongleurs uit latere
tijd en glossen had overgenomen zonder enig spoor van kritiek. Anders gezegd,
het gedrag van de kopiist zoals dat tenslotte uit het tekstresultaat sprak, stemde
geheel overeen met het type man dat Van Krimpen waarnam. Later, buiten de
bibliotheek, kwam het tot een gesprek met Van Krimpen hierover. Heel
begrijpelijk werd toen de vraag gesteld hoe hij dat zag wat hij over de handen
in de codex had gezegd, en of hij kon aanwij zen in het schrif t waarop zijn
oordeel berustte. Hij antwoordde toen : ik zie het niet, ik voel het. – Voel je
het? ? – Ja, zei Van Krimpen, terwijl hij zijn rechterpols in zijn hand nam,
ik voel het in min pols.

Dit is misschien wel de hoogste vorm van paleo-grafologie, en dat dan toch
buiten de wetenschap. En er zijn maar zo weinig Jan van Krimpens.
(Wlord t vervolgd )

Amsterdam
Keulen
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W. GS HELLINGA
P. J. H. VERMEEREN

BOEKBEOORDELINGEN

A4ediaeval Netherlands Religious Literature,

translated and introduced by
E. Colledge, (Bibliotheca Neerlandica), Sythoff Leiden/, Heineman
E. Colledge, (Bibliotheca Neerlandica), Sythoff -- Leiden , /, Heinemann Londen/, London House & Maxwell New York, 1965.
226 blz., geb. 260 fr.

Het is de uitgevers van deze „Bibliotheca Neerlandica", die zij aandienen als
„A Library of Classics of Dutch and Flemish Literature", kennelijk ernst met
hun opzet. Geef t men een opdracht als de bewerking van middeleeuwse geestelijke literatuur aan een geleerde als E. Colledge, dan bewijst men meteen, erop
uit to zijn de bette medewerkers aan to werven. Colledge heeft zich sinds vele
jaren enthousiast verdiept in de studie van de geestelijke literatuur der middeleeuwen : Duitse en Middelnederlandse zowel als Engelse. Bovendien publiceerde
hij in 1952 een vertaling van Ruusbroecs Brulocht en in 1957, in samenwerking
met J. Bazire, The Chasting of God's Children. Zijn grondige kennis van onze
mnl. geestelijke literatuur, maakte het hem mogelijk een uitzonderlijk boeiende
Introduction aan deze jongste band van de Bibl. Neerl. to laten voorafgaan
(blz. 7-15) en bovendien een verantwoorde keuze to doen van inderdaad representatieve werken. Naast elkaar : Beatrijs van Nazareth's Seven manieren van
minnen, 20 Brieven van Hadewijch, Ruusbroecs Vanden blinckenden Steen,
de Beatri j slegende en Mariken van Nieumeghen. Kan het gelukkiger ? En... kan
het gewaagder ?
Of was het al to gewaagd ?
Wie het boek beef t doorgelezen en de enorme inspanning die de vertaler zich
heef t getroost, onder de hand heef t gevoeld, zal, zonder zijn eerbied of ook
zijn sympathie voor deze bijzonder hachelijke onderneming to verliezen, met leed
in het hart moeeen zeggen : het vertalen van deze teksten moet een bekoring
geweest zijn, die E. Colledge misschien Loch beter had bezworen.
Men zal niet goed begrijpen waarom de vertaler de tekst van Beatrijs' Seven
manieren verkoos to lezen in de versie van het Haagse hs. (gepubliceerd door
J. H. Kern : Linzburgsche sermoenen...) en niet in die van het Brusselse (kritisch
uitgegeven door Reypens - Van Mierlo), terwijl hij bovendien in zijn bibliografische nota (blz. 225) alleen de editie Reypens - Van Mierlo vermeldt. Ook
had het commentaar van de twee eminente kenners van onze mystiek hem zeker
dienstig kunnen zijn. De fundamentele gedachtengang van het traktaat zal men
wel terugvinden in de vertaling, maar accuraat is deze lang niet.
Soms betreft het nuances. Belangrijke evenwel. Een paar voorbeelden ter
verduidelijking. In de 3e manier vertaalt Colledge : Sometimes this desire grows
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violent in the soul, and it is seized with great longings to perform all things
and to achieve all virtues, to suffer and to endure everything, to make all its
works perfect in love, withholding nothing and counting nothing. In this state
the soul is ready to do anything, eager and unafraid in labours and suffering...
In f eite moeten we vertalen : Sometimes the desire is violently exited in the soul,
so that the soul wants to perform all things with the power of the desire and to
achieve all virtues, to suffer and to endure everything, and to achieve its whole
labouring towards love without delay and counting nothing In this state the soul
is eager to undertake anything, ready and unafraid in labour and efforts...
In de 7e maniere, waar de vertaler begrijpt : All the senses prompt the soul to
long for the delight of love.., was de zin in feite : And this is, which all its
(i.e. of the soul) senses desire : that (once) it will be in the delightful possession
of love.
Vaak gaat het ook om al to duidelijke fouten. In deze aard : Noch heft die
saleghe sue die seuende manire van hogher minnen, die har nit luttel weres en
geft van binnen... werd vertaald tot: Yet the blessed soul has a seventh manner
of yet higher loving, in which it will experience little activity of itself..., waar
het vanzelf sprekend had moeten luiden : The blessed soul has yet a seventh
manner of high love, in which it, inwardly, has no little to achieve.
De lezer houdt nu wel zij n hart vast als hij aan de vertaling van de zo
moeilijke Brieven van Hadewijch begint. En helaas -- en ik voel me bijzonder
verveeld omdat ik het niet anders kan zeggen — het kan er niet door. -- Omdat
het echt zo pijnlijk is, alleen deze twee passages.
Een paar volzinnen van de le Brief, luiden in Colledge's vertaling : ah, how
bright is that light, when we let God work His will with His light ! For when
we do this, love brings itself to be, and all creatures, each one according to
his fashion, ordained for him by God in His goodness, are brought to be,
performing works of righteousness in this light. -- De zin is eigenlijk : Ah, how
bright a light that is, when we let God work His will with His light ! For
therein (i.e. in that light), love fulfils, according to its nature and for the
benefit of all creatures, each one according to his fashion, that which its
goodness certifies to give with rigtneousness in clearness.
In de 2e Brief las de vertaler : he has protected you from every occasion
of sin, if you wanted to be protected, so that the good which you did was
done by his grace, if you would confess it. And in all that you have done
there has been little enough pain, and it is by pain that we grow; and grow
we must if we are to serve God aright, and therefore sometimes be glad that
you suffer. -- Hadewij ch bedoelde evenwel : ... it is true, He has released you
from every effort, so that, if you want to save yourself any exertion, it is pretty
easy for you to do your duty — and you should admit that —, but in view of the
perfection, you are taking it a bit too easy to grow up to it, which (i.e. growing
up to the perfection) you would have to do if you were prepared to serve God
aright, as you sometimes wish you did.
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Ruusbroecs Vanden blinckenden
vrij vaak onnauwkeurig.

Steen is

wel beser vertaald, alhoewel ook

De vertaling in proza van de Beatrijslegende, gemaakt op de verouderde
uitgave van A. J. Barnouw (1914), vertoont weer al to veel afwijkingen van
het origineel en bezit bovendien weinig charme. Ze zal ons de prachtige en
uitstekende berijmde vertaling van Prof. Geyl niet kunnen doen vergeten.
De vertaling van Mariken van Nieumeghen is eveneens vaak gebrekkig en
weinig sierlijk.
Alles samen, een niet zo heel geslaagd boek. Omwille van de ontzaglijke
inspanning die E. Colledge zich heeft getroost, is het echt pijnlijk dit werk niet
to mogen loven.
N. DE PAEPE

De W/ol f in 't Schae psvel, met Inleiding en aantekeningen
uitgegeven door C. W. van de Watering. Klassieken uit de Nederlandse letterkunde uitgegeven in opdracht van de Maatschappij der
Nederlandse letterkunde to Leiden Nr. 26. N.V. Uitgeversmaatschappij W. E. J. T°jeenk Willink, Zwolle, 1963. 136 blz. Prijs : fl. 5.40 of
90 f r.

JAKOB ZEEUS,

Met deze uitgave in de Zwolse reeks Klassieken heeft de redactie een goede
greep gedaan : een van de beste Nederlandse hekeldichten is nu in een moderne
uitgave voor studerenden en belangstellenden gemakkelijk bereikbaar.
C. W. van de Watering geeft in zijn Inleiding een korte schets van het leven
en de werken van Jakob Zeeus (1686-1718) . Aanvankelijk opgeleid voor de
tekenkunst bracht deze protestantse Brabander het tot landmeter en notaris to
Zevenbergen. Zijn letterkundig werk is na zijn dood verzameld in twee bundels :
een Delftse (1721) bezorgd door Hubert Korneliszoon Poot en een Rotterdamse (1726) door Arnold Willis, die tijdens het leven van de dichter ook de
meeste van diens afzonderlijk uitgegeven werken drukte. Op grond van het
belangrijk aandeel dat de satiren in zijn werk innemen mag men Zeeus met
recht een hekeldichter noemen. Onder de gedichten van dit genre is De Wolf
in 't Schae psvel de voornaamste.
Eerzucht en oprechte verontwaardiging noemt V. d. W. bij Zeeus de drijfveren tot zijn satiren, strijd tegen bedrog en valsheid vormen daarin steeds
het hoof.
dmotief . De directe aanleiding tot De Wolf in 't Schae psvel, een f elle
hekeling van de heerszucht van het priesterdom door de gehele geschiedenis
van de mensheid vastgesteld, acht V. d. W. gelegen in een conflict van Zeeus
met de kerkelijke autoriteiten van zijn Zevenbergse gemeente, een conflict dat
mede een ingrijpende keer in zijn religieuze leven zal veroorzaken.
In het tweede deel van de Inleiding geeft V. d. W. een overzicht van de
inhoud : niet alleen bij de heidenen, de Grieken en de Romeinen, maar ook
bij de Joden en de jonge Christelijke kerk Ieidt de heerszucht van de priesters
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tot tweespalt, bedrog, laster, heulen met de rijken, het opzijdringen van de
wereldlijke machthebbers en talrijke andere zonden en ongebondenheden. Met
aarzeling gaat Zeeus over tot de eigen tij d, maar moet ook daar dezelf de ondeugden vaststellen. Aan het slot pleit de dichter voor de vrijheid van een eigen
godsdienstig oordeel en prijst hij de vrijheid van meningsuiting in eigen land.
Als hoof dstrekking van het gedicht ziet de inleider niet de hekeling van de
slechte predikant,/priester, maar de hekeling van de predikant in het algemeen;
hij noemt het gedicht „ongenuanceerd anti-clericaal" en meent dat voor Zeeus
priesterdom en bedriegelijkheid synoniem zijn.
In het derde deel van de Inleiding tenslotte gaat V.d.W. de waardering na
van de dichter en het gedicht : bij tij dgenoten als Poot en Huydecoper, bij
Bellamy, Witsen Geysbeek en Jeronimo de Vries, Huet, Kloos vooral, en ook
bij de literatuurhistorici Te Winkel, Kalf,f, Prinsen, Walch en Knuvelder. Enige
artikelen, een twintig j aar geleden geschreven, pleitten voor een herwaardering.
V. d. W. wij st erop, dat Zeeus wet altij d vermeld is gebleven, en met waardering, maar dat het steeds een aandacht vragen is geweest, waaruit blijkt dat
er geen sprake is van werkelijke bekendheid met deze dichter.
In de Inleiding ontbreekt een karakteristiek van het hekeldicht. De vage
opmerking over de satire op blz. 13 (grotendeels steunend op Te Winkel,
Ontw. V2, 78) is onvoldoende. Tevens missen wij een kort overzicht van
het hekeldicht in onze letterkunde en de plaats van Zeeus daarin. Bovendien is
de betekenis van De Wolf in 't Schaepsvel in de ontwikkelingsgang van Zeeus'
satirische werk niet aangegeven. Ook voor een uitgave in de reeks Klassieken
hadden deze zaken -- in het kort -- behandeld dienen to worden.
De wordings- en drukgeschiedenis van De Wolf in 't Schae psvel is over de
Inleiding verspreid gegeven. Wij kunnen, zelf speurend, tenslotte vij f versies
vaststellen : A. een eerste opzet van 75 vs., in de Overgebleve Gedichten van
Jakob Zeeus van 1726 gepubliceerd ; B. de eerste druk van een versie in 1556
vs. in afzonderlijke uitgave van 1711 ; C. een valse nadruk (waar en door
wie ?) ; D. een tweede druk van 1715, tot 1852 vs. uitgebreid ; en tenslotte
E. een herdruk van D. in de Overgebleve Gedichten van 1726 opgenomen,
maar met het j aartal 1725 op de titelpagina. V. d. W. Beef t in de voetnoten
van zij n uitgave (hij volgt editie E.) aan, Welke regels in de eerste druk van
1711 (editie B.) ontbreken. Een nadere uiteenzetting omtrent al deze versies
en edities en een aanduiding van de plaats van de toevoegingen in de structuurontwikkeling van het gedicht hadden niet molten ontbreken.
Paragraaf II, 2 Beef t onder de titel Structuur en strekking niet meer dan een
inhoudsbeschrijving, geen structuuranalyse. V. d. W. vermeldt niet, dat hij voor
deze inhoudsopgave die van Zeeus zelf volgt, zoals deze in de randschrif ten
van de edities van 1715 en 1726 voorkomen. Deze marginalia vormen tezamen,
sours in de vorm van hoof dstuktitels, maar grotendeels in een (zelf s in de
interpunctie aangegeven) doorlopend verhaal, een inhoudsopgave. De tekst66

indeling door middel van interlinie en regelinspringing komt meestal, maar
niet altij d, overeen met de opbouwaanwij zingen in de randschrif ten. Ook bier
gaat V. d. W. niet nader op in.
Zijn stelling dat Zeeus' gedicht „ongenuanceerd anti-clericaal" is gaat m.i. to
ver. Te gemakkelijk schuift hij de door hem aangehaalde regels waarin Zeeus
wel degelijk een onderscheid maakt tussen slechte en goede predikanten, terzijde
met argumenten als „maar vier verzen naast 1850 andere" en „niet veel meer
dan een stilistiscbe wending".
Tenslotte wil ik nog op enige kleinere tekorten wij zen. Na enige malen over
de levensbeschrij ver gesproken to hebben, wij st de inleider pas op blz. 23
terloops Arnold Willis als Zeeus' biograaf aan. De karakterisering van „de
meeste van zij n bekend gebleven tij dgenoten" als „natuurdichter" (blz. 13) is
onbegrijpelijk. Op de mededeling in het voorwoord Jakob Zeeus aen den lezer
van een (door Zeeus niet serieus genomen) bedekte aanval van David van
Hoogstraten op De W/ol f in 't Schae psvel gaat V. d. W. niet in. Het gedicht
Uitlegging van de titelprent kan gezien de vs. 10 en 34-35 moeilijk door Zeeus
zelf geschreven zij n. Op grond van de overeenkomst van vs. 1 van dit gedicht
(door V. d. W. to vaag verklaard) met de vs. 45-48 van het preliminaire
lofdicht van Arnold Houbraken, acht ik het waarschijnlijk dat de Uitlegging
door Houbraken geschreven is, temeer daar hij ook de vervaardiger is van de
titelprent. In : de „kentering ... in de belangstelling voor de 18de eeuw" in de
„dertiger jaren van de 19de eeuw" is 19de een verschrijving voor 20ste.
De annotatie bij de tekst in de voetnoten is niet overdadig, sommige verzen
vragen om nadere uitleg (o.m. vs. 21-22 ; 38 (blinden) ; 262 (handel) ; 27273 ; 307 ; 396 kryt is niet krijst, maar schreit ; 688 (kerkgevaar); 965 en 1161
(panden) ; 1356 (watert) en 1426) .
Over de uitgave verbeugen wij ons. De inleiding geeft over het genre en
het gedicht zelf zakelijk niet voldoende voorlichting. De noot op blz. 15 geeft
ons hoop, dat V. d. W. over Zeeus en in het bij zonder over de „zeer ingrijpende
religieuze ommezwaai" in diens leven een uitvoeriger studie het licht zal doen

Amersf oort.

C. M. GEERARS

Dr. P. J. A. M. BUIJNSTERS, Tussen twee werelden, Rhijnvis Feith als dichter
van „Het Graf", Uitg. Van Gorcum & Comp. N.V., Assen 1963. Prijs :
ing. f 1. 19.5 0, geb. f 1. 22.90.
Buiten de sentimentele romans, ,Julia en Ferdinand en Constantia, is er thans
voor het werk van Rhijnvis Feith in het algemeen slechts geringe belangstelling.
In meer specialistische studies over de achttiende eeuw welke in toenemende mate
beginnen to verschij nen, wordt evenwel aan Feiths betekenis voor de overgang
van classicisme naar romantiek meer en meer aandacht geschonken. De vaststelling
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van een politieke en religieuze crisis in 1787 en de betekenis daarvan voor Feiths
literaire werk gaf Buijnsters mogelijkheden tot een nieuwe interpretatie van dat
werk en een nieuwe visie op de persoon van de dichter. Terecht zag hij, als Feiths
tij dgenoten, Het Graf wederom als het centrale dichtwerk in Feiths oeuvre, als het
werk dat ons kan binnenvoeren „in het centrum van Feiths dichterschap" (blz.
II) . Aan de ontleding van dit kernwerk, Het Graf, in de hoofdstukken III (ill ustraties en voorwerk), IV (vormaspecten) en V (grondgedachte en poetische mo-

tieven) laat hij twee noodzakelijke hoofdstukken voorafgaan : RhUnvis Feith tot
1792 (I) , een „kritische biograf ie" tot het verschij pings j aar van Het Graf, waarin
Buijnsters de beslissende kentering van 1787 verklaart en tot een nieuwe periodisering van Feiths oeuvre komt, en Mortuaire literatuur in Nederland gedurende de

tweed e hel f t van de achttiende eeuw (II) ,

een historisch overzicht van de graf - en
nachtpoezie met bij zondere aaridacht voor de betekenis hiervan voor de literaire
en geestelijke ontwikkeling in Nederland. Na de tekstanalyse in de hoofdstukken
III 1/m V volgt dan in Comparatistisch perspectie
een onderzoek naar de
verhouding van Het Graf tot de contemporaine en oudere mortuaire literatuur, en

f (VI),

U(/aarderingsgeschiedenis van Feiths literaire werk, in het
bjjzonder van „Het Graf".

in hoofdstuk VII een

Buijnsters' studie die „een synthese bedoelt to zijn van literatuurgeschiedenis en

Het
Graf. In vele opzichten acht ik zijn werk van algemener belang. Feith is in de

tekstanalyse" (omslag), is niet slechts een voortreffelijke detailstudie van

Nederlandse letterkun de een der voornaamste f iguren in de overgang van de
classicistische naar de romantische periode. Voor de huidige studie die alom,
nationaal en internationaal can deze cultuurovergang wordt gewij d, acht ik Buij nsters' boek een grote aanwen st. In de hoofdstukken II en VI groeit zijn werk van
detailstudie uit tot een genologische monografie, en wel over een tot op heden
nauwelijks, en dan nog vaak eenzijdig onderzocht genre : de mortuaire literatuur
in de achttiende eeuw, niet alleen in Nederland, maar tevens, in een comparatistische behandeling met kritische instelling ten aanzien van bepaalde methoden in
het vergelijkend literatuuronderzoek, in wijder Europees verband. Buijnsters ziet
het mortuaire genre in samenhang met de internationale ontwikkeling van geloof
naar ongeloof en de strijd daartegen. Naast de wijsgerige en theologische verhandelingen tegen de ongeloof-tendens blijkt de mortuaire poezie weerslag van een
geheel ander verzet, dat der anti-filosofische apologetiek.
Voortdurend ook plaatst Buijnsters de dichter Feith en diens hoof dwerk Het

Graf tegen bredere, literair-theoretische, filosofische en religieuze achtergronden.
De tegenstellingen maar ook de bindingen van classicisme en romantiek winnen
aan helderheid door zijn kritische verwerking van de achttiende-eeuwse theoretische
geschrif ten waaraan nog weinig aandacht is geschonken. De uiteenzettingen over
de f ilosof ie van Leibnitz en de discussies in Europa aangaande de theodiceegedachte welke het denken en dichten van Feith hebben bepaald, verruimen zeer
ons zicht op de achttiende eeuw. Bij zonder boeiend is de herhaalde belichting
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van de samenhang die er blijkt to bestaan tussen het pietisme en de preromantiek
(men raadplege het zakenregister s.v. pietisme) .
In hoofdstuk III stelt Buijnsters een belangwekkend onderwerp aan de orde
betreffende de genrestudie – en ook bier weer krijgt het boek een algemener
aspect -- nl. het probleem van het zogenoemde vierde genre, de didactische poezie
naast de lyriek, de epiek en de dramatiek, een probleem dat ook in de achttiende
eeuw reeds in discussie was. Het is jammer dat de behandeling van dit genre
waartoe ook Het Graf behoort, niet, door haar in een of zonderlijk hoofdstuk to
plaatsen, het accent verkreeg dat zij zeker verdient. Nu staat zij to zeer verborgen
in het hoofdstuk over het Voorwerk van Het Graf.
Het overzicht van de Feith-waardering (hoofdstuk VII) beperkt zich niet tot
die van Het Graf, maar betref t het gehele werk van Feith. De zo belangrijke
strijd rond „Het sentimentele" wordt terecht door Buijnsters uitvoerig besproken.
De vermelding (in Bijlage II) van alle in handschrift bewaarde brieven van Feith
acht ik van groot bio- en bibliografisch belang.

Tussen twee werelden behandelt vele interessante kwesties betreffende de overgang van de were] d van het classicisme naar die van de romantiek, maar ook het
zweven van Feiths ziel tussen twee andere werelden, de aardse en de bovenaardse
werkelijkheid, dat in hem een tot grote kwetsbaarheid leidende gespletenheid, een
dualisme, veroorzaakte. De oplossing, de bevrij ding, zocht Feith eveneens weer
in twee geheel verschillende werelden, de wijsbegeerte (verstand) en het geloof
(gemoed). En dit a11es vond zijn neerslag in zijn dichterlijke werkzaamheid. De
verleiding is groot hier nader op in to gaan, maar dat is niet de bedoeling van een
boekaankondiging. Ik hoop door deze bespreking evenwel bet verlangen to
hebben gewekt de voortref f elij ke studie waarop Buijnsters aan de Nijmeegse universiteit cum laude promoveerde, ter hand to nemen en er genoegen aan to beleven.
C. M. GEERAR'S

De Beweging van Tachtig, een cultuurhistorische verkenning in
de negentiende eeuw, Aula-Boeken, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum
N.V., 1963, 318 blz.

G. COLMJON,

Onder deze titel is een nieuwe, op sommige punten bijgewerkte of aangevulde
uitgave verschenen van De Oorsprongen van de Renaissance der Litteratuur in

Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw (1947), welke studie zelf uit
De Renaissance der Cultuur in Nederland in het laatste kwart van de negentiende
eeuw, uiteengezet in oorsprong en samenhang (1941) gegroeid was.
De stealing die G. Colmjon van meet of poneert en bij elke uitgave met nieuw
aangevoerd bewij smateriaal staaf t, is dat de Tachtigers geenszins een onverwachte
en verrassende vernieuwing in de Nederlandse letteren brachten ; ze legden slechts
beginselen vast en schermden met leuzen die zij van oudere buitenlandse tij dgenoten overgenomen hadden, en die sommige Nederlandse voorgangers in bun
schrij f trant reeds gehuldigd hadden.
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Schr. ontkracht de mythe, door de bewierokers der Tachtigers verspreid, inz.
door Jeanne Reyneke van Stuwe, Willem Kloos' vrouw, als zou de Beweging van
Tachtig bij Kloos haar oorsprong gevonden, en volledig met het verleden gebroken
hebben ; hij dingt meteen of op de zgn. oorspronkelijkheid van Kloos, Van Eeden
en Verwey, wier bronnen hij met nauwkeurigheid opspoort, terwijl hij de beslissende rol van de veelal onderschatte Paap in het licht stelt. Zoals men het onlangs,
naar aanleiding van een soortgelijk verkenningswerk, nl. dat van Eug. De Bock
over de achttiende-eeuwse Zuidnederlandse letterkunde, opmerkte, dienen „clicheoordelen" vaak herzien to worden van uit een ruim cultuur-historisch perspectief.
Dit doet Colmjon ten aanzien van de voorbarig opgehemelde Tachtigers; hij gaat
van de stelling uit, dat de literatuur van de andere cultuurverschijnselen niet kan
afgezonderd worden, daarom de ondertitel : „een cultuurhistorische verkenning"
– en elke nieuwe letterkundige stroming bij dat geestesleven aansluit dat van
tijd- of ruimtebegrenzingen niets afweet : het verleden gaat in het heden op,
grote en kleine cultuurgebieden zijn op elkaar aangewezen, volstrekte oorspronkelijkheid is bijgevolg ondenkbaar. Het mag dan ook Colmjon tot een verdienste
aangerekend worden, dat hij aan de hand van een verbluf f ende documentatie de
verbondenheid der Tachtigers met hun oudere tij dgenoten beef t aangetoond, en,
wat nl. het naturalisme betreft, -- op de bemiddeling van een klein land als
Belgie gewezen heeft.
Mijn diepe waardering voor de belezenheid en de buitengewone speurzin van
schr. sluit echter niet in, dat ik het volkomen eens ben met de wij ze waarop
Colmjon het probleem van de cultuurverbondenheid benadert ; hiertegen heb ik
twee bezwaren.
Het voornaamste geldt het overwegend belang dat schr. aan de waargenomen
feiten hecht, waarbij hij de innerlijke gesteldheid van de schrijvers die bij deze
feiten betrokken zijn, over het hoofd ziet. Hij vergelijkt teksten, laat volledige
j aargangen van tij dschrif ten de revue passeren, stipt vakbladen en boeken aan die
een tijdelijke invloed uitgeoefend hebben, doet het belang van tussenpersonen of
tweederangsf iguren uitkomen die, op een bepaald ogenblik, in het literaire leven
hebben ingegrepen. Zij n studio wemelt van citaten en losse feiten, die ongetwij f eld
de moeite waard zijn, doch op de duur de lezer vermoeien, die, over die massa
heen, bij de kunstenaar zelf geinteresseerd is, die in welke formele gestalte dan
ook, zijn psychische inhoud obj ectiveert. Alleen maar met dit object houdt schr.
zich bezig ; over het subject, zijn levensbeschouwelijke, esthetische en morele
problematiek rept hij geen woord ; het belangrijke probleem van de geestverwantschap roert hij niet eens aan; aan de sociale, psychologische en filosofische context
schenkt hij trouwens weinig aandacht. In zijn studie zoekt men vergeef s naar de
ziel van de Tachtigers, naar hun levensbron, die er toch is, alle ontleningen ten
spijt ; ik denk vooral aan die van Verwey, Van Eeden en Van Deyssel.
Colmjon beoordeelt de Tachtigers op grond van hun afhankelijkheid van het
verleden; had hij ook geen rekening kunnen houden met hun uitwerking op
heden en toekomst ? De vraag in hoever een kunstenaar, een wetenschapsmens
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of een politicus op zijn beperkt gebi ed de loop van de geschiedenis bepaald of
gewijzigd heeft, is, naar mijn oordeel, even belangrijk als het onderzoek naar de
bronnen van zijn inspiratie of zijn beginselen ; in dat opzicht zijn de Tachtiger9
zeker niet ten achteren gebleven.
Mijn conclusie is dan ook, dat Colmjon, om tegen de onberedeneerde overschatting van de Tachtigers to reageren, het enige standpunt ingenomen heef t
dat zijn thesis ten goede kon komen, nl. dat van de gevoelloze waarnemer van de
werkelijkheid ; hij is echter hiermee in dit andere uiterste vervallen, nl. geestelijke
onderschatting der Tachtigers, wat ten slotte betekent dat het laatste woord over de
R. HENRARD
Beweging van Tachtig nog lang niet gesproken is.

B. M. BAXTER,

Albert Verwey's Translation from Shelley's Poetical Works.

Leiden, Universitaire Pers. 1963. X + 198 blz. Prijs geb. f 17.50.
Onder de gedichten van Shelley die Igloos en Verwey lazen en bespraken nemen
de gedichten van 1 816 een bij zondere plaats in, omdat ze uiting gaven aan zijn
hartstochtelijke toewijding aan het schone, Coen hij onder de betovering kwam van
`some unseen Power, remote, serene and inaccessible'. Doch hoewel Kloos de
eerste helft van Mont Blanc in 1884 vertaalde, negen jaar vc©r Verwey's vertaling
van dit gedicht in zijn geheel (samen met The Sunset en Hymn to Intellectual
Beauty), lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de filosofische aspekten van Shelley's
ontwikkeling voor_ de Nederlandse dichters in 1884 van veel betekenis w wren.
Door de betreurenswaardige vernietiging van al Verwey's brieven aan Moos moet
men in onzekerheid blijven rondtasten naar de reden waarom Verwey juist toen
de gedichten van 1816 vertaalde.
Brenda Baxter wijst erop, dat Verwey zich voor zijn eerste vertalingen (van
1881, en nu voor het eerst gepubliceerd) tot Shelley ' s latere poezie van 1820-1822
wendde. Maar in 1903, toen hij Poems Written in 1816 vertaalde, was hij, door
het humanistische idealisme dat hij met Shelley deelde, tot inzichten gekomen die
weinig overeenstemden met Shelley's natuurverering van 1816. Men zou zelfs
kunnen zeggen dat het dualisme van idee en gevoel in Shelley zijn weerklank
vond in de tegenstrijdige geaardheid van Igloos en Verwey in hun bittere vervreemding.
Het doel van deze studie was `to make some contribution to the knowledge and
appreciation of Albert Verwey's poetry by examining in detail this one aspect (de
Shelley-vertalingen) of his poetic activity' (blz. IX) . Desondanks veroorlooft de
schrijfster zich een mening over het verband tussen Verwey's dichterlijke ontwikkeling en zijn keuze uit Shelley's gedichten, in zijn jeugd, in 1903 en in 1909
(Alastor, herzien in 1922) . Zo schrijft ze (blz. 11) dat de eerste gedichten van
Shelley die Verwey vertaalde, blijkbaar vanwege de schoonheid van hun klank en
ritme gekozen waren, en dat men deze keuze om die reden als kenschetsend voor
de Beweging van Tachtig zou kunnen beschouwen. Dit is inderdaad j uist. In het
hoofdstuk over de vertalingen van 1816 leest men dat de Hymn to Intellectual
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Beauty `although one of Shelley's earlier poems, is of importance in his philosophy,
and Verwey's choice of it for translation is of interest. He too had experienced a
similar turning point in early youth and, as in Shelley's case, this experience was
not expressed until later in his poetry.' (blz. 75) Maar de vijf de (niet de zesde)
strofe van de Hymn en de aangehaalde regels van Verwey's De Gestalten van mUn
LevenstUd („Ik weet alleen dat op en mooien uchtend / Mij n donker week”
enz...) betref f en beide, niet een kentering in de f ilosof ische richting, maar louter
het vrijkomen van de scheppingsdrang in de twee jongelieden. De veel latere
f ilosof ische verdieping in Verwey, ingeluid door de kentering in Cor Cordium,
bracht hem nader tot Alastor (1815) en verder van de Poems Written in 1816.
Brenda Baxter zegt het zelf : `Beauty of form was no longer important to him
for itself alone, but only as a means of expressing the "Idea" which now pervades
his work' (blz. 138) . Maar als ze dan verder gaat : `The Poems Written in 1816
to a certain extent, but particularly Alastor were now nearer to him in spirit',
schijnt de schrijfster, verblind door de biografische overeenkomsten tussen Verwey
en Shelley, het tijdsverband niet meer to zien.
De waarde van deze studie, oorspronkelijk geschreven als Londense dissertatie,
mag echter niet in twij f el getrokken worden door kritiek op enkele meningen
over het verband tussen de vertalingen en Verwey's oorspronkelijk werk, een
aspekt dat de schrijfster uitdrukkelijk als buiten het bestek van haar studie wil
beschouwen (blz. 6 en 135). De nauwkeurige en dikwijls scherpzinnige analyse
van begin tot eind verstomt alle kritiek op de enkele gedachteverwarringen die to
wijten zijn aan een teveel aan enthousiasme ten koste van bezinning. Haar vergelijkend onderzoek werpt hier een bijzonder verhelderend Licht op de dichtkunst
zowel van Shelley als Verwey, zodat het inderdaad het zijne bijdraagt tot de kennis
en waardering van Verwey's poezie.
Wanneer Brenda Baxter in haar conclusie (blz. 137) beweert dat Verwey voor
de Engelse dichter een f ij n en van zuiver aanvoelen getuigend begrip beef t gehad,
spreekt zij een oordeel uit dat met niet minder recht op de auteur van de hier
besproken studie zelf ka n worden toegepast.
P. H. KING

Prof. Dr. G. STUIVELING, De Wording van Perks „Iris", Met facsimile's van
alle handschriften, Zwolle, N.V. Uitg. Mij, W. E. J. Tjeenk Willink, 1963,
74 blz., Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to Leiden, nr. 42, f 3.80.
Uitgaande van het standpunt, dat ieder kunstwerk een externe en een interne
geschiedenis heef t, is het hier de bedoeling van Prof. Dr. G. Stuiveling, – de
bekende exegeet van het werk en de persoonlijkheid van Jacques Perk, – met
betrekking tot diens Iris na to gaan hoe zich beide historische aspecten van het
gedicht uit juni 1881, enkele maanden dus voor zijn overlijden op 1 november
1881, feitelijk voordoen.
Te meer daar zich, precies in dit geval, het omgekeerde blijkt to hebben voor72

gedaan, vergeleken met het probleem zoals dit door de Mathilde wordt gesteld.
Van de Mathilde is de interne geschiedenis, d.i. de wordingsgeschiedenis van de
tekst zelf, slecht bekend, althans slechter dan de externe, d.i. de occasionele,
biografische geschiedenis ; van de Iris, het laatste, meest uitgebreide en, volgens
scbr., „veelzins fraaiste" gedicht van Perk, bescbikt men, van het eerste nauwelijks
meer dan vier regels groot concept tot de def initieve tekst in De Tiids piegel van
T. C. van der Kulk (oktober 1881, blz. 239-240), met daarbij tal van tussenstadia onder de vorm van tekstwij zigingen, over niet minder dan „zeven staten",
zodat de wordingsgeschiedenis hiervan als het ware baarfijn is uit to stippelen.
Wat nu de occasionele, biografische geschiedenis hiervan betreft, in dit verband
tast men veelal in het duister. Het is inderdaad niet voldoende to zeggen, dat Iris,
althans voor een deel, structureel gelnspireerd werd door The Cloud van Shelley,
om hiermee alles to hebben gezegd, vooral daar bier ook aanknopingspunten to
ontdekken zijn met de breuk tussen Perk en Kloos, voorts met de kennismaking
van Perk met Joanna C. Blancke. Het gedicht waar, volgens Kloos, „een tragoedie" achter ligt die het voor hem pijnlijk is „om weer op to rakelen", werd imrners
opgedragen aan Joanna C. Blancke. Joanna C. Blancke, Kloos, of beiden ? Het
gedicht schij nt wet zijn ontstaan to hebben kunnen danken aan een gevoel van
„absolute eenzaamheid", doorbroken door een levenslach, die er precies de dramatische i nslag van uitmaakt.
Het moest dus wel een kolf je naar de hand van Stuiveling zijn, hij die tot in
de verste uithoeken van Perk als artistiek verschijnsel is doorgedrongen, om in
dit verband „heel de werkwijze van Perks dichterschap" to kunnen blootleggen.
Wat hij dan ook in zijn tekstkritische analyse van de genesis van Iris, beginnend
met wat van bij de aanvang of altijd heeft vastgestaan tot de laatste variant toe, op
geduldige, diplomatische wijze heeft gedaan. Men mag zeggen dat door schr. Been
enkel scriptograf isch aspect van deze interne wordingsgeschiedenis over het hoof d
werd gezien ; dit niet alleen, langs deze weg enkele kenmerken van Perks dichterschap in deze tijd werden aangetoond : zijn snelheid en zekerheid van werken ;
zijn aanleg om het niet langs de moeizaamste weg to doen ; zijn handigheid om,
van de vorm uit, tot nieuwe inspirerende, scheppende kracht to komen ; ten slotte
zijn zelfkritiek. Er blijkt bier onomstotelijk uit, dit heeft Stuiveling met zijn
boekj e dan toch weer bewezen, – dat het verdwij nen van Perk, op zo j eugdige
leeftijd, en in dit creatief stadium, voor de ontwikkeling van de Nederlandse
M. RUTTEN
poezie een handicap is geweest.

ort
De Wording van het T?jdschri f t Dietsche^Warande en Be/ fort
en zUn Ontwikkeling onder do Redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn

Dr. JAN PERSIJN,

(1900-1924), Gent, Secretariaat van de Kon. Vi. Ac. voor Taal- en Letterkunde, 1963, 525 blz., IVe Reeks, Bekroonde Werken, nr. 90.
Deze door de Kon. Vi. Ac. voor Taal- en Letterkunde bekroonde monograf ie
over de wordings- en ontwikkelingsgeschiedenis van het tij dschrif t Dietsche 'Waran73

ort, en wel onder de redactie van Em. Vliebergh en J. Persyn, ze
de en Be/ fort,
betreft dus die geschiedenis in het eerste kwart van de 20ste eeuw, – bestaat, na
een inleiding over Het Be/ fort
ort (1886) en Dietsche 1J7arande (1855), waarvan ik
de antichronologische behandeling maar niet kan vatten, uit Brie compacte delen
1. De oprichting van D. W. & B. en de uitwendige evolutie ervan tot 1914;
2. D. W. & B. voor 1914; 3. D. W. & B. van 1919 tot 1924.
In het eerste deel komen achtereenvolgens aan de beurt : de kring Eigen Leven,
de sf eer to Leuven omstreeks 1900, de sf eer to Antwerpen rond de f iguur van
M. E. Belpaire, waaruit het tijdschrift zou ontstaan ; voorts de strekking, de
redactie, de stof f elijke verzorging van de periodiek, om to eindigen met Vliebergh
en Persyn als redacteurs, de eerste tot 1906, de tweede tot 1914, althans voorlopig. – In het tweede deel wordt ingegaan op de interne geschiedenis van het
orgaan, nl. tot de eerste wereldoorlog. Na een eerste en tweede hoof dstuk gewijd
aan de werving van medewerkers, door Vliebergh eerst tussen 1900 en 1902, dan
tussen 1903 en 1906, door Persyn tussen 1907 en 1914, kan voor de betrokken
periode worden overgegaan tot een onderzoek naar wat de meest vooraanstaande
medewerkers en de belangrijkskte strekkingen op literair, literairhistoriscb, bellettristisch, niet-literair gebied hebben gebracbt ; bier vallen vooral de onderverdelingen op gewijd aan de positie, niet altijd een gemakkelijke positie (er wordt,
meer dan eens, van „moeilijkheden" gewag gemaakt), van de publikatie ten overstaan van nieuwe katholieke tij dschrif ten, nl. De Groene Linde, in het bij zonder
Vlaamse Arbeid, ook ten overstaan van het Davidsfonds, de Koninklijke Vlaamse
Academie, daarbij kunstenaars als Streuvels, Van Langendonck, Van de Woestijne
en Declercq. Hier lijken, buiten de bijzondere kritische bedrijvigheid van Persyn,
althans voor het geestelijk peil van de onderneming van belang to zijn de paragrafen gewijd aan D. W. & B. en de buitenlandse literaturen, vender D. W. & B.
en Nederland. Met het derde deel, betref f ende bet tij dvak tussen 1919 en 1914,
komen aan de beurt : de reorganisatie van de groep na de eerste wereldoorlog, de
werving van nieuwe medewerkers na 1918, kritiek en literair essay, met eens to
meer de bedrijvigheid van Persyn, de bellettrie in functie van de oorlog, de tegenstelling tussen ouderen en jongeren, de niet-literaire activiteit van sommige schrijvers, vooral op het gebied van de Vlaamse strij d tussen maximalisten en minimalisten, de houding van sommigen tegenover Nederland, eindelijk de bekende crisis
van 1923, met als resultaat het ontslag van Persyn als redacteur. – Het we,rk
words besloten met een reeks bijlagen, verklaringen van pseudoniemen, initialen,
anonieme bij dragen, een bibliograf ische nota, ten slotte registers.
Het is praktisch onmogelijk, in een klein bestek als deze boekbespreking, van
man tot man to reageren op sommige voorstellingen van f eiten, interpretaties,
m.a.w. de manier waarop soms al to zeer, soms al to weinig het verwerkt materiaal
werd onderstreept of betoond, vooral daar, zoals schr. het zelf toegeeft, dit trouwens zeer verdienstelijk cultuurhistorisch werk dat meer dan een kwarteeuw katholieke en andere Vlaamse cultuurgeschiedenis betreft, „zeer veei petite histoire"
bevat. Schr. heeft overschot van gelijk als hij, onder de vorm van een vraag, de
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mening vooruitzet, dat die „kleine geschiedenis" onmisbaar is „om to komen tot
een beter inzicht in en een juistere evaluatie van de grote", en hij beweert dat de
ons bekende toppunten in de geschiedenis van het geestesleven slechts dan naar
hun werkelijke waarde kunnen worden geschat, „wanneer het hele landschap wordt
verkend waaruit die toppunten oprijzen" (blz. 12). Dit is zo, maar er blijft dan
loch nog altijd : eerst wat is toppunt, dan wat is landschap, vooral het hele landscha p. Waar begint en eindigt dit ? Zodat ik me, op mij n beurt, de vraag stet:
liggen sommige f eiten en verschij nselen, die in dit toch hoof dzakeli jk als cultuurhistorisch, „geistesgeschichtlich" bedoeld boek voorkomen, nu niet precies buiten
het landschap ?
Wat er ook van zij, achter deze monografie ligt, aan de zijde van de onderzoeker, een heel stuk leven, een leven van speurzin, noeste arbeid en vooral
uithoudingsvermogen. Aan de ene leant waren de archivalia, die hij to bestuderen
had, haast onoverzichtelijk ; aan de andere had hij het geluk, – althans wat de
nalatenschap van Persyn betreft, – rechtstreeks toegang to hebben tot minder
gekende, veelal ongekende documenten. Het een compenseerde allicht het an d.ere,
– maar dit belet dan toch niet dat op sommige aspecten van de ontwikkeiingsgeschiedenis van D. W. & B., sommige figuren, geesteshoudingen, spanningen en
ontspanningen, waarover men tot nu toe weinig of niet ingelicht was, voortaan
nieuw licht is gevallen. De Vlaamse en Hollandse literatuurgeschiedenis, het is
vooral dit gebied, dat ons uiteraard aanbelangt, – zal ongetwij f eld gediend z r j n
door de manier waarop de rol weed belicht die schrijvers als August C uppens,
Omaar Karel de Laey, Constant Eeckels, f oris Eeckhout, Lode Ontrop, Felix
Rutten, Stijn Streuvels, Karel van den Oever, Karel van de Woestijne, Lodewijk
van Deyssel, Prosper van Langendonck, Leo van Puyvelde, August V ermeylen,
om dan hierbij Vliebergh en Persyn zelf niet to vergeten, aan de periferie of
buiten, maar dan toch altijd in functie van het tijdschrift, tussen 1900 en 1924
hebben gespeeld. De Nederlandse literatuurgeschiedenis, ten minste die Welke
wetenschappelijk steeds meer preciesheid en volledigheid nastreef t, zal met deze
monografie, ook met het oog op het historisch verloop van Van Nu en Straks,
Vlaanderen en prat hierop gevolgd is, moeten rekening houden.
M. RUTTEN

Dr. ROGER HENRARD, Aienno ter Braak in het licht van Friederich Nietzsche.
Uitgeverij Heideland, Hasselt 1963, 287 blz. (Bibliotheek voor literatuurwetenschap, fir. 1)
In 1957 promoveerde R. Henrard to Luik op een getypt proefschrift waaruit
hij in 1958 een kort gedeelte liet drukken bij Marcel' Didier onder de titel
Menno ter Braak, Nietzsche en het Cultuurprobleem. Dit was de eerste wetenschappelijke verhandeling over het werk van Ter Braak. Ze werd in 1962 gevolgd
door een Amsterdamse dissertatie van A. Borsboom, over Menno ter Braak, on per-

soonlijk nihilisme en nihilistische persoonlUkheid.

Zonder dit gestencylde boek to
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kunnen raadplegen, werkte Henrard zijn vertoog om tot een boeiend leesbaar en
helder ingedeeld geschrift, waarmee de nieuwe Bibliotheek voor Literatuurwetenschap van Heideland to Hasselt wordt geopend.
Hij behandelt zijn stof met een onmiskenbare schroom. Ze komt voort uit het
beeef, dat in de geschriften van Menno ter Braak, ruim twintig jaar na de dood
van de auteur, nog een kracht van persoonlijkheid leeft, die zich tegen een
uitsluitend wetenschappelijke beschouwing verzet. Hij wil die kracht eerbiedigen,
maar wenst haar toch to onderzoeken en naar vermogen to beoordelen. Hierbij
gaat hij niet to week als een levensbeschrijver. Zelfs bij de bespreking van Ter
Braaks afzonderlijke geschriften houdt hij niet allereerst rekening met hun opeenvolging in de tij d, al ziet hij wel in, dat de hoof dmotieven enigermate verschoven
naar omstandigheden en dat enkele gelegenheidsgeschriften beoordeeld moeten
worden in samenhang met de openbare gebeurtenissen, die er aanleiding toe gaven.
Ze beinvloedden de uitdrukkingswij ze, doch wij zigden de algemene wereldbeschouwing van Menno ter Braak nauwelijks.
Om na to gaan, hoe die ontstaan en gegroeid is, hoe ze haar vorm kreeg door
ervaring, botsing, vergelijking, uitwisseling en begrenzing, zou volledige, of toch
ruim overzichtelijke kennis nodig zijn van allerlei particuliere levensbijzonderheden, waarover Ter Braak nooit mededeelzaam is geweest. Hij vertoonde, ook in
de dagelij kse omgang, een gesloten karakter.
Weliswaar kreeg de schrijver inzage in de biograf ische aantekeningen, die prof.
J. W. G. Ter Braak opstelde zonder ze to publiceren en kon hij de onuitgegeven
briefwisseling van Menno ter Braak met Jan Greshoff raadplegen, maar hoe
bescheiden hij bleef, mag blijken uit het feit, dat hij pas op blz. 226 met een
enkel woord zinspeelt op een vroege j eugdlief de van Menno ter Braak, waarover
in diens briefwisseling met E. du Perron, voorzover ze tot heden openbaar gemaakt is, de gewichtigste mededelingen werden geschrapt. Berichten over het
gemoedsleven laten zich schaars verzamelen uit de gedrukte stukken. Hieruit
komen zo goed als Been gegevens to voorschij n over de kindertij d, de school j aren,
de j eugdlectuur, het ontwaken van de eerste genegenheden, de verhouding tot
ouders, f amilieleden en schoolkameraden, de vreugden en verschrikkingen van de
vroegste groeitij d.
Reeds op de eerste bladzijde van het eigenlijke betoog (blz. 13) stelt Henrard
een lichte tegenstelling vast tussen de herinneringen van Menno ter Braak en die
van zijn j ongere broer. Ze betref f en de protestantse geloof svoorstellingen, waarin
hun vader en moeder de kinderen opvoedden. In dit verband spreekt Henrard over
Menno ter Braaks „isolerend intellectualisme". (blz. 14) . Dit is een zwaar woord
voor de innerlijke houding van een schooljongen tijdens de vrijzinnig-gekleurde
catechisatie-les, doch uit de Berichten van Ter Braak zelf moet besloten worden,
dat de gekozen aanduiding juist is.
Hoe ontstaat bij een leerli ng in de eerste klassen van het gymnasium een isolerend intellectualisme ? Af gezien van erf f actoren, waarover wij Been weet hebben,
zolang de f amiliegeschiedenis niet zorgvuldig onderzocht is, kan het verschij nsel
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verklaard worden als een vlucht of als een compensatie. De sobere gegevens, waarover wij beschikken, laten de indruk na, dat in dit geval beide factoren gelijktijdig
hebben gegolden. Ter Braak heeft bij herhaling de groei van zijn intelligentie
toegeschreven aan een gevoel van onvolwaardigheid bij allerlei lichamelijke oefeningen. Hierin overtroffen hem zijn vriendjes. Het is mogelijk, dat hij om dezelfde
reden hun overwicht vreesde. De dokterszoon op de dorpsschool kan zich schrijnend de mindere voelen van grover toegeruste knapen, die hem plagen of opzij
dringen. Gelijktij dig weet hij, dat hij niet hun werkelijke „mindere" is. Dit zegt
hem zijn beschaving, zijn standsgevoel, zijn droomvermogen en wellicht ook zijn
lectuur, die in zulke gevallen meestal de belangstelling van de schoolkameraadjes
to boven gaat.
Op het gymnasium to Tie! leerde Ter Braak van de vrijzinnige predikant Van
der Brugh de denkwij ze van Hegel kennen. Dit is op zichzelf genoeg om to
overtuigen, dat zijn isolerend intellectualisme geen hooghartige verwaandheid was,
al kon het zo lijken, dock een pijnlijk heimwee. Dit voelde hij zich niet gedrongen, to belij den. Op zijn hoogst wend het waarneembaar voor vertrouwelingen.
De historische figuur van Menno ter Braak neemt pas gestalte aan tij dens de
jaren, waarin hij studeerde aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. Dit
was van 1921 tot 1928. Hij werd geen corpslid, omdat hij weigerde, zich to
onderwerpen aan de ontgroening. Wellicht ontmoetten in deze vroege onwil tot
sodalitische gemeenschap vlucht en compensatie, arrogantie en heimwee elkander
opnieuw. Het is de bedoeling van Roger Henrard, de complexe persoonlijkheid
van Menno ter Braak to doorgronden (blz. 7) . A1s grondslag hiertoe aanvaardt
hij „de problematiek geworden polariteit van eenheid en pluraliteit, geest en stof,
!even en dood" (blz. 38) . Hierom leek het mij van belang, de vestiging van
deze polariteit in het gemoedsleven, of misschien nog juister : in de vitale zone
van de persoonlijkheid, terug to voeren naar de schamele gegevens uit de vroegste
jeugd. De taal van Ter Braak wemelt van tegengestelde begripswoorden, waarvan
de scherpte vaak wordt aangeslepen in de zinsbouw. Doch wat Henrard gelukkig
geen ogenblik uit het oog verliest is „de complementaire verhouding van de twee
polen" (blz. 133). Hierdoor vervloeien de tegenstellingen tot een boeiende wisselwerking, die ook de stijl van de boeken speels en levendig houdt, dwars tegen de
schijn van hun doctrinair radicalisme in.
Bij de lectuur van Henrards boek kost het niet de geringste moeite, zulke
begrippenparen van Ter Braak to verzamelen ; op sommige bladzij den staan er
hele groepen bij elkaar. Het kan nuttig zijn, de meest karakteristieke even aan to
duiden. Centraal is voor de beginperiode van Ter Braaks werk de tegenstelling
„dichter" en „burger", gelijk die voorkomt in zijn eerste zelf standig essay Het

Carnaval der Burgers.
Henrard toont aan, dat ze in wisselgedaanten levenslang de beslissende tegenstelling blijft. Ze wordt verbreed tot individu en gemeenschap ; – versmald tot
kunstenaar en intellectueel ; – verhevigd tot schepper en vernietiger ; -- ironisch
gemodificeerd tot puber en senex ; – spe!enderwijs omgezet in toekomstspeculant
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en dogmaticus ; maar weer in het ernstige getrokken tot het verschil tussen het
productieve en het meditatieve mensentype ; geabstraheerd naar begrip en woord,
redelijkheid en irrationaliteit, zindelijkheid en oneerlijkbeid, overstromende vitaliteit en wegkwijnende vitaliteit, openbaring en verloochening van het leven, hoofdzaak en bij zaak ; daarna weer heel concreet verdicht tot het conflict van geest
en vuist of geest en macht, leer en discipline, menselijke waardigbeid en perverse
bestialiteit.
Nergens hef f en deze tegenstellingen elkaar volledig op, althans niet in de
zichtbare wereld. Er bestond voor Ter Braak geen onzichtbare wereld. Zij n of wij zing van iedere transcendentie beperkt de paradoxie van de polen tot bun onderlinge spanning, ontmoeting en vervloeiing. Het spel wordt binnen een waarneembare speelruimte opgevoerd. Het heeft geen katharsis in de eeuwigheid en zelf s
niet in de toekomst.
In dit opzicht heeft Henrard gelijk, wanneer bij de paradoxen bij Ter Braak
onderscheidt van de paradoxen bij Chesterton. Hij schrijft hierover : „De paradox
is bij Chesterton een spel, een ongevaarlijk spel, want het heeft plaats onder het
toezicbt van de transcendentale eenheid, die alle tegenstellingen oplost. – Bij Ter
Braak ontbreekt deze verzoenende hogere eenheid. De omkeerbaarheid van de
paradox is geen schijn meer, maar werkelijkheid : de antichrist bootst niet Christus
na, doch is in Christus aanwezig ; de macht doorkruist de geest, en vice versa. De
paradox is dus geen spel meer, maar de ernst zelf ." (blz. 134) .
Het is evenwel opvallend, dat de polariteit van spel en ernst in het werk van
Ter Braak lang niet zo'n grote rol speelt als in het werk van Chesterton. Binnen
deze tegenstelling schuilt er een gemis van consequentie in de samenvoeging bij
Henrard van de woorden : „ongevaarlijk... want". De transcendentale eenheid
maakt de geestelijke levenskans eerder hachelijk dan veilig, terwijl de omkeerbaarheid van de paradox het vernuft eerder bevredigt dan de ziel.
Ziel is een woord, dat Menno ter Braak vermeed, behalve een enkele keer, als
het gebruikt kon worden in de overdrachtelijke betekenis, waaruit het adjectief
„zielig" gevormd werd. Wellicht mag ik in dit verband terloops opmerken, dat
Henrard zijn voetnoot 123 op blz. 109 weggelaten of vervangen zou hebben,
indien hij voor de weergave van de debatten tussen Menno ter Braak en mij
gebruik had kunnen maken van de volledige, doch gewij zigde of druk van mij n
teksten in het tweede deel van mij n Verzamelde Geschrif ten. Wat ik daar wegliet, schrapte ik niet zonder reden.
In de problematiek van de persoonlijkheid, gelijk Menno ter Braak haar stelt,
werden bijbelse begrippen, voorzover die tot hem doordrongen in zijn jeugd,
zorgvuldig vervangen door nietzscheaanse, doch ten opzichte van de nietzscheaanse
eschatologie met de Uebermensch en de nietzscheaanse parousia met de eeuwige
wederkeer, behield hij het voorbehoud van de werkelijk ongelovige. Zo komt het,
dat hij het ressentiment buiten iedere polaire verbinding waarneemt. Het is een van
de zeer weinige kernwoorden uit zijn verzameld werk, waaraan hij geen binnendringend en slopend contrarium meegaf. . Wel zocht hij naar een tegendeel van
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de rancune, doch hij vond alleen het compromis, dat er geen omkeer van is, maar
een ontwijking. Ook in zijn aanhankelijkheid jegens Nietzsche wilde hij vooral
niet doctrinair zijn. Als overtuigd Nietzscheaan blij f t hij vrij zinnig.
Dit heeft Henrard begrepen, toen hij in de vergelijking van beider cultuurfilosofie en hiermee van beider tragiek, duidelijk aantoonde dat Menno ter Braak
een eigen weg ging. Die weg werd of gesloten, voordat hij ten einde was gegaan.
Dit kan de opvatting wettigen, dat Ter Braak nooit een werkelijk einde voor ogen
heeft gehad, doch steeds een wijkende einder, gelijk een kind, dat wandelen wil
naar de poort van de zonsondergang. Die mening wordt dan ook door Henrard
als de definitieve beschouwd. Het kan nochtans zijn, dat uit Ter Braaks correspondentie, gevoerd tij dens de laatste maanden van zijn leven, een gewi zigd inzicht
to voorschijn zal komen. Schipperen is geen zeilen naar de horizon. Toen de
nietzscheaanse eschatologie in het nazidom zichtbaar dreigde to worden, veranderde
Menno ter Braak van koers. Hij richtte zich, voorzichtig, en voorlopig zonder
bindende consequentie, op de eschatologie van Pascal.
Wat dit betreft, kan het zin hebben, dat Henrard in de herdruk, die zijn
uitstekend boek verdient, op blz. 230 het woord „eenmaal" vervangt door de
datum 1 april 1940. De redevoering, die Menno ter Braak toen uitsprak in het
Concertgebouw to Amsterdam, en die zijn laatste geweest is, behandelde het
antisemitisme. Ze werd voorgedragen van blocnote-velletj es, waarop vermoedel ijk
de nooit gedrukte tekst in losse notities stond samengevat. Menno ter Braak had
vaker de j odenvervolging bestreden. Met andere sprekers tezamen op een groot
podium voor een stampvolle zaal deed hij het niet uitsluitend voor eigen gelegenheid. Hij verenigde zich met de voorstanders van een beginsel.
Van welk beginsel ? Niet het beginsel van gelijkheid, volgens hetwelk hij het
ressentiment van het gepeupel herleidde uit de ontwikkeling van het christendom.
Eerder het beginsel van de menselijke waardigheid, dat echter een verbreding
ondergaan moest om voor deze doelstelling bruikbaar to worden. Het moest zijn
vertikalisme toepassen op de geografische verspreiding en bedreiging van het
mensonterend euvel.
Consolidering van geestelijk bezit was voor Ter Braak meer dan een tegemoetkoming aan de nood van omstandigheden. Het was een wezenlijke zelfverlooche
ning. Hij verachtte dit woord, omdat hij zijn ontwikkeling buiten iedere transcendentie wenste to houden. Dit kon in mci 1940 niet meet. Om deze reden is de
datum van de laatste toespraak het vermelden waard.
Nog twee kleinigheden in het krachtige betoog van dr. R. Henrard vragen bij
herdruk om verbetering. Het is niet juist, dat Henri Bruning door Menno ter
Braak „een geprolongeerde puber" genoemd werd. (blz. 263) Deze uitdrukking
was door een andere schrijver gebruikt, waarschijnlijk door J. van Heugten S.J.
Op de plaats, waarnaar Henrard verwij st (7, 21 5), haalt Ter Braak haar onder
voorbehoud, ofschoon niet geheel zonder instemming, aan uit andermans werk
en dus tussen aanhalingstekens. Voor eigen rekening noemde hij Henri Bruning
(7, 111) „een romanticus van het katholieke dogma". Het is de moeite waard,
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to onderzoeken wat voor Menno ter Braak het begrip „romantiek" inhield en
uitsloot. Om zulk een semasiologische studie vragen meer woorden, die hij schijnbaar argeloos „in algemene zin" gebruikte.
Op blz. 253 veronderstelt Henrard, dat een gesprek van Menno ter Braak met
de man, die hij Dubois noemt „even reeel" was als een onderhoud van Ter Braak
met mij, dat verderop ter sprake komt. Hij bedoelt we!, dat het gesprek evenzeer
werkelijk heeft plaats gevonden als het onderhoud met mij. Welnu : ik kan hem
verzekeren, dat het bier bedoelde onderhoud van het begin tot het einde gefingeerd is. Ter Braak en ik hebben elkaar bij herhaling gesproken, maar nooit op
het redactiebureau van het dagblad, waaraan ik werkte, en ook nooit over het
onderwerp, dat bier wordt aangeduid als de stof van ons gesprek. Henrard citeert
een fragment uit een onvoltooide roman van Menno ter Braak alsof het een
verslag van echte gebeurtenissen zou zijn. Het is verbeeldingswerk, dat zijn realiteitsgehalte dankt aan het compositieve vermogen van de schrijver, niet aan de
werkelijke toedracht van de verhaalde feiten. Dit bericht kan tot voorzichtigheid
aansporen bij het maken van biografische gevolgtrekkingen uit de romans van
Menno ter Braak. Ze hebben een grondslag in de ervaren werkelijkheid, dock ze
zijn geen getrouwe weergaven van gebeurtenissen, die naar plaats en tij d narekenbaar zouden zijn.
Door zich bij zijn onderzoek to bepalen tot de cultuurfilosofie van Ter Braak,
drong de schrijver binnen in de brongebieden van diens fundamenteel pessimisme.
Hij schrijft bier gevoelige bladzijden over. Toch verbindt hij dit pessimisme,
waarover alsnog de vraag mag worden gesteld, of het in eerste instantie levenspessimisme dan wel cultuurpessimisme geweest is, naar mijn smaak wat nauw
aan de protestantse grondstelling over de algemene verdorvenheid van de menselijke natuur. Dat enig relict hieruit zijn invloed liet gelden, is aannemelijk, maar
dat bij Menno ter Braak de protestantse levensbeschouwing een overheersende,
hoewel ontveinsde, druk op het gemoedsleven zou hebben achtergelaten, lijkt mij
uit de thans beschikbare gegevens niet stellig aantoonbaar. Dan zie ik nog eerder
als ondergrond van het tragische levensbesef de onbevredigbare hunkering naar
een gemeenschap van gelijkgestemden, die to geestelijk ontwikkeld zijn zou om
de gelijkheid uit to drukken in symbolen. Misschien wekte muziek in Menno ter
Braak een gelukservaring, die deze hunkering naar bovenzinnelijke harmonie
gemakkelijker kan verklaren dan de overblijfsels van een afgezworen uitverkiezingsleer.
W. ASSELBERGS
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OVER DE ELCKERLIJC
DE ELCKERLIJC ALS ALLEGORISCH SPEL
L'allegorie est le vrai langage poe'tique, ne de
l'insu f f isance de mots 1.
Allegories are far less of teni the dull systems that
they are reputed to be than they are symbolic
power struggles .

Wie de waarde van een allegorisch spel wil bepalen, moet nagaan
wat de waarde is van de in het spel optredende allegorische figuren. Hun
karakter en hun wijze van optreden bepalen imrners de innerlijke structuur van het spel. Vertegenwoordigen zij waarachtig levende mensen en
echt existentiele begrippen, dan zal het spel in z'n geheel geslaagd zijn.
Heeft de auteur in hen slechts abstracte, levenloze mensen en begrippen
verbeeld, dan heeft het spel weinig inhoud, dan kan de von m niet
overtuigen .
Voor we een waardering geven van de Elckerlijc als allegorisch spel
gaan we dus eerst na wat de waarde is van de erin optredende personen.
a. Elckerlijc, de hoof dpersoon, verbeeldt iedereen en alien. Toch is
hij niet het type van objectieve algemeenheid, de Mens 3 , ook niet een
abstractie 4 , maar hij is een echt levend mens. Dat heeft de auteur weten
to bereiken door deze persoon in de tijd to plaatsen : Elckerlijc heeft
een bepaalde leeftijd, hij is over de middaghoogte van het leven heen
1 E. Baes,
Le Symbole el l'Allegorie, in : Memoires couronnzs et autres mernoires,
publies par l'Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique,
Tome LIX, Bruxelles 1899-1900, p. 129.
2 A. Fletcher, Allegory, they Theory of a Symbolic Mode, New York 1964, p. 23.
s W. Kramer, Allegorie als literair stijlprincipe, N.Tg. 34 (1940), blz. 361 e.v.
ook gepubliceerd in : Literaar-Stilistische Studien, Groningen 1950, blz. 227.
J. van Ham, In Vacuo, Spiegel der Letteren VIII, blz. 271-275.
4 G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde I, 2e herz .
druk, 's-Hertogenbosch 1957, blz. 290.
5 Zie het artikel De leeftijd van Elckerlijc, N.Tg. 59 (1966), 3e aflevering.
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Dat heeft de schrijver ook bereikt door deze mens to tekenen als iemand
die in levende relatie staat tot de ander (God en de medemens) en het
bezit (Tgoet). Die relatie is in alle gevallen een schuldige relatie. God,
die als Schepper alles aan de mens gegeven heeft, het Leven en het bezit,
svordt door Elckerlijc gevreesd noch gekend
vs. 1-3 Ick sie boven uut mij nen throne,
dat al, dat is int smenschen persone,
Lee ft t uut vresen, onbekent

's.

Ook Elckerlijcs verhouding tot het bezit is een schuldige relatie:
vs. 6-9 Opten aertschen scat sijn si versot.
dien hebben si voer gode vercoren
ende mi vergheten, die hier to voren
die doot heb geleden doer tsmenschen prof ijt.
En deze relatie tot Tgoet duet hem in schuldige relatie staan
tot zijn medemens: de arme krijgt van Elckerlijc niet wat hem toekornt
en om zich to verrijken berooft Elckerlijc de minderbedeelde van zijn
rechtmatig eigendom :
vs. 18 Want donnosel heeft mij seer gheclaecht 7.
Deze werkelijk levende Elckerlijc, met zijn bepaalde leeftijd en zijn
zeer concrete schuld in het verleden en het heden, geeft op het toneel
gestalte aan de onrechtvaardige mens uit de bijbel, de mens die r.
schuldige relatie staat tot God en de medemens, wat duidelijk wordt
uit het feit dat hij het bezit op onjuiste wijze beheert en begeert. Hij
is de levende mens van alle tijden, tegelijk ieder mens en alle mensen.
b. Die Doot vertegenwoordigt in de Elckerlijc meer dan het levenseinde van de hoofdpersoon. Hij stelt de dood voor met alle gedachten
die er in de bijbel aan verbonden worden. Hij staat in dienst van God:
als God besluit, „dat justicie wercken moet" (vs. 44) , dan zendt Hij
daartoe die Doot als bode naar Elckerlijc. Daardoor staat hij ook in
relatie tot Elckerlijc. Hij is het antwoord op, de straf voor het schuldige
verleden en heden van de hoofdpersoon, en voor de toekomst draagt hij
hem op „pelgrimagie" to gaan en „rekeninghe" to doen. Deze dood,

s De verzen uit de Elckerlijc worden geciteerd naar de uitgave van H.J.E. Endepols,
Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc, 6e herz. druk, Groningen 1955.
7 Vgl. voor deze interpretatie van „donnosel" het artikel Over de betekenis van enkele
allegorische f iguren in de Elckerlijc, Spiegel der Letteren, IX, afl. 1.
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verbonden met God en met de hoof dpersoon in z'n verleden, heden en
toekomst, vertegenwoordigt voor de hoofdpersoon ongetwijfeld een gebeuren. Een gebeuren zo levend en persoonlijk, dat het alleen door een
persoon adequaat kan worden verbeeld.
c. Gheselscap en Vrienden ende Maghe vertegenwoordigen groepen
van mensen. Gheselscap vertegenwoordigt Elckerlijcs kameraden, het
„genootschap" waartoe hij behoort. De woorden „ghesel", „gheselscap"
en „ghesellz c" hebben in de middeleeuwen herhaaldelijk een zeer twijfelachtige betekenis 8 . Als Karel aan Elegast voorstelt samen een schat to
gaan stelen, doet hij dat met de woorden :
Willewire omme doen onse macht
600 Ende ghesellen sijn to nacht ? '9

En Anna Bijns zegt :
Oft priesters ooc somti j ds lachen en singen,
Bij gaet gheselscap dansen en springhen,
En oft sij in vreuchden waren de meeste,
Sal men se begrij pen met sulcken dinghen,
Al siet men hen ooc een bacxken uutbringen,
Sgelijcx ooc wachten met blijden gheeste ? 1M

Elders gebruikt zij het woord „gesellijc" als synoniem van wereldsgezind :
Tvleesch steect tegen den geest altij t rebellij ck
En de werelt vecht mij ane seer sterckelijc.
Ic luyster na haer, want is ben gesell )c, 11

Tegen deze achtergrond wordt het onbetrouwbare karakter van de
persoon Gheselscap in de Elckerlijc wel zeer begrijpelijk en levensecht.
De woorden :
vs. 248-251 Waert to drincken een goet ghelaghe,
Ick ghinc met u Cotten daghe,
Oft waert ter kermissen, buten der stede,
Oft daer die scone vrouwen waren

s J. W. Muller, Van den Vos Relnaerde, Exegetische Commentaar, Leiden 1942, aant.
bij vs. 1485-1486, blz. 89.
9 R. Roemans en H. van Assche, Karel ende Elegast, 4e druk, Klassieke Galerij, nr. 9,
Amsterdam 1959.
10 W. L. van Helten, Ref ereinen van Anna Bijns, naar de nalatenschap van Mr. A.
Bogaers, Rotterdam 1875, Ie Boeck, Refereyn XIII.
11 idem IIIe Boeck, Refereyn LII.
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vs. 255-257 Oft woudi yemant doot slaen,
Ic hulpen ontslippen tot in die broock
ende oec cloven ontween.
passen geheel in deze sfeer. Gheselscap krijgt er een bepaald karakter
door, gaat erdoor leven als een bepaald type mens en zijn weigering om
met Elckerlijc de „pelgrimagie" to gaan wordt er volkomen door verantwoord.
Vrienden ende Maghe vertegenwoordigen Elckerlijcs verwanten. J. W.
Muller beef t erop gewezen, dat vrienden in deze combinatie bloedverwanten betekent 12 en D. Th. Enklaar heeft in een brief aan H. J. E.
Endepols aangetoond, dat maghe hier opgevat dient to worden als bloedverwanten van vaderszijde en vrienden als bloedverwanten van moederszijde (resp. de figuur van Maghe en Neve): 13. Hun karakter komt met
dat van Gheselscap overeen. Evenals hij geven ze Elckerlijc eerst de
belofte hem steeds bij to staan, maar als het er op aan komt, als het hun
duidelijk wordt, dat Elckerlijc voor God rekenschap moet afleggen, laten
ze hem in de steek :
vs. 296-297 Al woudi yemant doot slaen, (Maghe)
Wi helpen u daertoe.
vs. 323-325 En laet niet haesten beste. (Neve)
Ten is tot gheenre f eesten to lopen,
Noch tot gheenre sollen i
vs. 335-338 Ic en wil niet mede, gheseyt opt plat, (Neve)
Oec heb is uutstaende to rekenen wat,
daer ben is noch qualic op versien ;
dus blive is hier.
De wijze van optreden van Gheselscap en van Vrienden ende Maghe
en de woorden die zij tot Elckerlijc spreken, geven echter niet alleen
hunzelf een bepaald, levend karakter, maar ze maken ook duidelijk wie
Elckerlijc is. Door deze figuren op het toneel to zetten maakt de auteur
op meesterlijke wijze het verleden van de hoofdpersoon zichtbaar. Elckerlijc behoort immers tot hun groep ! Als zij zal ook hij gemakkelijk
geneigd geweest zijn tot moorden, zal ook hij kermissen bezocht hebben
en de plaatsen „waer die scone vrouwen waren". Wat in de inleiding
aan Elckerlijc verweten wordt:
12 J. W. Muller, a.w.,
13 H. J. E. Endepols,
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blz. 88.
a.w, aant. bij vs. 284, blz. 48.

vs. 10-12

vs.

Och hovaerdie, ghiericheyt ende nijt
Metten .VII. dootsonden vermoghen,
Hoe sidi ter werelt nu voert gethoghe !

16-18 Dye .VII. duechden die machtig waren,
Sijn alle verdreven ende verjaecht,
Want donnosel heeft mij seer gheclaecht.

krijgt door het antwoord van deze figuren wel een zeer concrete inhoud.
d. Tgoet stelt eveneens het verleden van Elckerlijc voor. Deze figuur

is immers de gestalte van Elckerlijcs zondige daden. De verwaarloosde,
de niet gebruikte mogelijkheid tot het goede wordt er door voorgesteld.
Elckerlijc had immers Tgoet kunnen gebruiken om de armen to helpen :
vs. 401-404 Maer haddi mi (ghemint) bi maten
Ende van mi ghedeylt den armen,

So en dorf stu nu niet kermen
Noch staen bedroeft, dat u nu swaer is.
Erger flog: Tgoet is ook het resultaat van Elckerlijcs zondige laden.
Om rijk to worden heeft Elckerlijc anderen onrecht aangedaan, heeft hij
geroofd en gestolen. Dat blijkt uit de inleiding,
vs. 18 Want donnosel heeft mi seer gheclaecht.
dat blijkt ook uit Elckerlijcs testament. Hij schenkt daarin immers d^2
ene helft van Tgoet aan de armen en de andere heeft geeft hij terug
aan wie het op onrechtmatige wijze ontnomen is:
vs. 668-674 In caritaten ende in rechter oetmoede
denl is den armen van m?inen goede
Deen he/ f t, ende dander hel f t daer nae
Ghevick, daer si sculdich is to gaen.

dit doen is den viant nu to schanden,
Om los to gaen uut sinen handen,
Nae mijn leven in (desen) daghe.
Het is een meesterlijke greep van de auteur geweest dit bezit, dit op
onrechtmatige wijze verkregen en behouden bezit, als een persoon voor
to stellen. Het vertegenwoordigt immers een levende macht. Het is de
god, die in de inleiding genoemd wordt :
vs. 6-7 Opten aertschen scat sijn si versot.
dien hebben si voer gode vercoren
Het is de macht die Elckerlijc liefheeft :
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ick heb u neck ghemint
Mijn leefdaghe tot opten tijt van nu.
Het is de levende macht, die Elckerlijcs toekomst mede bepaalt :
vs. 390-391 Want u rekeninghe sal onghereet zijn
voer god almachtich, mits minen scouwen.
Een levende macht, zo verleidelijk en satanisch, dat Elckerlijc haar de
schuld tracht to geven van zijn zondige daden :
vs. 419-421

Och valsche goet vermaledijt,
Hoe hebdi mij in u net bevaen
Verrader Gods.
Ghi hebt dat al u selven ghedaen, (Tgoet)

Alleen een persoon is in staat dit levende, schuldige karakter van Tgoet
ten voile uit to beelden.

e. Duecht stelt in het spel achtereenvolgens voor :
1. het vermogen tot het goede, dat niet gebruikt kan warden:
vs.

460-462 ick come u bidden uuttermaten (ElckerlUc)
Dat ghi daer met mi gaet.
Al mocht mi a1 die werelt baten, (Duecht)
ick en konst niet alleen ghestaen.
Dit paradoxale karakter van Duecht wordt veroorzaakt door Elckerlijcs zonden :

vs. 465-468 Dit hebdi mi al ghedaen.
Haddi mi volcomelij c ghevoecht,
Ic sou u rekeninghe, die nu onreyn is,
Ghesuvert hebben, des u siel in weyn is.
2. het vermogen tot het goede, dat, nadat Elckerlijc berouw heeft gekregen en gebiecht heeft, wel gebruikt kan worden :
vs. 595-597 God danc ! is beghin nu wel to gaen,
Want elckerlijc heeft mi ghenesen.
Dies wil is eewich bi hem wesen.
3. het vermogen tot het goede, dat gebruikt wordt: Duecht laat Elckerlijc
Wijsheyt, Cracht en Scoonheyt roepen, die hem „alle duecht raden"
(vs. 661) . En Elckerlijc gebruikt deze mogelijkheden : zij zijn
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aanwezig bij het maken van het testament en bij Elckerlijcs gang naar
de priester.
4. het verwerkelijkte vermogen tot het goede, de goede werken, die met
Elckerlijc meegaan tot voor de rechterstoel van God:
vs. 858-859 die duecht sal nu haer selven melden
Voer hem, diet al ordelen sal.
Op onovertrefbare wijze heeft de auteur in deze figuur van Duecht gestalte gegeven aan het bijbelse, het oudtestamentische begrip gerechti gheid. Zedaka, gerechtigheid, is in het Oude Testament een mogelijkheid
van de wens. Een mogelijkheid die gebruikt wordt4 of die ongebruikt
blijft liggen (de zieke Duecht). De mens die deze mogelijkheid tot het
goede niet gebruikt, is schuldig, want hij gebruikt de mogelijkheid tot
het kwade. Wil hij weer gebruik maken van zijn mogelijkheid tot het
goede, dan moet hij zich eerst van zijn schuld bevrijden door belijdenis
van zonden, door boetedoening en door oprecht berouw.
De mens die deze mogelijkheid tot het goede wel gebruikt, is naar
bijbels spraakgebruik een rechtvaardige 14, die getooid wordt met wijsheid, kracht en schoonheid. Die „tooi" is tegelijk middel tot en instrument van de gerechtigheid. Daarmee verricht de rechtvaardige mens daden waaruit blijkt, dat hij in de juiste verhouding staat tot God en tot de
medemens. En die mogelijkheid tot het goede is Been abstractie. D
„goede" wordt openbaar in de handelingen van de mens met zijn bezit.
Ontvangt de mens het bezit als leen van God, dan zal hij God dienen
door de arme medemens ermee to helpen. Beschouwt hij het bezit echter
als zijn eigendom, dan zal hij er steeds op uit zijn dat beziti
to vermeerderen, ook ten koste van de acme medemens. De auteur is zich van dit
concrete karakter van Duecht ten voile bewust geweest. Hij plaatst haar
lijnrecht tegenover Tgoet. Terwijl Tgoet zegt, dat hij Elckerlijcs geschrif ten bedorven heef t :
vs. 387-389 Ic heb zeer u pampier verweert,
Want al u sinnen hebdi verteert
Aen mi ; dat mach u leet zijn.
wijst Duecht erop, dat de situatie anders geweest zou zijn, als Elckerlijc
zich tot haar had gewend :
14 N. van Wijk, Franck's Etymologisch Wloordenboek der Nederlandsche Taal,
2e druk,
's-Gravenhage 1949, in voce rechtvaardig . eig. „een rechte vaart, gang hebbend".
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vs. 466-468 Haddi mi volcomelijc ghevoecht,
Ic sou u rekeninghe, die nu onreyn is,
Ghesuvert hebben, des u siel in weyn is.
Het concrete en existentiele karakter van het bijbelse begrip gerechtigheid, dat in gesprek, preek en studie slechts moeizaam onder woorden
wordt gebracht 15, is door de auteur van ons spel in de f iguur van
Duecht ten voile zichtbaar gemaakt. Het is een levende, een op het
concrete gerichte gerechtigheid geworden, doordat ze als persoon is voorgesteld.
f. Kennisse vertegenwoordigt als Kennisse Gods eveneens een bijbels
begrip. Uit het spel is niet op to maken of deze kennis een transcendent
of een immanent karakter heeft. In ieder geval verschijnt ze niet als een
bovennatuurlijk persoon ten tonele. Duecht, de immanente, menselijke
gerechtigheid, stelt haar voor als Naar zuster (vs. 485) .
Deze Kennisse Gods staat in nauw verband met de Kerk, waar men
God in zijn woord en sacrament leert kennen. Ze brengt Elckerlijc immers
onmiddellijk naar „thuys der salicheden" (vs. 504) . Daar, voor Biechte
gekomen, vervult ze Elckerlijc van kennis van zonden (vs. 522) en staat
ze hem bij ais hij boete doet. Vervolgens laat ze hem leven als berouwvol
mens (ze kleedt hem met „tcleet der berouwenissen", vs. 619) en ze
begeleidt hem verder op het pad der gerechtigheid. Zij wijst Elckerlijc
crop, dat bij, als rechtvaardig mens, gebruik moet maken van zijn middelen tot gerechtigheid. Terwijl Duecht in dit verband Elckerlijc zijn
Wijsheyt, Cracht en Scoonheyt laat roepen, beveelt Kennisse hem zijn
Vij f Sinnen als zodanig to gebruiken.
Daar deze Kennisse Gods precies weet wat Gods wil is, kan zij kritiek
leveren op de slechte priesters, die tegen Gods wil ingaan (vs. 721-734) .
En bij het sterven blijft zij Elckerlijc bijstaan : Kennisse Gods is onsterfelijk, doordat de bron en het object van die kennis onsterfelijk is.
De auteur moet geweten hebben, dat het bijbelse begrip van Kennisse
15

G. Kittel, Theologisches i/orterbuch zum Neuen Testament, 2er Band, Stuttgart

1935, blz. 194-214.
K. Hj. Fahlgren, Sedaka, nahestehende and entgegengesetzte Begrif f e Im Alten Testa
ment, Inaugural-Dissertation, Uppsala 1932, blz. 78-119.
W. ten Boom, Oud-Testamentische Kernbegrippen, Amsterdam 1948, blz. 36-42.
R. Mach, Der Zaddik in Talmund and 1Vlidrasch, Leiden 1957.
H. M. Kuitert, De spel'ers en het spel, Carillon -Reeks nr. 4, Amsterdam 1964, blz.
60-70.
A. Dunner, Die Gerechtigkeit nach dem Alten Testament, Kiln 1963.
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Gods een dynamisch, een existentieei begrip is 16 en door deze Kennisse
als een persoon voor to stellen, is hij er voortreffelijk in geslaagd aan dit
levende karakter gestalte to geven.
g. Biechte, de figuur met de kleinste rol in het spel, „verciaert" de
geschriften van Elckerlijc (vs. 520), d.w.z. door de biecht words Elckerlijcs zondige verleden uitgewist (,,dwaen", vs. 511) . Maar Biechte heeft
ook to maken met de toekomst van Elckerlijc: van Biechte krijgt hij de
opdracht zich to geselen, boete to doen, opdat zijn Duecht weer gezond
zal worden (vs. 534). Biechte is dus wel zeer nauw aan de persoon van
Elckerlijc vebbonden en daardoor is ook deze figuur een voorstelling
geworden van een existentieel gebeuren. De personifiering is daardoor
ten voile verantwoord. Bovendien wordt het persoonlijke karakter van
Biechte nog versterkt door het feit dat de toeschouwer bij het woord
biecht onmiddellijk denk aan de persoon van de priester, die de biecb t
afneemt.
h. Wz sheyt, Cracht en Scoonheyt worden door Elckerlijc geroepen op
last van Duecht. Ze zijn dus attributen van de rechtvaardige mens.
Tegelijkertijd zijn ze ook instrumenten van en middelen tot gerechtigheid (vs. 661 : „Wi sullen u alle D uecht raden") . Elckerlijc moet van
hen gebruik maken bij het gaan op het pad der gerechtigheid. Daarom
zijn ze aanwezig bij het maken van het testament (het uitwissen van het
concrete zondige verleden) en daarom vergezellen ze Elckerlijc op zijn
gang naar de priester. Ze hebben dus als „beraders" (vs. 634) een zees
positief karakter.
Deze instrumenten en middelen zijn echter aan de tijd gebonden. op
de „pelgrimagie" kunnen ze Elckerlijc alleen aan deze zijde van het gray
1(6 G. Kittel, a.w. Ier Band, s.v. gnosis.
H. M. Kuitert, a.w., blz. 149-153.
I. Epstein, Geschiedenis van het Jodendom, Aula-Boeken, nr. 157, Utrecht 1964, blz.
66
„De sleutel voor de algemene bekering ligt in de kennis van God. Deze
kennis van God ontleent haar universele betekenis aan het feit dt zij niet
theoretisch is.
Zij heeft betrekking nosh op Gods bestaan nosh op zijn wetten. De bier
bedoelde kennis van God is niet het verwerven van nieuwee feiten, maar
de inprenting van reeds bekende f eiten welka zich meester maakt van de
gedachten, het hart, de geest en de gevoelens van de mens en hem bereid
en geneigd maakt om aan de goddelijke eisen welke aan hem worden
gesteld, to voldoen en to gehoorzamen. Het is een kennis die door ervaring
van de goddelijke tegenwoordigheid de mens in staat stelt een werkelijk
begrip van en geestelijk inzicht in de aard van God to verwerven en in
zijn behagen in het doen van recht en gerechtigheid."
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behulpzaam zijn. Doordat ze aan het lichaam verbonden zijn, verlaten ze
Elckerlijc op het moment dat hij gaat sterven.
Dit ambivalente karakter van deze figuren maakt hen levend en concreet. Doordat deze begrippen Wijsheyt, Cracht en Scoonheyt als personen zijn verbeeld, is de oorzaak van de blijdschap en van de teleurstelling
en smart van Elckerlijc zo concreet mogelijk zichtbaar gemaakt.
i. Vij f Sinnen verschijnt ten tonele, nadat Elckerlijc haar op last van
Kennisse heeft geroepen. Kennisse Gods bepaalt dus het gebruik ervan.
In deze figuur zijn niet alleen de vijf zintuigen als lichamelijke eigenschappen verbeeld, maar ook de mogelijkheden en het gebruik ervan.
Als Elckerlijc het sacrament ontvangt, zintuigelijk concreet God leert
kennen 17, spreekt zij de lof op de priester uit, omdat deze in het sacrament aan God gestalte kan geven.
Evenals Wijsheyt, Cracht en Scoonheyt beeft Vijf Sinnen dus een zeer
positieve betekenis. Evenals zij behoort deze figuur echter ook tot het
sterfelijke lichaam. Daarom laat ook zij Elckerlijc bij het graf in de
steek. En ook haar ambivalentie kan het best door een personifiering
zichtbaar worden gemaakt.
R esum erend :
Elckerlijc stelt een werkelijk levend mens voor, met een bepaalde leeftijd en met een bepaalde schuld.
Die Doot, Gheselscap, Vrienden ende Maghe, Tgoet en de zieke
Duecht geven gestalte aan Elckerlijcs verleden. Hun persoon en bun
wijze van optreden maken duidelijk wat de concrete schuld is van Elckerlijc en ze doen hem kennen als de onrechtvaardige mens. Daar het schuldige verleden Elckerlijcs heden merle bepaalt, is het een levend verleden
en zijn die personen waarachtig levende personen. Daardoor is de allegorische personifiering niet alleen volledig verantwoord, maar zelfs de
meest adequate vorm.
Kennisse, Biechte en de herstellende Duecht maken Elckerlijcs bekering zichtbaar. Daar bekering een existentiele beslissing is en een complex
van daden, waarmee de bewuste overgang van onrechtvaardig tot recht17 In de gestalte van brood en wijn kan hij God
zien, tasten, smaken, ruiken en hij
hoort de w oorden van de priester : Hoc Enim Meum Corpus Est.
Vgl. C. P. Serrure, Vaderlandsch Museum II, Gent 1858, Kleine Gedichten en Prozastukken uit de dertiende' en veertiene eeuw, ine. XCV
.XX. Poenten dat een mensche ontf eet metten Sakermente.
„Dat tiende es : Dat God scaerp maect sine vijf sinne ende subtijl".
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vaardig mens gepaard gaat, kan het wezen ervan niet beter zichtbaar
gemaakt worden dan door levende personen.
Kennisse, de herstelde Duecht, W/ijsheyt, Cracht, Scoonheyt en Vij f
Sinnen vertegenwoordigen eigenschappen en kenmerken van de rechtvaardige mens. Doordat Elckerlijc een waarachtig levend mens is, zijn
deze eigenschappen en kenmerken tegelijkertijd mogelijkheden. Dat heeft
de auteur zichtbaar gemaakt door de vorm van de allegorische personifi^ering : Elckerlijc gaat met deze eigenschappen en kenmerken op weg,
d.w.z. hij gaat deze mogelijkheden op de juiste wijze gebruiken. Deze
allegorische personifi^ering is de enig juiste vorm. Mogelijkheden kunnen
slechts door levende personen verbeeld worden.
Dat Elckerlijc werkelijk leeft, wordt ook duidelijk uit zijn diepe smart
op het moment dat de aan het lichaam gebonden eigenschappen, Wijsheyt, Cracht, Scoonheyt en Vij f Sinnen, hem verlaten. Hun vertrek ervaart
hij als onbetrouwbaarheid en verraad !
Zijn geloofsleven words duidelijk in zijn blijvend vertrouwen op Kennisse en Duecht, die hem tot het einde bijstaan.
In „Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc" vinden we het leven
verbeeld van de onrechtvaardige-rechtvaardige mens, de Hebreeuwse
mens uit de bijbel, die de morele deugden als de kern en de zin van het
leven kept en die deze morele deugden niet, zoals de Griekse mens,
ondergeschikt maakt aan de intellectuele deugden 18 . Hij vertegenwoordigt iedereen en alien. Hij is de mens met zijn schuldige verleden, maar
ook de mens met zijn door God gegeven mogelijkheden. Door dat schuldige verleden op het toneel to brengen door middel van levende personen
en door die mogelijkheden als mensen to verbeelden, is de auteur er
voortreffelijk in geslaagd gestalte to geven aan het existentiele karakter
van de bijbelse boodschap aangaande de mens.
Tenslotte merken we nog op, dat de auteur er op meesterlijke wijze
in is geslaagd de innerlijke structuur, zoals die bepaald wordt door het
karakter van de in het spel optredende personen, to verbinden met de
uiterlijke structuur, die bepaald wordt door de motieven van de „rekeninghe" en de pelgrimagie". Het karakter van de vriendcn bepaalt
volkomen de houding die ze innemen t.o.v. Elckerlijcs verzoek hem to
vergezellen bij de „rekeninghe" en op de „pelgrimagie" .

1 " M. Arnold, Culture and Anarchy, London 1869, Chapter Hebraism and Hellenism.
\XI. Barrett, Existentialisme, Aula-Boeken nr. 212, Utrecht 1965, Deel II, De broranen
z ran het existentialisme iiz de Westerse traditie, blz. 73-84.
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DE STRUCTUUR VAN DE ELCKERLIJC

Doordat jarenlang de prioriteitskwestie en de auteurskwestie a11e aandacht vroegen, hebben betrekkelijk laat slechts enkelen zich met de
structuur van de Elckerlijc bezig gehouden.
Cleanth Brooks en Robert Heilman karakteriseren de Elckerlijc als een
gedramatiseerde parabel en ze onderscheiden in het spel vier delen :
I. het uitzichtloze conflict met de dood.
II. de teleurstellingen bij het zoeken naar een vriend.
III. de overgang van wanhoop in vreugde door de komst van betrouwbare vrienden.
IV. de nieuwe complicatie, die ontstaat doordat ook die betrouwbare
vrienden Elckerlijc verlaten ; een moeilijkheid die wordt opgelost,
wanneer Elckerlijc sterft .
Lawrence V. Ryan ziet de structuur van het spel bepaald door twee
paradoxen in de heilsleer :
1. de mens is niet in staat zijn eigen zaligheid to bewerken ; hij wordt
gered door het offer van Christus. Toch wordt de mens geoordeel d
naar zijn werken.
2. Christus stierf voor alle mensen. Toch kan de mens alleen gered
warden, als hij lid is van de kerk en de sacramenten gebruikt 2.
Terecht merkt Thomas F. van Laan op, dat in de opvatting van Brooks
en Heilman to veel aandacht geschonken wordt aan het dramatische
aspect van het spel en to weinig aan de inhoud van de door God uitgesproken inleiding en aan het causale verband tussen de vier genoemde
delen 3.
Terecht ook wijst hij de opvatting van L. V. Ryan of met het argument
dat de genoemde paradoxen in het spel niet met nadruk naar voren
gebracht worden : de Elckerlijc is geen spel van dogma's
Van Laan zelf ziet de structuur bepaald door een dalende lijn en een
1 C. Brooks and R. B. Heilman, Understanding Drama, New York, 1945, p. 103-109.
2 L. V. Ryan, Doctrine and Dramatic Structure in Everyman, Speculum 32 (1957),
p. 722-735.

s Th. F. van Laan, Everyman : a structural analyse, Publications of the Modern
Language Association of America, 78 (1963), p. 465-475.
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opgaande lijn. Een dalende lijn van God naar de aarde ; een dalende
lijn in Elckerlijc zelf, die steeds wanhopiger wordt, als zijn vrienden hem
in de steek laten. Een opgaande lijn in Elckerlijc, die nieuwe kracht
vindt als hij betrouwbare vrienden ontmoet ; een opgaande lijn ook bij
het sterven, als de mens van de aarde naar de hemel, naar God gaat. De
dalende lijn in Elckerlijc ziet hij gemarkeerd door de zeven hoofdzonden
en de opgaande lijn door de zeven deugden.
Dit laatste is m.i. het zwakke punt in de opvatting van Van Laan.
Immers, van de zeven hoofdzonden worden er in het spel slechts drie
genoemd :
vs. 10-12 Och hovaerdie, ghiericheyt ende nit
Metten .VII, dootsonden vermoghen,
Hoe sidi ter werelt nu voert gethoghe !

De door de auteur gekozen volgorde wijkt bovendien sterk of van de
of f icie1 e rangorde der hoofdzonden in de catecheseliteratuur en in theologische werken 5 . Van de deugden wordt er geen bij name genoemd :
vs. 16-17 Dye VII. duechden, dye machtig waren,
Sijn alle verdreven ende verjaecht.

Dit maakt het zeer onwaarschijnlijk, dat de auteur zo nadrukkelijk aan
de indeling en de leer der hoofdzonden en der deugden uit de catecheseliteratuur heeft gedacht.
Ook wordt de structuur van het spel niet volledig bepaald door een
dalende en een opgaande lijn. Wanneer Duecht hersteld is, gaat het
inderdaad in stijgende lijn: Elckerlijc roept de figuren Wijsheyt, Cracht,
Scoonheyt en Vijf Sinnen bij zich en vol vreugde maakt hij zijn testament, vol vreugde gebruikt hij de sacramenten. Maar daarna daalt de
lijn weer: de zojuist genoemde vrienden verlaten Elckerlijc bij het graf. .
De symmetrie is in het spel dus niet zo sterk als Van Laan haar voorstelt.
Er is een duidelijke golfbeweging.
M.i. wordt de structuur van de Elckerlijc volledig bepaald door de
motieven van de „rekeninghe" en van de „pelgrimagie". Vanaf het
begin zijn ze reeds aanwezig :

De verzen van de Elckerlijc worden geciteerd naar de uitgave van H. J. E. Endepols,
Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc, Groningen 1955, 6e herz. druk.
In de cathecheseliteratuur is de gebruikelijke volgorde : superbia, invidia, ira,
acedia, avaritia, gula en luxuria. Zie hierover het artikel Is Peti us Do;Luidus de
auteur van de Elckerlijc? Ores Geestelijk Erf. XXXIX (1965), blz. 408-425.
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vs. 50-55

Gaet hene tot elckerlijc ghereet
Ende segt hem van mi j nentweghen saen,
Dat hi een pelgrimagie moet gaen,
die niemant ter werelt en mach verbi,
ende dat hi rekeninghe come doen mi,
Sonder vertrec, dats mij n ghebot !

en ze zijn nog aanwezig aan het eind van het
lijc met de woorden :

spel. Crdcht

verlaat Elcker-

vs. 790-793 Ic heb u verre ghenoech gheleyt.
Oec sidi oudt ghenoech, is waen,
U pelgrimagie alleen to gaen,
Mi es leet, dat icker heden quam.
en als Elckerlijc gestorven is, zegt de Engel
vs. 863-867 Coemt uutvercoren bruyt,
Hier boven ende hoort dat suete gheluyt
Der engelen mits uwe goede virtuyt.
Die siele neem ick den lichaem uut
Haer rekeninghe is puer ende reyne.
Gaan we nu na op welke wijze elk dezer motieven de structuur van het
spel bepaalt.
I. Het „rekeninghe"-motie f .

a. In de inleiding van het spel stelt God zich voor als de Leenheer,
die aan Elckerlijc „menich goet" in leen gegeven heeft :
vs. 40-42 Hoe menich goet is hem vey heb verleent 6
Uut mij nder ontf ermherticheydens tresoor,
dat hem recht toe hoort,
Omdat Elckerlijc God niet als zijn Leenheer erkent, omdat hij
vs. 3 Leeft uut vresen, onbekent.
d.w.z. omdat hij zonder vrees voor en zonder kennis van God leeft,
besluit God in to grijpen 7 :
6 H. J. E. Endepols merkt hierbij op : „vey verleent, vermoedelijk aan het leenrecht
ontleend". (a.w. blz. 47).
Vgl. voor deze interpretatie van „onbekent" het artikel Over de betekenis van enkele
allegorische 1iguren in de Elckerlijc, Spiegel der Letteren, IX, afl. 1,
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vs. 24-25 Daer om wil is nu, als behoert,
Rekennnnghe van Elckerlijc ontfaen.

Het „rekeninghe''-motief brengt dus het spel op gang.
b. Het motief van de „rekeninghe" kan ook het optreden van die Doot
als bode verklaren en het beeld van de geschriften :
vs. 87-90 Brenght u ghescri f ten ende u pare pieren
Met a ende oversiet,re bedachtich.
Want ghi moet voer god almachtich
Rekennninghe doen, des seker sijt,

Dat is een voorstelling die geheel past in het kader van de tijd waarin
de Elckerlijc ontstond. Willem van Hildegaersberch zegt in het gedicht
Vander rekeninghe
Ende als die ti j t beghint to naken,
65 Dat enich beer begheert to horen,
Na dat is seyde bier to voren,
Rekeninghe van elken man,
Die sijn dienst to voren an,
Soe sentmen bode en laet hem weten,
70 Dair die dienres sijn gheseten,
Wel to tyde voerden dash,

Soe dat een dienre striven mach,
Eer hi rekeninghe doer,
Wlaer dat hi sins heren goet
75 Hee f t ont fanghen off hegheven $.

c. Het „rekeninghe''-motief kan ook verklaren, dat Elckerlijc zich na
de dagvaarding tot zijn vrienden G.heselscap, enz. Wendt om van hen
raad en bijstand to ontvangen. De verhouding leenheer-leenman is immers een rechtsverhouding. En wanneer de leenman door wangedrag of
wanbeheer in conflict komt met de leenheer, dan betekent dat een rechtszaak. Wie nu in de middeleeuwen voor het gerecht moest verschijnen,
had het recht „om sijn vrienden (te) ontbieden" `' om het voor hem op
to nemen.
W. Bisschop en E. Verwijs, Gedicbten van Willem van Hildegaersberch, 's-Gravenhage 1874, nr. LXVI.
s Vgl. Het Boeck van den Leenrechten, art. 96 ; uitgegeven door C. Casier en Gh.
Stallaert, in : Coutumes du Pays et Duche de Brabant, Coutumes de la vine d'Aerschot.
de Neder-Assent et de Caggevinne, Bruxelles, 1894.
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d. Door het „rekeninghe"-motief to gebruiken weet de auteur to suggereren, dat er in de hoofdpersoon een geleidelijke verandering, een
geleidelijke „onthechting" plaats vindt. God heeft aan Elckerlijc twee
„dingen" in leen gegeven : het leven (de tijd) en het bezit. Aan het
begin van het spel is Elckerlijc zich dat helemaal niet bewust ; vandaar
het verwijt van die Doot:
vs. 144-145 Wat, meendi, dat u hier is ghegheven
Tleven op daerde ende ttlic goet ?
en Elckerlijc antwoordt
Ay lazen ! dat waendick !
Later, onder de indruk van de ontmoeting met die Doot, weet hij wel
weer, dat hij zijn leven, zijn tijd, van God in leen ontvangen heeft. Op
de vraag van 1Vlaghe :
vs. 306 Waer of moetti rekeninghe doen ?
antwoordt Elckerlijc:
vs. 307-311 Van mijnen wercken, om cort sermoen,
Hoe is hier mijnen tit heb versleten
Op aertrij c ende met sonden verbeten
ende wat is heb bedreven
den tjt, gheleent ende niet ghegheven.
Kennelijk is hij echter nog zo gehecht aan zijn bezit, dat hij op dat
moment nog niet tot de erkenning kan komen, dat ook zijn goed hem
door God in leen geschonken is. Maar dat wordt hem wel duidelijk
gemaakt door de figuur van Tgoet zelf :
vs. 405-407 Tgoet :
Waendi, dat is u bin?
El ck erl jc :

Ick hadt ghemeent.
Tgoet :

Swijcht ! is en bin mer u gheleent van gode ;
II. Het „ pelgrimagie"-motief .
a. Kan het „rekeninghe"-motief een verklaring geven voor het optreden van die Doot als bode, het „pelgrimagie"-motief kan ores duidelijk
maken waarom de bode die Doot is. Uit de volgende passages:
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vs. 5 2- 5 3 Dat hi een pelgrimagie moet gaen,
die niemant ter werelt en mach verbi,

vs. 84-86 Oec moetti aennemen, sonder verdrach,
Een pelgrimagie, die niemant en mach
W/eder keeren in gheender manieren.

kan immers worden afgeleid, dat deze „pelgrimagie" een refs naar de
dood is.
b. Deze „pelgrimagie" words beschreven als een harde, een zware en
een verre reis. Daardoor kan ook dit motief een verklaring geven voor
Elckerlijcs zoeken naar een hulp, een vriend die bijstand kan bieden.
Ook dat is immers een bekende gedachte in de middeleeuwen. Hendrik
Mande zegt :
„Wi selen weten, dat eenen peregrijm, die enen verren wech
wanderen wilt, neghen pointen toebehoeren, wil hi wijslijc ende
sekerlijc wanderen. Dat ierste es, dat hi eernstelic om den wech
vraghe ende hem pine die tonthouden, opdat hi niet en dwale
wt den rechten weghe ende come inden handen der gheenre, die
sijn siele haten. Dat ander is, dat hi hem pine to wanderen mit
goeden gheselscap. Want als die Wiseman seghet : Die goet gheselscap vint, hi vint dat Leven" 10.
Doordat de „pelgrimagie" niet eindigt in het graf, maar voor de
rechterstoel van God, waar de mens verantwoording moet afleggen :
C.

vs. 302-305 Een verre pelgrimagie to gaen,
Daer nemmermeer en is wederkeeren aen.
Daer moet is rekeninge doen, die swaer is,
Voerden heere, diet al openbaer is.
is het begrijpelijk, dat deze rein al in dit Leven begint, dat de wens reeds
in dit leven het einddoel van deze „pelgrimagie" voor ogen moet hebben,
om zijn reis goed to kunnen volbrengen. Herhaaldelijk wordt de middeleeuwse wens voorgehouden, dat hij tijdig op reis moet gaan, dat hij niet
moet wachten tot hij oud geworden is. Jan Praet zegt :

10 In : Een devoet boecxken wander volmaecster hoecheit der minnen ende hoernen
Bair toe sal pinen to komen, Gedeeltelijk uitgegeven door G. Visser, Hendrik Mande,
Bijdrage tot de kennis der Noord-Nederlandsche rystiek, 's- Gravenhage 1899, Bijlage III,
blz. 59.
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Nochtan secghic di over waer
dat dese pelegremage f elle
niet gheliken mach een haer
2530 j eghen de pine van der helle.
Maer wildemen wisselen die to doene
to half meye, bi daghe scone
als bomen bloeyen ende tdal is groene,

du souts .hem bieden groten lone;
2535

Nochtan eist gheen comparisoen
j eghen die glorie Gods Ons Heeren.
Elc moet hier pelegremage doen
daer hi nemmermeer sal keeren.
So wel hem, diese gaet bi daghe !

2540

dat mach hi secghen diese doet ;
hi ne heef t wat doen van sduvels plaghe,
bedi mach soe hem dincken goet .11.

En Willem van Hildegaersberch zegt in het gedicht
Vander bedevaert
Die dach is over middach leden
Mit menighen mensche meer dan yen,
Die luttic nader sonnen sien,
Hoe zeer si daelt ende niet en rijst,
Ende hoe natuer an hem bewjjst,
Dat vespert?jt beghint to naken.
Souden wy noch to weghe raken,
Soe en docht ons bier gheen inghe merren

12.

Tegen deze achtergrond is het to verklaren, dat de auteur de hoof dpersoon voorstelt als een man die al over de middaghoogte van het leven
heen is, die, na de conf rontatie met de dood, wanhopig uitroept :
vs. 175-176 Den tit gaet verre, tes nae noene.
Ay lasen, wat staet mi nu to doene ?

11 J, H. Bormans,
Speghel der 1Vifsheit of Leeringhe der Zalichede van Jan Fraet,
Brussel 1872.
12
W. Bisschop en E. Verwijs, a.w. nr. CXIII.
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Het motief van de „rekeninghe" verklaart dus het optreden van die Doot
als bode, het beeld van de geschrif ten en het verklaart de poging van
Elckerlijc vrienden to vinden die hem kunnen bijstaan. Het motief van
de „pelgrimagie" verklaart dat de bode die Doot is, verklaart Elckerlijcs
leeftijd en verklaart zijn zoeken naar een reisgenoot. M.a.w. de uiterlijke
verschijningsvorm van de protagonist en van de antagonist en de uiterlijke structuur van het spel warden volledig door deze beide motieven
bepaald.
Hier is echter niet alles mee gezegd. De innerlijke structuur van
de Elckerljc wordt bepaald door de betekenis, door het karakter van de
verschillende allegorische figuren 13 . En nu is het verband tussen het
karakter van de personen en de houding die ze innemen t.o.v. de „rekeninghe" en de „pelgrimagie" wet zeer duidelijk. Het karakter van Gheselscap, Vrienden ende Maghe en Tgoet is zodanig, dat ze Elckerlijc niet
willen helpen, noch bij de „rekeninghe" noch op de „pelgrimagie" . De
auteur zegt dit in de „Naeprologhe", de boodschap voor de toeschouwer,
met de volgende woorden :
vs. 873-874 Gheselscap, vrienden ende goet
Gaet el ckerl jc a f , zijt des vroet.
W/ sheyt, Cracht, Scoonheyt

en

Vij f

Sinnen hebben een ambivalent ka-

rakter. Ze helpen Elckerlijc zich voor to bereiden op de „rekeninghe"
(ze worden geroepen op last van Duecht en Kennisse en ze „raden
Elckerlijc alle duecht", vs. 661), maar ze laten hem in de steek op het
moeilijkste moment van de „pelgrimagie", voor het open graf :
vs. 873-874

Gheselscap, vrienden ende goer
Tes al verganclij c, zij t des to binnen.

Alleen .Duecht, die genezen is nadat Elckerlijc met Kennisse is meegegaan, kan waarachtige hulp bieden, en bij de „rekeninghe" en op de
„pelgrimagie" .
Uit het bovenstaande kunnen we concluderen, dat de auteur van de

13 Zie hiervoor oak het artikel Ozer de betekenis van enkele allegorische f iguren in de
Elckerlijc. Spiegel der Letteren IX, aft. 1.
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Elckerlljc de motieven van de „rekeninghe" 14 en de „pelgrimagie" op

meesterlijke wijze heeft toegepast. Niet alleen wordt de uiterlijke structuur van het spel erdoor bepaald, maar de uiterlijke en de inerlijke
structuur worden er ook zo nauw door verbonden, dat vorm en inhoud
volkomen een zijn.

14 Het motief van de „rekeninghe" wordt dikwijls verbonden met het Nieuwe Testament. Het is echter heel goed mogelijk, dat ook het Oude Testament invloed uitgeoefend
heeft. Als we bijv. lezen in Psalm 10,4
„De goddeloze, met zijn neus in de hoogte, denkt :
H1j vraagt geen rekenschap ;

al zijn gedachten zijn : er is geen God".
F.:n in vs. s -10
„hij ligt in hinderlaag bij de gehuchten,
in het verborgene doodt hij de onschuldrge.
Zijn ogen bespieden den zwakke,
hij loert om den ellendige to vangen,
hij vangt den elledige, hem trekkend in zijn net.
Hij bukt, duikt ineen,
en de zwakken vallen in zijn sterke klauwen."
dan vinden we in deze „goddeloze" het volledige beeld van Elckerlijc, zoals dat in
de inleiding van het spel gegeven wordt. (Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap) .
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DE DATERING VAN DE ELCKERLIJC

Door de drie drukken van de Elckerlijc, resp. van ca. 1495, ca. 1501
en 1525 met elkaar to vergelijken en met de Elckerlijc-redactie uit het
handschrift van 1593 en de vertalingen Everyman en Homulus, kwamen
L. Willems en J . van Mierlo tot de conclusie dat de oudste druk, van
Ca. 1495, niet de oudste, de oorspronkelijke redactie van ons spel vertegenwoordigt 1.
Op grond van deze conclusie neemt men algemeen aan, dat de
Elckerlijc omstreeks 1475 werd geschreven.
De tekst van het spel bevat echter een aantal elementen die het m.i.
wel zeer waarschijnlijk maken, dat de Elckerlijc veel vroeger ontstaan is:
1. De uitdrukking uut vresen in vs. 3:
Ick sie boven uut mij nen throne,
dat al, dat is int smenschen persone,
Leef t uut vresen, onbekent 2.
heeft steeds moeilijkheden opgeleverd. Het Mnl. Wp b. verklaart de uitdrukking niet en noemt het hele vers broddelwerk 3 . In Het Boec Vander
W/raken I van Jan van Boendale 4 vinden we echter dezelfde uitdrukking :
Daer om so biddic met trouwen
Hen die dit Boec selen scouwen,
15 Dat si studeren met sinne
Die materie diet heeft inne,
Ende daer ane willen leren
Kennen die vrese Ons Heren ;
Want, also ons David seyt,

1 L. Willems, Elckerlijc-studien, 's- Gravenhage 1934, biz. 80 : „De Delftsche uitgever
van 1495 heeft de hand niet kunnen leggen op een betrouwbaar afschrift van het
Brabantsche tooneelstuk" .
J. van Mierlo, Elckerlijc, Nieuwe Bijdragen met ge-emendeerde uitgave, Kon. Via.
Acad. voor Taal- en Letterkunde, Reeks III ,nr. 29, Antwerpen 1949, biz. 16: „Uit
het voorgaande blijkt, dat al onze teksten teruggaan op een traditie, die reeds enkele
fouten had".
2 De verzen van de Elckerlijc worden geciteerd naar de uitgave van H. J. E. Endepols,
De}n Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc, 6e herz. druk, Gron. 1955.
a in voce onbekent.
4 Uitgegeven door F. A. Snellaert in Nederlandsche Gedichten rut de veertietnde eeuw
van Jan B o endal e, Hein van A k en en and ere n, Brussel 1869.
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20 Springt Baer wt alle wijsheyt ;
Want die wt Gods vreesen es 's
Es wt sire hope, sijts ghewes.
2. De volgende passages uit de inleiding :
vs. 10-12 Och hovaerdie, ghiericheyt ende nijt
Metten .VII, dootsonden vermoghen,
Hoe sidi ter werelt nu voert gethoge !
vs. 16-17 Dye .VII. duechden, dye machtig waren,
Sij n alle verdreven ende verj aecht,
vertonen een opvallende gelijkenis met de volgende verzen uit Het Boec
vand er Wirak en

Want die edele gherechtichede,
Daer alle doghet in houdt stede,
Es wt ertrike al verdreven,
Ende hier en es niet anders bleven
Dan hoverde, ghierecheyt ende nijt '6.
en met:
Der menschen manieren ende sede,
Ende vanden clederen die snede,
Ende meest daer doghet ende ere in lach
Es al verkeert op desen dach.
Gods vreese es verdreven,
Ghierecheyt es ons bleven,
Hoverde ende nidechede
Legeren nu in elke stede '7.
eveneens met een fragment uit de Relnaert II, geschreven in de laatste
helft der 14e eeuw :
Gherechticheit blij f t al verloren ;
Trou ende waerheit sij n verdreven,
Ende daer voor is ons gebleven
5
Dat in de Elckerlijc de uitdrukking uut vresen luidt en niet als bij Van Boendale
uut Gods vreesen, wordt mi. ten voile verklaard door het feit dat het God zelf is,
die deze inleiding uitspreekt.
6 a.w. Boec I, vs. 52-56.
7 a.w. Boec II, vs. 432-439.
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7745 Ghiericheit, loosheit, haet ende nijt :
Dese hebbent al in haer berijt.
Sie ende haer coninghinne, Hoveerde,
Regneren nu seer opter eerden 's.
Dit motief van de strijd tussen de „deugden" en de „dootsonden", die
in het voordeel van de laatste beslist is, komt in deze bewoordingen voorzover mij bekend niet meer voor in de 15e eeuw.
3. In werken uit de 12e, 13e en 14e eeuw vinden we herhaaldelijk de
rijmwoorden doene-coene in verzen waarin gesproken wordt over een
strijd of rechtsgeding ; bijv :
Aiol, vs. 94-95:
Bi Gode, waerdi so coene
Dat gijs u pinet tonderdoene, 9
Al exanders Geesten III, vs. 353-354:
Corn hare, of to bes so coene
Dattuut dars bestaen to doene ,LO.
Roman van Heinric en Ivlargriete van Limborch 1, vs. 101-102:
Ende keerde metten ridder coene
Dies helpe si wel hadden to doene 11•
Reinsert 11:
Daertoe heb is drie kinder groot,
Volwassen van live, sterc ende coen
Die is voor hem sette, had hijs to doen 12.
Die Hexe, vs. 77-78
Over mi rnoghdi wesen coene
Juliane, wi hebben hier to doene 13.
s uitgegeven door J. F. Willems, Reinaert de Vos, Gent 1836.
uitgegeven door J. Verdam, Ts, voor Ndl. Taal- en Letterkunde, 1882, blz. 209.
19 uitgegeven door J. Franck, Groningen 1882. Vgl. ook Boeck III, vs. 395-396 en
Boeck VI, vs. 1205-1206.
" uitgegeven door L. Ph. C. van den Bergh, Leiden 1846-1847.
12 a. w. vs. 5114-5116.
13 uitgegeven door G. Stelliriga, Het abel Spel „Lanseloet van Denemerken" en de
sotternie „Die Hexe" na volghende, Gorinchem 1962.
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In de Elckerlijc komen deze rijmwoorden doene-coene driemaal voor en
steeds in ongeveer dezelfde context als in bovengeciteerde fragmenten :
vs. 136-138 ElckerlUc :

en soudic niemant, cleyn nosh groot,
Daer moghen leyden, had ict to doene a
Die Doot :

Jae ghi, waer yemant so koene,
vs. 291-294 Maghe :

Hier zijn wi, neve,
Tuwen ghebode, stout ende coene.
Neve :

Elckerlij c, hebdi ons to d oene,
dat segt ons vey !
vs. 651-653

Elckerljc :

Nu heb is gheselscap to wille daer.
lc en geeraer niet meer to minnen verdoene.
Cracht :

Ick blive u bi stout ende koene
In rederijkersteksten en in andere werken uit de 15e eeuw heb ik dit
rijmpaar niet aangetroffen.
4. P. Maximilianus beef t erop gewezen 14, dat de verzen 254-257:
Maer woudi pelgrimagie gaen,
Oft woudi yemant doot slaen,
Ic hul pen ontsli p pen tot in die
ende oec cloven ontween.

broock

aansluit bij een oude literaire traditie, waarvan we o.a. sporen vinden in
de Roman van Heinric en Margriete van Limborch VII:
Up den coninc van Macubien,
Des dar ick der woirheit lien,
Hed de slach volkomen wale,
He hed yn geslagen tzen gordel dael1,5.
in de S pieghel Historiael IV 1, 2, 51-54:
14 P. Maximilianus, Bij twee teksten van Elckerlijc, N.Tg. 57 (1964), blz. 165-167.
15 a.w. VII, 823-826.
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So staerc was hi inden strijt,
Dattem gheviel meer dan tere tijt,
Dat hi eenen ridder ontwee clovede
Vanden sittene torten hovede

1s.

en in Brabantsche Yeesten II, vs. 1798-1799:
Dat hi enen riddere ontwee cloo f de
Totten sittene van den hoo f de

1 7.

Deze werken werden geschreven in de 13e en 14e eeuw. Uit de 15e eeuw
worden in dit artikel geen voorbeelden genoemd.
5. Neve, Elckerlijcs verzoek om hulp afwijzend, zegt spottend :

vs. 318-319 Ic seynder mjnre rnaerten bli ende vro
Si gaet gaerne ter feesten.

In de Reinaert II wordt op soortgelijke wijze over de „maerte" gesproken.
Vrouwe Rukenare, Reinaerts moeie, een apin, vertelt :
Een dochter is mein derde kint,
Die is lief heb, beet Harenet
Dese weet ooc wel haer wet,
Ende is voortgaende in der neringen
Op hoof t die node sceert geringen,
Met langen haer, ongedwongen.
Die dienstmageden dees gerne plogen
Die liever dansen in den nacht,
Ende smorgens . slapen, lanc ende sacht,
Ende tot alre ledicheit hem bet voegen,
Dan dat si hem kemden ende dwoegen, 18

6. Elckerlijc zegt tot Biechte :
vs. 511-512 Ick knyele voer u, wilt mi dwaen
Van mUnen sonden.

Deze woordkeurs is volledig in overeenstemming met die in Reinaert,
vs. 1456:
Uitgegeven door M. de Vries en E. Verwij s, Leiden 18 57-1863 (3 delen) .
Dit werk van Jan van Boendale werd uitgegeven door J. F. Willems en J. H.
Bormans under de titel Les Gestes des Ducs de Brabant, Bruxelles 1839-1869 (3 delen) .
18 a.w, vs. 5156-5166.
16

17
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Daer of willic mi in biechten d waen .
en met die in het volgende fragment uit het werk van Jan Praet
Al tselves radic dat ghi pliet,
dat ghi in den speghel siet
van uwer conscientien Clare,
of eenighe smette es in hare;
daer of zuldise zuver dwaen,
met dat ghi selt to biechten gaen

2o .

In de 15e-eeuwse literatuur heb ik deze formulering niet aangetroffen.
7. In de Elckerlijc wordt de vraag „waer sidi?" gebruikt om aan de
verschillende personen het teken to geven dat het hun beurt van optreden
is: „Waer sidi mijn Boot" (vs. 46), „Weer Sidi vrienden ende maghe"
(vs. 291) , „Waer sidi, mijn goet" (vs. 360) , „Waer sidi mijn duecht"
(vs. 451).
In de abele spelen verschijnen de personen op dezelfde wijze ten
tonele, vgl.
Esmoreit,
vs. 58 Waer sidi, hoghe gheboren coninc,
vs. 226 W'aer sidi, hoghe gheborne wigant,
Gloriant,

vs. 37 Waer sidi, lieve vrient Godevaert ?
vs. 382 Waer sidi, edel oom Gheraert ?
vs. 854 W'aer sidi, Roegier, deghen coene ?
Lansel o et,

vs. 290 Waer sidi, scone maghet Sanderijn ?
vs. 542 W"aer sidi, Reinout ? 23
In de rederijkersspelen uit de 15e eeuw wordt het optreden der verschillende personen op meer gevarieerde wijze aangekondigd.

1's

ed. L. M. van Dis, Van den Vos Reinaerde, 15e druk, Groningen 1959.
2'0 J. H. Bormans, Speghel der Wijsbeyt of Leerrngbe dew Zalichede van Jan Praet,
Brussel 1872, vs. 898-904.
21 ed. L. M. van Dis, Esmoreit, abel spel nit de veertiende eeuw, naar het Hulthemse
Handschri f t uitgegeven, 16e druk, Groningen 1954.
22 ed. Jef Notermans,
Een abel spel ende een edel dinc vaztden hertoghe van Bruyswijck :
Gloriant, Groningen 1948.
23 ed. P. Leendertz Jr.,
Ldnseloet van Denemerken, 2e druk, Zwolle 1924.
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8. Een aantal verzen uit de Elckerlijc treffen we letterlijk of bijna
letterlijk aan in de abele spelen of in andere 14e-eeuwse werken :
a. Eck.,

vs. 50 Gaet hene tot elckerlijc ghereet
Esmoreit,

vs. 720 Gaet henen ende haeltse mi ghereet,
b. Elck.,

vs. 183 Want is betrou hem alder duecht.
Die Borchgravinne van Vergi :

Ik getrouwe u alder doghet ,24
C.

Elck.
vs. 248 Waert to drincken een goet ghelaghe,
Vander Taverne :

Die meneghe seit : Laet ons gaen drincken
in die taverne, een goet ghelach. 25
d. Elck.,
vs. 404 Ay lazen ! god, is ken dat waer is.
Nu nosh:

Och, is kenne dat waer is.

20

e. Elck.,
vs. 409 Die menighe blijf t bi mi verloren
Esmoreit,

vs. 556 Bi vele spreken is die menegen verloren.
f. Elck.,
vs. 428 Och Wien sal ict dan claghen .
Psalm 38

Wien mach is mijn vernoy nu claghen ?

27

24 J. van den Bosch, Dat was Gezelschap (Proza en Poezie van 1200 tot 1600),
Amsterdam 1959, blz. 42.
25 Uit het Hulthemse Handschrift, uitgegeven door C. P. Serrure, Vaderlandsch Museum
voor Nederduitse Letterkunde, Oudheid en Geschiedenis, le deel, Gent 1855, Kleine
Gedichten uit de dertiende en veertiende eeuw, nr. XV.
20, L. J. J. Olivier, Vier Middeleeuwse Spelen, Esmoreit,
Gloriant, Buskenblaser, Nu
Noch, 4e druk, Amsterdam 1960, biz. 117.
27 Een 14e-eeuwse berijming van een van de boetspalmen, uitgegeven door G. J.
Meijer, Nieuwe W/erken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde to Leiden,
V. deel, Dordrecht 1841. Over deze berijming ook : S. J. Lenselink : De Nederlandse
Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen, Assen 1959, blz. 49 -52.
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g. El ck .,
Vs.

657 Comer af, datter of comen mach.

Gloriant,
VS.

534 Nu comer of datter of comen sal.

h. Elck.,

vs. 671 Ghevick, daer si sculdich is to gaen.
Reinaert II,
VS.

4930 Laet dan gaen, daert sculdich is to gaen.

9. De slotverzen van de Elckerlijc, vs. 893-894:
des gonne ons die hemelsche vader !
Amen segghet alle Bader !
waarvan het laatste een vertaling is van Psalm 105, 48: et dicet omnis
po pulus : Fiat! fiat ! 28, zijn ook de slotverzen van Karel ende Elegast,
Die Borchgravinnie van TVergi, Seghelijn van Jherusalern en Esmoreit.
Verder treffen we deze formule aan bij Jan van Boendale 29 , in de
gedichten Ons Lie f s Heren Passie en Een edel exem pel ghemaect op den
mensche uit het Hulthemse Handschrift 30 en in het gedicht De Cracht
der Mane uit een Oudenaards handschrift uit de 1,4e eeuw 31. Voor zover
mij bekend, komt deze slotformule niet meer voor in werken uit de 15e
eeuw.
Gezien het bovenstaande en gezien het feit dat de Elckerlijc grote
overeenkomsten in motieven, gedachten en woordkeus vertoont met het
dichtwerk van Willem van Hildegaersberch 32 , die leefde van vóor 1350
tot omstreeks 1408, lijkt het me zeer waarschijnlijk, dat de Elckerlijc
ettelijke decennia vroeger geschreven is dan men gewoonlijk aanneemt.
Het f eit dat het spel een ref rein en twee rondelen bevat 33, is met deze
28 Vgl. ook Deut. 27,26:
et dicet omnis populus : Amen. Het is zeer opmerkelijk,
dat alleen in de derde druk van de Elckerlijc aan deze verzen nog de woorden God ,heb
to f worden toegevoegd, een letterlijke vertaling van het woord hallelujah, dat niet in
de Vulgaat voorkomt, maar wel in latere vertalingen van deze psalm
Vertaling Ned. Bijbelgenootschap : Psalm 106,48 : en al het yolk zegge : Amen.
Hallelujah!
Canisiusvertaling (Utr.-Antw. 1962) : Psalm 106, 48 : Laat heel het yolk het
herhalen : Amen ! Halleluja !
2'9
Het Boec vender lVraken III, vs. 2489-2490.
3'o
Gepubliceerd door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw, Middelnederlandsche Gedichten en
Fragmenten, le afl., Gent 1893, nr. XII en nr. XIX.
31 idem.
32 De Elckerlijc en Willem van Hildegaersberch, N.Tg. 58 (1965), blz.
314-322, 376-387.
In dit artikel toonden we o.a. aan, dat talrijke verzen uit de Elckerlijc letterlijk of bijna
letterlijk overeen komen met dichtregels uit het werk van deze volkssprookspreker.
3
resp. vs. 549-577 en vs. 838-845, 846 -854.
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conclusie niet in tegenspraak. Betref f ende het ref rein is reeds opgemerkt,
dat het Been prince-strofe bevat en slechts drie strofen telt 3 . Verder
merken we op, dat er geen „constighe" rijmen in zijn aangebracht als
begin-, binnen- of kettingrijm en dat het rijmschema van de drie strofen
niet gelijk is. Het schema van de eerste strofe is ababbcbcc, van de tweede
en derde strof e aabaabaabb. Daardoor vertonen deze strofen in de El ck erlijc meer overeenstemming met een aantal liederen uit het Gruuthuse
Handschrift en met enkele strofische gedichten uit het Hulthemse Handschrift 35 dan met het refrein zoals het ontwikkeld is o.a. door Anthonis
de Roovere en zoals we het aantref f en in de verschillende ref ereinenbundels uit de 16e eeuw.
Het rondeel treffen we ettelijke keren aan in het genoemde Gruuthuse
Handschrift (voornamelijk van de hand van Jan van Hulst) . Deze dichtsoort was dus reeds in de 14e eeuw bekend 36
Tenslotte nog een enkele opmerking over de zogenaamde rederijkersuitdrukkingen in ons spel. H. J. F. Endepols somt er in zijn kanttekeningen een groot aantal op, maar G. Jo Steenbergen heeft opgemerkt, dat
er in de Elckerl jc slechts drie „storende gekunstelde vormen" voorkomen 3i , n.l. consenterende wesen 154 38, soekende wesen 283 en bedachtich sijn 483. De constructie wesen + part. praes. treffen we reeds aan
in de eerste helft van de 14e eeuw 39 en de uitdrukking bedachtich sijn
in de betekenis van gezind .zijn vinden we ook in een gedicht dat gepubliceerd is door Ph. Blommaert, in aud- Vlaemsche Gedichten der XIIe,
XIII e en XI V e eeuwen 4 ". Hieruit volgt m.i. dat er ook op grond van
de woordkeus in de Elckerlijc geen bezwaar gemaakt behoeft to worden
tegen de conclusie dat dit werk geschreven werd in de eerste helft van
de 15e eeuw, waarschijnlijk al vroeg.
Hardenberg
R. VOS

s4

G. Jo Steenbergen, Den Spiegel der Zaligheid van Elckeri k, Zwolle 1956, biz. 10.
Vgl. A. van Elslander, Het Re/rein in de Nederlanden tot 1600, Ledeberg Gent,
1953, blz. 41-49 De oorsprong van het Ref rein.
Eug. de Bock, Opstellen over Colijn van Rijssele en andere Rederijkers, Antwerpen
1958, XIII : Het Rondeel bij de Rederijkers. Zijn rol in de zinnespelen en kluchten.
a.w., blz. 10.
De lezing van het handschrift van 1593. De drukken lezen bier : consenteren in
dese;z.
In : Vanden Vaghevier dat sente Patricius vertoghet was. Mnl. Wb. in voce wesen.
Mn 1. Wb. in voce bedachtich.
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DE OORSPRONKELIJKHEID
VAN MULTATULI'S
„JAPANSE STEENHOUWER"

t

Tegen het einde van het elfde hoofdstuk van de Max Havelaar verhaalt Multatuli, tijdens de tafel- en terrasgesprekken, het sprookje van
de Japanse Steenhouwer. De auteur vermeldt de omstandigheden waarin
hij het sprookje het eerst vertelde, nl. to Natal op de Westkust van
Sumatra waar hij, vanaf 9 juli 1842, gedurende 9 maand controleur
was geweest. In de schaduw van kolonel Andreas Victor Michiels — Van
Damme in de Havelaar — speelde hij er zowat manusje van alles. Hij
moest er o.m. pepertuinen inspecteren, terwijl hij meende to moeten
aangesteld worden tot gouverneur van een „zonnestelsel". Hij werd er
door Michiels, die hij in een schimpversje Jan Schorsal zou noemen,
geschorst. Hij leefde to Natal met het inlands meisje Si Oepi Keteh,
dochter van de datoe, een meisje dat Mimi later Multatuli's „eerste
vrouw" noemde. Tijdens een boottochtje samen met Oepi en haar vader
voor de Natalse ree, waar Dekker zo graag een „zeewering" of „kunsthaven" had laten aanleggen 2, vertelde hij aan het „kind" het sprookje
van de man, die stenen hieuw uit de rots.
De auteur vermeldt in de Havelaar eveneens zijn bron, nl. het gelijknamige verhaal van zekere Jeronimus, dat hij zo pas had gelezen in het
Tijdrehri f t voor Nederlandsch Indie 3 . In het voorbijgaan complimenteert hij deze Jeronimus voor zijn „lieve dingen" van geschriften 4.
I,nderdaad, deze Jeronimus, schuilnaam van dominee Wolter Robert
baron van Ho^evell, publiceerde in het to Batavia uitgegeven Tijdschri f t
voor Nederland rch Indie, 4e jaargang, 1842, deel I, onder de titel „De
1 Tekst van een referaat in de sectie „Niederlandische and friesische Sprache and
Literatur" op de „III. Internationaler Germanistenkongress", Amsterdam, 22-28 augustus
196 5.
2 Multatuli, Volledige Werken (Amsterdam, G. A. van Oorschot), deel I, p. 149.
s ibid.
4 ibid.
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Japansche Steenhouwer" een moraliserend stuk proza van 9 bladzijden,
waarin het verhaal van de man, die stenen hieuw uit de rots, verwerkt
wend. Over de bro;n van Multatuli's verhaal is dus op het eerste gezicht
althans geen twijfel mogeiijk. Het gegeven van zijn verhaal is geenszins
oorspronkelijk. Hij avoueert openlijk zijn afhankelijkheid van Jeronimus Wiens verhaal hij, ten gerieve van Oepi en haar vader, prompt uit
zijn lectuurgeheugen ophaalde, zoals men bij het lossen van een schip
oak de laatst ingeladen korf sulker weer het eerst aan wal zet. De feiten
confirmeren dit.
Heeft het dan nog zin naar andere bronnen to zoeken, temeer daar
er geen documenten bestaan betreffende Multatuli's mogelijke bekendheid met een nog oorspronkelijker mondelinge of geschreven versie van
de vertelling van de Japanse Steenhouwer -- een versie waarop ook de
aangelengde en verwaterde bewerking van Van Hoevell zelf zou teruggaan ? Ofschoon hij zelf nooit in Japan was, zo schrijft Van Hoevell,
„moist hij toevallig iets van de Japanse letterkunde" 5; en dit lets is zijn
sprookje. Van Hoevells verhaal was dus evenmin oorspronkelijk. Of hij
het in geschrifte of mondeling heeft vernomen, vermeldt hij niet. Had
hij dat wel gedaan, het ware ons wellicht gemakkelijker geweest eventueel op het spoor to komen van bronnen, die Multatuli naast Van
Hoevell kan gekend hebben.
Nu vermelden Aarne en Thompson in The type of the folktale
(Helsinki, 1964), bij type 555, talrijke varianten van dit sprookje,
Oosterse zowel als andere. Verschillende van deze varianten vinden wij
eveneens terug in verzameiingen volksverhalen en sprookjes, o.m. in het
boek van David Brauns, Japanische Mdrehen and Sagen (Leipzig, Wil
helm Friedrich, 1885), waar, van p. 87 tot p. 90, een verhaal over een
Steenhouwer voorkomt dat naar structuur, stijl en strekking meer gelijkenis vertoont met Multatuli's vertelling, dan die van Van Hoevell.
Varianten bij de vleet vinden wij eveneens bij Alfons de Cock, Volkssage,
volksgeloo f en volksgebruik (Antwerpen, G. Janssens, 1918) en in het
eerste deel van Dr. Jan de Vries' Volksverhalen uit Oost -lndie (Sprookjes
en Fabels) (Zutphen, W. J. Thieme, 1925) – een waardevolle bron voor
ons, vermits De Vries, ais varianten bij het verhaal „De berg en het
stekelvarken", twee Oost-rndische verhalen vermeldt, een in het Soendanees en een in het Niassisch, die overeenstemmen met het Japanse
Jeronimus, De Japansche Steenhouwer, in : TUdschri f t voor Ned erlandsch Tndie.
4e jaargang, 1842, deel I, p. 405.
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sprookje van de steenhouwer s . Men kan zich afvragen, of ons sprookje
wel degelijk van Japanse herkomst zou zijn. Ook de Indische Panchatantra vertoont er varianten van 7 . Luidens een Napolitaanse volksvertelling,
vermeld bij De Cock, zou zekere Peppino de zes metamorfosen van
Multatuli's Japanse Steenhouwer eveneens hebben doorgemaakt 8 . In een
verzameling Pueblos y leyendas (Barcelona, I. G., Seix y Barral, 1936)
vond ik, in de rubriek „Japan", eveneen$ 'een verhaal over een arme
steenhouwer, Isogai genaamd, die de zes metamorfosen T in de orde van
de sprookjeslogica gezien -- op orthodoxer manier doormaakt dan de
„veranderzuchtige" steenhouwer van Van Hoevell. Die Marchers der
Bri d er Grimm ten slotte bevatten, onder nummer 19, het verhaal „Von
dem Fischer un syner Fru" dat het motto van Jeronimus' vertelling, nl.
„Varium et mutabile semper foemina", overduidelijk illustreert. Het
thema van de ontevreden man, die zich een half dozijn „staatveranderingen" wenst om ten slotte in de oorspronkelijke levensstaat terug tot
tevredenheid to komen, kent, in een of andere variance, blijkbaar een
haast universele verspreiding.
Wat Multatuli's Japanse Steenhouwer betreft staan wij bier ongetwijfeld voor een geval van creatieve imitatie bij radicale onoorspronkelijkbeid van het gegeven. Eer wij nader ingaan op de artistieke verdiensten
van Multatuli's imitatie en dat is ook een vorm van oorspronkelijkheid past het een korte vergeiijking to . maken, vooreerst, met de versie
van Van Hoevell, die zonder enige twijfel als model heeft gediend, en,
ten tweede, met andere, oudere versies, die Dekker, hoe dan ook daar
hebben wij tot dusver het gissen naar – in 1842, of nog in 1859, eventueel kan gekend hebben.
Zoals G. A. Sybenga zeer juist opmerkte in een artikel in De Nieuwe
Taalgids van 1947, trachtte dominee Jeronimus van Hoevell uit Batavia
het „predikanten-humorisme" 9 van dominee Jonathan Hasebroek uit het
moederland na to bootsen. Opzet en toon van zijn vertelling zijn belerend,
zelfs prekerig, soms pathetisch, maar ook speels-ironisch, met bier en
daar een vleugje zelfironie. Het is een preek met glimlachjes, een geleerd,
met citaten gestof f eerd, nogal coquetterend sermoen over de onuitroeibare veranderzucht van de mens met als slot de vaderlijke vermaning,
tocb maar niet to vaak over buurmans muur to kijken. Zijn bedoeling is
een universele kwaal met een Japanse vertelling to illustreren, maar het
s o.c., p. 356.

Cfr. J. de Vries, o.c., p. 356 en A. de Cock, o.c., p. 29-30.
A. de Cock, o.c., p. 29.
s G. A. Sybenga, De Japanse Steenhouwer, in : De Nieuwe Taalgids, 40, 1947, p. `78.
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toepassingsgebied van de les blijkt ten lange leste enger to zijn dan bij
Multatuli: het gaat op de eerste plaats om de ontevredenheid van de
Nederlandse ambtenaar in de Oost. De aanleiding is, bij Multatuli, zeker
even individueel, nl. zijn „ziekte der ontevredenheid" 10, en zijn verlangen om gouverneur van een „zonnestelsel" to worden. Maar zoals het
sprookje er staat - d.w.z. zonder belerende commentaar van de verteller –
bestrijkt het een toepassingsgebied dat oneindig ruimer en algemeenmenselijker is, zoals het overigens een sprookje past.
Naast de nogal eigengereide commentaren van de verteller vallen bij
Van Hoevell evenzeer de nadrukkelijke localisering, individualisering en
psychologisering van de sprookjesstof op. Het sprookje speelt zich
duidelijk of in Japan. Het tijdsverloop binnen de serie van staatveranderingen is duidelijk gemarkeerd – hetgeen bij Multatuli totaal achterwege
blijft. De steenhouwer draagt wel Been eigen naam, maar heeft „een
groot gezin". Van Hoevell tracht vooral de historische waarschijnlijkheid
van zijn vertelsel staande to houden en daarom put de verteller zich uit
in historische toelichtingen die de sfeer van het wondersprookje doorbreken, en vooral in psychologische motiveringen, die aan het wonderbaar
gebeuren een bijtint van waarschijnlijkheid en geloofwaardigheid moeten
verlenen. Deze drang naar historische en psychologische waarachtigheid
verklaart de onevenwichtigheid in de structuur van Van Hoevells vertelling : zijn steenhouwer maakt acht (en niet zes, zoals bij Multatuli)
metamorfosen door. De eerste vier (ni. van steenhouwer naar burgemeester, naar landsheer der provincie, naar sjogoun, naar mikado) worden uitvoerig in twee bladzijden toegelicht, omdat zij mogelijk zijn in
een land als Japan ; in een bladzijde worden de laatste vier metamorfosen
(het zijn de vier uit het oorspronkelijke sprookje: zon-wolk-rots-steenhouwer) vlug afgehandeld, omdat deze inderdaad to sprookjesachtig en
to ongeloofwaardig zijn. Daarom ook heeft Jeronimus de eerste twee
metamorfosen uit de oorspronkelijke versie (van steenhouwer naar rijk
man en koning) aangelengd, en met twee vermeerderd !
Deze korte kennismaking met de versie van de dominee levers Loch
dit op als resultaat : deze verwaterde vertelling is een hybriede, artistiek
mislukte mengeling van sage en sprookje. De hyperbewuste verteller
kan er geen genoegen mee nemen op to gaan in de wonderbare sprookjeslogica. Bij de vijfde metamorfose, waar het sprookje zijn voile rech
opeist, geeft hij node de waarschijnlijkheidseis op en kan hij met nadrukkelijk voorbehoud toegeven aan de sprookjessf eer. En dan nog: zelf s in
VW" I, p. 150.
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de laatste vier metamorfosen, die hij op een draf je afhandelt, komt hij
nog aandraven met motiveringen, toelichtingen en psychologische nevenelementen die zijn verhaal verzwaren, en de eenheid van sfeer verstoren.
Bij Multatuli zijn er geen interferenties van de psychologie, geen kortsluitingen op het vlak der waarschijnlijkheid ; er is de egale doorstroming
van de ene aandrijvende kracht der ontevredenheidsziekte die met overspringing van rede, gemoed en geweten de algemeenmenselijke veranderzucht op universeel-symbolisch plan uitbeeldt. Het hybriede verhaal v^-:
Van Hoevell verlaat schoorvoetend het rationalistisch-didactisch terrein
der mogelijkheden om zich even op het niveau van het wondersprookje
to wagen ; Multatuli daarentegen gelooft ronduit in de almogendheid
van het sprookje en had daaraan gelukkig genoeg. De sfeer in Multatuli's sprookje is dan ook zuiverder, zij is een; zij overtuigt, zij irriteert
ons niet door haar halfheid en dubbelslachtigheid. Zij is het gaaf ste
sieraad van dit stukje proza als kunstwerk.
De vergelijking, ten tweede, met het oorspronkelijke Japanse sprookje,
zoals het bij D. Brauns vermeld staat, en met zijn talrijke varianten in
de Oosterse sprookjesschat, valt
eigenaardig genoeg — positiever uit.
De vorm is er strakker, egaler en meer in de lijn van de onverbiddelijke sprookjeslogica dan bij Van Hoevell. Het sprookje bij Brauns b.v.
heeft tot in de formulering toe die verheven, uitgemeten val van woorden
die we in Multatuli's parabelsprookje vinden, maar niet bij de praatgrage
Jeronimus. De haast mechanische kettingreactie der metamorfosen, samen
met het feilloos tikkend mechanisme der vijf stadia binnen elke metamorfose, wordt er beter geeerbiedigd dan bij Van Hoevell. De psychologisering van het gebeuren geschiedt er in geringer mate dan in de
vertelling van Jeronimus. Multatuli heeft ook dit helemaal uitgevlakt.
De eenheid van sfeer, nl. de sfeer van het wondersprookje, wordt er
bijgevolg ook zuiverder gehandhaafd. Het aantal metamorfosen (zes in
het Japanse sprookje en zes bij Multatuli) lijkt mij een interessant argument. Zou, zo vraag ik mij af, Multatuli, zonder bekendheid met de
meer oorspronkelijke versie, de eerste vier metamorfosen van Van Hoeveil tot de twee van het Japanse sprookje hebben teruggebracht ? Ook
in de slotzin vertoont Multatuli's versie meer overeenkomst met de to l;sten bij Brauns dan wel met het moraliserend verhaal van Jeronimus,
dat nochtans zijn rechtstreekse inspiratiebron zou geweest zijn. Bij Multatuli valt het mechaniekje, dat de ontevredenheidsziekte zes metamorfosen lang op gang hield, stil wanneer de kringloop helemaal rond is
met de verlossende slotwoorden : „en hij was tevreden". Bij Brauns
eindigt het verhaal aldus : „Im Schweisse seines Angesichts verdiente er
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sick emn kargliches Brod, aber er war damit zufrieden and wunschte sich
niemals wieder eine andere Lebensstellung als die, welche er seit friher
Jugend gehabt hatte. Und da er keine vermessenen Wunsche mehr hegte
and vom Schicksal nichts welter mehr forderte, so horte er auch nie
wieder die Stimme des grossen Berggeistes" 11. Van Hoevell daarentegen
vermeldt niet expliciet dat de steenhouwer nu eindelijk tevreden is; de
contekst blijkt veeleer to suggereren dat de eeuwig ontevreden mens blijkt
blootstaan aan dergelijke veranderzucht ; het voorbeeld van de Japanse
steenhouwer weze hem een aanmaning om zich niet bij het minste onraad,
dat de hele cyclus terug op gang kan brengen, daartoe to laten verleiden.
Deze punten van overeenstemming wekken na nauwkeurige vergelijking -- bij mij althans het vermoeden dat Multatuli een meer oorspronkelijke versie dan die van Van Hoevell kan gekend hebben. Of dit een
mondelinge versie was of een in geschrifte is, bij mijn weten, vooralsno
niet uit to maken. Dit vermoeden is niet waar to maken op grond vL# e i
documenten ; maar er is, me dunkt, toch heel wat voor to zeggen.
Een vraag rijst nochtans op: waarom heeft Multatuli, in 1859, bij de
redactie van de Havelaar, met zoveel nadruk en met zoveel genoegen
zijn afhankelijkheid ten overstaan van Van Hoevell betuigd ? Een eerste
antwoord, het meest voor de hand liggende, zou luiden : uit eerlijkheid.
Bij al de beschuldigingen die bij verwachtte, en zelfs profetisch verwoordde in zijn „brandstichtend" boek, mocht zich zeker niet deze van
plagiaat voegen. Daarom vermeldde bij nauwkeurig zijn bron uit eerlijkc
voorzicbtigheid. Daarbij bescbouwde Multatuli Van Hoevell in 1859 n
als medestrijder in zijn campagne voor lotsverbetering van de Javaan,
zelfs als iemand wiens voorbeeld hij, bij zijn eerste terugkeer in Nederland, had willen volgen, nl. zich laten verkiezen voor de Tweede Kamer.
Later - zoals blijkt uit Aantekening 91 bij de 4e uitgave van de Haz'elaar
in 1875 – heeft hij de autoriteit van Van Hoevell, als kenner van Nederlands Indi+e, weer fel aangevochten. Misschien vermeldde hij in 1859 20
nadrukkelijk Van Hoevell om de aandacht of to leiden van de echte
sprookjesvorm, die hem inmlddels bekend was? Wou hij wellicht de
lezer op een vals spoor brengen door hem de bron van 1842 als de enige
voor to houden ? Wat bier ook van zij, de uitdrukkelijke vermelding van
Jeronimus' vertelling als bron heeft het effect van een tegenbelichting
en contrastwerking. Dit contrast stelt immers zijn eigen prachtig stuk je
in evidentie tegenover het artistiek minder hoogstaand proza van een
man, die meer literaire ambities koesterde dan hijzelf, maar zijn goede
11

p. 90.
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bedoelingen door to veel opzettelijkheid en bazigheid verbrodde. Multatuli kon zich deze vergelijking goed permitteren en het is waarschijnlijk
dat hij elke literair geinteresseerde lezer daartoe subtiel heeft uitgenodigd door de bekentenis van zijn afhankelijkheid, die in de grond slechts
een uiting kan zijn van de zo typisch Multatuliaanse geveinsde nederigheid.
Men kan zich de wordingsgeschiedenis van Multatuli's versie, o
grond van dit alles, als volgt voorstellen : in 1842 heeft hij zich zonder
twijfel laten inspireren door Van Hoevell wiens verhaal hij pas had
gelezen ; het verhaal dat Si Oepi Keteh aanhoorde zal wel dat van
Jeronimus geweest zijn, wellicht ook met de acht metamorfosen en al
de uitzwermende toelichtingen erbij, – en misschien met nog wat meer
dergelijke praatjes in de rand, als men bedenkt wat voor een praatgrage
(en zelfingenomen) verteller de jonge Dekker Coen al was. In de periode
van zeventien jaar tussen Natal en Brussel kan hij in contact gekomen
zijn met andere versies, schriftelijke of mondelinge. De uiteindelijke
redactie van het sprookje lag waarschijnlijk ook reeds klaar op het ogenblik dat hij met het neerschrijven van de Havelaar begon in het najaar
van 1859. Deze definitieve versie heeft zich intussen fel verwijderd van
de Jeronimus-versie van 1842. In de tussentijd was Dekker zelf Multatuli
geworden. Welke bronnen hem hierbij behulpzaam zijn geweest in dit
concreet geval, moet voorlopig een vraagteken blijven.
Wij noemden Multatuli's Japanse Steenhouwer een geval van creatieve
imitatie. De artistieke kwaliteiten van de imitatie zijn voldoende bekend
om er fang to blijven bij stilstaan. Niemand zal eraan denken zijn versie
minder to waarderen, precies omdat hij het gegeven van Jeronimus, of
uit Welke andere bron ook heeft overgenomen. Ik hecht er nochtans aan
deze literaire, stilistische kwaliteiten bondig to memoreren, omdat zij ons
weer ver wegvoeren van het model uit het T jdschri f t voor Nederlandsch
Indic, en ons dicht bij de andere ons bekende sprookjes brengen.
Op de bijzonder strakke structuur van Multatuli's sprookje wend reeds
gewezen – een structuur die helemaal rust op het Oosters parallellisme
en symmetrie van zinsdelen, zinnen en ritmische eenheden, waarvan men
ook in de bijbel talrijke voorbeelden vindt, o.m. in het le hoofdstuk van
Genesis en het 7e hoofdstuk van Exodus. De aanhef : „Er was een man
die, enz." (en niet : Er was eens een man die, enz.) herinnert sterk aan
het eerste vers van het boek Job: „Er was een man in het land van Oes",
of aan de aanhef van de parabel van de Samaritaan : „Er ging een man
van Jerusalem naar Jericho". Om het geraf f ineerde parallellisme nog
gay er, nog strakker of to lijnen heeft Multatuli in de editie van 1875
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nog enkele wijzigingen aan het sprookje aangebracht. De nulde druk
vertoont in de 5e en 6e metamorfose (wolk en rots) nog de pronominale
aanduidingen „zij", terwijl deze in 1875 ook vervangen werden door
„hij", omwille van de haast geometrische eenvormigheid die de structuur
van Multatuli's sprookje kenmerkt. Welnu, deze symmetrie die wij wel
terugvinden in de Oosterse sprookjes, is bij Jeronimus ver to zoeken. Ook
de vermenging van parabel en wondersprookje is een element van oorspronkelijkheid bij Multatuli, alleszins ten overstaan van Jeronimus (di:
geen spoor van bijbelse invloed vertoont) . In onze romantiek, zoals in
de buitenlandse, komt het gebruik van bijbelse genres en stijiprocedes
immers meermalen voor. De bijbelse inslag van Multatuli's parabelsprookje kan dus ook door de tijdgeest beinvloed zijn.
Oorspronkelijk ten overstaan van Jeronimus is in elk geval ook de
transpositie van het wedervaren van de Japanse steenhouwer in een
Oost-Indisch kader, wat blijkt uit de inheemse Maleise termen, echter
zonder verdere precisering in tijd of ruimte. Oorspronkelijk is bovendien
de aanwezigheid van de engel als symbool van de bovennatuurlijke machten in Multatuli's sprookje, – een element dat hij ook uit de bijbel kan
hebben overgenomen, en dat onbestaande is in de ons bekende sprookjes
waar wel berggeesten, bosgeesten, goden (bij Jeronimus, natuurlijk
Japanse goden), maar geen engelen uit de hemel dalen. Multatuli heeft
zich dit sprookje ten slotte helemaal eigen gemaakt, en het als het ware
Van Hoevell uit de hand genomen, door het gebruik dat hij ervan maakt,
door de plaatsing nl. in zijn Havelaar. Als illustratie bij zijn ziekte der
ontevredenheid verkrijgt het sprookje een symbolische dimensie, waarbij
de exemplarische toedracht van Van Hoevells vertelling pietluttig voorkomt. Door deze plaatsing in het elf de hoof dstuk is dit wondersprook j e
wellicht Loch geen corpus alienum in de Havelaar to noemen, hoewel
ook dit stukje waarschijnlijk klaar lag, en dus een van de duidelijkste
voorbeelden is van de knipsel-techniek, die Multatuli heef t toegepast in
de beruchte explosieve weken waarin de Havelaar to Brussel op het
papier gegooid werd.
Als besluit van deze behandeling van een duidelijk geval van creatieve
imitatie, die nochtans de verdienste der oorspronkelijkheid geenszins in
de weg hoeft to staan, enkel nog dit: Jacob van Lennep had volkomen
gelijk, toen hij de Havelaar in een brief aan Van Hasselt „bl. (iksems)
mooi" noemde ; niet alleen Van Lennep, maar alle latere lezers van de
Havelaar en van dit sprookje, – de overduidelijke afhankelijkheid ten
spit t.
MARCEL JANSSENS
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BIJLAGE I
MULTATULI'S „JAPANSE STEENHOUWER"

(VW I, p. 150-152
Oepi, er was een man die stenen hieuw uit de rots. Zyn arbeid was
zeer zwaar, en hij arbeidde veel, doch zyn loon was Bering, en tevreden
was hij niet.
Hy zuchtte omdat zyn arbeid zwaar was, en by riep : och, dat ik ryk
ware, om to rusten op een bale-bale met klamboe van rode zyde.
En er kwam een engel uit de hemel, die zeide : u zy gelyk gy gezegd
hebt.
En by was ryk. En by rustte op een bale-bale, en de klamboe was van
rode zyde.
En de koning des lands toog voorby, met ruiters voor zyn wagen. En
ook achter den wagen waren ruiters, en men hield den gouden pajoeng
boven het hoofd van den koning.
En Coen de Tyke man dit zag, verdroot het hem dat er geen gouden
pajoeng werd gehouden boven zyn hoofd. En tevreden was by niet.
Hy zuchtte, en riep : ik wenste koning to zyn.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide : u zy gelyk gy gezegd
hebt.
En by was koning. En voor zyn wagen reden vele ruiters, en ook waxen
er ruiters achter zyn wagen, en boven zyn hoofd hield men den gouden
pajoeng.
En de zon scheen met hete stralen, en verbrandde het aardryk, zodat
de grasscheut dor werd.
En de koning klaagde dat de zon hem schroeide in het gelaat, en
macht had boven hem. En tevreden was by niet.
Hy zuchtte, en riep : ik wenste de zon to zyn.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide : u zy gelyk gy gezegd hebt.
En by was de zon. En by zond zyn stralen naar boven, en naar beneden,
naar de rechterzyde en naar de linkerzyde, en alom.
En by verschroeide den grasscheut op het aardryk, en het gelaat der
vorsten die op de aarde waren.
En een walk stelde zich tussen de aarde en hem, en de stralen der
zon stuitten daarop terug.
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En by werd toornig dat zyner macht weerstaan wend, en by klaagde
dat die wolk macbtig was boven hem. En tevreden was by niet.
En by wilde de walk zyn, die zo macbtig was.
En er kwam een engel uit den bemel, die zeide : u zy gelyk gy gezegd bebt.
En by werd een wolk, en plaatste zich tussen de zon en de aarde, en
ving de stralen op, zodat het gras groen werd.
En de wolk regende in grote druppen op het aardrijk, en deed de
rivieren zwellen, en bandjirs voerden de kudden weg.
En by verwoestte door veel waters het veld.
En by viel neer op een rots, die niet week. En by klaterde in groee
stromen, maar de rots week niet.
En by werd toornig omdat de rots niet wyken wilde, en omdat de
sterkte van zyn stromen ydel was. En tevreden was by niet.
Hy riep : aan die rots is macht gegeven boven my. Ik wenste die
rots to zyn.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide : u zy gelyk gij gezegd hebt.
En by werd rots, en bewoog niet als de zon schoon, en niet als het
regende.
En daar kwam een man met houweel, en met puntigen beitel, en met
zwaren hamer, die stenen hieuw uit de rots.
En de rots zeide : wat is dit, dat die man macht beef t boven my, en
stenen houwt uit myn schoot ? En tevreden was by niet.
Hy riep : ik ben zwakker dan deze... ik wenste die man to zyn.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide : u zy gelyk gij gezegd hebt.
En by was steenhouwer. En by hieuw stenen uit de rots, met zwaren
arbeid, en by arbeidde zeer zwaar voor weinig loons, en by was tevreden.
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BIJLAGE II
„DE JAPANSCHE STEENHOUWER" DOOR JERONIMUS

(Uittreksel uit het gel jknamige stuk in Tijdschrift voor
Nederlandsch Indie, 4e jaargang, 1842, deel I, p. 405-408)

Er woonde, jaren geleden, in een klein dorpje van Sadsuma, een der
provincies van japan, een steenhouwer, die door zwaren arbeid, ter
naauwernood in zijne behoeften en die van van (sic) zijn talrijk gezin
kon voorzien. Op zekeren morgen stond hij weder, in de arduinen rotsen,
aan den oever der zee, to houwen, toen de burgemeester der plaats daar
voor bij trok. In een gemakkelijke noriemond (draagstoel), beveiligd
voor de brandende stralen der zon, zag de steenhouwer hem zijnen weg
vervolgen, terwijl hij zelf, in het tweet zijns aanschijns, zijn brood
verdiende.
– „Benijdenswaardig lot" riep hij uit „zoo zonder moeite, zonder
zorgen, in overvloed to leven. o Goden verhoor mijne beden, en maak
mij ook nog eens burgemeester !"
En de Goden verhoorden hem en hij werd burgemeester. Al het vroeger geleden gebrek, al de armoede, die hem gekweld had, was weldra
vergeten. In overvloed en gemak, en weelde zelfs, leefde hij gelukkig,
zonder zorgen. Er was maar eene zaak, die hem kwelde. Hij was de
eerste van het dorp, duizenden Bogen zich voor hem in 't stof ; maar
de demon van den hoogmoed sloop zijnen boezem binnen -- daar in de
hoof dstad van Sadsuma, daar woonde een man, die grooter was dan hij,
voor Wien hij zich moest buigen, van Wien hij bevelen ontving. Die
Landsheer der Provincie was de steen des aanstoots.
-- „Waarom mij niet een trap hooger geplaatst, in uwe goedertierenheid, groote Goden! waarom van den steenhouwer geen Landsheer
gemaakt !"
De Japanscbe Goden schijnen nogal mild to wezen ! altans onze vriend
ontving opnieuw wat hij wenschte. Nu was er niemand in de geheele
Provincie boven hem. Allen gehoorzaamden zijn bevelen. Pracht en rijkdom omstuwden zijn Paleis. Overal vond hij eerbied, ootmoed en het
diepst ontzag. Een jaar was op die wijze, in het voile genot zijnen grootheid, verloopen. Daar verliet hij op zekeren dag Sadsuma, in staatsie en
plechtigen optogt. Een ontelbare stoet vergezelde hem. Vlaggen, met
gouden wapens, op velden van allerlei kleur geborduurd, pieken, belle120

baarden, geweren, pistolen, met zijden foudralen bedekt, vederbossen en
afhangende witte paardenstaarten, die op lange stokken met vergulde
knoppen en zijden kwasten pronkten, bogen en pijlen, in heerlijk verlakte kokers, gezadelde rijpaarden, jagthonden en jagtgereedschappen,
– dat alles werd in bont gewoel hem voorgedragen. Maar to midden
eigenschap van den Japanner, en nu werd die hartstogt van den Landsheer
van Sadsuma, onrustig en ontevreden in de prachtige norimond. Hij verliet zijne provincie, en trok naar Jédo, de hoofdplaats van het Rijk, om
aan den Keizer van Japan hulde to bewijzen. Eerzucht is de voornaamste
eigenschap van den Japanner, en nu werd die hartstogt van den Landsheer
gevoelig gekwetst. Hij die gewoon was met eene trotsche houding en een
stroef gelaat zijne onderdanen to ontmoeten, die niemand boven zich
noch naast zich kende, hij moest thans eenige dagreizen ver trekken, om
in diepe stilte het vertrek van den siogoun of wereldlijken Keizer binnen
to treden, op handen en voeten den Vorst to naderen, zich voor hem ter
aarde to werpen, het voorhoofd tot den grond to buigen, en zoo geduldig
het teeken van verlof om to vertrekken of to wachten. Hij volbragt dien
harden pligt, maar toen hij weder in zijn norimond zat en in zijne
eigen oogen vrij wat vernederd, huiswaarts keerde, zweefde hem onwillekeurig de wensch op de lippen : „o Werd ik nog eens Keizer van Japan !'
De regerende Keizer stierf, en door een zamenloop van omstandigheden, of liever door een wonder, werd de Landsheer van Sadsuma zijn
opvolger. Wie beschrijft het zalig gevoel, dat zijn Borst doorstroomde,
Coen hij in zijn prachtig paleis gezeten, en van ontelbare bedienden, en
hovelingen en rijksgroten omgeven, door alien als eene godheid werd
vereerd en gevierd ! Wie schetst zijne vreugde, als de drie en zestig
landsheren van heinde en verre uit zijn gebied naar Jedo stroomden, om
zich voor hem to verdemoedigen, als zelfs de Capitano Hollanda van
Decima den moeijelijken togt naar de hoofdplaats des rijks ondernam,
om zijne Keizerlijke Majesteit zijne hulde to bewijzen.
Er is echter in Japan nog iemand, grooter dan de Keizer zelf. . De
mikado of geestelijke Keizer woont to 1Vliaco en de siogoun of wereld lijke Forst is verpligt gedurig derwaarts to trekken, ten eende hem gods dienstigen eerbied to bewijzen en to aanbidden. Onwillekeurig vaarde
hem, op het oogenblik dat hij, in diepe stilte, voor den mikado lag
neergeknield, de gedachte door de ziel : „wat is toch alle grootheid en
roem en eer, zoolang men zich zelf voor een ander moet vernederen ?
wat ben ik meer, dan die vasallen, die voor mij kruipen, als ik zoo voor
den geestelijken Vorst mij nederbuig."
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Nacht noch dag had de siogoun rust, geen slaap look zijne oogen,
naar 1Vliäco waren zijne blikken onafgebroken gekeerd, mikado to worden
was de begeerte, die onstuimig in zijnen boezem woelde. In naam is de
geestelijke Keizer van Japan de almagtige, de de (sic) stedehouder der
Goden, maar in der daad is hij niet meer dan een afgod, Wien men
aanbidt, maar die voor 't overige niets niets zeggen heeft (sic). Hij mag
zijn paleis niet uit, mag door niemand gezien worden dan door den
siogoun alleen en wordt zoodanig door verveling en verdriet gekweld,
dat hij niet zelden, ten voordeele van eenen zoon of dochter, van zijn
Croon afstand doet. Bij zulk eene gelegenheid wend, jets dat anders in
Japan nimmer gebeurt, onze siogoun aangesteld tot geestelijke Keizer.
Maar helaas ! ook nu vond hij niet wat hij zocht. Alle genoegens, die
hij vroeger had gesmaakt, waren hem nu ontzegd ; aan zijn eerzucht was
wel is waar voldaan, want hij was, in 't oog der Japannezen eene godheid
geworden, wiens naam men niet dan met eerbied durf de noemen doch
inderdaad gevoelde hij zich diep ongelukkig. Altoos opgesloten in zijn
paleis, zag hij al spoedig in, dat die oogenschijnlijke almagt van den
mikado inderdaad niets anders is dan eene slavernij van ijdele gebruiken,
gewoonten en etiquette. Zijn titel is „noon van de zon" maar hoe
dikwijls sloeg hij zijne blikken op naar dat prachtige hemelligchaam, en
wenschte de vrijheid, den glans en de majesteit to bezitten van de koninginne des dags, die, terwijl hij zelf binnen vier muren was opgesloten,
de geheele wereld overzag, en dagelijks die wereld doorreisde.
Tot dusverre behoorde alles, wat ik verteld heb, tot de mogelijkheden.
Althans ik zou al spoedig, elk, die aan (sic) twijfelde, voor de voeten
werpen, dat het iemand, in eene eeuw levende, welke een Corsicaanschen
vreemdeling op den troon van Fremkrijk, een so/dat de fortune Pacha van
Egypte, een advocaatszoon Koning van Sweden heeft gezien, niet past
voor bovennatuurlijk to houden, dat in Japan een steenhouwer geestelijk
Keizer wordt. Maar nu volgt er iets, dat mij zou doen veronderstellen,
of deze geschiedenis niet van de oudste tijden dagteekent, Coen in Europa
de dieren konden spreken, en voortref f elijke menschen en helden als
sterrebeelden aan den hemel werden geplaatst, en toen in Japan een
Keizer zijn keizerlijk gebied verliet en door de goden in de Koninginne
des dags, de zon, werd herschapen. Hoe dit zij — aan de geleerden laat
ik over hieromtrent verdere conjectures to maken — waarheid is- het dat
de siogoun, op zijn verzoek, een tijd lang, als de PHOEBus der Grieken,
aan den hemel heeft geschenen. Gij zoudt denken, dat hij nu gelukkig
was met de verheven plaats, die hij in 't heelal bekleedde, omstuwd door
miriaden fonkelende starren, zijne knechten en wachters
maar die
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duivel der ontevredenheid liet hem geen rust, en jaagde en pijnigde hem,
als de helsche furie. Dikwijls wend zijn glans en zijn luister verdonkerd
door de wolken, die hem beletten zijne stralen neer to schieten op het
aardrijk : dan morde en wrokte hij: eens, in een vlaag van dolle woede,
bad hij de goden om een wolk to mogen worden, ten einde ook op zijn
beurt het genot to hebben van zelfs de majesteit der zon to benevelen.
Spoedig echter berouwde hem deze keuze, toen ze door de Goden was
ingewilligd ; want de wolken werden door de bergen en de rotsen aangetrokken, stootten niet zelden op hun ijzeren Borst to barsten, of ontbonden zich, door er in groote regendroppelen op neder to vallen. Zi` n
lot op die wijze voor oogen ziende, werd hij, op zijn gebed, in zulk een
steenrots veranderd waarvoor zelfs de wolken optorren. Maar tot waartoe
dringt de menschelijke geest niet door ! wat is veilig voor het oog van
den Heer der schepping ! – ook in deze gestalte vond hij Been vrede :
dagelijks kwamen de steenhouwers, met hunne houweelen zijne zijden
verontrusten om uit zijne ingewanden arduin to halen : en hoe hard de
steep ook mogt wezen, de kracht van het ijzer drong Loch door zijne
aderen been. „Neen" dacht hij, want zijn bewustzijn had hij, onder
al die metamorphoses bewaard, „neen dan is een steenhouwer nog veel
voortreffelijker dan een rots, want door zijn ijzeren arm wordt de rots
zelfs vergruisd. o Goden maak mij een steenhouwer !" En de goden
verhoorden zijne bede, en de steenhouwer eindigde met weer steenhouwer to warden.

123

BIJLAGE III
„DER STEINHAUER" BIJ D. BRAUNS
(Japanische Mdrehen and Sagen, p. 87-90)

Es war einmal em n Steinhauer, der ging taglich zu seinem hohen Felsen
and brash Steine aus demselben. Diese Steine verkaufte er zu Grabsteinen and Hausschwellen, and da er seine Arbeit verstand and die
Steine, die er zum Verkauf e bot, stets sehr sorgsan bearbeitet waren,
so f and er auch immer Abnehmer dafi r. Freilich war sein Verdienst
Bering and seine Last gross, aber er war lange Zeit zufrieden and
wunschte nichts mehr.
Es Bing die Sage, dass da, wo er arbeitete, em n grosser Berggeist hause,
der manchmal den Menschen erschiene and ihnen zu ihrem Fortkommen
behulflich ware; doch hatte er noch nichts vom dem Berggeiste entdeckt
and schuttelte stets unglaubig den Kopf, wenn von demselben die Rede
war.
Einstmals aber, als der Steinhauer bei einem reichen Manne einen
Grabstein abgeliefert and gesehen hatte, vie schon dieser wohnte and
auf was fur einem kostbaren Bette der schlief, da rief er bei seiner
saueren Arbeit, die ihm den Schweiss auf die Stirne trieb : „O, ware ich
doch emn reicher Mann, dann brauchte ich mich nicht so zu plagen and
konnte auch auf einem Bette mit rothseidenen Vorhangen and goldenen
Quasten schlafen !"
Kaum hatte er die Worte gesprochen, so ertonte eine Stimme durch
die Lufte, welche ihm zurief : „Dein Wunsch ist dir gewahrt, du sollst
emn reicher Mann sein !"
Verwundert blickte der Steinhauer um sich ; dock da er Niemand
gewahrte, so nahm er sein Arbeitszeug and ging heim, denn er beschloss,
fur heute die Arbeit ruhen zu lassen. Als er zu Hause angelangt war, da
erstaunte er aber erst recht, denn statt seiner kleinen Hutte farad er emn
schones, stattliches Haus mit einer herrlichen Einrichtung, bei welcher
auch das gewunschte Bett nicht f ehlte. Erf reut nahm er von allem Besitz,
vergass sehr bald sein muhevolles Gewerbe and less es sich wolh sein.
Doch eines Tages, als die Sonne vom Himmel brannte and es so heiss
war, lass er nicht hinauszugehen wagte, da sah er einen stattlichen Zug
von Menschen an seinem Hause voruberziehen. In der Mitte einer Menge
herrlicher Ritter ward em n kostbarer Tragkorb von schon geputzten
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Dienern getragen, and in dem Tragkorbe sass emn Furst, der sich einen
goldschillernden Schirm caber das Haupt halten less, damit die Strahlen
der Sonne ihn nicht traf en. Missvergnugt blickte der ehemalige Stein hauer dem Zuge each, and als derselbe semen Augen entschwunden war,
da rief er aus : „O, ware ich loch emn Furst, dann konnte ich mich auch
so tragen lassen and hatte einen goldenen Schirm, der mich vor den
Strahlen der Sonne schutzte ! "
Und als er die Worte gesprochen, da ertonte abermals die Stimme
des Berggeistes : „Dein Wunsch sei erfullt, du sollst Furst sein".
Und nun war er Furst. Vor seinem Tragkorbe ritten viele Ritter einher
and ebenso viele folgten ihm, er hatte Ehre, Glanz and Reichthum
vollauf, kurz alles, was er sich wunschte, and naturlich auch den goldenen Schirm, mit dem er sich schutzte. Dennoch war er nicht zuf rieden ;
stets blickte er umher and suchte auszuforschen, womit er wohl seine
Lage noch angenehmer machen konnte, and als er sah, wie die machtige
Sonne alles rings umber verbrannte, als er sah, dass in ihren Strahlen
das Gras verdorrte and dass sein Gesicht trotz des goldenen Schirmes
von der Sonnehitze immer starker gebraunt wurde, da gefiel ihm sein
Leben nicht mehr, and argerlich rief er: „Die Sonne ist machtiger als
ich; ich mochte die Sonne sein !"
Abermals rief der Berggeist : „Dein Wunsch sei dir gewahrt, du sollst
die Sonne sein ! "
Und da war er die Sonne and fi hlte sich sehr stolz in seiner Macht.
Er sandte seine Strahlen nach oben and unten, nach rechts and links, er
versenkte das Gras auf der Erde and verbrannte die Haut den Fursten
so gut wie alien anderen Leuten. Doch als er seine Lust gekuhlt hatte, da
fing er schon an, seiner Macht uberdrussig zu werden, and als eine
Wolke kam and sich schützend zwischen die Erde and ihn stellte, da
rief er voll Zorn: „Was ist denn das ? Die Wolke fangt alle meine
Strahlen auf, sie ist ja machtiger als ich ! Das geht nicht an, ich will
die grossee Macht bezitzen and mochte die Wolke sein !"
Und wie er diesen Wunsch ausgesprochen, da ertonte abermals die
Stimme des grossen Berggeistes : „Dein Wunsch sei dir gewahrt, du
sollst die Wolke sein !"
Und nun war er die Wolke and legte sich zwischen Sonne and Erde.
Er fing die sengenden Strahlen der Sonne auf and sah zu seiner Freude,
wie die gauze Erde grunte and bl " to ; dock das war ihm nicht genug,
er wollte so recht seine grosse Macht zeigen, and deshalb sandte er den
Regen in grossen, schweren Tropf en hinab, Cage- and wochenlang. Die
schwollen die Strome and Flusse gewaltig, die Damme and Deiche
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brachen and alle Felder wurden verwustet. Die Wogen rissen alles mit
sich fort, was sich ihnen in den Weg stellte. Nur der Fels blieb ruhig
stehen and blickte spottisch auf die entfesselten Fluthen. Ihn kümmerte
all der Wirrwarr nicht, and nicht em n Sti ckchen des harten Gesteins
konnte das wüthende Element ihm rauben.
Da rief die Wolke voller Staunen : „Was ist denn das ? Der Fels ist
starker als ich ? Niemand soil machtiger sein als ich, and deshalb mochte
ich wohl der Fels sein !"
Kaum hatte er diesen Wunsch ausgesprochen, so rief der Berggeist :
„Was du dir wi nschest, sei dir gewahrt, du sollst der Fels sein !"
Nun wurde er der Fels and freute sich seiner Macht. Stolz stand e?
da, wenn die Sonne heissgluhend vom Himmel strahlte and wenn der
Regen herabfiel. Ihn kümmerten die Elemente nicht; stark and fest war
er mit der Erde verwachsen. Doch eines Tages horte er em n merkwurdiges
Gerausch zu semen Fussen, and als er nach der Ursache forschte, sah
er einen unscheinbaren Steinhauer, der eiserne Keile in sein Gestein eintrieb and grosse Klufte davon losloste, die donnernd zur Erde fielen.
Als er dies sah, da wurde er sehr entrustet and rief aus : „Was ist denn
das ? So em n kleines Menschenkind ist machtiger als ich, der starke Felsen ? Das geht nich an, da will ich lieber der Mann sein !"
Und als die Stimme des grossen Berggeistes wiederum ertonte and
ihm verkundete, dass sein Wunsch erfullt werden sollte, da war er der
arme Steinhauer von ehedem. Im Schweisse seines Angesichts verdiente
er sich em n kargliches Brod, aber er war damit zufrieden and wunschte
sich niemals wieder eine andere Lebensstellung als die, welche er seit
fruher Jugend gehabt hatte. Und da er keine vermessenen Wi nsche mehr
hegte and vom Schicksal nichts weiter forderte, so hörte er auch nie
wieder die Stimme des grossen Berggeistes.
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IN MARGINS
LUCRE SCHERMERI MANUSCRIPTA POETICA
DE BESCHRIJVING VAN EEN HANDSCHRIFT
In het gemeentelijk archief van de stad Haarlem bevindt zich een bundel
gedichten van Lukas Schermer (1688-1711) in handschrift. Deze werd in
1941, naar mij de arcbivaris mededeelde, aan het archief gescbonken door de
beer M. A. Elout. De voorgeschiedenis van het handschrift is mij niet bekend.
Het leek mij goed, vooral daar het manuscript niet-gepubi iceerde gedichten
bevat, in een beschrijving met publikatie van de tot heden onbekend gebleven
gedichten, de inhoud van het handschrift in druk vast to leggen.
Het handschrift is, 20 1/2 cm lang, 16 1,4 cm breed en 3 cm dik, in een
perkamenten band gebonden, met een ruitvormige versiering op de beide
platten, voorzien van een sluiting in de vorm van vier groene zijden linten.
Het telt 270 bladzijden, na 8 blanco bladzijden en het ongepagineerde titelblad
recto en verso gepagineerd 3 t/m 258, gevolgd door 4 blanco bladzijden.
Het titelblad draagt het jaartal 1705, het vroegstgedateerde gedicht in het
handschrift opgenomen is van 24 augustus 1703 en het laatstgedateerde van
15 september 1707. Het manuscript, in 1705 dus door Schermer aangevangen,
bevat gedichten uit de j aren dat de j onge dichter veertien tot negentien j aar
oud was.
In de tekst van het handschrift zijn door Schermer doorhalingen en verbeteringen aangebracht, het geheel maakt evenwel een keurig verzorgde indruk,
er is meer sprake van een net- dan van een kladhandschrif t. De tekst, vergeleken met die van de verzamelbundel Lukas Schermers Poezy, in 1712 to
Haarlem bij Wilbelmus van Kessel uitgegeven, vertoont kleine afwijkingen
enkele regels zijn omgezet en woorden veranderd. Al deze details heb ik in dit
artikel niet aan de orde willen stellen. Ik zal de inhoud van het manuscript
bladzij de na bladzij de beschrijven, de gedichten die niet in mij bekende of zonderlijke drukken voorkomen, nosh in de Poezy van 1712, in bun geheel opnemen en van de wel in de Poezy gedrukte gedichten slechts de titel vermelden
en naast de bladzijden van het handschrift die van de Poezy-bundel aangeven.
Blz
1 De titelpagina : een met inkt getekende rol papier of perkament,
van onder omhooggekruld, van boven met een boog en twee
pij len als het ware vastgeslagen, met als titel

Lucae Schermerl
Manuscripta poetica.
en in omcirkeling : Anno 1 705.
2 De titelpagina verso : blanco.
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3 De titel : Homeri Batrachorn yomachia sive Ranarum Muriumque
pugna Latino belgicoque carmine e Graeco imitata.

4 t/m 34 Op de in even cij f ers genummerde pagina's de Latij nse tekst van
het spotepos, op blz. 4 getiteld Homeri Batrachom yomachia In
Latina Heroica transcripts, onder de zinspreuk Parturiunt montes, nascetur ridicules mus en beginnend met het vers Incipiens,
exo pto cohors Heliconia Phebi.

1

5 t/m 35 Op de in oneven cijfers genummerde pagina's de Nederlandse
tekst van het spotepos, op blz. 5 getiteld Den Stryd der Vorschen
en MuUsen van Homerus In Neederduytse Digt-maate nageboost,
en beginnend met het vers Ik he f een waapen Loon; My lust
een dapper werk. De laatste versregel van elke bladzijde is

genummerd en under aan de bladzijde rechts is steeds het eerste
woord van de volgende pagina aangegeven. {Poezy, blz. 271-284}
36 t/m 39 Vijf in het Latijn gedichte Fabulae :
36

I
Falco Aegrotans.
Contemtor superum, fuerat dum corpore firmus
Impius extremam Falco trahens animam,
Matri ait in lacrymas solvens sua lumina multas,
Supplice '2 voce roga Numina summa Deum ;
Ast ea, rate ! quidem premitur mens aegra dolore
Mox tua cum cernam corpora hakere rogum
Non prodest toties a to neglecta precari,
Et precibus superos flectere velle Deos.
Ah quoties aras maculasti, et f ulmina Divum
Probrosis verbis sacraque templa Luis,
Ah quoties mores exemplaque dira secutum
Perdidit alituum mens tua prava genus.
Tu nisi, na to ! recusares, quod nulla potestas
Terrena est superos assimulanda Deis,
Hactenus esse putes illos, quod et ante fuerunt
Fallitur augurio mens quoque vana tuo.
Provida Hexanimis semper venerabere votis
Numina si cupias conciliare tib1.
Bis facis in sanctum convicia turpia co 1um
Si sanus spernas, quos petis aeger opem
Integer et sospes f ueras dum corpore dixti,
Nulla valent, et nunc Numina nulla valent.
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II
Rusticus.
Stabat in arbusto pomus f oecunda, quotannis
Quae domino laeto plurima poma dabat.

1 Als enige uitzondering heb ik in deze beschrijving de niet in druk verschenen Latijnse
tekst van de Batrachomyomachia om de grote lengte (30 blz.) niet opgenomen.
2 Supplice i.p.v. Supplici.
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Decidit haec casu rapidis quassata procellis,
Et peperit domino tristia damna suo.
Quod cum vicini videre, securibus omnes
Approperant validis lignaque dura petunt.
Villicus utque oculis hoc aspicit, ecce rapinam
Quae modo pomorum vix tulit arbor onus.
Aspice quam scindunt ramos, truncumque jacentem,
Nec magis est arbor quae fuit ante mea.
Hi laeti, dum tristis ero ; sic qua patet orbis,
Alter, ad alterius commoda, damna feret.
III
Lupus et Vulpes.

38

Callidus in sylva Vulpes procul ore ferentem
Crudeli praedas aspicicit s ire Lupum.
Haec avido non praeda lupo conceditur inquit
Hac ego versuta calliditate fruar.
Heus Lupe ! deinde vocat mihi nunc succurre, prof unda
In fovea hac nobis magna rapina latet,
Ipse ego pastorem vidi hic abscondere totam
Agnam, quae superis est jugulata Deis
Si to nunc praedae potent stimulare cupido,
Descendas, Carnes dum lope ! servo tuas.
Insiliens foveam, dictis his, raptor in unam
Credulus, imprudens incidit in laqueum
Tunc Vulpes ridens, cupiebas plurima, dixit,
O Lupe ! nunc debes perdere cuncta simul.
IV
Viator et Leo.
Obvius indomito veniebat forte Leoni
Per nemorum corpens lustra Viator iter
Mox procumbit humi, misero succurrite, clamans,
Numina ! qui rapidi praeda Leonis ero.
Utque oculis fera vidit eum furiosa jacentem,
Per nemus O Hospes carpe quietus iter,
Corpora magnanimo satis est prostrasse Leoni,
Nec mortem miseri mens generosa cupit.
Fabula significat, generoso vivere tutum
Submissum populum Principis imperio.
V
Canis et Vulpes.
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A Cane f raudatrix quosdam Vulpecula nummos
Accepit, decimam redderet ante diem
Praeterit interea tempus, data postulat, eheu !
Vulpes, tam subito debita poscis ? ait
Si placet, expecta, modo si vicesima lux sit
Lapsa, tibi nummos reddere polliceor,
Et juramentum nunquam violabile verbis
Nectit, me sacrum tam bene Numen amet.
Jam decreta dies cogebat solvere Vulpem
Quae ridens loquitur talia verba rani,
Sic hodie faciunt homines stultissime ! sumunt
3

aspicicit i.p.v. asplctt.
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Mutua, sed multi reddere nulla volunt,
Tu quoque deplora miserum canis inscie ! damnum,
Debita sunt nunquam restituenda mihi.
40 Vm

47 Zeven uit het eerste boek van Horatius' Carmina in verschillende
Latijnse verssoorten omgewerkte oden :
40 Quaedam e Libro primo Q Hor : Flacci odae, in diversa carminum genera trans f usae.
I
ode prima.
Maecenas atavis edite Regibus. &
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Maecenas atavis, qui regia sceptra tenebant,
Edite ! praesidium dulce ! decusque meum !
Sunt qui in gramineis exercent membra palestris,
Sunt quibus arridet fervida meta rotis
Palmaque terrarum Dominos ad sidera tollit,
Hunc si tergeminis tollere honore velit
Plebs Romana, ilium si servant horrea plena
Quicquid abundanter Lybica terra dedit,
Sarculo agros patrios gaudentem findere, nullo
Tempore dimoveas Legibus Attalicis,
Ut pavidus puppi veloci navita celsa
Sidera dinumerans aequora saeva secet,
Mercator cupidus metuens aquilonia flabra
Otiaque urbis amat laetaque rura suae
Mox reficit naves quassatas turbine crebro
Pauperiem magnam nescius usque pati :
Est, qui nec modicum gaudet potare Falernum,
Deque die partes demere saepe cupit
Nunc stratus viridi sub quercu membra quiets,
Nunc ad aquae sacrae tempora quassa mero
Multos castra j uvant, invisaque matribus arma,
Cum sonitus belli, cum tuba rauca f remit
Invigilans celeri Dictynnae cultor agelli
Immemor uxoris sub Iovis axe manet
Seu visa est f idis catulis perterrita cerva,
Subdola seu rupit retia Marsus aper.
Me miscent hederae frondosae proemia doctae
Frontis inaccessis aethereisque Deis
Me populo Nymphae dulces satyrique sagaces
Semper secernunt umbriferumque nemus
Si non Euterpe tibias Polyhymnia docta
Lesboam refugit sollicitare chelyn
Quod si me Lyricis Maecenas vatibus infers
Sublimi feriam vertice regna Iovis.
II
ode altera
Jam satis tern: nivis &.
Iam satis astripotens Rector radiantis Olympi
Grandinis atque nivis misit tellure profana,
Atque arces dextra jaculatus terruit urbem,
Terruit et gentes omnes, ne tristia Pyrrhae
Saecula lugubris, questae nova monstra, redirent
Dum pecus omne egit sublimes visere montes
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Proteus inconstans, et pisces arbore summa
Haeserunt, f uerat quae sedes nota columbis,
Atque superjecto natarunt aequore damae.
Flava videbamus Tiberina fluenta, retortis
Etrusca ripa violenter fluctibus, ire
Dejectum Regis monumentaque templaque Vestae,
Non timet ultorem dum se jactare querenti
Iljae Romanae, ripa rapidusque sinistra
(Non Iove terribili laudante) uxorius amnis
Defluit. et ferrum cives acuisse juventus
Audiet et pugnas majorum crimine turpi.
Quae vocet imperii lapsu leve Numina vulgus ?
Qua prece quo Cantu Parnassia turba fatiget
Drulcia spernentem praeclaraque carmina Vestam ?
Cuique dabit partes hominum rerumque Repertor
Crimina purgandi ? Tandem veniasque precamur
Nube humeros albos amictus pulcer Apollo !
Sive Venus ! mavis f ormosa, Cupido locusque
Quam circumvolitant, seu to quoque respicis autor 4
Neglectumque genus neglectos atque nepotes
Heu Mayors nimio ludo satiate cruente !
Quem juvat armorum clamor galeaeque micantes
Et Mauri peditis crudelem vultus in hostem
Sive Atlantiades, juvenili corpore verso,
In terris imitaris avis f ugitiva vocari
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4 autor i.p.v, auctor.
s f lamme i.p.v. f lamma.
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Iam to premet nox, et domus horrida
Plutonis inferni, et lemures nigri,
Quo si means, sortiere
Regna meni minimi Falerni.
Miraberis nec to quoque Lycidam,
Quo nunc juventus fervida blandulo
Capit voluptatem protervam
Moxque puella levis tepebit.
IV
ode decima octava
incipiens a versu
At ne quis modici transiliat munera Liberi.
Ast homo ne quis modici Falerni
Transeat munus, Lapithaea rixa
Cumque Centauris epulo in dolendo
Commonet orta.
Thracibus Bachus monet baud benignus,
Cum nef as et f as Veneram nef andam
Fine discernunt tenui : baud coactum
Bacche canam te.
Frondibus tectum variis silebo
Tympanum, cornu Berecynthiumque
Contine, quae mox sequitur gn),avua
Irrequieta
45 Gloria et semper nimium superba
Verticem tollens vacuum, f idesque
Abditum monstrans populo, estque vitro
Clarior omni.
V
Ode V igesima.
Vile potabis modicis Sabinum cantharis &c.
Potabis modice merum Sabinum
Occultum, Samia quod ipse testa
Levi, cum celebri tibi in theatro
Applausus populi datus, fidelis
Maecenas eques ! amnis ut paterni
Ripae magnificas tuasque laudes
Et nomen resonare Vaticani
Iucundi species jugi doceret.
Tu vinum domitum bibes Caleno
Praelo et Caecuba vina : nec Falernae
Vites, nec pateras meas replere
Nonnumquam solet uva Formiana.
46

VI
Ode 22
Integer vitae, scelerisque gurus &c.
Qui sine labe brevis spatium traducere vitae,
Integer et sceleris, qui nec pietate remissus
Esse cupit, pharetra completa, Fusce I sagittis
Nec Mauris j aculis nec tensis arcubus eget
Seu f acturus iter per Syrtes perve nivales
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Caucasidas rupes vel quae loca lambit Hydaspes.
Namque meam Lalagen dum canto, dumque solutus
Curis pallidulis in sylvis erro sabinis,
Ecce lupus celeri gressu fugiebat inermem
Quale nec in sylvis produxit Apulia monstrum,
Quale Iubae tellus nec nutrit alumna leonum
Me licet a nostra longe tellure remotum
Ponas, arbor ubi recreatur nulla tepenti
Aura, quas oras nebulosus Iupiter urget.
Me licet et ponas almi sub Apollinis axe,
In terris calidis aulis domibusque negatis
Semper amabo meam Lalagen semperque vocabo
VII
ode Trigerima
O Venus Regina Cnidi Paphique &c.

47

Cypria Virgo !
Cypron opimam
Neglige, multo
Et Glycerae to
Thure vocantis
Transfer in aedem.
Te puer audax,
Te Charitesque
Te quoque Nymphae
Teque juventus
Cylleniusque
Diligat Hermes
Finis Odarum.

48 Een lofdicht op de Nederlandse veldheer Menno van Coehoorn.
Sapphicum In Laudem invictissimi Batavorum Ducis Coehornii.

49

Phoebe, Musarum, citharaeque praeses !
Cui Claros, Delphos, Tenedosque servit
Hunc virum celso lyra vestra caelo
Laudibus aequet !
Quae Ducum cantas celeberrimorum
Facta nuns mecum celebrare sume
Hunc virum non ex minimis camenis
Aurea Clio !
Fama ! terrorem Danaum tremendum
Hectorem, et saevum celebras Achillem
Fulmen Argivum nitidisque ponis
Nomina stellis
Qua patet tellus Latii triumphos
Caesaris spargis : Deus inter astra
Caesar effulgens bibit ore nectar
Ambrosiamque
Ergo ne laudes taceas tremendi
Mennonis ! quas nec, licet ipse vellet,
Cuncta detrectans potis est tacere
Livor iniquus,
Te Frisiorum decus O Coehorni !
Hostium terror ! cano, bello et arrr_is
Promte funestis ! tua facta testis
Aequo Tonantis.
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Iupiter celsa jaculatur arce
Dextera f ulm,en trif idum potenti,
Tu vibrans terris homines Deosque
Igne fatigas.
Serus in coelum redeas diuque
Laetus intersis Batavis precamur,
Unde si Parcae prohibent, triumphes
Postea semper.
Dum vehet pisces fluvius, ferasque
Terra, dum caelum volucres, manebunt
Nomen et Iaudes, licet in sepulcro
Ossa quiescant.
50 t/m 52

53

Veryaar Gedigt utgegalmt op den geboortendag van min TVader Sr: Adriaan Schermer, op den 24 van Oogst-maend Anno 1703.
{Poezy, blz. 444.)
Klinkdigt uyt Pub: Ovidius Naso.
Ex tern pore.

{Poezy, blz. 454.}

Er onder staat geschreven
54

In Regem Hispaniarum

augustissimum
Carolum tertium
Cum in Lusitaniam, ad regna sibi per Gallon
erepta recuperanda, ex Hollandia pro f iscisci
denuo cogitaret.

55

Priscos multimodis quondam pinxisse ferocem
Alciden notum est : etenim nunc cernimus ilium
Ciava (bis senos celebres omitto labores)
Quae nec erat quercus, verum sylvestris olyvae.
Monstrantes ilium, qui vult calcare jacentes
Hostes, esse animo, quem pax bonitasque gubernat.
Nunc quoque depictum fortis cum significatur
Heros, permultis filis pendentibus ore
Auribus et populi fixis. Quid, dicitur, ista
Fila notant aliter, quam dulceloquentia verba ?
Queis docuit, populosque omnes, quocumque volebat,
Ductavit. Hac arce vagus sibi subdidit orbem,
Et domuit facile fixis in litore pilis
Hesperiae, et Geryonei mucrone resolvit
Tergemini jugulum. O si nunc Tyrinthius '7 alter
Surgat ! qui gaudens erects_ ad fulcra tremendi
Amphitryoniadis statuat monumenta trophaei,
Auferretque jugum, sub quo pars optima cultae
Europae premitur ! sed quid nimis anxia versat
Cura animos ? bene habet, non unus in orbe fuisse
Alcides fertur, nec sic Natura noverca est,
Quin monstret dias se produxisse sub auras
Herculeos celsa Austriadum de stirpe nepotes.
Ecce aquila, excelso nido demissa, volandi
Primos ostendit conatus, nec timet altos
Trans montes, vallesque cavas, trans aequora ventis
Concita nimbosis et plurima visere monstra.

s prof isciscl i.p.v. pro f icisci.
7 Tyrinthius i.p.v. Tirynthius.
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Carolus est novus Alcides, cui Battava tellus
Gratatur, cui vota offert cum Teutone Britto.
Quem Lusitani expectant, cui Brachia tendit
Hesperia, ah duris nimium jam pressa catenis.
Hic repetet praedam vetulorum ex ore Luporum
Vade, age, sic f austum sit iter tibi Carole ! f austa
Aura tuo adspiret velo, sic serviat Eurus,
Sic to Diva potens Cypri, sic f ulgida Luna,
Sic Helenae fratres, sic ventos carcere fraenans
Aeolus incolumem 8 patrii to littoris oris
Reddant ! Sic Petrus socius tuus advenientem
Sublevet ! inque tuum regnum comitetur, et ultro
Ad to confugiant populi, qui ferre recusant
Servitium durum ! Sic per to solis ab ortu.
Lucido, ad Hesperium patrium pax optima surgat !
56

57

In eundem
Ex Alcaico E: a Zurk in Heroicu,m transcriptum
Qui venisse scio celsas in Caesaris aedes
Carmen, quod laetus cecini tibi magne Josephe !
Cum nuper comitare sacrae solennia tedae
Sustinui, votique pii nuns aufero summam,
Te laetum Cara cernendo prole parentem
Qui possem inter tot coeptis animata tacere
Vota tuis ? quin gratabor qui p Carole ! Regem
Te sequar, insoliti ducunt quocunque volatus,
Flabraque ventorum dimissum sede paterna
Dispersis avibus minitantem. Belgica tellus
Foedere juncta tibi, firmata pace fideli,
Curls et senio ferme confecta quiete 0
Ut modo pro pelagi placida coelique rogare
Temperie moderata ; etenim sibi conscia tecum
Quod sua calcabit pelagi fortuna profundum
Mens autem reditum ponti praesaga furentis
Iure tibi multo suasit, gaudetque morarum
Quamvis impatiens, quod nondum sceptra tuorum
Majorum teneas, tellus ea in ora referre
Spes salvas, sibi docta ohm curare profundum
Mituis 10 et coelum, justos quoque fidere causa
Nunc jubet, et oculum fixum immotumque tenere
In Dominum celsique poli pelagique potentem
Sic in continua pectus munire malorum
Congerie noscas, facile quae ad magna creatos
Insiliunt, meliore nitent ut sidera flamma
Noctu ; si votis populi tibi supplicis aequor
Turbatum impediat, tempestatesque per undas
Hesperias equitent, animos mentesque feroces
Tunc sternis, sperantque fretum sine murmure stabit
Informesque hyemes, Domino mandante jacebunt,
Ingenium praebent adversa, bonisque politam,
Mentem sub tectis prohibent torpere pudendam
Neglectu turpi. Belli vel acuta cruenti,
Vel quodcunque malum quandoque occrrere 11 possit,
Obdura ; „duris ut tonsa bipennibus ilex

8 incolumem i.p.v. incolumen.
Deze regel is in de marge ingevoegd.
10 Mituis i.p.v. Metuis ?
11 occrrere i.p.v. occurrere.
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Horat

58 t/m 60

„Ardua per caedes ramorum damnaque ab ipso
„Ferro ducit opes animumque. Hoc to proavorum
Longa monet series, unus nec bellicus Heros
Nec vagus Alcides, quos terrae monstra marisve
Non Erebi tristis fraudes, neque bellua multa
Certos propositi recti potuere movere.
Quin gentes omnes filis pendentibus ore
Duxere, aut dura clava domuere rebelies.
Hac arte arrisit multis eoa triumphis
Tellus, ad solem solventem et litoris ora
Ultima, quod fixae memorant monumenta columnae
Sic sub felici breviter ditione tenebis
Compositos Itali tractus, sic Carole ! eodem
Lassatis rebus pede subvenies melioris
Orbis. Et ecce ultro sua brachia Carole ! tendit
Hispanus, nimium quem vincula dura gravarunt,
Imperium haud suetus Galli tolerare protervi.
Huc to deposcit patrius vigor atque juventus
Huc Batavus socius Leo, vicinusque Britannus
Ut repetas praedam vetulorum ex ore Luporum.

aan min Nee f den Heere Harman Van Hagen Als zyn Ed e : de
vier deelen van het Lexicon van Job: Jacob: Hof man mj tot
{Poezy, blz. 435.)
een verering had toegesonden.

60 Op den Heere Johannes Tiele, Als by twistende over het pleuris

der Medicynen Doctor gemaakt wierd.
61 t,/m 63

{Poezy, blz. 451.)

Op de Hedensdaagse Heiden Zynde de XII de Liersang des eersten
{Poezy, blz. 310.)
boeks van Q Horatius Flaccus.

64 op Eugenius Prince van Savoo yen o p perveldHeer vans' Ke^serl yk

Leger &c.

{Poezy, blz. 318.

65 op Laurens Koster Eerste Ujtvinder der Boekdrukkerje binnen

Haerl em .

{Poezy, blz. 456.)

op Alexander den Grooten

{Poezy, blz. 316.}

op Lodewyck 14de koning van Vrankrjk

{Poezy, blz. 313.]

66 op Anna Stuart koningin van groot Britangien. {Poezy, blz. 313.)
op

Joze phus Roomsch Koningh.

{Poezy, blz. 314.)

op

Karel Koning van Span gien.

{Poezy, blz. 314.)

op
Maxim,iliaan
keurvorst van Beijren
Dit is het wesen van Vorst Maximiliaan,
Die tegens Leopold het harnas gespte aan,
Op hoop syn kruijn, to sien geciert met guide kroonen,
Omt'weik to zoeken hij na Braband is gaan woonen.

67 op den Prins van Hessen Kassel.
136

{Poezy, blz. 314.)

op Joan Churchil Hartog Van Marlbouroug. {Poezy,
68 t/m 71

blz. 317.}

In Celsissimum fortissimum invictissimum Dominum Joanneln
Churchil Ducem a Marlbouroug. E patria ad castra red euntem.
Dit Latijnse gedicht komt in druk voor in: Illustrissimo, Nobilissimo Princi pi, Joanni Churchil, Duci a Marlbouroug, Exercituum Brittannorum in Germania summo Im peratori, Sem per victori ac Trium phatori. &c.&c.iSc. Nunc e patria ad Mosellam reduci.
Hosce tenues plane versus ipso Maximi Viri in Hollandiam adventu cecinit Lucas Schermer. „Tot Haarlem, Gedrukt by Wilhel-

mus van Kessel, 1705." Een exemplaar op het gemeentelijk archief
to Haarlem. Niet opgenomen in Poezy.
71 t/m 74

op den Hoog-gebooren, zeegha f tigen, onwinl yken Veld-Heer, Joan
Churchil. Hertog van Marlbouroug &c Uyt zUn vaderland naar
{Poezy, blz. 130.}
het Leger wederkerende.

75

Klinkdigt. beginnende met de regel :
Daar Amaryllis in de lommer van de boomen [Poezy, blz. 455.]

76 en 77

Verdubbelt Rondeel
aan
Clorimeen.
Ik voelde een hevig vier door merg en ingewanden,
Als ik u eerstmaal sag, o schoone Clorimeen !
Ik wierd verwonnen, en gekluystert in uw banden,
Mits gy niet als een mens maar_ en Godin verscheen.
Ik dagt, bier s Venus self verscheee, als voorheen
Haar soon onwetende als een Nymph op Didoos stranden,
Dit denken gaf we! haast verandring door myn leen,
Ik voelde een hevig vier door merg en ingewanden
Nu staat myn leeven en mijn sterven in uw handen,
Myn leeven in uw gunst mijn sterven maar alleen
In uw afkeerigheyd, gij deet mijn boesem branders,
Als ik u eerstmaal sag, o schoone Clorimeen !
Gij overstort mij dan met uijtgestorte teen
Van uw genegentheyd, de eerste liefdenspanden,
Dan sal ik juijgen, dat niet sunder groote reen
Ik wierd verwonnen, en gekluijstert in uw banden.

77

Maar laas ! k sal nooijt in die gewenste haaven landen,
Ik dobber, op een zee van klagen en geween,
Die k uyt myn boesem ruk voor roereloose wanden
Mits gij niet als een mens maar een Godin verscheen
Maar wij 1 gij dan niet hoort na sugten en geween
Dewy! uw schoonheyd komt gestadig mij aanranden,
Hoe blus ik dan die gloed ? met geen fenyn o Neen,
Maar met deez roemer wijn to spoelen door myn tanden,
Dus dryf ik al het vier uij t merg en ingewanden.
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Punt Digt.
T' Gek scheeren.
Fop, siende op seekre tijd syn naaste buurman Jan
Sig selven scheeren, sprak, wat zyt g'een puntig man,
t' Is jammer dat gij dit met siegten loon suit boeten,
Als dat schoon bakhuysje int end sal rotten moeten,
Gy scheert met my den Gek, seyd Jan, dat s regt verkeert
Sprak Fop, mits gy den Gek seifz met u selven scheert.

{Poezy, blz. 454.}

78 Klink-digt op Kees

{Poezy, blz. 456.)

op Hyn

79 Dank baarh e yd aan m yn O o m Daniel Le Roy, Vo ors praak by m yn

Vader olrl eenige in een kas' besloote boeken voor my to verkrygen.

In het handschrift staat onder het gedicht als datum „1705
17 Juny.", in Poezy, blz. 453: „Den 6 Juny, Anno 1705".
op Harman.

80

Harman had op een tyd sig in geseischap met
Syn agter aansigt na een Juf f rou toegeset,
Verschoon mij sprak hij ; fluks liet sig de Dame hooren,
Mynheer k he u so graag van agtren, als van vooren.

Onthaalde Pier.

{Poezy, blz. 457.)

op Louw

{Poezy, blz. 457.)

81 t/m 83 A f keer van de W/aereld uytgegalmt in min ondragel yke p yn.

{Poezy, blz. 381.}

Na het gedicht A f keer van de lVaereld is een blad uitgesneden,
op het overgebleven randje zijn de volgende regelresten to lezen :
eel ren ? ren? eel? // eren en, paal // {laatste haaltj a van een
letter) den, d, ren. // ijgen, . //
84 Eeren. Kroon geset op de Hoof den der Zegenpraalende en ge-

lawerde Helden de Linie der Vanden bU Heylishem in Braband
overweldigt hebbende. op den 18 July A: 0 1705.
{Poezy, blz. 320.}

85 op den Generaal en Baron Spar.
op den sely f den.

{Poezy, blz. 316.)
{Poezy, blz. 316.)

85 en 86 Ter ouster f ele yke Gedagtenis van Admirant van Kastilien. Te

Estremos aan een schiel yke Hartvang Oven ed en.
{Poezy, blz. 319.)
Boven de tekst in het handschrift staat : ... Micat inter omnes
... velut inter ignes
Luna minores
138

[Poezy, blz. 384.]

86 en 87 LoterU Spreuk 1 t/m V
87 t/m 89 Aan min Geerden Vriend Cornelis Patyn.
89

{Poezy, blz. 349.}

In E f f igiem
Victoris Amadei,
Regis Cypri
Duds Sabaudiae
&c &c.

Victor Amadeus nitidis sic fulget in armis,
Qui sua Gallorum numerosas ducere contra
Turmas non timuit quamvis non agmina tantis
Viribus aequa satis, sic tandem saeva duobus
Magnanimus tentans Leo proelia cedere debet.
Porus Alexandri cedit victricibus armis
Non minor est tamen in generoso corpore virtus.
Galle tace, non tanta decet to gloria tanti
Herois domiti, cum de victore triumphas
MDCCV. XXVI Augusti.

90 op den veldheer Horn perch Lt Generaal van de Ruyter^.
{Poezy, blz. 316.]

90 en 91 op den Prince van Hessendarmstat.

{Poezy, blz. 315•]

9 1 t/m 93 Krygs Tropeen Opgeregt door den onwinlyksten Vorst Karel Xllae
Koning van Sweden &c.&c.6c.

{Poezy, blz. 425.}

93 t/m 97 Herders-zang op den geboorten dag van mine Nigt Ju f f : Alida
Le Roy. op den 6 van Her fstmaant 1705 out geworde zynde
[Poezy, blz. 447.]
agttien jaren.
97

op de Titel plaat Vant Leven van den Ze Helt Michiel de Ruyter
Hartog Ridder Lt.. Admiraal generaal Van Ho//ant en West
[Poezy, blz. 307.]
Vrieslant. beschreven door Gerart Brandt

98 Klinkdigt Tot Dankbaarheit aan den Heere Lukas Schermer Toen
hU mi laast in zUn turn zynde de Eere ga f van zyne Poezy to
{Poezy, blz. 326.]
laten sien. door J: Geldorp.
99

100 en 101

Antwoort op de belee/de Digttonen van den Heer Jan Geldorp.
Onder het gedicht : L: Schermer 1705 7 Septemb.
{Poezy, blz. 327.}
Het agste gesang van
Het eersten Bo ek
uyt
Q Horatius Flakkus
Ick bid byt' Godendom o Lydia
Ey seg wat reden hebt ge dat gij na
t' Bederf van Sibaris so yvrig haakt,
Die jammerlyk in uwe Liefde blaakt.
Waarom dog schuwt die jongeling so sterk

139

101

Voor weer en wint het ruijme worstelperk ?
Waarom ryt by met zyns gelyken niet
Alwaar een Helt den Lauwerier geniet ?
Nog waarom brydelt by met f ieren moet
Den stegen bek der Franscbe hoorenvoet ?
Waarom dog aarselt hij nog durf t den zoom
Niet naken van den blonder Tyberstroom ?
Waarom vliet by de worstelolien
Omsigtiger als t' bloet der adderen ?
Waarom draagt by geen blaauwe armen meer
Door t' swaar gewigt der wapens ? die met eer
De schyf en werpspiets heeft so menigmaal
Geworpen ver voorby den tekenpaal.
Waarom verbergt by sig ? gelyk men uijt,
Dat Heft Achil die goddelyke spruijt
Van Thetis voor de Trooyse uytvaart de
Op dat het mannelyk gewaat hem me
Niet slepen mogt voort woeden vant' geweir
Int' slagten van het Frygiaansche heir ?

101 t/m 103

Uytbryding over Het eerste Harpgesang van den Pro pheet David.
{Poezy, blz. 433.)

103 t/m 106

Geestel yke Stryts Triom ph

106 t/m 108

De veertiende Lierzang Van Het vierden Boek ujjt Q Horatius
Flakkus. Aan Augustus
{Poezy, blz. 417.)

109 t/m 112

Vreugde Galm Ter Geboorte Feest Van den Jongen Here Pieter
Pieterz Van Beek T red end e in zUn tiend e jaar op den 18 October
des Jaars - 1705. In Poezy, blz. 370, staat i.p.v. 1705: 1706.

112 t/m 116

Lyk - Klacht, Ter onster f eljke gedachtenisse, van den onverwin1 jksten Helt George, Prinse van Hessendarmstat, Forst Van
Herss f elt, Ridder van het Gulden Vlies, Onderkoningh Van Katalonien Veltheere In Spangien over de Heiren Van den doorluchtigsten Monarch Karel den derden en dessel f z hoge Bontgenoten,
enz. enz. enz.
{Poezy, blz. 287.)

{Poezy, blz. 430.}

116

Zonder titel volgt dan de tekst van het gedicht in Poezy, blz. 434,
getiteld : Vrede en Oorlog.

117

Katalonien Verlost uyt de Heerschappy van VrankrUk Door het
overwinnen der sterke star (2) Barcelona. {Poezy, blz. 324.)
Onder het gedicht staat: gekapituleert den 4en Octob :
1705.
overgegaan den 9en Dito.

118

Barcelona Verovert. 3

{Poezy, blz. 325.)

Los in het handschrift ligt op deze plaats een afgescheurd stukje
papier waarop staat : op de Verovering van Barcelona den 9 van
wynmaant MDCCV.
140

Vreugde-coon Ter geboorte Feest Van min Vrient den Heer Jan
Geldorp Out geworden 28 Jaren op den eersten dach van Louwmaant Anno 1706.
{Poezy, blz. 363.}

119 t/m

122

122 t/m

124E Zegen-Wensch

124 t/m

127

Ter Brujlo f to van den Heere Frans Schrooters en Meju f f roues
{Poezy, blz. 441.)
Margareta Dup per. 1706

127

Ter Geboorte Feest van den Heer Jakob Van Limburg den 23 Februarj Anno 1705. In Poezy, biz. 452, is de datering 1704.

132

Ter BruUl o f to van den Heere Dirk Vos van Weel en Me ju f f rouw
Elizabeth Texelius, Vereenicht in Rotterdam den 2Y to Maart 1706

128 t/m

op den geboorten dach van min Vrient Jacob van
den Bogaart out geworden 28 Jaren, den 8 Januar : 1706
[Poezy, blz. 366.]

[Poezy,

blz. 437.)

133 tjm

138

Herders-:yang Ter zil vere BruEjl o f to van den Heere W ill em Kop.s
en Meju f f rouw Maria van Casele, Geviert den 203 ten van Gras{Poezy, blz. 151.]
raant 1706

138 t/m

145

Herderszang Ter BruUlo fie van den Heere Cornelis van Rooye
en Meju f f rouw Alida Le Rod Getrouwt den l9 de" van Bloeijr cant des jaa rs 1706. De datering wordt niet gegeven in Poezy,
biz. 155.

De Hoogmoet van Vrankr jk beteugelt, door de rechtvaardige
Wraak des Hemels In de roemruchtige Overwinning der Bont{Poezy, blz. 322.]
genoten b ?j Iudoigne in Brabant.

146 4

147 t/m

153

op de Roernruchtige Overwinning Behaalt op het Leger der
Franssen in Brabant by Iudoigne, door de Heiden Johan Churchil
Hertog van Marlbouroug, En den Heere Veltmarschalk Ouwer{Poezy, blz. 134.]
kerke, den 23 Meij des Jaars 1706.

154 Vm 156 Ter Bru?jlo f to van den Heer Cornelis Bran ger en Meju f f rouw
Margareta van Duyren, getrouwt den 4den van HooUmaendt 1706.
De datering is niet vermeld in :
[Poezy, blz. 342.]

158 t/m

157

5 op de Vero veringh van Ostend e and er Het be/eit van den V el tmarschalk Heere van Ouwerkerke den 6 Jule 1706.
[Poezy, blz. 3 21.]

163

Herderszang Ter Bru jlo f to Van den Heere Willem Van Reesema
en Meju f f rouw Katarina Gryspeert Getrouwt den 8 van Oogstmaandt 1706. Het gedicht, daar getiteld Vredegont, is in Poezy,

blz. 161, niet gedateerd.
141

164 t/m 174 Veldeling Herderszang over de Nederlaagen, van Lodewyk den
XIVaen. In Poezy, blz. 143, beet het gedicht De Cikloop. In het
handschrif t is het van meer en uitvoeriger aantekeningen voorzien dan in de gedrukte bundel. De tekst in Poezy is tamelijk
gewij zigd, zo luidt in het handschrif t het slot:
tot God Apollo hoger steeg,
De beemden meerder hette, en 't bos meer schaduw kreeg,
Wanneer by, mydende de hete zomerstraalen,
Een frisse koelte zocht in Faunus lommerdaalen.
In

Poezy gewijzigd in
tot dat Apol in 't westen blonk,
En met zyn gouden glans in d'avontkimmen zonk.

175 en 176

176

Ad
Praestantissimum Dominum
Cornelium Sylviunz
Lugdunensi in Athenaeo Promotionis f esto
de Nuptiis disputaturum.
Salve festa dies Lux optatissima salve !
Carmine f estivo nunc celebranda mihi,
Tu facis, ut duplicata strepant mea gaudia, Laetis
Ut citharae resonent sidera celsa sonis
Scilicet ipse meus prohibet reticere sodalis,
Daum Themidis sacrum jura resolvit opus,
Dumque Viros inter doctos sponsalia, dotes
Explicat, et socii foedera firma thori
Te cano, to prisci nomen metnorabile Sparnae
Sylvi foster amor, Pieridumque decus !
Vade age, jam poteris studiorum carpere fructus,
Vade age Patronum to fora sancta petunt.
Alter to rogitat Ligarius ante tribunal
Caesaris irati pectora dura move.
Gaudia quanta dies pant haec in consule Patre,
Quem vocat Harlemi curia celsia Patrem,
Fallor an in primo tua limine colla tenentem
Aspicio, laetus dum tlbl vota facit
Vota facit nobis resonantibus ; o mea salve
Gloria ! to repetis doctior ergo Lares ?
Vive diu Patri Patriaeque foroque columna
Armaque pro miseris civica some reis.
Incola sic Batavus to laude sub aethera tollit
Sic tua post obitum fama beata viget.

op Den zelven. Onder deze aanduiding volgt het gedicht Ter
inwydinge Van den Heere Kornelis Sylvius, Tot leeraar der beide
Rechten in Poezy, blz. 328.

177 t/m 181 Veltzang op den Geboortendag van Meju f f' : I. G. onder den
Verzierden Naame van Amarillis. den 16 van Her f stmaant 1706.
In Poezy, blz. 166, is de datering en de naamaanduiding ,,Me-

j of f r : I. G. onder den Verzierden Naame van" weggelaten.
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182 t,/m 184

an de Edele en mogende Heeren
de Heeren
Ferdinand van Cohen
I. H. de Rhede
Baron van Rhenswoude.
I. V. Goslinga
en
Gysbert Kuyper
4/ gezondene to velde van de Heeren
Staaten Generaal.
nit het Latyn van
den Heere
E. V. Z.

183

184

0 Flonkerlichten der doorluchte Batavieren
o dappere armen in den oorloch of den raat
Ontfangt in 't felste vuur der loejende mortieren
( Het zy ge bezig zyt om het belegert A a t h
In weinig dagen voor uw blikzems to doen buigen
Of staatsoraak'len spreekt in d'overheerschte Steen)
Ontfangt de woorden die uw krygsbeleit betuigen
Daar ge op de grenssen van ons Neerlant, uw trofeen
En standers plandt, behaalt in zo veel zegepralen.
Wie zou de wonderen van Godes rechterhant
Verzwygen ? wie zou niet uw glorinaamen maalen
Op duurzaam perkament ? en met een held'ren trant
Uw overwinningen in Heldendicht doen hooren ?
Wie niet den Naneef in geschichten doen verstaan
Hoe gy de benden in het spits van 't heir kont sporen
Door uw welsprekentheit, om naar de Lauwerblaan
Te streven midden door het stuiven van de vonken.
Gy, steunende op uw zaak, door God zelf aangevoert,
Leert ; hoe de krygshelt best aan zyne grove schonken,
Tot Lodewyks bederf, de staale wapens voert.
de ys're drommen van Gradivus oorlochsmannen
Geloofden dat hun bloet niet beter voor hun landt
Verspilt kon worden, als tot teug'len der Tirannen
Wanneer de goede zaak in 't hevichst van den brant
En 't uiterste gevaar eischt dapp ere heldekrachten.
Zo zegepraalen wy dan onder Gods banier,
Als eer 't gelovig yolk, 't welk tallelooze machten
Vervloekte Heidenen deet zwichten voor hun vier.
Zo worden dan, door u, en 't heir der sterke Belgen,
d'Aaloude Grieken en Romynen weer verbreit
Tot oost west noort en zuidt, als Mayors dapp're telgen,
Gedompelt in den poel van de vergetelheit.
Leeft groote Helden wint noch meerder Lauwerblaad'ren
Van Cohen Goslinga tot voordeel van ons lant.
En gy o ed'le telg der Rhedens welkers vad'ren
Ons Neerlant trokken uit Filippus slaafschen bant.
Nu glinstert gy gelyk als starren, wyl de transsen
Der Bondgenoten door geen nevels zyn bedekt.
Geluk Helt Kuyper met deez heilzame oorlogskanssen
Myn zanchster j uicht u toe van verren opgewekt.
Gy die voor deezen zaagt uw lof en roem vermeeren,
Om uw geleertheit en bekende ervarentheit,
Sweeft nu met Mayors zoons op onbezweke veeren
Der vlugge Faam, door 't drift der wolken uitgebreit,
Van daar God Febus ryst en neerzinkt in de baaren
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Herstelt de Vrede weer, door 't krygsgewelt verjaagt,
Aan het gefoolt Euroop, die nu een reeks van jaaren,
o Vredevaders ! in Haar Borst de wonden draagt,
En om den staatzucht van de opgeblaze Hanen,
Zo lang gewentelt heeft in bloet en brakke tranen.
18 5 t/m 202

op het Huwel yk van den Heere Abraham van den Bergh. en
Meju f f roues Susanna van Arkel getrouwt den 28 van Slachtmaant
in 't jaar 1706. Het gedicht komt in Poezy, blz. 169, voor onder
de titel Klorimeene en zonder datering.
Excusatlo
ad
Dum Eduardum a Zurck

202

Calculus hesternus nimium mea membra fatigans
Me licet invitum cogit abesse tibi.
Hei mihi ! cui miseros voluerunt fata per annos
Montis ut Aonldun) culmina summa petam.
Hei mihi si liceat, valida florente juventa,
Intima scrutari scrinia. justitiae
Scilicet hoc superis placuit, superumque voluntas
Aequo animo sacrum sacra ferenda pio est,
Huic et radices salubres et aromata cedunt,
Nec (dum firma manes) succus et herba juvant.
Des veniam, dum mente quidem non corpore praesens
Tam longam doled, me faciente, moram.
Inflat, quod mirum est, animo inopina Camena
Unda velut scopulis carmen ab ore fluit.12
203 t/m 212

Triom f zang over de groote zegepraalen der Bontgenoten van den
jaare 1706 Vincendum toties : terras fundendus in omnes / Est
cruor hostilis. LUCAN. den 1 January 1707.
{Poezy, blz. 75.}

213 t/m 216

Ter Bruil o f to Van den Heere Dirk Velthaan en Me ju f f r : Agneta
Hakkebort. De datering onder het gedicht: 23 Jan: 1707, komt
niet voor in Poezy, blz. 331.

217

t/m

220

Ter Bruilo f to Van den Heere Jan Po pta en meju f f rouw Susanna
Hakkebort. De datering onder het gedicht: 23 Jan 1707, komt
niet voor in Poezy, blz. 334.

221

t/m

225

Vreugdezang op den geboorten dach van Meju f f rouw M. B. Dit

gedicht komt in Poezy, blz. 181, voor onder de titel Veltzang
op den geboortendagh van Magdaleene.
225 t/m 233

Veltzang. Ter Bruil o f to van den Heere Michiel Bl ok en Me ju f f r :
Maria van Beeck getrouwt den 6 van Lentemaant. Dit gedicht
komt zonder datering en onder de titel Egle voor in Poezy, blz.

184.
12
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Deze twee regels staan onder het gedicht in kleinere letter als onderschrift.

234 t/m 2 3 5 Aan den Heere Pieter Al bertus Borst als h y tot Leraar in de
Geneeskunde gevordert wiert. In Poezy, blz. 348, telt het gedicht

16 versregels ; in het handschrif t volgen na deze nog de volgende
6 verzen :
Ja ga geleerde BORST wy loven uwe vlyt,
Ga wederstreef den doot, dien vyant van het leven
My dunkt dat by reets voor uw kracht begint to beven,
Die liefst (zoo 't Nootlot niet op zyn bestemden tydt
Onwrikbaar bleef gelyk op diamante schragen)
Den zeissen breken zou uit zyne vuist geslagen.

235 t/m 238 Lo f zang, op de ho f stede genaamt Bekenho f van den Heer Pieter
Pieterz van Beek.
{Poezy, blz. 189.)
239 t/m 246 Ter Bruil o f to van den Heere Jan Dantzer en Jonkvrouwe Katarina Timmerman
{Poezy, blz. 337.)
246 en 247 Zegenwensch. op den geboortendag van mynen Vader Adriaan
Schermer.
{Poezy, blz. 373.)

248 tjm 253 W/outer Herderszang op den verjaardagh van den Heere Jakob
Viruli den t5 van Her f stmaand 1707. In Poezy, blz. 192, is
het gedicht niet gedateerd.
(254) Blanco.
(255 t,/m 258)

Bladtwyzer
Vertalingen
Vorschen en £Muizen str yt op het .
.
klinkdicht uit Ovidius
Horatius twaal f de Lierzang 1 boek
achtste Lierzang
veertiende Lierzang van 't vierde boek
Davids eerste Harpzang
toejuiching aan d'a f {g)ezondene to velde u. den Hr
Zurks Lat yn .

1 8te blat
53
61
100
106
101
v

182

Fabulae
Falco aegrotans
Rusticus
Lupus et Vul pes 1
Viator et Leo
Canis et V ul p es

36
37

38
39

In diversa carminum
genera e Flacco transversa.
Li odel
ode 2

40
41
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ode 4 .
ode 18 .
ode 20 .
ode 22 .
ode 30 .

43
44
45

46
47

Ex Alcaico D. E. a Zurk in Regem His pan Carol. 3.
heroicum
Helde - dichten.
Sap phicum in Laudem Coehornii .
In Regem Hispaniarum Carol um 3.

56
48

54

In ducem Marlbourgium e patria ad castra reducem

68
71

idem belgice
Heldedichten
(256) Op den Prinse van Hessendarmstat
.
Op Karel den 12 Koning van Sweden .

908 to blat

de Zegepraal der bontgenoten by Iudoigne .
Triomfzang op de overwinningen des jaars 1706 .

91
147
203

Klinkdichten.

op Eugenius Prinse van Zavojen .
op Amaril .
Op Kees
Dankbaarheit aan den Heere D : Le Roy .

Op 't vermeesteren der vyandelyke Linie by Heilishem
Op de doot van den admirant van Kastilien .
I. Geldorps klinkdicht op my
Antwoord aan I: Geldorp .
op t verwinnen van Barcelona
Noch een op t zelve
.
Op den geboortendagh van den Heere I : van Limburg .
Op d'overwinning by ludoigne .
Op de verovering van Ostende .
Ter Eere van den Heer Kornelis Sylvius
Herders en veltzangen
Op den geboortendagh van myne nicht juff r : Alida Le
•
•
Roy
Op de zilvere bruiloft van den Heere WI Kops en Meitiff.
M van Kastele
.
ter bruilofte van den heer Corn : van Rooye en Juff r :
Alida Le Roy
13 198 i.p.v.

146

98.

64
75
78

79
84
85

198113
99
117
118
127

146
157

176

93
133
138

van Mons?: WV: van Reesema en Ju f f r:
Katharina Gr ys peert
Veldeling Herderszang op de nederlaagen van Lodewyk
den 14 des jaars 1706.
Veltzang op den geboortendag van Amaril
op 't huuwl yk van den Heer Berg en Ju f fr:
Susanna V arkel .
op den geboortendagh van Meju f f : M. B.
ter bruilo f to van den H r: M: Blok en Ju f f : MV
Beek
op de ho f stede Beekenho f van den H ?: P: Pieterz van Beek
Herderszang op den geboortendag van den Heere Jacob
V iruli
(257)

Bruilo f tsdichten
ter Bruilo f t van den H r : F: Schroters, en Meju f f : M:
Duppers
van den Hr . D: Vos van Wheel en Ju f f ?:
Elisabeth T exelius
.
van Mons: Corn: Branger en Ju f f r: Margareta van Duiren
van den H r: Dirk Velthaan en Meju f f r:
Agneta Hakkebort .
van den H r: Jan Po pta en Meju f f ?: Susanna
Hakkebort
van den H'': Jan Bantzer en Meju f f r: Katharina Timmerman
Geboortedichten
Geboortedicht, op m ynen vader Sr: Adr: Schermer .
op den jongen Heer Pieter Pietez van Beek
.
op Mons ? : Jan Geldorp
op Mons?: Jakob van den Bogaart
op mynen vader S ?: Adr: Schermer
A f beeldingen.
Op Laurens Koster eerste vinder der drukkerye
Op Alexander den grooten .
Op Lodewyk den veertienden .
Op Anna Stuart
Op Joze f us Roomsch koning .
Op Karel den 111 koning Van Spangien
Op Maximiliaan keurvorst van Beyren

158
164
177
185
221

225
235
248

124
128
154
213
217
239

50
109
119
122
246

65
65
65
66
66
66
66
147

Op den Prinse van Hessenkassel .
Op John Churcil Hertog van Marl bouroug
Op den Generaal en Baron Spar twe
.
In e f f igiem Victoris Amadei ducis Sabaudiae .
Op den Luitenant Generaal Horn pesch

67
67
85
89
90

Lo f dichten
Op den Heer Joh: Tule als by tot der Artzen Leraar wiert
ingew^t
In promotionem D z : Cornelii Sylvii
Op den Heer P: Alb: Borst .

60
175
234

Lykdicht
Op George Prinse van Hessendarmstad t .

112

Puntdichten

(258)
t Gekscheeren
Op Hyn
Op Herman .
Op Pier
Op Louw

77
77
80
80
80

Mengeldichten
Dankbaarheit aan den Heer H: V: Hage voor t leenen
van Joh Lw Ho f m Lexicon .
Verdubbelt rondeel aan Klorimeen
A f keer van de waerelt .
Loteryspreuken
Aan Monsr: Korn: Pat yn
Op de titel print van t leven van den Ad miraal de Ruiter
door G. Brandt
Geestel yke strydttriom f
No ch iets
E ynd e.

58
76
81
86-87
87
97
103
116

(2 59 /m 262) Blanco.

Amersfoort, september 1965.
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C. M. GEERARS.

BOEKBEOORDELINGEN

1Vlarcellus Emants, Een SchrUversleven, 's- GravenhageRotterdam, Uitgeverij Nygh & Van Ditmar, 1964, 430 b!z., illustraties.
Geb. 620 fr.

PIERRE H. DUBOIS,

De ondertitel van deze monograf ie over Marcellus Emants (1848-192 3) ,
„een schrijversleven", vraagt, -- hoe licht ook op het eerste gezicht to begrijpen, – enige verklaring. Het houdt verband met de bedoeling, de gebruikte
methode en de resultaten die Pierre H. Dubois, -- van huize uit Been literatuurhistoricus, doch een scheppend kunstenaar, – heef t gehad, aangewend en bereikt
bij het scbrijven, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, van „deze biografie van wat bij uitstek een `schrijversleven'
beten moet". Waarom, inderdaad, deze voorzorg, -- zeker geen „precaution
oratoire", – om deze biografie, en die wel een biografie, d.i. een levensbeschrijving, de beschrijving van een leven, in dit geval het leven van een
schrijver, is, absoluut (cf. de ondertitel, en het bij-wijze-van-inleiding) als een
„schrijversleven" to willen doen doorgaan ? Zou, bij toeval, een „schrijversleven" niet het leven van een schrijver zijn, waarvan men toch de beschrijving,
dus de biografie kan maken ?
Het bij-wijze-van-inleiding, het boek, d.i. het „schrijversleven" zelf dat
strikt chronologisch, dus biografisch, de ontwikkeling van Emants in zijn levee,
in zijn schrijven, maar dan vooral in zijn „schrijversleven" volgt, ook het bijwijze-van-besluit lichten ons hierover in.
Het is er Dubois om to doen geweest, – hij komt er, herhaaldelijk, op terug, –
in het bijzonder omdat Emants nu Emants is, werk en, allicht niet zo zeer
uiterlijke, maar innerlijke levensgebeurtenissen, werk en persoonlijk bestaan,
werk en levensbeschouwing als een geheel to zien, dit geheel als een fundamenteel relatieverschij nsel, dit relatieverschij nsel in causaal verband. En dit omdat,
vooral in het geval Emants, – men had dit tot dusver niet voldoende gezien,
er althans niet voldoende de aandacht op gevestigd, -- het schrijven, het schrijverschap, het kunstenaarschap, dus de literatuur in en van dit leven, uiteraard
een schrijversleven, de levensbeschouwelijke, wijsgerige zingeving is geweest.
Dit is, op zijn beurt, de zingeving van deze biografie als een „schrijversleven"
geweest, vooral dan omdat Emants, „de Grote Eenzame" (Smit Kleine), „in
de volste betekenis, waarin de moderne !iteratuur dat verstaat, een schrjjver
is geweest". Een schrijver betekent bier, iemand die zich, al schrijvende, rekenschap geeft van het persoonlijk en co!lectief !even zoals bij dit, vanuit zijn
persoonlijke werkelijkheid, heeft ervaren, begrepen, en hieraan een levens149

beschouwelijke, wijsgerige, metafysische zin heeft gegeven. Dubois beef m.a.w.,
en volgens eigen woorden, Emants existentiele, wij sgerige levensbeschouwing
willen zien „als het f enomeen van een schrijver", en niet de schrijver in hem
„als de exponent van een wereldbeschouwelijke overtuiging". Het lijkt m.i, het
hele verschil to zijn tussen wat men, op het gebied van de literaire, biografische
monograf ie, een f enomenologische monograf ie, vergeleken met een gewoon biozij het psychograf ische monograf ie zou kunnen noemen ; nu kan dergelijke
f enomenologische monograf ie weer twee richtingen uit, van de levensbeschouwing uit om de schrijver to verklaren, van de schrijver uit om de levensbeschouwing to verklaren. Wat Dubois in zijn geval heeft pogen to doen, is
hoof dzakelijk het eerste ; praktisch soms wel het tweede, als het b.v. ging om
minder overtuigende, enigszins propagerende, om niet to zeggen demonstratieve
werken, vooral van de toneelschrijver Emants.
Men moet er zich dus, van stonde aan, niet over verwonderen dat Dubois de
hele schrijversontwikkeling van Emants vanuit genoemde levensbeschouwing,
hoe zij tot ontstaan gekomen is, hoe zij zich verdiept en verbreed heeft, hoe
zij tot een vaste, onwrikbare wij sgerige overtuiging gegroeid is, zowel wat inhoud
als vorm van bedoelde ontwikkeling betreft, tracht to verklaren. Want zijn
monograf ie is ongetwij f eld van ontledende, analy tische, psychologisch en f ilosof isch „uitraf elende" (Smit Kleine) , expliciterende aard ; hij heeft er j aren over
gedaan, al is het, desondanks, geen „uitputtende analyse" geworden. Het verklaart wellicht sommige herhalingen, het leggen van steeds dezelf de accenten,
waarvan hij zich bewust is en die, inderdaad, aan het boek iets dat to breed, to
wijdlopig, to beschrijvend is verleent, al is er doorgaans Dubois' kritische zin, de
relativerende geest, de nuancerende behoef te, het anders gericht inzicht als
schr. met vrienden, biograf en en interpretatoren van Emants, in het bij zonder
Dr. F. Boerwinkel in De Levensbeschouwing van Marcel/us Emants, Een bijdrage tot de kennis van de autonome burger der negentiende eeuw (diss. Amsterdam, 1943) , meent to moeten of rekenen. De „f enomenologische realiteit"
van Emants is voor Dubois, zeker tegelijk, al to zeer dezelf de en anders voorgekomen ; daarom zijn methode, zijn zorg om leven en werk, dat een vaste
samenhang vertoont, niet al to strak van elkaar to scheiden, beide realiteiten
„vloeiend en interpretabel" to houden, en de man „niet onwrikbaar en voor alle
eeuwigheid to doen verstenen met zijn zerk". Versteend is Emants bier zeke^
niet.
Dit boek is op enkele grondideeen, enkele constanten gebouwd die Dubois
in levensbeschouwing en werk van Emants, hetzij poezie (Lilith, 1879 ; Godensch emering, 1883), hetzij proza of toneel, heeft ontdekt, – men mag zeggen
telkens heeft ontdekt, – en waarvan hij, kritisch en literairhistorisch, het essentiële en permanente overtuigend weet aan to tonen.
Het zijn: 1. het feit dat het schrijverschap van Emants van het begin af, n1.
in Quatuor, Spar en Hulst en De Banier, tot aan zijn dood bepaald geweest is
door bewustwording, zelf bewustwording, vooral zelf ervaring ; Emants zag dit
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niet zozeer als een to verrichten taak waarvoor hij tegenover de buitenwereld
verantwoordelijk was, maar als een middel tot zelf expressie waarvoor hij verantwoordelijk was tegenover zichzelf, alleen zichzelf ; 2. het felt dat hij, als
realist, die instond voor werkelijkheid, waarheid, in het bijzonder de eigen
waarheid, dus de eigen subjectiviteit die hij zo objectief trachtte uit to drukken,
hiermee ten slotte een absolutist, een idealist, dus een romanticus bleek to zijn,
die steeds moest inzien dat zelfs de 19de-eeuwse wetenschap de mensheid nooit
zou brengen wat ze op dit gebied verlangde ; 3. het f eit dat het pessimisme,
dat hij steeds heeft aangekleef d, bij hem geen uiting was van een pessimistische
psychofysiologische aangelegenheid, – in de grond was hij optimistisch aangelegd, zo toonde hij zich ook niet zelden, – maar het resultaat was van inzicht,
ervaring, overtuiging, en levensbeschouwelijk bepaald was ; 4. het felt dat dit
levensbeschouwelijk pessimisme, vrucht van eigen bezinning over de reele realiteit, in het bijzonder de eigen rule realiteit, al heeft het soms lets met het
wetenschappelijk, experimenteel naturalisme to maken, hiermee niets to maken
heeft, en als realisme, obj ectivisme is to karakteriseren ; 5. het f eit dat hij,
al duet hij wel eens aan estheticeserende tachtiger-woordkunst, hij hiervan ten
slotte ver of staat, en als een verre voorloper van het personalisme, de persoonlijkheidsidee van Forum is to beschouwen, dit met zijn deterministisch
realisme, feitelijk een „omgekeerd romantisch idealisme".
Emants heeft, inderdaad, tot dat eind 19de-eeuws, begin 20ste-eeuws schrijverstype behoort, vervuld door een absolute waarheidsdrif t, waarvan hij het
ideaal to onzent in Multatuli, – de schrijver, niet de mens ; hij vond die „laag",
– in het buitenland in Flaubert, Tsjechov, vooral Toergeniev (niet Zola) meende
to zien. Hij verdiepte zich, om tot een eigen levensfilosofie to komen, zeker
in het werk van eigentijdse f ilosof en, Tame, Schopenhauer, von Hartmann,
Spencer, e.a., maar vooral dan Loch in de eigen ervaring, de eigen „innerlijke
realiteit" met betrekking tot zichzelf, de vrouw, het huwelijk, de sexe, de
maatschappij, de geldadel, het proletariaat, Iiberalisme, socialisme en communisme, m.a.w. het leven in zijn diverse moderne psychologische en sociologische
uitingen, heen en weer bewogen tussen de extremen (of aanvullingen) schijn
en waarheid. Wat hem bezighoudt is dus voortdurend de problematiek van de
leugen, dit omdat Leven en wereld nu eenmaal zijn zoals ze zijn, di. slecht,
en het de taak van het schrijverschap is die leugen, dat slechte, – complementair
de waarheid, het goede, – zo getrouw en echt mogelijk to achterhalen en weer
to geven. Fundamenteel gaat dit alles uit van een pessimistische wereldbeschouwing, die op de „onoplosbaarheid van de realiteit van het kwaad", het bewustzijn van de absurditeit van het menselijk bestaan berust. Het naturalisme,
waartoe hij vaak wordt gerekend, o.m. dat van de Hollandse Tachtigers, is
derhalve alleen „een toevallig punt van aanraking met zijn tij d" geweest. Indien
hij een naturalist is, dan betekent dit niets anders dan dat hij, als een realist,
„naar de natuur", d.i. de natuurlijke waarheid gewerkt heeft. Er komt niets van
orthodox naturalisme, ethisch of esthetisch idealisme bij to pas. „Een kunstenaar
151

schept niet, hij rangschikt, heeft Multatuli gezegd, en Emants is dat met hem
eens. De f antasie zorgt voor die rangschikking en dat geef t de grenzen van
haar werkzaamheid aan" (blz. 101) aldus Dubois die, moet ik zeggen, soms,
niet altijd, vaak put hij zich uit in steriele discussie met betrekking tot steriele
anekdotiek, -- de verhoudingen klaar en helder, reeel ziet. Een ander voorbeeld :
„het is (het felt dat de tijdgeest ware zedelijkheid mist, en het zgn. „onzedelijke" het misscbien allerminst is), zo zwaar beklemtoond, duidelijk genoeg
dat Emants met zijn verhalen geen `literatuur', maar door middel van de
literatuur een transpositie van zijn ervaringswereld wilde geven als sublimatie
van zijn werkelijkheidsbeleving" (blz. 101) .
Het is hier niet mogelijk op het belang to wij zen voor de ontwikkeling,
ook van de Nederlandse literatuur, die Dubois aan de poezie en het proza, ook
het toneel (al to uitvoerig m.i., in totaal 26 stukken van ongelijke waarde) van
Emants hecht. Er zijn daar bekende, andere minder goed bekende, andere onbekende werken bij. Hij ontleedt ze, men mag wel zeggen een voor een,
aandachtig, – sommige zeker wat to gedetailleerd, vooral in verband met contemporain Hollands, vooral Haags geroddel in sommige artistieke kringen,
en dit in functie van genoemde grondideeen en constanten, die hij in het
oeuvre van de dichter, de prozaist en de toneelschrij ver beef t ontdekt. Ik vraag
me echter of of Dubois, die er steeds op uit is de dingen niet al to zeer to
forceren, dus nauwkeurig to nuanceren en to relativeren, sommige dingen, precies
daarom, niet in sommige andere richtingen beef t gef orceerd.
Zo als hij b.v. meent dat, over het algemeen, op en gegeven moment, als de
romantische drift de irrationele waarden als zodanig tracht to objectiveren als
de nauwgezette exploratie van de globale intuitie, bedoelde romantische drift
„als uitdaging aan conventionele wetenschap en moraal" samenvloeit met het
realisme en het naturalisme die hierop als een reactie worden voorgesteld, en
door de vertegenwoordigers daarvan ook worden beschouwd. Zeker, de contouren
van dergelijke literairhistorische of gewoon literairtheoretische begrippen zijn
doorgaans weinig scherp afgebakend ; maar is het daarom nodig die nog wat
minder scherp of to bakenen, zoals bier wordt gedaan de al dan niet schijnbare
of bestaande tegenstrij digheden op to hef f en, en van inelkaarvloeiing, eventuele
vervanging to spreken ? Naturalisme, impressionisme, wagnerisme rond 1875
zijn, ook in onze landen, met daarbij dan de romantiek op de koop toe, toch
alle niet onder een hoed j e samen to brengen, nl. dat van „het globale f eit"
van „een wij der en wij dser vrij heidsperspectief " ? Het besef daarvan, meent
Dubois, dus waarbij naturalisme, impressionisme, wagnerisme, en dus ook de
romantiek, gemoeid zijn, „kan men zonder bezwaar als romantisch omschrijven".
Mij goed en we!, maar is er nu, met dergelijke globale instelling, kristisch en
literairhistorisch to werken ? Dit kan toch maar alleen gebeuren als de begrippen,
hoe dan ook, principieel scherp, stelselmatig zijn gesteld, wat daarom nog niet
tot keurslijven moet voeren. Precies, omdat het allemaal zo weinig scherp
afgebakend, zo vloeiend en blootgesteld aan vervanging, dus polyinterpretabel
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is. Indien Dubois, zoals gezegd geen literatuurhistoricus, deze voorzorg
had genomen, zou hij wellicht niet tot besluiten zijn gekomen als die wanneer
hij zegt, dat het naturalisme (voor hem, in het geval Emants, realisme) „niet
meer is geweest dan een toevallig punt van aanraking met zijn tij d" (blz. 99) ,
Emants' psychische structuur, zijn werkelijkheidsbeleving en zijn pessimistisch
filosofisch besef juist dingen zijn die hem, o.a. in Een nagelaten Bekentenis,
„met een aan het fin-de-siècle-moment ontheven evidentie" karakteriseren (blz.

211), hierin lagen worden aangeboord „die niets to maken hebben met de
overspanning van het fin-de-siècle" (blz. 214) . Dubois erkent toch zelf, handelend over de bundel V f tig, dat Emants hierin de pro j ectie heeft gelegd van een
psychische situatie, nl. „le demoin de midi", die, als ik het juist begrijp, rond
1900 f in-de-siecle-gebonden, dus tijdgebonden was. Dit tij dgebondene bli jkt
Dubois meer dan eens to willen camouf leren om van de auteur een zelf standig,
psychologisch algemeen geldend, algemeen menselijk schrijver to maken. Ook
de grooe realistn, – om nu niet van de orthodoxe naturalisten to spreken, -zijn in Frankrijk en Rusland toch ook, voor een groot deel, tijdgebonden geweest. Het 19de-eeuws realisme, subs. naturalisme, is nu eenmaal 19de-eeuws
er is niet buiten to komen ; het fin-de-siècle, op zijn beurt, is een tijdgebonden
tij dsverschij nsel.
Dubois heeft natuurlijk gelijk, als hij Emants met zijn schrijverschap, vooral
als de „Johannes Baptista der moderne literatuur" (Kloos, 1888), als voorloper, ook als verwante figuur van Tachtig, precies van Tachtig zo veel mogelijk
distantieert. Hij heeft met de aanbidding van de schoonheid, het beginsel van
„l'art pour fart", het subjectivisme, individualisms en estheticisme van Tachtig
weinig of niets to maken ; hij gaat er, niet als voorloper, maar als vernieuwer
in andere richtingen aan vooraf, en streeft het, weer in andere richtingen,
voorbij, net als zijn tijdgenoot Louis Couperus ; hij is er zelfs, met zijn veralgemening van het bijzondere, aan tegengesteld ; men kan hem geust, met sommige
zijden van zijn kunstenaarschap, een antitachtiger noemen. Maar is het toch weer
niet de dingen in die andere richting forceren, als men hem al to zeer van
Tachtig losmaakt, en men hem zijn eigen persoonlijke, personalistische gang
laat gaan ? Ik denk bier nu niet aan sommige van zijn, trouwens paradoxale,
woordkunstbevliegingen die even vet gaan als die van Lodewijk van Deyssel ;
eerder aan de manier waarop hij, met sommige zij den van zijn schrijverschap,
dan toch weer de esthetiek van Tachtig nabijkomt, nl. met dat andere, zo men
wil tegendraadse, omgekeerde Tachtig (want Tachtig is complex) , en dat men
niet bij Kloos en Van Deyssel, maar bij Oorter en Verwey vindt ; het steunt
op, zij het impressionistische, of sensitivistische ideeenlyriek, op beheerste verbeelding, op verbeelde concreetheid en monumentaliteit, m.e.w. op algemeengeldendheid. Ook is het m.i. niet helemaal juist van Lilith (1879) to zeggen,
dat dit het eerste werk van de vernieuwing in onze poezie was, en er in die
jaren, d.i. rond 1879, „niets van enig werkelijk belang" verscheen ; immers,
1879 is ook het jaar van de vertaling van Keats' Hyperion door W. W. van
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Lennep, ook het j aar van ontstaan, tussen augustus en november 1879, van
van Jacques Perk.

Een Ideaal, een Sonnettenkrans,

Een laatste punt. Dubois doet het meer dan Bens voorkomen, als zou Emants
met zijn schrijverschap, en de personalistische aard hiervan, op verre of stand
niet de geest van Tachtig, maar die van het koel redelijke, intellectualistische

Forum,

een vorm van intellectualistisch individualisme vergeleken met het
esthetisch individualisme van Tachtig, aankondigen en hierop vooruitlopen.

Eerst en vooral zou, om deze stelling to kunnen volhouden, moeten worden
onderzocht of genoemd intellectualistisch individualisme, samen en tegensteld
aan het esthetisch individualisme, niet ook bij de Tacbtigers aanwezig was
het zou, me dunkt, niet zo moeilijk zijn dit bij sommigen, wellicht bij allen,
behalve Kloos, aan to tonen. Laten we trouwens niet vergeten dat, juist daarom,
en al vroeg, rond 1894, de groep als groep tekenen van desagregatie begon to
vertonen, en hoef t het gezegd, uit elkaar is gevallen. Voorts is het personalisme,
het „ventschap" van

Forum,

toch oak weer heel wat complexer, dan Dubois

dit bier blijkt voor to stellen.
Hoe dit alles ook kan gezien en gelnterpreteerd worden, Dubois heeft dan
toch met dit „schrijversleven", tegelijk een biografie en een psychografie om
zijn woord over to nemen, die „daad van rechtvaardigheid" ten uitvoer gebracht,
die hij ook wenste,

en dit van meer dan een gezichtspunt uit,

ten uitvoer

to brengen. Emants staat thans, duidelijker dan voorheen, voor onze ogen :
„als een der grote, respectabele f iguren van een oudere generatie" (blz. 346) ,
een tevens intuitieve en lucide geest waarvan het niet verouderde, dus levende,
moderne diende to worden herwaardeerd, dit vooral als of rekening met sommige
gemeenplaatsen en, literairhistorisch, halve of verkeerde interpretaties in de
traditionele literatuurgeschiedenis. Volgens Dubois was hij al to zeer „gef ixeerd"
aan een moment, een ruimte, „de accidentele verschij nselen" van zijn tij d, –
hiermee bedoelt Dubois Tachtig, wat eraan voorafgegaan, en erop gevolgd is, -en zag men hem niet voldoende als „een zelf standig f enomeen", met „de f enomenologische realiteit die de zijne, en uitsluitend de zijne" is geweest.
Wij zien hem, inderdaad, als zodanig klaarder, monumentaler, en met het
werk dat we van hem reeds kenden, en met dat wat ons minder bekend was

Jong Holland, Dood, Domheidsmacht, Mensen, Woorden,
Woorden zijnde zijn „ultima verba", een onbekend, hoogst belangrijk

(en bier denk ik aan

–

deze

document voor de geschiedenis van het Hollands cultuurleven, waarin de mens,
en dit is wel de Hollandse, bij uitbreiding de Westeuropese mens, als homini
lupus en pithecantro pus erectus, het er van langs krijgt ; nu eens een Forumdocument voor

Forum, maar dan toch weer 19de-eeuws bepaald) . Maar of nu

zijn j uiste plaats to midden van het Hollands literair leven, ook to midden
van het Westeuropees geestesleven, als persoon, denker en artiest is aangegeven,
valt toch to betwij f elen. Als ongelovige, rationalist, determinist, pessimist, met
zijn metafysisch onbehagen en onlustgevoel, vatbaar voor het ongrijpbare, ondeel4

bare, totale van wat het Ievensgeheim blijkt to zijn, zie ik hem Loch nog niet zo
zelf standig, vooral in een ruimer dan wel Hollands perspectief..
Dit belet dan niet dat dit boek van Pierre H. Dubois, met als bij lagen een
lij st van ongepubliceerde manuscripten, een brievenlij st, een bibliograf ie en
register, toch opnieuw een stap vooruit is wat de studie van de tweede helf t
van de 19de eeuw betref t die, towel in Holland als elders, een complex geheel
van tegenstrijdige krachten heeft gevormd, nl. rationele en irrationele, die pas
stuk voor stuk kunnen worden ontleed.
M. RUTTEN

Swarths Zuidnederlandse jaren, Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1964, 239 blz.
(Tesamen met H. Swarth : Brieven aan Pol de Mont, 380 fr.)

HERMAN LIEBAERS, Helene

Het is met Helene Swarth een merkwaardig geval. Aanvankelijk door Van
Deyssel bewonderd, door Verwey verdedigd, door Kloos opgehemeld als „het
zingende hart in onze letterkunde", ging haar glorie tanen in het Noorden,
om met des to meer glans to schitteren in het Zuiden, tenslotte geraakte zij
stilaan in vergetelheid en werd zij, door de weinigen voor wie haar naam nog jets
betekendee, beschouwd voor wat zij in de grond toch was: een soms niet onhandige vervaardigster van verzen. De keuze uit haar gedichten die J. C. B l oem in
1952 onder de titel „Het zingende Hart" uitgaf, heeft dit negatief oordeel
niet kunnen keren. Wel is iedereen het er ongeveer over eens dat een vergelijking tussen de gedichten uit de eerste periode, samengebracht in de bundels
, ,Poezie" (1892) en ,, /erzen " (1893), en de latere produktie in het voordeel
uitvalt van de eerste. Die eerste periode nu vormt het onderwerp van de besproken studie.
Herman Liebaers onderzoekt in dit werk de eerste periode uit Helene Swarths
Leven en oeuvre, vanaf haar geboorte to Amsterdam in 1859 en de kort daarop
volgende vestiging van de f amilie Swarth to Brussel, tot aan haar vertrek naar
Nederland in 189.3, naar aanleiding van haar huwelijk met Frits Lapidoth.
Nog afgezien van de voor de hand liggende reden dat men, als men een werk
aansnijdt, het best bij het begin aanvangt, bracht de beschikking over onuitgegeven bronnenmateriaal, 239 brieven van Helene Swarth aan Pol de Mont,
geschreven tussen de jaren 1882 en 1893, en afzonderlijk als bijlage bij deze
studie gepubliceerd, Herman Liebaers ertoe zijn onderzoek to beperken tot
Helene Swarths „Vlaamse" periode.
Het autobiografisch karakter van haar werk, in dit geval to verstaan als de
vertolking in verzen van een opeenvolging van stemmingen, is de reden waarom
Liebaers ons de biografische gegevens biedt samen met de bespreking van de
gedichten. Op die manier kan hij al spoedig tot de kern van dit dichterschap
doordringen en het als volgt kenmerken : „Haar dichterschap is, zoals bij vele
kunstenaars, een poetische omfloersing van de werkelijkheid, maar tevens is de
werkelijkheid, meer bij haar dan bij vele kunstenaars, een prozaische ontluiste155

ring van haar dichterschap." Inderdaad, krampachtig heeft zij haar werkelijkheid,
alleen voor haar zichtbaar, steeds gesteld boven de gegeven realiteit, het leven.
Men kan nauwelijks een duidelijker voorbeeld vinden van iemand die zich begraaf t en opgaat in de literatuur, niet in een literatuur die de werkelijkheid dekt
en eraan ontstijgt, maar in een literatuur die het leven vervangt. Ligt hierin
niet het hele verschil tussen de kunstschepping en wat men maakwerk pleegt
to noemen ? Wat er ook van zij, in de zoeven aangehaalde zin schetst Liebaers
van meet aan de beperking van deze poëzie en geeft hij naar onze mening het
juiste perspectief aan waarin Helene Swarth beoordeeld, d.i. gewaardeerd en
veroordeeld kan worden. Immers, een rijk geschakeerd innerlijk leven dat indrukken verdiept, ze individualiseert, zich ervaringen eigen maakt, ontbreekt de
dichteres ten enenmale, zodat het a priori onrechtvaardig is bij haar poezie een
maatstaf aan to leggen die een sterke persoonlijkheid vooronderstelt.
De auteur behandelt achtereenvolgens de j eugd j aren, waarin ook de kennismaking met Max Waller valt, haar eerste Franse verzen, haar kennismaking en
vriendschap met Pol de Mont, haar eerste twee Nederlandse bundels uit 1884,
waarbij hij tot de slotsom komt dat Helene Swarth het romantisch ideaal van
het onaanvechtbaar aestheticisme onwrikbaar trouw blijft, wat Stuiveling noemde : „meer Tachtig dan Nieuwe Gids" . Daarna neemt hij de verzen van 1884
tot 1893 onder de lens, die de verwijdering tussen haar en de Nieuwe Gids
en haar toenadering tot de Vlaamse letteren illustreren. Kritische opstellen en
verhalend proza krijgen ook nog een korte beurt. Aan een literair-historische
situering van Helene Swarth in 1893 gaat een studie van de voornaamste thema's
en van de vorm van haar verzen vooraf..
Als voornaamste kenmerken treden bij dit onderzoek van het leven en het
oeuvre van de schrijfster aan het licht : „de wezensvreemde verhouding tussen
de dichteres en het haar omringende leven", een wanverhouding die culmineert
in „een passieve vereenzaming" die haar „belet langs intellectuele weg... naar
de zin van het leven to zoeken", „een pueriele sentimentaliteit", haar volstrekt
kunst-om-de-kunst-credo, haar decadente wanhoop. Merkwaardig is daarbij nog
dat al die kenmerken vanaf de eerste j eugdverzen tegel ij k in het werk van
Swarth to vinden zijn, zodat er bij haar van evolutie nauwelijks sprake kan
zijn.
Een studie die, gezien de buitensporige lof van vroeger voor dit oeuvre, de
vergetelheid die het nu omhult, althans een begin maakt met een systematisch
onderzoek ervan. Ze vindt echter niet alleen daarin haar verantwoording, maar
ook in een steeds waakzaam kritisch-afstand-houden van het voorwerp der
studie en in een schrijftrant die de lectuur ervan ongemeen boeiend maakt.
Het werk werd dan oak terecht bekroond door de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde.
L. GILLET
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Brieven aan Pol de Mont, uitgegeven door Herman
Liebaers, Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1964, 267 blz.

HELENE SWARTH,

Bijlage bij de hierboven besproken studie. De diplomatische druk van 239
Brieven van Helene Swarth aan Pol de Mont, geschreven tussen X8.6.1882 en
10.12.1893. De Brieven bevatten voor de onderzoeker heelwat gegevens uit de
eerste hand, maar afgezien van hun literair-historische waarde leest men ze
verder zonder enige verbazing. Een bij na constante melancholie en de vaak
zeurderige toon zijn ons welbekend uit haar verzen, zodat deze Brieven het
beeld dat wij ons van Helene Swarth bij de lectuur van haar verzen gevormd
hebben, alleen maar komen aanvullen en het niet wij zigen.
L. GILLET

Spiegel beeld. Opstellen over hedendaags proza en
enkele gedichtenbundels, 's- Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg, z. j.
(1964), 307 blz., 239 fr.

GERARD KNUVELDER,

DEZ., Kitty

en de MandarUntjes. Bevattende een aantal ietwat luchthartige,
een aantal zeer ernstige en een aantal het midden daartussen houdende
verhandelingen over schrUvers en hun eigenaardigheden, over boeken
en hun wederwaardigheden..., 's- Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg,
1964, 293 blz., 239 fr.

Het verschijnsel is natuurlijk niet nieuw : er zijn altijd wel auteurs geweest die
hun verspreide opstellen en kritieken bundelden. Toch lijkt het ons vooral de
laatste jaren een mode to zijn geworden oak kortere en pretentielozere kranteof tijdschriftenrecensies in boekvorm uit to geven, blijkbaar ten behoeve van
een breed, op handige en vulgariserende inf ormatie belust publiek. Mensen als
Dinaux en Van Leeuwen hebben met hun aantrekkelijke en ongetwijfeld succesvolle bundels aanstekelijke voorbeelden gesteld, die meer en meer navolging
vinden. Toch aarzelen we die mode zonder meer toe to juichen. Het is een feit
dat b.v. Gomperts' De geheime Tuin op eerder gemengde gevoelens onthaald
werd, omdat men er de grote beloften die zijn Jagen om to leven terecht had
gewekt, niet meende vervuld to zien, zodat van een achteruitgang werd gesproken. Een dergelijke redenering hoeft daarom natuurlijk nog niet juist to zijn,
wat ondertussen niet belet dat de reputatie van de auteur er kan onder lij den.
Het gevaar, inherent aan dat soort publikaties, vaak onder kleurig kaft en
klinkende naam aan de man gebracht, is immers dat er meer van zou kunnen
verwacht worden dan ze to bieden hebben en trouwens bedoelen to bieden.
Gok in het geval van de hier aan de orde zijnde uitgaven moet dat gevaar
allerminst denkbeeldig worden geacht.
157

Want Knuvelders beide bundels mogen dan uiterlijk misschien wel niet bijster
origineel en smaakvol gepresenteerd zijn, de naam van de schrijver wekt in elk
geval hoge verwachtingen voor wat de inhoud betref t. Die nu bestaat uit een
uitvoerige keuze meestal vroeger reeds gepubliceerde gelegenheidsstukken, sterk
uiteenlopend naar onderwerp en waarde, wat vooral de tweede verzameling een
sterk heterogeen en haast geimproviseerd karakter verleent. Knuvelder zelf moet
dat gebrek wel aangevoeld hebben en waarschijnlijk daarom liet hij aan beide
boeken een theoretiserende inleiding voorafgaan, die de lezer echter nogal
gewild voorkomt en de onbehaaglijk dubbelzinnige indruk eerder versterkt dan
wegneemt. Het is immers de klaarblijkelijke bedoeling van die prologen de
geboden stukken een principiele, methodologische fundering en daarmee tevens
een zekere samenhang to verlenen, m.a.w. als het ware bun occasioneel karakter
enigszins to camoufleren. Nu is het precies onze overtuiging dat dergelijke
werken er slechts bij to winnen hebben, zo ze bun ware gelaat tonen : dagbladrecensies b.v. -- we insinueren niet dat alle teksten bier tot dat niveau zouden
behoren -- moeen we als dusdanig kunnen appreciëren en we molten er niet
toe gebracht worden er diepgaande essays to willen in zoeken.
Stellen we onmiddellijk dat de eerste bundel veel gelukkiger van samenstelling en daardoor waardevoller is uitgevallen dan de tweede. S piegel beeld
bevat een aantal soms vrij substantiele opstellen, geschreven n.a.v. moderne
Nederlandse letterkundige werken -- hoof dzakelijk romans -- en ten dele reeds
eerder verschenen in De Nieuwe Eeuw, NRC, De Tied-Maasbode en De Yolkskrant, ten dele ook gegroeid uit een reeks colleges gegeven voor het Studium
Generale aan de Utrechtse Rijksuniversiteit. Van enkele der meest vooraanstaande
Noord- en Zuidnederlandse romanschrijvers — Bordewijk, Vestdijk, Blaman,
Hermans, Mulisch, Brulez, Gij sen, Walschap, Lampo, Van Aken, Boon -worden verschillende boeken besproken ; daarnaast komen echter ook een
bandvol dichtbundels en een paar secundaire prozaisten ter sprake. In zijn
Inleiding beroept de auteur zich omstandig op Ingarden (Des literarische Kunst-

werk) om de quasi-exclusieve belangstelling to motiveren voor de menselijke
problematiek en de wereldbescbouwelijke achtergronden waarvan hij bij de
behandeling der werken blijk geeft. En alboewel hij daarnaast, met Ingarden
trouwens, moet toegeven dat het artistieke uiteindelijk schuilt in de wjze waaro p
de kunstenaar zijn boodschap verwoordt, komt hij vrijwel nergens aan de
esthetische kritiek stricto sensu, aan de vormanalyse toe. Knuvelders kritiek blij f t
overwegend levensbeschouwelijke kritiek, bovendien duidelijk christelijk gemotiveerd, zodat gezien de keuze der aan de orde gestelde romans, zijn oordeel
herhaaldelijk gereserveerd moet klinken. Wat natuurlijk allerminst belet, dat
sommige beschouwingen, vooral die over Hermans en Mulisch, Gijsen en Walschap, waarin het grondigst op de gestelde problematiek wordt ingegaan, zeker
lezenswaardig zijn. Ernstig begaan zijn met de waarde der literaire kunst en
wij ze bezadigdheid in zijn oordeelvelling, inzonderheid t.a.v. bepaalde modernere
kunstuitingen, zijn eigenschappen die hem trouwens de hele bundel door, dus
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ook in korter en f ragmentarischer bij dragen ,sieren en die hem voor banaliteit
hoeden.
Onder de nogal frivole titel Kitty en de MandarJntjes allusie op Verweys
brief stij 1 werden in het tweede boek een vij f tigtal beknopte artikelen n. a. v.
literair-historische publikaties of herdenkingen chronologisch gegroepeerd,
gaande van Cats tot Van der Meer de Walcheren. De inleiding, waarin het
goede recht van de literatuurhistoricus verdedigd wordt zich bezig to houden
met de „extrinsic study" (Wellek-Warren) van de letterkunde : biografische
gegevens, cultuurhistorische omstandigheden e.d., lijkt ons anders dan zulks
in S piegel beeld het geval was – een tikj e to zwaarwichtig in verhouding tot
de vluchtige, vaak op badinerende toon geschreven notities die dan volgen en
die, onder veelbelovende titels, in vele gevallen weinig meer geven dan korte,
parafraserende boekaankondigingen. Wat dit laatste betreft, ware het o.i.
minder dubbelzinnig geweest, bovenaan telkens eenvoudig de behandelde studies) to vermelden en bovendien naar de eventuele herkomst van Knuvelders
eigen opstelletj es to verwij zen. Ongetwij f eld meer beef t de lezer aan de – soms
later bijgewerkte – huldeartikelen. Een voorbeeld moge 's schrijvers werkwijze
illustreren : Groet aan August Vermeylen was oorspronkelijk een gelegenheidsbijdrage van 1942, maar werd ultgebreld met enkele beschouwingen n.a.v.
Westerlincks boek over Vermeylens wereldbeschouwing uit 1959. Overigens kan
de vraag gesteld of het veel zin heeft bier een verkorte versie to publiceren
van een reeds elders verschenen vollediger studie (Stan Streuvels in Noordnederlands perspectief, Spiegel der Letteren, jg. V, 1961) of achtereenvolgens
drie losse stukjes over Van der Meer de Walcheren op to nemen, die Loch
gemakkelijk in een afgeronder opstel hadden kunnen verwerkt worden. Uit
deze opmerkingen moet al gebleken zij n dat dit tweede boek minder origineels
to bieden heef t dan het eerste. Onder de weinige – trouwens dan ook uitvoeriger -- hoof dstukken die de literatuurhistoricus wat to leren hebben, noemen we
die over Antoon Smoor en Anton van Duinkerken, Brabander, doorspekt met
persoonlijke herinneringen, en dat over Het verborgen leven van `Roeping',
waarin de auteur brieven uit zij n prive-archief openbaar maakt.
Vooral de belangstellende leek zal met deze vlot en luchtig, bovendien steeds
met lief de en kennis van zaken geschreven bundels ongetwij f eld zij n prof ij t
kunnen doen en erdoor aangezet warden tot persoonlijke kennismaking met een
bepaald schrijver of zelfs een kapittel uit de literatuurgeschiedenis. De specialist
— en dat is per definitie de lezer van deze rubriek – hebben ze uiteraard minder
to bieden, maar dat was ook de bedoeling niet.
W. GOBBERS
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FOCQUENBROCH EN SCARRON
Zijn werk is van „een, platheid en een vuilheid, die in onze literatuur
zelden geevenaard zijn", luidt Kalffs vernietigend oordeel over de zeventiende-eeuwse dichter Willem Godschalck van Focquenbroch. Nu de
waardering van deze dichter aan het veranderen is — Lode Baekelmans en
W. F. Hermans stelden bloemlezingen uit zijn werk samen, enkele van
zijn toneelstukken zijn kort geleden opnieuw gespeeld, Knuvelder noemt
hem in zijn Handboek „een aantrekkelijke figuur" is het gewenst
zijn werk to onderzoeken op de kwaliteiten er van, opdat een gefundeerd oordeel mogelijk wordt.
Worps studie over Focquenbroch in De Gids van 1881 1 geeft wel
interessante bijzonderheden over zijn leven en werk, maar is to oppervlakkig om de grondslag to kunnen zijn voor een juiste waardering van
zijn dichterschap. Essentieel daarvoor is in ieder geval, dat men de
juiste omvang van zijn werk kent. Nu bestaan er van Focquenbrochs
werk uitsluitend zeventiende- en achttiende-eeuwse edities, waarvan
vooral de latere duidelijk corrupt zijn. In de na 1678 verschenen verzam.elbundels komen een vijftiental vaak uitvoerige gedichten voor die
niet van Focquenbroch kunnen zijn, en een twaalftal die verdacht zijn 2.
Niet minder belangrijk is het in dit verband to weten, hoe het staat
met de oorspronkelijkheid van de dichter. Voor het vormen van een
beeld van de persoonlijkheid en de denkbeelden van een dichter maakt
het immers een groot verschil uit of men zich baseert op werk van zijn
eigen vinding of op vertalingen of bewerkingen. Focquenbroch heeft
vrij vaak naar buitenlandse voorbeelden gewerkt. Zijn T ymon gait terug op een aan Lucianus toegeschreven werk, van Ovidius vertaalde
hij De klagende nooteboom, en De herders-sangen van Virgilius Maro
heeft hij „in Nederduyts gesongen". Lope de Vega verschafte hem de
stof voor zijn toneelstuk De .Min in 't Lazarus-hays en de neolatijnse
epigrammendichter John Owen heeft hem tenminste een maal de stof
l J.

A. Worp, Focquenbroch, De Gids, 1881, deel III, blz. 499-532.
Vgl, mijn artikel Aantekeningen bij een uit gave van IV. G. van Focquenbrochs
Afrikaense Thalia, Spiegel der Letteren, VI, 1962, I, blz. 50-56.
2
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voor een puntdicht geleverd. In de Franse literatuur dienden SaintAmant en Moliere hem ieder een maal tot voorbeeld. Zijn meester vond
hij echter in Paul de Scarron. Diens invloed op het werk van Focquenbroch is zo groat geweest, dat men al bij de uitgave van zijn eerste
bundel in 1665 sprak van <<un second Scarron, qui quelque jour vaudra
bien 1'autre >>.
Als ik hier de relatie van Focquenbroch tot Scarron under de loep
wil nemen, is dat in de eerste plaats om daardoor de vorming van een
verantwoord aordeel over Focquenbroch een stapje naderbij to brengen.
Men kan betwijfelen of een dergelijk tijdrovend onderzoek wel besteed
is aan zo'n legendarisch o'bscuur dichter. De reeds geconstateerde toenemende belangstelling voor Focquenbroch kan op zichzelf al deze
twijfel wegnemen. Daarbij komt, dat Focquenbroch in ons land een
genre heef t gelntroduceerd dat in de hedendaagse literatuur weer druk
wordt beoefend : het burleske. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de studie van burleske werken uit de zeventiende eeuw het ons mogelijk zal
maken de moderne literatuur beter to leren verstaan. Bovendien kan het
belichten van << l'Envers du Grand Siècle >> (Felix Gaiffe) zijn nut
hebben als een paging tot correctie van de nog altijd to eenzijdige voorstelling die velen zich maken van de Nederlandse letterkunde in de
zeventiende eeuw.
Willem Godschalck van Focquenbroch is in april 1640 to Amsterdam
geboren. In 1662 promoveerde hij to Utrecht in de medicijnen. Als arts
schijnt hij weinig waardering to hebben gevonden, althans bij zijn
superieuren, die blijkens zijn eigen woorden niet veel op hadden met
zijn poetische aktiviteiten. Moedeloos verlaat hij in 1668 het land om in
dienst van de Westindische Compagnie op de Af rikaanse Goudkust zijn
fortuin to gaan maken. In 1670 is hij daar, nauwelijks dertig jaren oud,
overleden.
Men is geneigd verband to leggen tussen zijn maatschappelijk echec
en zijn dichterschap. De heren van de diaconie, in wier dienst hij in
Amsterdam werkzaam, was, zullen wel weinig ingenomen zijn geweest
met de aard van zijn poezie. Het burleske wordt immers tot in onze
tijd gekwalificeerd als vulgair, „niedrig-komisch" en als `a low and rude
grade of the comic'.
In de eerste bundel van zijn hand, Thalia of Geurige Sang-Goddin,
Amsterdam, 1665, laat hij er geen twij f el aver bestaan welke leerschool
hij heeft doorlopen om het burleske genre onder de knie to krijgen en
wie daarbij zijn meester is geweest: < 1'Estime particuliere, que j'ay
fait route ma vie de ce Genre de Poesie qu'on appelle Burlesque, etant
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accrue en moy, par la lecture des oeuvres de Monsr. Scarron (qui en ceste
matiere a este le plus heureux de monde, comme en sa vie it a este le
plus infortune de la terre) m'a incite de tacher a m'en mesler en quelque
f aeon >>.
Van ca. 1643-ca. 1653 is er in Frankrijk sprake geweest van een
ware burlescomanie. Vanuit Italie, waar het is ontstaan en zijn hoogtepunt bereikte in het werk van Francesco Berni (ca. 1498-1 535), is het
burleske genre er geimporteerd. Het valt buiten mijn bestek in to gaan
op de geschiedenis en het wezen van het burleske. Hier volsta, dat de
burleske auteur beoogt de lezer to overrompelen door volhardend en vaak
schaamteloos grappig to zijn. De middelen die hij toepast om het bedoelde
effect to bereiken zijn o.a. de travesti en anachronism.en, maar vooral
liggen ze op het gebied van de taalbehandeling: een zeer gedif f erentieerde woordenschat, het zich veroorloven van vrijheden met de syntaxis en
een veelvuldig gebruik van diverse stijlfiguren. Het geheel wordt daardoor zeer onnatuurlijk, net als in het precieuze genre, dat oak berust op
systematisch effectbejag. Het precieuze en het burleske waren de twee
voornaamste manieren om onnatuurlijk to zijn voor een zeventiende-eeuws
auteur. Het genre is beslist niet populair en regelloos, zoals men veelal
genelgd is to veronderstellen 3.
De grootmeester er van werd Scarron 4 . H1j is in 1610 to Parijs geboren en was voorbestemd voor een kerkelijk ambt. In 1636 werd hij kanunnik to Mans. Ten gevolge van reum,atiek of kinderverlamming werd hij
twee jaar later blijvend ernstig invalide. Naar Parijs teruggekeerd werd
hij door een beschermster geintroduceerd aan het hof. . Als hij daar werd
geaccepteerd was dat vooral om zijn geestigheid en vernuft die mogen
blijken uit zijn verzoek, zich officieel < malade de la Reine > to mogen
noemen. Zijn gezag vestigde hij er door in 1644 de buitengewoon populair geworden mythologische travesti T y pho,n to publiceren, een werk
dat wat de weerklank die het ondervond betreft slechts wordt overtroffen door zijn vanaf 1648 verschijnende Virgile Travesty.
Ongeveer tien jaar Lang dus heeft het burleske genre de Franse
literatuur overheerst. Scarron werd druk nagevolgd en zo zeer was
alleen al het w+cord burlesk in de mode, dat er werken konden verschijnen als La Passion de Notre-Seigneur, en vers burlesques. De ondergang
van het genre en daarmee van Scarrons roem voltrok zich snel. De na
s Uitvoerig hierover Francis Bar, Le genre burlesque en France au XVIe siècle,
Paris, 1960, uit de inleiding waarvan voor het bovenstaande veel is ontleend.
Het uitvoerigste werk over Scarron is dat van Paul Morillot, Scarron et le genre
burlesque, Paris, 1888.
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het bedwingen van de Fronde (1652) machtig geworden Mazarin liet
Scarron voelen, dat hij er beter aan had gedaan, in de voorgaande jaren
de toen met allerlei moeilijkheden kampende minister wat minder in het
zonnetje to zetten. Scarrons huffs bleef nochtans het centrum van een
literaire kring, vooral na zijn opzienbarend huwelijk met de nog zeer
jonge en mooie Francoise d'Aubigne. Een plan om in Amerika fortuin
en genezing to zoeken kon niet worden uitgevoerd. Als hij in 1660
overlijdt heeft hij al geruime tijd zijn roem overleefd. Zijn jonge weduwe
komt dan pas goed in de belangstelling als toekomstige Madame de
Maintenon.
In 1644 publiceerde Scarron zijn eerste burleske travesti : Typhon,
ou la Gigantonlachie. Poere Burlesque. In het laatste vers daarvan deelt
hij mee, dat hij zijn stof heeft gevonden bij Noel le Conte. De Italiaan
Natalis Comes had in 1551 to Veneti^e een werk het licht doers zien, dat
de pretentie had aan alle heidense mythen een; morele of christelijk
uitleg to geven (Natalis Comitis 1Vlythologiae, sive Pxplicationis fabu-larum libri decem). In het een- en tweeentwintigste hoofdstuk van het
zesde boek daarvan is sprake van Typhon en de Giganten. Hieruit heeft
Scarron de vermakelijkste gegevens bijeengezocht .
Zijn verhaal luidt als volgt. In Thessalia zijn Typhon en zijn broers
aan het kegelen met rotsblokken. Als Typhon daarbij per ongeluk wordt
getroffen slingert hij het hele spel zonder to kijken waarheen weg, ongelukkigerwijze tegen het paleis der goden. Jupiter zendt Mercurius uit
om Typhon om rekenchap to vragen. Na een oponthoud op de Helicon
komt hij inderdaad bij de reuzen, die zijn boodschap niet goed opnemen
en hem bedreigen, zodat hij moet vluchten. In het tweede boek brengt
Mercurius verslag uit over zijn missie, waarop Jupiter de raad der goden
bijeenroept. Intussen hebben oak de reuzen beraadslaagd en bun houding
bepaald : „Vive Typhon, Malheur aux Dieux" . Het derde boek vertelt
over de schermutselingen tussen de belegerde goden en de reuzen. Als
Jupiter verneemt dat hij zonder mensenhulp niet zal kunnen winnen
zakt hem de moed in de schoenen. De reuzen krijgen de overhand en
alleen door zich to metamorfoseren zien de goden kans hun leven to
redden. Het vierde boek speelt grotendeels in Memphis, waar de goden
hun toevlucht hebben gezocht na zich weer in hun eigen; gedaanten to
hebben om,getoverd. Daar ook ontm,oet Jupiter de ontboden Hercules,
zonder wie hij de reuzen niet zal kunnen verslaan. Dank zij Hercules
verslaan de goden in; het vijfde boek Typhon en de zijnen, waarbij de
Paul Morillot, o.c., blz. 174 vlg•
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gevluchte aanvoerder der reuzen op Sicille levend wordt begraven onder
de Etna.
Zoals uit de ondertitel blijkt heeft Scarron een burlesk gedicht willen
schrijven. Daarbij is het niet in de eerste plaats zijn bedoeling geweest
om de bewonderaars en navolgers der klassieken to choqueren, hoewel
het hun bepaald wel jets moet hebben gedaan, de goden straattaal to
horen spreken. Zijn voornaamste Joel was een komisch effect teweeg to
brengen. Dit effect moest resulteren uit een voortdurend contrast tussen
de persoon en zijn taalgebruik, uit het scheppen van onverwachte en bij
de goden weinig passende situaties, uit opzettelijke anachronismen en
uit komische interventies in het verhaal door de auteur. Het werk is
dan ook niet een parodie, zoals Morillot het noemt. Bij de parodie
immers wordt een bekend of bekend verondersteld literair werk belachelijk gemaakt. Daarvan is bier geen sprake. Door middel van een travesti bereikt Scarron zijn doel : de lezer to vermaken. Als er al een toon
van spot in bet werk doorklinkt, dan tref t die niet alleen de bewonderaars der klassieken, maar de mens in het algemeen.
Focquenbroch heeft er geen geheim van gemaakt dat zijn Typhon
of de Reusen-strijt is „gehaelt uyt Monsr. Paul Scaron". Aan dit werk
heeft hij een Franse inleiding doen voorafgaan, waaruit hiervoor al is
geciteerd : Pour les Lecteurs de Typhon, c'Est a dire, Pour ceux qui out
veu celuy. De lvionsr. Scarron. Daarin zegt hij, dat hij Scarron heeft
willen imiteren „en accoustrant son Typhon a la Flamande, comme it
1'a habille a la Francoise". Hij vervolgt : „Je ne scay, si j'en auray
reussy aussi bien que luy ; mais ayant suivy la trace d'un Homme si
Extraordinaire, it ne se peut, que l'on fly remarque encore des Vestiges
de son Genie admirable. Car quant a l'ordre qu'il a tenu en ceste
Histoire, je l'ay laissse en son entier, excepte en peu d'endroits, ou que
j'ay change, en quelques facons, les Circonstances, ou adjouste un peu
de mon pro pre Chef. Et c'est peut estre en cela, que quel-qu ' un me

pourra reprendre, en me considerant en qualite de Traducteur ; Et c' est
en ce regard que je luy donne raison ; mais en Gas de Travesteur, je ne
trouve pas que ce reproche me snit ligitimement deu, a cause de la
liberte, dons ce genre d'escrire nous servit."

Hieruit blijkt duidelijk, dat het niet Focquenbrochs bedoeling is
geweest, Scarron zo getrouw mogelijk to vertalen. Wat hij aan Scarron
to danken heeft, is het verhaal als zodanig en het idee van de travesti.
De realisering van dit idee echter is zijn zaak geweest, waarbij hij zich
6 Cursiveringen van mij .
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beroept op de vrijheid die het burleske genre hem toestaat, en terecht.
De stelling dat het in een literair werk niet in de eerste plaats gaat
om datgene wat wordt meegedeeld, maar om hoe dat wordt gedaan,
gelds in het bijzonder voor de burleske travesti. Een bewijs hiervoor
kan men vinden door de hiervoor gegeven korte inhoudsopgave van
Scarrons Typhon to confronteren met de ondertitel van hetzelfde werk:
poeme burlesque. Het burleske immers is per definitie grappig, terwijl
de inhoud van Typhon dat per se niet is. De verdiensten van een burlesk
auteur liggen op het gebied van de stijl, de versificatie en het persoonlijke taalgebruik, maar evenzeer op dat van de intelligentie, smaak,
het gevoel voor humor en de persoonlijkheid. Een burlesk werk is dan
ook nooit een, objectief relaas, het openbaart voortdurend de persoonlijkheid van de auteur, het verwijst steeds naar diens opvattingen op
elk gebied. Het schrijven van een literaire travesti doet een voortdurend
beroep op de inventiviteit en de creativiteit van de auteur.
Voortdurend, want de taak van de burleske schrijver is immers volhardend grappig to zijn : neutrale plekken zijn funest voor het tot
stand komen van het beoogde effect. Deze omstandigheid maakt het
voor iemand die zelf over een grote mate van inventiviteit en creativiteit beschikt, weinig aantrekkelijk, zich to beperken tot het leveren van
een zo getrouw mogelijke vertaling van een literaire travesti. Focquenbroch trok er de consequentie uit : als „travesteur" tref f en mij Been
verwijten, wanneer ik gebruik maak van de vrijheid die het genre mij
veroorloof t.
Een vergelijking van Scarrons Typhon met die van Focquenbroch laat
zien,, welke verstrekkende gevoIgen Focquenbrochs zienswijze in dezen
beef t gehad. Ter illustratie daarvan volgen bier de beginregels van beide
versies.
CHANT PREMIER

Ie chante, quoy que d'un gosier
Qui ne mache point de Laurier,
Non Hector, non le brave AEnee,
Non Amphiare, ou Dapanee,
Non le vaillant fils de Thetis,
Taus ces gens-la sont trop petits...
EERSTE SANGH

Ick singh met Harp, nosh Luyt, noch Orgel,
Noch met een kunstigh Maetgesangh,
Maer met een half verroeste Gorgel,
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Niet den Troyaenschen ondergangh,
Noch dappre daden der Romeynen,
O neen ! dat is my to geringh :
Mijn Musa wil sich niet verkleynen,
Met singen van soo slechten dingh.

Deze weinige regels van Focquenbroch zijn representatief voor zijn
gehele bewerking van Scarrons Typhon. Ter staving daarvan een ander,
willekeurig gekozen fragment uit de laatste zang.
Courage, mon feu se r'allume,
Ca mettons la main a la plume,
Et du rude Culebutis
De ces grands hommes ma! batis,
Faisons une gaye peinture,
Qui ne sente point la Torture,
Et les maux que malgre mes dents
Jay ressentis depuis six ans.

Courage, Sa mijn geest krijght leven ;
Wel slaen wy d'handt dan aen de pen,
Op dat ick mach een teecken geven,
Hoe net dat ick stof f eeren ken.
Laet ons de krancken en de siecken,
Die menichmael na geen Civet,
Maer veeltij dts na wat anders riecken,
Wat laten steenen in haer bet;
Laet ons de koorts, geswel, en wonden
Vergeeten voor een uur vier vijf,
En eens besoecken die gesonden,
Daer ick de dappre daen van schryf..

Wat Focquenbroch aan Scarron heeft to denken is weinig meer dan
het schema van het handelingsverloop. Is het patroon van beide werken
al vrijwel identiek, beider uitwerking er van geeft grote en talrijke
verschillen to zien. Zo talrijk zijn deze verschillen, dat bijna geen regel
van Scarron letterlijk vertaald is overgekomen. Er is dan ook geen
denken aan van deze verschillen een opsomming to geven. Wel kan
geconstateerd worden, dat de verschillen niet alleen, of zelfs maar in
de eerste plaats voortkomen uit Focquenbrochs streven het verhaal naar
's lands gelegenheid to verdietsen. De meeste afwijkingen vinden bun
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oorsprong in het kennelijke plezier dat Focquenbroch er aan beleef de,
de goden en reuzen to kleden naar zijn smaak, om aldus een optimaal
effect to bereiken.
Deze vide op zijn taak heeft Focquenbroch er toe gebracht het patroon op enkele plaatsen to wijzlgen, jets toe to voegen of weg to
laten. De wijzigingen in het handelingsverloop en de weglatingen betref f en juist die gedeelten waar Scarron verzuimde wat hij moest doen :
voortdurend grappig zijn. Zo is de nog al flauw aandoende kegelscene
uit de eerste zang bij Scarron vervangen door een met verve geschilderd
kroeg- en klosbaantaf ereel. De nog al serviele opdracht aan. Mazarin
in de eerste zang is vervangen door een opdracht aan een of andere
obscure Meester Hendrik, die Focquenbrochs vers genoegzaam zal
vereren door het als toiletpapier to bezigen, terwijl Scarron op dezelfde
plants al met een instemmend lachje tevreden is en „si ,/ je pouvois a
ton Eminence / Faire profonde reverence". Hoe men oak over deze
wijziging bij Focquenbroch m,ag denken, vast staat dat hij zich strikter
dan Scarron houdt aan zijn burleske taak. Dit laatste is ook duidelijk het geval waar in de eerste tang Mercurius een bezoek brengt
aan de Helicon en door het drinken van water uit de hengstebron onbedaarlijk aan het dichten slaat : een gebeurtenis die bij Scarron niet to
vinden is.
De consequentie van Focquenbrochs werkwijze voor de omvang van
het week is, dat dit bij Focquenbroch ruim tweehonderd verzen meer
telt dan bij Scarron. Vooral in de vierde en vijfde zang heeft hij zich
nog al wat uitweidingen veroorloof d, zodat de verzentotalen zich daar
verhouden als 3: 4.
De verschillen tussen beider versies strekken zich behalve tot de
inhoud en de omvang uit tot de versificatie en de stiji. Evenals Scarron
gebruikt Focquenbroch het achtlettergrepige vers, dat voor de burleske
poezie trouwens een monopoliepositie bezat (dergelijke verzen werden
zelf s aangeduid als ,,burlesques"). Terwijl Scarron uitsluitend het gepaard rijm toepast en vrijwel uitsluitend mannelijke rijmen, vinden we
bij Focquenbroch het veel levendiger gekruist rijm en een vrijwel
consequente afwisseling van mannelijk en vrouwelijk rijm, wat een
bevredigender poetisch effect ten gevolge heeft.
Een burlesk werk openbaart voortdurend de persoonlijkheid van de
auteur. Het is dan ook to verwachten, dat de verschillen; tussen Focquenbrochs Typhon en die van Scarron vooral merkbaar zullen zijn op het
gebied van de stijl als voornaamste kenvorm van die persoonlijkheid.
Daarbij spelen verschillen in levenslot, sociale positie en karakter na168

tuurlijk eea grote rol. Het is duidelijk dat de in hofkringen verkerende kanunnik Scarron, die zijn Typhon heel serieus opdraagt aan
kardinaal Mazarin en en passant de lo ' f trompet steekt over Lodewijk XIV en diens moeder, in zijn grappigheid minder ver kon gaan
dan de „outcast" Focquenbroch, zowel wat de situaties als wat de
woordkeuze betref t. Daardoor was Focquenbroch in het voordeel boven
Scarron. Kan men zich met Scarron amuseren, Focquenbroch laat een
dergelijke geresigneerde houding niet toe, omdat hij nauwelijks taboes
kept. Dit is niet alleen een gevolg van verschil in sociaal milieu, maar
evenzeer van verschil in karakter. Dit blijkt ook uit de bijna cynische
opmerkingen van Focquenbroch t.a.v. zijn levenslot op die plaatsen,
waar Scarron zich vol zelfbeklag daarover uitlaat.
Hola petit f aiseur de carmes,
Qua-ton a. faire de vos larmes,
Finissez vostre lay plaintif,
Sans faire icy Cant du chetif..

Maer, holla wat, j y schrael Doctoortj e !
Die iichteiijck voor een Jaer practijck
Niet winnen suit een hallef oortj en,
Of 't moest juyst zyn in 't Hemelrijck,

Hiermee moet aannemelijk zijn gemaakt, dat in Typhon of De Reusenstrijt, hoewel „gehaelt uyt Monsr. Paul Scaron", de hele Focquenbroch van regel tot regel aanwezig is.
Toen Scarron in 1635 to Rome verbleef was daar zeer populair een
werkje van de Italiaan Lalli, de in 1633 verschenen Eneide travestita.
Aan Lalli dankt Scarron het idee van een Vergilius-travesti, die alle
boeken van de Aeneis zou omvatten. In 1645 publiceert hij het eerste
boek van Le Virgile Travesti, dat geweldig insloeg. Het succes heeft
hem gestimuleerd ook de resterende boeken burlesk to gaan bewerken,
en het leidde tot vele navolgingen.
Over het karakter van deze travesti behoeft hier niet uitgeweid to
warden, omdat alles wat dienaangaande ten aanzien van Typhon Is
opgemerkt ook hier van toepassing is:
Je qui chantai j adis Typhon
D'un style qu'on trouva bouffon,
Aujourd'hui de cc stile mere,
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In het oeuvre van Focquenbroch tref f en we aan het eerste en het
tweede boek van De Aeneas Van Vergilius, in sijn Sondaeghs- pack. Het
eerste boek er van is voor het eerst gepubliceerd in het tweede deel
van de verzameluitgave Thalia in 1669; het tweede boek eerst in 1678
in A frikaentse Thalia, Of het Derde deel. Van de Geurige tang-godin,
dus posthuum.
Omdat dit onderzoek zich beperkt tot de relatie tussen Scarron en
Focquenbroch kan het tweede boek van De Aeneas, In sijn Sondaeghspack bier buiten beschouwing blijven, en wel om twee redenen. Al na
een vluchtige vergelijking met het tweede boek van de Virgile Travesti
kan men namelijk constateren, dat de Nederlandse auteur een gebeel
zelf standige bewerking beef t gemaakt. Hij volgt in dit tweede boek
Vergilius op de voet, terwijl Scarron zich allerlei uitweidingen veroorlooft waarvan bij hem geen spoor is terug to vinden. Beide werken
verscbillen trouwens ook sterk in omvang : dat van Scarron telt ruim
acbtbonderd verzen meer en is dientengevolge ruim, anderhalf maal
zo groot. De tweede reden is, dat de Nederlandse bewerking van het
tweede boek waarschijnlijk niet het werk is van Focquenbroch, zoals
ik in mijn hiervoor genoemde artikel in Spiegel der Letteren heb getracht aan to tonen.
In het eerste boek van zijn Vergiliustravesti heeft Scarron de zakelijke inhoud van de Aeneis vrijwel van regel tot regel gevolgd ; de
weglatingen en toevoegingen die bij zich veroorloof de dienen uitsluitend
om het burleske gehalte van zijn werk op peil to houden of to vergroten. Op zijn beurt heeft Focquenbroch zich trouw aan Scarrons tekst
gehouden, afgezien weer van enkele plaatsen waar Scarron .of nauwelijks geestig was, Hof specifiek Franse of persoonlijke zaken aan de orde
stelde, en afgezien van een aantal toevoegingen. Vele van die toevoegingen ten opzichte van Scarrons tekst betref f en die plaatsen, waar
Scarron van Vergilius afweek, zodat we kunnen constateren, dat Focquenbroch niet alleen de Virgile Travesti, maar ook de oorspronkelijke
tekst van Vergilius naast zich had liggen bij het maken van zijn
gedicht.
Ondanks het vrijwel identieke patroon van beide werken kunnen we
toch ook hier niet van een vertaling in de strikte zin des woords
spreken 7 . Een vergelijking van de hieronder afgedrukte corresponderende
f ragmenten kan dit aantonen.
7 Vgl. P. H. Schroder, Parodieen in de Nederlandse letterkunde, blz. 69-74.
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Je qui chantai j adis Typhon
D'un style qu'on trouva bouffon,
Auj ourd'hui de ce stile meme,
(Encor qu'a mon visage bleme
Chacun ait raison de douter
Si je pourrai m'en acquitter,
Devant que Ia mort qui tout mine,
Me donne en prole a la vermine) .
J chante cet homme pieux,

Ick, die met harp, noch luyt, noch orgel
Maer met de pijp-sack van myn Longh,
Dwars door een half verroeste gorge!,
We! eer den strydt der Reusen songh
't Geen meenigh prees en meenigh laeckte
(Hoewel hun laecken, en geprijs,
My nooyt een oortje rycker maeckte)
Ick treck nu, op die self de wys,
Vandaegh, op nieuws, na myn belof ten
Te singen, die vermaerden heldt,

Het is duidelijk, dat Focquenbroch er geen enkele moeite voor heeft
gedaan zijn eigen ervaringen u.it het werk to weren, zijn van dat van
Scarron afwijkend karakter geweld aan to doen of zijn visie op de taak
van de burleske dichter to verloochenen. Zo vinden we in Scarrons
interrupties in het verhaal steeds klachten over zijn ziekte en geldgebrek,
terwijl Focquenbroch vaak nog al cynisch de spot drijft met zijn maatschappelijke achteruitzetting. Het voornaamste verschilpunt is de aard
van hun grappigheid. Ter toelichting daarvan volgen enige correspon ^derende fragmenten.
Cette nation fiere et noble.

Oock was dat volck heel kloeck ter wapen,
Elck was in d'oorlogh als een Leeuw ;
En in het ambacht van het kapen,
Weeck niemandt d'alderstoutste Zeeuw.

Ce sont gens qui ne valent rien
Aux quels j e ne veux pas grand bien.
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Ii n'est pas un en cette troupe
Qui me rende ce qu'il me doit

Het is een doodelijck Canaille,
Soo wel van vrouwen, als van mans,
Veel slimmer als het slimst rapaille,
Dat'er kan woonen aen de schans.
Niet een is'er van haer alien,
Die my wil eeren na waerdy,
Si j lachen na haer welgevallen,
En hebben vlack den bruy van my.

O bienheureux ceux qui batissent
et sous des toits se rej ouissent
et qui comme nous
Ne courent pas comme des fous.

Ach ! riep by, wat's u luck to prij sen,
urgers ! ......
O burgers!......
En die niet hoef t door wind, en regen,
Te doen soo meenigh droeve stap,
Gelijck als wy, die langhs de weegen
Schier gaen als op de Laezrus-klap.

Terwijl Scarron geen andere eerzucht heeft dan burlesk to zijn,
zien we bij Focquenbroch hoe het grappige vermengd wordt met een
vaak sterk satirisch element dat kritiek imhoudt op de welmenende,
beschaafde burgerij, de arrives van zijn tijd. Tegen de onschuldige
grappigheid van Scarron steekt de ge^engageerde geestigheid van Focquenbroch gunstig af. Een van de kenmerken van dergelijke omvangrijke burleske werken als het onderhavige is, dat ze na enkele bladzij den
nog al vervelend warden. Men moet er niet aan denken de twaalf
boeken van de Virgile Travesti to moeten doorwerken. Focquenbroch is
aan dat bezwaar voor een deel tegemoet gekomen door het inbrengen
van het satirische element, en anderzijds door burlesker to zijn dan de
koning van het burleske zelf..
Ook hier heeft Focquenbroch het gekruist rijm verkozen boven het
door Scarron toegepaste gepaard rijm, terwijl zijn wijzigingen in het
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handelingspatroon bepaald de compositie ten goede zijn. gekomen.
Als de kwaliteiten van De Aeneas, In sijn Sondaeghs-pack in het geding
komen, dan is het goed to besef f en dat vele daarvan op rekening van
Focquenbroch zelf komen en dat zijn schuld aan Scarron zich hoof dzakelijk beperkt tot het idee en de vorm van deze Vergilius-travesti.
De vraag of Focquenbroch nog andere omvangrijke burleske werken
van Scarron heeft geimiteerd of vertaald moet ontken,nend beantwoord
worden. Wel kan men zeggen dat Scarrons burleske praktijk Focquenbroch heeft geInspireerd tot het schrijven van De Herders-San gen van
Virgilius faro, In Nederduyts gesongen, op twee verscheydene Toonen.
Door J.U. (d.i. Johannes Uleus, die de serieuze vertaling verzorgde)
en W.V. F (ocquenbroch) , die dezelf de stof zelf standig burlesk be-

werkte.
Was het al bekend dat er een zekere relatie bestond tussen Focquenbrochs Typhon en zijn Aeneas-bewerking enerzijds en die van Scarron
anderzijds, het felt dat Scarrons invloed op Focquenbroch verder strekt
dan deze beide werken is dat niet. Toch zijn er onder de kleinere gedichten van Focquenbroch een aantal, waarbij enkele van de bekendste,
waarop dus zijn reputatie berust, die op een of andere wijze jets to
maken hebben met het werk van Scarron, terwijl diens invloed in talloze gedichten in details merkbaar is '8 . Deze wetenschap lijkt mij belangrijk voor de juiste waarderin,g van Focquenbrochs dichterschap.
Zij kan ons er voor behoeden, die waardering to baseren op wer k dat
we voor origineel aanzien, terwijl het in feite vertalingen of bewerkingen betref t.
Het is ook bier nauwelijks to verwachten dat we Focquenbroch als
nauwgezet vertaler aan het werk zullen zien. Slechts een vijftal gedichten mogen de naam vertaling dragen. Een daarvan is een merkwaardigerwijze zeer authentiek aandoende Nieuwe-jaers-gift : Aen Meju f ft. N.N.
(Cauchie, I, 83-84)
A MADEMOISELLE DESCARS
ESTRENNES
L'an quarante-deux est passe
Et l'an quarante-trois commence
Jay l'esprit bien embarasse,
Car tant plus j e pense et repense,
s De tekst van de bier volgende gedichten van Focquenbroch is afgedrukt naar
Alle de TVercken van TV. G. V. Focquenbroch, Amsterdam, 1682 (drie delen). De gedichten van Scarron naar Paul Scarron, Poesies diverses, p.p. Maurice Cauchie, tome I,
Paris, 1947.
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J ne stay ce que je pourrois
Vous donner, quand bien je 1'aurois.
Si je vous f aisois un present
Qui fut cher comme l'or ou 1'ambre,
O Dieu ! qu'il seroit malplaisant,
Le feu qui seroit dans ma chambre !
Ou bien, si j'y faisois bon feu,
O Dieu! que j'y mangerois peu !
Je suis pauvre, par le courroux
Qu'a contre moy Dame Fortune.
Ou trouverois- j e Estrenne aucune
Qui put estre digne de vous ?
Ou trouverois-je ce qu'il faut
Pour vostre merite si haut ?
On scait bien qu'il est infiny.
Ma puissance nest pas de mesme
J'en ay le visage terny
Terny ne vaut pas mieux que blesme
Tant it est vray que le Destin
En me f aisant fit un coquin.
Mais je ne veux plus rien chercher
C'est moy-mesme que je vous donne
Certes je n'ay rien de plus cher
Apres vostre rare personne
Contentez-vous en, s'il vous plaist,
Ou bien laissez le comme it est
(Alle de Wercken, I, 82-83)
NIEUWE-JAERS-GIFT :
Aen Me j of f r. N. N.
't Iaer drie- en sestigh is voor by,
En 't Jaer dat volght, dat gaet beginnen,
En ick ben deerlijck in de ly
Wyl dat ick niet weet to versinnen,
Wat ick u moys vereeren sal,
Myn Schoone ! self s al had ick 't al.
Soo ick u een gesclenck opdroegh
Van Gout, van Peerlen, Juweelen,
Och ! dat verlies was pas genoegh
Om my den Bevaert to doen speelen ;
Mits 't wandlen in de Oude Kerck
Dan wislyck wierd myn dagelyks werck.
174

Ick kan 't geluck niet dan by naem
Want 't blinde Wyf dat haet my schendig
En uw verdiensten al to saem
Zyn soo uytmuntend onendigh :
Dat soo 'k u na Waerdy jets gaf,
'k Moest wis in 't gasthuys, of in 't graf..
En voorts, Wat kan 'er waerdigh syn
Om u to werden opgedragen ?
Al 't geen dat ick heb is soo kleyn ;
Dat my geen dief dat sal ontjagen !
J self s, de wreedste Rot en Muys
Spaert al wat myn is, in ons buys.
Doch waer op leg ick langh en denck ?
't Is best ick u myn self ga geven
Want 'k sweer, dat, na u, dat geschenck
My alsoo waert is als myn leven.
Dees gaef dan zy u wellekom,
Soo niet, soo stuurtse vey weerom.

Ondanks alle overeenkomsten in vorm en inhoud is er bier toch
duidelijk een verschil in Loon to constateren, waarbij de spot die Focquenbroch met de eigen benarde omstandigheden drijft tegelijk burlesker en cynischer is dan bij Scarron.
Een van de meest geliefde vormen waarbn het burleske tot uiting is
gekomen, is het sonnet a surprise. Het verrassingsef f ect dat aan het
elnde van deze sonnetten optreedt wordt veroorzaakt door een plotselinge
komische wending in de vertelde f eiten, of door een plotselinge omslag
in de Loon van bij voorbeeld herolsch of arcadisch naar het burleske.
Scarron heef t deze vorm beoef end in navolging van Lope de Vega 9,
en op zijn beurt heeft Focquenbroch dezelfde drie sonnetten in het
Nederlands vertaald.
(Cauchie, I, 495-496)
SONNET
Un Mont, tout herisse de Rochers et de Pins,
Collosse que la terre oppose au choc des flues,
D'ou les boeufs dans les champs sont pris pour des lapins
Et les arbres plus grands pour des heroes menues,

19 G. Margoulies, Scarron et Lope de Vega, Rev. de Litt. Comp., 1928, 511-515, en
van dezelfde auteur Scarron sonnettiste et ses modeles espagnols, Rev. de Litt. Comp.,
1933, 137-138.
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Vomit a Bros bouillons, de ses f roids intestins,
Un torrent qui, grossi d'eaux, du Ciel descendues,
Et f aisans plus de bruit que cent mule Lutins,
Entraisne dans les champs mule roches cornues.
La f oudre quelquesf ois le couvre tout de feu
Mais la f oudre ne f aict que le noircir un peu
Et faire un peu fumer sa cime inebranlable.
Sur ce superbe mont, jusqu'aux Cieux eleve,
Pour vous dire la chose en homme veritable,
II ne m'est, sur mon Dieu, jamais rien arrive.
(Alle de Wercken, I, 87)
SONNET
Op een seer hoogen Bergh, omheynt met duysend rotsen,
Die aen de Aerd verstreckt een steyl voor 's Hemels val
En van wiens top, een Os gelijckt een Maille-bal,
En d'hooghste Boomen zijn als kleyne wandelknotsen
Die als een Titan schij nt den Hemel-vooght to trotsen,
En uyt syn Ingewant braeckt nat soo dick als gal,
't Welk met een wreedt geweld, sleept tot in 't naeste dal,
Somtyds een Bergh vyf zes, gelyck ontdooyde schotsen :
En die de Blixem vaeck deckt tachtigh my! in 't rondt ;
't Geen hem somtijts wat rook doet spuwen uyt syn gront.
Gelyck een oven daer men kalck in beef t gebacken.
Op dese Bergh in 't endt, die schier den Hemel scheurt
(Om u de waerheyt, als een fyn man, toe to smacken)
En is my (by mijn keel) myn leven niets gebeurt.

Het contrast tussen het onderwerp en de toon van het gedicht is bij
Focquenbroch jets sterker dan bij Scarron door de hyperbolische beeldspraak. Het tweede contrast in dit gedicht, dat in f eite het verrassin^gsef f ect teweeg moet brengen, is dat tussen de mededeling in de laatste
versregels en die in de voorgaande regels. Doordat Focquenbroch voor
het gehele gedicht slechts een samengestelde zin gebruikt, loopt de
spanning naar de laatste regels ook huger op dan, bij Scarron, wat het
bedoelde effect zeker ten goede is gekomen.
(Cauchie, I, 497-498)
SONNET
A 1'ombre d'un rocher, sur le bond d'un ruisseau
Dont les f lots argentez enrichissent la plaine,
Le beau Berger Daphnis, amoureux de Climene,
Faisoit de ses deux yeux distiller un seau d'eau ;
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Et le j eune Alcidon, un autre Jouvenceau,
Atteint du mesme mal pour la mesme inhumaine,
Presse du souvenir de sa cruelle peine,
Faisoit comme Daphnis et pleuroit comme un veau.
Un Pasteur, qui les vit f aisant les Jeremies,
Leur dist : „Chantez plustost dessus vos chalemies
J donne au mieux chantant dequoy faire un pourpoint."
Les deux j eunes Bergers leurs f lustes accorderent
La dessus un loup vint : les Bergers se leverent,
Poursuivirent le loup et ne chanterent point.
(Alle de Wercken, I, 86-87)
SONNET
Op d'Oever van een Beeck, die op syn suchten, swol,
Sat Tirsis in de schauw eens aengename Linden,
Betreurend in syn Ziel de wreetheyd syns beminde,
En kreet syn tranen uyt by heele emmers vol.
Philander, die als hy, speelde die self de rol,
Wanhopig, om dat by mee hoop noch troost kon vinden,
Quam by hem, om hun smart en rampen t'saem to binden,
En kreet mee als een kalf, en leeck noch eens soo dol.
Een Harder die haer dus elck om het best sag schreyen,
Ried haer to speelen eer om stryd op hun schalmeyen,
Beloovend, die 't best peeld, een kopje soete Huy.
Waer op dees Herders straks haer instrumenten stelden
Maer juyst quam daer een Wolf, de Harders voort als Helden
Vervolghden desen Wolf, en speelden niet een brut'.

Het contrast tussen de pastorale sfeer en de burleske vergelijkingen,
en dat tussen de onverwachte afloop en het voorgaande deel van het
gedicht moeten bier het verrassingsef f ect bewerkstelligen, dat bi j Focquenbroch wel gelijk is aan dat bij Scarron.
(Cauchie, I, 496-497)
SONNET
Superbes monumens de l'orgueil des humains,
Piramides, Tombeaux, dont la vaine structure
A temoigne que fart, par l'adresse des mains
Et l'assidu travail, peut vaincre la nature,
Vieux Palais ruinez, chefs-d'oeuvres des Romains
El les derniers efforts de leur architecture,
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Collisee, ou souvent ces peuples inhumains
De s'entr'assassiner se donnoient tablature,
Par l'injure des ans vous estes abolis,
Ou du moms, la plus part vous estes demolis :
Il n'est point de ciment que le temps ne dissoude.
Si vos marbres si durs ont senty son pouvoir,
Dois-je trouver mauvais qu'un meschant pourpoint noir
Qui ma dure deux ans soit perce par le coude ?
(Alle de Wercken, I, 88)
SONNET
Ghy Pyramiden, en ghy oude Wonderheen !
Ghy trotse graven ! vol van overdaedt der outheydt,
Die door de groote pracht, met welcke ghy gebout zyt,
Toont hoe somtydts de Kunst kan de Natuur vertreen.
En ghy Paleysen der Romeynen ! die voor heen
So vaeck hebt kunnen sien (schoon ghy maer steen en hout zyt)
Hoe dat de luy somtydts, door reuckeloose stoutheydt
In enckle moordery, malckaer verpoghjes deen
Hoe siet men door de tydt nu u cieraet verslonden ?
Daer eer u glorie blonck, daer pissen nu de honden ;
En u vermaerst Gebouw lij ckt nu een Varckens hock.
Wyl self s uw Marmer dan is door de tydt gespleten,
Waerom verwonder ick my, dat Bees mijn fulpe Rock,
Die 'k al twee j aren draegh, is aen de mouw versleeten ?

Terwijl Scarron in dit gedicht de verrassing bewaart tot de laatste
regels, kan Focquenbroch het niet nalaten al daarvoor zich in burleske antithesen uit to leven, evenwel zonder dat de contrastwerking
in het slot schade lijdt. Weer blijkt bier Focquenbrochs voorkeur voor
de lange, spanning verwekkende zin, die het verrassingseffect inderdaad
versterkt.
Behalve deze drie op Lope de Vega teruggaande sonnetten heeft
Focquenbroch nog een sonnet a surprise van Scarron vertaald.
(Cauchie, I, 62-63)
SONNET
Asseurement, Cloris, vous me voulez seduire :
J vous voy depuis peu me faire les yeux doux,
Vous m'avez pris la main entre vos deux genoux ;
Si vous continuez, vous m'achevez de cuire.
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Que vous f eriez de mal si vous aymiez a nuire !
Plus de dix mule caeurs sont percez de vos coups
Tous les yeux sont ravis et quelques-uns j aloux
De l'esclat que ion void dans les vostres reluire.
Vous avez leu des Vers ; vous en scavez par coeur ;
Vous chantez, ce dit-on, comme un enfant de Choeur ;
Et lors que vous parlez vous charmez les oreilles.
Dieux ! que ne suis- j e né pour estre vostre espoux !
Vous riez, o Cloris, d'entendre vos merveilles ?
Pleurez, sotte, pleurez : j e me mocque de vous.
(Alle de Wercken, I, 86)
Sonnet aen PHILLIS
Gy hebt het, Phillis ! dan so 't schijnt op my geladen ;
Want 't wind u sint een wyl my vriendlick aen to sien,
Ghy druckte my mij n handt lest tusschen bey uw knien,
En soo ghy soo volhardt, ben ick haest gaer gebraden.
Helaes ! hoe mient gy dus een eerlik mensch to schaden ?
En wat hart heeft de macht van uw gewelt t'ontvlien ?
Gewis, ick voel het myn', en met hem noch wel tien,
U, eer ghy verder vaert, al roepen lyf s-genade.
Ghy zyt in all's volmaeckt ; ghy mindt de Poesy;
Ja self s, men seyd, ghy rymt gelyck een Cats of dry,
En als ghy singht, of spreeckt, so streelt ghy Ziel en ooren.
Goon ! waerom schiep gy my niet tot haer Bruydegom ?
Ghy laght Phillis ! ghy laght, van dus uw lof to hooren,
Maer kryt veel eer, Sottin ! want sie ick lagh'er om.

Heel anders ligt de verhouding bij de volgende corresponderende
sonnetten.
(Cauchie, I, 515-516)
SONNET sur les of f acres du temps.
Le Roy s'en est alle, son Eminence aussi
Le Courtisan escroc, sans contenter son hoste,
Jurant qu' a son retour it comptera sans f aute,
Pique le grand chemin en bottes de Roussy ;
Les Of f iciers du Roy sont fort rares icy,
Et la gent de Justice et celle de Maltoste
A le haut du pave, et va la teste haute
En l'absence du Roy, qui va vers Baugency ;
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Les faux-bourgs ne sont plus infectez du soudrille ;
Enfin toute la Cour vers la Guyenne drille :
Les uns disent que si, les uns disent que non.
On dit que 1'on va faire un exemple en Guyenne ;
On dit que sans rien faire it f audra qu'on revienne
Et moy, j e voudrois Bien avoir un bon Melon.
(Alle de Wercken, II, 297-298)
SONNET. In form van Courant, of Post-tijdingh.
Graef Maurits gaet in 't velt, en sal den Bisschop stuyten
Wiens naekt en hongrig yolk loopt 't Drent en Twente plat,
Terwijl een deel van haer omcingelt sit in 't nat
Dat men haer voor een wij 1 dee klimmen nae haer kuyten.
Ons Leegers trachten haer in dat mourasch to sluyten,
Terwijl den Fransman mee haer veetert na het gat,
Den armen bou-man vlucht, en kiest het haese-padt,
Terwijl den steeman klaegt om 't schatten, scheren, snuyten.
De Staeten zij n by nae, by nacht en daegh vergaert ;
En schaf f en tij dt verdryf aen Bisschop, en aen Staert,
Die met sijn Schotse kop nae geen Accoord wil hooren.
In 't endt, 't is al in roer, Trompet en Trommel gaet,
De weereld is op hol ; elck bickt op onse Staet :
En ick bick op een Pyp, die ick vast sit to smooren.
Behalve de wijziging in de omstandigheden treft vooral die in de
pointe van het gedicht, dat juist daardoor typisch Focquenbrochiaans is
geworden. De aanpassing aan eigen omgeving en tij d is zo rigoreus,
dat we kunnen stellen dat Focquenbroch voor dit gedicht aan Scarron
niet veel meer heeft ontleend dan het verrassingsmechanisme.
Ook het bekende Graf-.rchrift, Van M(eester) F(ock) is ten dele
ontleend aan een gedichtje van Scarran.
(Cauchie, I, 509)
EPITAPHS

Icy gist qui mourut Jeudy
Et qui n'estoit pas beaucoup sage;
S'il eut vecu jusqu'a Mardy,
Ii auroit vecu davantage.
(Alle de Wercken, II, 317)
GRAF-SCHRIFT, Van M. F.

Hier leydt in 't onder-aerdsche hock,
Het rift van de arme M.F.
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Begraeven onder deesen Koor-steen
Hy was gebooren t'Amsterdam,
Soo swart als een Westf aelsche-ham,
Doorroockt gelyck sijn besjes schoorsteen.
Den roock was oock sijn Element,
Waer door by meenigh parckement
Heef t om den damp aen stuck gekurven :
Hy heemeld' op een Donderdagh ;
Had by gewacht tot Saturdagh,
Hy was soo vroegh noch niet gesturven.

Minder eenvoudig liggen de verhoudingen bij Focquenbrochs bewerking van Scarrons Stances (Cauchie, I, 233-235), waarin de ongeneeslijk zieke Scarron zich beklaagt over zijn lot, terwijl hij het gedicht
beeindigt met een gebed :
Benissant ton Sainct Nom, j e fay ce que j e doy ;
Tu f ais ce que to doffs, exercant to Justice
Mais augmente, Seigneur, ma constance et ma f oy
Si to veux croistre mon supplice.

Aan dit vrij lange gedicht heeft Focquenbroch voor zijn Verbaesde
Klachten Aen 't Nootlot (Alle de Wercken, III, 80) vele elementen
ontleend, onder andere in de slotstrofe :
Helaes ! wij l ick dan dus uw f elle straf f igheid
Gedwongen ben altij dt soo langh ick leef to draegen
Schenckt my dan na de maet, van al dees f elle slagen
Op dat ick die verdraegh, oock soo veel lijdtsaemheyd.

Focquenbrochs veel kortere gedicht klinkt authentiek genoeg om
er conclusies uit to trekken voor biografische doeleinden. Dat dit slechts
met de uiterste voorzichtigheid mag gebeuren blijke uit het felt dat
Focquenbrochs versregel : „Ist niet genoegh uw haet, ses jaren to verdragen" correspondeert met Scarrons verzen : „Depuis que je languis
sous des maux si pressans, / Le Soleil a six fois veu l'un et l'autre
monde", wat bij Scarron zinvol is, terwijl dezelfde mededeling bij
Focquenbroch aan de biograaf geen enkel houvast biedt. Als men op
grond van o.a. dit gedicht wil besluiten tot Focquenbrochs stoicisme,
dan is dat slechts in beperkte mate verantwoord.
In het voorwerk van Thalia I tref f en we een gedicht aan, waarin
Focquenbroch zich voor zeventiende-eeuwse begrippen bepaald onorthodox uitlaat over het dichterscbap, i.c. zijn dichterschap en zijn gedichten : Den AUTHEUR tot rich se/yen. Ook bier zal men voorzicbtig
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moeten zijn met bet trekken van conclusies t.a.v. Focquenbrochs opvattingen op artistiek en moreel gebied, want tal van elementen er van
zijn ontleend aan Scarrons AUX VERMISSEAUX (L'autheur a ses
vers) (Cauchie, I, 37-40) . Bij zijn bewerking heeft Focquenbroch vooral
de nadruk gelegd op de verwachte negatieve reacties van de kopers
van Thalia, en daarin is hij grotendeels origineel. Deze omstandigheid
biedt hem ook de gelegenheid tot een cynische spot die men bij Scarron mist
Een aer weer, die noch wijser is,
Sal seggen : had die Vent de Pis
Een beetj en beter leeren kij cken,
En daer alleen sich mee bemoeyt,
Soo had by 't ey niet uytgebroeyt,
Wiens Kuycken 't Hoen schier sot doet lijcken.

Losser weer is het Loch onmiskenbare verband tussen Scarrons COURANTE DE Monsieur de Maulevrier (Cauthie, I, 222) en Focquenbrochs Aen Cloris (Alle de Wercken, I, 165-166), waarvan ik alleen de

eerste strofen afdruk.
COURANTE De Monsieur de Maulevrier
Bel oeil, dont les regards ne font qu'harquebuzer,
Et qui faites par jour plus de cent trous,
Comment dons faites-vous
Pour tirer tant de coups ?
En quel amoureux Magazin,
Bel oeil homicide, bel oeil assassin,
Prenez-vous tant de plom
Et tant de poudre a canon ?
Je croy qu'il vous en couste bon.
Aen CLORIS
Toon. Simple Courant.
Schoone oogen ! die met schoot, op schoot
Daeghs duysent Minnaers doodt,
Waer kryght ghy al dat schroot !
Dat bos-kruyt, en dat loot;
Segh hoe uw moorttuyg soo lang duurt ?
Of leen j'het by de buurt ?
Of heeft Cupied
Aen u light niet,
Sijn Magasijn verhuurt.
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Wat de inzet betref t lopen beide gedichten ongeveer parallel, maar
het vervolg wijkt of. . Eigenlijk bestaat de relatie hies alleen in de
overeenkomstige beeldspraak, die dan bovendien nog sterk traditioneel
is.
Behalve In deze vertalinge'n of bewerkingen is Scarrons invloed op
Focquenbroch nog op tal van plaatsen aanwijsbaar. Van het gedicht
EPITALAME, Ou ce qui vous plaira, sur le manage de Monsieur le
Marechal de Schomberg et de Mme d'Haute fort (Cauchie, I, 313-318
vindt men niet alleen het opschrift bij Focquenbroch terug : Bruylo f tsdicht, Of: Al wat je belie ft. Op de Huuwlijcks- f Best van Mons. N.N.
en Meju r. N.N. (Alle de Wercken, I, 70), maar ook verscheidene

ff

details in verschillende bruilof tsdichten (cf. I, 68 en I, 78) .
Focquenbroch heeft zijn Thalia opgedragen Aen de seer Vermaeckelijcke Doch niet minder Eerbare Juffr. SARA, Kleyn MEERKAT JE
van Me-Iu
CS.: Saluyt. Iuf f rouw SARA! Och ! hoe danck ick den

ffr.

Hemel ! etc. Het idee en de worm van deze burleske opdracht dankt
hij aan Scarron : A tres-honneste et tees-divertissante chienne DAME
GUILLEMETTE, petite levrette de ma sceur. Salut. Dame Guillemette,
Je suis Autheur, par la grace de Dieu, etc. (Cauchie, I, 279-287). Ook
in de inhoud van beide opdrachten zijn enkele overeenkomsten, maar
op dit punt zijn de verschillen Loch veel talrijker, zodat de invloed van
Scarron bier hoofdzakelijk aan de oppervlakte blijft.
Hiermee zijn we al gekomen op een terrein waar overeenkomsten tussen beider werk niet meer uit beinvloeding van de een door de ander
kunnen worden verklaard, maar uit een gemeenschappelijk fonds van
vormen, beelden en pointes en een gemeenschappelijke stijl. Want even
goed als bet petrarcisme heeft het burleske zijn geijkte vormen en
beelden en kenmerkt het zich door een eigen stijl. Als zowel Scarron
als Focquenbroch de monsterlijke karikatuur tekenen van een lelijke
oude vrouw (Cauchie, I, 319-322; Alle de Wercken, I, 85-86 en
II, 345-348) , en als Focquenbrochs „Want nademael ick het tot niemants, dan tot mijn eygen vermaek gemaeckt (heb)" overeenkomt
met Scarrons „il n'a chante seulement / Que pour son divertissement",
als „Les Vers deviennent torche-cus" beantwoordt aan Focquenbrochs
„je donne permission a chacun d'en faire autant des Torche-Cull, qu'il
y en aura des Feuilles", dan blijkt daaruit voorlopig alleen, dat beiden
werkten in dezelfde anti-petrarcistische en burleske traditie. Deze omstandigheid maakt het overbodig hier verder verantwoording of to leggen van alle overeenkomsten in vormen en beelden, in pointes en
boutades tussen Scarron en Focquenbroch.
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Wel kan men stellen, dat Focquenbroch deze traditie heeft leren
kennen door Scarron. In het Nederlandse taalgebied was bij mijn weten
niemand hem hierin voorgegaan, terwijl de invloed van andere burleske
dichters dan Scarron nauwelijks bespeurd kan worden. Overal waar
Focquenbroch traditioneel-burlesk is, staat daar het voorbeeld van Scarron achter, zonder dat dit Scarron als een persoonlijke verdienste kan
warden aangerekend, en zonder dat Focquenbroch een to grote afhankelijkheid van Scarron kan worden verweten : hij adapteerde zich niet
zo zeer aan Scarron, als wel aan het burleske genre zoals hij dat vond
bij Scarron. Blijkbaar heeft Focquenbroch dit ook zo aangevoeld als
hij schrijft in het voorwoord van zijn Typhon: „1'Estime particuliere,
que j'ay fait toute ma vie de ce Genre de Poesie qu'on appelle Burlesque,
etant accrue en moy, par la lecture des oeuvres de Monsr. Scarron (...)
m'a incite de Lacher a m'en mesler en quelque fawn". Bovendien maakt
hij er in het zelfde voorwoord, zoals hiervoor al geconstateerd is, geen
geheim van, dat hij allerminst beoogt Scarron zo getrouw mogelijk to
vertalen : hij werpt zich op als „Travesteur" en beslist niet als „Traducteur", daarmee meteen al een zekere of stand nemend tot het werk
van Scarron. Dit laatste wordt ook gellustreerd door het f eit dat in
Focquenbrochs eerste Thalia-uitgave van 1665 behalve Typhon vijf
vertalingen en twee bewerkingen van gedichten van Scarron voorkomen,
plus enkele gedichten met duidelijke sporen van de invloed van Scarron,
terwijl in de tweede Thalia van 1669 behalve de Aeneis-bewerking
slechts een viertal gedichten voorkomen die enige verwantschap met
gedichten van Scarron vertonen, en in de A f rikaense Thalia van 1678
slechts een.
Wat Focquenbroch aan Scarron to danken heeft is in de eerste
plaats de kennismaking met het burleske genre, waarin hij zich dan
verder zelfstandig heeft ontwikkeld. In de tweede plaats dankt hij aan
Scarron de stof voor zijn Typhon, het idee voor de Vergilius-travesti,
de stof voor een tiental door hem vertaalde of bewerkte gedichten en een
beperkt aantal vormen, beelden en pointes. Hierbij moet dan tenslotte
opgemerkt worden, dat Focquenbroch deze elementen in alle gevallen
zelfstandig heeft verwerkt en in zijn eigen concepties volledig heeft
geintegreerd.
Loosdrecht.
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B. DE LILT

KRONIEK
CODICOLOGIE EN FILOLOGIE XVI
Band
In het begin dezer kroniekenreeks is uiteengezet, dat de kennismaking van de
f iloloog met de codex berust op twee beginselen 1 . Het eerste moet de f iloloog
– die daarbij uitgaat van zijn voorkennis – naar de codex toevoeren, dit wil zeggen
hem in kennis brengen met naam, bewaarplaats en inhoud.
Als hij daarvan op de boogie is volgt een nadere kennismaking, waarbij uitgegaan wordt van het tweede beginsel. Daarbij wordt de f iloloog – andermaal
naar de codex toegevoerd, maar nu vanuit het scriptorium. Deze kennismaking
is voorts tweeledig. Zij heeft betrekking op
a. het boek zonder tekst,
b. het boek met tekst,
waarna de overgang volgt naar de band, die het boek in letterlijke zin bijeenhoudt.
Nu met de of sluiting van het onderdeel „Filologie en Paleograf ie" in de
vorige Kroniek de nadere kennismaking van de f iloloog met de codex haar
voltooiing heef t gevonden, is het dus thans zaak hem over bandenstudie in to
lichten, en daarbij vooral aandacht to schenken aan het belang daarvan onder
codicologisch opzicht.
Het behoef t geen betoog dat kennis van de band (en) op zichzelf van niet
to onderschatten belang is. Maar bier gaat het toch vooral om de vraag, of deze
kennis de filoloog voeren kan tot verrijking van inzicht met betrekking tot de
door hem bestudeerde objecten. Bepaaldelijk ook, of en in hoeverre een band
ter determinering dienen kan. Welke kwestie evenzeer in algemener, bibliologisch verband gesteld mag worden, als men ziet hoe een der bef aamdste bandenkenners over het bandenonderzoek een aantal ironische opmerkingen maakte,
welke maar al to vaak een serieuze grondtoon verraden. – Hier wordt herinnerd
aan de vermaarde antiquaar E. Ph. Goldschmidt, die zijn The study of early
bookbinding met de volgende alinea inleidde : „The study of old bookbindings
is a sideline of the main course of bibliographical research. If our principal
object is the elucidation of the history of language, literature and thought from
the succession of books and editions which have transmitted their monuments
to generations of readers, then Bibliography proper might be compared to Political or Constitutional History, the History of Bookbinding to the History
of Costume. A humble auxiliary discipline, rather childish to some, attractive
to others, not entirely useless and undoudtedly innocuous" 2 . -- Men late zich
1 Vgl. Kroniek III in Spiegel der Letteren V (1961) 138 vlgg.
2 E. Ph. Goldschmidt, The study of early bookbinding. In : The Bibliographical
Society 1892-1942. Studies in retrospect. London, 1949 ; 175 vlgg. – Zie in dit verband
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overigens door deze ironische toon niet misleiden ! Want in Goldschmidts opstel
bezitten wij een goede, zij het beknopte uiteenzetting die duidelijk toont hoe
het bij bandenonderzoek net zo gegaan is als bij miniaturenstudie. Aanvankelijk
heeft men alleen oog gehad voor de f raaie, schitterende exemplaren ; al to
lang ook daarbij stil gestaan, om pas nadien – in to vele gevallen to laat – zijn
aandacht to richten op de band-van-alle-dag ; de „gewone" band, die j uist in
negen en negentig van de honderd gevallen voor de filoloog van beslissende
betekenis moet worden geacht . Om andermaal Goldschmidt aan to halen ; het
is deze : „changed attitude which brought the study of bookbindings from the
realm of `Arts and Crafts' into the field of Bibliography" '4.
Nu valt deze wij ziging van inzicht reeds vast to stellen bij een der pioniers
op het veld van bandenstudie en -onderzoek, to weten de Engelse kunsthistoricus
W. H. James Weale (1832-1917), groot kenner van de kunst der Zuidelijke
Nederlanden, maar voor ons doel bovenal belangrijk vanwege zijn onwaardeerlijke catalogus : Bookbindings and rubbings of bindings in the National Art
Library South Kensington Museum, voor een deel gericht op middeleeuwse
banden uit de lage landen 5. Het belang van dit werk springt onmiddellijk in
het oog als men ziet hoe reeds Weale, op grond van door hem beschreven en
weergegeven naamstempels, onderscheid heeft weten to maken tussen banden
afkomstig uit de kloosters Groenendaal, Korssendonck en Rooklooster.
Deze voorbeeldentrits voert onmiddellijk in de praktijk, welk gebied men
echter niet zonder behoorlijke theoretische scholing betreden kan. Voorheen
heeft in dezen vaak de al dan niet uitgesproken overtuiging gegolden, dat men
„al doende leert" ; een onverdedigbaar beginsel dat towel onder methodologisch
als technisch opzicht tot hachelijke uitkomsten heeft geleid.
Zoals bij de paleografie staan nu ook ter inleiding tot de bandenstudie een
overgroot aantal publikaties ten dienste. Waarbij het evenzeer bier – inzonderheid voor de beginner vooral erop aankomt door de omvangrijkheid en veelsoortigheid dezer literatuur niet het spoor bijster to raken. Bovenal is natuurlijk
een heldere inleiding nodig. Daartoe is bijzonder aan to bevelen de als „schets"
betitelde voortreffelijke monografie van G.A.E. Bogeng : Der Bucheinband in
seiner Entstehung and Fortbildung ' 6. Waarmede dan bet best gecombineerd kan
worden Hellmuth Helwigs Handbuch der Einbandkunde ; een rijk geillustreerd
en vooral op de praktijk gericht naslagwerk, dat de Europese boekband tot

ook zijn : Prinzipien zur Lokalisierung and Datierung alter Einbande. Jahrbuch der
Einbandkunst II (1928) 3 vlgg.
a Soortgelijke opmerkingen op biz. 1 en 9 van B van Regemorters Le codex relie
depuis son origine jusqu'au haut moyen-age. Le moyen Age LXI (1955) 1 vlgg.
4 E. Ph. Goldschmidt, The study of early bookbinding 178.
5 W. H. James Weale, Bookbindings and rubbings of bindings in the National Art
Library South Kensington Museum. London, 2 din. I (Introduction, 1898) ; II (Catalogue, 1894) . Thans in offsetdruk, onder de titei : Bookbindings and rubbings of
bindings in the Victoria and Albert Museum. London, 1962 ; 2 din, in 1 bd.
6
G. A. E . Bogeng, Der Bucheinband in seiner Entstehung and Fortbildung. Eine
technisch4iistorische Skizze. Archiv fur Geschichte des Buchwesens I (1956) 3 vigg.
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ongeveer in het midden der negentiende eeuw behandelt, met uitsluiting van de
luxe-exemplaren
Er is natuurlijk nog veel meer to noemen, maar waar het bier om een eerste
verkenning van het terrein gaat words volstaan met aan beide genoemde hoof dwerken nog de volgende titels toe to voegen :
Wolfgang Mejer, Bibliographie der Buchbinderei-Literatur. Leipzig, 1925.
Als aanvulling daarop verscheen
Hermann Herbst, Bibliographie der Buchbinderei-Literatur 1924-1932.
Leipzig, 1933. De nadien verschenen literatuur is voor het overgrote deel bereikbaar in het door Friedrich Adolf Schmidt-Kunsemuller nieuw bewerkte,
oorspronkelijk door Max Joseph Husung geschreven (negende) hoofdstuk over
de Geschichte des Einbandes in bet eerste deel van het Handbuch der Biblio7.

thekswissenscha f t 'g.
Van oudere datum, maar bijzonder overzichtelijk is
Hans Loubier, Der Bucheinband von semen An f angen bis zum End e des
18. Jahrhunderts. Zweite Auflage. Leipzig, 1926.
Voor de lage Ianden moet allereerst verwezen worden naar de publikatie
van
A. Hulshof en M. J. Schretlen, De kunst der oude boekbinders. XVde en
XVIde eeuwsche boekbanden in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek, beschreven en afgebeeld. Utrecht, 1921. – Maar verder bovenal natuurlijk naar
de Verzameling a f wrU f sels van banden, deel uitmakend van de Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese, ondergebracht in de Bibliotheek
der Rijksuniversiteit to Leiden.
* *
De zojuist genoemde verzameling afwrijfsels is ondergebracht in uniforme
mappen, die alf abetisch gerangschikt zij n naar de plaatsen waar de gebonden
codices en boeken berusten. De toegang tot een gedeelte van deze zeer omvangrijke collectie biedt een systematische index, die to splitsen valt in een die door
Willem de Vreese en een die door A. L. de Vreese is samengesteld.
De index van Willem de Vreese is gericht op alfabetiscbe fichering van de
onderwerpen der panelen, de details van de rollen en losse stempels, de op de
banden voorkomende namen van bezitters en binders, en de op de banden
voorkomende j aartallen, legenden en wapens.
Dit systeem van fichering kon niet geheel voldoen, omdat daarbij enerzijds
slechts zelden onderscheid werd gemaakt tussen losse stempels, paneelstempels
en rolstempels ; terwijl anderzijds geen onderscheid werd gemaakt naar landstreek en tijd
Daarom is er een tweede index door A.L. de Vreese ontworpen,
die mede met materiaal uit de eerste is samengesteld.
19 .

Hellmuth Helwig, Handbuch der Einbandkunde. Hamburg, 1953-1955 ; 3 din.
Handbuch der Bibliothekswissenscha/t. Begrundet von Fritz Miikau. Zweite Aufiage
herausgegeben von Georg Leyh. Erster Band. Wiesbaden, 1952 ; 782 vlgg.
Daarop is reeds gewezen door G. I. Lieftinck, De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. Het Boek XXVI (1940-1942) 367.
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De index van A.L. de Vreese valt in drie delen uiteen, to weten : losse
stempels, plaatstempels en rolstempels. Deze delen zijn op zichzelf weer gesplitst
in alf abetisch gerangschikte onderwerpen als daar zijn : blad, bloemen, dieren
en dergelijke. De index wordt geopend met alfabetisch gerangschikte opgaven
van namen van bezitters en binders.
Naar hij in zijn testamenten van 1935 en 1936 to kennen gaf 1' O , heeft Willem
de Vreese in het door hem bij eengebrachte materiaal van wrij f sels en zijn
daarop aansluitende index, de kopij gezien die nodig was voor het samenstellen
van een „Repertorium van stempels en paneelen op boekbanden uit de 14de tot
de Fide eeuw." Hij stelde zich daarbij dit „Repertorium" als volgt voor : Het
moest worden opgebouwd uit tekst met afbeeldingen. De tekst moest bestaan
uit beknopte beschrijvingen van de stempels, aangevende het op de stempel
of gedrukte voorbeeld, vergezeld van de opgave van de omlij sting. Van rolstempels diende de volledige omvang opgegeven to worden. Paneelstempels
moesten aan een meer minutieuze beschrijving onderworpen worden. Voor de
afbeeldingen dacht De Vreese aan reprodukties naar f otograf Teen of wrijf sels,
waarbij hij als eis stelde, dat bij elk lemma een reproduktie van de stempel
zou worden gegeven. Stempels met hetzelf de onderwerp maar verschillend van
tekening en omvang zouden een genummerde reeks vormen. Ten slotte oordeelde De Vreese het noodzakelijk, dat voor de banden, vooral voor panelen,
die beschreven respectievelijk gereproduceerd zijn bij W. H. James Weale,
Max Joseph Husung, E. Ph. Goldschmidt, A. Hulshof en M. J. Schretlen, enz.,
naar deze kenners verwezen diende to worden.
Ais men bedenkt dat De Vreeses eigen systeem van f ichering naar boven
kort aangeduid is niet geheel voldoen kon, en bovendien weet dat hij slechts
een gedeelte der wrijfsels door fichering voor studiedoeleinden toegankelijk
gemaakt had, dan rijst de vraag hoe De Vreese zich de verwerkelijking van dit
alles heeft voorgesteld. Ook thans zou dit trouwens met deze enorme materiaalverzameling nog niet mogelijk zijn, omdat evenzeer de door A. L. de Vreese
ontworpen nieuwe index bij lange na nog niet voltooid is.

Er bestaan meer van zulke verzamelingen als de door De Vreese in zijn

Bibliotheca Neerlandica Manuscripta ondergebrachte – bijv. de beroemde
„Nachlass" van Paul Schwenke hi -- ; ook is doorlopend getracht om tot bandencatalogisering to komen 12 . Bij catalogisering, onderzoek en studie van banden
1'o Vgl. Rob• Roemans, Het werk en de betekenis van Prof. Dr. Willem de ;V?eese.
Antwerpen, 1950 ; blz. III.
.11 De verzameling-Schwenke (thans berustend in de Offentliche Wissenschaftliche
Bibliothek to Berlijn) heeft alleen betrekking op losse stempels. Men zie over dit
apparaat : Max Joseph Husung, Paul Schwenkes Nachlass. Zentralblatt fur Bibliothekswesen XLIII (1926) 380 vlgg. ; en de van dezelfde auteur onder gelijke titel very
schenen bijdrage in : Jahrbuch der Einbandkunst I (1927) 39 vlgg,.
12 Vgl. hierbij Johannes Hofmann, Richtlinien einer einheitlichen BucheinbandKatalogisierung. Zentralblatt fur Bibliothekswesen XLIV (1927) 489 vlgg. Deze „Richtlinien" zijn ook afgedrukt in : Johannes Hofmann, Kostbare Bucheinbande der Leipziger
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is men er daarbij vooral op gericht geweest (en nog gericht) enerzijds wat
op de banden voorkomt to omschrijven, en anderzijds een sleutel to ontwikkelen
die de onderzoeker in staat moet stellen hetgeen op de banden voorkomt ook
terug to vinden. Bij een en ander heeft vrijwel steeds de driedeling in losse
stempels, rolstempels en paneelstempels als uitgangspunt gediend.
Evenwel, met dit a11es is men toch eerst halverwege. Want indien men
werkelijk verder komen wil zal men er toch aliereerst naar moeten streven
vast to leggen wat bij de banden naar tijd en plaats aigemeen gebruikelijk geweest is. Hetgeen verder voert tot de kernvraag in hoeverre de stempels kenmerkend zijn voor plaats en tijd waarin de banden vervaardigd zijn. Om het
in een aantal vragen nader to f ormuleren
Wat leren de overeenkomsten van stempels ons ?
Kunnen wij naast de „Typenkunde" een „Stempelkunde" stellen ?
Bieden de bestaande verzamelingen en de daarvoor ontworpen sleutels mogelijkheden voor het identif iceren van banden in ruimte en tijd ?
Zij n er systemen die ons bier belpen kunnen ?
Het beeft stellig zin er bier aan to berinneren, hoe Konrad Haebler, met
medewerking van Ilse Schunke, een boek over Rollen- and Plattenstempel des
XVI. Jahrhunderts heeft samengesteld, dat hij zelf met zijn Typenrepertorium
der Wiegendrucke wilde vergelijken 13 . In zijn „Vorwort" noemde bij het gebodene een verre van voliedige „Liste von Funden" om voorts (blz. V) het
volgende op to merken : „Wie mein Typenrepertorium der Wiegendrucke ist
sie gedacht, als eine Grundlage, die es den nachfolgenden Forschern erleichtern
soil, auf einem weiten Gebiete sich zu orientieren and zu gesicherteren Ergebnissen zu gelangen, ais sie in einer so umf anglichen and weit ausgedehnten Materialsammiung zu gewinnen waren". – Dit is een alieszins van voorzichtigheid
getuigende uiting, waarbij echter niet vergeten mag worden dat de vergelijking
met het Typenrepertorium wei zeer mank ging. Want tegenover het „toevallige"
in de materiaalverzameling van Rollen- and Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts staat bij het Typenrepertorium der Wiegendrucke het steeds weer terugkerende en daardoor hanteerbare „gelijke" materiaal, to weten : het alfabet.
Bovendien, nu bier het woord hanteerbaar gevallen is : vele omschrijvingen in

Stadtbibliothek and ihre Katalogisierung. Leipzig, 1940. -- In Nederland is voor een
tiental jaren het catalogiseringsprobleem opnieuw ter sprake gebracht door E. de la
Fontaine Verwey in haar : Het onderzoek near boekbanden in Nederlandse bibliotheken.
Bibliotheekleven XXXIX (1954) 293 vlgg. Daarop verscheen onder de titel Een
ponskaart voor het catalogiseren van boekbanden een aanvulling van E. de la Fontaine
Verwey in Bibliotheekleven XLV (1960) 242 vlg• Schrijfster ging daarbij uit van het
artikel van F. A. Schmidt-Ki nsemiiller : Zur Entwicklung and Iv!ethodik der Einbandkatalogisierung, verschenen in het Gutenberg Jahrbuch 1959 ; biz. 226 vlgg. F. A.
Schmidt-Kunsemuller heeft ook als eerste na de jongste wereldoorlog een pleidooi
gehouden voor de TViederaufnahme der Einbandkatalogisierung. (Bibliotheksprobleme der
Gegenwart – Nachrichten fur wissenschaftliche Bibliotheken. Beiheft 1. Frankfurt a.M.,
1951.)
13 Konrad Haebler, Rollen- and Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. Unter Mitwirkung von Ilse Schunke. Leipzig, 1928-1929. 2 din.
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Haeblers boek – vooral bij de rolstempels – zijn onhanteerbaar. Zij kunnen
namelijk niet onderscheiden worden, tenzij men zelf bandenspecialist is. Voorts
is het ontbreken van of beeldingen (de of wrij f sels van Haebler berusten op de
Landesbibliothek to Dresden), vooral bij de beschrijvingen van monogrammen,
een zeer ernstig manco.
Met het laatste raken wij aan een algemeen probleem. Want het is steeds
weer en overal het tekort aan of beeldingen dat de bandenstudie uitermate
bemoeilijkt. Immers zo lang men niet voor het gehele terrein en alle materiaal
over fotografische reprodukties beschikt die tot onderlinge vergelijking kunnen
dienen, zal het onmogelijk blijken de banden naar ruimte en tijd in groepen
bijeen to brengen. Hetgeen reeds daarom noodzakelijk is, omdat uit vlakverdeling
en motieven de herkomst van een band zeker naar de streek kan worden
of geleid 14. Het behoef t nauwelij ks betoog van hoeveel waarde dit alles voor de
boekgeschiedenis zijn kan. Want de filoloog-codicoloog dient bovenal in het
oog to houden, dat de band niet alleen het omhulsel van het boek is, maar
dikwijls tevens drager van vaak beslissende gegevens voor de geschiedenis van
het door hem ook als materieel object bestudeerde geheel. Niet zelden toch
biedt de band de gewichtigste aanwij zingen voor herkomst en historie van
een codex-als-individu, hetgeen reeds op zichzelf het belang van alle bandenonderzoek meer dan wettigt.
* * *
Men zegt niet to veel met vast to stellen, dat de bandenstudie nog in de
eerste f ase van haar ontwikkeling verkeert. In de Nederlanden is na het pionierswerk van W. H. James Weale een en ander vender opgebouwd door M. E.
Kronenberg, A. Hulshof, M. J. Schretlen, E. de la Fontaine Verwey, Prosper
Verheyden, Luc. Indestege en anderen. Zij hebben alien veel en knap werk tot
stand gebracht, echter zonder to komen tot dat waaraan de Nederlandse filoloogcodicoloog het meest behoef to heef t : een samenvattende studie over de middeleeuwse boekband in de lage landen, die hem inzicht in de verwarrende materiaalhoeveelheid kan bieden en hem bovendien tot leidraad strekken kan bij eigen
onderzoekingen. Met deze constatering wordt uiteraard aan de verdiensten van
de genoemden – klaarblijkelijk alien meer geboeid door het detail dan door de
synthese in genen dele to kort gedaan. Het is j uist de erkenning dezer verdiensten die de wens doet formuleren, dat uit hun kring het boek over de
Nederlandse band moge voortkomen waarnaar de Nederlandse f iloloog-codicoloog
zo verlangend uitziet.

(I/ordt vervolgd)
Keulen
Amsterdam

P. J. H. VERMEEREN
W. GS HELLINGA

14 Vgl. hierbij : H. Schreiber, Grundsätzliches zu einem Rep ertorium der Bucheinbandabbildungen. Jahrbuch der Einbandkunst II (1928) .
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IN MARGINE
ACROSTICHONS IN DE GEDICHTENVERZAMELING
VAN JACOBUS DE MOOR
In de gedichtenverzameling van Jacobus de Moor uit het jaar 1598, waarop Di
Lode Roose reeds tweemaal de aandacht vestigde 1 , ontdekten wij enkele
acrostichons die tot nogtoe blijkbaar niet werden opgemerkt.
In een gedicht van vij f 14-regelige strof en vonden wij op folio 13 r° 2 , van
beneden naar boven de beginletters lezend van de verzen 12-11-10-9-8-7-6-5-4
DVS ME SEGT

3

T'ghelooff is doot
Daer geen wercken en volghen
Spreeckt Paulus bloot
Tot den Romeijnen claer
5. Ghij die sijt ghenoot
En leeft naer t'vleesch verbolghen
Soo lijdt den gheest foot
En schreij t met suchten swaer
A4aer wie wettelijck strijdt
10. Spreeckt die schriftuere claer
Van die sail Godt de traenen dwaen
Die bier op droeue baenen gaen
Volcht Godts vermaenen saen
Sijn lieffd is groot voorwaer. '
In de tweede strofe, op fol. 13 v°, vonden wij eveneens, en weer in de verzen
4 tot 12, een acrostichon, ditmaal echter van boven naar beneden lezend
W/EL TES SOT

Laet ores den Heer
Aenbidden fallen tijden
Die ons sijn leer
JVt lieffden heeft verclaert
5. En wij die seer
Laegen in doodts benijden
Tot sijnder eer
En heeft hij niet ghespaert
Sijn eijghen kindt
10. Soo schriftuer openbaert
Op dat wij door sijn steruen swaer
T' leeuen mochten eruen claer
Volcht dees conserue naer
Vrijmoedich onbeswaert
1 Spiegel der Letteren, I, 1957, blz. 222-224 en VIII, 1964-1965, blz. 241-267.
2 Wij volgen niet de paginering van het handschrift, maar wel de foliering, die trouwens van jongere datum is.
a Van boven naar beneden lezend, krijgt men de indruk met nog een ander acrostichon
to doen to hebben. Wij kunnen echter het zinnetje (?) TGHESEMS V DVS, lezend van
vers 4 naar 14, niet verklaren.
4 De typografische aanduiding van de acrostichons is van ons.
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Op fol. 15 r°-17 v° staat een gedicht van zes 11- regelige strof en. In de
eerste strof e staat in de verzen 6-11 to lezen : DVS w1E :
Mijn herte moet verbeijden tot desen tijden
Door Goodts genaedicheijt
Dat hij de sonde soo stelt besijden
Voor die haer vermijden van ongherechticheijt
5. Die will hij bevrijden soo die schriftuer wtleijt
Daerom broeders maeckt v bereijt
Wilt ontwaeken sonder staeken blij
Soo wordij vrij
Want Christus seijt compt all tot mij
10. Ick will ontfaen die sijn belaen
Elck een wie dat hij sij.
Bevat dit acrostichon een ref lectie bij de laatste regel van de strof e ? Deze
regel luidt immers
Elck een wie dat hij sij.
In de vij f de strof e, fol. 17 r°, vormen de beginletters
9-8-7-6-5-4-3 het woord MAEGHDT :

van

de verzen

Om dese gheboorte well to bewaeren
Gaet ons verclaeren Christus de Heere goet
Tot Nicodemum oudt sijnde van jaeren
Die daer was ervaeren in t'sheeren wet soet
5. Hoe dat een mensche van bouen moet
Gheboren sijn in een nieuw leeuen vroet
En int ghelaet sonder misdaet ghesindt
Als een jongh kindt
Maer t'vleesch daer wij in sijn verblindt
10. Moet verdwijnen met den sijnen
Soo schriftuer ontbindt.
Hebben wij bier to doen met dezelf de dichter als die van refrein CXLVI
uit Jan Van Stijevoorts bundel, waarin wij het acrostichon DEMAEGHT lezen ? 5
Het antwoord op deze vraag kan niet meer dan een vaag vermoeden zijn,
zelf s indien ooit zou blijken dat dit laatste acrostichon inderdaad de auteursnaam
aanduidt.
F. VAN VINCKENROYE.

5 Zie Dr. F. Lyna en Dr. W. van Eeghem, Jan van Stijevoorts Ref ereinenbundel, II,
Antwerpen, z.j., blz. 23 en 287.
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ONTMOETING MET CARRY VAN BRUGGEN

Bij het Secretariaat der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde to Gent is in 1962 van de hand van Dr. M. A. Jacobs verschenen
Carry van Bruggen, Haar leven en literair werk, 314 blz. met 8 blz, buitentekstfoto's als nummer 88 van de VIe reeks bekroonde werken. Het is in 1963
opnieuw uitgegeven bij Heideland, Hasselt, z. j ., 225 f r.
Deze degelijke en doorwrochte studie, een academisch proef schrif t met Prof.
Dr. J. Aerts als promotor, bevat twee gedeelten, een biografie die de persoon
en het leven van Carry van Bruggen beschrij f t, en een onderzoek naar haar
oeuvre. De schrijfster deelt mede, Been definitief oordeel to willen geven en
(t.a.p.) meer een stimulans voor verdere wetenschappelijke benadering van het
onderwerp, daarbij een arbeidsterrein overlatend aan de litteratuur-historici om
(pagina IX) C.v.Br. „in de geschiedenis der letterkunde een bepaalde plaats"
to geven.
Deze dissertatie is met zorg en veel ijver gedocumenteerd. De auteur stond
hierbij voor een bijzonder moeilijke taak, omdat vooral de levensbeschrijving
veel vergde van haar vermogen, zich in een bewogen en belangrijk bestaan in to
denken. Immers, in de jaren waarin C.v.Br.'s geest dikwijls acuut gestoord en
chronisch gekweld en ontredderd was, dus van 3 april 1928 of tot aan haar
tragische dood in november 1932, heeft deze alle brieven en documenten verbrand, die later een biograf isch onderzoeker op weg zouden kunnen helpen,
zoals zij tevoren ook heef t geweigerd ook maar het geringste stukj e of to staan
aan het Nederlands Letterkundig Museum. Terwijl wij dit schrijven is nog
steeds het reeds lang aangekondigde boek van Dr. J. Meyer over haar broer
Jacob Israel de Haan niet verschenen, dat nu echter binnenkort het Licht zal
zien. Indien dit wel zo geweest ware, dan had zowel Dr. Jacobs alsook de
schrijver van deze regelen hierin wellicht enige meerdere houvast gevonden bij
het beoordelen van het leven van Carry van Bruggen.
Het geschrif t van Mej . Jacobs Beef t vaak rijke en belangrijke f litsen van
inzicht die getuigen van scherpzinnigheid en van een algemeen begrip voor de
behandelde f iguur. Ongelukkigerwij ze worden deze f litsen menigmaal niet
genoeg nader uitgewerkt. Ik noem bijvoorbeeld de op zich zelf uitstekende
formulering (p. 245) „Deze schetsen bevatten stemmingen vol bewustzijnspsychologie, of psychologie in de vorm van stemmingen." Deze gedachte had
men gaarne verder ontwikkeld willen zien en gestaaf d met concrete toepassingen.
Sams lijkt het dat er, ondanks alle welwillende bedoelingen, to weinig
affiniteit bestaat tussen schrijfster en de beschrevene : „Zij vevdedigt een uit
panteisme geputte artiestenmoraal, die echter noch de gemeenschap bevredigt
noch de artiest de rust van het geweten geeft." Dit is een onacademische en
to persoonlijk gekleurde subjectiviteit, gelijk ook het onderwerp deter studie,
Carry van Bruggen, zeer subjectief was, maar die aan het wetenschappelijk
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karakter van een dissertatie teveel of breuk doet. Dr. Jacobs vertelt van een
terwille van dit proef schrif t plaatsgevonden onderhoud met Kees van Bruggen,
de gescheiden echtgenoot van C. v. Br.: „Hij meende dat onze levensbeschouwing een ernstige handicap was om, de persoonlijkheid van zijn tweede echtgenote to beschrijven." Uit een passage als hierboven aangehaald blijkt, dat Van
Bruggen hier j uist gezien heef t. Ook waar het vrij e wil en determinisme
betreft, gevoelt men telkens de innerlijke weerstand van Mej. Jacobs tegen
het deterministische standpunt van C. v. Br., wat dus op een tekort aan
congenialiteit duidt. Vooral ten opzichte van de beoordeling van Prometheus
treedt dit aan de dag.
In hetzelfde 1/oord voora f (p. VI) waarin bovenstaande uiting van Kees
van Bruggen wordt meegedeeld, schrij f t de auteur : „Joodse vrienden, hunnerzijds, opperden dat het een, niet-Jood onmogelijk is iets van de Joodse mentaliteit to . verstaan." Zonder zover to willen gaan, vrezen wij toch, dat inderdaad
Dr. Jacobs door haar to geringe kennis van Joden en van het Joodse vraagstuk
niet overal tot de kern van C. v. Br. 's oeuvre is kunnen doordringen, vooral
niet van dat gedeelte er uit dat over Joden handelt.
Niet steeds leest schrij f ster een tekst nauwkeurig genoeg om er zonder
misverstand een conclusie uit to trekken : „ (...) de nerveuze verveling op
Sabbatdag" (p. 179) . Dit slaat op een op p. 208 uit In de schaduw geciteerde
passus die ik hier op mij n beurt kort overneem : „ (...) na de (...) rij van
(...) druildagen, het aanbreken van den (...) Sabbathdag (...) . (...) die dagen
(...) verliepen in leege verveling, (...) ". Op dit citaat laat de schrijfster nog
volgen : „In die twee zinnen Beef t C. v. Br. (...) de Sabbath met zij n verveling," terwijl het toch meer dan duidelijk is dat „verveling" in de tekst niet
terugslaat op Sabbathdag maar op de rij van „druildagen".
De apologie van het ver doorgevoerde individualisme, die zowel C. v. Br. 's
litterair als Naar theoretisch werk in sterke mate bepaalt, berust op de bewustheid van een apart- en anderszij n, maar zonder dat deze andersheid voor haar
op den duur meer dan een vage bewustheid meebrengt van de oorzaak daarvan
in haar Joodse afkomst. Zij voelt het misschien maar beseft het nauwelijks.
Hiertoe is voor een goed deel haar Joodse zelfhaat de term is van Th. Lessing
-- terug to voeren. Dr. Jacobs komt niet met zoveel woorden tot deze conclusie,
maar dat haar uitvoerige studie die indruk versterkt, pleit o.i. voor haar opmerkingsgave en inzicht.
De titel „In de schaduw (van kinder/even)" heeft Dr. Jacobs verkeerd
begrepen. Van kinder/even is een zelf standige ondertitel, waarin „van" niet de
genitieve voortzetting van de hoof dtitel is, maar, gelijk het latij nse „de",
slechts „over" betekent zoals in Couperus' Van oude menschen. De gewrongen
verklaring van Mej . Jacobs : „Wat bij de volwassenen gebeurt, vindt bij hen
een weerkaatsing of werpt op hen een schaduw af" gaat dus niet op (p. 177).
Ook de bewering „C.v.Br. laat in de wereld der kinderen de maatschappij van
de volwassenen weerkaatsen, of, zoals wij hier bedoelen, de maatschappij
werpt haar schaduw op hen af" geeft blijk van een volkomen verkeerde inter194

pretatie. In de schaduw immers slaat alleen op de schaduw waarin zich het
Joodse leven temidden van een vijandige maatschappij afspeelt.
De afwezigheid van voldoende verwantschap blijkt ook uit een formulering
als deze: „zij die in haar naturalistisch werk misvormd werd (...) ", p. 97,
alsof het naturalisme een vieze ziekte is. Maar wat is Het huisje aan de sloot
e. d. anders dan een impressionistisch naturalisme, enigszins in dezelf de geest
als Jaa p je van Van Looy ?
Schr. vermeldt herhaaldelijk met voldoening, dat C.v.Br. in haar bellettristisch
werk haar aanvankelijk realisme tegen een naar het innerlijk blikkende psychologie heeft verwisseld : „C.v.Br. was Lang voor zij het zelf wist, een mediterende,
zichzelf en anderen onderzoekende, een moraliserende natuur. Maar zij was
opgegroeid in een tij d waar denken uit de literaire teorie geweerd werd. Zij
vertelt daarover (...) ik heb Coen een heel en tljd gestaan, in boo gste mate,

under naturalistischen invloed (p. 55). Dr. Jacobs noemt het met een gelukkige
formulering „de zwenking naar binnen" (p. 176) . „Het suggereren van het
inwendige door het beschrijven van het uiterlijk", zo diukt Dr. Jacobs het
voortreffelijk uit, „is hier omgezet tot het direkt uiten van het innerlijke
zonder weergave van het uiterlijke". Elders (p. 275) beschrijft zij het zo : „De
aktie blijft even dun; de hoofdstukken hebben even dikwijls het uitzicht van
een uitgebreide schets". Het proces van deze innerlijke ontwikkeling is ook
goed weergegeven op p. 209 passim en een andere goede liteeraire stijlcritiek
vinden wij p. 203: „(...) maar deze emotievolle herhalingen zijn de voorlopers
van haar suggstieve en op 't gevoel meewiegende zinnen uit latere werken. Door
dat aspekt van haar kunst ontsnapt zij aan het naturalisme, en hier berust, naar
onze mening, de kunstwaarde ervan, omdat hier de diepste vezels van haar
wezen worden beroerd."
Voorbehoud moet natuurlijk ook hier worden gemaakt, aangezien, mits
komende van een groot kunstenaar, ook het naturalisme uiteraard gelijke kunstwaarde kan vertonen.
De persoonlijk gerechtvaardigde, maar in een wetenschappelijk geschrift
misplaatste vooringenomenheid van Mej . Jacobs tegen de realistische richting
in de letterkunde belet niet, dat zij op een gegeven moment Loch weer met
eigen inzicht in tegenspraak komt door een op zichzelf juiste opmerking (over
Breischooltje) . „Als C.v.Br. het nutteloos acht om b.v. van Heleen de kleur
van de haren, of de ogen, de gestalte, de gebaren to schilderen, dan kunnen
wij aannemen dat zij het individuele onvermeld laat om het algemeen menselijke
to onderstrepen, maar wij kunnen bezwaarlijk aannemen dat die haren, ogen,
houding en gebaren geen dragers zouden zijn van algemene menselijkheid.
En daarom voelen wij ons (...) tekort gedaan." (p. 201) .
Een vaak treffende analyserende kijk op C.v.Br. 's stijl stelt meermalen op
een rake manier de evolutie van haar schrijfwijze in het licht. Zo b.v. in deze
opmerking (p. 204) „het lyrisch element" (ik zou het liever noemen het
romantische element, – zie mijn Het werkehkheidsgehalte in de letterkunde,
Amsterdam 1962. – v. Vr.) „het lyrisch element, dat de obj ektief bedoelde
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verhalen met glans en leven doortrilt, vinden wij ook in het zich inleven van
C.v.Br. in haar personages, het denken en voelen in bun plaats, het eenzijdig
interpreteren van bun handelingen, volgens de sympatieen die zij voor haar
personages heef t." Goed, maar indien deze zin critisch is bedoeld, gelijk wij
wel mogen aannemen, dan vraagt men zich toch wel of waarop de of wij zende
houding van Dr. Jacobs ten aanzien van realisme, naturalisme, impressionisme
is gebaseerd. Hetzelf de geldt voor een uiting op de volgende blz.: „De
mateloosheid die wij in haar werk ondervinden, is daarom niet alleen aan de
misvorming in naturalistische zin to wijten, zij is evenzeer een kenmerk van
haar romantische natuur."
Er is reeds op gewezen dat aanhalingen wel eens onjuist worden geinterpreteerd. Zo p. 281 : „gevoel en betekenis zijn natuurlijk nauw verbonden met
elkaar, maar het gevoel geeft kleur en geur aan de koude betekenis: `het
woord Noorwegen ruikt naar de balken die aan vlotten in het water liggen' ".
Liever dan dit een verbinding van gevoel en betekenis to noemen, zouden wij
willen zeggen dat zich bier een gedachte-associatie voordoet. Dit blijkt ook
uit de context (p. 282) : „het gevoel is zelfs wel eens de oorzaak van woordenkombinaties zonder zin; zo brengt haar de walg voor het breien, dat een
conditio sine qua non blijkt to zijn voor de „opvoeding tot knappe burgersvrouw" (sic), haar tot het herhalen van het woord knap met afkeer uitgesproken,
en leidt haar dan tot: `knappe... knappe... knappe knapkoek... die kosten een
cent en ze glimmen en hebben overal kapotte blaren en in het midden zit een
amandel ...' ". In f eite is bier naar onze mening al meer van gedachtenvlucht
dan van -associatie sprake.
Over het algemeen schrijft Mej. Dr. M. A. Jacobs de naturalistische stijl
van Carry van Bruggen, die zich vooral in haar eerste periode vrijwel zonder
tegenkrachten manif esteerde, to uitsluitend toe aan de invloed van Kees van
Bruggen en Frans Coenen, zonder veeleer het hele litteraire tij dsbeeld ervoor
aansprakelijk to stellen. Wel heeft zij zelf zeer goed gezien dat ook vooral
C.v. Br.'s gehele tot impressionistische ontvankelijkheid der zintuigen neigende
aanleg er aan ten grondslag lag.
Het beschouwelijk, wijsgerig werk van C.v.Br, behandelt de schrijfster overwegend refererend, met minder critische houding dan zij tegenover het litteraire werk heef t. Zij motiveert dit trouwens ook : „wij oak kunnen haar wij sgerige
traktaten alleen onder een zeker voorbehoud apprecieren, maar het ligt niet
in onze bedoeling deze werken qua wijsbegeerte to bespreken, dat zou een
tweede boekdeel vergen, hetgeen voor deze schets van het leven en het literaire
werk van de schrijfster niet noodzakelijk is.
„voor ons ligt de waarde ervan vooral irf de verklaring die zij geven van het
bellettristisch werk, in de bewij zen die wij erin vinden voor de sterke persoonlijkheid van de romanschrijfster, voor haar scherp verstand, brede geest en
biezonder karakter, en vooral ook in de letterkundige kenmerken, namelijk
de polemische en essayistische stijl" (p. 138) . En t.a.p.: „wij kunnen er niet
aan denken alle beweringen van Carry van Bruggen to bestrij den. Wij doen
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wat Bierens de Haan doet : wij kijken eenvoudig toe." (p. 151, noot) . Zulks
is ook meer, naar onze overtuiging, in overeenstemming met wat de bedoeling
van een wetenschappelijk proef schrif t is.
Dit moge zo zijn en wij kunnen het eerbiedigen. Maar de lezer had j uist
gaarne in deze studie op de eenvoudige en aanvechtbare apercu's van C.v.Br.
en haar wat Wilde grepen in de litteratuurgeschiedenis, een wat concreter commentarierend voorbehoud uitgewerkt gevonden. De parafrase van de inhoud
der romans van de behandelde auteur -- hoe karakteristiek ook had dan
daartegenover gerust, wat ons betref t, iets beknopter molten zijn. Het werk zou
dan ook belangrijk gewonnen hebben. Dit to zeer alleen-referende karakter van
Dr. Jacobs' verhandeling komt vooral ten aanzien van Prometheus evenals van
de wat zonderlinge, typisch autodidactische taaltheorieen van Het hedendaagsch
f etichisme tot uiting, welk laatste boek zich, gelijk Menno ter Braak (Verz.
W. I p. 294) terecht opmerkt, niet op hetzelfde peil wist to houden als het
cerder genoemde. Mej. Jacobs betoogt zelf : „de wijsgerige werken hebben wij
in f unktie van de romans behandeld, en beogen daarmee een beter begrip voor
sommige aspekten van het literaire werk van deze merkwaardige schrijfster.
Het beoordelen van Naar wij sbegeerte in se laten wij graag aan deskundigen
over" (p. IX) . Wij betreuren dat een proef schrif t over iemand die j uist tegen
dergelijke specialiseringen zo gekant was dusdanige beperkingen ten principale
zijn opgelegd. Voor ons had de bescheiden schrijfster best haar overdenkingen
en bedenkingen, opgewekt door Prometheus en de bijbehorende geschriften,
op lekenwijze gemotiveerd onder woorden molten brengen, ook al is zij Been
vakfilosofe, gegeven card en opzet van deze werken. Te meer waar ze (p. 139)
over Prometheus opmerkt : „(men) krijgt inderdaad de indruk dat de schrijfster
haar wereldbeschouwing en wij sgerig systeem uit eigen ervaring heef t opgebouwd, haar lektuur erbij halend ter aanvulling en illustratie en ook wel eens,
maar zelden, als bewij svoering. Die Iektuur schij nt in f eite erg f ragmentarisch
to zijn geweest, en meestal Iijkt C.v.Br. van het gelezene alleen dat onthouden
to hebben wat in haar kraam to pas komt. Zelden Beef t zij een overzicht van
een teorie van deze of gene wijsgeer, laten we zeggen nooit, maar zeer dikwijls
haalt ze een zin of uitdrukking van eenzelf de auteur verscheidene molen aan,
hetgeen dan de indruk geeft dat ze alleen die zin heeft gezien, of hem zonder
kontekst heef t opgevangen en bewaard. Dat Beef t aan het boek een weinig
wetenschappelijke stempel. Maar aan het traditioneel wetenschappelijke beef
C.v.Br. een hekel, en men kan aannemen dat zij alle voetnoten, alle verwijzingen,
alle bronvermeldingen met opzet achterwege heef t gelaten. Omdat haar systeem
uit haar ervaring geboren werd, kon haar studiewerk het wel voeden en
schragen, maar dit mocht de levendige en frisse formulering ervan niet in de
weg staan. Dat juist zou het droog filozofisch werk wel hebben gedaan.
Revelerend is het zinnetje : „We vinden in de Bingen niets dan wat we a1 bij
voorbaat wisten. Ook `zoeken' en `vinden' zijn een" (p. 213) ".
Dit lange citaat motiveert zelf het duidelijkst, waarom Dr. Jacobs zich deze
beschroomdheid ten aanzien van het meer wijsgerig getinte werk niet behoefde
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op to leggen. In mij n bezit is een brief van Carry van Bruggen aan mij n oude
leermeester, de vakf ilosoof Dr. J. A. der Mouw, waarin zij hem bedankt voor
een zeer aanmoedigend schrijven dat hij, hoewel haar onbekend, tot haar had
gericht naar aanleiding van de in Groot-Nederland lopende publicaties van
Prometheus. Der Mouw, die wetenschappelijk genoeg was om zeer sceptisch
to staan tegenover de mogelijkheden en resultaten van de wetenschap, had,
door bewondering voor de intelligente en authentieke stukken van C.v.Br.,
tegenover deze ongespecialiseerde autodidacte getuigd van zijn bewondering voor
wat hij nu een eigenlijk echt wijsgerig geschrif t noemde ; wel iets om de j onge
schrijfster met trots en erkentelijkheid to vervullen. Ik had de brief van C.v.Br.
(die van Der Mouw is niet in mijn bezit) gaarne hier afgedrukt, maar heb
hem niet bij de hand; ik hoop hem echter t.g.t, aan het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag to schenken.
Tegenover het beschouwelijke (liever dan : wijsgerige) deel van het oeuvre
geeft de promovenda blijk van een zekere onhandigheid in de benadering.
Het is, om iets to noemen, minder j uist de verschillende invloeden niet iets
gedif f erentieerder weer to geven en in de nuances van het werk aan to wij zen.
Zo lezen wij, overigens terecht, dat het een vals beeld zou geven „indien men
zou zeggen dat Carry van (Dr. A. Pit) haar levensopvatting of haar wijsgerige
teorieen heeft meegekregen. Die waren beide haar eigen zielebloed" (p. 96) .
Hiermee kan men wel degelijk vrede hebben, maar wanneer zij vervolgt „wel
heeft zij naar hem geluisterd, evenals naar F. Coenen, Dr. Fischer e.a. En zij
heeft daarmee haar eigen gedachten aangevuld, omgevormd of genuanceerd",
dan komt wel bovenstaande bedenking op.
Zo heeft schr. het op p. 273 e.v. over de Rede (met hoof dl.) en zelf s
over de „mystische vereniging met de Rede", maar zij heeft de gelegenheid
verzuimd er op to wijzen, hoe bij C.v.Br, de vriendschap en omgang met
Hegelianen en Bollandisten als Wiessing, Coenen en Pit de invloed op C.v.Br.
kon to weeg brengen die naast haar dialectiek tot deze conceptie van de
rede kon leiden. Overwegend Hegeliaans is toch de opvatting (p. 274) : ,,Omdat de Carry-mens (...) door de Rede (...) in de algeheelheid opgenomen
wordt, nemen in hem de innerlijke gebeurtenissen (...) wereldproporties aan."
(Tussen haakj es : dit verschij nsel is veelbetekenend voor C.v.Br.'s latere betrekkingswaan) .
De taal en stijl, tenslotte, van deze dissertatie zijn verre van onberispelijk.
Daarbij wil ik nog gaarne een verschil maken tussen typisch Vlaamse woorden
en zinswendingen, die vaak een verrassende verrijking betekenen (niet altijd)
van het zogeheten A.B.N., en gewone slordigheden.
Wat de eerste betref t, een woord als „wreten" bijvoorbeeld (p. V) staat
niet in Van Dale, maar mag stellig niet zonder meer worden verworpen.
Op p. 23 echter (noot) komt het woord „alleszins" voor, ten onrechte gebruikt
in de betekenis van althans of tenminste. Een dergelijk hinderlijk onjuist woordgebruik zou voor een keer gemakkelijk vergeven kunnen worden ; wij vinden
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het echter helaas nog op zeven andere plaatsen, n.l. p.p. 7 (noot), 33, 141,

221, 228, 241, 276.
Andere van het taalgebruik in Nederland afwijkende uitdrukkingen en woorden die hetzij typisch Vlaams hetzij gewoon fout zijn, vinden wij in het volgende : „ (...) bood Carry van Bruggen zich bij Johan de Meester aan om (... )
to bespreken", waarin het woordje „zich" natuurlijk zonderling aandoet (p. 88)
„haar schielijk overlijden" in plaats van : plotseling overlijden (p. VII) .
Voorts „flemerig" (p. 185), een woord dat bij ons een ongunstige bijklank heeft
die in de context („zachtmoedig, eenvoudig, fris-naref") niet bedoeld kan zijn.
Een „uitgerokken" (p. 150) gestalte, in plaats van : uitgerekte, is zuiver Vlaams
niet, dat ik er bezwaar tegen heb. P. 158 (noot) : „C.v.Br. ontkent alle grootheid aan Napoleon", gallicisme (nie) voor: ontzegt. Dan : „ (...) van de
drop in de regen vallen" (p. 179) ; wij zeggen : van de regen in de drop.
Verder „precies niet” (p. 183), waar in het Nederlands words gezegd : niet
precies. Wij vinden op p. 206: „ (Zij wil) alleen telegraf eren van uit een
vreemde stad als wanneer zij nooit jets alleen ondernomen heeft." De invoeging
van het woordje „als" is hierin volkomen onnederlands en ik heb de indruk,
dat zij aan het Vlaamse taalgevoel van de schrij f ster toegeschreven moet worden.
Voor „pietlullig" (p. 239) zegt de Nederlander „pietluttig" ; het woord komt
van „lut(tel) ", d.i, klein. Ook schrijft een Nederlander : zodanige en niet
„zulkdanige" (p. 207). Er wordt bij ons in het Noorden niet „over en been"
(p. 249) gereisd, maar : been en weer.
Ook moet ik een behoorlijk aantal slordigheden van taal en stijl signaleren
die, voor zover ons bekend en voor zover wij hebben kunnen nagaan, niet met
het Vlaams maar gewoon met slordigheid samenhangen. P. VI (noot),
„Hulshout" voor: Hulshorst. Wij vinden J. Hana passim voor H. Hana.
P. 109: „Sandpoort" voor Santpoort. Nu volgt jets waar de schrijver van dit
artikel persoonlijk bij betrokken is, zodat het geheel onder zijn controle valt.
De schrijfster zegt dat C.v.Br. in de Joodse psychiatriscbe inricbting Het
Apeldoornsche Bos beweerde „tegen haar wil daar gevangen to zijn" en zelf s
„dreigde (...) met de publikatie van een protestbrief in De Bel" (p. 110) .
Dit volgens „mondelinge mededeling van Victor E. van Vriesland d.d. 21 aug.
1956" (ibid. noot) . Dit nu is een slordigheid en verwarring, niet van het
taalgebruik maar door het geheugen. Wat ik mededeelde was, dat ik C.v.Br.
in het Provinciaal Ziekenhuis to Santpoort bezocht en dat zij mij toen een
ingezonden stuk, bestemd voor het prullige Blaricumse blaadj e De Bel ter
hand stelde om to protesteren regen haar vrijheidsberoving. Op dezelfde p. 110
komen nog twee slordighedecn voor. „Professor Bauman" voor Bouman, en
„dokter Pit" in plaats van : Dr. (doctor) . Een foutieve taalbehandeling is ook
het volgende (p. 34) : „daar de sollicitanten ofwel (...) wisten to verbergen
(...) ofwel dat zij (...) werden". De woorden „dat zij" behoren in dit verband
to vervallen ; ze zijn taalkundig ontoelaatbaar. P. 57 (noot) : „de heer Sukkerland" moet zijn : Sutherland. Dat het bier niet een gewone drukfout betreft,
blijkt ult het felt dat dezelfde slordigheid ook p. 59 (noot) voorkomt. Een
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nieuwe naamsverhaspeling vinden wij vervolgens in een foot van p. 80: H.
Middentrop voor: Middendorp. Ik noem vervolgens ,,sence of property" in
plaats van : sense (p. 98) . P. 109 : „alius" in plaats van : alias. „Het (gevoel)
bruiste en schuimde, het glooide en brandde en schroeide" (p. 121) . Ik kan
niet nagaan of dit „glooien" hier een vlamisme is ; bier in het Noorden is het
in elk geval gespeend van ieder zinsverband, daar het betekent : met een zachte
helling of lopen. Op p. 149 wederom twee naamverbasteringen : J. Sluys in
plaats van: Suys en (noot) J. Prinzen in plaats van : Prinsen. Op p. 160 lezen
wij : „maar welke f iguur slaat Prometheus daarin ?" Een f iguur slaan heef t in
het Nederlands altij d een pej oratieve betekenis. Bedoeld is dan ook : Welke
is daarin de f iguur van Prometheus. Zeer onprettig doet ook, uit de pen van
een neerlandica, aan (p. 192) : „de kranten die (...) de les worden gelezen"
voor: die de les wordt gelezen. Eigenaardig is ook, dat C.v.Br. steeds haar
broer verdedigt en het voor hem opneemt, wanneer dit aldus wordt uitgedrukt
(p. 6, noot) : „door (...) het opnemen van zijn verdediging". En wanneer
deed zij dat ? „wanneer hij voor zedendelicten besproken werd." Zoiets als met
gereserveerde plaatsen. Niet aan gereserveerde plaatsen maar meer aan het
stof f eerdersvak denkt men bij „de aanvankelij ke milieubeschildering" (p. 173).
Een begrijpelijke verwarring met al die moeilijke buitenlandse woorden vindt
men in de term „quoterieburgerij" (p. 229), waar vermoedelijk coterie zal zijn
bedoeld. Een vervelende verschrijving is ook, wat wij op p. 274 lezen, namelijk
dat C.v.Br. het innerlijke leven uitbeeldde van de mens in het eerste kwartaal
der negentiende eeuw. Kwartaal zegt men van een j aar en niet van een eeuw
(dan zegt men: kwart) en bovendien betrof het bier niet de negentiende maar
de twintigste. In de laatste regel van P. 270 weer een verkeerd woordgebruik :
„ (...) kan niet anders dan vertwijf elen, gezien hij her en der wordt getrokken
(...) " waar had moeten staan : aangezien.
De woorden „pittig" en „gevat " komen al to vaak terug in een betekenisen gevoelswaarde die niet overeenkomen met die van de Nederlandse taalgemeenschap, zoals ze in het noordelijke Nederlandse taalgebied worden begrepen
en aangevoeld.
Een enkele maal wreekt zich, in een to vlotte veronderstelling, een to geringe
bekendheid met de inside van ons Hollandse litteraire leven. Zo p. 244, noot:
„zie ook R. H. (Hana ?) ". Dit waxen ongetwijfeld de initialen van Roel
Houwink, de voornaam van Hana was Herman. Bovendien schreef Dr. Jacobs
elders telkens, eveneens dwalend, over J. Hana.
Al deze detailopmerkingen, die ik mij de moeite heb getroost to maken,
in de hoop dat zij kunnen bijdragen tot verbetering van een eventuele tweede
druk, molten ons niet uit het oog doen verliezen dat, gelijk ik in de aanvang
reeds zei, dit proefschrift oprechte waardering verdient om de ijver en aandacht
en toewijding waarmede het een tot nu toe onontgonnen terrein bouwrijp maakte.
Dit en niet meer is wat de scbrijfster volgens haar eigen woorden heeft bedoeld
en meer heef t zij ook niet gepretendeerd.
VICTOR E. VAN VRIESLAND
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BGEKBEGGRDELINGEN
Het liedboekje van Marigen Remen

uitgegeven met een inleiding en woordverklaring door een werkgroep van Utrechtse neerlandici. Utrecht
1966, 107 gestencilde blz. (Voorstudies en werkteksten op het
gebied van de neerlandistiek, tot stand gekomen op het instituut De
Vooys voor Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit
to Utrecht, Nr. 1) .

Bovenstaande uitvoerige titel Beef t eeri eerste idee van het karakter van het
werk dat wij hieronder bespreken. In zijn „Voorbericht" zet de leider van
bovengenoemde werkgroep, Dr. W. Gerritsen, uiteen hoe dit eerste deel van
een reeks, waaraan de bescheiden, aan Spiegel (of Spiegel en Coornhert ? -zee TNTL, LXXXI, blz. 261-269) ontleende naam „Ruygh-Bewerp" werd gegeven, tot stand is gekomen en welk doe! met de uitgaven in deze serie nagestreef d wordt. „Het is de bedoe!ing", lezen we aldaar, „dat in deze reeks voorlopige resultaten van onderzoekingen die in de kring van het Instituut De
Vooys worden verricht, ter discussie worden gesteld, en teksten toegankelijk
worden gemaakt, waarop nog lang gewerkt za1 moeten worden voor een def initieve uitgave ervan kan worden ondernomen". Ter voorbereiding van dit
eerste volume, dat ons in (een zeer verzorgde) gestencilde vorm words aangeboden, hebben niet minder dan elf studenten-neerlandici onder de supervisie
van Dr. Gerritsen een laat-midde!eeuwse liederbundel in handschrif t in zijn
verschillende aspekten onderzocht. Verder blijkt dat we pier niet stann voor
werk van slechts twaa!f onderzoekers, maar dat hierin ook de medewerking
is betrokken van een niet gering aantal specialisten die over verscheidene conclusies van het Utrechtse team hun gezaghebbend advies verstrekt hebben.
Wij staan hier dus voor de vrucht van een talrijke brains-trust en kunnen
dan ook slechts met schroom de bespreking van hun geesteskind aanvatten.
Het liedboekje van Marigen Remen, dat van omstreeks 1540 dateert en 17
liederen bevat waarvan de meeste ook in andere reeds uitgegeven verzamelingen
voorkomen, is de literatuurhistorici niet helemaal onbekend. Zowel Hofmann
von Fallersleben als Acquoy en Knuttel hebben de bundel met het oog op hun
uitgaven van of studies over het Midde!eeuwse lied met aandacht doorgenomen,
terwijl Verdam, De Vreese en Lieftinck het boekje ook als bron voor de studie
van de Middelnederlandse taal onderzocht hebben. Laatstgenoemde heef t van
de codex bovendien een nauwkeurige beschrijving gegeven, waarop de j ongste
onderzoekers kunnen voortbouwen hebben. Aan het codicologisch onderzoek
hebben Gerritsen en zijn ploeg zeer uitvoerige aandacht besteed. Zij deden het
op een wijze die hun studie met zijn vele verklaringen van codicologische termen tot een handleiding maakt voor de neofieten op het gebied van de handschriftenkunde. Zij kunnen eruit leren hoe de codicologie antwoord vermag to
geven op vragen die men vaak uitsluitend aan de inhoud van de bestudeerd e
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handschriften denkt to moeten stellen. Zij kunnen er ook uit leven hoe de
codicologie zelf vragen in het leven roept, waaraan men zonder codicologie niet
eens zou denken. Wat ze bij het onderzoek van een handschrif t eveneens
vernemen is, dat een aantal problemen door de codicologie of door een bestudering van de in de codex bewaarde teksten, of door beide samen, niet altijd
worden opgelost. Zo eindigt ook het onderzoek van Marigen Remens liedboek
met vele vraagtekens. Zij hebben betpekking op een gedetailleerde localisering
van de streek waar het liedboekj e werd opgesteld, een precisering van de
sociale status der kopiiste en van het religieuze milieu waarin de liederen
werden opgetekend. Ook de vraag naar de uiteindelijke bedoeling der opgetekende teksten blijft onbeantwoord.
Wij moeten anderzij ds erkennen dat door de studie van de Utrechtse werkgroep latere onderzoekers funk op weg gebracht zijn om verder naar de oplossing van de gestelde problemen to zoeken.
De wij ze waarop de inhoud van het handschrif t in deze uitgave de lezer
aangeboden wordt dwingt respekt of. . Ingaande op een suggestie van de Engelse
romanist T. B. W. Reid hebben Gerritsen en zijn team zowel de voorstanders
van een diplomatische editie als die van een kritische uitgave genoegdoening
willen schenken door beide gedaanten van de tekst tegenover elkaar to laten
of drukken. Het schij nt mij toe dat zomin aan de diplomatische als aan de
kritische editie, die beide uitvoerig worden verantwoord, veel verbeterd zal
kunnen worden.
De liederen worden voorafgegaan door een bespreking die niet alleen de
verschillende lezingen uit andere, al dan niet uitgegeven verzamelingen vermeldt,
maar tevens het thema en de motieven van de gedichten in breed verband tracht
to situeren. De woordverklaring die onder elk gedicht is aangebracht geeft blijk
van grote akkuratesse. Slechts een paar wendingen zouden wij anders willen
interpreteren dan bier gedaan wordt. In strof e 4, vs. 1 van het eerste lied
En waeren de coennighen to Coellen niet ghecomen menen wij to Coellen
als een bepaling bij coennighen to mogen zien, zodat het vers zou betekenen
„Waren de (drie) koningen van Keulen (d.i. die thans to Keulen vereerd
worden) niet gekomen" . Is in het vij f de lid vs. 5 van strof e 6 geen wenszin ?
Moet ghelicken in vs. 4, strofe 6 in het zesde lied niet als een werkwoord
opgevat worden ? En betekent vs. 5, strof e 2 van het zestiende lied niet: „of
mijn pelgrimstocht moet ten einde gebracht zijn" ?
Bij de teksten uit Marigen Remens handschrif t hebben de uitgevers nog
een aantal parallelteksten gevoegd met de bedoeling „de vergelijking van enige
teksten uit het Liedboekje van Marigen van Remen met afwijkende redacties
in andere bronnen to vergemakkelijken". Hieronder tref f en wij de precieze
lezing aan van de eenstrofige redactie van het lied GHe quest been is van binnen
dat wij vooralsnog alleen uit Willems' editie kenden waar zij echter sterk van
het door de Utrechtse groep op het spoor gekomen origineel blijkt of to wijken.
Concluderend menen wij to mogen zeggen dat het werk dat ons bier wordt
aangeboden in ieder opzicht onze waardering verdient. Wij zijn ervan overtuigd
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dat deze prestatie, waarbij de uitvoerders zich door de publicaties van het Fries
Instituut to Groningen laten inspireren hebben, zelf tot navolging in andere
universiteiten zal aansporen. Wij kunnen er ook bijvoegen dat indien de op
deze uitgave volgende publicaties in dezelfde reeks een gelijkaardig peil bereiken de uitgevers er met gerust gemoed mogen aan denken de bescheiden
naam „Ruygh-Bewerp" in een van meer zelf zekerheid getuigende betiteling to
veranderen.
L. ROOSE

S. F. WITSTEIN,

De verzencommentaar in het Theatre van Jan van der Noot.

Uitgave van het Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap aan de
Rijksuniversiteit to Utrecht. Utrecht, 1956, 87 blz. (Utrechtse publikaties voor algemene literatuurwetenschap, nr. 8) .
Teen Prof. Dr. W. A. P. Smit in 1953 in samenwerking met Drs. W. Vermeer Jan van der Noots Theatre in het licht gaf, onderstreepte de Utrechtse
hoogleraar in zijn inleiding tot dit uit poezie en proza bestaande werk het
overwegend belang van de in ongebonden stijl opgestelde gedeelten die trouwens
ook in omvang op de gedichten primeren. Volgens Smit was het Theatre een
„godsdienstig traktaat met een artistieke blikvanger : een Godshuis met een Renaissance-gevel." Het renaissancistisch gedeelte omvatte de vertaling van een
6-tal epigrammen uit Petrarca's Canzone 24 „In morte di Madonna Laura
van 11 sonnetten naar de Songe van Du Bellay (een droomvisioen over de val
van Rome) en 4 Apocalyptische sonnetten die als oorspronkelijk werk van de
Antwerpse dichter aangezien worden. Ter verduidelijking van het poetisch gedeelte voegde Van der Noot, zoals hij zelf in zijn „Tot den Leser" aankondigde,
hierbij „een soete Prose (waarin de gedichten) wt die heylighe schriften ende
wt verscheyden geleerde Poeten, Philosophen. Orateuren, ende warachtighe
historien wt gheleyt ende verclaert (worden) ". Dit prozabetoog vatte de auteur
op als een handleiding voor het leven van de ware kristen waarin deze kon
Ieren tot wat boosheid en ellende de zonden van hebzucht, vleselijke begeerte
en hovaardij voeren en hoe hij boven de wereld God en Kristus moet kiezen.
Dit betoog bevat scherpe aanvallen tegen de R. K. Kerk in het optreden van
Wier vertegenwoordigers de auteur de Antichrist zelf werkende ziet.
Prof. Smit vermoedde dat het van zo veel eruditie getuigende proza in het
Theatre aan vele auteurs schatplichtig kon zijn, maar hij meende dat het weinig
zin had naar dergelijke eigenlijke bronnen op zoek to gaan : een toeval moest
op het goede spoor brengen. Hij zelf meende dat Carolus Bovillus' A etatur
mundi se/item sup putatio en Marnix' Biencor f tot de mogelijke bronnen konden
gerekend worden, maar kon hiervoor toch geen overtuigende argumenten aanvoeren. S. F. Witstein heef t nu niet op het toeval willen wachten en heef t een
systematisch onderzoek naar Van der Noots bronnen ondernomen dat tot verrassende resultaten heef t geleid. Het is hierbij in de eerste plaats opvallend
dat noch Bovillus, noch Marnix in haar studie worden genoemd, wat vanzelf 203

sprekend wordt als men haar een duidelijk verband tussen het Theatre en andere
werken ziet leggen.
Kan zij wat Van der Noots commentaar bij Petrarca's epigrammen betreft,
alleen het oordeel van Cath. Ypes die reeds Vellutello als bron had aangeduid,
lichtjes nuanceren door de mogelijkheid open to la gen voor belnvloeding door
andere Italiaanse commentatoren, voor het overige van Van der Noots proza
is zij er in geslaagd twee werken aan to duiden die door de schrijver van het
Theatre niet alleen werden geraadpleegd, maar zelf s zo uitvoerig geparaf raseerd
dat men vanuit onze moderne opvattingen van onbetwistbaar plagiaat zou kunnen spreken. Voor die tijd lagen de normen echter enigszins anders. Zo blijkt
Van der Noots commentaar bij de gedichten van Du Bellay rechtstreeks terug
to gaan op de Nederlandse anonieme vertaling van Bullingers prekenbundel

In Apocal ypsin conciones centum, terwijl de beschouwingen bij de apocalyptiscbe
gedichten ontzettend veel verschuldigd zijn aan de door de uit Gent afkomstige,
later als martelaar gestorven, Carel de Coninck of Carolus Regius gemaakte
vertaling van John Bale's

The Image of bothe Churches.

S. F. Witstein heeft er zich niet mede vergenoegd deze vondsten bekend to
maken en Van der Noots afhankelijkheid van zijn bronnen to bewijzen. In een
grondige vergelijking van de parallelteksten heeft zij tevens inzicht gebracht in
de stijlkenmerken van zijn proza die in overeenstemming blijken to zijn met de
verschillende procedes die de techniek van de ornatus, zoals Lausberg die
gecodif iceerd heeft, kon toelaten. Er is meer : Witstein toont aan hoe zelf s de
structuur van het Theatre door zijn bronnen grotendeels bepaald is geworden
en hoe zelfs Van der Noots religieuze visie zoals deze in het Theatre tot uiting
komt in grote mate door Bullingers godsdienstige opvattingen geinspireerd
werd
Bij een studie van een zo hoog gehalte veroorloven wij ons slechts een paar
vraagjes. Het is ons niet helemaal duidelijk waarom de schrijfster zulke zwaarwichtige en enigszins gezochte beschouwingen wij dt aan het door Van der
Noot gelegde verband tussen de zonden van avaritia, luxuria en superbia waar
de auteur zelf uitdrukkelijk verwijst paar de eerste brief van Johannes (door
Smit geidentificeerd als 1 Job. 2 : 16), waarin deze Brie zonden expliciet samen
genoemd worden. Op deze plaats volgt ook onmiddellijk Johannes' waarschuwing
voor de komst van de Antichrist waaraan Van der Noot zovele bladzijden heeft
gewij d. Zonder twij f el zijn Van der Noots beschouwingen over de Antichrist
in de eerste plaats ingegeven door Bale's The Image, maar het lijkt mij niet
zonder betekenis dat de brief van Johannes reeds en de door de auteur met
zoveel nadruk behandelde gevaren voor de ware kristen en de waarschuwing
voor de Antichrist in een adem vermeldt. Het is verder opvallend dat Witstein
allerlei bewijzen voor de populariteit van het Antichrist-motief in de protestantse
polemiek van de 16e eeuw uitsluitend in buitenlandse geschriften gaat zoeken,
waar deze toch ook in de Nederlandse controverseliteratuur (men denke aan
de schriftuurlijke refreinen) to vinden zijn.
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Deze opmerkingen verminderen geenszins onze bewondering voor de pier
besproken studie die ons inzicht in de religieuze en de artistieke persoonlijkheid
van de Antwerpse edelman op buitengewone wijze verheldert.
L. ROOSE

Filologische ®pstellen. Deel IV. Ste ff en van
verscheiden card. Registers. / N. V. Uitgeversmaatschappij W. E. J.

PROF. DR. L. C. MICHELS,

Tj eenk Willink, Zwolle, 1964. Uitgegeven met steun van het Prins
Bernhard-Fonds als nr. 15 van de Zwolse Reeks van Taal- en Letter
kundige Studies. 343 blz., geb. 360 fr.
Bij het verschijnen van de eerste drie delen van Prof. Michels' verzamelde
opstellen hebben vele deskundigen in de vaktij dschrif ten reeds uitvoerig en
uitbundig de grote kwaliteiten geprezen die de geschrif ten van deze meester
in de kunst der filologie zo overvloedig bezitten. Veelzijdige belangstelling,
enorme eruditie, op zichzelf reeds overtuigende degelijkheid, serene betoogtrant
en metodische voorbeeldigheid : ziedaar enkele van de vele kenmerken die men
ook in dit vierde deel gebundelde f ilologische bij dragen van Prof. Mich& s terug
kan vinden.
Kleinigheden als de naam van een straat in Kleef, de titel van een gedicht
van Spiegel, een „messiaansch" citaat uit het W.N.T. of Zwarte ]Dan DeliuF
uit de Camera Obscura inspireerden hem tot boeiende beschouwingen, die,
vermits „het niet de toppers (zijn) die het niveau van het landschap bepalen"
(Michiels blz. 152), ongetwij f eld tot het hoge peil van zijn oeuvre zees veel
hebben bijgedragen. Edities van Ogier, Six van Chandelier of Hooft gaven hem
aanleiding tot het schrijven van recensies die uitmunten door diepgaande
belangstelling, opbouwende kritiek en het verschaffen van belangrijke, interessante aanvullingen. En Vondel -- het spreekt wel vanzelf – heeft ook voor
deze bundel nog enkele „stoffen" geleverd ! De stoffen zijn inderdaad verscheiden van aard, zo gevarieerd mag men wel zeggen dat ze een duidelijk
beeld oproepen van het veelzijdige talent dat er orde en helderheid aan schonk.
Vol bewondering vraagt de lezer zich daarbij vaak of waar Prof. Michels de
moed, het doorzettingsvermogen en het geduld vandaan is blijven halen om op
zovele verschillende wegen steeds weer het onbekende a.h.w. to besluipen.
Het antwoord op deze vraag is -- althans gedeeltelijk to vinden in enkele
van de voordrachten die Prof. Michels over de funktie, de zin en de waarde
van de filologie heeft gehouden en die een belangrijk deel van deze bundel
uitmaken. De filologie, zo zegt Prof. Michels blz. 68, is een yak „dat mij aan
het hart ligt ... om de dubbele reden dat het het verleden met het heden
verbindt, en de wetenschap met de letterkunde". En : „bij wat het hart bemint,
verwijlt ook gaarne de geest" (blz. 43). Alle inspanningen heeft hij zich
getroost met vreugde -- iedereen kan het met zijn ellebogen voelen – omdat
het hem er bovendien om begonnen was „de lezers to hulp to komen die graag
zo goed mogelijk begrijpen wat ze lezen" (blz. 48) en op die manier bij to
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dragen „tot het verwerven van een adequate genieting" (blz. 47) . Het „edele
handwerk van de filoloog" moest voor hem echter ook dienstbaar zijn aan
„het zuiver houden van culturele waarden", dienstbaar niet alleen aan de
schoonheid, maar ook aan „de beschavingsgeschiedenis, vooral aan de geschiedenis van de geest" (blz. 53).
De taak van de filoloog is dus veelomvattend en van grote betekenis. Wie
die zo opvat mag „geen middel onbeproefd (laten) om tot de juiste waardering
van zijn teksten door to dringen" (blz. 57). Vandaar zijn noodzakelijke belangstelling voor het detail : „Er zijn eindeloos vele van die pietluttige opmerkingen,
die men geneigd is de filoloog euvel to duiden, maar die niet-filologen hem
dwingen to maken. Zo aangenaam zijn ze voor hem ook niet." (blz. 58) . Alle
kleinigheden hebben echter hun waarde (zie blz. 29), want „ook die behoren
tot de waarheid" (blz. 59) . Maar het zijn uiteraard biezonderheden van de
taalvorm die de filoloog in de eerste plaats ter harte gaan en „in rechtstreeks
verband daarmee de j uiste gedaante en de precieze inhoud van die taalvorm"
(blz. 56) . Ook van dit felt zijn de artikelen van Prof. Michels uitermate
geschikt illustratiemateriaal. Als in hem meer de taalkundige aan het woord
komt, dan gebeurt dit toch hoofdzakelijk „in betrekking tot de door hem bekeken teksten" (blz. 56). Taalwetenschap is voor hem naar de woorden van
de inleider, Prof. Asselbergs „alleereerste hulpmiddel tot literatuurkennis" (blz.
5) . Zij n taalkundige werkzaamheden hebben dan ook vooral historische stof
betrof f en ; ze zijn in hoof dzaak verricht in naam van de „af hankelijke waarde"
(blz. 32) van de taalwetenschap. Voor de „zelf standige waarde" (ib.) , het
uit de f eiten of Leiden van algemeen linguistische waarnemingen, heef t Prof.
Michels kennelijk veel minder actieve belangstelling gehad. Men krijgt wet
eens de indruk dat hij de linguistiek eerder moeilijk helemaal au serieux kon
nemen (zie b.v. blz. 49, 56, 68 en 69) . En als hij, als waarnemer met de
„taalervaring als uitgangspunt" (blz. 27), zijn aandacht richt naar moderne,
levende taalfeiten, naar „trekken van taalgebruik" (blz. 78) of „zwakke steeen
in de taalstructuur" (blz. 88), dan kan men telkens weer vaststellen dat hij
meer gaat kritizeren dan beschrijven. „Hij heeft nu eenmaal de passie van het
zakelijk nauwkeurige. Het a peu pies schenkt hem geen bevrediging" (blz. 57).
En ook al beseft hij dan we! „dat de taalontwikkeling ligt in de macht van
degenen die het niet weten" (blz. 73), hij krijgt het toch „niet gedaan met al
deze dingen vrede to nemen" (blz. 74) . Blijkt uit Recht van Spreken (een
openbare les uit 1936) een grote openheid tegenover „verandering en gebruik"
(blz. 8), in zijn afscheidskollege {1958) meent hij to moeten zeggen dat in
hem „het besef van iets dat hij levenslang gedoceerd heef t : de veranderlijkheid
van het taalgebruik" (blz. 70) gaat verflauwen. Hij houdt dan zelfs een pleidooi
voor „het normatieve, richtinggevend beleid" (blz. 76) en denkt niet zonder
weemoed terug aan de tijd „dat de taak van de universitaire neerlandicus in
hoofdzaak een normatief karakter had" (blz. 77) .
Ook in deze taalkundige aspekten van zijn werk treedt Prof. Michiels naar
voren als de filoloog in hart en nieren. Zij n hunker naar de norm is geenszins
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een uiting van dogmatisme doch een bewijs van zijn grote interesse en zijn
liefdevolle zorg voor de waarden van onze kultuur. Zijn taalkundige beschouwingen bewijzen „hoe de filologische scholing ... zekere waarnemingsmogelijkheden opent, het geestesoog scherpt voor het opmerken van dingen en het
trekken van conclusies" (blz. 59) en ze demonstreren overtuigend dat velen
van de filologie „een aantal grepen kunnen leren, of beter : een zekere houding,
die bun bestendig van voordeel zal zijn." zeer zeker van de filologie zoals
ze door Michels met zoveel beminnelijke scherpzinnigheid zo meesterlijk is
bedreven !
Vermeld moge ten slotte nog worden dat dit deel wordt afgesloten met een
register van plaatsen uit Vondel en een register van personen en zaken, waarin
naar mij n ervaring geen enkel vermeldenswaardigheidj e ontbreekt.
G. GEERTS
Dr. K. CHR. J. W. DE vRIEs, De Mariaklachten, (Zwolse Drukken en
Herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to
Leiden, nr. 48) , W. E. J. Tj eenk Willink, Zwolle, z. j . { 19651.
VII + 414 biz. + 10 buitentekstplaten, ingen. 553 f r.
Het wordt hoe langer hoe duidelijker, dat de mediaevistiek en het woodd
zal maar zijn voile burgerrechten verwerven wanneer zijn betekenisinhoud precies
is omschreven en begrepen – een discipline wordt met zeer eigen methodes,
aangepast aan de specifieke problematiek van de middeleeuwse geesteswereld.
Het boek van dr. de Vries bewijst weer eens, dat mediaevistiek noch louter
f ilologisch, noch louter historisch, noch uitsluitend theologisch of f ilosof isch,
noch alleen maar motiefstudie of metabletica kan zijn, maar dat alles gelijktijdig
is en moet zijn (en laat ik hierbij de codicologie niet vergeten) zoniet ter
plaatse blijft trappelen. Van de weeromstuit vereist de mediaevistiek een nauwe
samenwerking van specialisten in de onderscheiden domeinen want het is
uitgesloten dat iemand de verschillende f acetten van de middeleeuwse denkwereld
zo grondig zou kennen, dat hij zich ongehinderd van het ene naar het andere
zou kunnen begeven. Wit een navorser dan toch een synthetiserende studie
schrijven, zoals dr. de Vries het heeft aangedurfd, dan zal hij veel meer
vragen moeten stellen dan hij zelf kan beantwoorden. Tenminste indien hij zo
verstandig is en zo bescheiden, dat hij weet wat hij wel en wat hij niet weet.
De auteur van De Mariaklachten verdient dan ook de hoogste waardering omdat hij, al betrekt hij nagenoeg alle facetten die zijn onderwerp meebrengen in
alleen daar stelling neemt
wat wel de goede werkwijze is
het onderzoek
waar hij het op goede gronden kan doen.
De schrijven wenst, zeer bescheiden, „iets" bij to dragen „tot vermeerdering
van de kennis van de Nederlandse Mariaklacht" en tot de „vergelijkende studie
over dit onderwerp" (biz. 20) . Intussen is zijn werk heel wat meer geworden.
Uit de Stand van het onderzoek (blz. 15-20) blijkt, dat nog Been eigenlijke
vergelijkende studie over het onderwerp voorhanden is en dat bovendien voor
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de Nederlandse Maria-klacht nog zo goed als niets is gedaan. De inventaris
van de Nederlandse Mariaklachten (blz. 21-37) bevat heel wat items die voor
het „groee publiek" volslagen onbekenden zijn. Over de Mariaklacht in het
O osten wordt bondig gehandeld (blz. 38-52) omdat het ,, ... om een j uist inzicht
to krijgen in de aard van de Nederlandse Mariaklacht... noodzakelijk (is)
zoveel mogelijk na to gaan wat op dit terrein tot stand is gebracht voordat de
Mariaklacht ons taalgebied bereikte..." (blz. 38). De LatUnse Mariaklacht in
West-Europa (blz. 53-74) ,, ... moet op een andere wij ze worden bezien dan de
Griekse en de Syrische : zij is ontstaan in en leeft in een andere wergild, in een
betrekkelijk kleine groep mensen die in bepaalde opzichten een eenheid vormen...".
De auteur onderscheidt twee soorten : de zogenaamde liturgische Mariaklachten,
met de hieratische verhevenheid en strakheid die ook de Romeinse liturgie eigen
is, en daarnaast klachten waarin de hi^eratische Loon wordt gemilderd door het
gevoel. Deze laatste groep heef t „de overgang naar die in de volkstaal vergemakkelijkt" (blz. 56) . De auteur analyseert dan de Planctus ante nescia van
Godfried van Breteuil en de Maria-klacht uit het Tractatus in laudibus Sancte
Dei Genitricis van Ogier van Locedio. Hij plaatst deze klachten ook terug in
hun eigen milieu: de „renaissance van de 12e eeuw" en bestudeert de invloed
die van beide stukken is uitgegaan. Daarop volgt het hoof dstuk over De
Nederlandse Mariaklacht (blz. 75-198). Hier beweegt hij zich, overigens met
groot gemak, gelijktij dig op twee vlakken : het naspeuren van invloed en of hankelijkheid enerzijds en het evalueren van de evolutie der motieven anderzijds.
Daarop volgt nog een laatste hoofdstuk : Over het ontstaan der Mariaklacht
(blz. 199 -214), waarin vooral het verband wordt bestudeerd tussen de Mariaklacht en de profane dodenklacht. Dr. de Vries acht het, in tegenstelling tot
andere auteurs, niet bewezen dat de Mariaklacht in enig land uit de profane
dodenklacht zou zijn ontstaan. „Wel kan worden gezegd dat o.m. het bestaan
van de dodenklacht tot het voortbestaan en de ontwikkeling der Mariaklachten
heef t bij gedragen, en, meer dan dit, ook de aanleiding is geweest voor het
ontstaan der Mariaklachten" (blz. 201) . Het Besluit (blz. 215-226) uit de hele
studie is : de Mariaklacht die in het Westen in de 12e eeuw verschijnt is niet
spontaan tot stand gekomen maar „nagenoeg zeker" uit het contact met het
Oosten to verklaren. In het Westen zijn vooral de klacht van Ogier en de
Planctus ante nescia van belang geweest voor de verdere ontwikkeling van
het genre, al is voor een nauwkeurige kennis van uitstraling, afhankelijkheid
en gemeenschappelijke bronnen, nog heel wat studie nodig. De Nederlandse
Maria-klacht ligt in „kwalitatief opzicht" niet onder die van onze nabuurlanden,
„al blijkt aanstonds dat het uitzonderlijke hoge peil van onze mystiek bier niet
is bereikt" Nader onderzoek van nu nog schijnbaar „op zichzelf staande teksten"
moet aan latere tijden overgelaten worden. Intussen blijken bij ons hieratische
en gevoelvolle klachten naast elkaar to bestaan. Tot slot noemt de schrij ver de
Mariaklacht: ,, ... in wezen een gesublimeerde dodenklacht" (blz. 225).
Het tweede deel van het werk bevat de teksten (blz. 269-384), de lijst van
de Maria-klachten (uitgezonderd de Nederlandse) (blz. 385-395) en een flink
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gestoffeerd bibliografisch overzicht (blz. 396-414). In dit laatste zal iedere
mediaevist wel een paar titels missen maar een volledige bibliograf ie over een
middeleeuws onderwerp is nauwelijks realiseerbaar en buitendien, indien men
het goed bedenkt, niet absoluut onmisbaar. Hoof dzaak is, dat ze verantwoord
is en dat is de bibliografie van dr. de Vries m.i. in ieder opzicht.
Alles samen : een waardevolle studie. Zeer bescheiden oordeelt de schrijver
„Een eerste onderzoek naar een onderwerp als het genre van de Mariaklachten
kan niet in een slag op grote hoogte worden gebracht", en „Het resultaat
van ons onderzoek naar de Nederlandse Mariaklacht is, dat hier een aantal
teksten bij een zijn gebracht uit handschrif ten, oude drukken en uit reeds bestaande uitgaven" (blz. 219) .
Nee ! Echt niet ! Het resultaat is wel belangrijker. Niet alleen wordt op
overtuigende wij ze aandacht gevraagd voor een totnogtoe al to zeer verwaarloosd
aspect van onze religieuze literatuur, maar bovendien worden inzichten in de
Maria-klachten naar voren gebracht waarmee latere onderzoekers rekening zullen
moeten houden en het ongetwij f eld dankbaar zullen doen. Dr. de Vries heeft
een soliede basis gelegd voor de studie van een der moeilijkste genres uit de
hele literatuurgeschiedenis.
De Maria-klacht (ik verkies deze grafie boven die zonder verbindingsteken
de genitiefsformatie „Marienclaghe" beantwoordt immers niet aan een modern
„Mariaklacht") heeft altijd lets onwezenlijks. Het is alsof ze de Verrijzenis
negeert of voor een ogenblik vergeet. De Maria-klacht grijpt als het ware terug
naar een ogenblik dat als zodanig niet „is" of niet meer „is" aangezien het
door een latere gebeurtenis, de Verrijzenis, een volkomen nieuwe, andere betekenis heeft gekregen. Evenwel, het „onwezenlijke" wordt verklaarbaar, words
„wezenlijk" in de schok van het „zien" van lijden en dood. En zo kan dr. de
Vries het wel bij het rechte eind hebben wanneer hij meent, dat het bestaan
van de profane dodenklacht, het voortbestaan en de ontwikkeling van de
Maria-klacht mede helpt verklaren en dat de Maria-klacht wezenlijk een gesublimeerde dodenklacht is. Het lijkt me evenwel vrij gewaagd, aan to nemen,
dat de profane dodenklacht ook aanleiding kan geweest zijn voor de Mariaklacht. Het lij dt geen twij f el, dat de Maria-klacht veelvuldig gebruik maakt
van motieven en beelden uit de dodenklacht -- hoe zou het ook anders ? —
maar intussen zijn er m.i. to veel wezenlijke verschillen tussen de beide genres
om in het ene een aanleiding tot het andere to molten zien. Heel wat Mariaklachten worden geuit „op het ogenblik" dat Christus nog niet dood is. Dit
zouden dan veeleer lijdens- dan dodenklachten zijn.
Buitendien vraag ik me af, of dr. de Vries de Maria-klacht niet to zeer heeft
losgemaakt uit haar eigen milieu : de passie van Christus. Tenslotte heeft de
Maria-klacht, functioneel bezien, de bedoeling, ons de grote weldaad van
Christus' Lij den to doen besef f en en, naast onze dank om het Lij den, ook onze
smart op to wekken omdat het er nodig was. Dit zijn dan toch f acetten die aan
de profane dodenklacht totaal vreemd zijn ? De situatie van de Maria-klacht
daarentegen, is m.i. nagenoeg dezelfde als die van de „passies" (waarvoor men
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geen beroep hoef t to doen op de dodenklachten) , waarin de momenten van
lijden en dood, t/delUk losgemaakt worden van de Verrijzenis, om een menselij k gebeuren dat zich aan God of speelt naar voren to brengen. Is het dan
misschien niet zo, dat de Maria-klacht
of althans een bepaalde groep, de
„realistische" daarom noodzakelijk zijn geweest, dat men het niet zo maar
aandurfde de Godmens van wie men wist dat Hij niet zonder meer dood
was of ook niet vruchteloos geleden had in het kader van een Touter menselijk
gebeuren to situeren ? Heef t men misschien niet daarom Zij n en onze Moeder
laten optreden om door middel van haar persoon, en als het ware doorheen het
prisma van Naar leed, een (nog) niet getranscendeerd menselijk lijden uit to
beelden dat God leed ? Dat zou alleszins alleen in een klacht mogelijk zijn.
Zo zou dan ook de Maria-klacht, zoals ze in het Westen van de 12e eeuw
ontstaat, hechter verbonden worden met de com-passio die een wezenlijk
facet van het 12e eeuwse humanisme is. Het Westen beleef de toen precies het
eerste naar buiten treden van een subj ectief beleef de godsdienstigl-ieid. Nu is
het juist in de meditatie van Christus' Lijden dat het 12e eeuwse humanisme
een belangrijke voedingsbodem vond. Het contempleren van de mensheid en
het menselijke in Christus (na de cultus van het ontzag voor de Maiestas Domini)
reveleerde aan de mens, op soms pakkende wijze, zijn eigen menselijkheid en
deed hem aandacht schenken aan de emotionele capaciteiten van zijn eigen
innerlijk leven, zodat de meditatie van het Lij den hem als vanzelf tot com-passio
dwong. In deze com-passio wordt passio van louter fysisch gebeuren tot een
f ier beleden hartstocht (men denke aan Leiden - Leidenschaft) die nu niet meer
contra rationem is (Augustinus) maar een reele Godsbeleving en Godsontmoeting wordt. In deze atmosfeer bewegen zich m.i. de Maria-klachten, veel duidelijker dan in die van de profane dodenklacht. De passio als hartstocht kan
bovendien evenzeer geinspireerd worden door de contemplatie van de dood van
Christus als van Zij n lijden zelf. En ligt niet hierin j uist de verklaring voor dat
eigenaardig samenvloeien van die twee Maria-beelden : de Moeder onder het
kruis en de Moeder met de dode Zoon op de schoot ? Theoretisch gezien kan
een „Leiden" dat tot „Leidenschaft" werd omgedacht, oak in Christus afgebeeld worden (zijn lief de voor het lijden, Zij n willen-lijden omwille van de
mensen) maar het lag meer voor de hand de „Leidenschaft" uit to beelden in
de contemplerende mens. Zo wordt Maria de prima inter pares van diegenen
die in de com-passio op existentiële wijze God ontmoeten en intussen blijft
literair-technisch nog de mogelijkheid open Christus to laten antwoorden dat
Hij lij dt uit lief de.
De Maria-klacht heeft kennelijk, naast die uit de wereld der profane dodenklacht, haar ideeen, beelden en motieven uit nog een aantal andere milieus
betrokken. Het is dr. de Vries zelf die daarop wijst. Men zal er hem dan ook
geen verwijt van kunnen maken dat hij niet alle milieus even grondig heeft
uitgediept. Dit was gewoon ondoenbaar. Het is klaar, dat met betrekking tot de
studie van de Maria-klacht op een hoog peil, het laatste woord niet is gezegd,
N. DE PAEPE
maar dr. de Vries heeft op dat peil wel het eerste gesproken.
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Dr.

JOZEF VAN HAVER, Nederlandse incantatieliteratuur. Een gecommentarieerd compendium van Nederlandse bezwerings f ormules (Gent

1964) Bekroonde werken VIe Reeks Nr. 94 van de Kon. Vlaamse
Academie voor Taal en Letterkunde, 280 f r.
De schrijver van dit door de Vlaamse Academie bekroonde werk koos tot
titel „Nederlandse Incantatieliteratuur", geen bezwerings- of toverliteratuur dus
(ofschoon de eerste benaming in de ondertitel voorkomt) en dat terecht, omdat
het woord „incantatie" -- al moge het als vreemd woord misschien minder aantrekkelijk zijn voor de kenners onmiddellijk duidelijk is, terwijl de leken de
gewenste informatie wel zullen vinden in een of andere vreemde woorden-tolk.
Laten we dat tenminste hopen, want de incantatie is zo veelvormig en veelsoortig, dat een „zinnige" omschrijving bezwaarlijk to geven is. Ze kan een
zegening (benedictie) en een vervloeking (maledictie) zijn en dat in woord
(gebonden of ongebonden) en daad (al of niet gepaard gaande met het woord:
de spreuk, het exemplariscbe verhaal, enz.) .
Als recensent voor de Spiegel der Letteren

van

een gigantisch werk als het

onderbavige, vrucht van j arenlange ingespannen arbeid, verkeert men min of
meer in een verlegenbeidssituatie. Het onderwerp van deze uitnemende studie
ligt immers meer op het gebied van de volkskunde dan van de „literatuur" .
Weliswaar is het werk bekroond door een Academie voor taal en letterkunde,
nemen om ook de
maar men moet het begrip letterkunde wel zeer ruim
bezweringsformules er onder to brengen.
Neen, als men in het Woord Vooraf o.a. de naam tegenkomt van Peeters,
schrijver's Leuvense promotor, dan is het wel duidelijk, dat het bier in de
eerste plaats om de volkskunde gaat. Voor wie nog mocht twij f elen, spreekt de
Inleiding het verlossende woord. Daar lezen we, dat de formulering van de
prijsvraag van de Academie (waarvan het bekroonde antwoord voor ons ligt)
luidde : „Een beredeneerd compendium van de Vlaamse en Noordnederlandse,
in boek en tij dschrif t verspreid liggende toverf ormules met bespreking van
inhoud en vorm".
Lag er enerzijds voor Dr. Van Haver een aantrekkelijke beperking van zijn
onderzoek in het „gedrukt" zijn van zijn bronnen, zodat hij de handschriftelijke
en mondelinge overlevering kon uitsluiten, anderzij ds stond hij voor het allesbehalve eenvoudige probleem, hoe het her en der verspreide materiaal to
verzamelen en vooral hoe het to ordenen. Met pijnlijke nauwgezetheid heeft
de schrijver deze vragen onder ogen gezien en trouw aan de formulering van
de prijsvraag alles wat onder zijn bereik kwam opgetekend met als resultaat,
dat we nu een unieke en uitgebreide, bij na volledige verzameling bezitten van
Nederlandse bezweringen. Absolute volledigheid blijft bier, zoals altijd en overal,
een illusie. Moet ik het de schr. kwalijk nemen, dat hij bijv. geen kennis heeft
genomen van wat er aan Nederlandse incantatieliteratuur in den vreemde is
blijven voortleven (zie o.a. L. G. van Loon Crumbs from an old Dutch closet,
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The Hague 1938, p. 36 seq.) ? Ik wit slechts mijn bewondering uitspreken voor
wat hier door een man is bijeengebracht.
Een „beredeneerd" compendium, luidde de f ormulering. Welnu, de schr.
heef t ook daaraan willen voldoen. En meer dan dat. Hij was bier geheel op
zichzelf aangewezen en we moeten de ordening, die hij tenslotte als de z.i.
beste heef t gekozen, respecteren. Het gevoel van mindere bevredigdheid, dat
men desondanks zo nu en dan bij zich voelt opkomen, vindt zij n grond meer
in de weerbarstigheid van de stof dan in een minder ontwikkelde zin voor
systematiek bij de schrijver.
Dr. Van Haver heef t al werkende besef t, dat er aan zij n onderwerp veel
meer vastzat, dan -- vrezen we de Academie zelf kon bevroeden. Zo bijv. de
historische, de psychologische, de „geistesgeschichtliche" achtergrond. Er rezen
steeds meer vragen. Het primitieve denken, het volksgeloof, de kabbalistiek,
j a de hele, door de historische ontwikkeling gecompliceerde, schier onontwarbare gedachten- en gevoelswereld, blijkt bij het onderwerp betrokken.
Schr. had het zich gemakkelijker gemaakt, als hij zich tot de „letterkunde"
had bepaald, als hij m.a.w. meer aandacht had besteed aan de vorm. Maar had
hij dat gedaan, hij zou waarschijnlijk niet zo'n boeiend, tot zoveel probiemen
aanleiding gevend boek hebben geschreven.
J. J. MAK

De Vier W/terste, tekstuitgave met inleiding, verklarende
aantekeningen en glossarium door Dr. F. van Vinckenroye, Gent,
Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde, 1965, drie delen (resp. 215, XLV en 349 en 163 blzz.,
d.i. dan voor de Inleiding, de Tekst en de Tekstverklaring) -- VIe
Reeks van de door de Kon. Vi. Acad. bekroonde werken, no. 95),
drie delen tezamen 650 f r.

J. B. HOUWAERT,

De met ongeduld verwachte uitgave van Houwaert's De Vier Wterste is dan
toch eindelijk verschenen. Hoelang wisten we al niet, dat Dr. Van Vinckenroye
zich intens met de omstreden dichter bezig hield. Uit een aantal artikelen in
diverse tijdschriften kreeg men de indruk van een uiterst serieuze bemoeienis
met de late Brusselse rederijker, die de literatuurhistorici sinds een driekwart
eeuw heeft geintrigeerd, maar met wie men toch niet in het refine kon komen.
Wat was Houwaert nu eigenlijk ? Een dichter of een rijmelaar, een genie of een
plagiator, was hij katholiek of protestant, een realist of een visionair, was hij
voor of tegen de Opstand, enz. ?
Ik geloof, dat met het voor mij liggende driedelige meesterwerk van Dr. Van
Vinckenroye deze vragen zoal niet zijn beantwoord, dan toch veel dichter bij
de oplossing zij n gebracht. Zeker, de schr. heef t „slechts" een
ideale
uitgave willen bezorgen van De Vier Wterste (een „rijmwerk" van bijna 9000
versregels) en dus Houwaert's andere dichtwerken buiten beschouwing gelaten
wat we weliswaar betreuren, omdat zij bepaalde f acetten hadden kunnen be212

lichten en (zoals de schr, zelf inziet) het „beeld" van de dichter hadden kunnen
voltooien. We mogen het echter Dr. Van Vinckenroye allerminst euvel duiden,
dat hij -- met zijn opzet voor ogen -- heeft afgezien van het betrekken van die
geschriften in zijn onderzoek. Hij weet daar trouwens heel veel van, al loopt
hij er niet mee to koop.
Zoals gezegd wilde schr. zich bepalen tot De Vier W terste. Hij koos dit work
om de „bouw", om 's dichters levensbeschouwing en... om de schoonheid
(d.w.z. „enkele mooie gedeelten") . Ja, want dat weet ieder, die jets van
Houwaert heeft gelezen, hij is een knap versificator (het ontbrak hem blijkbaar
nooit aan rijmwoorden), hij schreef (aristocraat als hij was) Loch doodeenvoudig,
voor ieder verstaanbaar, naar de inhoud algemeen-menselijk, niet gekunsteld,
ook niet verheven en op grond van al deze en meer overwegingen, als een
feitelijk nergens, noch bij de rederijkerij (al heeft hij daarmee „vormelijk" de
meeste affiniteit) noch bij de Renaissance onder to brengen figuur. Hoe stond
hij tegenover het tij dsgebeuren, politiek en religieus ? Een vij and van geweld,
stellig, vrijheidslievend, Oranjegezind en zeker niet ongevoelig voor het nieuwe
geloof. Maar ja, dan schrikt hij ; humanistisch voelend, Loch weer terug voor de
„hef tigheid" der Calvinisten en wordt hij een pleitbezorger van de verzoening
en de vrede.
Ik waardeer het in Dr. Van Vinckenroye, dat hij zoveel mogelijk, ja tot het
uiterste, op de vaste grond der historische feiten en gegevens is blijven staan
en in dit Licht het leven en de werken van Houwaert heeft trachten to verklaren.
Zo b.v., dat de dichter als richard weinig moet hebben gevoeld voor
radicalisme. Zijn afkomst, familie- en vriendenrelaties, zijn maatschappelijke
positie, ze krijgen evenveel aandacht als zijn denken, zijn wereldbeschouwing,
zijn geloof. Op grond van de historische gegevens en een mogelijke ontwikkeling
van Houwaert's gedachtenwereld, heeft schr. gepoogd 's dichters werken en
meer bepaaldelijk De Vier JJterste to dateren en to kwalificeren. Dr. Van
Vinckenroye gaat daarbij uiterst kritisch to werk. Verheerlij king van zijn held
a tors et a travers is hem to enen male vreemd. Evenmin wil hij hem met de
bekende ouderwetse middelen inlijven in „zijn" kamp. Natuurlijk : de versobering van de hel- en hemelvoorstellingen (nauwelijks de grens der bijbelse
gegevens overschrijdend) moet op rekening komen van de Reformatie, het
laconisme (ik noem maar wat) blijkens het geeuwen en gapen bij martelingen
en de verwachting van zijn aanstaande terechtstelling, is voor een modern
besef ergerlijk, maar blijkbaar uit de traditie (als cliche) verklaarbaar en verstaanbaar. Inzichtelijker voor ons is het „historische" feit, dat de sociale
bewogenheid enerzijds en de filosofie der Ouden (met name het Stoicisme) anderzijds Houwaert's opvatting van de dood hebben beinvloed. Maar cultuurhistorisch
belangrijker is het felt, dat zoals de 16de-eeuwse bewerkers van de Elckerlyc een
middeleeuws thema pasklaar, of liever aanvaardbaar hebben gemaakt voor een
„modern" (o.a. Reformatorisch bewogen) publiek, Houwaert hetzelfde deed
met de quattuor novissima, de vier uitersten, dood, oordeel, hel en hemel.
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Of er toch nog iets van de oude zuurdesem heeft doorgewerkt in Houwaert's
voorstelling van die vier uitersten ? Voor een 16de-eeuwer lijkt het onvermijdelijk. Dr. Van Vinckenroye heeft er ijverig naar gezocht en – magere oogst
(veelzeggend en begrijpelijk) – hij vond reminiscenties aan Jan van den Dale,
Cornelis Crul, Anthonis de Roovere en Anna Bijns. Tegen die van De Roovere
handhaaf ik mijn bezwaren in Jaarboek van De Fonteine 1961 (2e reeks no. 3),
wat de overigen aangaat, voorlopig wil ik wel accoord gaan, al moet het mij
van het hart, dat bij een zo algemeen verbreid middeleeuws thema, het zoeken
naar bronnen een schier bovenmenselijke taak wordt.
Belangrijker is, dat schr. volmondig het Reformatorische karakter van De
Vier Wterste erkent en dat met bewijzen staaft. Voor de geestelijke rijpheid
van de uitgever het is nog niet gezegd, maar nu dan eens voor al – we
hebben bier bepaald niet met jeugdwerk to doen. Daarvoor getuigt o.a. de
genuanceerdheid van zijn oordeel : Reformatorisch, ja, maar ook Calvinistisch ?
Welnu, daar is enerzdijs de litteraire traditie, waarbij Houwaert dan toch aansluit
en anderzijds de ervaringen met de Calvinisten in de praktijk van het politieke
leven opgedaan. Laat Dr. Van Vinckenroye aan de Hervormingsgezindheid van
de schrijver der Vier Wterste geen twijfel bestaan, huiverig is hij, als het gaat
om een bepaalde „kleur" ; eventueel zou hij we! voor Luthers willen kiezen,
maar dan toch niet kerkelijk. We staan bier voor een zeer ingewikkeld probleem,
dat ondanks een overvloed aan literatuur – waaruit schr. (uiteraard zou men
willen zeggen) een bepaalde greep heeft gedaan bij de benadering van een
16de-eeuws dichter vrijwel onoplosbaar is. Ik vrees, dat na de verschijning van
het bier aangekondigde werk vogels van diverse pluimage Houwaert zullen gaan
inlij ven in hun kerk of secte. Evenals de bij bel leent onze dichter zich voor
uit het verband gerukte contraire uitspraken.
Heef t Dr. Van Vinckenroye gezocht naar invloeden, even intens, j a indringender nog (er boden zich bier ook meer mogelijkheden) was zijn speuren
naar de „uitlopers", of wil men de nawerking van De Vier Wterste, die zich
merkwaardigerwijze (of niet ?) bepaaldelijk in de Zuidelijke Nederlanden laat
aanwij zen. Ik heb er niets aan toe to voegen, ik bewonder alleen de speurzin
en de wetenschappelijke accuratesse, zoals die zich bier en o.a. in het hoofdstuk
over „Rijm- en verstechniek" openbaart. Men zou kunnen spreken van een
„schoolse" benadering en daarin een mogelijk verschil zien tussen de Zuid- en
de Noordnederlandse universitaire „training". Welnu, al moge de overdaad aan
detailonderzoekingen op een Noordeling verbijsterend werken, de resultaten
zijn de overweging alleszins waard. Men vraagt zich alleen of : waar is op
die manier het eind ? Het strekt niet alleen de schrijver, maar oak de Koninklijke
Vlaamse Academie tot eer dit drieledige werk het Licht to hebben doen zien,
maar 1. j uist door dit conscientieuze, minutieuze onderzoek rij zen er bij wat
ook opgelost schij nt – toch weer zoveel vragen, dat het eind hier inderdaad zoek
is en 2. dreigt het gevaar, dat de geroepenen onder de vakgenoten, die (uitzonderingen daargelaten) niet over een al to ruime beurs beschikken, de steeds
duurder wordende uitgaven niet meer zullen kunnen aanschaf f en.
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Ik wil besluiten met een enkele opmerking over de uitgave zelf. . Er zullen
wellicht lieden zijn, die nog meer wensen, die in dit reuzenwerk toch nog het
een en ander missend glossen zullen maken. Wie echter weet beef t van een
consequentie die „zum Teuf el fi hrt" zal huiveren van de volmaaktheid. Ik heb
in simplicitate cordis enkele passages uit het werk (niet alle 9000 verzen)
gelezen naar de gekozen tekst, met enige aandacht voor de varianten -- ik laat
de vraag naar de overlevering bier rusten – mitsgaders de daarbij gegeven verklarende aantekeningen en moet zeggen, dat ik mijn zegen daaraan kan geven.
Natuurlijk : bij deze als bij alle uitgaven van oude teksten blijven er onvervulde
wensen. Maar als ik zie, dat Dr. Van Vinckenroye behalve de genoemde aantekeningen nog woordenlijsten heeft gegeven, o.a. een die nauwkeurig vermeldt,
wat in het Middelnederlandsch Woordenboek (maar Verdam Bing toch niet
verder dan ca. 1550 ?), in het Woordenboek der Nederlandse Taal en in mijn
Rhetoricaal Glossarium ontbreekt, dan meen ik, dat bier aan redelijke eisen,
ja meer dan dat, is voldaan. De verschijning van deze serieuze uitgave, vrucht
van vele jaren wetenschappelijke arbeid, is een gelukwens waard.
J. J. MAK

Bronnen en bewerkingsw^ze van de ontleende gedeelten
in Rodenburghs Eglentiers Poetens Borstweringb (1619) . Het Proza-

S. F. WITSTEIN,

betoog en de Emblemata. Mededelingen der Kan. Ned. Akademie van
Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, dl. 27, nr. 6, N.Y.
Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 1964. 150 fr.
In nr. 4 van hetzelf de deel der bovengenoemde reeks beef t prof. dr. W. A.
P. Smit 1 een krachtig pleidooi gehouden voor een nader, beter-gefundeerd en
alomvattend onderzoek van het ernstige drama in de zeventiende eeuw. Hij
toonde daarbij aan Welke grote leemten er bestaan in onze kennis ten aanzien
van de ontwikkeling van het toneel in die periode : veel stukken zijn ternauwernood onderzocht, zelf s nog nauwelijks bekend ; studies omtrent het latij nse
schooldrama in de Nederlanden ontbreken. Een andere leemte ligt op het gebied
van de literaire theorie.
A. G. van Hamels boek is niet meer dan „een eerste verkenning" 2 . Het is
bovendien to statisch en to fragmentarisch. Maar Van Hamels poging was wel
gedoemd een schets to blijven, omdat het in 1918 aan voorstudies ontbrak.
Thans +-- bijna vijftig jaar later – ontbreken deze voorstudies nog steeds.
Mej. Witsteins publikatie is een dergelijke voorstudie en mijns inziens een
zeer waardevolle. Allereerst vanwege het onderwerp. Het moge dan zijn, dat
het oordeel over Theodore Rodenburgh – onder invloed van wat Jonckbloet,
Y Prof. dr. W. A. P. Smit, Het Nederlands Renaissance-toneel als probleem' en taak voor
de literatuur-historie, Amsterdam, 1964 (Med. Kon. Ak, v. Wet. afd. Lett. Nw. Reeks
dl. 27, nr. 4) .
2 A. G. v. Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieen over litteratuur in
Nederland, 's-Gravenhage, 1918.
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Te Winkel en Kalf f over hem schreven – over het algemeen ongenuanceerd-negatief is, het valt niet to ontkennen, dat zijn werk op de dramaturges
van het tweede plan, evenals op het yolk in brede kringen, grote indruk heef t
gemaakt. Dit geldt natuurlijk voornamelijk voor zijn toneelwerk, maar juist waar
het zijn invloed op epigonen aangaat, mag ook zijn theoretische arbeid niet
onvermeld blijven.
Het is echter niet vanwege het onderwerp alleen, dat ik mej . Witsteins boekj e
belangrijk vind. Zij heeft Rodenburghs Eglentiers Poetens Borst-weringh, dat in
1619 verscheen bij de Amsterdamse uitgever Jan Evertz. Cloppenburgh, bladzij de
voor bladzijde, eigenlijk dikwijls passus voor passus, nagelopen om aan to
tonen, dat Rodenburgh werk nagenoeg geheel onoorspronkelijk to noemen is.
Het prozabetoog volgt in de eerste 48 bladzijden Sir Philip Sidney's Defence
of Poesy , en, voor wat het lange deel over de retorica aangaat dat erop volgt,
Sir Thomas Wilsons's The Arte of Rhetorique for the use of all ruche as are
studious of eloquence, Bette forth in English . Dit tweede gedeelte wend algemeen beschouwd als oorspronkelijk werk van de auteur. Mej . Wltstein laat er
Been twijfel aan bestaan, dat Rodenburgh slechts oorspronkelijk was in de keuze
van zijn materiaal, nauwelijks in de verwerking. Onopvallend is, dat hij van de
leer der retorica de inventio, de memoria en de pronuntiatio behandelde en de
dlsposltlo en de elocutio geheel wegliet. Waarschijnlijk was hij van mening,
de leergierige jonge rederijkers op deze wijze het beste to kunnen gerieven.
Er behoef t mi. geen twijf el to bestaan aan het f eit, dat Rodenburgh van
Wilson's Arte of Rhetorique de eerste druk van 1553 gebruikte, omdat hij
evenals Wilson in zijn eerste druk zo bijzonder veel aandacht schenkt aan het
onderscheiden van de eerste „locus" voor de memorisatie. Mej . Witstein is in
haar oordeel hieromtrent wel wat erg voorzichtig 5 . Rodenburgh voegde immers
bijzonder weinig oorspronkelijks toe, en het zou wel heel toevallig zijn, dat hij
-- een latere druk naar eigen inzicht „verbeterend" -- een uitspraak zou hebben
gevonden, die door Wilson in zijn eerste druk reeds was gegeven.
In het prozabetoog gebruikte Rodenburgh verder nog fragmenten uit John
Dove's A Confutation of Atheisme' 6, uit Polydorus Vergilius' De rerum inventoribus (in de vertaling van Francois de Belleforest) .7 en uit Dirck Volckertsz
Thronus Cupidinis sive emblemata amatoria 's en O. Vaenius' Amorum EmbleW orp,

s Posthuum gedrukt bij Ponsonby in 1595, en daar onder de titel „Defence of Poesy"y
maar over het algemeen bekend onder de titel Apology for poetry.
4 Te Londen in 1553 bij Richard Grafton, opgedragen aan John Dudley.
5 Blz. 24/25.
6 London, 1605.
7 Francois de Belleforest, Les memoires et histoires de l'origine, invention et auth,eurs
des choses, faicte en Latin... par Polydore Vergile, traduicte par Francois de Belleforest
Commingeois, Paris, 1582.
S P. T. L. Throni's Cupidinis sine emblemata amatoria, ed. 2, Amsterdam 1618 ; ed.
3, Amsterdam, 1620.
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mata 9, aan zijn Stichtighe Zinnebeelden
Uytbeelsels '1'0 ten grondslag.

liggen Zacharias Heyns'

Volsinnighe

Voor zover deze studie het onderzoek naar Rodenburghs bronnen betref t –
en dit was het voornaamste doel van mej . Witstein – ben ik er enthousiast
over. De schrijfster weet nagenoeg op alle punten aan to wijzen bij wie Rodenburgh in de leer ging, uit wiens werk hij vertaalde of eenvoudigweg overschreeef. .
Zij gnat evenwel ook haar oorspronkelijke opzet to buiten en juist daar kan ik
het met haar beweringen niet altijd eens zijn. Natuurlijk gaat het dan om het
meent interessante van Rodenburghs boek : wat heeft de man eigenlijk bezield
met de uitgave ervan. Volgens dr. Witstein wilde de schrijver „met deze rhetorica, doorspekt als hij is met wetenswaardigheden... vooral een geleerde indruk
maken om daarmee de kundigheid en de waarde to bewij zen van de dichters
(waaronder hij zelf ') en het dichterchap." (p. 107) De gelegenheid hiertoe
was de viering van het 100-jarig bestaan van de Eglentier ; de aanleiding was
de bekende scheuring in de Oude Kamer.
hlij ns inziens is deze opvatting wel waar, maar niet voldoende genuanceerd.
Bovendien lijkt mij de kwestie belangrijk, omdat we bij het bestuderen van
Rodenburghs bedoelingen met zijn Eglentiers Poetens Borst-weringh waarschijnlijk tevens dieper doordringen tot de verhoudingen tussen de kameristen
onderling.
Gaan we dus eerst na, op welke wij ze Rodenburgh het boek ineenzette.
Hij gebruikte twee werken voor zijn prozabetoog -- althans voor het voornaamste
deel ervan – die de twee verschillende stromingen vertegenwoordigen in de
litteraire theorie, zoals men die in zijn dagen zag. Hij koos daarvoor niet de
slechtste. Daarbij zat een duidelijke bedoeling voor.
Wilsons The arte of Rhetorique is een humanistische voortzetting van de
middeleeuwse retorische traditie : het is traditioneel wat de stof aangaat, maar
modern in zijn bewerking ervan. Wilson pleit bovendien voor meer persoonlijkheid, voor een kritischer instelling ten aanzien van de geijkte vormen. Hij is
afkerig van archaistische en van al to geforceerd-neologistische vormingen.
Schoonheid is bij hem nog steeds de „eloquenta" ; zij is bij uitstek de kunst
die moet leren, verheugen en overtuigen.
Sir Philip Sidney vertegenwoordigt de moderne, esthetizerende richting. Waar
Wilson niet verder gaat dan de erkenning dat de poezie eigen rechten ontleent
aan haar metaf orische mogelij kheden, onderneemt Sidney niets meer of niets
minder dan verdediging van „Poesia" op grond van haar idealistisch wezen.
Zijn Defense is in dit opzicht voornamelijk gebaseerd op Aristoteles' uitspraak
over de dichter, dat deze nl. de dingen moet nabootsen zoals ze zijn, zoals men
zegt dat ze zijn of meent dat ze zijn, of zoals ze moeten zijn 1'1 . Op deze laatste
wij ze van „mimesis" laat Sidney het hoof daccent vallen.
a Otto Vaenius, Amorum Emblemata, Antwerpen, 1608.
Zacharias Heyns, Emblemata, Volsinnighe Uytbeelsels by Gabriel em Rollenhagiu;m,
Arnhem, 1615-1617.
11 Poetica, 25, 2.
1'0
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Rodenburgh beef t geen tegenspraak ontdekt in beide opvattingen, en dit is
niet erg verwonderlijk. Sidney staat aan het beginpunt van een lange ontwikkeling, maar dit punt ligt tevens geheel en al in de materie die ook Wilson
verwerkt. Men zou van een accentverschuiving kunnen spreken.
Rodenburgh liet nu juist de passage over de idealistische opvatting ten aanzien
van Poesia -- aan Sidney ontleend – vooropgaan ; het gehele werk moet door
deze inzet gekarakteriseerd worden ! Anderzijds wilde hij zijn gehoor ook zijn
selectie uit de retorische theorie niet onthouden, maar deze werd door de
aanloop in een totaal ander licht gebracht.
Wat was de bedoeling van deze opzet ? Ten duidelijkste zichzelf to rechtvaardigen en aan zijn opvattingen over de dichtkunst meer ruchtbaarheid to
geven. Er waren blijkbaar in de Oude Kamer minstens Brie groeperingen, elk
met een eigen mening over de to volgen koers. De academisten hadden reeds
hun eigen weg gevolgd : die van de volkshogeschool en de toneelschool. De
groep Rodenburgh stond tegenover deze academisten zeker niet vij andig ; ze
stond dat wet tegenover de „poeten-haters". Dit was de groep van niet-idealistisch
gezinden, de groep der materialistisch-ingestelden, die door de begeerte naar
geld en goed zo zeer werden meegesleept, „dat haer leedt is, dagh ende naght
haer tijdt niet to moghen gebruycken, haer personagie to speelen, om overvloedige hopen van Belt en goer onnuttelyck by een to schrapen." Het zijn dezelfden,
waarvan Jan Harmens Krul later, en in navolging van Rodenburgh, zal spreken
als de „goddelozen" die de kunst willen verlagen tot een bron van inkomsten,
ook al zijn die inkomsten dan bestemd voor de wezen en de bej aarden. Het zijn
deze „poezie-haters" die hem, Rodenburgh, belet hebben zijn taf elspel verder
op to voeren en die zijn tweede taf elspel in het geheel geen kans hebben gegeven.
Dat deze spelletjes door de Kamer geweigerd zouden zijn, omdat ze onstichtelijk waren, lijkt wel hoogst onwaarschijnlijk. Het zijn zelfs onschuldige niemendalletjes, als men ze vergelijkt met de kluchten en blijspelen die door de Kamer
in die dagen wel werden opgevoerd. Rodenburgh zegt zelf oak nergens, dat
de stukken geweigerd werden, omdat ze onstichtelijk waren. Maar dit was
blijkbaar de normale reden tot weigering. Hij redeneert nu bijv. als volgt :
Niet-teghenstaende dat ick dit Taef f el-spel bezondere malen overghelezen,
en herlezen hebben, kan ick niet bevinden, datter yets in ghehandelt werdt
't gheen in 't minsten onstichtelijck is : waer over ick niet kan be grip en
wat de oorzaeck zoude wezen, dat het zelfde by de Kameristen niet en
mocht vertoont werden, nochtans moeter noodtzaeckelijck een waerom
wezen, oft 't is geschiet zonder reden : is 't zonder reden ? zo mocht
Poesie rechtvaerdich bej ammeren onze neus-wyze eeuw" oft „verdwaelde
stijf-zinnicheyt. Zoudt wel zijn een ingenomen haet ? oft een dom-zinnighe
nydicheyt ? 't kan anders niet wezen.
Op een andere plaats gaat Rodenburgh er zelfs toe over zijn tegenstanders
to beschuldigen van minderwaardige opvattingen over het huwelijk, omdat hij
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ze nie zo gemakkelijk op andere wijze kan beledigen. Zijn beschuldiging komt
nl. voort uit een ad-absurdum gevoerd contra-argument.
De Borst-weringh is dus bedoeld als een schild voor Rodenburghs eigen
borst, tegen, de pijlen van de „poeten-hatergroep". Ze is ook het handboek voor
de kameristen die de idealistische opvatting ten aanzien van de dichtkunst
huldigen.
Een dubbele opzet dus : de belediging, Rodenburgh aangedaan door een
troep jonge, op toneelvoer beluste rederijkers, kon worden gewroken, en de
eigen groep zou sterk moreel warden gesteund. Dat Rodenburgh bij voortduring
aandrong op betere „lering", dient ook gezien to worden vanuit twee gezichtspunten. Ten eerste is het beklemtonen van de „lering" een topos, zoals mej .
Witstein terecht opmerkt. Maar Rodenburgh spreekt to dikwijls over de „weetnieten" die de grootste vijanden van „poesie" zijn dan dat dit aspect verwaarloosd zou molten worden. Deze „weet-nieten", „kunst-verachters", „kunst-haters",
„verquisters" (van de tijd en van vruchtbare lessen) moeten we wel vereenzelvigen met de groep, waarover ook Hooft spreekt in zijn Schick van de Kamer
In Liefde Bloeyende, 1613, Coster in _Niemant ghenoemt; niemant ghehlameert
van 1620 12 . Waarschijnlijk heeft Suffrididus Sixtus het bij de inwij ding van de
Academie over dezelf de vorm van onwetendheid, wanneer hij zijn hoof df iguur
in de allereerste verzen reeds laat zeggen, dat hij gekomen is onder meer om
de mensen
„tusschen palen van ghehoorzaemheyt to dwinghen,
Daar door onweetentheyt de menschen vaeck uyt dringhen.

13

Hiertegen helpt maar een ding: lering.
Mijns inziens moet Rodenburghs Borst-weringh in het Licht van deze omstandigheden gezien en beoordeeld worden, en zeker niet uitsluitend als een werk
dat de auteur roem moest brengen vanwege de geleerdheid die hid erin ten toon
spreidt. Voorts is het mijn overtuiging, dat het boek meer onze aandacht verdient, omdat het de enige Nederlandse poetica is, en het zelf s in deze onoorspronkelijke, wat chaotische – vorm vermag meer licht to werpen op de kunsttheoretische inzichten en de koerswijziging ervan in de eerste decennia van
de zeventiende eeuw.
Nijmegen

N. WIJNGAARDS

Samuel Coster
Dies doen wy wijselick en gaen daer oock van daen,
(aldus laat hij een oude rederijker van de Oude Kamer zeggen... )
En schuwen twist en schand', ick weet ons niet bequamer,
Dan mach dat volck naa'r sin omsprenghen met de Kamer...
In 1619 spreekt Coster trouwens ook al over „een onredelycken hoop" binnen de
Academie, waaruit blijkt dat er een zelfde tendentie to bespeuren vie! als in de Oude
Kamer.
13 S(uffridus) S(ixtus), Apollo over De inwydinghe vande Neerlandtsche Academia
De Byekorf, (Uitg. 1946, door de Nederlandse Uitgeversbond).
12
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Dr.

G. A. STEFFENS S.M.,

Pieter Nieuwland en het evenwicht.

Zwolse

drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse letterkunde to Leiden Nr. 47. W. E. J. Tj eenk Willink, Zwolle, z. j.
{1964). 328 blz., fl. 35,—, 575 fr.
In de studie Pieter Nieuwland en het evenwicht, waarop Pater Steffens S. M.
aan de Nijmeegse universiteit bij Prof. Dr. W. J. M. A. Asselbergs promoveerde, maken wij niet alleen kennis met een merkwaardig man, maar en dat
is belangrijker – ook met een van de boeiendste aspecten van het laat-l8deeeuwse cultuurbeeld. Van Pieter Nieuwland (1764-1794) zeggen de litteratuurhistorice : hij was tevens een beroemd wiskundige, en de wiskundigen : hij
was ook een bekend dichter. Juist door deze merkwaardige combinatie van
begaafdheden in N. werd de mogelijkheid geboden een voor de Nederlandse
litteratuurhistorie niet of nauwelijks bekend terrein to onderzoeken, to weten
de invloed van de opkomende wiskundige en natuurwetenschappelijke vakken
op de geesteswetenschappelijke kanten van de cultuur, van het denken met
name en de uiting daarvan in f ilosof ie, taal en litteratuur.
Volgens een duidelijk gelede methode voert St. ons in zijn boek naar de
kern van zijn bewust beperkt gehouden onderzoek : het vaststellen van „de
doorwerking op N's letterkundige en dichterlijke activiteit van de denktechniek
die in de wiskunde wordt gebruikt bij de analytische equatie en wat hiermee
samenhangt". Juist door deze beperking tot een van de mogelijk vele to onderzoeken relaties tussen de exacte vakken en de geesteswetenschappen krijgen wij
een scherp beeld van dat specif ieke 18de-eeuwse cultuurpatroon, dat -- laten wij
het voorzichtig zeggen enerzij ds geleid heef t tot een verheldering van de
vroegromantiek die soms dreigde in gevoelsvertroebeling to ontaarden, anderzijds tot een dusdanige vernuchtering van denken en schrijven, dat wij van
sommige auteurs uit die dagen moeten zeggen, dat zij buiten het wezenlijk
litteraire geraakten.
In een Levensschets (Hs. 1) tekent St. ons N. 's ontwikkeling van wonderkind
uit een molenmakersgezin in de Diemermeer tot Leids hoogleraar „ord. Prof.
Physices, Matheseos sublimioris, necnon architecturae civtlis, militaris et hydraulicae, ut et astronomiae". Voor een inzicht in de letterkundige vorming van
N. is vooral van belang de schildering van het milieu van de f amilie De Bosch,
beoef enaars en lief hebbers van wetenschappen en kunst, aanhangers van de
conservatieve richting in de letterkundige wisselwerking van classicisme en
romantiek, vrijheidslievend, in politiek opzicht patriottisch. N. werd vanaf
zijn lOde levensjaar in deze familie opgenomen. Ons inzicht in zijn wetenschappelijke vorming, filosofisch en natuurwetenschappelijk gebied wordt verhelderd door karakterisering van de „scholen" welke N. doorliep : wiskundelessen
bij Aeneae to Amsterdam, studie aan het Athenaeum aldaar, aan de universiteit
to Leiden, en samenwerking met de beroemde wis-, natuur- en sterrenkundige
Van Swinden, wederom to Amsterdam.
Naast de uiterlijke levensgeschiedenis is bij een f iguur als N. een beschouwing
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over karakter en persoonlUkheid (Hs. 2) noodzakelijk om een juist begrip to
krijgen van zijn beslissende keus (Hs. 3), welke hij bepaalde op de exacte
vakken. Zijn doperse moeder en de doopsgezinde levensstij 1 van de f amilie
De Bosch versterkten zijn aanleg tot wereldvreemdheid, naastenlief de, eenvoud,
waarachtigheid en plichtsbesef. . In ethische beginselen standvastig was hij
leerstellig veranderlijk. Van de doperse kerk gaat hij over naar de Eglise
Wallonne, waarschijnlijk uit een behoef to aan gezagsgeloof en f ormulieren.
In zijn laatste levensjaren is een innerlijke distantie van welk kerkgenootschap
ook waar to nemen met een neiging om „normen uit het terrein van het exacte
denken een rol to laten spelen bij het onderkennen van godsdienstige waarheden" (blz. 87). In een uiteenzetting over de invloed van de beruchte
„Querelle des anciens et des modernes" vanuit Frankrijk op Nederland maakt
St. ons duidelijk, dat bij de discussies over de vraag of de antieke cultuur
superieur is aan de moderne tij d of omgekeerd, een pessimistische houding
mogelijk bleek t.a.v. de kunst (het gebied van de verbeelding wordt steeds
kleiner), en een optimistische t.a.v. de exacte wetenschappen, in welke laatste
(door de cumulatieve groei) wel een ontwikkeling mogelijk geacht wend. N.
sluit zich aan bij de cultuuroptimisten die aan de Ouden prioriteit op het gebied
der kunsten, aan de modernen prioriteit op het gebied der natuurwetenschappen
toekenden. Zijn keuze, voor de exacte vakken, was bepaald.

Een voorlo pige schets van de acrd en ontwikkeling van Nieuwlands dichterschap (Hs. 4) voert St, tot de conclusie, dat er drie perioden to anderscheiden
zijn: van 1774-1779 een Gessneriaanse (ongekunsteld landleven, synthetisch geluksgevoel, meer gevoelsmatig dan verstandelijk, idyllisch, vroom, optimistisch)
van 1779-1788 een klassieke (beter ware classicistische : aandacht voor nabootsing ener geidealiseerde natuur, navolging der Ouden, theorie en kennis, voorlief de voor het verhevene en het pathetische) ; en tenslotte van 1788-1794 een
vroegrorantische (grotere plaats voor het irrationele, voor verbeelding en Broom).
In de Hs. 5 (Zekerheid), 6 (Verhouding tussen wiskunde en and ere wetenschappen) en 7 (Equatie) ontwikkelt St. een beeld van N.'s denken, zijn drang
naar „verstandelijke beheersbaarheid". Niet alleen wenst N. zekerheid („licht",
„waarheid") op het gebied van de wetenschappen, maar ook in de wereld van
gevoel en verbeelding. Hij erkent, dat op dit laatste gebied de absolute zekerheid niet bestaat, doch poogt door het onderzoeken van de onzekerheden, de
twistpunten, tot de grootst mogelijke zekerheid to geraken. Zijn onderzoek verricht hij ook in het geesteswetenschappelijk vlak volgens de methode die hij in
de algebra gebruikte, nl. de analytische methode, welke de onbekende opspoort
door de gegevens in equatie of vergelijking to brengen. Hij geeft de voorkeur
aan de analytische methode van de algebra boven de synthetische methode van
de meetkunde : „Eene enkele algebraische equatie lost duizenden van voorstellen
in een op, die elk op zich zelve de samenstelling en dikwerf moeilijke beschouwing eener synthetische figuur ter oplossing vereischen zouden ... Deze zelfde
algemeenheid der analytische oplossingen is oorzaak, dat zij den natuur- en
sterrenkundige hare hulp blijft geven in de afgetrokkenste beschouwingen, daar
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integendeel de synthetische methode, zodra de voorstellen zich eenigszins ingewikkeld beginnen voor to doen, door de moeilijkheid en onuitvoerlijkheid harer
oplossingen, (schoon in eenen philosophischen zin misschien mogelijk) hem
wel ras haren bijstand ontzegt" (blz. 245-246). Bij de analytische methode,
toegepast op de geesteswetenschappen, volgt N. de ideeen van Bernard Nieuwentyt en voegt hij aan het onderzoekmiddel van de cede „uit de aard der zaak"
een tweede toe, dat van de ervaring en de waarneming, welk laatste aan de
natuurkundemethode is ontleend. Door analyse van enige verhandelingen en
voordrachten bewij st St., dat ook buiten de exacte vakken N. 's equatiedrang
steeds de elementen uit het to onderzoeken probleem, lief st de contrasterende
gegevens, verdeelt en vervolgens, na wikken en wegen, tracht to komen tot
een evenwicht.
In het slot hoofdstuk 8 (Orde) toont St. aan, dat N. de analytische equatie
zelfs toepast in zijn eigen poezie. Waarheid en schoonheid herleidt hij tot een
begrip. Opvallend is hoe hij in zijn gedichten steeds tegenstellingen als delen
van een equatie aanvoert om tot een orde to geraken in de zin van evenwicht,
harmonie, eenheid, overeenstemming. Het is merkwaardig dat de weegschaal
in N. 's poezie vaak als symbool voorkomt. In al zijn werken, stelt St. vast,
is er een ordezucht, een behoefte aan evenwicht.
St.'s boek levert een belangrijke bijdrage tot verdieping van het inzicht in de
18de-eeuwse letterkunde. Door zijn filosofische scholing, zijn inleving in wiskundige en natuurwetenschappelijke denkwereld, wist St.
laat ik, alvorens
kritiek to uiten, dit vooropstellen
een helder en waardevol boek to schrijven.
Het vierde Hs. over N.'s dichterschap acht ik de zwakke pick in deze goede
dissertatie. De door St. ontworpen indeling in litteraire perioden acht ik niet
overtuigend. De kenmerken van de eerste periode, door St. Gessneriaans genoemd,
tref f en wij alle reeds aan bij onze vroeg- l 8de-eeuwse schrijvers voor Gessner.
De moderne preromantische kenmerken zijn niet overtuigend aangewezen. Tekorten in de kennis van de 18de-eeuwse letterkunde veroorzaken onjuistheden
en leemten : bij de behandeling van de „Querelle des anciens et des modernes"
(blz. 103 e.v.) verwij st St. niet naar de Nederlandse „Poetenoorlog" en de
daarover verschenen litteratuur ; het typisch petrarkistisch motief van het lief desgeluk beleef d in de Broom en de ontnuchtering bij het ontwaken (blz. 188 e.v.)
wordt als preromantische verbeelding geinterpreteerd ; bij de behandeling van
de figuur van Willem van Swaanenburg (hardnekkig Van Swanenburg genoemd)
blijkt St. de belangrijke studie van Ed. Serrarens in De Gids niet to kennen,
waardoor een to onjuist beeld ontstaat ; trouwens de betekenis van de parodie
in het werk van N. (blz. 173 e.v.) wordt to weinig geplaatst in het typisch
laatclassicistisch geheel van de satire, de parodie, het spotepos, de travestieVergilius, het burleske en groteske, de karikatuur, waarin de classicicisten zich
van de vormencultus gingen bevrij den.
St. geeft, misschien door een drang naar volledige helderheid in zijn bock,
soms to veel en to lange citaten en vervalt nogal Bens in herhalingen. In zijn
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taalgebruik hindert een to frequent gebruik van de superlatief en de hyperbool,
hij gebruikt to snel woorden als „enorm", „verrukkelijk", „onnoemelijk" en
„onmetelijk".
Wij zijn heel dankbaar voor dit goede boek en wij hopen, dat het binnenkort
zijn aanvulling vindt in de toegezegde bloemlezing uit N. 's werken in de reeks
Zwolse Klassieken.
C. M. GEERARS

Dr.

Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek
naar de invloed van de mens en het werk (ca. 1760 - ca. 1810) . Gent
1963. Secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde. VIe Reeks Bekroonde werken – Nr. 91. 523 blz.,
300 fr.

WALTER G+OBBERS,

Op grond van concrete gegevens en ondubbelzinnige getuigenissen tracht Dr.
Gobbers in zijn door de Koninklijke Vlaamse Academie bekroonde studie de
invloed van Rousseau in Nederland vast to stellen. Hij beperkt zijn studieterrein tot Noord-Nederland, tot de periode van 1760-1810, en hij betrekt
slechts R. 's grote werken, La Nouvelle Helolse, Discours en Contrat Social en
tenslotte Emile, in zijn onderzoek.
In deel I gaat de schrijver onder de titel Contactname het vermeende verblijf
van R. in Holland na (conclusie : R. was nooit in Holland) ; stelt hij voorafgegaan door uitvoerig commentaar een bibliografie op van in Holland gedrukte
Franse en Nederlandse uitgaven van R. (de eerste – drie van R's belangrijkste
werken verschenen in Holland blijken vooral bestemd voor het buitenland,
de laatste zijn voor 1789 Bering in aantal en betref f en kleine werkj es, na het
revolutiej aar ook de grote werken, maar meestal verminkt en onvolledig) ; onderzoekt hij aan de hand van + 400 veilingcatalogi de aanwezigheid van R. 's
werken in de Nederlandse particuliere bibliotheken (tegenover de Richardsons
en de Voltaires een schrale oogst) ; en gaat hij tenslotte de recensies na in de
Nederlandse tijdschriften (zeer weinig besprekingen en de gunstige in de
minderheid) . Zijn conclusie na dit deel van het onderzoek luidt : „ondanks
zijn betrekkelijke vertrouwdheid met het oeuvre en de gedachtenwereld van
Rousseau, legde het Hollandse intellectuele publiek hiertegenover een verregaande terughoudendheid aan de dag, bepaald door zijn aangeboren bezadigdheid en zakelijkheid en zijn diep wortelende godsdienstzin. Eerst na 1789 brak
het werk van de man van Geneve def initief door en dan begon het ook
zij het in een beperkte kring van patriotten – bewondering to wekken" .
Tegen de achtergrond van de complexe periode van Verlichting en Romantiek
krijgen wij een indruk van R. 's invloed, achtereenvolgens geconcentreerd rond
zijn sublimering van gevoel en hartstocht en liefde voor de ongerepte natuur in
de bespreking van La Nouvelle Heloise in deel II, van de invloed van R. 's
politieke denkbeelden met het pleidooi voor de volkssoevereiniteit als kern in
de bespreking van Contrat Social in deel III, en tenslotte van de invloed van
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zijn opvoedkundige ideeën en godsdienstige instelling in de bespreking van Emile
in deel IV.
De tekening van het sentimentalisme in Nederland is naar oud model en
dilettantistisch, vooral t.a.v. Rhynvis Feith. Het oordeel over de reactie van het
Hollandse publiek tegenover de „gevoelsexplosie" van La Nouvelle HeloLce kan
men daardoor slechts met aarzeling en twij f el bezien. Interessant zijn de
uitweidingen over de epigonen van het sentimentele genre in de volksromans,
een voor onze 18de-eeuwse literatuur nog maar oppervlakkig bekend terrein.
Met de schrijver betreuren wij het, dat door de opgelegde beperking niet
nagegaan werd „in hoever de Nederlandse letteren zich voor de lyrische stimulans van Rousseaus Nouvelle Heloise ontvankelijk hebben getoond, wanneer ze
in de 19de eeuw door een tweede romantische vloedgolf werden overspoeld".
Na alle verwikkelingen voor en na de revolutie van 1789 krijgt Nederland
in de periode van de Bataaf se Republiek een constitutie. Nauwkeurig gaat Gobbers de invloed van de staatkundige ideeen van R. na, ook voor de Franse
periode en het einde daarvan, maar hij moet dan concluderen, „dat {de Nederlandse) constitutie in haar latere versies een zo eigen karakter gekregen heef t,
weerslag van typisch nationale omstandigheden en noden, dat niet alleen de
Franse en ten dele zelfs RousseauIstische inslag, die in de redacties van 1797
en 1798 nog duidelijk to onderkennen was, er volledig uit verdwenen is, maar
dat we zelfs nog moeilijk van enige concrete buitenlandse invloed kunnen
gewagen". Dat betekent evenwel in het geheel niet
en daar gaat Gobbers
stilzwijgend aan voorbij dat R.'s Contrat Social niet op het denken van de
Nederlanders een invloed gehad kan hebben, die voor het verdere politieke
leven in Nederland van grote betekenis heeft kunnen zijn.
De pedagogische denkbeelden van R., neergelegd in Emile, hebben in Holland naar het oordeel van Gobbers al evenmin grote invloed gekend. De ideeen
van de Engelsman Locke en de Duitse Filantropij nen hadden ten onzent veel
belangri jker aanhang. Vooral de geloof sbelij dens van " R. in de zgn. Profession
de , f of du Vicaire Savo yard, als een min of meer of zonderlijke verhandeling
voorkomend in de Emile, stuitte in Nederland op f el verzet en leidde tot veroordeling.
Gobbers noemt in zijn Besluit de invloed van R. op Holland „uiterst miniem"
en „beperkt tot enkele uitzonderlijke en individuele gevallen". De koele,
zakelijke, rationele en op het nuttige ingestelde aard van de Hollander en zijn
protestantse opvoeding bepaalden de gereserveerde hooding. „Bij verschillenden
maakte een aanvankelijke sympathie plaats voor scepticisme of zelfs uitgesproken
afkeer, zodra ze nader kennis maakten met zijn karakter of zijn theorieën of
nadat de rauwe werkelijkheid der revolutie hen ontnuchterd had. Ook al was
men het vrijwel algemeen eens over Rousseaus uitzonderlijke schrijverstalent,
Loch was de Hollander to nuchter kritisch aangelegd om met de briljante stijl
ook zijn paradoxen en gevaarlijke extremismen to slikken. Wel dweepten
sommige romantische zielen met zijn doorvoelde hartstochtelijkheid, wel zagen
enkele vooruitstrevende geesten in hem een vrij heidsprof eet en verdediger van
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de rechten der individualiteit, maar noch zijn geloof in de natuurlijke goedheid
van de mens, noch zijn concept van de absolute democratie, noch zijn deIstische
natuurgodsdienst konden zij zonder meer aanvaarden".
Bij alle waardering voor de nauwgezetheid van de schrijver, heb ik toch
juist in dit opzicht ook ernstige bezwaren tegen zijn boek. De oorsprong van
het werk is gelegen in een licentiaatsscriptie uit de jaren 1947-48, vervolgens
is het in uitgewerkte vorm in 1957 aan de universiteit van Gent als dissertatie
aangeboden, en tenslotte in 1961, opnieuw uitgebreid, ingezonden als antwoord
op een door de K.V.A. uitgeschreven prij svraag. Waarschij nlij k door deze gang
van zaken is het werk rond een wezenlijke kern overwoekerd. Ik bewonder het
uitvoerige wetenschappelijk apparaat dat het boek bevat : de bibliogra f ieen betref f ende de besproken hoof dwerken van R. in de hoof dstukken opgenomen,
de zeer uitvoerige Bronneno Agave en aantekeningen (85 blz.) met een schat
aan gegevens, de Bibliogra f ie der voornaamste geraad pleegde werken (808 nummers), het Register van persoonsnaren en het Zaakregister, en tenslotte de
beschrijvende en samenvattende Inhoudso Agave ; maar deze drang naar uitvoerige
voorlichting heef t buiten dit apparaat de opzet van het boek zelf in zijn_ dezen;
hoof dstukken en paragraf en geschaad. Elk nieuw onderdeel — en Gobbers splitst
telkens zijn materiaal – wordt ingeleid door samenvattende overzichten van
onderzoekingen op dat bepaalde terrein, overbodig en vermoeiend voor ieder
die enigszins belezen is in de 18de-eeuwse letteren en literatuurhistorie.
In de tweede plaats bevredigt mij de conclusie, dat de invloed van R. in
Holland uiterst miniem is geweest, in het geheel niet. Gobbers heeft zijn onderzoek op begrijpelijke en ook aanvaardbare gronden beperkt, maar er zijn mi.
ook onaanvaardbare en niet genoemde beperkingen. Ik meen dat het bijna geheel
buiten beschouwing laten van de in het Frans gestelde bronnen bij dit onderzoek
niet toelaatbaar moet worden geacht. De 18de-eeuwse ontwikkelde Nederlander
had Been vertalingen van Rousseau nodig, hij las ook Franse tij dschrif ten,
misschien meer dan de Nederlandse. Bovendien stelt Gobbers to nadrukkelijk
de eis van ondubbelzinnige getuigenissen. Bij de beoordeling van invloeden,
en zeker bij een zovele terreinen bestrijkend auteur als R., moet men zich niet
alleen beperken tot de uitgesproken voor- en tegenstanders. In positieve en
negatieve zin is R. 's denken in verwerkte varianten, zonder nadrukkelijke verwij zing, ongetwij f eld veel dieper doorgedrongen in Holland dan de bij na
onthutsende conclusie van Gobbers doet veronderstellen.
In de derde plaats wil ik een enkele opmerking maken over Gobbers' taalgebruik. Na lezing van zijn boek had ik een lange lijst van taaleigenaardigheden,
die bij een nader onderzoek voor een deel door „Van Dale's Nieuw Groot
Woordenboek der Nederlandse Taal" (7de dr.) bleken aanvaard to worden als
„Zuidnederlands", soms toch wel met de bijgaande opmerking „gallicisme".
Ik wil hierop thans niet ingaan ; Gobbers' boek biedt voor de belangstellende
in dezen overvloedig materiaal. Maar afgezien van deze categorie betwistbare
taaleigenaardigheden, tref ik in Gobbers' werk to veel zinsneden en woorden
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aan, waarbij ook Van Dale (i.c. de Zuidnederlandse redacteur Dr. F. de Tollenaere) hem Been steun kan verlenen.
Gobbers' boek stelt in de kern van zij n onderzoek teleur ; vooral in het
wetenschappelijk apparaat kan het voor de Rousseau-invloeden op onze Noordnederlandse cultuur als naslagwerk vele diensten bewij zen.
C. M. GEERARS

Old People and the Things that Pass. Translation from
the Dutch by Alexander Teixeira de Mattos. Sythof f Leiden/Heinemann
London 1963, 200 fr.
ARTHUR VAN SCHENDEL, The Waterman. Translated into English by Neline
C. Clegg. Sythoff Leyden,/Heinemann London 1963, 150 fr.
LOUIS COUPERUS,

Het bijna geregeld verschijnen van een nieuw deel der smaakvol uitgegeven
Bibliotheca Neerlandica, waarin thans reeds een aantal klassieke werken van
de Nederlandse literatuur in Engelse vertaling het Licht hebben gezien, is een
heuglijk felt, dat ik hier graag met vreugde wil begroeten. Uiteraard kon slechts
een keuze uit de Nederlandse klassieken van vroegere en recente datum vertaald
worden, maar bij een alleszins verantwoorde keus zal deze reeks mits de
vertalingen het oorspronkelijk goed weergeven - er zeker toe kunnen bij dragen
dat de literatuur van de beide Nederlanden meer bekendheid verkrijgt in de
Engels-sprekende landen.
Het was een gelukkig denkbeeld om in deze reeks ook bestaande vertalingen
op to nemen, wanneer die terecht reeds lang waardering hadden gevonden. Met
de Couperus-vertalingen van Teixeira de Mattos is dit zeer zeker het geval. Zij n
voortreffelijke weergave van Couperus' meesterwerk Van Oude Menschen, de
Din gen die Voorb^gaan is sinds fang erkend als een van zulke die de Engelse
lezer in zich opneemt zonder to merken dat hij een vertaling leest, en waarin
niettemin de sf eer van het Couperiaanse Den Haag herleef t. Ik mag hier dus
met een warme aanbeveling volstaan, en mij van een bespreking ontslagen
achten.
Met The Waterman staat het anders.
Wie een Nederlandse roman vertaalt kan dit op zeer verschillende manieren
doen. Op welke wij ze hij het best to werk gaat, dient uiteraard of to hangen
van de aanpak en stijl van de auteur, of, objectief gezien, van onderwerp, aard
en trant van de to vertalen roman. Is dit er een die in eenvoudige en wat men
zou kunnen noemen gemiddelde, niet-uitzonderlijke stijl een aantrekkelijk beeld
Beef t van een typisch aspect van Hollands leven ik denk b.v. aan Jan de
Hartog's Hollands Glorie, dat als beeld van de Hollandse zeesleepvaart daarom
zo geslaagd is omdat het a.h.w. een licht gestyleerd zeesleepvaarders-journaal is
dan zal die vertaling de beste zij n die, in doodgewoon goed gemiddeld Engels
geschreven, zich prettig lezen laat, en zonder stij 1pretenties de inhoud om zo to
zeggen naturalizeert. Ik stel mij voor dat de vertaalster van De Waterman zich van
die tack goed gekweten zou hebben.
4-
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Een roman van Van Schendel stelt echter andere eisen. Van Schendel is
immers een uiterst persoonlij k verteller, die door zijn haast onnavolgbare toon,
zijn zinsbouw, zijn lichtelijk archaizerend idioom een op zichzelf Loch zelden
uitzonderlijk geval tot iets bizonders, lets enigs maakt. Wie die Loon niet treft,
die zinsbouw niet opmerkt, voor dat idioom geen orgaan beef t, die kan we!
Van Schendel's inhoud navertellen, maar niet zijn vorm hen herleven -- en
alleen die vorm Beef t toegang tot Van Schendel's wereld.
Door een merkwaardig toeval heeft Van Schendel reeds vroeg zo'n Engelse
vertaler gevonden. Hoe dit zo kwam, weet ik niet; voor zover mij bekend is
niet door persoonlijk contact. 't Is best mogelijk, dat de vertaler bij toeval
Het Fregatschip Johanna Maria in handen kreeg en erdoor geboeid werd.
Geboeid, dat is zeker. Want The „Johanna Maria", translated by Brian W.
Downs (London 1935 Jonathan Cape) komt uit Van Schendel's wereld. Onmiddellijk met de aanhef is de toon getroffen :
„The full-rigged three-master Johanna Maria was launched from the yard
at Oostenburg in Amsterdam one day in February, 1865. If was damp, windless
weather, but the sun shone wanly through the haze, catching the flag and the
fresh red below the water-line. After a girl's hand had released it, the hull
slowly began to glide away amid the shouts of men ; then it rushed on and
plunged boisterously into the water, which spirted up and splashed over the
bows until the cables that brought her up cracked and screamed. A ship now
lay rocking there on the lapping water that mirrored the colours of her flag."
Het lichte en toch vaste ritme, de woordenkeus (,,but the sun shone wanly
through the haze"), de loop van de zinnen over hun bijna regelmatig zich
verhef f ende hoogtepunten, kortom de mel odie herleef t in de zo anders geaarde
taal. De Bibliotheca Neerlandica, die terecht Teixeira de Mattos herdrukte,
had door Downs' vertaling opnieuw uit to gev en (het boek is reeds j areas
uitverkocht) een evenzeer klassieke Engelse Van Schendel kunnen doen herleven. Laat ons hopen dat het alsnog gebeuren zal. Toch begrijp ik heel goed
waarom de keus op De Waterman vie!, een boek dat even bizonder en daarbij
levendiger en veelzijdiger is. Als dan maar de vertaling aan de allerhoogste eisen
voldoen kon. Met die hoop begint men to lezen ; de aanhef luidt :
„One winter's day a boy was wandering by the river Merwede, just outside
Gorcum. When he halted, surprised that he had roamed so close to the bank,
the red sunlight was shining through the haze on the water. He stretched out
his hands in an effort to grab a duck, but it darted off and, trailing one of its
wings, walked back across the silt and grass. He stumbled but jumped up again
to try to catch the creature. Suddenly he could no longer see it."
Om de vertaling to kunnen beoordelen moet men Van Schendel ernaast
leggen :
„Aan de Merwede buiten Gorcum dwaalde op een dag van den winter een j ongen over de uiterwaard. Het roode zonlicht scheen door de nevel op het water
toen hij stilstond, verbaasd dat hij zoo dicht voor den oever was gekomen. Hij
strekte de handen uit om to grijpen, de eend schoot weg en liep met slepende
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vlerk terug over de sub en het gras en hij struikelde, maar sprong op om het
dier to achterhalen. Opeens zag hij het niet meer."
De twee aanvangszinnen van het verhaal zijn omgezet, hoewel het Engels dit
niet vereiste. Hierdoor is de verteltrant radikaal veranderd. Bij Van Schendel
overheersen het landschap en de gezichtsindruk, in zinnen die langzaam en
peinzend voortschrij den met gelijkmatige gang: de twee perioden worden ingezet met „Aan de Merwede..." en „Het roode zonlicht..." en eindigen met „over
de uiterwaard" en „voor den oever was gekomen." In de vertaling worden
handeling en beweging hoof dzaak : „One winter's day a boy was wandering...";
„When he halted, surprised..." ; het toevallige incident krijgt de nadruk, en
mist daardoor zelf s elke rationele grond, want j uist het f eit dat het rode zonlicht
op het water scheen veroorzaakte de verbaasde ontdekking dat het water zo
gevaarlijk dichtbij was ! Van het ruimte-scheppende „over de uiterwaard" is
nets overgebleven ; daarentegen krijgt „just outside Gorcum" een ongemotiveerde nadruk. Men ziet dat de kunstvolle opeenvolging van de penseelstreken
waarmee Van Schendel zijn sfeer schept, verstoord is en dat uit de willekeurige
volgorde van de vertaling onmogelijk betzelf de beeld kan ontstaan. Bovendien
is met het gelijkmatig vertraagde ritme van het oorspronkelijk ook de geheimzinnige incantatie verdwenen. In de vertaalde aanhef zien wij een rusteloos lopende j ongen in een sf eerloze omgeving verschij nen ; bij Van Schendel doemt
eerst de aanvankelijk nog lege mistige uiterwaard op, waar dan die dwalende
jongen zichtbaar wordt. Wat erger is terwijl Van Schendel welbewust enkele
op 't eerste gezicht raadselachtige trekj es onverklaard laat : „op het water"
gaat vooraf aan „voor den oever was gekomen" ; „hij strekte de handen uit
om to grijpen" wordt pas duidelijk door het erop volgende „de eend schoot
weg" -- doet de vertaling averechtse moeite om dit alles to rationaliseren : „He
stretched out his hands in an effort to grab a duck, but it darted off", en met
een dergelijk resultaat : de jongensachtige handelingen verschijnen nu niet meer
voor een raadselachtig-onheilspellende achtergrond en in een nevel van vaagheid, maar worden duidelijk en nuchter verklaard -- er valt niets meer to raden.
Het spreekt vanzelf dat hiertegenover zinnen staan, waarin de opeenvolging
van de trekken dezelfde blijft, en wij dus ongeveer de juiste indruk krijgen.
Maar alleen de noodzakelijkheid om de grenzen van een boekbespreking in
acht to nemen belet mij om bladzij den-lange opsommingen to geven van passages
die op dergelijke wijze als de aanhef juist datgene missen wat het meest eigene
van Van Schendel uitmaakt, althans wat de verteltrant aangaat.
Laten we nu eens zien hoe het staat met de weergeving van de dialoog.
De Waterman heef t immers dit op Het Fregatschi p voor, dat Van Schendels
techniek er veelzij diger is: hij voert bier zijn personen ook sprekend in. Hun
uiting is dan echte volkstaal, weliswaar gematigd, maar recht op de man of. .
Wanneer Rossaart's broer Wouter het dreigen met hel en verdoemenis van ouders
en opvoeders aanklaagt, hoort men hem
„Je bent altij d een rare geweest om de armoe to verkiezen boven een goed
bestaan. Maar je hebt tenminste jets wat ik je benijd. Wij zijn verkeerd
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grootgebracht, dat is het, en j ij bent de eenige die er geen nadeel van gehad
hebt, want dat j e het arm hebt is het ergste niet. Vader en Tie! en de dominee,
met de spoken waar ze onze j eugd mee vergald hebben, dat wij 's nachts lagen
to rillen onder de dekens, die hebben ons den angst voor het heele leven
ingebracht. De zonde, het vervloekte uitvindsel van een of anderen ouden misdadiger, werd bij ons in de wieg gelegd, daarmee en met de weeklachten en de
afschuw van onszelf, moesten wij de wereld in, zonder eenig ander uitzicht dan
weening en knersing der tanden, onverschillig of j e nog zoo j e best deed. (... )
Zie j e, Maarten, ik ben niet bang voor welk gevaar ook dat mij van de menscben
kan bedreigen, ik heb mijn ridderorde verdiend en met de sabel in de hand durf
ik den dood aan to zien. Maar bier in mijn hoof d zit de angst dien ik er niet uit
kan rukken, dat ik niet weet wat er gebeurt dat ontzettend oogenblik dat het
donker wordt. Ik zal het j e bekennen : als ik niet meer j enever drink dan goed
voor mij is, is dat het eenige waar ik aan denk, dag en nacht. Als ik het wil overwinnen en de kurk op de nieuwe kruik laat, dan zit ik hier voor het horretj e to
suffen, tot die schrik mij weer beklemt : daar staat de dood voor mij, goed, ik
Beef mij over; er is niets aan to doen. Maar daarna, daarna, om godswil, daarna,
wat wordt er van mijn ziel ? Dan is het hier in de kamer niet uit to houden, ik
verzeker je dat ik, die toch geen kind ben en niet laf, hier met tranen zit. (...)
„Had ik j ouw geloof maar. Wat het is weet ik niet. Je ziet er uit als een
schooier met die kale plunj e, maar die vaste lach op j e gezicht bewij st dat
j e meer weet dan ik of de broers, en dat is meer waard dan een goed bestaan
met geld op zak en een hoogen hoed op Zondag. Als j e het mij kon geven Bing
ik met j e mee, honderd maal liever j ouw armoe en j ouw geloof dan mijn
f atsoen met het zwarte niets voor oogen. Kon ik maar bij j e zij n in de uren
van mijn angst. Dat is het ergste, hier zonder hulp to zitten."
Wij leggen weer de vertaling ernaast :
„You have always been a queer one, choosing poverty rather than a good
life. But at least you have something I envy. We have been brought up wrongly,
that's what it is, and you are the only one not to have suffered any drawback,
for there are worse things than being poor. Father and Tiel and the minister,
with their obsessions that poisoned our youth so that at night we lay shivering
under the blanket, are the ones who instilled the fear of life into us. Sin,
a wretched invention of some old scoundrel or other, was put beside us
in our cradles ; with that, and with their ranting and the repugnance we felt
for ourselves, we had to go out into the world ; no matter how hard one
tried, all there was to look forward to was weeping and gnashing of teeth. (... )
You see, Maarten, I am not afraid of only danger that can threaten me from my
fellow-men : I earned my decoration and with a sabre in my hand I am not
afraid to face death. But here in my head is a fear that I cannot get rid of, the
fear of not knowing what happens in that terrible moment when darkness falls.
I will confess it to you : if I don't drink more gin than is good for me I can think
of nothing else, day and night. When I want to conquer it and leave the
cork on the new bottle I sit dozing here in front of my window-screen till
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the fear comes over me again : there death stands in front of me ; all right,
I surrender, it can 't be helped. But what comes after, for God's sake ; what
is going to happen to my soul ? Then I can 't stand it any longer in this room,
I tell you; though I am not a child and no coward, I am often in tears. (... )
I wish I had your faith. I don't know what it is. You look like a tramp in
that shabby outfit, but the steady smile on your face proves that you know
more than I or our brothers, and that is worth more than a good living with
money in your pocket and a top-hat on Sunday. If you could give it to me
I'd come with you; a hundred times rather your poverty and your faith than
my respectability with the black abyss ahead of me that is the worst of it,
sitting here without anywhere to turn to."
Met opzet heb ik een vrij lange passage gekozen om een betrouwbare algemene
indruk to geven. De toon is hier goed getrof f en, en men kan ook in een aantal
details constateren dat dictie en stijl het oorspronkelijk nabijkomen. Daar staan
echter een aantal misslagen tegenover. „Drawback" („bezwaar", „zakelijk nadeel") is hier een veel to zwak woord. „Obsessions” Beef t de indruk alsof de
opvoeders hier psychologisch geanalyseerd worden, terwijl de „spoken" de
huiveringwekkende verbeeldingen van de kinderen zel f zijn. De anakolouth „die
hebben ons den angst voor het heele leven ingebracht" heeft al zijn hartstocht
verloren in het grammatikaal juiste maar volmaakt kleurloze „are the ones who
(„degenen die...”) instilled the fear of life into us." Maar de hier cursief
gedrukte woorden verwringen, de betekenis van de hele passage. Want de angst
van Wouter Rossaart is allerminst vrees voor het leven (levensangst), het is
de angst voor wat na de dood komt ! Er had moeten staan : „they have filled
us with dread for a lifetime". – De zonde is niet „a wretched invention of
some old scoundrel or other" het is „the accursed invention of..." De rest
van deze verbeten samengepakte zin is in de vertaling zowel verwaterd als
omgezet, waardoor het nauwe verband tussen „moeten wij de wereld in" en
„zonder eenig ander uitzicht..." is verloren gegaan.
Het tweede fragment is eveneens in zijn diepere betekenis aangetast doordat
ook hier het fundamentele onderscheid tussen vrees voor de bekende gevaren
van deze wereld, die IT/outer niet kept, en zijn angst tegenover de onbekende
gevaren die de ziel na de dood bedreigen. Bij Van Schendel is dit onderscheid
volkomen helder : ,, ... ik ben niet bang voor welk gevaar ook dat mij van de
menschen kan bedreigen... en durf ... den dood aan to zien. Maar hier in mijn
hoof zit de angst... dat ik niet weet wat er gebeurt... (op het ogenblik van
het sterven) . In de vertaling echter wordt dit onderscheid verdoezeld doordat
beide gevoelens met de woorden „afraid" en „fear" worden aangeduid, en dit
wreekt zich dadelijk in de door omschrijving verwaterde zin : „But here in my
head is a fear that I cannot get rid of, the fear of not knowing what happens
in that terrible moment when darkness falls." „Get rid of" is to zwak, en
„when darkness falls" is versletenn dichterlijke taal ; „the fear of not knowing
what happens..." doet de Engelse lezer denken dat Wouter steeds vreest dat
hij bi) zUn sterven niet zal weten wat er gaat gebeuren, :— wat heel iets anders
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is dan zijn angst omdat hij dit niet weten kan." En wat blij f t er over van het
hartstochtelijke „Maar daarna, om godswil, daarna, wat wordt er van mijn
ziel ?"
In het derde fragment is „outfit" („uitrusting") een f oute weergave van
„plunj e", en de gewichtige zin : „Kon ik maar bij j e zijn in de uren van mij n
angst." is weggevallen – wat vermoedelijk aanleiding gaf tot de woorden
„without anywhere to turn to" ; er had moeten staan „without anyone to turn
to.
Een opsomming als deze zou onbillijk zijn, als de bier gesignaleerde fouten
op zichzelf stonden. Dit is echter niet het geval ; ik heb voldoende steekproeven
genomen op ver uiteengelegen passages van de roman om to weten dat towel
onnauwkeurige weergave van bepaalde uitdrukkingen als overslaan van soms belangri jke zinnen herhaaldeli jk voorkomen. Ik wil graag erkennen dat daarteg: nover evenzeer passages staan die het verhaal getrouw weergeven. Maar ook daar
bl ij f t mij n hoof dbezwaar tegen deze vertaling, dat al to vaak het meest karakteristieke van Van Schendel, zijn evocatief detail, zijn eigenaardig idioom,
de ritmische golving van zijn volzin, in de Engelse weergave zijn verzwakt
of geheel verdwenen, terwijl dikwijls zijn lapidaire beknoptheid in lange omschrijvingen verloren gaat. Men leze Rossaart's laatste tocht naar het huisje van
Marie, die gestorven was zonder dat hij het wist
„Het was stil in de straten, misschien door het gure weer, er viel regen en
sneeuw dooreen. Voor het huisje gekomen zag hij aan het li ght achter bet
gordijn dat zij al thuis was. Maar de deur was gesloten. Hij klopte en wachtte,
en na een poos klopte hij nogmaals. Hij bukte om door den kier van het gordijn
to kijken, hij zag de kaars die op het tafeltje bij het bed stond. Hij klopte
nog eens. Aan twee huisjes tegenover werden vensters geopend, buurvrouwen
keken naar buiten. Zij spraken niet hard, maar hij hoorde dat de eene zeide
Dat is die Waterman, om nog bij een doode aan to kloppen. ` De bond, die
aan zijn voeten stond, schudde zich de sneeuw van de haren. Rossaart dacht
Nu begrijp ik het, al net zoo alleen in de wereld. – Hij keek nog eens door
den kier, maar hij zag alleen de kaars. Toen ging hij en zijn voetstappen
klonken . ”
De vertaalde passage luidt
„It was quiet in the streets, perhaps because of the raw weather : it was
raining and snowing at the same time. At the house he saw from the light
behind the curtain that she was already home. But the door was locked. He
knocked and waited, and after a while knocked again. He bent down to look
through the crack of the curtains and saw the candle on the small bedside
table. He knocked once more. In two of the little houses opposite windows were
opened, neighbours looked out. They did not speak loudly, but he heard

some of them say : ,,Just like the Waterman to try and get in even if someone
is lying dead."
The dog standing by his feet shook the snow from its hair. Rossaart thought

NOW I understand, she was just as much alone in the world as I am. He looked
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once more through the crack, but saw nothing but the candle. Then he went
away, his footsteps sounding in the dark." –
Er is in de aanhef veel to waarderen ; de soberheid, het stilte van de passage
is bier zuiver weergegeven ; het ritme is bewaard. Maar plotseling wordt dit
effect weer verstoord. De situatie, in elk huis een buurvrouw die uit bet raam
kijkt, is niet door de vertaalster gezien, dat blijkt uit de vertaalfout „but he
heard some of them say." Dadelijk steekt de neiging tot aandikken, verduidelijken weer het hoof op, en wat bij Van Schendel verheelde vijandigheid
was, wordt een platte hatelijkheid. En zo gaat het voort. „Al net zo alleen in
de wereld" is „monologue interieur" en verbreekt de stilte niet; het breedsprakig-nuchtere „she was just as much alone in the world as I am" klinkt
als een opmerking tot een metgezel – die er niet is. De sf eer is weg. Het
afgemeten stappende ritme van de slotzin verdwijnt volkomen.
Het spij t mij dat ik het zeggen moet : het verloop van deze passage typeert
de vertaling. Telkens als de sfeer een bladzij, twee bladzijden bewaard is gebleven, verslapt opeens het ritme, een uitdrukking valt uit de toon of wordt
breedsprakig omschreven, en de aandacht-spanning breekt. De Engelse lezer
kan uit dit boek de inhoud van De Waterman leren kennen, en hij zal, als hij
litterair besef heef t, uit de tegenspraak tussen inhoud en taal vermoeden dat
de vertaling tekort schiet. Dat Van Schendel „een toovenaar" met de taal is -blijkens een schitterende passage in De Berg van Droomen was hij het zich
bewust dat kan de Engelse lezer alleen uit Downs' vertaling van Het Fregatschi p Johanna Maria gewaar worden.
Londen.
TH. WEEVERS
Dr. H. P. A. VAN EIJK, Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een
stilistisch onderzoek. Assen, Van Gorcum & Comp., 1965, 246 blz.
(Neerlandica Traiectina XV.) , 340 f r.
Dr. H. P. A. van Eijk onderzoekt in deze studie de varieteiten, frequentie en
expressiviteit van zgn. „mededelingsvormen" in vijf romans van A. Van Schendel. Onder mededelingsvormen
een term die hij terecht verkiest boven de
term „uitingsvormen" van G. S. Overdiep verstaat hij alle vormen „waarin
de romanschrijver uitingen van zij n romanf iguren aan de lezer meedeelt ^wanneer hij zelf als verteller optreedt –, of doet mededelen ` daar, waar een
romanf iguur als verteller optreedt (3) . Het gaat m.a.w. om een inventarisatie
en -- weliswaar in veel minder mate -- om een esthetische evaluatie van de
gevallen van directe rede, van half-directe en half-indirecte rede, en van indirecte
rede, waarin romanfiguren, al of niet actief bij de handeling betrokken of
gewoon maar een onbepaald „iemand", woorden, gedachten en gevoelens uiten
in vij f romans van Van Schendel, gelegen tussen Een zwerver verlie f d en
MUnheer Oberon en Mevrouw. Deze romans werden in hun geheel onderzocht,
hetgeen Schr. toeliet zeer betrouwbare vergelijkende frequentielijsten op to
stellen. Voor elk werk berekende hij de verhouding (in aantal woorden) van
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de mededelingsvormen ten opzichte van de hele roman. Er is geen solieder
basis van frequentie-onderzoek van een bepaald verschijnsel in een roman-oeuvre
denkbaar. De auteur drukt de vrees uit dat zijn tabellenreeksen, evenals zijn
cyf ermateriaal in de Bijlagen, slechts als dor gecij f er zouden voorkomen. Deze
vrees is niet ongegrond. Maar de wetenschappelijke betrouwbaarheid van het syntactisch-stilistisch onderzoek van bepaalde, goed geisoleerde verschijnselen in een
literair oeuvre is maar gediend met de tuchtvolle accuratesse die Dr. Van Eijk zich
als onverbiddelijke stelregel voorhield. Al is, naar mijn gevoel, de interpretatie
van wat hij noemt de „expressiviteit" van al dit materiaal beneden de verwachtingen gebleven, dan levert hij bier toch met feilloze grondigheid dat onmisbare
materiaal zonder hetwelk een wetenschappelijke stilistiek ondenkbaar is. Al valt
het accent in deze studie to veel op de linguistiscbe stilistiek, betgeen ik spijt mijn
grate bewondering voor het onderzoek van Dr. Van Eijk betreur, dan stet ik
mij Been literaire stijlstudie van het proza van Van Schendel meer voor zonder
dat van dit kostbare materiaal dankbaar gebruik wordt gemaakt.
Dit boek is, als men bet tussen de regels leest, een krachtig en bevoegd
pleidooi voor een meer intense samenwerking tussen linguistiek en literaire
stijlstudie -- een samengaan waaruit resultaten kunnen voorkkomen als dit
kostbare boek. Dr. Van Eijks onderzoek leunt aan bij de studies van De Vooys,
Overdiep, Van Haeringen, Salverda de Grave op het gebied van de stilistische
grammatica van het Nederlands, en bij studies van buitenlandse autoriteiten
als L. Spitzer, E. Wellander e.a. Zijn onderlegdheid in de linguistiek stelt hem
in staat begrippen en termen duidelijk of to bakenen, waar het pas geeft
oak tegen de opinies van genoemde geleerden in. Voor al to belaste termen
als Erlebte Rede of style indirect libre smeedt hij er nieuwe met een wel omlijnde betekenis, dit om de verwarring niet nog to vergroten. Deze wetenschappelijke nauwgezetheid die op stevige taalkundige basis rust en de systematische
inductie feilloos doorvoert, is het mooiste sieraad van deze studie.
Uit het eerste hoof dstuk dat handelt over de directe rede, releveer ik graag
de bladzij den over de „compacte zin", nl. een verbandzin of verbandvraag die
naar het uiterlijk afwijkt door besnoeiing van het normaal to noemen zinstype,
maar functioneel een volledige betekenisinhoud overdraagt (89) . Dergelijk
zinstype komt in het proza van Van Schendel vrij frequent voor. Deze eigenaardigheid, waarvan Schr. de f unctionaliteit als literair-stilistisch f enomeen van
dichterbij had kunnen onderzoeken, is een voorbeeld van de stijlcomprimering
die Van Schendels schrij f trant kenmerkt. Wat de frequentie der directe rede
betreft blijkt uit dit onderzoek dat Zwervers I en II en het Fregatschip (resp.
4 %, 0,6 % en 0,12 % van het totaal aantal woorden in de roman) veel
minder directe rede vertonen dan M?jnheer Oberon (ruim 50 %). Deze merkwaardige evolutie kon natuurlijk meer relief krijgen als men er bier niet
behandelde werken uit de tussenperiode nog kon naast leggen en nog ander
ouderdomswerk met MUnheer Oberon kon vergelijken. Dr. Van Eijks studie
moge een aansporing zijn om zijn resultaten to toetsen aan de door hem niet
behandelde werken. Het tweede hoof dstuk dat gewij d is aan de half -directe,
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half-indirecte rede, behandelt een even typerende eigenaardigheid van de prozaschrijver Van Schendel. Ook hier zijn de f requentietabellen zeer verhelderend.
Hieruit blijkt dat vooral in het „j eugdwerk" tot en met het Fregatschi p dit
soort Erlebte Rede vaker voorkomt dan de directe rede. Ook hier zouden wij
graag deze bevindingen conf ronteren met een onderzoek van het werk uit de
zgn. „Hollandse periode". De indirecte rede ten slotte, besproken in het derde
en Iaatste hoofdstuk, neemt met uitzondering van Mjnheer Oberon overal een
groter gedeelte van de roman in beslag dan elk van beide andere mededelingsvormen. Ook hier blijkt uit het „dor gecijfer" Van Schendels voorkeur voor
deze zij delingse, dempende mededeling van gedachten en gevoelens.
Zoals reeds gezegd, meen ik het betrekkelijk gering aandeel van de echt
literair geori'enteerde stilistiek in dit boek to mogen betreuren. De verenging
van het begrip „expressief " tot „emotioneel expressief " die Schr. haast onveranderlijk doorvoert, is daarvan een symptoom. Slechts of en toe suggereert hij
een werkelijk stilistisch-esthetische kwaliteit van de linguistische of zgn. „emotioneel-expressieve" fenomenen die hij ten overvloede signaleert (zo op p. 160163) . De grote suggestieve kracht van Van Schendels proza, die voortvloeit uit
zijn voorlief de voor compacte zinnen, „Erlebte Rede" en indirecte mededeling,
is immers niet op de eerste plaats geconditioneerd door expressies van emoties,
maar wel door de meesterlijke stilistische demping van emoties. Dr. Van Eyk
beef t ons een onmisbare bij drage geleverd om de artistieke stij lkwaliteiten van
Van Schendels proza beter en deskundiger to leren zien en aanvoelen.
M. JANSSENS

MARC GALLS,

Couperus in de kritiek.

Amsterdam, Polak & Van Gennep,

1963, 112 blz. (Reeks Kartons. )
Marc Galle wijdde reeds in 1954 zijn licentiaatsverhandeling aan de Nederlandse literaire kritiek over Couperus. Enkele resultaten van dit onderzoek werden
gepubliceerd in artikels voor De, Vlaamse Gids en Tjdschri f t voor Levende
Talen. De auteur vat nu zijn belangrijkste bevindingen samen in een historisch
geordend overzicht van de literaire kritiek die aan L. Couperus werd gewij d.
Het voorwoord buiten beschouwing gelaten, waarin buitenlandse stemmen over
Couperus' werk even vermeld worden, betref t zijn onderzoek uitsluitend het
Nederlandse taalgebied. Uit dit overzicht, dat met veel citaten wordt geillustreerd,
blijkt duidelijk de waarderingscurve van Couperus' werk van ca. 1890 tot 1960.
De citaten tonen aan dat het lang, beschamend lang geduurd beef t eer de
passende serene sfeer totstandkwam waarin een onbevooroordeelde en op
de artistieke waarden afgestemde evaluatie van Couperus kon voor den dag
treden. De goedbedoelde afwijzingen van zijn werk op zeer losse gronden
door zijn eerste beoordelaars klinken nu hopeloos ouderwets, om niet to
zeggen lachwekkend. Marsman heeft met zijn generatiegenoten betreurd dat
zoveel bedilzucht en moralistische betweterij de onvooringenomen waardering
van Couperus' meesterlijk oeuvre in Nederland al to lang in de weg stonden.
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Wanneer men de eerste uitspraken leest die M. Galle bloemleest uit het
laatste decennium van de 19e en de eerste jaren van de 20e eeuw, komt men
tot de slotsom dat de toenmalige heersende Nederlandse kritiek in krant,
week- en maandblad niet alleen onbevoegd was, maar ook met fundamenteel
onaangepaste normen het werk van deze reus van het Nederlandse proza to
lijf Bing, niet om het als kunstwerk to waarderen, maar wel om het aprioristisch to verketteren en verdacht to maken. Men leze in dit verband de
uittreksels uit recensies door J . van Loenen Martinet, Ds. L. Knappert en
Ds. Hulsmans. Sommige uitspraken van deze goedmenende beveiligers van
de goede zeden werken ook in Vlaanderen gedrukt. Van protestantse towel
als van katholieke zijde, in Noord- zowel als in Zuidnederland vas bet
verzet tegen de „Gids-pornograaf " even hevig en helaas ook bij na even algemeen. Een paar vurige verdedigers van Couperus' naam en faam als Van
Deyssel of Querido zijn veeleer uitzonderingen. Uit M. Galles overzicht blijkt
verder dat de critics uit de jaren 1920-40 een ruim aandeel hebben gehad in de
„Umwertung" van Couperus' werk. Critici als Greshof,f, Marsman, Ter Braak,
Buning, Nijhoff, Donker ; Van Duinkerken, Stuiveling e. r_ hebben hijgedragen
tot een herijking der maatstaven ten overstaan van Couperus. Sindsdicn zijn
verdachtmaking, verkettering en Ieedvermaak omtrent Couperus' persoon en
werk grotendeels weggeebd. Met de publicatie vin de J'erzanzelde lVerken in
1953 die nog eens een vloed van kritieken en zelf s van polemieken over secundaire kwesties veroorzaakte, wend eindelijk het vereiste bronnenmateriaal ter
beschikking gesteld, opdat, zoals M. Galle het uitdrukt, ,,in de toekomst met
grote sereniteit het terrein (...) zou worden ontgonnen" (81). M. Galles verdienste bestaat erin dat hij deze ommekeer in de waarderingscurve met teksten
ter staving en tegen een historische achtergrond overtuigend beef t geschetst.
Opvallend is we!, als men deze recensies doorleest en de bibliografie en de
noten overloopt, dat de Nederlandse kritiek in het algemeen – werken als die
van Wouter Blok en onlangs van H. Van Tricht b.v. niet to na gesproken –
zich bij de Couperus-studie tot dusver van de traditionele methoden en technieken
heeft bediend. Zelfs het structureel en stilistisch onderzoek werd grotendeels
verwaarloosd. Nu de moraliserende en ideologische aanpak eindelijk werd teruggedrongen, is het wellicht hoog tijd dat de studie van Couperus' werk als literatuur, als kunst en met de daartoe passende methoden wordt aangevat. Een
schrijver van Europees formaat eist van zijn taalgenoten een kritiek op Europees
niveau.
M. JANSSENS

Der Do p pelrornan. Eine literatur systematische Studie
giber duplikative Erzählstrukturen. Groningen, J. B. Wolters, 1964,

FRANK C. MAATJE,

162 blz. (Studia Litteraria Rheno-Traiectina. Volumen Septimum. )
De studie van Frank C. Maatje (met een samenvatting in het Engels, een
beknopte bibliografie, een naam- en zaakregister) behandelt een tot dusver nog
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betrekkelijk weinig bestudeerde sector van de romanliteratuur, nl. de dubbelroman.
In het romanonderzoek primeerde tot dusver ook vooral de analyse der tij dsstructuren. Schr. concentreert zich vooral op de geledingen in de ruimte, hoewel
hij vanzelfsprekend de tijdsstructuren niet kan verwaarlozen, vermits, ook in
de roman, geen ruimtelijke structurering denkbaar is zonder de tijd. Schr.
distancieert zich achtereenvolgens kritisch van de opvattingen van G. Muller
en H. Meyer resp. inzake temporele en ruimtelijke verhaalstructuren. Deze opvattingen bleken voor zijn literair-systematische studie minder bruikbaar to zijn.
In deze discussies op theoretisch niveau valt onmiddellijk de buitengewoon klare en ordelijke uiteenzetting van Fr. C. Maatje op. Dit is overigens
een verdienste van het hele werk. Hij behandelt vrij ingewikkelde, op het eerste
gezicht zuiver technisch-f ormele aspecten van het „mehrstrangige" verhalen, die
een „Normalverbraucher" van romanliteratuur van weinig nut kunnen zijn.
Maar zijn uiteenzetting vordert overal klaar, streng-logisch en geleidelijk. Van
zij n tweede deel of toetst hij zij n theoretische werkhypothese aan een aantal
voorbeelden uit de Duitse, Engelse en Nederlandse literatuur. Daarbij volgt
hij de werkwijze van Fr. Stanzel die in zijn standaardwerk over de romantypologie eveneens romantheoretische categorieen „darlegt" aan de hand van
concrete voorbeelden.
De nieuwe aanpak van de romantheorie en – typologie met een accentverschuiving naar de verhalerruimte en verhaalde ruimte (in de plaats van
Erzahlerzeit en erzahlte Zeit) is een verhelderende bij drage. Al volgt Fr. C.
Maatj e het spoor van autoriteiten op dit gebied die baanbrekend werk leverden
voor de analyse der tijdsstructuren, zodat hij van meet of aan kon beschikken
over een uitstekend logisch stramien van onderzoek dat hij op de , ndere
dimensie, die van de ruimte, kon toepassen, – toch boekt Schr, bier resultaten
die het theoretisch romanonderzoek vooruithelpen. Zijn typologie van ruimtelijke
structurering in dubbelromanvorm, onderverdeeld in „Ubergangsf ormen" en
„Vollf ormen", kan standhouden bij een ruimere inductie dan diegene die
Fr. C. Maatj e voor dit onderzoek doorvoerde. Zij n theorie van de dubbelroman
kan worden aangevuld door uitbreiding der onderzochte romans en door verruiming van zij n „immanente Werkinterpretation" over de literatuurgeschiedenis,
maar dit neemt niet weg dat er van zijn studie een stimulerend impuls uitgaat.
Wat betref t zijn analyse van de vij f bestudeerde romans (W. Raabe, Chronik
der Sperlingsgasse ; W. M. Thackeray, Vanity Fair; Th. Mann, Doktor Faustus;
U. Johnson, Das dritte Buch uber Achim; Multatuli, Max Havelaar ; A. Blaman,
Eenzaam avontuur) zijn enkele kritische aanmerkingen niet ongepast. Meer
bepaald in verband met Max Havelaar stelt Schr. sommige zaken niet helemaal
juist. De eenzijdige voorstelling als zou Multatuli zijn boek geschreven hebben
met de bedoeling bet ingedommelde mercantiele Nederland van zijn tijd
wakker to schudden (98) , kunnen wij bier buiten beschouwing laten. Onder
de „Vollf ormen des Doppelromans" onderscheidt Schr. twee typen : 1) een
hij-figuur uit het ene verhaal treedt op als ik-verteller van het tweede -- dit is
„ein ganz seltener Fall", zo wordt gezegd, waarvan Das dritte Buch uber Achim
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een voorbeeld biedt (82) ; 2) een ik-figuur uit het eerste verhaal is de verteller
van het tweede dit komt „hauf iger" voor en als voorbeeld van zulke
„Ich-Rahmenerzahlung" fungeert Max Havelaar (82-83). Nu behoort de Havelaar volgens de bier gemaakte distinctie toch tot het eerste type, vermits een
hij -f iguur uit het eerste verhaal (het Droogstoppelverhaal) , nl. de j onge Stern,
de ik-verteller wordt van het tweede (het Havelaarverhaal) . Men mag zich niet
laten misleiden door Droogstoppel die het Havelaarverhaal wel voorstelt als
zUn boek voor de kof f ieveilingen, terwij 1 dat verhaal in f eite toch maar een
„Trojaans paard" is dat niet Droogstoppel, maar we! Stern als ik-verteller
schreef ! Verschillende karakteriseringen van de temporele en ruimtelijke geleding in het Achim-boek stemmen dan ook overeen met wat in de Havelaar
geschiedt. Zo b.v. wat gezegd wordt over de „Zeitebenen" in Johnsons roman:
„Die beiden Zeitebenen : die historische Zeit oder Achim-Zeit and die gegenwartige oder Karsch-Zeit beherrschen die Duplikation des Geschehens" (95).
Dit geldt evenzeer voor Multatuli's roman die zgz. tot het andere type zou
behoren. Maatj es analyses van de „Duplikation der Personen, der Zeitebenen,
des Raumes" in dit boek zijn zeer boeiend en leerrijk. Toch zou ik niet zo
stellig beweren dat de Havelaar „ein ausgesprochener Raumroman" is (102)
De opzet van de Schr. die zijn onderzoek doelbewust op de analyse van
ruimtelijke „Mehrstrangigkeit" aanspant, heeft hem hies de zaken op de spits
doen drijven. De ontdubbeling in de tijd (en dat op meer dan twee tijdsniveaus ! )
is in deze roman even essentieel als de „Duplikation des Raumes" en ik zou
daarom de voorstelling van Fr. C. Maatj e in dit verband grondig completeren
door een even sterke accentuering van de Havelaar als geniaal gecomponeerde
Zeitroman, die wat de temporele ontgrenzing betreft zeker even interessant
is als Th. Manns Doktor Faustus.
Hiermee hangt ook de al to scherpe scheiding samen die Schr. doorvoert
tussen de wereld der „Nahe" (Droogstoppel, Amsterdam) en der „Ferne"
(Havelaar, Lebak) . Deze werelden zijn niet gescheiden, maar werken op elkaar
in ; de personages in beide werelden, door continenten nochtans gescheiden,
beinvloeden elkaars lot. De interpenetratie van deze ruimten, waarmee een
verstrengeling van tijdsniveaus gepaard gaat, is precies een van de wonderbaarste
aspecten in de structuur van dit slechts schij nbaar tweeledige boek. Zo is het
verkeerd to beweren dat Sjaalman die in het Droogstoppelverhaal rondloopt
„kein Verhaltnis (hat) zu der Raumstruktur, in der sich Droogstoppels Leben
vollzieht" (106 en 108) . Dit is toch een al to scherpe scheiding die de samenhang van het boek in zijn tij delijke en ruimtelijke geleding grondig vertekent.
Sjaalman is geen „komeet" in de Havelaar, zoals Schr. hem voorstelt (106,
noot 2). Als men aanneemt dat een komeet meerdere keren duidelijk zichtbaar
aan het firmament kan verschij nen voor eenzelf de kijker, dan kan men hem
eventueel een „terugkerende komeet" noemen, maar ook dit zou zijn f unctie
in het boek nog danig verengen. Dit voorbeeld moge aantonen hoe het
exclusieve hanteren van ruimtelijke opbouwbeginselen als „Nahe" en „Ferne"
de roman in zijn complexe veelzijdigheid tekort kan doen.
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Een ander detail dat Schr, onjuist voorstelt is dat de Stern-verteller „alles"
over zij n held afweet (112-113, noot 2) . Dit wordt door een duidelij ke onmachtsbekentenis van de verteller in het 18e hoofdstuk tegengesproken (Volledig werk I, p. 259: „Hoe dit zij, ik kan niet bewijzen dat..."). Oak de
fulminerende tussenkomst van Multatuli zelf in de slotbladzij den „ein nichtliterarisches Nachspiel" (118) noemen, lijkt mij ongepast. Dit kan men doer
als men al het voorgaande als „literatuur" en slechts het pathetische slot als
„Durchbruch in den Bereich des Realen" bestempelt (118) . Maar hoe is dit
in overeenstemming to brengen met Multatuli's bevestiging dat het hele boek de
barre realiteit van zijn leven voorstelt, d.w.z. in geen enkel onderdeel „literatuur"
wil zij n ? Oak de karakterisering van de Havelaar als raamvertelling kan en
moet gepreciseerd worden, want het is duidelijk dat deze roman sterk afwijkt
van hier genoemde romantische voorbeelden als die van E. T. A. Hoffmann.
Ten slotte wij s ik erop dat Schr. over het hoof d heef t gezien dat ook de
Havelaar een „Roman uber den Roman" (Schlussbetrachtung, 140) bevat. Ook
dit is een aspect van het boek – m.i. niet het onbelangrijkste – dat de een`
zij dige voorstelling van de Havelaar als „ausgesprochener Raumroman" kan en
moet completeren.
M. JANSSENS
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HET SLOT VAN DE

„ROMAN VAN DE RODS"
1

In 1965 verscheen het eerste deel van een nieuwe uitgaaf van Le Roman
de la Rose', ingeleid door de uitgever-zelf, Felix Lecoy. De geinteresseerden in deze materie zullen zich ongetwijfeld over deze nieuwe editie
verheugen. Hopelijk stimuleert zij de verdere bestudering van dit overmatig bekende, niet overdadig gelezen werk.
In Nederland gaf, al weer even geleden, K. Heeroma de teruggevonden
fragmenten uit van wat hij de Tweede Rose 2 genoemd heeft : fragmenten van het werk van een onbekende Vlaamse dichter, die de Franse
tekst op aanzienlijk oorspronkelijker wijze bewerkte dan Hein van Aken
deed in zijn vertaling 3.
Uit de aard van de zaak is het van wezenlijk belang voor het goed
begrip van de Roman van de Roos nauwkeurig to weten welke betekenis
aan „de roos" gehecht moet worden. Doorgaans blijft men hierover,
althans zeker in de meer recente literatuur, tamelijk in het vage. Misschien om begrijpelijke, hoewel wetenschappelijk weinig motiveerbare
redenen ?
Indien men de betekenis van „de roos" wil achterhalen, valt allereerst
to bedenken, dat het niet onwaarschijnlijk is to verwachten, dat de roos
voor de auteur van het eerste gedeelte van de Rose (Guillaume de Lorris)
een andere betekenis gehad kan hebben dan voor Jean de Meun, die de
tweede helft van het werk schreef. De hoofse sfeer uit het eerste gedeelte
maakt in het tweede plaats voor een `naturalistische', als men wil soms
cynische.
Ik laat buiten nadere beschouwing de betekenis van de roos (rozeknop) in het deel van Guillaume. De laatste uitgever noemt „le bouton,
symbole de l'objet aime" . C. S. Lewis 5, die door Lecoy gelezen werd
1 Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman de la Rose, publie par Felix Lecoy, I,
Paris 1965.
2 De f ragmenten van de Tweede Rose, uitg. door K. Heeroma, Zwolle, 1958.
a Die Rose van Heinric van Aken, uitg. door Eelco Verwijs, 's-Gravenhage, 1868.
Uitg. Lecoy, I, p. XII.
C. S. Lewis, The Allegory of Love, New York, 1958.
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blijkens zijn noot op bladzijde XXXIV (Lecoy noemt zijn boek een
„livre excellent") , stelde echter (blz. 129) , dat de rozeknop niet de
heldin zelf is, maar de liefde van het meisje s.
Over de betekenis van de rocs bij Jean de Meun spreekt Lecoy niet
in zijn inleiding ; Lewis volstaat in zijn samenvatting van het verloop
van het tweede deel met de zinsneden : `The castle bursts into flames.
The defenders fly. Bialacoil is rescued and brought before the lover to
whom (after a Tenth and last Degresslon) he surrenders the Rose. The
Dreamer wakes' 7 . In een voor breder publiek uitgegeven, in modern
Frans bewerkte uitgaaf Le Roman de la Rose g Beef t de auteur de volgende samenvatting van het slot: < C'est le brandon de Venus qui porte
le feu dans la tour de Dame Jalousie. Et les assieges s'enfuirent, epouvantes, Landis que, de la tour ecroulee, intact, le sanctuaire de la Rose
emergeait >> 9.
Om een iets oudere Nederlandse auteur to citeren :
Huizinga vat in zijn „Herfsttij der Middeleeuwen" als volgt samen :
„Want voor den bleeken dienst van een getrouwde dame, die door de
troubadours als onbereikbaar voorwerp van smachtende vereering in de
wolken was geschoven, was nu weer het natuurlijkste erotische motief
in de plaats gesteld : de hevige prikkel van het geheim der maagdelijkheid, gesymboliseerd als de roos, en die to winnen met kunst en volharding" 10. Hij stelt dus de Roman de la Rose als, geheel tegenover de „bleke
dienst van een getrouwde dame" der troubadours om dan in een vrij
vage algemeenheid de roos het symbool „van het geheim der maagdelijkheid" to noemen.
Nochtans heeft, als puntje bij paaltje komt, de roos bij Jean de Meun
een wel jets andere betekenis dan bij Guillaume.
Huizinga vermeldt uiteraard ook de uitgebreide discussies over het
werk in veertiende en vij f tiende eeuw en daaronder de moraliserende
commentaar van Jean Molinet die de roos tot symbool van Jezus maakt 1' .
Daarvoor is uiteraard Jean de Meun niet aansprakelijk. Voor „verheven" interpretaties naderhand evenmin. Ik denk aan die van de dominikaan M. Gorce, wiens interpretatie van de roman als << roman de la
joie>> krachtens de christelijke f ilosof ie van de auteur, weinig de cornplexiteit van de werkelijkheid doet vermoeden 12.
Op blz. 119 daaraan voorafgaande jets algemener : `the mind of a young girl'.
? A.w., 139-40.
8 Le Roman de la Rose, edition etablie par Georges Vertut, Paris, 1965.
s A.w., p. 174.
1° J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen 2 , Haarlem, 1921.
11 J. Huizinga, a.w., p. 208.
12
Aangehaald bij V... Saulnier, La litterasure du moyen -age, Paris, 1948, p. 92-3.
6
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In het hiernavolgende : enkele kanttekeningen, die wezenlijk eigenlijk
als uiting van belangstelling voor dit werk gezien mogen worden en als
poging de belangstelling bij anderen to stimuleren (voorzover niet aanwezig) .
2
In Van Akens versie is allereerst van belang de passage, waarin de
Quene erin toestemt de minnaar in contact to brengen met Suete Ontfane, een gepersonifi^eerde eigenschap van het meisje 13. Terecht is opgemerkt 14, dat het dan volgend gesprek tussen deze beiden gekenmerkt
wordt door een rijkelijk onwezenlijke inhoud. Suete Ontfane zegt, dat
„bij" Been enkele scboonheid heeft die bij zou willen weigeren, aan de
minnaar. Heeft de lezer bier to maken met een geval van homofilie ?
Geen sprake van. Suete Ontfane is in het Frans Bel Accueil, een personificatie van een eigenschap van het meisje, namelijk haar welwillende
gezindbeid ten aanzien van, haar sympathie voor de jongeman. Accueil
is mannelijk, vandaar de personificatie in een mannelijk personage. De
lezer moet dus door de personificatie heenkijken en denken aan een
eigenschap van het meisje. Maar de allegorische voorstellingswijze speelt
Jean de Meun bier toch wel aardig parten ; hij niet eigenlijk Been kans
haar mogelijkheden bevredigend to hanteren.
Men neme ze intussen voor lief, en stelle zich de scene voor tussen
Suete Ontfane die Been enkele „scoenheide So goet" bezit die hij (dat
wil zeggen : zij) de minnaar „ontseide". De minnaar dankt honderdmaal,
„dat hi so coenlike nemen mochte Sijn scoenheide". Omdat (te) lang
wachten verkeerd is, wil hij de Roos nu ook maar meteen plukken, in een
jets latere herhaling : „met groten spele". Dan echter verzet zich onmiddellijk Dangier, bij wie Vrese en Scamelhede zich aansluiten. Zij boeien
de minnaar en verwijten hem, het uit „hovescheide" gedane aanbod van
Suete Ontfane verkeerd begrepen to hebben ; de minnaar zocht aan hem
(versta: haar) „dorperheide" . Suete Ontfane beoogde niet, aldus de
beschermers,
Die Rose u to gevene iet,
Want hen ware sire eren niet.
Haddi geweest van hovesscen sede,
Die Rose en haddi hem niet gebeden.
Gij stond „na sine onnere" .
13
14

Vgl. Die Rose, uitgave E. Verwijs, p. 220 vlg.
C. S. Lewis, a.w., p. 140 vlg.
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Suete Ontfane wordt gevangen gezet, de minnaar verjaagd 15.
Opvallend is, dat in heel deze passage Suete Ontfane (dus het meisje)
Been woord zegt, en Dangier c.s. een afwijzend standpunt innemen.
3
Bijzonder instructief voor het begrip van wat gebeurt, is de bewerking
van deze passage door de onbekende Westvlaamse dichter. De Vlaamse
bewerker van de Tweede Rose laat, geheel in aansluiting op zijn gewijzigde, ontallegoriserende voorstellingswijze, het eerste gesprek verlopen
tussen de door hem als reeel bestaande vrouwenfiguur ingevoerde Florentine en de minnaar, die in de ik-vorm spreekt. En oak verderop spreekt
ook weer in afwijking van de zwijgende Suete Ontfane het meisje
zelf haar mening uit.
De minnaar wordt dus in de versie van de Tweede Rose toegelaten bij
en ontvangen door het meisje-zelf 16 en wel „metten houescen sconen
ontfange Dien is hadde begert so lange". Het meisje neemt hem bij de
hand, zij leidt hem „beuaen met minnen Tote in hare camere binnen".
Zij gaan zitten „up die versche biesen groene vor een bedde". Het meisje
dankt hem voor de haar door de Quene overhandigde „hoed". De minnaar biedt haar dan alles aan, wat hij op aarde bezit, en verklaart zich
bereid alles voor haar to doen wat in zijn vermogen is, zo nodig met
opoffering van zijn leven. Het meisje dankt hem wegens zijn „hoefscheden", en biedt hem, op haar beurt, alles wat zij bezit:
En es dienst no dine en gene
Jn dese werelt groet no Ilene
Die satelic ende eerlic ware
Jnne soudse stille ende openbare
Daer ghise begeret doen dor v
Tallen tiden ende nu (vs. 102 vlg. )
Wat zij bezit, hij mag erover beschikken alsof het het zijne ware.
En omdat zij hem dit toestaat, wil hij niet langer wachten
Taneuaerde dine die behort to v
Want ghi hier bi v hebt al nv
Sulke dine in uwer geleeste
Daer mij n herte meerre f eeste
Ende meerre ioie maken soude
Haddicse dan van alden goude (vs.

120

vlg. )

15 Ed. Verwijs, p. 220-1.
16

Vgl. De tweede Rose, uitg. K. Heeroma, Zwolle, 1958, p. 178 vlg.
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Hij haast zich daarop haar in zijn armen to nemen
Om to plucke hare rose f ij n
Met to vervulne den wille mijn (vs. 132 vlg.)
Op grond immers, aldus zegt hij, van haar vriendelijke woorden en
haar aanminnig gelaat, nam hij aan, dat „verwandelt waer hare raet
Ende dat lichtelike soude sun gedaen" ; met andere woorden: hij meent,
dat „het" nu makkelijk zou gaan.
Het verloopt echter anders dan hij dacht ; want als hij de rose meent
to plukken en zijn hand in die richting brengt, roept Florentine-zelf
(tinders dus dan in de Roos van Van Aken, waar het meisje niets zegt
of doet) Dangier, Scamelheden en Vare to hulp, die hevig tegen hem
tekeer gaan : de duivel bracht u (weer) hier, roepen zij uit ; — zij grijpen
hem bij de handen en houden die achterwaarts vast. Het meisje verwijt
hem, (in de gedachtengang die in Die Rose haar beschermers formuleerden) dat hij haar wilde „scenden", dat hij haar geheel verkeerd begrepen
heeft, haar woorden onjuist heeft geinterpreteerd. Dat komt door Uw
onbeschaaf de „zin", of neen, — verbetert zij zichzelf dat komt, doordat
gij gewoon zijt „dus to doene". Maar ik ben „so dul" niet, „dat ik v
mine rose bode" ; dat ware noch eervol noch hoofs. Hadden Uw f raaie
aanbiedingen ten doel mij to „hoene Ende om uwe loesheit to verscoenne" ? ; beoogde gij door tekenen van minne „mi to rouene die rose
mijn"?
J
Hadde uwe begerte oec vort gegaen
So hadde mi al op ontheert (vs. 217 vlg. )
Maar alles wat gij voorhebt, loopt op niets uit : „Die rose ne wert v
nemmermere". Degene die uw komst mogelijk maakte (ni. de Quene),
kende uw werkelijke bedoelingen niet; zij kende niet uw „quade ghelaet
v arger list"; gij staat naar mijn schande. In steeds krachtiger termen
verwijt zij hem zijn bedoelingen. Maak dat ge uit mijn ogen komt; ik wil
u niet meer zien ; anders roep ik degenen die a naar beneden zullen
stoten,
Al soude v thersen coppijn breken
Ouer wanech sot f el tyran
Quaet smekre ongetrouwe man
Wat hebbic iegen v mesdaen
Dat ghi mi hebt verhaet dus saen
Ende ghi mi dus loselike wilt verraden
Ende berouen to minen scaden
Die werde rose botte f ij n
Daer al ane staet die weluaert mijn (vs. 265 vlg.)
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Hoe Borst gij ooit zo vermetel zijn dat to denken of to doen, waar gij
mijn hart door verdriet ?
Zij verwijt hem alles bedorven to hebben en het zichzelf nu onmogelijk
gemaakt to hebben bij Naar to blijven. De minnaar put zich daarna uit
in verontschuldigingen.
Daarmee eindigt helaas het laatste tot nu toe teruggevonden fragment.
Het is duidelijk, dat de roos (de rozeknop) hier niet kan zijn de heldin
of de liefde van de heldin.
Het is het meisje-zelf dat hier spreekt. Het is ondenkbaar, dat zij zoo
hevig ontgoocheld en vertoornd zou zijn als de minnaar haar vraagt hem
haar liefde
d e to schenken, nadat zij hem „beuaen met minnen" haar kamer
heeft binnengeleid, en hem „alles" aangeboden heeft wat zij bezit. Dit
aanbod is echter beperkt door een restrictie : zij biedt hem alle dingen
en diensten aan, „die satelic ende eerlic ware", dat wil zeggen : betamelijk en behoorlijk. Nu kan men, zeker niet binnen het kader van de in
algemene zin hoofse liefde, de liefde-zelf onbetamelijk en onbehoorlijk
vinden. Dat het meisje volmaakt ontgoocheld is door de poging van de
minnaar „te plucke hare rose zijn", moet dan ook betekenen, dat dit
buiten het betamelijke en eervolle valt. Dat Dan.gier c.s. spreken van de
duivel, kan men als „passende" overdrijving beschouwen, niet echter dat
het meisje spreekt van schenden, totaal verkeerd begrijpen ; haar „rose"
bieden zou, van haar zijde uit gezien, noch eervol nóch hoofs zijn. De
minnaar heeft haar naar de bedoeling verraden, gehoond, onteerd ; hij
staat naar haar schande ; zij beschuldigt hem van „arger list" en „quade
ghelaet". Het is vermetel van hem geweest to denken, dat hij haar tot
haar „scade" zou mogen beroven van haar „werde rose botte" ; hij heeft
haar daardoor een zó grote smart aangedaan dat zij hem nimmer meer
wil zien.
Het is duidelijk wat hier de bedoeling is. De auteur heeft en dit
wordt door de manipulaties van de dichter van de Tweede Roos, die het
meisje als zelfstandige persoon invoerde voor die Tweede Roos nog
duidelijker dan in Die Rose met de roos niet bedoeld : het meisje of
de liefde van het meisje; hij doelt op de geslachtsgemeenschap en bedoelt met de roos het vrouwelijk orgaan. De minnaar zegt ook bijzonder
duidelijk dat hij bedoelde to plukken „hare rose fijn", dus haar roos, de
roos van haar. Niet haar, maar jets van haar.
4
Wie nu met deze kennis van taken Die Rose van Hein van Aken weer
ter hand neemt, kan het slot daarvan gemakkelijk begrijpen. Als gezegd,
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is van de Tweede Rose het slotgedeelte (nog) niet teruggevonden. Daarvoor moet men dus Hein van Akens slotgedeelte ter hand nemen, daarbij
bedenkend, dat Hein van Aken de f iguur van Florentine niet kent en
zich geheel houdt aan de allegorische voorstelling, die hij, in de door hem
vertaalde Franse tekst(en), voor zich had. Het is overigens in Hein
van Akens tekst, dat men een eerste, wage indruk kan krijgen van de
betekenis van de „roos", bijvoorbeeld bij lezing van de passage in het
relaas van de quene in Verwijs' editie op bladzijde 220. De quene was
nooit getrouwd geweest, maar had wel een bijzonder „vrolijk" leven
geleid. In deze gedachtengang adviseert zij niet Florentine, want die
treedt hier dus niet op, maar Suete Ontf ane het leven to genieten :
Want alse u rose verwelkert steer,
Ende u doude vaste an geet,
Die gichten sallen u fallieren,
Want u niemene sal antieren. (vs. 13003 vlg.)
Volkomen duidelijk wordt alles na vers 14003 (p. 236), ais men met
assistentie van Venus overgaat tot de aanval op de burcht van de Roos
met de bedoeling Suete Ontfane to doen geven „die Rosen ende die
bettone 17 Al sinen wi11e met to doen". Aan de minnaar moeten dus
t.z.t. op bevel van Venus de Roos en de knoppen gegeven worden om er
geheel zijn wil mee to doen.
Venus zal het kasteel in vlammen doen opgaan en in elkaar doen
storten ; daardoor zal zij
.so wij t doen maken
Die passage overal,
Dat daer elc toelopen sal;
Sij n Si ridderen, sij n Si papen,
Sij n Si porteren, sij n si cnapen,
En geen en salre achtergaen,
Hine salre penitencie ontf aen.
Dan sal niet wesen onbesceden 18
Seic sal comen in heimeleken cleden,
Die ander sal comen oppenbare.
Die heimelike comen sonder mare,
Sie sijn goede lieden genaemt,
Ende dandre alte sere geblaemt. (vs. 14048 vlg. )
Wanneer het voorgaande de bedoeling van Jean de Meun juist heeft
geinterpreteerd, is het wet duidelijk welke „passage" bier bedoeld is.
17

Knoppen.
18 Verwijs stelt voor : lees onversceden.
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Vlak daarop wordt het verder verduidelijkt. Ter opening van de
aanval op het kasteel, schiet Venus de f akkel in het kasteel,
Ende scoet daerse een maisire 19 gat sach
In dien casteel verborgen staen (vs. 14068 vlg.)
Het gat was er dus al, zij zag het immers, al was het „verborgen".
Dat gat, zegt de dichter verder, had „die nature" daar „gedaen", „ende
wassen 20 tusscen tween pilaren So datmens cume wart gewaren". Men
kan dus het door „de natuur" gemaakte (aangebrachte) schietgat, dat
zich beyond tussen twee pilaren, nauwelijks gewaarworden. De pilaren
waren van zilver en droegen „ene scone beelde". Met de twee pilaren
moeten wel de benen van het meisje bedoeld zijn. Is het „beeld" het
lichaam, althans de tors erboven ?
Essentieel blijft de „maisiere", waar de minnaar spoedig weer over
spreekt, met name over „tbelichdoem in die maisiere, Daer mite comene
es wel diere" . Maar hij wil de „pelgrimstocht" erheen toch graag maken,
met „scarpen ende met bordone". Met een reistas dus en met de pelgrimsstaf (bordone kan ook betekenen en dat is in dit verband zeer
zinvol : lans met een stompe punt) .
Als Venus de burcht in brand schiet, wordt de burcht „ontsteken in
alien sinnen" . Als het vuur „uitbreekt", ontsteekt het heel de wereld,
zodat men het niet meer blussen kan: het verteert mannen en vrouwen,
en zal branden zo lang de wereld zal bestaan.
Het es dat vier vander Minnen,
Dat al die lieden doet ontsinnen (vs. 14121 vlg.)
De verdedigers van de burcht vluchten. Voorzover zij nog sprekend
worden opgevoerd, hebben zij gecapituleerd voor Venus.
Hoof sheid betoogt dat men Suete Ontfane ten onrechte in zijn activiteit
belemmerd heeft. Nu Quade Tonge dood is, kan hij geen kwaad meer
(vertellen). Suete Ontfane behoeft niet bang meer to zijn voor Jalosien;
Suete Ontfane zal „met uwen lieve pliers Al beimelike een goet leven ;
Want bier en es nu niemene bleven, Die u mach letten ocbt mesdoen".
Hoofsheid vraagt Suete Ontfane, daar „die Minne verwint Alle dinc",
„Dat gi den minnare wilt ontfaen", dat hij zich „Jegen dien minnare
wilt gematen, Ende hem die Rose plucken laten". Suete Ontfane voldoet
graag aan het verzoek van Hoof sheid ; ze deelt mee, dat de minnaar de
19
20

Maisire : schietgat.
In het Amsterdamse handschrift staat niet wassen, maar was.
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roos „mach pluckers op die stede, Want wie sijn heimelic bier bede".
Opnieuw dit woord „heimelic".
Dan dankt de minnaar hem (dat wil zeggen Suete Ontfane) 21 en
nam zjn reistas en pelgrimsstaf om zijn weg „in die maisiere" to „quiten". De staf en de reistas gaf „Nature" hem. De reistas was „van enen
velle ende sonder naet". In de reistas bevinden zich „twee welgemaecte
hamerkine, Die Nature hadde sander pine Gemaect" . Noch de Loch zo
welluidend klinkende snaren op zijn citer noch die op zijn harp had de
minnaar liever dan zijn reistas. De minnaar was Natuur voor dit geschenk
bijzonder dankbaar, want hij had daardoor dikwijls „caste" 22 op menige
plaats, waar hij „heimelike woude gaen Dien wech, dien hi hadde bestaen" .
Daarop volgt een beschrijving van de „stijve bordoen" en wat hij
daarmee zoal doet (vs. 1420 vlg.) .
Het is wel duidelijk dat Jean de Meun bier spreekt over het mannelijk
geslachtsorgaan.
Wat dan volgt ik parafraseer niet verder is, in het beeld van een
aanval op het kasteel, een gedetailleerde beschrijving van de „daad",
waarbij Van Aken dan nog wat Verwijs noemt „een vrij platte uitweiding" 23 niet heeft vertaald. Wat wel vertaald werd 24 laat overigens aan
duidelijkheid niet to wensen over. Daaruit blijkt ook, dat het meisje
thans voor de eerste keer een man bij zich ontvangt, — afdoende verklaring voor de felle reacties die in het voorgaande aan de orde kwamen,
Coen pogingen in deze richting werden aangewend.
Nadat een en ander beschreven is, volgt een soort voorlopige —
afsluiting die als volgt luidt :
Daer en was andre intreie engene,
Dan sie selve al moeder ene,
Daermen to poente of mochte doen
Van sinnen stele dien bottoen (vs. 14313 vlg.)
Daar was dus geen enkele andere „intrede" (Frans: entree) dan alleen
deze ene (namelijk het vrouwelijk orgaan), waar men op de juiste
plaats 25 de rozeknop van zijn steel kon afdoen. De rozeknop van zijn
„Met Goede, onsen lieven here", zegt de dichter erbij .
De Franse tekst zegt : Maintes fois ma puis con forte.
23 Die Rose, ed. Verwijs, p. 240, noot 3.
24 Ik bedoel dus de verzen 14209-14315.
25 Te poente kan ook betekenen : op de juiste tijd, maar dat lijkt hier minder op zijn
plaats. Kan het ook betekenen wat de Franse tekst schrijft : « por le bouton cuillir a
point >> : pour ceuiller le bouton comme it f aut ?
21

22
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steel verwijderen is dus :tat geslachtsgemeenschap kamen met de (jonge)
vrouw (voor de eerste maal ?) .
Daarna begint met vers 14317 helemaal aan het slot een soort nieuwe
aanhef, juist alsof het voorgaande niet was verteld.
Nu moghedi horen ende verstaen,
Hoe hi den rosenknop ging bestaen,
Doe hine hadde na sij n begeren.
Hij zal dat vertellen als praktische lering voor het geval gij, jonge
lezer, ermee to maken krijgt. Als namelijk het aangename seizoen aanbreekt, wanneer gij wilt gaan plukken „cnoppen ende rosen", dan moet
gij dat „behendelike" doen. Hij vertelt hoe de minnaar, ,die bedwongen
lach ane die rosere" 26, nu zijn hand kon „steken op Dore die telger tote
ane dien knop" 27. Daarop volgt een beschrijving van nieuwe handelwijzen van de minnaar, die culmineren in de versregels 14351 vlg.
Brengt dit inderdaad een nieuw element in het verhaal, of is dit een
uitbreidende, detaillerende repetitie van het voorgaande? De inleidende
regels (,,Nu moghedi horen ende verstaen") doen lets nieuws verwachten; is het, na wat al behandeld werd, iets nieuws ? Beschrijft hij iets
anders dan de voltrekking van de geslachtsdaad :
Hi dade mingen daer die sade
Soe, men hadse met genen rade
Noch met lusten gesceden weder (vs. 14359 vig.)
Maar dit effect moet oak in het voorgaande het effect geweest zijn !
Onmiddellijk op de aangehaalde regels volgt :
Maer die cnop hi was neder
Gevallen daar int scone gras,
Die weec ende moru was.
Dien upende hi ende wij dde mede (vs. 14362 vlg. )
Suete Ontf ane klaagt dan wel „met enen nedren sachten woerde", dat
de minnaar „gebroeken hadde vorwoerde 28 Ende overdaet ane hem gedaen", maar hoezeer hij daarover ook klaagde, hij (Suete Ontfane) liet
Bedwongen : nauw, dicht ertegenaan. Het Amsterdamse handschrift heeft niet : die rosere,
maar : an die maysiere. Tekenende naast-elkaar-stelling : het (schiet) -„gat” is de „coos".
De Franse tekst heeft : du rosar.
27 Franse tekst : qu'a mon voloir poi la main tendre
As rainsiaus por le bouton prendre.
28 Amsterdams handschrift : uorwarde.
26
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hem plukken „alte gadre Rosen, telgen, blomen ende bladren, Ende alle
to sinen wille leggen, Sonder enich wederzeggen".
5
Jean de Meun, de auteur van het tweede, meest uitgebreide deel van de
Roos, beoogt dus onder het beeld van de aanval op het kasteel een beschrijving to geven van de geslachtsdaad. De coos is het vrouwelijk
geslacbtsorgaan, dat door de minnaar „veroverd" moet worden (en aan
het slot ook veroverd wordt) . Dit alles past volkomen in het gedachtenleven van Jean de Meun, voor wie het sexuele verkeer het tegendeel van
een afkeurenswaardige zaak was.
Ik wil met het voorgaande niet gezegd hebben, dat „niemand" deze
betekenis van de roos (gedeelte Jean de Meun) heeft gezien. Kent men
eenmaal de betekenis en de roos plukken is een omschrijving van de
geslachtshandeling (W.N.T. X111; 1317) dan verstaat men Jeans bedoeling integraal. Huizinga haalt uit de debatten ná de Rose een verdediger van het gedicht aan (Pierre Col), die Lucas II, 23 misbruikt
had „om uit het evangelie zelf to bewijzen dat eertijds de vrouwelijke
geslachtsorganen, de roos van den roman, heilig zijn geweest" 29. Over
het algemeen volstaat men echter heden ten dage met vage aanduidingen
die de niet gewaarschuwde lezer geenszins op het juiste spoor brengen.
In niet weinig gevallen ook hangs men graag een poetisch waas
(,,hoofs") om het gedicht of voorziet het van idealiserend commentaar,
dat al helemaal niet doet vermoeden waarom het Jean de Meun begonnen
was. Het was mijn bedoeling even terug to wijzen naar de bron. Dat
daarin deze „realistische" visie niet op zicbzelf staat, en volstrekt niet
als platitude bedoeld is, maar ingekaderd werd in een grootse, ook
metafysische, tot op zekere hoogte zelfs mystieke conceptie van de natuur,
is weer een geheel ander verhaal, dat bier niet verteld wordt.
+GERARD KNUVELDER

29

J . Huizinga, a.w., p. 207.

251

IN MARGINE
ROEMER VISSCHER EN JACOBUS REVIUS NAAR SCEVOLE
DE SAINTE-MARTHE
De franse magistraat Scevole de Sainte-Marthe (gelatiniseerd Sammarthanus),
1536-1623, om zij n edel, karakter geeerd door zij n vrienden, zo roomse als antiroomse (hij was bevriend met de historicus J. A. de Thou, gelatiniseerd Thuanus, en met J. J. Scaliger die later naar Leiden vertrok), had al vroeg naam als
latijns en frans dichter. Hij is misschien ook door andere nederlandse dichters,
maar zeker door Roemer Visscher en door Revius nagevolgd. Roemer Visscher
vertaalde van Sainte-Marthe enige lief dessonnetten en bewerkte diens vermaan
naar Solon; Revius bewerkte uit een pindarisch zegelied van de f ransman de
purperen passage over de schim van Egmond.
L i e f d e s s o n n e t t e n. Uit Sainte-Marthe's Douze sonnets d'amours traduits des Epigrammes Latins de 1'Auteur, & enuoyez pour estraines a deux Damoiselles", Les Premieres Oeuvvres, Paris 1569, f.85 r vv, vertaalde Roemer
Visscher enige „Tuyters", Brabbeling, Amsterdam 1614, p. 130 vv.
SAINTE-MARTHE
I (f. 85r)
IE suis ayme d'une maistresse telle,
Que d'un tel Bien maint homme est enuieux
Mais tellement sont esbluis mes y eux,
Que ie ne puis mettre mon c rur en elle.
I'en ayme vne autre & la trouue rebelle,
Voyla comment ie souffre pour les deux,
Pour ne pouuoir de Tune estre amoureux,
Pour trap aymer 1'autre qui m'est cruelle.
Pourquoy de Tune helas suis-ie estime ?
Pourquoy de l'autre helas ne suis-ie ayme ?
Amour me nuyt mesme en voulant me plaire.
Car en fuyant la Dame qui me suit,
Car en suyuant la Dame qui me fuit,
Ie suis moy-mesme a moy-mesme contraire.
II (f. 85°)
Depuis le temps qu'aux plus honnestes loix
D'un sainct amour mieux que deuant ma vie
S'est pour vn coup a iamais asseruie,
I'ay veu couler quatre fois douze mois.
Qui le croyra ? ie suis tel que i'estois,
Et pour le cours de Page qui vane,
Tu n'as, Amour, relasche to furie,
Et n'as paye le prix que to me dois.
Mais en amours i'ay si bien rencontre,
Que pour attendre vn heur tout asseure
Ie ne veux point espargner ma constance
Ains le respect de mon Bien a venir
Du mat present m'oste le souvenir,
Et mon espoir nourrist ma patience.
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XII (f. 88r)
Pour tirer de l'amour ce qu'il en faut tirer,
C'est trop peu de Bien dire, & feindre par tes yeux,
Quay que to aymes Bien, d'aimer encore mieux,
L'oeil que ton cueur adore, ou qu'il feint adorer.
Ii faut sus tout, it faut apprendre a endurer,
Et n'estre point vaincu d'un refus rigoureux :
Car la femme ne prise entre les amoureux,
Sinon 1'homme obstine qui s4ait perseuerer.
Nous soulons volontiers estimer entre tous
Ceux-la qui ont en eux ce qui def aut en nous :
Quand vn homme est aueugle, it ne prise rient tant
Que celuy qui iouist de la belle clarte,
Et la femme fait cas d'un courage constant,
Se sentant imparfaicte en sa legerete.
VII (f. 86`')
Puis que mon oeil tasche en vain descouurir
Par sa langueur la langueur de mon ame,
Et que le tien, sui seul cause ma flamme,
Ne volt mon final en me voyant mourir
Besoing seroit deuant toy discourir
Du feu si chaud qui si long temps m'enflamme
Mais ie suis tel quand ie to voy, Madame,
Que seulement ne puis la bouche ouurir.
Or puis qu'au gre de l'archerot vainqueur
le t'ay logee au milieu de mon coeur,
Tu ne peux plus ignorer ma pensee :
Ains la voyant la dedans, to peux bien
Dire tey-mesme a toy mesme combien
Par tes valeurs mon ame est offensee.
ROEMER VISSCHER
2. (p. 130)
Menich sou met recht mijn gheluck benyen/
Om de schoonheyt van haeaj die my bemint
Dan bier tegen zijn mijn ogen so seer verblint/
Dat ick haer gheensins sou konnen veyen.
Ick bemin een tinder die my set ter syen/
Siet hoe rechtvaerdich my liefde plaecht/
Door Liefde t'mywaert/ van die my mishaecht/
Door liefde t'haerwaert/ die my niet mach lyenJ
Waerom ben ick by d'eene Lief en waert ?
Waarom, is d'ander dock voor mijn vervaert ?
Dan Kupido wil met gonst mijn lust bedelven
Want vliedende voor haer/ die om mijn sucht/
En volghende naerstigh die voor my vlucht/
Soo strompel ick rechte voort over my selven.
9• ( p • 134)
Sedert dat ick door natuerlijck nopen!
Tot een wettelijcke Liefde mijn vrolijck leven/
In getrouwe diensten hadde begheven
Soo isser wel Jaer en dach verloopen.
Ick blijf die ick ben! wie sou sulcx hopen/
Dat doors verloopen des tij is spoedicheyt/
Cupido niet sou minderen zijn brandende woedicheyt/
Of de tresoren van gratie my doen open.
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Maer ick vinde int veyen/ soo goede partuur/
Dat ick nu nimmer/ noch tot gheender uur/
Veranderen sat mijn stantachtighe hult.
Die toecomende vreucht daer ick na wacht/
Van teghenwoordich verdriet de pyne sacht/
En d'onseeckere hoop voet mijn seecker gedult.

18. (p. 138)
Om inde handel van Liefde wel to bedyen/
Ist niet genoech dat ghy segt met schoonen schijn/
Duysentmael meer dan ghy zijt verlieft to zijn/
Op haer volmaectheyt die u mach gebenedyen.
Neen/ dan eerst voor al moet ghy leeren lyen/
En van een weygeren terstont niet blyven versuft/
Een Vrouwe sal niet achten den haesten verbluft/
Dan den hertnecten stouten aenhouder in vryen.
Want ghemeenlijck prysen wy aen een aer/
Dat wy aen ons voeten to ghebreken/
Die blinde prijst het ghesichte claer.
Die stomme prijst voor al het spreken/
En die Vrouwen kennende haer wanckele sinner/
Geen ding meer dan gestadigheyt en bem.innen.
21. (p. 140 ; abusievelijk 23 i.p.v. 21)
Nae dat to vergeefs mijn ooch t'ontdecken tracht/
Deur droevich sien/ de droefheyt van mijn sinnen,/
En dat het uwe (de oorsaeck van mijn minnen)
Niet en merckt/ siende mijn lyden onsacht
So ist noodich met de tongh/ uyt to meten het gedacht/
Ontdeckende den brant die is nosh heb geheelt :
Maer als is coom by u mijn uytvercoren beelt/
Mijn mont open to doen/ en heb ick gansch geen macht.
Nu ick dan to danck van het schietende wicht/
U heb gheherbercht in mijn herte dicht/
Mijn ghepeyns u to verberghen heb ick gheen vermoghen.
En daer woonende moocht ghy mercken heel/
En vertellen self teghen u selven/ hoe veel,
Deur u waerd'e/ mijn ziele heeft moeten dogen.

Solons v e r m a a n. Demosthenes, in ziju rede over het droggezantschap
(2 9. 251-256), haalt een groot fragment aan uit de elegie waarin Solon de

tweedrachtige Atheners waarschuwt. Hier was voor de liefhebbers der antieke wijsheid een gulden les. Philippus Melanchthon vertaalde Solons elegie in latijnse elegische disticha. Deze vertaling werd opgenomen in de Sententiosa Poetarum vetustissimorum quae supersunt opera. Omnia versibus Latinis reddita, die gingen bij
de editie van de griekse originelen, I'vco,uo2o7lac a^ atoi rrwv rzocrj rt v, Parisiis,
ap. Ad. Turnebum 1553, f. 5 -6. Sc. de Sainte-Marthe maakte gebruik van Melanchthons latij nse vertaling in „Elegie imitee du grec de Solon", Les Premieres
Oeuvres, Paris 1569, f. 5or -51 v (ed. 1579, f. 87 r-88v met enkele wijzigingen)
om het door burgeroorlog verscheurde Frankrijk met het gezag van de beroemde
staatsman Solon to vermanen. De schutsgodin van de stad Athene vervangt
hij door „ce grand Dieu, dont 1'image nous sommes" . Roemer Visscher heef t
het ernstig solonisch vermaan aan de Fransen met geringe wijzigingen voorgehouden, naar Sainte-Marthe, aan het door burgeroorlog verscheurde Neder2 54

land. De franse tekst volgt hier in zijn geheel ; uit de teksten van Melanchthon
en van Roemer Visscher, die volledig gegeven warden in het Tij dschrif t voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde LXXVIII (1960), p. 64-69, volgen enkele,
met (A), (B) en (C) gemerkte plaatsen ten bewijze van de afhankelijkheid
SOLON, vert. MELANCHTHON
(A) Non urbem superi cupiunt euertere nostram :
Et nobis, nisi sint numina laesa, fauent
Ac nostrae custos arcis Tritonia Pallas,
Perpetua cura moenia nostra tegit.
(B) Haec moneo ciues ,nec fabula ficta putanda est :
Leges atque deum spernere, crede, nocet
(C) Denique uita hominum tranquilla & honesta manebit,
Seruandi leges dum pia cura manes.
11

SCEVOLE DE SAINTS-MARTHE
ELEGIE IMITEE DV GREC DE SOLON 2)
Au Seigneur G. Aubert
Aduocat en la Court de Parlement
AVBERT qui feis par to docte eloquence
Naguieres voir au grand Senat de France
Combien plus vaut la simple verite,
Que les aguets de la subtilite,
Garentissant de sa force venteuse
Ma cause iuste, & neantmoins douteuse,
A toy qui es des enfans d'Apollon
Soot deus ces vers empruntez de Solon.
(A) Ce n'est le Ciel qui sus la pauure France
Pour son plaisir fait tomber sa vengeance
Car quand it n'est par noz maux irrite
Nous nous sentons assez de sa bonte,
Et ce grand Dieu, dont 1'image nous sommes,
Daigne auoir soing de la race des hommes,
Mais telle rage est logee en noz cueurs,
Que nous forgeons nous-mesmes noz malheurs.
L'un pour souler son infame avarice
Vend laschement les droicts de la Iustice
L'autre brullant d'aueugle ambition
Pousse le peuple a la sedition.
Quelqu'un ayant par sa mnauuais mesnage
En vanitez mange son heritage
Pille le peuple, & par mauuais moyens
I1 s'esuertue a r'aquitter ses biens,
Et aux despens de la chose publique
Veut recouurer sa perte domestique.
Et ce pendant en leur Coeur endurcy
De la Iustice its n'ont aucun soucy
De son honneur, de sa maieste saincte,
De son corroux its n'ont aucune crainte
Bien que Deesse elle demeure aux Cieux,
Et qu'elte assiste au Conseil des grands Dieux.
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Cette Deesse icy bas nous regarde,
Et sus noz faits soigneusement prend garde:
Car des mortels nul ne peut, tant soit caut,
Tromper les yeux de ceux qui sont la hault.
Et Bien qu'encor' patience elle endure
Sans dire mot pour vn temps quelque iniure,
Ce nonobstant elle marque de pres
Tous noz forfaits, & s'en souuient apres,
Puis tout d'un coup nous darde sus la teste
Les traits vengeurs de sa iuste tempeste.
Lors ny estats, empires, ny citez
N'euitent pas leers malheurs meritez
Et par cela bien souuent it arriue
Que sous le ioug voyons estre captiue
Telle cite, qui iadis florissoit,
Et en grandeur & en biens se haussoit.
Ou le Discord mutinant le courage
Des citoyens espoinconnez de rage
Les fait brusler d'un mutuel courroux,
Pour se meurtrir eux-mesmes de leurs coups
Ou bien par force en armes les esleue,
Leur faisant rompre ou la paix ou la treue,
Pour mener guerre aux voisins estrangers,
Et retomber en leurs premiers dangers
Car la ruine est la propre vengeance
Du peuple fol qui rompt son alliance.
Si quelques vns eschappent du danger
De leurs pals qu'ils ont veu saccager,
Ny pour cela leur vie infortunee
N'euite pas sa triste destinee.
Bannis, captifs, sans espoir de secours
En pauurete us vont trainant leurs iours,
Et chacun d'eux en si aspre fortune
Porte sa part de la perte commune.
Nul ne se peut si seurement cacher,
Que le Malheur ne le voyse cercher,
Et ne se fourre aux chambres plus secrettes,
Iusqu'en leur lit, & iusqu'en leurs cachettes.
Peuple Francois, escoute bien cecy
(B)
Ce n'est point fable, it est certes ainsi,
Que mal aduient au peuple qui mesprise
Les sainctes loix, que le Ciel authorise
Mais a qui veut l'equite honorer,
La douce paix le viendra bienheurer.
Le iuste honneur qu'on rend a la Iustice
Maintient le bien, ,& corrige le vice,
I1 rompt le coups aux faulses voluptez,
II rend soubz soy les ennemis dontez,
Et ne permet que des maux la semence
Par les citez prenne son accroissance.
I1 scait punir des iuges corrompus
L'iniquite, 1'exces, & les abus,
Et ne permet que les noyses ciuiles
Troublent 1'estat des Royaumes tranquilles.
(C) Bref, en honneur +& en paix florira
La vie humaine, autant comme elle aura
Quelque soucy de voir en sa contree
Florir 1'honneur de 1'Equite sacree.
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ROEMER VISSCHER
(A)

(B)

(C)

TEn is de Hemel niet die op dees Nederlanden/
Met Nij t ontsteecken/ wet zijn wraeckgierighe tanden
Want alsse niet ghetercht wort van onse verwoetheyt/
Soo ghenieten wy overvloedich haer milde goetheyt :
En die God die nae zijn beeldt ons heef t ghewracht/
Draecht sorch voor zijn schepsel/ het menschelijck gheslacht
Nederlantsche Mannen/ dees Solonische claerheyt/
Is cluyt noch droom/ dan Goddelij cke waerheyt :
En al die daer God en zijn ghebodt verachten/
Sullen met verdriet in haer boosheyt versmachten
Met den cortsten/ Heunich en Melck sal vloeyen/
By t'menschelijck geslacht/ so lang als wy ons moeyen
Te hanthaven de Iustitie en goede Wetten/
En de Heylighe Billijckheyt daer beneven setten.

D e s c h i m v a n E g m o n d. De lode maart 1590 behaalde bij Ivry
Hendrik IV een beslissende overwinning op de strijdmacht van de Ligue en de
verbonden spaanse troepen onder bevel van Philips van Egmond, zoon van de
door Alva onthoof de Lamoral. Thuanus, in zijn Historiae sui tern poris (Tomus
V, ed. sec., Coloniae Allobrogum 1630, 53), beschrijft Philips' gesnoef voor de
slag, en zijn sneuvelen. Gabriel Michel Sieur de Roche-maillet, in zijn La Vie de
Scevole de Sainte-Marthe, Paris 1629, p. 215-216, vermeldt dat Sainte-Marthe
zich voornam de grote overwinningen van de wettige vorst to vieren „par vne
Poesie non usitee, & de son inuention. Ce fut par vne tres-belle Ode industrieusement faconnee sur les Lyres de Pindare & d'Horace ... Aussi tost on publia ce
Poeme en diuers endroits du Royaume, & mesmes aux pays estrangers." In 1592
werd to Leiden gedrukt Scaevolae Sammarthani Carmen de victoria apud Evriacurn parta, gevolgd door een latij nse ode aan Sainte-Marthe door Janus Dousa
filius. In zijn latijnse pindarische ode viert Sainte-Marthe terloops ook enige
getrouwen van de koning, onder wie Thuanus (een fragment uit deze Pindarica
volgt hieronder naar Scaevolae Sammarthani Poernata et Elogia, Augustoriti
1606, p. 77-80) . In zijn franse ode (hieronder gedrukt naar Scaevolae et
Abelii Sammarthanorum Patris et Filii Opera Latina et Gallica, Lutetiae Par.
1633, waarin Les Oeuvres de Sc. de Ste-Marthe, Derniere Ed., Paris 1629
aldaar p. 79-82) concentreert Sainte-Marthe zich geheel op koning Hendrik
en de snoever Philips, voor wie hij de schim van de onthoof de vader laat
opdoemen om de renegaat to vervloeken. Revius heef t deze vervloeking nagevolgd in het gedicht „Op de doot van Graef Philips van Egmont" (ed. Smit,
II p. 16-17) . Later heef t hij dit stuk, door naamswij ziging, benut voor het
verheerlijken van de „Eerste victorie der Sweedsche cryghsmacht tegen de ondanckbaere Saxen, Geslagen voor Demnits in November. 1635." (ed. Smit, II
p. 171-172)
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Een fragment uit SAINTE-MARTHE'S
Pindarica ad Christianissimum Regem Henricum IIII.
DE VICTORIA EVRIENSI.
IX.
Animi vel mentis inesset,
Heliconis ille princeps
Iniuria to tanta moueret.
Docti praesidium chori
Nam quid heu dignum cruce
Vestra omnium Thuanus
Feceram, infelix ? nisi forte in auras
Facta inseret vnus Olympo,
Quod tam impiatam progeniem extuli,
Siue ille cheli, seu malit tuba.
Ad caetera insons. Tune quam debes tuo
Ipse parui conscius
Vitam parenti, hanc hostibus
Ingeni tantum tenui phaselo
Impendis, ipsi qui parenti
Propinqua rado litora, seligens
Magno ex aceruo pauca, nec porro hostium. Innocuam eripuere vitam ?
Tot per cadentum vulnera
XIII.
Vnius Egmundi celebrem
Scelus hoc ferum vel ipsi
Sit mihi fas tacuisse caedem.
Vastis in Libuae iugis
X.
Refugerint leones.
Nec to mihi sanguinis opto
Ferus ibat, & paternae
Vltorem, anima o vilis & indiga
Egmundus necis immemor,
Sanioris consul,
Indigna luce proles,
Hanc neque ad curam venio, sed atris
Peditumque equitumque cateruas
Vt to inferum vmbris deuoueam pater,
Parte ex alia ductor agebat.
Mortis propinquae nuncius. Vix talia
Nullus arrogantior
Cum fumus actutum vt leurs
Spernere aduersas acies, sibique
Euanuit, f ugitque longo
Spondere palmam : cumque adeo viris
Cum gemitu arias in auras.
Tot imperaret insolens (nam legerat
Hunc Parma qui vicem suam
XIV.
Ad castra Lottarena gentis
Pauor at repente pectus
Duceret auxiliaris agmen)
Turbati ducis occupat
XI.
Oui visu inauspicato,
Furiis vt concita Maenas,
Etiam hoc ferociebat.
Territus, amens, sine lege ruens
Quin ipsum impatiens morae
Tela se inter Gallica
Et Manium increpabat,
Inijcit morti baud dubiae. Cadentem
Lentum.que acuebat ad arma.
Videre colles, qui Druydum vetus
Cum manifesto in lumine visa
Tenuere nomen, & propinqua Sequanac
Ecce truncati patris
Plausum dedere litora.
Astitit campis mediis imago.
Ille impio late cruore
Manabat atro tunc quoque sanguine
Foedat humum moriens & arma.
Collapsa ceruix, qualis hanc cum frangeret
Iberus ohm carnifex.
xv.
Hoc ore natum agressa, Quae te,
Mora nulla, terrefacti
Dixit, agunt furiae, quis error ?
Occiso duce milites
XII.
Non iam ordines tenere,
Non coeptae insistere pugnae,
Etiamne caede nostra
Sed se trepido temere cursu
Infectas sequeris manus ?
Vertete in turpem f ugam. -At si tibi quid vsquam
SAINTE-MARTHE
Au Roy de France et de Navarre Henri le Grand.
SVR LA VICTOIRE D'EVRY. (vs. 45-124)
Vn de leurs Chefs oubliant la vengeance,
Que iustement son pere desiroit,
Trop anime de venteuse arrogance,
Seul entre tous plus braue se monstroit.
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Comme vn taureau se faschant sur l'arene
De trop attendre vn Lyon furieux,
D'vn pas superbe en muglant se promene,
Tourne la teste & va roi ant les yeux :

Le Libyen, qui void a son rivage
Tygres, Lyons, & Serpens plus affreux,
Ne recognoist animal si sauuage,
Qui n'eust horreur d'vn faict si monstrueux.
Et toutefois ne pense que ie tasche
De t' animer a vanger mon malheur,
I1 n'appartient a courage si lasche
D'oser vn faict de si haute valeur.
Le seul subject qui deuers toy m'addresse,
C'est, que porteur de ton mauuais destin
le t'aduertis de la Mart qui to presse,
Et que ce iour est celuy de to fin.
Autant qu'vn pere a pouuoir de maudire,
Ie to maudis, & d'vn vu plein d'horreur
le to destine a 1'eternel martyre
Des noires nuicts dignes de ton erreur.
I1 dist ainsi, puis comme vne f um, e
Se disparut en fair esuanouy,
Laissant au fils Ia terreur imprimee
Dedans son Coeur du presage esbahy.
Comme en la Thrace vne vineuse Euante
Fleine du Dieu, qui sa raison seduit,
Oyant sonner 1'airain qui 1'espouuante,
Voudrois-tu bien endurer telle iniure
Sans la vanger pour toy-mesme & pour moy? Court furieuse ou son pied la conduit
Car, he bon Dieu! quelle estoit mon offense, Cet homme ainsi plein d'effroy se transporte,
Perd iugement, & d'vn aueugle effort
Qui peust auoir ce tourment merite,
Va sans esgard ou sa fureur 1'emporte,
Sinon que i'ay de ma triste semence
Fend la meslee & s'aduance a la Mort.
Produit vn fils si plein de laschete ?
D'vn lac de sang it arrosa la pleine,
Fils, non pas fils, mais engeance maligne
Et en tombant fit retentir au loin
Sans piete, sans honneur, sans amour,
Les monts voisins & le bord de la Seine,
Engeance ingrate, & vrayment trop indigne
Qui de sa mort voulut estre tesmoin.
De regarder la lumiere du iour.
Les siens alors, qui du coup s'estonnerent,
Qui le croira ? to prodigues la vie,
Voyant ce Chef sous la Mort abbatu,
Que iustement a ton pere to doibs,
Trompez d'espoir a la peur se donnerent,
Pour maintenir ceux-la qui font rauie
Et en leurs pieds chercherent leur vertu.
Cruellement & contre toutes loix.
REVIUS (ed. Smit II 16-8 naar Revius' Hs)
OP DE DOOT VAN GRAEF PHILIPS VAN EGMONT
Als t'Castiljaensche heyr, den Christelijcken coning
Misgunnende sijn erf en wettelijcke croning'
Stont in slach-order op de heyde van Ivry,
Was Egmont niet de man, die aen de Spaensche sy,
Vergetende den val van sijnen trouwen vader,
Het crijchsvolck, door bevel van Parma, bracht to gader
T'was Egmont inder daet : die met een wesen trots,
Een hert vol hovaerdy, en redenen vol spots
Verachtede oock den velt-overstep du Mayne
Die doemael Vranckrijck socht to hechten aen Lorrayne
Door wapen of door list. Als Egmont was aent gaen
Comt schielijck op het velt voor zijne ogee, staen
Een mans-gedaente, lanck, met sidderende leden,
Sijn vader gants gelijck van boven tot beneden,
Moortbleeck van aengesicht, de lippen swart als roet,
Den hals (alsoo het scheen) doorsneden en bebloet
Die met een schorre stem hem dus heeft toegecreten
Wat helsche raserny doet u u selfs vergeten ?
Wat dryf t u dienst to doen aen een die my mij n hoof t
En u u vader heeft soo iammerlijck berooft ?
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Wat had ick doch misdaen, hoe had ick dit verdienet
Die trouwelijck mijn lant en coninck had gedienet ?
Of ist om dat ick dy, oneer van u geslacht,
Onwaerdich mijnes naems ter werelt heb gebracht ?
Dit is mijn erchste daet. sult ghy u ionge levee
Dat ghy my schuldich zijt mijn moorder overgeven ?
Den beul die t'soete licht my afgenomen heeft ?
O boosheyt doer natuyr voor schricket ende beeft !
0 wreetheyt noyt gesien in enich wolf of tyger !
En denct niet dat ick u (als een eerlievend' cryger)
Com noden om to doen de wrake van mijn doot,
Dat most een ander sijn, u siele is to snoot
Maer om u inden gront der hellen to vervloecken
Voorbode van u straf coom ick bier besoeken.
Het woort was nau geseyt, en met een naar gesucht
Het spoock (of wat het was) verloos hem, inde lucht.
Maer Egmont, metter vaert besprongen vande Franssen
Verbystert en verblint raeckt midden inde lancen
Die met een fel gecrijt hem rennen door de huyt,
Hy stortet op den wont en blaest de siele wt.
De heuvelen van Dreux vergroenden als zij t sagen,
Van blijtschap hebben in haer handen oock geslagen
De nymphen vande Seyn', syn ruyters sijn versthooyt
Sijn leger wtgerooft, sijn vaendelen verstrooyt,
En die op eenen dag heel Vrancrijck wilden storen
Hier hebben met den roem de hope oock verloren.
J. C. ARENS
AANTEKENINGEN :
1. Solon letterlijk
Het gemoed dwingt mij dit de Atheners to onderrichten :
Dat wetteloosheid zeer veel rampen aan de stad veroorzaakt.
2. Ook Jean Passerat (1534-1602) en de advocaat Denys Feret hebben S'olons elegie,
de eerste vertaald, de tweede in fel anti-hugenootse zin geparaphraseerd. Hieronder
volgen enkele plaatsen, naar Les Poesies f rancaises de Jean Passerat, ed. P. Blanchemain,
Vol. I, Paris 1880, p. 123 -5 (in Recueil des oeuvres poetiques de Ian Passerat, Paris 1606,
p. 147 vv) en naar La version paraphrastique de l'elegie de Solon volgens het exemplaar
in het Brits Museum (240.f.11 (2)), dat gebonden is achter Poem,e Intrtule L'Y grec
Martel d'Heresie ... Par Denys Feret aduocat a Morel pres Fontaine-Bleau, 1614. Op het
titelblad van La version is bovenaan geschreven „par denys feret 1614". Op de eigenlijke
paraphrase in 24 kwatrijnen, p. 1 -6, volgt Le notable additament a la version paraphrastique de 1'Elegie de Solon, kwatrijnen 25 tot 188, p. 6-38. Op p. 40 en 39
(abusievelijk in die volgorde) staat Solonis Elegia, citata a Demosthene, de ca ysis, quae
adferunt exitium regnis, & magnis ciuitatibus, conuersa a Philippo Melanchthone.
JEAN PASSERAT
Elegie de Solon, qui se trouve en 1'oraison
de Demosthene TtSLOi z7s ra^Oa^reeof eiac : & semble
auoir este escrite au temps que Pisistratus
se feit tyran d''Athenes.
(A) Ce n'est pas Iuppiter, contre nous irrite,
Qui veult faire perir ceste grande cite.
Par le vouloir des dieus & de la destinee,
Elle demeureroit sans estre ruinee.
La guerriere Pallas, fille du tout puissant,
Qui lance comme lui le fouldre rougissant,
L'aime encore & cherit, veille pour sa deffense
Tient les mains desur elle a fin qu'on ne 1'offense.
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(B) Solon to pane ainsi, a fin qu'il t'aduertisse,
O peuple Athenien, de fuyr 1'iniustice,
Mere de tant de maus.
DENYS FERET
La version paraphrastique de l'elegie de Solon.
Quadrin premier.
(A) Non, non, Dieu ne veut pas destruire nostre France,
A ses douze cens ans, ainsi qu'autres Estats !
Dieu bon nous fauorise, encor que son dur bras,
Nous ait vn peu singlet, pour nostre griefue offence.
II.
Pallas la Tritoniene, ains Marie la Regente,
La vincq' Semeramis, Mere au treziesme Louys,
A Dragon pour conseil, dit Gorgonisq' la suit,
Arme', pique en main donc est pour nous vigilante.
(B)

(C)

XX.
Ie dis cecy, Francois, & vous en admoneste,
Fable ou fente ce nest, hier vous le sentiez
Liguez, faits Malcontents, Hugnots, biers public tiez,
Dieu, & Loix mespriser, nuict, ou d'estrc moleste. XXIV.
Bref, l'Estat & la vie humaine est lors tranquille
Et honneste : & demeure en estat tel qu'il faut,
Quand de soing deu, chacun les loix garder se chaut,
Roy regne ayme du peuple : hays tyrans de ville.

ETHOPEE1 N VAN BARLAEUS VERTAALD
Caspar Barlaeus, in 1628 zijn latij nse gedichten bundelend, nam er geen
lief desgedichten in op, maar gaf in de (voor erotische stof f en gangbare) elegische
versmaat een heel boek over gewij de stof f en (Elegiae Sacrae) 1 , reikend van de
schepping der wereld tot het laatste oordeel. Van deze „elegieen", eenentwintig
in getal, zijn er zestien ontboezemingen van bekende personen uit de bijbel,
meestal in de vom van een rede. Zulke gef ingeerde redes - ethopeeen of prosopopeeen die in de oudheid toekomstige redenaars, dichters en geschiedschrijvers
werden aanbevolen en opgegeven – smaakten Barlaeus wonderwel ; hij is, ook als
hij in eigen naam niet zozeer spreekt als wel optreedt, volbloedig rhetorisch.
Onder de gedichten in hexameters Beef t hij in dezelf de bundel vier ethopeeen
over stoffen uit de romeinse geschiedenis. Kort na de uitgave van zijn Poemata
dichtte hij een brief – een bij zondere vorm van ethopee – op naam van Amalia
van Solms aan Frederik Hendrik tijdens diens vermetel beleg van 's-Hertogenbos.
Genoemde ethopeeen komen alien ook voor in de latere uitgaven van Barlaeus'
latijnse gedichten.
1 Casparis Barlaei Antverpiani Poemata, Lugd. Bat. 1628, f. 7
Eorum loco Elegias aliquot sacras exhibeo.

V :

Ab Eroticis ... abstinui ...
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Barlaeus' tijdgenoten hebben van hem vooral gedichten vertaald, die in groter
of kleiner kring actueel waren (hieronder de brief van Amalia) 2 , maar de volgende
geslachten veeleer gedichten over „blijvender" stof f en, bij voorkeur bijbelse en
heidense ethopeeen om hun hoogrhetorische antieke vorm. Enige van deze vertalingen zijn uitgegeven door P. S. Schull in 1835 (zie verderop) . Hieronder volgt
een aanvulling uit mengeldichten en dichtlievende ontspanningen, in druk gegeven
door rechtsgeleerden en een predikant, die ambtshalve aandacht hadden voor
welsprekendheid. De meeste van deze vertalingen schij nen uit hun „j onge j aren"
to stammen. Misschien waxen Barlaeus' ethopeeen hun reeds in de latijnse school
als voorbeelden en oef enstof voorgehouden s.
H. S. V. S., Mengel-dichten, Leeuwarden 1683 en (titeluitgaaf) Amsteldam
1721. Over de auteur Hobbo ,SCHO'TANUS VAN STERRINGA, geboren in 1647, gepromoveerd in de rechten to Franeker in 1673, zie Anton van Duinkerken in
Roeping jg. 1958, p. 185 -7. In een brief aan de drukker van 19 juli 1682 zegt
de dichter dat de vertalingen „in een j onger tij d" gemaakt waren.
P. 65-67 : Reedenen van Judith (p. 67 :) Uijt Barlaeus.
P. 120-123 : Klagte van Lukretia.
Bij deze laatste vertaling is de verwijzing naar Barlaeus waarschijnlijk vergeten.
Twee jaar na het uitkomen van de Mengel-dichten vermeldt Lud. Smids in Gallerye, of to Proe f van .Tyne dichtoe f eningen, Groningen 1685, p. 44 onder degenen
die Lucretia prijzen „Casp. Barlaeus, en sijn vertaaler Sterringa."
Dichtlievende tydkortingen... door Onder de Zinspreuk, Fugant carmina
curas, Leyden 1717 en „Twede druk" (herarrangeerde titeluitgaaf) 1728. De drie
dichters, zich „Aan de Lezer" (1 j anuari 1717) alleen als Zeeuwen bekend
makende, zijn de rechtsgeleerden Johan STEENGRACHT (1692-1743) , Pieter BODDAERT Cornelisz. (1694-1759) en Pieter DE LA RUE Junior (1695 -1770) .
P. 53-58 : Amman aan Thamar, Volgens het Latyn van C. Barleus.
P. 59-62 : Thamar aan Ammon, Naar het Latyn van den zelven.
P. 117-120: Klagte van Lukretia, Aan haren Vader, Man, en Vrienden. Volgens
't Latyn van den Heere C. Barleus.
P. 12 1-12 5 : Aanspraak van Veturia, Aan haren Zoon Martius Koriolanus. Volgens het Latyn van den Heere C. Barleus.
Andreas ANDRIESSEN, predikant to Vere (1699 -1768) , Dightlievend e Uits panningen, Middelburg 1756. In de „Voorreden aan den Lezer" over zijn vertalin2 Over vertalingen uit Barlaeus zie J. A. Worp, Caspar van Baerle, in Oud-Holland, IV
1886, p. 245-247, V
1887, p. 99, VI i— 1888, P . 89-102, VII = 1889, p. 106 en 111.
s Jo. Christ. Knauthius, rector to Dresden, laat in een schooluitgave op Pythagorae carmen
aureum volgen „Casp. Barlaei Orationes II patheticae, una Elegiaca [nl. Iosephi, expostulantis cum lasciva Potipharis uxore}, altera Epica [nl. Caroli Magni, uit de Mandragende Maagd naar Cats), Cum: Analysi Rhetorica, Paraphrasi, Tropologia, & Formulis
loqvendi selectis", Straatsburg 1711 en 1720.
De benedictijn Placidus Schreger bezorgde een, ook voor de jeugd bestemde, uitgave met
verklarende aantekeningen van de Elegiae Sacrae (Pedeponti, vulgo Stadt am Hof, propre
Ratisbonam, 1755), omdat hij Barlaeus als dichter bewondert ondanks zijn heterodoxheid.
De benedictijn heeft stilzwijgend vanwege de aanstotelijkheid van de stof de brief van
Ammon aan Thamar en haar antwoord laten vervallen.
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gen sprekend, zegt hij, „dat ik my, in vroegere j aren, wanneer de meeste der zelve
opgestelt zyn, aan oorden geplaatst zag, daer gene oren voor de Dightkunst to
vinden waren, en 't my dus aan nodige Leidtslieden ontbrak ;" in zijn isolement
nam hij „Vondels lesse" to baat, „dat het overzetten uit vermaarde Poeten, den
aankomenden Poet helpt gelyk het kopieren van kunstige Meesterstukken den
Schilders leerling."
P. 1-5 : De wanhopende Kain Uit het Latyn van Barlaeus.
P. 10-16 : Abraham Gereedt ten offer van zynen Zone Izaak Naar het Latyn
van Barlaeus.
P. 99-104: Zegepralende Judith Uit het Latyn van Barlaeus.
In Poezy van Casper van Baarle, bijeenverzameld ... door Mr. P. S. Schull,
z.p. 1835, staan navolgingen van bijbelse (geen heidense) ethopee^en van Bariaeus
door J. VAN SANTEN, door A. ('= A. van der Hoop Jr?) en door B. B. (=
Baiter Boekholt ?) . Over de twee laatsten zie Schull in de „Aanteekeningen" bij
p. 126 vv. en p. 101 ; over de eerste zegt hij aldaar op p. 26 : „Jacob van Zanten,
leef de in het begin der achttiende eeuw ; was eerst leeraar bij de Doopsgezinden,
later geneesheer to Haarlem ; van hem is de overzetting in gelijke maat en onrijm
met het oorspronkelijk van Miltons verloren Paradijs. De stukken, door ons
geleverd, zijn onuitgegeven en uit de nalatenschap van de Koning afkomstig."
P. 89-93 : van Baarle's Eerste Boeks Vierde Gezang.
Noachs waarschou, Dat de wereld door water soude vergaen. (door
J. van Santen)
P 94-96
Jef ta, Sullende s ij n dogter off eren, spreekt.
( door J. van Santen )
P 231-235 : Ka1n's rede, Na het vermoorden van zijnen broeder Abel. Gevolgd
naar 't latij n van Barlaeus. ( door A.)
P 236-239 : De Machabeeusche Vrouw. (Het latijn van C. van Baarle vrijlijk
naargevolgd) (door B. B.)
J. C. ARENS

HET „SCHOON CONINC SPEL" UIT DBOECK DER
(1580) GEIDENTIFICEERD

AMOREUSHEYT

Het Boeck der Amoreusheyt is een verzameling rijmwerken van verschillende
rederijkers, waarvan vier Antwerpse uitgaven bekend zijn; de oudste „gheprint
tAntwerpen by Guillaem van Parijs, anno 1580" is in het bezit van de Maatsch.
d. Nederl. Letterkunde to Leiden en draagt als signatuur 1497 F 21:1.
F. Kossmann meent dat het Boeck der Amoreusheyt, dat alle kleinere stukken
bevat die in Marius Lauriers Conste der Minnen (1564) voorkomen, bedoeld is
om deze laatste, die sedert 1570 op de index stond, bij de belangstellende lezers
to vervangen. Hij acht het dan ook niet onwaarschijnlijk, dat de Ieperse boekverkoper de samensteller ervan is geweest 1.
1 Het Boek 26 (1940-42), blzz, 321, 332.
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Het is niet onze bedoeling hier de problemen to bespreken, die door het Boeck
der Amoreusheyt gesteld worden. Wij willen enkel wijzen op het volgende, dat
tot op heden aan de speurzin en de aandacht van onze literairhistorici schij nt
ontsnapt 2
Fol. J lv°-J 7v'0 van DBoeck der Amoreusheyt komt voor „een schoon Coninc

Sped voor den minnaers, waerinne vele schoone gheraetselen wt ghegheuen worden, zeer nuechel yck." Reeds een oppervlakkige kennismaking ermee vestigde bij
ons het vermoeden (hetgeen later tot zekerheid groeide) , dat wij bier to doen hebben met een tekst die, behoudens geringe wij zigingen en weglating der eigennamen, woordelijk overeenkomt met cap. 94 en een groot gedeelte van cap. 95
van het volksboek van Margariete van Lymborch, dat zelf een derimage is van
gedicht tot prozaverhaal van de roman van Heinric en Margriete van Limborch,
die gewoonlijk wordt toegeschreven aan Hein van Aken 3 . Dit volksboek, dat
zekere esthetische kwaliteiten bezit, niet het minst omdat bepaalde stukken ervan,
inzonderheid het gehele cap. 94 en het gedeelte van cap. 95 die ons bier interesseren, in kunstige rederijkersverzen zijn bewerkt, is voor het eerst uitgegeven door
Willem Vorsterman to Antwerpen in 1516 4 en opnieuw voor de druk bezorgd
door Fr. J. Schellart in 1952 5.
De varianten die in het „schoon Coninc Spel" worden aangetrof f en, zijn over
het algemeen weinig belangrijk. Zij betreffen vooral uiterlijkheden in de spelling
en laten slechts op enkele zeldzame plaatsen toe de lezing van het volksboek to
verbeteren (wij citeren naar bladzijde, kolom en versregel in de ed.-Schellart)
blz. 97a, vs. 33 Lymb. goede cier, BA goedertier ; 97b, vs. 14 Lymb. dat is tsinste,
BA wie is de ghesinste ; 98a, vs. 25 Lymb. Mer, BA Met; vs. 28 Lymb. Ende,
BA En; 99a, vs. 27 Lymb. rede, BA reden ; 99b, vs. 27 Lymb. take, BA sake;
101a, vs. 5 Lymb. heren, BA ghelieuen ; vs. 15 Lymb. sijn, BA zijt ; vs. 30 Lymb.
prof ect, BA perf ectie ; bib, vs. 1 Lymb. My en, BA Men.
Vaak is niet zonder meer uit to maken welke de oorspronkelijke lezing kan
zijn geweest : blz. 98b, vs. 3 Lymb. vlincken, BA blincken ; vs. 6 Lymb. to seyse
(= to cij nse ?) , BA dees reyse ; vs. 13 Lymb. Joasteren tornueren alle manieren,
BA Gracieuselyck in alle manieren ; 99a, vs. 20 Lymb. breke, BA ghebreke ; 101a,
vs. 14 Lymb. gevuecht, BA ghenuecht ; 102a, vs. 32 Lymb. smaken, BA maken.
2 Heeft wijlen prof. Van Mierlo DBoeck der Amo reusheyt ooit gezien of heeft hij zich
eenvoudig laten leiden door wat to lezen staat in J. to Winkel, Ontwikkelingsgang 2 II,
Haarlem 1922, blz. 340 ? In zijn Letterkunde van de 1Vliddeleeuwen 2 II, Antwerpen,
's-Hertogenbosch z.j., schrijft Van Mierlo aan Marcus van Vaernewijck enige conincspelen
toe, die in BA zouden zijn opgenomen. Wij hebben er slechts dit ene „schoon Coninc
Spel" kunnen in ontdekken en het is zeker niet van Vaernewijck. Wel kunnen wij van
deze Gentse rederijker de „schoon questien oft raetsels der Minnen" in Lauriers Conste,
bij Cornelis vander Rivieren, Doesburg 1564. De enige die er ietwat aandacht heeft aan
gewijd is G. Kaiff, Gesch. d. Nederl. Letterk. in de 16de eeuw I, Leiden 1889, blz.
357-358. Wij hebben thans een editie van de Questien in voorbereiding en zullen er
binnenkort uitvoerig op terugkomen in een bijdrage over het koningsspel in de mnl.
letterkunde.
s Zie echter R. Lievens, Sp. d. Lett. 4 (1960), blzz. 65, 74.
Nijhoff-Kronenberg 3168.
Volksboek van Margriete van Lymborch, Amsterdam/Antwerpen 1952.
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Soms in de lezing van BA een aparte f out en valt die van het volksboek to
prefereren : blz. 97a, vs. 20 Lymb. betert, BA breet is ; 97b, vs. 7 ontbr. in BA;
vs. 13 Lymb. tellen, BA telcken ; 98a, vs. 31 Lymb. hant, BA hadt.
Een enkele maal is de variant het gevolg van het f eit dat het „schoon Coninc
Spel" als een of zonderlijk stuk is bedoeld, dat niet langer verband houdt met de
avonturen die in het volksboek worden verhaald : 102a, vss. 9, 10 Lymb. soude
eens hertogen sone de crone ontfaen Van griecken tware naerder edelheit scande,
BA Soude ghy in sulcx Jonckheere my ontfaen Twaer mijnder edelheyt groote
schande ; vss. 36, 37 Lymb. Ic sal hoopic uwen vadere ter wraken Den soudaen
van babilonien so geraken, BA Ick sal hoop ick uwen vader soo vermaken Dat
wy soo in zijn gratie sullen gheraken.
Tenslotte nog dit: het „schoon Coninc Spel" is niet de eerste bewerking van
een der bekoorlijkste episodes uit de roman van Limborch, met name het koningsspel s , waarbij de namen van de personages uit het verhaal zijn vervangen door
een ongenoemde j onkheer en j onkvrouwe. Reeds eerder was dit gebeurd in de
anonieme bewerking van het tot 246 verzen bekorte spel, die voorkomt in handschrift 75H57 op de Koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage en die door Eelco
Verwij s is uitgegeven ?.
Gent.

W. E. HEGMAN

NOG EENS OVER HOUWAERT
Op een artikel van Dr. F. van Vinckenroye in Leuvense B^dragen van 1963,
pp. 91 en vlgg., antwoordend op een uiteenzetting van mij in Spiegel der Letteren
1963, pp. 222 en vlgg., welk artikel mij eerst onlangs voor ogen kwam, wens ik
na enige aarzeling, omdat er nu al drie jaar tussen verlopen zijn, toch nog eens
terug to komen.
Het gaat er hem om, of De vier W/tterste voor of na Paranaesis Politica zou
geschreven zijn.
Uit het verhaal van Houwaert in Paranaesis Politica, hoe „Waerheyt" hem destijds een bijbel schonk „om de vier Uyterste to beter to moghen beschryven"

... ick wert terstont ghesint de Poeterye,
Met de Phylosphye van my to verdryven,
En my to oeffenen in Goddelycke clergye,
Om de vier Uyterste to beter moghen beschryven
besluit Van Vinckenroye dat dit boek na Parana.esis Politica geschreven werd.
Volgens mij ligt het voor de hand dat het net andersom is : Het schrijven van
De vier W/tterste behoort tot het door Houwaert in P.P. opgeroepen verleden.
g Limb. XI, vss. 67-1068.
Van vrouwen ende van minne, 1VInl. gedichten nit de XIVde en XVde eeuw, Groningen
1871, blz. 52-60.
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Ook in zijn in 1965 verschenen uitgave van De vier iVtterste' 1 komt Van
Vinckenroye bier herhaaldelijk op terug. Op p. 58 specifieert hij dat De vier
Wtterste direct na Paranaesis Politica geschreven werd, en op p. 59 dat in
Paranaesis Politica De vier W/tterste reeds in het vooruitzicht wordt gesteld. Op
p. 49 schrij f t hij dat de dichter in Paranaesis Politica vertelt dat hij van „Waerheyt" een bijbel ten geschenke kreeg en dat hij die nu wilde gebruiken enz., maar
dat nu staat er niet bij Houwaert. En waar op het einde van De vier Wtterste
Houwaert zeif zegt dat hij „dit stichtende morael" destijds zodra hij uit de
gevangenis verlost was (1569) „rasschelyck in dichte stelde", negeert Van
Vinckenroye dat en verklaart hij dat we „dienen omzichtig to zijn met de interpretatie van zulke uitspraak" !
Wat het ontstaan van Parapanaesis Politica betreft wil ik toch nog even verwij zen naar wat ik in mijn boekj e over Houwaert 2 geschreven heb over de in
1584 uitgegeven De Constancia van Justus Lipsius. De Paranaesis vertoont er
enige overeenkomst mee, Houwaert beef t er zelf s de naam van zijn voornaamste
personnage, de nimf Constantia, aan ontleend, zou men zeggen. Als we bier
mogen uit besluiten dat Paranaesis Politica na het werk van Lipsius geschreven
werd is het tevens uitgesloten dat De vier Wtterste, dat in 1583 het imprimatur
kreeg en in 1585 verscheen, na Paranaesis zou ontstaan zijn. Het zou de moeite
lonen het werk van Lipsius met de Paranaesis eens nauwkeuriker to vergelijken.
Nu ik toch aan het schrijven ben: Ik had in mijn Houwaert een aantal verzen
aangehaald die blijk geven van reformatorische gezindheid. Bij twee daarvan,
over de predestinatie en over het lezen van de bijbel
Want Godt en heef t maer ettelij cke menschen vercoren
Door sijn heymelijcke predestinatie

en
Ghy en cont oock gheen recht christen ghewesen
Om dat ghy de schrift niet en hebt doorlesen

op pp. 61 en 62 van De vier Wtterste, had Van Vinckenroye in „Leuvense Bijdragen" 1960, pp. 97 en vlgg., opgemerkt dat ze in de mond werden gelegd van
de „vij and" of de duivel, en dat ze dus de mening van Houwaert niet weergeven,
waarop ik in Spiegel der Letteren antwoordde dat naast de woorden waarmede
deze „vij and" op het toneel wordt gebracht :
De vyant quam by my om mijn siel to vermoorden
En sprack

in de marge gedrukt staat : „De vyant spreeckt somwylen waer (cursivering van
mij) : maer by liegt meest", alsof Houwaert bier zijn eigen aarzeling wil to
kennen geven.
Nu repliceert Van Vinckenroye in zijn artikel van 1963 tot mijn verbazing dat
die marginale opmerking „helemaal niet naast de door (hem) gewraakte verzen
staat" maar zelf s op een andere bladzij de en wel precies bij de verzen
Ghy verlaten sondaer wat nu

fie

rade...

1 Gent 1965 (Kon. Vi. Academie, Bekroonde werken nr. 95) .
2 Joan Baptist Houwaert, Antwerpen 1960.
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Ten eerste heb ik nergens gezegd dat de marginale opmerking naast die verzen
staat. Ik heb gezegd dat ze naast de aanhef van de duivelse toespraak staat,
namelijk, als we die geheel citeren
De vyant quam by my om mijn siel to vermoorden
En sprack : Ghy verlaten sondaer wat nu to rade...
Dat klopt dus volkomen, en wat het lezen van de schrif t betref t, Beef t dat
soms niet de mening van Houwaert weer?
E. DE BOCK

SPIEGELGEBRUIK VAN DE TAAL

Is „Vera Janacopoulos" een muzikaal gedicht?
Vera Janacopoulos
Cantilene
Ambrosia, wat vloeit muj aan ?
uw schedelveld is koeler maan
en alle appels blozen
de klankgazelle die ik vond
hoe zoele zoele kindermond
van zeeschuim en van rozen
o muze in het morgenlicht
o minnares en stank gedicht
er is een god verscholen
violen vlagen op het mos
elysium, de vlinders los
en duizendjarig dolen
(Verzamelde Gedichten, Adam 1960, blz. 57)
Dit lief degedicht is een van de „muzikale composities" uit Engelmans bundel

Sine Nomine en werd, naar het schijnt, in enkele minuten tijds geschreven nadat
de dichter de Braziliaanse of was het een Japanse of een Griekse ? 1 – zangeres
Vera Janacopoulos Mozarts Jupiter-symfonie had horen zingen. Het wordt beschouwd als een klassiek voorbeeld van zuivere poezie. Martinus Nij hof f zei
erover : „De dauw ligt nog op de druiven".
De meeste critici hebben toegegeven dat het een mooi gedicht is. Toch had
1 P (aul) v (an) K (eymeulen) m,eent (in D. Imo. en B. van 1955, blz. 510) dat het een
Japanse zangeres of danseres is. Jose De Ceulaer (in De Standaard van 3 maart 1966)
spreekt over een Griekse zangeres : het opstel is de weergave van een vraaggesprek met
Jan Engelman en de details die hij in verband met de zangeres optekende, makers zijn
mening wet overtuigend. Jan H. Cartens, Jan Engelman (Ontmoetingen 20), Desclee De
Brouwer 1960, blz. 19, zegt dat het een Braziliaanse zangeres was. Van dit laatste werkje
werden vele gegevens in mijn opstel verwerkt. Over het ontstaan zelf van het bier besproken gedicht pubticeerde B. M. Salmon een interessant stukje in Merlyn 1966, blz.
411-412. De auteur brengt er de Ambrosia-cantilene in verband met een reeds in 1928
door Engelman in De Gemeenschap gepubliceerd gedicht „Kanaan". Dit zou tot Vera
Janacopoulos veilig de aanloop kunnen genoemd worden.
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men er veel op aan to merken. Dirk Coster sprak van „roof bouw op het gebied
der muziek" (ten onrechte, zoals we verder zullen zien) . Volgens S. Dresden
werd bier de uiterste grens bereikt waar de woorden zich loszingen uit bun
betekenis. Voor Van Duinkerken was het even onmogelijk ermee in to stemmen
als het niet mooi to vinden 2.
Het grootste bezwaar dat men meende to mogen doen gelden, is wel het f eit
dat dit klankgeheel geen betekenis zou hebben, of liever dat er met de betekenis
d.w.z. met de normale verhouding van woorden en inhoud ` iets niet in de
haak is. Dit zullen we even onderzoeken, niet met het doel het gedicht to
verdedigen, enkel om een aspect ervan, nl. het eigen taalgebruik, to belichten.
De genoemde bezwaren moeten ` vermits iedereen het gedicht mooi vindt
van principiele aard zijn. Daarbij gaat men dan uit van de veronderstelling dat
poezie een kunst is die de taal hanteert als expressiemiddel, en dat ze derhalve
de taal in haar wezenheid moet eerbiedigen. Volgens de algemeen aanvaarde
theorieen nu is de taal een systematisch geheel van willekeurige tekens, die ons
toelaten op een rationeel verantwoorde wijze onze bewustzijnsinhouden uit to
drukken en mee to delen. Als taalkundigen onze woorden „willekeurige tekens"
noemen, bedoelen ze dat onze taal als communicatiemiddel niet bestaat uit klankverbindingen die zo maar op eigen houtj e als kreten b.v. mogen gehanteerd
worden. Ze plaatsen zich dan resoluut op het standpunt van de „beschaaf de"
mens, die geen taal „wil" noemen wat niet – tenminste onbewust – door de
gemeenschap als „teken van ... " werd vastgelegd.
Deze taalkundigen hebben gelijk voor wat ze positief bevestigen, maar m.i.
niet voor wat ze schijnen to ontkennen. Het is waar dat de taal op dit ogenblik
uit willekeurige tekens bestaat, maar dit belet niet dat ze tegelijkertijd ook (... nog
steeds, of ... reeds, of liever ... uiteraard !) onwillekeurige elementen bevat.
Dezelfde elementen kunnen en willekeurig en onwillekeurig zijn. Bij wie uitsluitend rationeel de taal hanteert, worden de willekeurige d.i. conventionele
aspecten bewust ; in de levende taal en zeker in het dichterlijk taalgebruik kunnen
ook de onwillekeurige aspecten heel belangrijk worden. Dit laatste wordt vanzelf sprekend ook door de taalkundigen aanvaard, maar ... al to vaak slechts
theoretisch.
Het typische van Engelman is nu j uist dat hij in dit gedicht – in tegenstelling
niet alleen tot het rationele, maar zelf s tot het expressieve en het dichteriijke taalgebruik niet in de eerste plaats aandacht heef t voor de conventionele aspecten
van de woorden en in de tweede plaats eerst voor de gevoelswaarde en de onwillekeurige aspecten zoals klankexpressie, associaties enz., maar dat hij de verhouding
omkeert. Hoof dzaak worden bij hem de onwillekeurige aspecten, en we mogen
misschien zelf s zeggen dat hij het conventionele karakter van de taal zeer erg
verwaarloost ; zo erg dat we geen antwoord weten op de vragen die de rede ons
bij het horen van taal.
stelt ons uiteraard moet stellen
Nu zouden we kunnen menen dat de bezwaren van de taalkunde uit de weg
2 Jan H. Cartens, o.c., blz. 20.
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geruimd zijn, als men ons zegt dat dit gedicht geen taal, maar muziek is : Engelman noemde Vera een cantilene. Dit nu is m.i, een vergissing. Indien ergens dan
woodt hier het woord muziek zeker metaf orisch gebruikt. Ook „cantilene" moet
mi. een metafoor zijn. Van muziek heeft dit gedicht inderdaad niets, in tegenstelling tot b.v. En rode of Arne Borg 3 . Bij het horen van muziek stellen we ons
immers geen vragen naar de betekenis. Die vragen zijn in ieder geval niet noodzakelijk : de betekenis indien die er is blijft bijkomstig. Wij luisteren. Bij Vera
stellen we ons die vragen wel, en we zijn niet bevredigd als men ons erop wij st
dat het een cantilene is, dat we het alleen moeten beluisteren. We horen immers
niets dat essentieel aan muziek doet denken ; integendeel, alles doet uiteraard als
„taal" aan. Bij het horen van En rade of Arne Borg kunnen we ons die vragen
ook stellen, maar zodra men er ons dan op wijst dat het een „vocalise" resp.
„ritornel en sirene" is, zeggen we „inderdaad !" en weten we dat ons niets
essentieels meer ontsnapt. We horen de muziek, en aanvaarden derhalve dat de
betekenis bijkomstig is .
Vera is dus niet muzikaal, is geen „cantilene" : de indruk van „zangerige
melodie" krijgen we niet door middel van herhalingen, ritme, melodie of klankgebruik die doen we op via de woorden als taalelementen, d.w.z. als dragers
van betekenis. En bier ontdekken we dan het eigen karakter van Vera . want de
woorden functioneren niet als normale taalelementen, ze functioneren door middel van gevoelswaarde, klankassociaties, halo's van bijbetekenissen, allemaal Bingen die de taal veronderstellen, maar in de taal secundair zijn. Ook is er klankexpressie, welluidendheid, taalmelodie – geen muzikaliteit ! Welnu klankexpressie,
welluidendheid en ook taalmelodie houden essentieel verband met betekenis, worden slechts wat ze willen zijn in functie van de inhoud. Dit woodt wel duidelijk
bewezen door het fiasco van verzen als „lanke tr gl / pe pe pe pe pe / ooka ooka
ooka ooka ,/ lanke tr gl / ... " (uit Kurt Schwitters' soonate in uurlauten) waarin
alle betekenis afwezig is. Niet alleen de associaties enz., maar ook de klankexpressieve elementen van Vera moeten derhalve op betekenis berusten.
Welke is dan wel die betekenis ?
We mogen in het gedicht niet zoeken naar dingen die er niet zijn. Ook geen
criteria aanwenden die niet aan dit gedicht aangepast zijn. En we stelden reeds
vast dat de taal hier niet communiceeert zoals ze dat gewoonlijk doet, d.w.z. door
middel van zinnen. Op het eerste gedicht doet ze dat wel, maar dit is slechts
schij n. We moeten om de inhoud to kennen, onze aandacht richten op andere
Voor Arne Borg (ritornel en sirene) zie Verz. Ged., Adam 1960, blz. 168 ; voor En lade
zie verder.
4 Simon Vestdijk, De glanzende kiemcel, Adam 1956 (2e dr.), blz. 124 vv., zegt hetzelfde
uitvoerig in verband met wat hij „musische poiezie" noemt.
s In muzikale poezie is de herhaling uiterst belangrijk zoals in de muziek. S. Vestdijk,
o.c., blz. 137, schrijft : „Stel de betekenis van de herhaling in proza op 5, in de
po^ezie op 20, in de muziek op 100 deze getallen zijn volmaakt willekeurig gekozen, —
dan ziet u gemakkelijk in, dat wat vergeleken met het proza al heel wat lijkt, vergeleken
met de muziek min of meer to verwaarlozen is." Vergelijken wij Vera met En rade dan
zien we onmiddellijk dat het eerste qua herhalingselementen heel ver beneden het
tweede staat.
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taallagen, nl. op de woorden en op de klanken, en er bij voorbaat in berusten
dat de mededeling confuser zal blijven dan in een taalgeheel dat met zinnen
functioneert.
Het is opvallend hoeveel woorden in dit gedicht een traditioneel poetische
waarde hebben, d.w.z. door het poëtisch gebruik in de Nederlandse literatuur en
meer in het bij zonder in Engelmans werk zelf, of ook door hun inhoud in de
algemene taal, met bijwaarden zijn geladen. Dit is betekenisvol. Engelman zelf
suggereert het reeds door de keuze van de titel. De naam van de zangeres vond
hij mooi ; het vreemde karakter van die klankenverbinding roept inderdaad lets
op. Op dat ogenblik wordt al wat hij in zijn overig werk met „Ambrosia" zijn
klassieker aandoende ideale gelief de, tevens godin voor Engelmans poetische
parnassus zou aanduiden, even heel intensief geincarneerd in de concrete en
meet nabij e gedaante van wie door Vera Janacopoulos kan worden aanwezig gebracht. Verder zijn er: vloeien, veld, koel, maan, appels, blozen, gazelle, zoel,
kindermond, rozen, muze, morgenlicht, minnares, slank, god, violen, mos, elysium,
vlinders, duizendjarig dolen. In het overdadig gebruik van zulke poetische woorden schuilt uiteraard het gevaar voor retoriek. Doordat bij met dit poëtisch
materiaal jets heel nieuws bouwt, het op een nieuwe wijze aanwendt, die woorden
met elkaar verbindt op een wijze die we niet verwachten, vermijdt hij echter de
retoriek, die uiteraard veronderstelt dat de dingen „bekend" voorkomen. Al die
werkwoorden, zelf standige naamwoorden en ad j ectieven worden schij nbaar door
de grammaticaal gebouwde volzinnen met elkaar in verband gebracbt ; in feite
echter groeien ze naar elkaar toe door middel van o.m. de uitstralingskracht van
het woodd Ambrosia, de naam van de beminde vrouw die en dit weten we uit
zijn overig werk de dichter boven tij d en eeuwigheid opvoert, zijn godin, zijn
Beatrice tevens, die voor hem aarde en hemel verzoent, in hem de harmonie van
het aards paradijs herstelt. Op dit ogenblik gebeurt dit door de zang van die
aanwezige Vera Janacopoulos, wier „nabij" beeld echter geleidelijkaan opgelost
wordt in de eeiuwige „aanwezigheid-van-op-een-af stand" waarvoor, in Engelmans
poezie, Ambrosia het onvergankelijke beeld is.
In de tweede plaats gaat er een indruk uit van de klanken. Deze klankexpressiviteit d.w.z. de autonome bijdrage van de klanken als klanken tot de betekenisinhoud, is bier wel hoof dzakelijk gelegen in de suggestieve kracht ervan. De aard
van de klinkers en medeklinkers wekt een indruk die verband houdt met wat we
qua inhoud bij de woorden hebben vastgesteld. De dichter is kennelijk in een
tere en toch haast ontheven stemming die haar neerslag vindt in de keuze (onbewust natuurlijk) van bepaalde klanken. Statistisch kan dit bewezen worden. Als
we vergelijken met de percenten in het niet-poetische taalgebruik, stellen we vast
dat de vloeiende 1, de nasale m en de stemhebbende f ricatieven v en z t.o.v. het
totaal der gebruikte klanken van het gedicht gezamenlijk 20,08 '% bereiken,
tegenover een normaal percent van 11,00 ; de geronde klinkers (oo, o, oe(i), ui,
uu, (ou) en u) stijgen van 7,30 in het gewone taalgebruik tot ca. 11,00 %. Anderzij ds daalt of is het procent van de r, de t (en k) en de ongeronde klinkers het270

zelfde als in de gewone taal. Het is zonder meer duidelijk dat klankrijke medeklinkers en geronde klinkers meer met de beschreven stemming harmonieren dan
de stemloze occlusieven en ongeronde klinkers 6.
Het evocatief vermogen van de woorden en de expressiviteit van de klanken
orienteert ons qua betekenis dus in een bepaalde semantische richting. Die betekenis blijft zeer vaag : de dichter maakt immers geen gebruik van de mogelijkheden van communicatie die in de (vol) zin schuilen. Wel doer hij alsof hij die
zinnen iets laat meedelen ; in f eite doen zij echter niet veel meer dan onze aandacht op de mogelijkheden van woord en klank vestigen. Daarin vinden we dan
een semantische „sfeer" die ontegensprekelijk verband houdt ook zonder de
naam „Ambrosia" zouden we dat ontdekken -- met lief de, verering, haast bovenzinnelijke verrukking om een (lichamelijke en,/of geestelijke) schoonheidservaring.
We kunnen zelf s nog heel even verder gaan. In het reeds geciteerde werkj e
over Engelman heeft Jan H. Cartens gepoogd aan de hand van de sleutelwoorden,
het gedicht to ontsluieren. Schrijver meende op grond van die woorden twee
semantische sf eren to mogen onderscheiden : in de eerste twee strof en overheerst
de zintuiglijke ervaring en het besef van vergankelijkheid (vloeien, klankgazelle,
kindermond, rozen), in het tweede gedeelte echter de indruk van ongereptheid
en eeuwigheid (mute, morgenlicht, minnares, god, elysium, duizendj arig) 7 . Het
hoeft geen betoog dat die sferen uiteraard confuus blijven, en dat we bier en
daar wel neiging voelen een vraagteken aan to brengen ; maar typisch is toch
wel dat ook de klanken in die richting wij zen : in het eerste gedeelte zijn de
medeklinkers 1, m, v en z (uit de sleutelwoorden „Ambrosia" en „vloeit") talrijk
en overheersen ook de emotieve geronde klinkers en ook de a's uit Ambrosia, terwijl in het tweede gedeelte de ongeronde ie en i veel vaker en in beklemtoonde
positie worden aangetroffen. Ik weet het : dit is allemaal heel relatief en voor
sommige lezers wellicht ook subj ectief . Maar de klankexpressiviteit is en moet
i.v.m. zulke tere en fijne schakeringen, uiteraard onnadrukkelijk zijn. Het enige
bewijs is dan ook de eigen ervaring bij het lezen en beluisteren.
Verder kunnen en mogen we in de verklaring van de inhoud van dit gedicht
wel niet gaan. Anders zouden we de eigenaard van deze cantilene (?) verraden.
De poetische vondst is immers juist gelegen in het typische spiegelgebruik van
de taal. (De woorden zelf zijn geen weergave van het begrip, het zijn bier
slechts spiegels en in die spiegels onderscheiden we de beelden van wat bedoeld
wordt ; die spiegelbeelden zijn dan ook minder vatbaar en vanzelfsprekend ook
confuser, maar daarom niet minder rijk.) Indien het gedicht qua inhoud duidelijk
werd, zou het zelf s zijn bekoring verliezen en zou mi. het geheel eerder retorisch
aandoen.

6 Meer details in het verslag van mijn lezing tijdens het XXIVe Vlaams Filologenkongres,
cf. Handelingen 1961, blz. 235 vv.
7 Jan H. Cartens, o.c., blz. 28, voegt ook „Ambrosia" bij de eerste groep : dat woord
staat er mi. buiten of liever boven.
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Samenvatting. De taal communiceert normaal door middel van volzinnen, die
woorden als erkende-tekens-voor-begrippen met elkaar verbinden ; de (toevallige) bij betekenissen, associaties enz. van die woorden en de expressiviteit van de
klanken kunnen die mededeling dan ondersteunen.
In dit gedicht wekken de zinnen alleen de indruk dat ze normaal communiceren ; in f Bite doen ze het niet, want de woorden worden niet in hun erkende
betekenis gebruikt. Die indruk doet ons echter wel zoeken naar een betekenis.
We zoeken omdat we duidelijk ervaren met taal dus met communicatie en niet
met muziek – to doen to hebben. Hierbij ontdekken we dan wel een betekenis.
Maar die blij f t uiteraard zeer vaag, want niet de betekenissen der woorden treden
door middel van zinnen met elkaar in verbinding, maar de bijbetekenissen groeien
onder invloed van innerlijke poetische verwantschap ook door het woodd
„Ambrosia" naar elkaar toe. De uiteraard confuse spiegelbeelden in de woorden
ref lecteren elkaar: het spiegelgebruik van de taal. In deze vage beweging van
die beelden is er dan zelf s een zekere ontwikkeling waar to nemen : de atmosf eer
wordt in de loop van het gedicht geleidelijk als het ware gezuiverd, meer ontheven. De aard van de gebruikte klanken zou niet alleen die algemene sf eer, maar
zelf s die verschuiving in de sf eer medesuggereren.
JOZEF BOETS

Ter vergelijking :
En rade
vocalise voor Cavalcanti
Groen is de gong
groen is de watergong
waterwee, watergong
groen is de gong van de zee
Sulina, Braila
Sulina, Brest
Sulina, Singapore
achter de vest
stem die mijn slaap doorzong
waterklok, watertong
koperen long van de ree
Sulina, Braila
Sulina, Brest

Sulina, Senegal
wij d van het nest
hang die mij n ziel doordrong
waterdroom, watersprong
loeiende gong neem mij mee
Sulina, Braila
Sulina, Brest
Sulina, Zanzibar
buiten is best
groen is de gong
groen is de watergong
waterwee, watergong
groen is de gong van de zee
(Verzamelde Gedichten, A'dam 1960, blz. 54 v.)

„DICHTERS EN DER SCHOONHEID ZONEN"
(Albert Verwey en Ste, f an George)

In 1930 verscheen to Berlijn een studie van Friedrich Wolters over Stefan
George rind die Blatter fur die Kunst, waarin ook sprake was van de betrekkingen tussen de beroemde Duitse dichter en zijn Nederlandse confrater Albert
Verwey. De Hollander wordt er voorgesteld als een aanvankelijk benepen man,
die pas door het contact met George „in den Sturmwind einer Erneuerung des
272

heldischen Geistes" werd geplaatst, en aldus tijdelijk enige voeling kreeg met
het moderne Europese geestesleven.
Albert Verwey was het met die voorstelling van zaken niet eens, en beweerde
en bewees dat ze onjuist was in zijn brochure M ?jn verhouding tot Ste fan
George (1934) . Dat is een merkwaardig boekj e, met voor de huidige lezer
minder prettige „herkenningspunten" inzake de Duitse nationaliteit van Verweys literaire vrienden. Over de invloed van Stefan George op zijn Duitse
bewonderaars, schrijft Verwey: „Ik kon mij levendig voorstellen welk een
invloed, vooral op duitsche jongeren, een persoon als de zijne hebben moest.
Duitschland is nu eenmaal bij uitstek het land van de persoonsvergoding. Ook
hoe verleidelijk het voor hemzelf zijn moest die invloed uit to oefenen. Was
ich am liebsten tue, ist drillen, zei hij met nadruk."
Dat is een opmerking uit 1934. Enkele bladzijden verderop citeert Verwey
een stuk van Karl Wolf skehl uit de Frankfurter Zeitung van 12 september 1914,
waarin de eerste wereldoorlog beschouwd wordt als „Der heilige Krieg" waarover George geschreven had in zijn dat j aar verschenen dichtbundel Der Stern
des Bundes : ,,...Dieser ungewollte, uns aufgezwungene Krieg ist dennoch eine
Notdurft, er hat hereinbrechen mussen fir Deutschland and fir die Welt
europaischer Menschheit um dieser Welt willen. Wir haben ihn nicht gewollt,
aber er ist von Gott. Unser Dichter hat ihn gewusst. Er hat diesen Krieg and
seine Not and seine Tugenden gesehen and verkundet, lange ehe noch emn
boses Ahnen durch das Jahr f uhrvor allem Blatterrascheln. Der Stern des

Bundes ist dies Buch der Weissagung, dies Buch der Notwendigkeit and der
Ueberwindung."
Hoe gevaarlijk dergelijke nationalistische Schwarmerei kon worden, ondervond
Wolf skehl nog geen tien j aar later aan eigen lijve, toen hij als j ood een goed
heenkomen moest zoeken buiten de Heimatsgrenzen. Hij stierf anno 1948
in Nieuw-Zeeland. „Exul Poeta" staat er op zijn graf. Dat grafschrift
kan tevens gelden – zij het dan op basis van vrijwilligheid – voor Stefan
George zelf, die zijn laatste rustplaats in Italie zocht (f 1933) toen men het
door hem bezongen „Neue Reich" (1928) dreigde to vereenzelvigen met het
zich reeds manifesterende „Dritte Reich"...
Met het voorafgaande schrjnt meteen de onmiddeilijke aanleiding genoemd
tot de verwijdering tussen Albert Verwey en zijn Duitse relaties. De eerste
oorzaak tot een zekere geestelijke reserve, of althans tot een bewust gevoel van
verschil, lag nochtans elders, en werd door Verwey al veel eerder als zodanig
onderkend. Van januari 1900 dateert zijn zesdelig gedicht De eenzanle (gedrukt
in de bundel Dagen en daden, 1901), dat Stefan George terecht als een literair
portret van zichzelf las. Maurits Uyldert spreekt hierover in het tweede deel
van zijn Verwey-biograf ie (1955), en citeert daarbij ondermeer een oordeel over
George uit een brief van Henriette Roland Hoist. Zij schrijft op 1 november
1900 aan Verwey : ,, ... maar hoevele der gevoelens en verwachtingen uit de
eerste jaren der Nieuwe Gids-beweging keren bij hem (= George) terug,
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maar alles zwakker, in nauwer sf eer besloten, en zonder gezonde realiteit achter
zich. Ik voor mij ben natuurlijk overtuigd dat op den basis dien hij stelt niet
meer dan een warme-kasbeweging kan opkomen, f ij n van geuren, maar tegen
Been wind bestand en die niet Lang kan leven." 1
Aansluitend op zijn cyclisch gedicht De eenzame, had Verwey zelf een eveneens in zijn Dagen en daden opgenomen Zang geschreven, waarvan de slotstrofe het verschil tussen zijn eigen dichterlijke levenshouding en die van
George aanduidt als volgt
GU zit de Koning die enkel uzelven zingt :
Luid is de schrei die door zwaarste gewelven dringt,
Hoog uw gejuich !
Ik mag de Vriend zUn die graag op min aarde lee f::
Zoet is u 't lied waar ik 't leven door waarde gee f,
Schoon min getuig !

Scherp en constant inzicht ! Men moet deze tekst eens vergelijken met het
negende en tiende der „Liederen van het laatste verstaan", die Verwey na
Georges dood schreef (in Het lachende raadsel, 193 5) . De tegenstelling Koning
en Vriend keert erin terug en eveneens de daarmee verbonden noties van
eenzaamheid en aarde : maar nu als klare a f gegrensdheid tegenover anderen
bij George, en leven in en door 't Andre bij Verwey, die tevens uitdrukkelijk
zijn gevoel van „gezaamdheid" belij dt '2 . Men zou kunnen zeggen dat dit gevoel
in andere zin toch ook aan Stef an George niet helemaal vreemd was : namelijk
inzoverre men het begrijpen wil als zijn (nationaal-)historische verbondenheid
met de koninklijke geesten wier optreden hij beslissend achtte voor de loop
van de menselijke beschaving. Deze op de cultus der grote persoonlijkheid
steunende „gezaamdheid", ligt aan de oorsprong van een aantal cultuur-historische
studies van Georges „Jungern". Een indruk daarvan geeft de onlangs verschenen
grote bloemlezing Der George-Kreis, die helaas to oppervlakkig werd ingeleid
met een „Vorwort" van Georg Peter Landman 3) . Er staan ondermeex stukken
in over koninklijke figuren als Plato (Hildebrandt), Frederik II (Kantorowicz),
Shakespeare (Gundolf ), Holderlin (Von Hellingrath), Herder en Goethe
(Kommerell) , jean-Paul ( Wolf skehl) , en Nietzsche (Bertram).
Over de zojuist geciteerde onthullende Zang van Albert Verwey wordt niet
gesproken in diens geschrif t Mjjn verhouding tot Stefan George, en de cyclus
1 M. Uyldert, Dichterlijke strijdbaarheid. Uit het leven van Albert Verwey II, Amsterdam 1955, blz. 158 (vgl, blz. 151, 152) .
2 Ook de eerste strofe van Zang keert min of meer terug in de 35 jaar nadien
verschenen „Liederen van het laatste verstaan", en wel in het achtste gedicht, met de
titel Twee in een
Der George-Kreis. Eine Auswahl aus semen Schrif ten. Herausgeben von Georg Peter
Landmann. Neue Wissenschaffentliche Bibliothek nr• VIII, (met naam- en zaakregister)
Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin 1965, 502 blz.
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De eenzame

wordt daarin slechts even genoemd. Dat is het grote tekort van
die brochure: ze is onvoiledig, of verwijst naar teksten die niet iedere lezer
onmiddellijk bij de hand heeft. Er is nu een wetenschappelijke herdruk van
verschenen, die dit bezwaar althans voor de teksten van Verwey grotendeels
opheft. Maar die herdruk is geen zelfstandig geheel. Hij vormt een onderdeel
van een met steun van het Prins Bernhard Fonds royaal uitgegeven documentatie-bundel, waarvoor blijkens het titelblad Mea Nijland-Verwey, en blijkens
het voorwoord 66k J. B. W. Polak verantwoordelijk is '4.
Meer dan als een uitvoerig geannoteerde tekstuitgave, doet zich dit werk voor
als een archief-in-boekvorm. Tot zijn vele verdiensten behoort dat het de
hiervoor genoemde (en andere) gedichten van Verwey herdrukt in het „biografisch" kader waar ze thuishoren, en tot zijn weinige tekortkomingen dat er
het zo j uist aangehaaide brief f ragment van Henriette Roland Hoist in ontbreekt
minder belangrijke schrijfsels van Gorter en Van Deyssel werden er wel in
opgenomen. Verder schijnen de samenstellers ten onrechte to verondersteilen
dat de doorsnee Nederlandse lezer de vij f tien banden Gesamt-Ausgabe of de
twee delen JVerke van Stefan George in zijn kast heeft staan. Of eigenlijk moet
ik het zo zeggen : er hadden ook van George wel wat meer teksten mogen
worden opgenomen. Nu neigt de documentatie een beet] e tot komparatistisch
eenrichtingsverkeer ; ze bekommert zich meer om Verwey als om George.
Overigens moet ik uitdrukkelijk vaststeilen dat dit boek alleen maar literairhistorisch materiaal verschaft, terwiji het de interpreterende verwerking daarvan
kennelijk aan een toekomstige lezer met studiezin overlaat. Daarom verschijnt
het in zeker opzicht als de spreekwoordelijke mosterd. Want de merkwaardigheid doet zich voor, dat studies waartoe deze documentatie direct aanleiding
zou kunnen geven, al geruime tij d geleden geschreven zijn. Ik wij s op de
Verwey-biograf ie van Uyldert (1955), op het opstel Albert Verweys ultimate
understanding of Stefan George van Th. Weevers (Modern Language Review,
1955) en op de onuitgegeven Zuid-Afrikaanse dissertatie van Wilfried de
Pauw, waarvan de „kern" sedert 1960 voor ieder toegankelijk is in de af zonderlijke uitgave De vriendschap van Albert Verwey en Stefan George (Pretoria 1960) .
Dit f eit had bij de samenstelling van het nieuwe documentatie-boek aanleiding
kunnen zijn tot voortdurende confrontatie, maar is dat heiaas niet geweest 5.
4 Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap. Bijeengebracht en toegelicht door Mea Nijland-Verwey, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1965,
F 32,-. De bundel bestaat uit Brieven en gedichten 1895-1932' (blz. 9-216), A/ beeldingen (9 stuks, ongepagineerd), de brochure van Verwey (blz. 217-286), en een herdruk
van Verweys cyclus Bij de dood van een vriend uit de in 1935 verschenen bundel
Het lachende raadsel (blz. 287-305) . Daaraan zijn zeven bibliografische bijlagen (blz.
309-318), een nog ongepubliceerde vertaling door George (blz. 319), en tenslotte
een Personenregister toegevoegd (blz. 329-335).
5 De Pauw, blz.
52-54 verbindt verregaande conclusies aan de inderdaad opvallende
tekstwijziging in de tweede versie van Georges gedichtje dat begint met de regel
Du allein van Buiten (1915 en 1919) . Het feit dat Verwey in zijn brochure slechts
spreekt van „enkele zeer kleine verschillen", heeft er de samenstelster van de documen-
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De bier genoemde studies worden slechts even vermeld in de algemene literatuurlijst die als derde bijlage fungeert, en waarop men tevergeefs zoekt naar
de in dit verband belangrijke Brie f e aus Neuseeland van Karl Wolfskehl, in
de door Margot Ruben bezorgde bundel Zehn Jahre Exil (1958) .

* * *
Literatuur-historici werken niet zelden langs en over elkaar been. Vandaar
dat volkomen onafhankelijk van de grote Verwey-documentatie en in
hetzelfde (herdenkings) jaar een Duits boekje van Rudolf Pannwitz kon verschij nen over ... Albert Verwey and Stefan George ' s . De bij na vij f entachtigj arige „Charontiker" toont zich daarin een goed kenner en vertaler van Verweys
poezie, en blijkt nog steeds een groot George-vereerder. Hij doet een loffelijke
maar niet overdreven verhelderende poging om de „nationalistische" houding
van Stefan George op to helderen, maar laat daarbij de beschouwingen van
J. E. Spenle en Otto Diehl intake resp. „1'allemagne nouvelle" en Georges
„Deutschtum" towel onbesproken als onvermeld.
Er staan veel goede opmerkingen in dit boekj e, maar men moet ze opvissen uit
welluidende Schonrednerei die met abstracterij en als de volgende werkt : „Gemeinsam ist ihnen die westgermanisch-keltisch-romanische Kultur, die bei Verwey germaniscb, bei George romisch betont ist. Ferner das unteilbare Stromgebiet des Rheins ..." Und so weiter. Und so fort. Of over het „unmittelbar
wissen" van de weissagende Prophet and Meister tij dens de eerste wereldoorlog
„George glaubte, dasz von Deutschland eine Erneuerung ausgehen wurde : fur
Deutschland, Europa, die weisze Rasse ... Der Krieg erschien ibm Bann als
der Einbruch des verwandelnden Dionysos, der vor ibm nicht gewesene
Moglichkeiten schuf, indem er Ur- and Untergrunde and Keimschichten empor
and ans Licht hob. Sollte er nun einen biologischen Prozesz, den einer Schwangerschaft, unterbrechen, Weil das erwartete Kind in Siinde gezeugt war ? Er
durf to nicht seine Schuler ihres einheitlichen and einsinnigen Schwunges berauben, Burch den nicht nur sie mit ibrem Volke verbunden waren, sondern
auch ihr Valk mit ihnen" .
Pannwitz onderneemt ook een interessante poging tot literair-historische situering van Verwey en George. Hij ziet de Hollander in de realistisch-naturalistische traditie van Walt Whitman, en de Duitser in die der vormgevende
geest van Poe en Mallarme. Dat wit voor Verwey zeggen : werkelijk, horizontaal, natuurlijk, organisch, vegetatief, afbeeldend en belijdend. Voor George:
tatie (blz. 180, 191, 277) waarschijnlijk toegebracht geen speciale aandacht aan dit
gegeven to schenken. Dit gebeurt evenmin in het nog to noemen werk van R. Pannwitz.
s Rudolf Pannwitz, Albert Verwey and Stefan George+. Zu V erwey's hunderstem Geburtstag, 35e Veroffentlichung der Deutschen Akademie fur Sprache and Dichtung Darmstadt, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1965. De tekst (in 4 hoofdstukken)
eindigt op blz. 56, waarna nog volgen : de 7 gedichten van George aan Verwey
Verweys cyclus BJ de dood van een een vriend, met de Duitse vertaling van Pannwitz
(drukfout op blz,. 80) ; en tenslotte het gedicht Der Dichter. Albert Verwey zum siebzigsten Geburtstag uit Pannwitz' bundel Wlasser wird sichv ballen (1963) .
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ideeel, verticaal, cultureel, beheerst, verstandelijk, scheppend en prof etisch.
Natuur en gemeenschap bij Verwey, tegenover kunst en individualisme bij
George. Op een of stand van een halve eeuw doet het destij ds geldende onderscheid wel wat overbewust-systematisch aan. Verwey lijkt dan meer verwantschap
met de koninklijke dichter-profeet George to vertonen, dan hij zelf blijkbaar
heeft vermoed. Ergens is ook hij de (romantische) „Dcchter en der Schoonheid
Zoon" gebleven, voor wie de poetische roeping een zekere rituele „verheffing"
impliceerde : een ( anti-naturalistische) verheffing met name boven de langs
„religieus-wij sgerige" weg benaderde gewone-mensenmaatschappij .

Hoe moeilijk de poezie is, kan mede blijken uit het feit dat de verwijdering
tussen Verwey en Stefan George werd bespoedigd door het misverstaan van de
aan elkaar opgedragen verzen. Verwey spreekt daarover in zijn brochure en
Beef t dan een aanwij zing voor de interpretatie van zijn aan George verzonden
gedicht Tot de God in zjjn l eed (1919) , dat verscheen in de bundel De uw g
naar het licht, van 1922. De Nederlandse dichter wendt zich in dit vers herhaaldelijk tot een persoon die wordt aangesproken als Min stille Meester, en in
wie de alom bewierookte George ten onrechte zichzelf zag. „Het tegendeel
was waar" schrij f t Verwey : „Die Meester was de in de dichter zelf werkende
macht wier onverbiddelijkheid hem noodzaakte zwijgend toe to zien, terwijl de
vriend die hij lief had, aan zijn voeten onderging" .
Verwey duidt hiermee een voor zijn eigen poezie zeer belangrijk motief aan.
Dit motief is min of meer als leidraad to volgen in een overigens niet overdreven strak gecomponeerd essay van de Londense hoogleraar Dr. Theodoor
Weevers 7 . Zijn boekje Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey wijst
voortdurend op gedichten waarin sprake is van gestalten of stemmen waaraan
de dichter Verwey al schrijvende gehoorzaamde.
Nadat hij de verborgen kracht aanvankelijk had beschouwd als een onbereikbare
en demonische „Meester", is Verwey, via een stadium van „vertrouwende aanhankelijkheid", tenslotte gekomen tot een innige identiteitsbeleving, waarin zijn
eigen stem volkomen samenviel met die van de „Verborgene" . Aldus ontstond
de bewustwording die hij aanduidt in de titel van zijn in 1924 verschenen
bundel De maker. Weevers' essay besluit met een bespreking van deze bundel,
die uitmondt in een visionaire verbeelding van 's dichters lief de tot de beminde
vrouw en tot de verborgen „Meester" : in een en dezelf de, aarde en hemel
omspannende gelukservaring (het gedicht Het ontu'aken) .
Dit boekj e is het resultaat van j arenlange studie en bewij st grote, uit
liefde voortkomende kennis van Verweys dichtwerk. Die kennis vindt zijn
gelukkigste uitdrukking in de analyses van een aantal afzonderlijke gedichten,
7

Dr. Tb. Weevers, Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Een inleiding

tot zijn poezie, Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, nr. 17, Tjeenk Willink,
Zwolle 1965, F 6,25.
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waarbij de interpreterende auteur niet alleen aandacht heeft voor de zuiver
„taalkundige" betekenis van de tekst, maar ook voor de stilistische. Soms geven
prosodische kenmerken zelf s op krasse wij ze de doorslag bij zijn interpretaties.
Een sterk voorbeeld daarvan is zijn mening dat het gedicht Aan een lie fdezuster
(uit De maker, 1924) tot Hadewych moet zijn gericht ... omdat dit vers,
evenals het vroegere De kenf likten van Hadewych, wend geschreven in „een
assymetrische troubadours-strof e" . Weevers meent : „De vraag ( naar de identiteit van de liefdezuster) wordt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
beantwoord door de strof evorm van dit lied."
Iets dergelijks kan bij Weevers gepaard gaan met konsekwenties op ander
terrein. Op de voorlaatste bladzij de van zijn essay identif iceert hij de aan het
strand geziene vrouwenfiguur uit het gedicht Het ontwaken met de in een
soortgelijke landschap optredende vrouw uit het gedicht De gestalten van mjn
levenstUd ... „(dat) eveneens in strofen met een onregelmatig wisselend rijmschema" werd geschreven. Maar hij knoopt daar nu nog een andere identificatie
aan vast. Want terwijl hij zonder enige argumentatie van de tekstverklaring
in de biografie overstapt, vereenzelvigt hij deze vrouwengestalte met de wettige
echtgenote van Verwey.
Professor Weevers maakt wel meer onverwachte zwenkingen. Bijvoorbeeld
wanneer hij in zijn Inleiding de onlangs gelukkig weer herdrukte studie Albert
Verwey en de idee van S. Vestdijk ter sprake brengt ' 8. Na to hebben vastgesteld
dat Vestdijk in plaats van de tekst van Verweys gedichten ten onrechte diens
voorwoord bij de verzamelde uitgave (1911) daarvan tot uitgangspunt neemt,
tracht Weevers zijn eigen mening kracht bij to zetten ... door verwijzing naar
een under beschouwend prozastuk van Verwey ! Natuurlijk heeft Weevers
gelijk als hij zich verzet tegen een interpretatie die de of zonderlijke verzen
(tev ergeef s !) tracht to conf ormeren aan het theoretisch a-priori van een zg.
totaal-Idee. Maar zijn enig geldige argument staat pas een zestigtal bladzijden
verderop. Namelijk daar, waar hij op grond van eigen lezerservaring uiteenzet
dat Verweys gedichten of zonderlijke organismen zijn. Hun onderlinge verwantschap en daarmee het complexe geheel der zg. „Idee" op de achtergrond, kan
pas achtera f worden vermoed, en leidt dan tot de beleving van Verweys dichtwerk als „een gigantische symf onie van beelden en zangen" .
Het feit dat dit verschijnsel geenszins uniek is in de literatuurgeschiedenis,
schijnt Weevers to ontgaan. Dat komt omdat hij, na Vestdijk, ook op zijn
beurt het slachtof f er is geworden van Verweys eigen interpretaties. Deze dichter
laboreerde aan overbewustheid aangaande de neerslag van zijn levensbeschouwing
in zijn verzen, en aangaande de door hem overschatte bovenpersoonlijke waarde
daarvan in religieus-wij sgerig en maatschappelij k opzicht.
Het kan zijn dat Albert Verweys „gehoorzaamheid" aan de bovenpersoonlijke
's S. Vestdijk Albert Verwey en deg idee, tweede druk, Polak & Van Gennep, Amsterdam
1965, Fl. 19,50. Dit fraai uitgegeven boek (215 blz. gebonden) is een fotografische
herdruk van de in 1939 onder dezelfde titel verschenen studie ; het heeft dus de
„vooroorlogse" spelling.
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verbeeldende kracht der zich openbarende totaal-Idee (of wat hij daarvoor
hield), hem als dichter verhinderd heef t bepaalde verzen to schrappen of in
portef euille to houden. Weevers schrijft dat op blz. 32 en blz. 33 van zijn
essay. Maar ik zou daarbij kunnen opmerken dat dan Verweys zelf -kritiek heef t
gef aald, doordat ze niet onderkende dat die bepaalde verzen al to zwak waxen .. .
en derhalve niet afkomstig konden zijn van de bovenpersoonlijke „Meester"
der Idee-poezie ... Een andere goede dichter zou in zo'n geval „gewoon"
zeggen dat zijn gevoel niet echt was geweest, of dat de spanning ontbrak. En
zijn zelfkritiek zou de rest doen.
Prof. Weevers beschouwt de door hem bewonderde dichter to veel als ongewoon en uitzonderlijk. Wanneer Verwey over een rijpe vrucht schrijft en
daarbij voortborduurt op de gedachte aan de eeuwige voortgang van sterven
en geboren worden, heet het dat hij de dingen ziet „als met de blik van een
god voor wie de jaren momenten zijn" (blz. 20) . Weevers' enthousiasme is
soms niet to stuiten. Naar aanleiding van een rijmloos gedichtje schrijft hij op
blz. 66 : „Door de rijmloosheid is er aan het vers ook Been grens. Zij n trillingen planten zich voort tot in het eindeloze ... bij de versgevoelige openen
ze de blik op de onbegrensde, oneindige ruimte van de eeuwigheid."
Verweys gedicht Op de duinto p eindigt volgens Weevers „met een van zijn
diepzinnigste gedachten". Ik zou hem een zorgvuldige herlezing van Lodewijk
van Deyssels Frank Rozelaar willen aanbevelen. Weevers heef t ten opzichte van
Verwey geen last van lectuur-herinneringen. Vandaar dat hij zomin bij zijn
citaat op blz. 39 aan Herman Gorter moest denken, als bij de transcendentie
van de aardse geliefde in het slotgedicht van de bundel De maker. Zoals gezegd, beschouwt Weevers het gedicht Het ontwaken als een apotheose van het
„Meester"-motief der geidentificeerde dichterlijke kracht. Blijkens blz. 30 ziet
hij echter in het gedicht Cor Cordium reeds zoiets als een anticipatie op deze
apotheose. Ik zou zelf nog verder terug willen gaan, door to wij zen op de
mogelijkheid van een in dit verband symbolische interpretatie voor het jeugdgedicht Persephone.
Maar Weevers wil de bundel De maker ook op andere gronden als een eindof keerpunt beschouwen. Volgens hem is er nadien in Verweys vormgeving een
vernieuwing opgetreden die duidelijk tot uitdrukking komt in de twee j aar
later verschenen bundel De legende van de ruimte (1926), waar de dichter
rijmloze „praatverzen" schrijft : „in de poezie van Verwey iets nieuws", aldus
Weevers. Ik zie dat niet zo precies zitten, omdat ik nogal wat „pratende"
verzen van vroeger datum meen to kunnen aanwijzen.
*

*

Maar genoeg. Dergelijke detail-opmerkingen zijn uiteindelijk minder belangrijk als de eenvoudige constatering dat Professor Weevers een verhelderend
boekje over het dichtwerk van Albert Verwey heeft geschreven, dat bovendien
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goede opmerkingen bevat over het „gedachtelijk" aspect van het f enomeen
in het algemeen : een in onze tijd beslist geen overbodige luxe'.
In dit verband nog even terugkomend op het rijke Documentatie-boek van
Dr. Mea Nijland-Verwey, zou ik tenslotte willen aantekenen dat men daar op
blz. 263 en blz. 264 een opmerking van Verwey aver George aantreft die,
samen met een aantekening by Uyldert (dl. II, blz. 152), bij zonder duidelijk
aangeeft hoe streng afwijzend de Nederlandse dichter stond tegenover ieder
gedachtelijk a-priori in de poezie. Het behoort vooralsnog tot de raadsels van
Verweys eigen dichterschap, dat zijn oeuvre niet zelden de indruk maakt aan
dit standpunt min of meer vreemd to zijn.
poezie

Emines-Rhisnes (lez Namur), jan. 1966.

MARTIEN J. G. DE JONG

's Geschikter voor een „eerste kennismaking" met Verweys poezie, lijkt mij overigens
het kortere en door zijn zakelijkheid ook helderder betoog van Professor Weevers, in
het zojuist verschenen Jaarboek van de MaatschappU der Ned, ltk., Leiden 1965, blz.
11 e.v.
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Auguste Jean Stecher. RLV, 30e j., 1, 35-73.
STERKENS - A. Van Duinkerken {W. J. M. A. Asselbergs), Remi Sterkens.

Brabantia, 13e j., 5, okt., 198.
WURTH L. C. Michels, J. F. X. Furth en de Nederlandse letterkunde. LT,
223, feb., 74-75.
JEUGDLEKTUUR
Een praatje over jeugdlectuur ; interview met G. Vercammen. Het vrije

woord, 9e j., 2, f eb., 28-30.
VERTALEN
H. Hennecke, On translating poetry. Yearbook of comparative and general
literature, 13, 5-12.
H. U. Jessurun d'Oliveira, Origineel en vertaling. Merlyn, 2e j., 1, nov. 1963,
3 -21
Die Kunst des Ubersetzens ; hrsg. von der Bayerischen Akademie der Schonen
Kunste ; Red. Clemens Graf Podewils. Munchen, Oldenbourg, 1963. 305 pp.
J. J. Oversteegen, Aktiviteiten van de Stichting voor vertalingen. Jong Ned.
literarr tij dschrif t, le j., 4, 28-31.
Das Problem des Ubersetzens ; hrsg. von Hans Joachim Storig. Stuttgart,
Goverts, 1963. XXXIII ! -F 488 pp.
A. Westerlinck { J. Aerts}, Vertaalkunst, weg naar Europa. DWB, 109e j.,
9, nov., 651-58.
LITERATUURWETENSCHAP
F. Balk-Smit Duyzentkunst, Grammatische strukturen en tekstinterpretatie.
LT, 224, apr., 185-90.
W. H. Bruford, Interpretation and information. Orbis litterarum, XIX, 1,
3-11.

W. v. Einsiedel, Literatur and Literaturen. Merkur, 18e j., 2, nr. 192, 150-59.
J. Elbek, Die sogenannte Analyse. Orbis litterarum, 19e j., 4, 205-14.
E. Frenzel, Sto f f -, Motiv- and Symbol f orschung. Stuttgart, Metzler, 1963.
VII '+ 112 pp.
Sammlung Metzler, Abt. E, Poetik.
Geschichte der Textuberlie f erung der antiken and der mitt elalterlichen Literatur. 2. Uberlie f erungsgeschichte der mittelalterlichen Literatur. Zurich, At-

lantis V. 843 pp.
G. Gonggrijp, Belletrie en wetenschap. Rekenschap, lie j., sept., 102-115.
M. A. K. Halliday, The linguistic study of literary texts. Proceedings of the
9th Congress of linguists, 302-07.
H. A. Hatzfeld, The problem of literary interpretation reconsidered. Orbis
litterarum, vol. 19, 2,/ 3, 49-65.
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W. Hollerer, Moglichkeiten der Interpretation literarischer JVerke. Orbis litterarum, vol. 19, 2/3, 49-65.
W. Kohne, Literaturgeschichtsschreibung. Erlangen, Junge, 1963. 128 pp.
W. Lockemann, Die Bntstehung des Brzdhl problems. Meisenheim, Anton
Hain KG. VI + 212 pp.
H. Pongs, Das Bud in der Dichtung. 2. Voruntersuchungen zum Symbol.
2. Auf 1. Marburg, Elwert, 1963. 750 pp.
H. P. Teesing, Der Standort des Interpreten. Orbis litterarum, vol. 19, 1,
31-46.
M. C. Van den Toorn, Sentimentaliteit als grootheid in de literaire terminologie. NTg, 57e j., 4, 260-71.
R. Trousson, Plaido yer pour la Sto f fgeschichte. RLC, 38e ., 1, j an.-maart,
101-14.
P. J. H. Vermeeren en W. Gs. Hellinga, Codicologie en filologie. X. Paleogra f ie. SpL, 7e j., 2, 1963-64, 104-07. Id. XI. Rubricatie. Ibid., 3, 205-07.
Id. XII. Illuminatie. Ibid., 4, 266-68.
M. Wehrli, Mehrfacher Schriftsinn ; Interpretationsprobleme ho f ischer Dichtung des Mittelalters. Orbis litterarum, vol. 19, 2/3, 77=89.
R. Wellek en A. Warren, Theorie der Literatur Theory of literature} ; aus
dem engl. ubertragen von E. and M. Lohner. Frankfurt/Berlin, Ullstein, 1963.
326 pp. = Ullstein-Bush 420-21.
SOCIOLOGIE
J. C. Daan, Het poezie- album. Neerlands volksleven, 15e j., 2, voorj aar,
186-235.
H. Dyserinck, Over de bet ekenis van Georg Lukacs voor het sociologich
literatuuronderzoek. SpL, 7e j., 2, 1963 ,/64, 93-103.
R. Escarpit, Sociologie de la litterature. 3me ed. Paris, Presses Universitaires
Que sais-je, 777.
de France
H. N. Fugen, Die Hauptrichtungen der Literatursoziologie and ihre Methoden ; emn Beitrag zur literatursoziologischen Theorie. Bonn, Bouvier. VII +
215 pp. = Abhandlungen zur Kunst-, Musik- and Literaturwissenschaf t, 21.
Trivialliteratur ; Auf satze hrsg. von Gerhard Schmidt-Henkel, Horst Enders,
Friedrich Knilli, Wolfgang Maier. Berlin, Litecrarisches Colloquium. 226 pp.
LITERATOLOGIE
E. Fischer, Zeitgeist and Literatur; Gebundenheit and Freiheit der Kunst.
Europaische Perspektiven.
Wien, Köln, Zurich, Europa-V. 128 pp.
Dial
ektischer
Materialismus
and Literaturgeschichte. Neue
Goldmann,
L.
Rundschau, 75e j., 2, 214-29.
A. Huxley, Literatur and Naturwissenscha f ten. Neue Rundschau, 75e j •, 2,
232-42.
K. Sinnhoffer, Het mensbeeld in de nieuwe lit eratuur. NSTn, 20e j., 4,
maart-april, 102-116.
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ESTHETISCHE KATEGORIEEN
K. Ouboter, Kitsch. V. Slot beschouwingen. Ontmoeting, 17e j., 4, j an.,
119-26.
STREKKINGEN
C. Amery, Mammon au f dem Dach ; zum Ende des Renouveau cat holique.
Frankfurter Hef te, 19e j., 1, j an., 47-54.
K. Goldammer, Religionen, Religion and christliche Of f enbarung ; emn
Forschungsbericht. Nachtrag. DVj, 38e j., 1, maart, 111-38.
J. Hermand, Jugendstil ; emn Forschungsbericht. 1918-1962. I. DVj, 38e j.,
1, maart, 70-110.
GENRES
DRAMA - M. Dietrich, Das moderne Drama; Stromungen, Gestalten, Motive.
2. i berarb. and erw. Aufl. Stuttgart, Kroner V., 1963. 714 pp. Kroners
Taschenausgabe, 220.
U. Ellis-Fermor, The frontiers of drama; with an introduction by Allard yce
Nicoll and a bibliography by Harold Brooks. 2nd. ed. London, Methuen. XIII
+ 162 pp.
C. H. Hoy,

The hyacinth room; an investigation into the nature of comedy,
tragedy and tragicomedy. New York, Knopf. 317 pp.
M. A. Leaska, The voice of tragedy. New York, Speller. 313 pp.
A. Schone, Emblematik and Drama im Zeitalter des Barock. Munchen, C.

H. Beck. 240 pp.
Het versdrama. Raam (NR Roeping), 6/7, maart-april. {Bijdragen van J.
Boelens, M. J. G. De Jong, A. McLeish, J. Diets, J. Swart, H. H. J. De Leeuwe,
R. Motmans, M. Fondse, A. Van Marken, L. Rens, J. H. Cartens, C. Tindemans,
A. Rutten).
EMBLEMATA – E. F. Van Monroy, Embleme and Emblembucher in den Niederlanden ; 1560-1630; eine Geschichte der 1'andlungen ihres Illustrationsstils ;

hrsg. von H. M. von Erf f a. Utrecht, Haentj ens, Dekker & Gumbert.
B. Berger, Der Essay; Form and Geschichte. Bern, A. Francke.
ESSAY
283 pp = S ammlung D alp, 95.
HELDENLIED C. M. Bowra, Heldendichtung ; eine vergleichende Phanomenologie der heroischen Poesie aller Volker and Zeiten [Heroic poetry] ; von
Hans G. Schurmann ins deutsche ubertragen. Stuttgart, Metzler. 656 pp.
LUISTERSPEL A. J. Van Dulst, Hoorspel : radiob^drage aan moderne literatuur. Ontmoeting, 17e j., 5, f eb., 129-37. [Gevolgd door : ]
K. Ouboter, Begin van een gesprek hierover. Ibid., 138-41.
E. K. Fischer, Das Horspiel ; Form and Funktion. Stuttgart, Kroner. VII '+
Kroners Taschenausgabe, 337.
327 pp.
A. P. Frank, Das Horspiel ; vergleichende Beschreibung and Analyse einer
orm, durchge f uhrt an amerikanischen, deutschen, englischen and
neuen Kunst form,
franzosischen Texten. Heidelberg, Winter, 1963 { 64). 217 pp. = Frank-

furter Arbeiten aus dem Gebiete der Anglistik and der Amerika-Studien, 8.
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H. Schwitzke, Das Hors piel ; Dramaturgie and Geschichte. Köln, Berlin,
Kiepenheuer and Witsch, 1963. 488 pp.
NOVELLE B. von Wiese, Novelle. Stuttgart. Metzler, 1963. VI H- 89 pp.
Sammlung Metzler, Abt. E., Poetik.
ROMAN -- R. Alter, Rogue's progress; studies in the picaresque novel. Cambridge, Massachutsets, Harvard U.P. XI '-I- 148 pp.
A. Demedts, Is de roman veroordeeld ? TVL, NR, 2e j., 4, nov., 49-54.
F. C. Maatj e, Der Do p pelroman, eine literatursystematische Studie uber du pli-

kative Erzahlstruktur. Groningen, J. B. Wolters, VII 4-F- 165 pp.
K. Migner, Romantheoretische Aspekte im Roman. Welt and Wort, 19e j.,
3, maart, 67-71.
H. Servotte, Romanonderzoek
1, jan., 42-54.

: verwezenl^kingen en wensen. DWB, 109e j.,

THEMA'S EN MOTIEVEN
Arents, An twerpen in dick_ t en lied. 23. [1832-40]. Antwerpen, 1Oe j
dec., 177-84.
R. W. Brednich, L'olkserznhlungen
u and Volksglaube von den Schicksals fral%en.
Helsinki, Academia Scientiarum Fennica. 244 pp. = FF Communications,
LXXXI, 193.
A. Deblaere, Genad e als literair cootie f . Streven, 17e j., dl. 5, f eb., 448-55.
J. Van Haver, Lou ginus en de Longinuslegende in het Nederlands taczlgebied.
2. Handelingen Kon. Zuidned. Maatschappij voor taal- en letterkunde en
geschiedenis. XVIII. 323-64.
M. J. G. De Jong, Preromantiek en „Medea". LT, 226, okt., 487-96. [Jan
Vas, Bilderdijkj .
P. De Keyser, Honderd jaar Artevelde-verering. Jaarboek Kon. Hoofdkamer
van retorijke De Fonteine, 1962/63. 125-37.
De m ythe in de literatuur ; o. red. Dr. B. A. Van Groningen, Dr. G. Kazemier, Dr. J. C. Brand Corstius ea. 's-Gravenhage, Servire. 160 pp.
R. Trousson, Le theme de Promethee da ps la litterature europeenne. 1-2.
Geneve, Droz. 291, 258 pp.
J. Vercammen, Brugge in de letterkunde. Wikor, 12e j., 7,/8, juli-aug.,
162-67.
POETIEK
V. Van den Bussche, Moeder, hoort gi) mU ? Jeugd en cultuur, 9e j., 5, feb.,
210-15.
G. Castor, Pleiade, poetics; a study in 16th century thought and terminology.
j Cambridge, Cambridge U.P. VII + 208 pp.
G. H. Crump, Speaking poetry. London, Dobson. 2nd ed. VIII '+ 231 pp.
W. Diemer, Leven met gedichten. Groningen, Stabo. 188 pp.
W. Friedman and Ch. McLaughlin, Poetry; an introduction to its form and
art. Rev. ed. New York, London, Harper & Row. XVII + 253 pp.
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J. Garelli, Poesie et tern poralite. Les temps modernes, 19e j., 213, f eb.,
1392-1408.
A. W. De Groot, The description of a poem. Proceedings of the 9th Congress
of linguists. 294-301.
J. Van Ham, Methoden bij de karakterisering en waardering van poezie'.
SpL, 7e j., 1963/64, 4, 293-304.
H. U. Jessurun d'Oliveira, Het gedicht als wer gild. Merlyn, 2e j., 3, maart,
1-23.
M. Landmann, Die absolute Dichtung ; Essays zur philoso phischen Poetik.
Stuttgart, E. Klett, 1963. 212 pp.
H. H. Lieb, Der Um fang des historischen Metaphernbegri f f s. Kiln. {Diss.).
IV + 158 pp.
L. Lerner, The truest poetry. New York, Horizon. X -}- 221 pp.
S. R. Levin, Poetry and grammaticalness. Proceedings of the 9th Intern.
Congress of linguists. 308-15.
J. et R. Maritain, Situation de la poesie. 3me ed. Brugge. Desclee de Brouwer.
140 pp.
A. Reniers, De filosofische interpretatie van de poezie. Dialoog, 4e j., 2,
winter 1963,/64, 106-114.
H. Villiger, Kleine Poetik ; eine Ein f uhrung in die Formenwelt der Dichtung.
Frauenfeld, Huber. 150 pp.
STILISTIEK
H. J. M. F. Lodewick, Literaire kunst. 2de dr. 's-Hertogenbosch, L. C. G.
Malmberg. 176 pp.
F. C. Maatje, Stil and Struktur. 2. LT, 221, nov. 1963, 490-91.
KRITIEK
H. Coombes, Literature and criticism. Baltimore, Penguin. 160 pp.
V. Hall, A short history of literary criticism. London, Merlin P. XIII '+
184 pp.
M. Janssens, Een betwist probleem : de objectiviteit van de literaire criticus.
Handelingen Zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis, XVIII, 189-202.
Maszstabe and Moglichkeiten der Kritik. {bijzonder nr. van) Sprache im
technischen Zeitalter, 9/10.
W. Righter, Logic and criticism. New York, Chilmark. IX i+ 148 pp.
H. Servotte, Hedendaagse standpunten in de literaire kritiek. SpL, 7e j., 2,
1963,/64, 108-13.
W. Schumaker, Elements of critical theory. Berkeley, California U.P., London,
Cambridge U.P. XI + 131 pp.
R. Wellek, Concepts of criticism; ed. and with an introduction by Stephen
G. Nichols j r. 2nd ed. New Haven, London, Yale U.P. 403 pp.
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WERELDLITERATUUR
R. M. Alberes, Geschichte des modernen Romans {Histoire du roman moderne} ; aus dem f rant, i bersetzt and bearb. von Karl August Horst. Dusseldorf, Köln, Diederichs. 447 pp.
Die Literaturen der Welt in ihrer mundlichen and schri f tlichen Uberlie f erung;

hrsg. von Wolfgang von Einsiedel. Zurich, Kindler. XIX I+ 1402 pp.
Overzicht der Nederlandse, Franse, Duitse, Engelse literatuurgeschiedenis ;

tot stand gekomen in onderlinge samenwerking van de leraren van het Praediniusgymnasium to Groningen. 9e dr. Groningen, J. B. Wolters, 16 pp.
COMPARATIME
J. C. Brandt Corstius, De betekenis van een kleine literatuur voor de studie
van internationals letterkundige verschUnselen. Hand. 28e Ned. Filologencongres, 68-75.
A. Cioranescu, Principios de literatuua comparada. Universidad de La Laguna.
137 pp. Universidad de La Laguna; Secretariado de publicaciones. Facultad
de Filosof is y Letras.
A. Gerard, Sur la crise de croissance de is litterature corn payee. RLV, 30e j.,
6, 533-43

W. Krauss, Problere der vergleichenden Literaturgeschichte. Berlin, Akademie V., 1963. 17 pp. = Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse fur Philosophie, Geschichte, Staats-, Rechts- and
Wirtschaf tswissenschaf t, Jg. 63, 1.
SPREIDING, INVLOED
Les di f f icultes qu'eprouvent les petites nations a faire connaitre l eur litterature
a l'etranger. Van taal tot taal, 8e j., maart, 21-23.
H. H. J. De Leeuwe, Gerhart Hauptmann en het toneelleven in Nederland.

NTg, 57e j., 1, 32-38.
W. Thys, Een positieve balans. Ons erf deel, 8e j., 2, dec., 7-9.
H. Tomme, Verspreiding van Nederlandse literatuur. Jong Ned. literair

tijd-

schrif t, le j., 3, 4-8.

DIDAKTIEK
W. Blok, Ervaringen gevraagd . NTg, 57e j., 4, 201-10.
E. R. Fagan, Field.' a process for teaching literature. University Park, Penn.
State U.P. 216 pp.
C. M. Geerars, De huidige situatie in het moedertaalonderu4js. LT, 223,
feb., 21-36.
A. M. Van Gulik, Onze letterkunde : pro gramma en eindexamen. LT, 226,
okt., 473-75.
H. Ivo, Unzeitgenzaszer Literaturunterricht. Frankfurter Hefte, 19e j., 2, f eb.,
107-14.
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M. Kaiser, Lyrik der Gegenwart ; ihre W/irkung au f Schulkinder. Akzente,
tie j., 4, 290-338.
J. P. Van der Linden, Het letterkunde-onderwUs van de moderne tal en . LT,
223, feb., 62-64.
A. Poels, lVat met al die -ism en in de moderne letterkunde. Nova et vetera,
41e j., 3, 222-32.
J. Weverberg, Interview met Jan. Diagram, le
f eb., 63-71.
NEDERLANDSE LETTERKUNDE
OVERZICHTEN
P. Calis, Daling van temperatuur. 12 Nederlandse dichters 1890-1960. 's-GraOoievaar 171.
venhage, Bert Bakker,/Daamen. 200 pp.
G. Hermanowski, Die moderne flamische Literatur. Bern, A. Francke, 1963.
105 pp. = Dalp Taschenbucher, 370.
G. Knuvelder, Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde. 2e, ongewij zigde druk. VII ! + 236 pp. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg.
Nederlandse letterkunde; Schets van de geschiedenis. 27e dr. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 208 pp.
Nederlande letterkunde; Compendium bU de Schets van de geschiedenis.

dr. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 80 pp.
J. Karsemeyer en M. B. Teipe, Nederlandse letterkunde; figuren en werken.
Zutphen, W. J. Thieme. Deel 2A, le stuk. 6e dr. VIII !-F 192 pp.
L. Leopold, Nederlandse schr?jvers en schr?j f stern ; proeven uit hun werk met
bekno pte biogra f ieen en portretten. Bez. door Dr. W. L. Brandsma en Dr. C.
A. Zaalberg. 19e dr. Groningen, J. B. Wolters. XVI ,+ 504 pp.
H. J. M. F. Lodewick, Literatuur ; geschiedenis en bloemlezing. 1. Aanvang
tot onastreeks 1880. 12e dr. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 348 pp.
P. Oomes, Compendium van de geschiedenis der Nederlandse letterkunde.
9e dr. Purmerend, J. Muuses. 208 pp.
10e

LOKAAL
M. Van Lauwe, De rederjkerskamers van Oudenaarde. Jaarboek De Fonteine
1962-63. 111-24.

Wakken herdenkt : 1. Judocus Hondius, kartograa f, 1563-1612; 2. De stichting van de KoninklUke Aloude RederUkerskamer De Lelie in 1688; 3. Petrus
Jacobus de Borchgrave, dichter-rederUker, 1758-1819. Wakken, Dr. J. Desmedt-

Dhondt, 1963. 141 pp.
H. Warren, Nieuwe klanken en namen ; Zeeuwse letteren nu. Zeeuws ts,
14e j., 2, 59.
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NAAR PERIODEN
OUDNEDERLANDS
H. K. J. Cowan, Esquisse d'une grammaire fonctionnelie du vieux-neerlandais
(vieux bas francique) (d'apres le psautier carolingien de W/achtendonck.
LB, 50e j., 1, 2-54. Nadere gegevens over een mogel^k s-meervoud in de
W7acht ndonckse psalmen. Ibid., 55-58.

}LiDDELNEDERLANDS
EER STE TI)D VAK : 12 e, 13 e EEUW
W. Braekman, Middelnederlandse zegeningen, bezwerangs f ormulieren en toverplanten. VMA NR, 1963, 9/12, 275-386.
H. Glunz, Die Literarasthetik des euro paischen Mittelalters ; Wolfram
ram Rosenroman - Chaucer - Dante. 2. Auf 1. Frankfurt, V. Klostermann, 1963.
XVI + 607 pp.
E. Rooth, Mittelniederlandische W/ortstudien. 1. {Lund), Niederdeutsche Mitteilungen, 16.- 18 . J, 5-82.
BEATRIJS — Beatrjs {Uitg, bezorgd door Drs F. P. Huygens en B. W. E.
Veurman) . Amsterdam, J. M. Meulenhof.f . 40 pp. = Cahiers voor Letterkunde
voor het voortgezet onderwi j s.
N. De Paepe, Kunnen onze Beatr^slegende en abele spelen geevalueerd
worden door middel van Andreas Cap pellanus' De arte honeste amandi ? LB,
53e j., 3, 120-47.
FERGUUT W. J. M. A. Asselbergs, De epische struktuur van Ferguut. Hand;
28e Ned. Filologencongres, 109-10.
H. Paardekooper-Van Buuren, Struktuur en zin van de Ferguut. NTg, 57e j.,
3, 148-56.
Floris ende Blance f loer ; uitgegeven met inleiFLORIS ENDS BLANCEFLOER
ding en aantekeningen door J. J. Mak. 2e dr. Zwolle, W. E. J. Tj eenk Willink.
Klassieken uit de Ned. letterkunde, 13.
176 pp.
N. Wijngaards, To pen en symbolen in de roman van Floris en Blance f loer.
TNTL, dl LXXX, 2/3, 93-115.
St. Axters, Hadewych als voorloo pster van de zalige Jan van Ruusbroec. Dr.
L. Reypens Album, 57-74.
Karel ende Elegast ; ingeleid en verklaard door Prof. Dr. E. Rombauts. Zwolle,
Klassieken uit de Ned. letterkunde, 4.
W. E. J. Tj eenk Willink. 76 pp.
De historie van Partino pies, Grave van Bleys ; naar de druk van Ot Barentz.
Smient to Amsterdam in het j aar 1644; uitgegeven door Dr. S. P. Uri. Leiden,
E. J. Brill, 1961. = Nederlandse volksboeken, XIV.
S. P. Uri, De oorspronkeljke sto f in de Partonopeus van Blois. Spl, 7e j., 2,
1963/64, 81-92.
Vanden Vos Reinaerde ; uitgegeven door Dr. D. C. Tinbergen ; 17e dr. bezorgd door Dr. L. M. Van Dis. Groningen J. B. Wolters. 224 pp. = Van
alle tijden.
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W. Krogmann, Die V orlage des „Re ynke de Vos" . Niederdeutsches Jahrbuch,
87. Bd, 2, 29-55.
W. P. Gerritsen en F. Ch Van Gestel, De Troje-roman van Segher Diergotga f . Hand. 28e Ned. Folologencongres, 103-04.
G. Schieb, Zu G. De Smet, J. Van Mierlo en het Veldekeprobleem TNTL,
80e dl, 2,/3, 204-08.
TWEEDE TIJDVAK : ± 1380 - ± 1450
A. Lievens, Een pocketboek van Augustjnken. VMA NR, mei/aug., 223-27.
A. Duchateau en G. De Schutter, Het volksboek Een schoone historie vander
Borchgravinne van Vergi. Jaarboek De Fonteine 1962,/63, 7-40.
K. Iwema, Beschouwingen over de Gloriant. SpL, 7e j., 63/64, 4, 241-52.
J. M. J. Sicking, Tweemaal Heer Halewyn. NTg, 57e j., 4, 253-59.
Lancelot en het hert met de witte voet ; tekstuitg. met inleiding en woordverklaring door Dr. Maartj e Draak. 3e dr. Zwolle, W. J. E. Tj eenk Willink.
68 pp.
Zwolse drukken en herdrukken, 6.
MAERLANT -- W. Asselbergs, Het landschap van de Vierde Martijn. VMA
NR, mei,/aug., 5-8.
A. Van Panthaleon Van Eck-Kampstra, Jacob Van Maerl ants Der naturen
bloeme ; twee notities over handschri f ten. Het boek, 3e R., 36, 3/4, 222-32.
H. C. Peeters, Nieuwe inzichten in de Maerlantproblematiek. Hand. Kon.
Zuidned. Maatsch, v. Taal- en Letterk. en Gesch., XVII, 249-85.
J. R. Smeets, Riga en Van Maerlants R?imbji bel. Hand. 28e Ned. Filologencongres. 124-27.
S. C. Holleman-Stevens, Jan Praet : „Leeringhe der zalichede". NTg, 57e j.,
4, 231-35.
RUUSBROEC A. Ampe, Kritisch onderzoek van enkele aan Ruusbroec toegeschreven teksten. Dr. L. Reypensalbum, 1 -26.
A. I. Doyle, A text attributed to Ruusbroec circulating in England. Dr. L.
Reypensalbum, 153-74.
R. Lievens, De eerste brief van Ruusbroec. VMA NR, mei/aug., 5/8, 211-22.
P. De Keyser, De legende van S. Werner; de uitgave van „Van sente Waerneer" in het Licht van de brief wisseling Napoleon De Pauw-Guido Gezelle.

VMA NR, 9/12, 1963. 209-.
DERDE TIJDVAK :

+ 1430 - RENAISSANCE

J. J. Mak, De rederjkersstudie in 1962-63. Jaarboek De Fonteine 1962/63,
139-43.
ELCKERLYC Th. Aussems, Elckerl yc's auteur. Dr. L. Reypens Album, 37-56.
Elckerl yc's premiere. OGE, dl. 37, dec., afl.4, 393-413.
P. Maximilianus, BU twee teksten van Elckerlyc. NTg, 57e j., 3, 165-67.
Mariken van Nieumeghen ; in!. en aantek. van Dr. G. Knuvelder. 6e dr.
' s-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 68 pp.
Malmbergs Ned. Schoolbibliotheek.
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J. J. Mak, Het ringmirakel in Man ken van Nieumeghen. LT, 224, apr.,
190-91.

W. Van Eeghem, Brusselse dichters, 141, XXVI, 29, Thomas Van der Noot ;
Brusselse post, 14e j., 1, 15 j an., 2. Id., 142, XXVI, 30, Ibid., 2, 15 f eb.
2 ; 143, XXVI, 31, Ibid., 3, 15 maart, 2 ; Id., 144, XXVI, 32, Ibid., 4, 15 apr.,
2 ; Id., 145, XXVI, 33, Ibid., 5, 15 mei, 2 ; Id., 146, XXVI, Ibid., 6, 15 juni,
2 ; Id., 147, XXVI, 35, Ibid., 7, 15 juli, 2 ; Id., 148, XXVI, 36, Ibid., 8,
15 aug., 2 ; Id., 149, XXVI, 37, Ibid., 9, 15 sept., 2 ; Id., 150, XXVI, 38,
Ibid., 10, 15 okt., 2 ; Id., 151, XXVI, 39, ibid., 11, 15 nov., 2 ; Id., 152,
XXVI, 40, Ibid., 12, 15 dec., 2.
A. Van Branteghem, Een vroege rederUker : Gilleken Onin. SpL, 7e j., 2,
1963,/ 64, 114-19.
A. Ampe, Nieuwe belichting van de persoon en het werk van Jan Pascha.
Hand. Kon. Zuidned. Maatsch. v. Taal- en letterk. en gesch., XVIII, 5-105.
L. C. Michels, Twee plaatsen uit De Roovere.r Lo f van den He jlighen Sacramente. NTg, 57e j., 3, 157-60.
ZESTIENDE EEUW
J. B. Drewes, Het Antwerpse landjuweel van 1561. LT, 227, Dec., 681-91.
A. Duchateau en G. De Schutter, Het volksboek Een schoone historie vander
Borchgravinne van Vergi. In : Rederijkersstudien, Seminarie voor Nederlandse
literatuurstudie, 3. 7-40.
H. Th. Oostendorp, De invloed van de Spaanse tragikomedie La Celestina
op enige Nederlandse toneelschr fivers. NTg, 57e j., 6, 353-64.
RederUkersstudien. Uit het Seminarie voor Nederlandse literatuurstudie van
de Rijksuniversiteit to Gent, 3. 64 pp.
Tgevecht van minnen ; naar de Antwerpse postinkunabel van 1516 uitgegeven
door Robrecht Lievens. Leuven, Nauwelaerts. 93 pp. Leuvense studien en
tekstuitgaven, XVI.
L. Timmerman, „Een gheneuchelck spelkensboeck" uit de zestiende eeuw.
In: Rederijkersstudien, Seminarie voor Ned. Literatuurstudie, 3. 41-64.
Id., in : Jaarboek De Fonteine, 1962/63, 41-64.
L. Roose, Anna Bins; een rederUkster uit de hervormingst^d. Gent, Secretariaat van de Kon. Vlaamse Academie, 1963. XII + 377 pp. Kon. Vlaamse
Akademie voor Taal- en Letterkunde, VIe reeks, Bekroonde werken, 93.
G. Stuiveling, Schaken met De Caste/em. SpL, 7e j., 3, 161-84.
J. D. P. Warners, Daniel Heinsius' Bacchushymne in internationaal verband.
Hand. 28e Ned. Filologencongres, 77-90.
C. A. Zaalberg, Epische structuur bU Jan Van der Nowt. Hand. 28e Ned.
Filologencongres, 105-06.
A. Ampe, Het aan Vervoort toegeschreven Ghulden Ghebede-boecxken. OGE,
dl. 36, 2, juni 1962, 129-64.
S. J. Lenselink, Het W ilhelmus, een andere interpret atie NTg, 57e j., 3,
140-48.
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K. Meeuwesse, W ilhelmus van Nassouwe, rhetor. Hand. 28e Ned. Filologencongres, 8-29.
ZEVENTIENDE EEUW
ALGEMEEN – J. C. Arens, Enige zeventiende-eeuwse bewerkingen van Horatius'
Donec gratus en Audivere Lyce. SpL, 7e j., 2, 133-36.
Th. J. Beening, Het landschap in de Nederlandse letterkunde van de RenaisProefschrift Nijmegen
sance. Nijmegen, Centrale drukkerij, z.j., 476 pp.

1963.

C. S. Lewis, The discarded image: an introduction to medieval and renaissance literature. Cambridge, Cambridge U.P. X + 232 pp.
P. Maximilianus, De Nederlandse vertalingen van het Dies Irae in de 17e
en 18e eeuw. OGE, 38e dl, 1, maart, 5-22.
E. Rombauts, Seneque et le theatre flamand. In : Les tragedies de Seneque
et le theatre de la Renaissance. Paris, CNRS. 211-19.
W. A. P. Smit, Etat des recherches sur Seneque et les dramaturges hollandais.
Ibid., 221-30.
W. A. P. Smit, Het Nederlandse Renaissance-toneel als probleem en taak
voor de literatuur-historie. Amsterdam, Noordhollandse U.M. 44 pp.
MKNAWL, NR, dl. 27, nr. 4.
La vogue de l'epopee biblique dans les Pays Bas au X V II e siècle. EG,

19e j., 3, j uill./sept., 337-48.
E. F. Wijsman, Het kostuum van Da f nis ; enkele o pmerkingen over de herderstravestie. NTg, 57e j., 4, 278-87.
BOECX – H. Thys, Het verzamelhandschri f t Berthelmeus Boecx ; het auteurSchap LVR, 14e j., 1 ,/2, 71-88.
BRANDT – J. C. Arens, Olimpia aan Birenus : een heroide van G. Brandt
naar sto f van Ariosto. SpL, 7e j., 2, 1963/64, 129-31.
BREDERO -- Klucht van de koe. 1612. Toegelicht door A. De Bruijn ; gel!!.
door Bertram A. Th. Weihs. 3e herz. dr. Zutphen, W. J. Thieme. VII ;+
49 Pp.
COORNHERT B. Becker, Nogmaals datering van Coornherts dialogen. SpL,
7e j., 2 ; 1963 ,/ 64, 119 -28.
DE DECKER – J. C. Arens, LatUnse gedichten van Th. Beza vertaald door
J. De Decker en anderen. SpL, 7e j., 3, 1963, /64, 213-15.
FOCKENBROCH – J. C. Arens, Saint-Amant's „Assis sur un fagot" bewerkt
door Focquenbroch. LT, 224, apri., 202-04.
VAN DER GOES J. C. Arens, Van Lotis tot Kloris een druk f out bU Antonides.
SpL, 7e j., 2, 1963/64, 131-33.
HARDUWIJN – O. Dambre, Betekenis van de ontmoeting Calenus-De Harduwin. Ascania, 7e j., 1, 13-20.
, De cyclische bouw van „Roose-mond" in het zoeklicht. SpL, 7e j.,
1963,/64, 3, 208-13.
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J. C. Arens, De basisviool van Melpomene (Hoo f t, L.-St., I, vs
HOOFT
17-24). NTg, 56e j., 2, 76-79.
Drie boeken uit P. C. Hoo f is Nederlandsche histoorien ; bez. en ingel. door
Dr. P. J. H. Vermeeren. Den Haag, Servire. XIV + 177 pp. Haagse
teksten.
C. A. Zaalberg, Hoo f t als pleitbezorger voor Menelaus. Inaug, rede. Groningen, J. B. Wolters. 16 pp.
HOUWAERT F. Van Vinckenroye, J. B. Houwaert en zUn a f hankeljjkheid
van Cornelis van Ghisteles en D. V. Coornherts vertaalwerk. SpL, 7e j., 1963/64,
3, 185-203.
HUYGENS L. C. Forster, A unique copy on vellum of Constantin Huygen's
poem on the new town hall of Amsterdam, 1617. Het boek, 3e R., dl. 36, 3/4,
216-21.
G. Kamphuis, Constantin Huygens, bouwheer of bouwmeester ? OH, 77e j.,
3/4, 1962. 151-80.
Th. Lunsing Scheurleer, Beeldhouwwerk in Huygens' Haagse huis. OH, 77e j,.
3,/4, 1962. 181-205.
KRUL – N. Wijngaards, Jan Harmens Krul ; zjn leven, zin werk en zn
betekenis. Zwolle, W. E. J. Tj eenk Willink. 340 pp. = Zwolse reeks taal- en
letterkundige studies, 14.
DE LEENHEER — A. N. Vermeulen, Jan de Leenheer o.e.s.a. ; moralisator en
humanist; een inleiding tot z/n leven en zUn werken. Heverlee, Augustijns
historisch Instituut. VIII 1+ 290 pp.
RODENB'URGH — S. F. Witstein, Bronnen en bewerkingswjze van de ontleende
gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poetens Borst-weringh (1619), het prozabetoog en de emblemata. Amsterdam, Noord-Hollandse U.M., 112 pp.

MKNAWL, dl. 27, nr. 6.
J. Stalpart van der Wiele, Madrigalia ; met in!. en aanVAN DER WIELE
teken. van Dr. M. C. A. Van der Heijden. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink,
Zwolse drukken en herdrukken, 39.
1960. 290 pp.
VONDEL — Gijsbregt van Aemstel ; opnieuw bewerkt en van een inleiding
voorzien en aantekeningen door Dr. W. A. Ornee. Zutphen, W. J. Thieme.
KLP, 40.
XXJ + 91 pp.
Lucifer; in!. en aantek. door E. A. Serrarens. 4e dr. 's-Hertogenbosch,
Malmbergs Ned. schoolbibliotheek.
L. C. G. Malmberg. XVI ± 88 pp.
J. C. Arens, De teichosco pie uit Euripides' Phoenissae in Vondels Maeghden.
NTg, 57e j., 3, 161-64.
W. Gs. Hellinga, La representation de „Gfsbreght van Aemstel" de Vondel ;
inauguration du Schouwburg d'Amsterdam (1638). In : Le lieu theatral a la
Renaissance. Paris, CNRS. 323-46.
K. Langvik Johannessen, Zwischen Himmel and Erde ; eine Studie caber
Joost van den Vondels biblische Tragodie in gattungsgeschichtlicher Perspeklive. Zwolle, W. E. J. Tj eenk Willink. 312 pp. = Germanistische Schrif ten-

reihe der norwegischen Universitaten and Hochschulen, 1.
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H. H. J. De Leeuwe, Der Erzen gel in Vondels Gijsbreght van Aemstel.
Maske and Kothurn, lOe j., 385-95.
P. Maximilianus, IVie is het, die zoo hoogh gezeten ? Neoph., 48e j., 3, aug.,
194-209.
W. A. P. Smit en P. Brachin, Vondel (1587-1679) ; contribution a l'histoire
de la tragedie au XVII siècle. Paris, Didier. 190 pp.
VAN VELDE'N -- J. C. Arens, M. Van Velden (Campanus) en de Mythologia
van Natalis Comes. SpL, 7e j., 1963/64, 3, 215-20.
JAN VOS – H. H. J. De Leeuwe, La Med ee de Jan Vos. In: Le lieu theatral
a la Renaissance. 445-57.
J. C. Arens, J. B. 1Vellekens id ylliseert Ovidius. SpL, 7e j.,
WELLEKENS
1963/64, 4, 288-93.
ACHTTIENDE EEUW
J. C. Arens, Ann Boleyn aan Hendrik VIII (The Spectator, 397) : Engelse
en Nederlandse poetisaties uit de achttiende eeuw. LT, 227, dec., 709-11.
P. Maximilianus, De Nederlandse vertalingen van het Dies Irae vana f de
Romantiek. LB, 53e j., 1, 30-88.
De Nederlandse vertalingen van het Dies Irae in de 17e en 18e eeuw
(very.). OGE, dl. 38, 2, juni, 145-205.
BIL'DERDIJK
M. J. G. De Jong, Toegang langs een achterdeur. De Bids,
127e j., 8, 171-190.
C. A. Van Swigchem, Mr Willem BilderdUk en de bouwkunst. In: Opus
musivum, aangeboden aan Prof. Dr. M. D. Ozinga. Assen, Van Gorcum.
3 5 7-7 5
BRUIN
L. Strengholt, Een 18e-eeuws treurspel over de dood van Willem
van Oranje {door Claas Bruin}. NTg, 57e j., 6, 378-92.
VAN ENGELEN – N. Wijngaards, Aan de bronnen van onze nationale romantiek {Cornelis van Engelen). NTg, 56e j., 2, 65-75.
FEITH – Rhijnvis Feith, Het gra f ; met ml. en aantekeningen uitgeg. door
Dr. P. J. A. M. Buijnsters. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 133 pp.
Klassieken uit de Ned. letterkunde, 28.
P. J. Buijnsters, Rhjnvis Feiths dramatisch gedicht „De o pwekking van
Lazarus". TNTL, dl. LXXX, 4, 301-15.
VAN HULTHEM – F. Leleux, Charles van Hulthem, lettre et homme politique
genereux. RGB, 100e j., apr., 4, 55-67.
HUYDECOPER
B. Huydecoper, Achilles; met ml. en aantek. door Dr. C.
Klassieken uit
J. J. van Schaik. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 106 pp.
de Ned. letterkunde, 29.
POOT H. C. Poot, Minnezangen ; ingel. en van aantekeningen voorzien door
Dr. C. M. Geerars. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 74 pp. Klassieken
uit de Ned. letterkunde, 31.
C. M. Geerars, Poot's Adversaria. NTg, 57e j., 6, 374-76.
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Een hermetische cyclus in de 1Vlinnedichten van Poot. NTg,

57e j., 1,

24-31.
STARING

C. Van De Ketterij, Starings dichter%ke vertelling als epische
categoric tussen romance en roman. NTg, 57e j., 4, 236-41.
ZEEUS -- Jakob Zeeus, De Wolf in 't schae psvel ; met in!. en aantek. uitgeg.

door Drs C. W. Van de Watering. Zwolle, W. E. J. Tj eenk Willink. 136 pp.
Klassieken uit de Ned. letterkunde, 26. (Bespr. W. J. C. Buitendijk, NTg,
57e j., 6, 398-402) .
NEGENTIENDE EEUW
ALGEMEEN – C. Van Dongen, Robert Southey's rein door Holland in 1825.
LT, 225, juni, 371-79.
P. De Keyser, De kontinentale blokkade en de Vlaamse volksletterkunde.
In: Album Jos de Smet. 211-18.
G. Schmook, Motieven van en uitzichten op het literaire Leven in de XIXe
eeuw. In: Bouwstof f en voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXe eeuw.
Antwerpen, Lloyd Anversois. 331-83.
G. J. Vis, Belgische gezangen. Hand. 28e Ned. Filologencongres, 101-03.
BOSBOOM-TOUSSAINT – P. Arents, Meer dan witte raa f . SpL, 7e j., 2, 1963/64,
136-37.
CONSCIENCE – E. De Bock,

Conscience-varia ; het gewjzigde „Wlonderjaer'
Conscience en zjn uitgever. SpL, 7e j., 1963,/64, 3, 220-26.
G. Degroote, Hendrik Conscience, een vr^zinnig man? DWB, 109e j., 2,
feb., 113-23.
F. W., Hendrik Conscience in Brabant. Op de uitkijk, 13, dec., 36-40.
COUPERUS – J. G. Kooij, Couperus en Engeland. Merlyn, 2e j., 5, juli,
11-28.
C. Ypes, Cou perus en de Italiaanse letterkunde. LT, 221, nov. 1963,
474-82.
COURTMANS – Vrouwe Courtmans ; Brieven aan Naar zoon Emile; met in!. en
toelichting uitgeg. door Dr. G. Degroote. I. Inleiding. Hand. Kon. Zuidned.
Maatschappij voor Taal- en Letterk. en Geschiedenis, XVIII, 121-68.
DROST -- G. Stuiveling, Voetstap pen van de vaderlandse romantiek. 2. Aarnout
Drost in 1833. NTg, 57e j., 5, 305-12.
VAN GENABETH — F. L. Ganshof, , lets over Petrus van Genabeth. Album Jos
De Smet, 177-82.
GEZELLE – V. Vanden Bussche, Gezelle, de natuurdichter. Jeugd en cultuur,
19e j., 2, nov., 66-71.
J. Geldhof, Gezelle aangevraagd voor Engeland 1857. B, 65e j., 3, lentem.,
74-78.
Gezellekroniek, 2. apr. Kapellen, Guide Gezellegenootschap. 204 pp. (Bijdragen van B. F. Van Vlierden, P. Maximilianus, J. J. M. Westenbroek, R. Seys,
L. Simons, J. De Muelenaere, H. Vroom, H. Dirkx) .
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R. F. Lissens, Kanttekeningen bij de eerste uitgave van Gezelles „Vlaemsche
Dichtoe f eningen", VMA NR, afl. 9/12, 301-13.
C. Kostelijk, De naam Haverschmidt. LT, 227, dec.,
EIAVERSCHMIDT
707-08.
R. Nieuwenhuys, De dominee en z?jn worgen gel. Tirade, 86, 8e j., f eb.,
125-35.
MEIJER H. A. Meijer, De boekanier ; in!. en aantek. door Dr. W. Drop.
Zwolie, W. E. J. Tjeenk Willink. 132 pp. Klassieken uit de Ned. letterkunde, 27.
MULTATULI – J. Kortenhorst, Multatuli et Mina Deiss. 's- Gravenhage, MulGeschrif ten van het Multatuli-Genootschap, 7.
tatuli-Genootschap. 12 pp.
POTGIETER – E. Heupers, Potgieter als sagenleverancier. Neerlands volksleven,
14e j., 4, dec., 347-52.
J. Smit, Is Potgieters „Florence" een stro f inch gedicht ? NTg, 56e j., 2,
84-88.
VAN SCHAICK – H. Doedens, De Drentse jaren van de volksschrjver Cornelis
van Schaick (1838-1852). Driemaandelijkse bladen, 16e j., 4, 97-106.
TOLLENS H. Tollens, De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in
de jaren 1596 en 1597; gevolgd door Avondmjjmering ; tekstuitg. met varianten naar het hs. en de verschillende drukken, verzorgd en ingel. door Dr. G.
W. Huygens. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 96 pp. = Klassieken uit de
Ned. letterkunde, 30.
G. W. Huygens, Een onbekend hoof dstuk uit het leven van Tollens. Rotterdams jaarboekje 1964. 160-82.
VYNCKE – M. Luwel, Amaat V yncke en De Vlaamse leeuw. Album Jos De
Smet. 259-62.
WILLEMS - A. Deprez, Rondom Willems' bekroning door de „Fonteine" in
1812. Jaarboek De Fonteine 1962 ,/63, 65-110.
± 1880 - ± 1900
H. G. M. Prick, Naar aanleiding van een notulering door de Nieuwe Gidsredactie. NTg, 56e j., 2, 92-96.
E. Willekens, Sociale tendensen in de Vlaamse literatuur 1885-1914. In
Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in Belgic, afl. 15. 451-62.
C. F. P. Stutterheim, Acket en Ikkink. LT, 223, feb., 64-70.
ACKET
Ikkink en niet Acket. Ibid., 227, dec., 692-706.
G. Colmjon, Acket en Ikkink. LT, 226, okt., 497-503.
VAN DEYSSEL - F. Closset, LodewUk van Deyssel 1864-1952. RLV, 30e j.,
5, 487-493.
D. A. De Graaf, Kanttekeningen bj een onuitgegeven brief van LodewUk
van Deyssel, LT, 221, nov. 1963, 470-73.
M. J. De Jong, Lodewjjk van Deyssel : kritiek en creativiteit. DWB, 109e j.,
9, nov., 632-40.
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H. G. M. Prick, LodewUk
& Van Gennep, 212 pp.

van Deyssel ; dertien close ups. Amsterdam, Polak

M. Rutten, Op zoek naar Lodewjk
SpL, 7e j., 1 & 963; /64, 3, 226-36.

van Deyssel to Mont-lez-Hou f f alize.

VAN EEDEN -- A. Perdeck, Ook Van Eeden is rooms geworden ; en Upton
Sinclair wilde er niets van weten. De Bids, 127e j., 7, sept., 123-34.
H. C. Rumke, Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des dood.c .
Amsterdam, Scheltema & Holkema. 192 pp. (Bespr. Th. Govaart, Kultuurleven
31e j., 9, nov., 676-85.).
W. J. Simons, Upton Sinclair en Frederik Van Eeden. NTg, 57e j., 1, 2-3.
E. Standaert, Frederik Van Eed ens meesterwerk. V1G, 48e j., 7, j uli, 46 3- 7 3.

De brief wisseling tussen Frederik Van Eeden en LodewUk Van Deyssel ; in
opdracht van het Frederik Van Eeden-Genootschap verzameld en toegelicht
door Dr. W. H. Van Tricht en Harry G. M. Prick. Zwolle, W. E. J. Tj eenk
Willink. 396 pp. = Zwolse drukken en herdrukken, 44.
EMANTS — P. H. Dubois, Marcellus Emants ; een schrjversleven. 's- Gravenhage, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. 444 pp.
ERENS — A. Chorus, Frans Erens. DWB, 109e j., 10, dec., 742-47.
GO'RTER — O. M. Bakker,
194-200.

Over Gorters verzen van 1890.

J. C. Brandt Corstius, Herman
Rekenschap, lie j., dec., 153-60.

NTg, 57e j., 4,

Gorter; nay. z?jn honderdste geboortedag.

J. Clinge Doorenbos, W7isselend gets, dichterlUke en politieke activiteil hi
{Inl, door Drs Enno Endt). Amsterdam, Polak & Jan
Gennep. 60 pp.
Kartons.
F. Closset, Herman Gorter (1864-1927). RLV, 30e j., 6, 583-89.

Herman Gorters levee

E. Endt, Herman Gorter; documentatie over
Amsterdam, Polak & Van Gennep. 440 pp.

de jaren

1864

tot en met

1897.

Een meisje van Gorter. Merlyn, 2e j., 6, sept. 25-31.
Gorters School der poezie. M, 12e j., 8, nov., 519-39.
HEGENSCHEIDT -- K. Jonckheere, Starkadd en de driejaarljkse staatsprijs voor
toneel 1895-97. (XIVe periode). NVT, 17e j., 2, 200-07.
J. Kuypers, PersoonlUke herinneringen aan Alfred
red Hegenscheidt. NVT, 17e j
M. J. G. De Jong,

2, 195 -200.
R. F. Lissens, De jury was niet zo dom. DWB, 109e j., 4, mei, 302-04.
HEIJERMANS G. Borgers, Herman HeUermans en Is. Querido ; bloemlezing
nit hun brief wisseling 2. M. 12e j., 9, dec., 545-70.
lb., Ibid., 8, nov., 476-98.

Herman Hejermans. Amsterdam, De Bezige Bij. 40 pp. = Schrijvers prentenboek, i i .
J. De Kadt, Denkend aan Hejermans. Tirade, 95, nov.-dec., 695 -715.
H. H. J. De Leeuwe, Ter ere van Herman He?jermans. Rekenschap, lie
4, dec. 161-64.
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W. Van Ravesteyn, De „achtergrond" van ,,Op hoop van zegen". Forum der
letteren, 5e j., 4, nov., 171-76.
C. Tindemans, 100 jaar HeUermans. Streven, 18e j., 3, dec., 274-77.
KLOOS – M. Galle, Over Willem Kloos' reizen van Sodom naar Parnas. NVT,
17e j., 8/9, 861-66.
H. Michael, J. Beckering, vergeten vriend van Willem Kloos. 2. NTg, 57e j.,
1, 1-13. Id., Ibid. (slot), 3, 129-39.
Bachten de kupe,
LEROY – R. Watthy, Hulde aan pastoor Jules Leroy.
6e j., 4, okt., 88-91.
Het ontstaan van „Leven en werk van pastoor Leroy". Bachten de kupe,
6e j., 5, nov., 112-13. Id., Ibid., 6, dec., 337-42.
DE MONT M. Galle, Pol de Mont of het noodlot van het factotum. NVT,
17e j., (3e reeks), 7, 699-705.
PERK G. Stuiveling, De wording van Perks „Iris", met facsimiles van alle
handschri f ten. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Zwolse drukken en herdrukken, 42.
ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK -- G. Stuiveling, Het vroegste werk van
Henriette Roland Hoist-Van der Schalk. VMA NR, 9/12, 1963; 189-207.
VERWEY J. M. Delcour, Verwey, est-il un poete „cerebral" ? EG, 19e j., 3,
j uillet-sept., 349-62.
G. H. 's-Gravesande, Enige bUzond ere uitgaven van Verwe y. NTg, 57e j., 6,
376-77.
WINTERS – J. Droogmans, Priester-dichter Jan-MatthUs Winters; Genk 1864Hasselt 1935. De tij dspiegel, 19e j., 10, okt. 210-18.
A. Remans, Priester-dichter Jan-MatthUs Winters gehuldigd op 20 September
1964. Heidebloemeke, 24e j., 1, 1-13.
± 1900 - ± 1920
BLOEM –

A. Peypers, De dichter Jacques Bloem. Ons erf deel, 8e j., 2, dec.,

23-31.
BOUTENS M. P. De Bruin, Leerjaren van een dichter. Zeeuws ts., 14e j., 2,
66-68.
K. De Clerck, Uit het leven van P. C. Boutens. Amsterdam, Polak & Van
Gennep. 164 pp.
Kartons.
Lod ew4jk Van De yssel en de jonge Boutens. V1G, 48e j., 4, april,
246-53.

P. C. Boutens en de Kon. Vlaamse Academie. VMA NR, 9/12,

353-70.
A. Donker {N. A. Donkersloot), Uit het leven van P. C. Boutens, NSt, 19e j.,
10, okt., 617-21.
BUYSSE -- M. Galle, Cyriel Buysse achterna. NVT, 3e R., 17e j., 1, 126-28.
ELSSCHOT T. J. M. Versteeg, De themds van Elsschots poezie. NTg, 56e j.,
2,

97-103.
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B. F. Van Vlierden, Willem Elsschot, 4e dr. Brugge, Desclee de Brouwer.
64 pp. ;= Ontmoetingen, 2.
VAN EYCK -- J. G. Bomhof,f, „1 lock myself upon myself " ; het eerste gedicht
van Van Eyck. NTg, 57e j., 4, 211-19.
H. A. Wage, Muziek, poezie en de jonge Van Eyck. NTg, 57e j., 4, 272-77.
GOSSAERT -- B. Roels, Gossaert, Baudelaire, Swinburne. NTg, 57e j., 6,
365 -72.
NESCIO - J. Boyens, De grote dom per ; Nescio : Titaantjes. Jeugd en cultuur,
1963,/64, 9e j., 7, apr., 314-23.
K. Geenen, Nescio, Cynicus of m ysticus ? M, 18e j., 2, mei, 146-66.
G. Jaspers, Brief over Nescio. Hollands maandblad, 5e j., 198, jan., 36-38.
VAN OSTAIJEN -- N. Van Bruggen, Paul van Ostajen en de waarachtige (?)
voetbalkam p. De periscoop, 14e j., 3, j an., 2.
ROELVINK – Tj. W. R. De Haan, Het moederland van Herman Roelvink.
Neerlands volksleven, iSe j., voorjaar 65, 248-71.
VAN SCHENDEL -- M. Janssens, Over het gee f -motie f bU Van Schendel. SpL,
7e j., 1963, / 64, 4, 254-65.
A, J. Verschoor, Over Van Schendel, twee t eraren en een brie). LT, 227,
dec. 708-09.
STREUVELS — A. Demedts, Streuvels, zoals ik hem ken. VMA NR, of 1. 1,,14,
jan.-apr. 1963, 37-43.
G. Knuvelder, Stun Streuvels. Brussel, A. Manteau. 52 pp. = Monograf ieen
over Vlaamse letterkunde, 28.
R. Van de Perre, Enkele beschouwingen rondom de structuur van Streuvels'
De oogst. Nova et vetera, 41e j., 4, 301-06.
TEIRLINCK
K. Jonckheere, Herman Teirlinck : the word and the writer.
Delta, 65-68.
VERMEULEN – Edward Vermeulen (W/arden Oom) ; nalatenschap {Vooraf Ter
Inleiding door Andre Demedts) . 194 pp. Langemark. Drukkerij Vonksteen.
DE WEERT – U. Bovendaerde, Uit de dichterlUke nalatenschap van Antoon
De W/eert. LVR, 14e j., 1/2, 26-37.
VAN DE WOESTIJNE {Brief van Karel Van de Woestijne aan Adolf Herckenrath} . Jong Ned. literair ts., le j., 2, 46-47.
Mevr. K. Van de Woestijne, Herinneringen aan Coen. DWB, 109e j., 1, j an.,
7-15.
± 1920 - ± 1940
F. Closset, Die van 't Fonteintje. Ons erfdeel, 7e j., 4, 17-22.
H. Kapteijns, Het maandblad De gemeenschap ; intenties en aspecten. Utrecht,
De Fontein. 168 pp.
P. De Keyser, Latem 1920-25. VIG, 48e j., 10, okt., 655-61.
J. Weisgerber, Aspekten van de Vlaamse roman 1927-60; vert. CI. Hengst.
Amsterdam, Polak & Van Gennep. 280 pp. Bespr. W. Asselbergs, NTg, 57e j.,

3, 178-80.
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M. A. Jacobs, Carry van Bruggen, haar leven en literaire werken. Gent, Kon.
Vlaamse Academie, 1962. XI + 314 pp.
VIe R., Bekroonde werken, 88.
BRULEZ – P. D. Van der Walt, Raymond Brulez, beoe f enaar van die
„ f unksionele" roman. Standpunte, NR, 51, 17e j., feb., 31-39.
TER BRAAK – R. Henrard, Menno Ter Braak in het Licht van Friedrich
Nietzsche. Hasselt, Heideland. 287 pp. = Bibliotheek voor literatuurwetensch. (Bespr. J. Kamerbeek, NTg, 59e j., 6, 394-97).
BUCKINX
J. Droogmans, De dichter Pieter G. Buckinx. De tijdspiegel,
19e j., 1, j an., 12-21.
DAISNE — H. Plard, Sur la „ f ilmatique" de Johan Daisne. EG, 19e j., 3,
juillet-sept., 363-77.
EGGINK — J. Van der Woude, De dichteres Clara Eggink. Het nieuwe boek,
2e j., 6, 241-45.
ENGELMAN — J. H. Cartens, In Eros' tuin ; Jan Engelman en H. Marsman,
1930-1932. Raam, 10,/11, aug.-sept., 69-84.
GILLIAMS — J. L. De Belder, De dichter Maurice Gilliams. Ons erf deel, 7e j.,
3, 15-22
H. P. D. Beulens, Maurice Gilliams of de ontluistering van een dichter.
Jong Ned. literair ts., le j., 4, 20-25.
P. De Vree, Maurice Gilliams. Brugge, Desclee de Brouwer. 64 pp. =
Ontmoetingen, 56.
GIJSEN -- L. Scheer, De hoo f dkarakters en hun sociale verhoudingen in het
werk van Marnix GUsen. DWB, 109e j., 10, dec., 722-39.
VAN DER HALLEN L. D., Enkele herinneringen aan Ernest Van der Hall en .
LVR, 13e j., 3,/4, 1963, 180-83.
VAN HOOGENBEMT A. Demedts, Albert Van Hoogenbemt ter gedachtenis.
De periscoop, 14e j., 5, maart, 2.
J. Kuypers, BU de uitvaart van Albert Van Hoogenbemt. NVT, 3e R., 17e .,
1

1- 2.
DE JoNG – J. Van der Woude, Ges prek tussen
boek, 2e j., 3, 97-103.
MARSMAN – J. Datema, Titel en inhoud van

twee generaties. Het nieuwe
Marsmans „De dierenriem".

Ontmoeting, 17e j., 6, maart, 185-88.
A. Donker {N. A. Donkersloot), Vera – vU f maal wat ? NSt, 19e j., 12,
735-55.
MATTHIJS – M. Janssens, Bij het overladen van Marcel MatthUs (1889-1964) .
DWB, 109e j., 8, okt., 581-84.
B. F. Van Vlierden, Marcel Matthjs verbetert zichzel f ; bij de nieuwe
„Ruitentikker". Jeugd en cultuur, lOe j., 1, okt., 28-33.
J. Vercammen, BU Marcel Matthjjs, Brugge, 2e j., 1, feb., 10-15.
DE MERODE J. Oosterhuis, Groninger invloeden op de taal van Willem de
Merode. Driemaandelijkse bladen, 16e p., 3, 65-78.
NIJHOFF – D. W. Dijkhuis, N?jho f f en Eliot / Eliot en Nijho f f . Merlyn,
2E j., 6, sept., 1-24.
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W. Hoogendoorn, NUho f f s „De vliegende Hollander". NTg, 57e j' 4,
220-30.
VAN NIJLEN — K. L. Poll, Dicht bij huffs. Hollands maandblad, 6e j., 209,
dec., 32-37.
J. Walravens, Jan Van Njlen. Het nieuwe boek, 2e j., 1, jan., 1-3.
DU PERRON -- Eddy du Perron. Bok, le j., 7, f eb. 1963 [= 64). Bij dr. van
Pascal Pia, Eddy du Perron; J. Weverbergh, Aandachtig luisteren en nu antwoorden ; H. Leus/J. Weverbergh, Praatje met Franz Hellens ; correspondentie
du Perron -- Hellens ; H. Leus, Du Perron en de libertijnen ; J. Weverbergh,
The missing link.
P. Pia, Eddy Du Perron. Jong Ned. literair ts. lE j., 4, 13.
DE PILLECIJN
A. Magerman, Filip de PillecUn. Jong Ned. literair ts., le j.,
1, 6-10.
RoLAND HOLST – F. Sorensen, Een vergerking : Adriaan Roland Holst en
William Butler Yeats. Ruimten, 3e j., 12, 22-38.
SIMONS — E. Janssen, Het zachte avontuur van Joze f Simons. Boekengids,
42e j., j an., 2-4.
VESTDIJK -- R. A.

Cornets De Groot, Geljk de wilde yacht. M, 12e j., 2, mei,

144-54.
J. Van Ham, Simon VestdUk en de school. LT, 224, apr., 192-97.
J. Starink, Het fragmentarische huis ; ruimtelUke verbeelding in een roman
{Terug tot Ina Damman) ; openbare les. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg.
20 pp.
Tilliburgis, 15.
W. Verstappen, VestdUk als cineast. Skoop, 2e j., 1, j an., 111.
VAN DE VOORDE – Albe {R. A. Joostens), Het oeuvre van Urbain Van de
Voorde. Trefpunt, 1963/64, 4, 20-27 {met een Antwoord van Van de Voorde}.
WALSCHAP W. Enzinck, In gesprek met Gerard Walschap. Het nieuwe boek,
2e j., 4, 145-49.

SINDS 1940
G. Aertsens, Facetten van de poezie der Nederlandse vfl tigers. Ts van de
Vrije Universiteit to Brussel, 6e j., 2, 77-107.
Id., Ibid., 3, 201-14.
Boekje open {over Hans Andreus, J. Bernlef, L. P. Boon, C. Buddingh',
R. Campert, H. Claus, J. G. Elburg, J. Hanlo, W. F. Hermans, A. Kossman,
G. Kouwenaar, E. Lopez, Lucebert, H. Mulisch, C. Nooteboom, H. J. Oolbekkink, S. Polet, G. K. Van het Reve, R. Rodenko, B. Schierbeek, H. Sleutelaar,
C. B. Vaandrager, S. Vinkenoog, M. De Vreede, L. Vroman ; samenst. R. Lampert, H. J. Oolbekkink, W. J. Simons, H. Verhagen, S. Vinkenoog} . Baarn,
De Boekerij n.v. [1963). 149 pp.
P. Calis, Gesprekken met dichters. {Gaston Burssens, J. C. Van Schagen,
Pierre Kemp, Ed. Hoornik, J. G. Elburg, Sybren Polet, Hans Sleutelaar, Gust
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Gus, Hugues Pernath, J. Bernlef, Hans Verhagen} . 's-Gravenhage, Bert BakOoievaar 181-82.
ker/Daamen. 224 pp.
F. C. Dominicus, Jeugd en moderne letterkunde. LT, 221, nov. 1963, 4647 0.
K. Fens, De eigenzinnigheid van de literatuur ; o pstellen en kritieken. Amsterdam, G. A. Van Oorschot, 182 pp.
Stoa-reeks.
Buiten de gevestigde chaos {W. F. Hermans, Het behouden huis}. Merlyn,
2e j., 2, jan., 23-24.
H. Van Praag, Het innerlUk behang ; een kwart eeuw Nederlandse letteren.
Studium generale, lOe j., 7, j uli, 201-08.
Tempoe doeloe ; nogmaals een kwart eeuw Nederlandse letteren. Ibid.,
8, aug., 241-46.
M. Rutten, Tellurisch, barok, antiek. V1G, 48e j., 6, juni, 383-96.
J. Starink, Het symbool in de moderne l yriek. Annalen van het Thijmgenootschap, 52e j., 3, dec., 288-99.
B. F. Van Vlierden, Het experiment in de Vlaamse roman. DWB, 109e j.,
2, f eb., 94-106.
AAFJES – L. Boekraad, Bertus Aa f jes vj f tig jaar. Jong Ned. literair ts, le j.,
2, 20-24.
M. Bruijns, Bertus Aa f jes 50 jaar. Jeugd en cultuur, 1963/64, 9e j., juni,
414-20.
K. Jonckheere, Aa f jes als schrjjver. De gids, 127e j., 6, juni, 58-60.
ACHTERBERG — H. Andreus, Gerrit Achterberg en meneer Jansen. Het nieuwe
boek, 2e j., 3, 104-07.
P. Berger, Medeplichtig met Achterberg. Kentering, 6e j., 2, dec., 15-25.
R. Fokkema, Het taboe rond Achterberg. De gids, 127e j., 1, jan., 52-55.
Gerrit Achterberg; 20 mei 1905 - 17 januari 1962. M, lie j. 10,/11, jan.f eb., {Bij dragen van W. H. Nagel, Henk C. Achterberg, P. J. Meertens, C.
Rij nsdorp, J. W. Schulte Nordholt, M. Mok, A. Marj a, A. Donker, J. B. Charles, P. Rodenko, Ed. Hoornik, C. J. E. Dinaux, A. Middeldorp, R. L. K.
Fokkema, G. Borgers) .
W. L. M. E. Van Leeuwen, De „gestorven gelie f de" van Gerrit Achterberg.
VIG, 48e j., 6, juni, 347-57.
R. P. Meijer, Querido's Achterberg. Merlyn, 2e j., jan., 71-74.
J. Van de Sande, Onster f elUk behang {G. A. ; Rath & Doodeheefver).
Merlyn, 2e j., 3, maart, 47-53.
J. Verstegen, De magie bij Achterberg. 1. Jong Ned. literair ts. le j., 4,
6- i l .
H. Scholten, Achterberg en enkele commentaren. Kentering, 6e j., 2, dec.,
26- 33
VAN AKEN — L. Scheer, Vertelkunst van Piet Van Aken. DWB, 109e j., 8,
okt., 585-89.
ALBERTS
J. Bernlef en K. Schippers, Gesprek met A. Alberts. De gids,
127e j., jan., 29-45.
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ARMANDO – W. A. L. Beeren, Signalement Armando. Museumjournaal, serie
9, 5,/6, apr., 149-53.
VAN BEEK – J. Huybrechts, In gesprek met Geert Van Beek. Raam, 9, juli,
20-28.
G. Colmjon, Het probleem Belcam po. NSt, 19e j., 4, apr.,
BELCAMPO
249-52.
BLAMAN -- M. Janssens, De hel op aarde ; verhalen van Anna Blaman. DWB,
109e j.
R. De la Rie, Het humanisme van Anna Blaman. Het woord van de week,
17e j., 22, 24 mei, 1-3.

MonoH. Claus, Louis Paul Boon. Brussel, A. 1Vlanteau. 52 pp.
graf ieen over Vlaamse letterkunde, 30.
H. Kaleis, Buddingh' en het geweld. M, 12e j., 5, aug., 340BUDDINGH '
42.
CAMPERT – P. H. S. Batelaan, De poezie van Remco Cam pert. M, lie j., 12,
maart, 909-30.
Notities bij Remco Cam perts dichterschap. Yang, 7, mei, 35-39.
H. Kapteijns, Simon Carmiggelt. Jeugd en cultuur, 1963/64,
CARMIGGELT
9e j., 8, mei, 363-69.
CLAUS A. Demedts, Hugo Claus. Landeigendom, 18e j., 196, apr., 135-36.
J. De Roek, Naamgeving en beeldspraak in de poezie van Hugo Claus.
Dialoog, 4e j., 4, zomer, 231-64.
Het hermetisme in de poezie van Hugo Claus. Ruimten, 3e j., 9/10,
{ 14 pp., niet gepag. J .
C. W. Van de Wateringe, Een stuk je traditie bU Claus. Merlyn, 2e j., 4, mei,
66-69.
J. Weisgerber, Sur un poeme de Hugo Claus: „Het land (Egy ptisch)" . EG,
19e j., 3, juillet-sept., 378-84.
DURNEZ – J. De Ceulaer, Te gast bU Gaston Durnez. De periscoop, 14e j., 8,
j uni, 1, 4.
FENS
P. De Wispelaere, Kees Fens als criticus. Diagram, 2e j., 2/3, sept.,
150-62.
GOMPERTS L. Ross, Klein Zieltje. NSt, 8, aug., 474-89.
J. Boyens, De achter f lap centraal ; Guillaume van der
VAN DER GRAFT
Graft. Jeugd en cultuur, 9e j., 1963/64, 6, maart, 272-80.
D'HAEN H. Speliers, Een pro fiel van de hedendaagse dichtkunst : re pliek op
de princi piele beschouwingen van Christine d'Haen. V1G, 48e j., 5, mei,
BOON

320-333.

J. Bernlef/K. Schippers, Gesprek met Jan Hanlo. De Gids, 127e j.,
maart, 190-207.
HE'RMANS – G. Knuvelder, Bestaat Dorbeck ? Raam, 4, j an., 55-61.
HERZBERG
P. H. Dubois, Abel Herzbergs weg naar binnen. M, 12e j., 7,
okt. 465-69.
HANLO

3,
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J. Bernlef,/K. Schippers, Gesprek met J. H. Holsbergen. De
HOLSBERGEN
Gids, 127e j., 10, dec., 354-73.
HOO:RNIK J. Starink, De e pische (?) structuur van Ed. Hoornik's De vis.
Hand. 28e Ned. Filologencongres, 106-08.
KEMP -- A. P. Braakhuis, De glimlach van Pierre Kemp. NTg, 57e j., 1,
14-18.
KOOLHAAS — J. Boyens, Een heilloze con frontatie. Jeugd en cultuur, 9e j.,
4, jan., 165-72. Id., Ibid., 5, 218-24.
W. L. M. E. Van Leeuwen, Jaap Koo pmans. VIG, 48e j., 9,
KOOPMANS
567-72.
LEBEAU M.-R. Sel, Van Het experiment tot Xanthippe ; de roman van Paul
Kath. Vi. HogeLebeau. Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1963. 67 pp.
schooluitbreiding, LVII, 1, verhandeling 485.
LEHMANN J. Bernlef/K. Schippers, Gesprek met L. Th. Lehman. De gids,
127e j., 6, juni, 29-46.
{briefwisseling A. Marja - Klaas De Wit). Raam, 4, jan., 79-86.
MARJA
MICHIELS - B. F. Van Vlierden, No 1Vlichiels in het labyrinth. Streven, 17e j.,
dl. 2, 9, juni, 856-60.
OOSTERHUIS Th. Govaart, Verzen van vandaag ; Huib Oosterhuis : Vriendschap. Jeugd en cultuur, 9e j., 1963,/64, 9, juni, 404-05.
VAN DE PLAS R. Van de Perre, Michel van der Plas ; de menselUkheid
van de lie/de. Kultuurleven, 31e j., 9, nov., 668-75.
VAN HET REVS H. Kaleis, Gerard Kornelis Van het Reve: tussen nederigheid en hoogmoed. De gids, 127e j., 9, nov., 21-87.
C. Kostelijk, Een interpretatie ; Variant van een novelle van G. K. Van het
Reve. LT, 225, juni, 350.
W. Van Wilder, Gerard Kornelis Van het Reve. Yang, 2e j., 4/5, nov. 1964jan. 1965, 28-35.
RUYSLINCK - W. Copmans, Kennismaking met Ward Ruyslinck. De nieuwe
weg, 6e j., 10, 13-17.
SCHULTE NORDHOLT J. Boyens, J. W. Schulte Nordholt. Jeugd en cultuur,
1963,/64, 9e j., mei, 370-76.
SIERKSMA
S. M. Benj amius, Het oeuvre van Sierksma als grenscon f lict en
testbeeld. Raam, 4e j., 5, f eb., 21-45.
SNOEK P. Thomas, Tussen weelde en waarheid : Paul Snoek. DWB, 109e j.,
4, mei, 288-97.
TIMMERMANS L. Scheer, Lia Timmermans : romantiek en berekening. DWB,
109e j., 5, 350-57.
J. Vercammen, B J Lia Timmermans ; n.a.v. Haar Brugse roman Sabine Mardagas. Brugge, 2e j., 2, mei, 21-24.
VANDELOO M. Janssens, Vervreemding en geluksdroom bU Jos Vandeloo.
DWB, 109e j., 3, maart-apr., 221-24.
D. Janssen, J. Vandeloo : veelz^dig en menselk. Boekengids, 42e j., 4,
apr.-mei, 145-49.
F-
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VAN DE VELDE — A. De Caluwe, In memoriam Marcel Van de Velde. WV,
13e j., 78, row.-dec., 419.
VROMAN – J. Boyens, Ja tegen het Leven; Leo Vroman : Snip pers. Jeugd en
cultuur, 1963/64, 9e j., 9, j uni, 406-13.
VAN W^LDERODE R. Geerts, Anton Van lVilderode en de goddelke Mantuaan. De periscoop, 14e j., 5, maart, 1, 4.
DE WIT – Th. Govaart, Duik in het zwarte water. Jeugd en cultuur, 9e j.,
6, maart, 264-71.
WOLKERS — J. Brockway, Over Jan en Daniel Wolkers. De Bids, 127e j., 4,
apr., 294-99.
H. U. Jessurun d' Oliveira, Interview met Jan W'olkers. Merlyn, 2e j., 4, mei,
29-51.
P. Koch, Van symboliek tot zel f bewustzUn . Jan W/olkers. Streven, 17e j.,
dl. 2, 9, juni, 847-55.
W. L. M. E. Van Leeuwen, Jan Wolkers. V1G, 48e j., 3, 180-88.
C. Vinkenburg, Het werk van Jan W/olkers ; wat vindt a ervan ? If/at doet u
er mee in de openbare bibliotheek ? De Openbare Bibliotheek, 7e j., 2, feb.,
33-42.
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LIJST VAN DE AAN DE BELGISCHE UNIVERSITEITEN VOORGELEGDE
LICENTIAATSVERHANDELINGEN EN DOCTORALE DISSERTATIES OP
HET GEBIED VAN DE NEDERLANDSE LITERATUURGESCHIEDENIS
EN DE LITERATUURWETENSCHAP
ACADEMIEJAAR 1964-1965
VRIJE UNIVERSITEIT 'TE BRUSSEL

Licentiaatsverhandelingen :
Clement, Fernand: Johan Daisne en de filmkunst.
Goister, Anne-Marie: Raymond Brulez. Visie op mens en maatschap pj en litteraire procede's die de schrUver daartoe aanwendt.
Van Echelpoel, Ria : De roman van en over de roman. De „Kapellekensbaan"
van L. P. Boon en „Baratzeartea" van J. Daisne.
Wolfowicz, Jacqueline: De strucluur van „Het land van herkomst" van Eddie du
Perron.
RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT

Licentiaatsverhandelingen :
Bosscher, G. de: De bijzin naar de vorm in drie volksboeken van de 16e eeuw :
Malegjjs, Tunas ende Floreta, Ulenspieghel) .
Geukens, Luk : C yriel Bu ysse en de kritiek (2 dln.) .
Hollaert, Grietje : B?jzinnen naar de vorm in de 16e eeuw bU Marcus van Vaernewick, „Van die beroerlicke tUden".
Le Compte, M.: Al f ons Jeurissen : Leven en werk.
Meskens, E.: Robert Lawet : Een gheestelick spel van zinnen en dat van Xe

personayghen vertooghende scrif telick hoe dat al swerelds ghebruucken ende
doen niet en is dan ydelheyt der ydelheit naer swysemans betooghen. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen.
Mussche, Carmen: De thematiek in de poezie van Jan Jacob Slauerho f f .
Schuy, G.: Een bokkenrUder in de vla'amse romantiek. Leven, werk en brieven
van Mr. Pieter Ecrevisse (2 din.) .
Styns, Filibert : De romans van Anna Blaman en aspecten van de hierin voorkomende thematiek.

Van Eyken, E.: Het t jdschri f t „Vormen" en zUn medewerkers.
Van Wesemael, St.: iVies Moens' kritisch en essayistisch werk.
KATHOLIEKE UNIVERSITEI'T TE LEUVEN

Licentiaatsverhandelingen :
Adriaens, Jan : Lode Baekelmans.
Billion, Jan: De loonarbeiders in de Vlaamse roman.
Bousset, Hugo: De natuur in de Vlaamse roman.
Bruyndonx, Jules : Peeter Croon.
Claerhout, Florimond : Leven en werk van L. de Bo.
Dehert, Jan: Tijd en verhaal.
De Preter, Denise : De humor in het werk van Henriette van Eyck.
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Descamps, Walter : Jan Frans Cammaert.
De Spiegeleer, Herman: De levenso pvatting van Lode Zielens.
Develter, Maria : Het thema van de zwerver in de kunst der verbeelding.
Hendrickx, Edward: Partono pens van Blois vergeleken met het sprookje

van
„Amoy en Psyche".
Lesandre, Vera: Lach en grimlach bij Willem Elsschot.
Mortelmans, Gabrielle: De nitbeelding van de Karel f iguur en de verhouding van
de vazallen ten o pzichte van Karel in de Karolingische ridderepiek.
Nuttin, Johan : Het probleem van de a f hankeli;kheid van de Moriaen-roman.
Nuyts, Zr. Marie-Josee : De treurspelen van Michiel de Swaen.
Peeters, Vital : De natuur in de poezie van Aart van der Leeuw.
't Kint, Greta : Lodewj/k van Velthem. Studie over de „Spieghel Historiael".
Tuyaerts, Alfons : De kunstleer van Marsman.
Van Assche, Armand : De zwerver in de Vlaamse verhaalkunst (1880-1950).
Van Dijck, Edward : Keye in de Nederlands-Brits-Keltische roman.
Vekeman, Herman : Beatrj/s van Nazareth.
Verschuere, Pol : Marcel Matth /s. Biografie, bibliografie, analyse.
Wouters, Karel : Wiagner en de Vlaamse roman.
RIJKSUNIVERSITIET TE LUIK

Licentiaatsverhandeling :
Bartels, Joseph : Lodewilk van Deyssel en zi^n stilistische ontwikkeling,

Bijdrage

tot een stijlgeschiedenis van de Beweging van Tachtig.

ACADEMIEJAAR 1965-1966
VRI jE UNIVERSITEIT TE BRUSSEL

Licentiaatsverhandelingen :
Boleyn, Elisabeth: Kamiel Van Baelen.
Geeraerts, Jozef : Aspekten van de koloniale pro blematiek in Zuid -Ned erl and :
W/alschap en Van Aken.
Hellinckx, Marc : Joris Vriamont.
Jaquet, Wiencke : Studie over „Vergeelde Portretten" nit een Indisch Familiealbum door E. Breton de Nis.
Leurart, Sinja : Ontwikkeling van het dualisme bij Willem Elsschot.
Pirsoul, Nadine : Hernieuwing in de fabelliteratuur.
Sterremans, Suzanne : De eerste magische-realistische werken van Johan Daasne.
RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT

Licentiaatsverhandelingen .
Bosch, Paule : J. C. Bloem. Een onderzoek naar zijn thematiek.
Cellier, Ghislaine : Alf red Hegenscheidt 1866-1964. Een studie van de mens en
het werk.
De Potter, Erik : Het levee van de heilige Anna, mirakelen, een sermoen en een

exem pel van Petrus Dorlandus.
Joan-David Heemssen : Wereldlj/cke Poemata.

De Schrij ver, Luc :
tekstuitgave.

Proeve van
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Musschoot, Anne-Marie: Het literaire wer'k van Dr. F. Schmidt-Degener.
Raman, Anny : De „Vlaamse" romans van Marnix GUsen. Een thematisch onderzoek. – Marnix Gijsen. Een bibliografie.
Swillens, Ernie! : Hector Plancquaert (1863-1953).
Swinnen, Ludo : De klucht van Jap pen en Sto f f elyne alsmede een reeks achttiendeeeuwse dokumenten betre f f ende de geschiedenis van de RederUkerskamer van
Gullegem, uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
Vandecasteele, Maurits : Literair leven to Gent van 1500 tot 1539.
Vanhoegaerden, Sonja: Inte'grale en diplomatische uitgave van een bundel strof ische ref reinen naar een zestiendeeuws handschri f t (K.B. Brussel II 119) .
Van Houwelingen, Hendrika : Joan Ysermans, Triumphus Cupidinis (1628),

ingeleid, uitgegeven en met aantekeningen voorzien.
Verstraete, Johnny : Gaston Burssens. Een aparte plaats in onze literatuur.
Vroom, Greta: Virginie Loveling en Noord-Nederland.
Doctorale dissertatie :

Tindemans, Carlos: Samenleving en Maatschap pjj in de Toneelletterkunde van
Zuid-Nederland 1830-1914. Een systematische analyse van het realistischburgerlijke drama.
KATHOLIEKE UNIVERSI'TEIT TE LEUVEN

Licentiaatsverhandelingen :

Bartholomeus, Alexander: Vondel en Seneca.
Brems, Hugo : De lichameljkheid in de experimentele poezie.
Claes, Hendrik : Abraham de Coningh, Maeghden-spel.
De Coninck, Herman: De poeziekritiek van Simon VestdUk.
De Maere, Jaak : Het proza van J. J. Slauerho f f .
Derluyn, Eric: Betrekkingen tussen het Brugse bisdom en de Engelse in de 19e
eeuw.

Geebelen, Marc: „Jonathan en Rosa f iere". Maria-exem pel of zedenroman ? Een
proeve van vergelijkend literatuursonderzoek.
Helsen, Ludo: De motieven der menselUke handelingen in de werken van Hendriik Conscience.

Pittomvils, Omer: De wergild van Johan de Meester 1860-1931. Een studie van
zijn romans.
Porteman, Karel : De „Sermoonen" van Franciscus Costerus (1532-1619). Bijdrage tot de studie van de didactisch-polemiserende letterkunde van de 16e
en de 17e eeuw in de Nederlanden.
Van Bosstraeten, Maria : Jan de Laet. Een manografie.
Verreckt, Rigo : De vrouw in de romans van Mevr. Bosboom-Toussaint.
wouters, Paul: Lach en grins bU Marnix GUsen.
RIJKSUNIVE'RSITIET TE LUIK

Licentiaatsverhandeling :

Duchesne, Jean-Claude: Het thema van goed en kwaad in de poezie, „Het Boek
van Joachim van Babylon" en „Goed en Kwaad" van Marnix GUsen.
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BOEKBEOORDELINGEN
Bacchus en Christus. Twee Lof zangen van

DANIEL HEINSILJS opnieuw uitgegeven door L. PH. RANK, J. D. P. Warners en F. L. Zwaan, Zwolle
Drukken en Herdrukken, nr. 53. W. E. J. Tj eenk Willink, Zwolle
1965 ; 352 blz., ill., prij s geb. f. 23,50.

Aandacht aan de Nederlandse poezie van de aan de Leidee academie voor een
enthousiast gehoor Grieks docerende „Gentse Nachtegaal" en „vir inter literatos
princeps", Daniel Heinsius, (1580, Gent – 1655, Leiden) schonken reeds in de
jongste decennia J. Koopmans (1909), W. A. P. Smit (Revius, 1928), L. Koch
(N. Tg., 1930), J. H. ter Horst (disc. Leiden, 1934) en G. A. van Es (Barokke
Lyriek van protestantse dichters in de 17e eeuw, 1946 en Gesch. Lett. Nederl.
IV 19-32), zonder nochtans tot een eensluidend inzicht to zij n doorgedrongen.
Oak wijlen C. Debaive wijdde hem een – ni,et gepubliceerde – Gentse dissertatie
en zou voor een bloemlezing hebben gezorgd.
Nu heeft Dr. J. D. P. Warners, in samenwerking met Dr. F. L. Zwaan en
Dr. L. Ph. Rank, – en dit in opdracht van de Nederlandse minister van onderwij s,
kunsten en wetenschappen na grondige voorstudie een heruitgave bezorgd van
Heinsius' voornaamste Nederlandse gedichten, de geleerde lof zangen op Bacchus
(1614) en op Christus (1615) , met de bedoeling „tot een voorlopig en partieel
oordeel to komen", terwijl een aan de studie van de literaire bronnen van klassieke of renaissancistische oorsprong gewij de comparatistische studie nog in het
vooruitzicht wordt gesteld.
Hun gedegen, van rijk commentaar voorziene heruitgave van een herdruk anno
1618 zal aldus die belangrijke teksten in het bereik van geinteresseerde filologen
en literairhistorici brengen en ongetwijfeld in hoge mate bijdragen tot een helderder inzicht in het doorbreken van renaissance-impulsen in onze vroegzeventiendeeeuwse literatuur, alsmede tot een herwaardering van Heinsius' betekenis als
Nederlands dichter uit de aanvang van de gouden eeuw.
Op de linkerbladzijde van de heruitgave publiceren de auteurs de oorspronkelijke tekst van beide hymnen, voorafgegaan door Scriverius' en Heinsius' verantwoordingen, alsook onderaan de tekst van Scriverius' annotaties ; op de rechterbladzijde bieden zij ons een erbij passende filologische interpretatie : commentaar
door Warners en Rank, verklarende nota's door Zwaan. Een algemene breedvoerige inleiding van Warners opent de bundel.
In een kort biografisch overzicht, enkel de voornaamste stadia van Heinsius'
ontwikkeling tot het jaar 1618 vermeldend, d.i. uitsluitend de periode waarin hij
Nederlandse gedichten schreef, vestigt hij o.a. de andacht op een eerste impuls
tot beide hymnen : Heinsius' in 1610 gestelde verhandeling over de dichter
Nonnus (5e eeuw), die benevens een epos op Dionysius ook een parafrase van het
Johannesevangelie had geschreven. Geconfronteerd met de toenmalige godsdiensttwisten, zocht H. in die j aren naar een steviger houvast en een persoonlijke Christusvisie : getuige ervan een in december 1612 gehouden Latij nse homelie op de
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geboorte van Christus, en een andere in maart 1613 op het lijden van de Heiland,
alsmede zijn definitief partij kiezen voor de contra-remonstranten.
Merkwaardig is nu dat de met beroemde humanisten als Janus Dousa, Scaliger,
Scriverius bevriende en geheel in bewondering voor de antieken opgaande professor in zij n j eugd ook verzen in de moedertaal schreef, dit in een soort overmoedige
wedijver met de antieken : behalve renaissancistische erotica voor geliefden die
Been Latijn verstonden, vooral dan een onder invloed van Ronsards „Hymne de
Bacchus" ontstane lof tang op Bacchus (1614) en een mede onder invloed van du
Bartas' „Sepmaines" geinspireerde lof tang op Christus (1615) . Zonder de opgetogenheid en de „soete dieverije" van zijn vriend Petrus Scriverius zouden die
Nederlandse hymnen wellicht nooit het Licht hebben gezien. Daarom weidt Warners uitvoerig uit over de interessante verantwoordingen van Scriverius en van
Heinsius zelf.
Scriverius' „voorreden", de ene in proza, de andere in dicht, staan in het teken
van opgetogen renaissance-bewustzijn ; hij ontvouwt er de waaier van renaissanceaffirmaties, culminerend in een enthousiast loflied op de Nederlandse taal en het
Nederlands bewustzijn. Zij n Iandgenoten waarschuwend voor slaaf se navolging
van Grieken en Romeinen, wij st hij op de glorievolle doorbraak van de nationale
talen in Italia en Frankrijk (vooral Ronsard en du Bartas prijzend) een stelt dat
de moderne dichters in Nederland, nog onbedreven wat „toon en mate" betref t,
alleen door humanistische scholing (poeta doctus), vurige inspiratie („vol viers”)
en verheven impulsen mede de Helikon zullen kunnen bestijgen : eigenschappen
die nu bij uitzondering wel in Heinsius' „Nederduytsche Poemata" aanwezig zijn,
zodat er a lle reden is hem om het nationale van zijn echt alle rij melarij voorbij strevend – dichterschap als bezieler van de Leidse Helikon to prijzen en aan
to moedigen.
Bij het interpreteren van Heinsius' persoonlijke argumentatie i.z. keus van het
mythologisch heidens Bacchusmotief t.o.v. een niet-renaissancistisch-georienteerd
milieu van Calvinisten, releveert Warners dat, naar het getuigenis van de auteur
zelf, de renaissancisten in Nederland en elders de Oudheid voor een groot deel
op indirecte wijze, d.i. via de oud-christelijke letterkunde hebben ontdekt, en dat
de heidense goden in hun ogen enkel verpersoonlijkingen van menselijke eigenschappen en gebreken zijn geweest. Het is zijn grote verdienste daar met nadruk
to hebben op gewezen. Heinsius getuigt overigens zelf dat hij „van j oncks aen
bijna meer de oud-christelijke auteurs heeft gelezen dan de boecken van de
Heydenen", en dat hij j uist in die boeken heel wat heidense wij sheid beef t kunnen
ontdekken. Ondergronds woekerde de heidense oudheid immers voort in het christelijk denken, dat zijn allegorische verklaringen uit dit reservoir van wijsheid
bleef putten. Overigens beef t Heinsius zelf in 1616 een uitgave met eigen Latij nse
vertaling bezorgd van Clemens van Alexandria, die zich bijzonder had beijverd
christendom en heidendom met elkaar to verzoenen en ook had beklemtoond dat
„de goden enkel een vormgeving van menselijke emoties" zijn. In het f eit nu dat
de naar de kern der dingen borende dichters en filosofen reeds vaak de Bacchusmythe hadden geinterpreteerd -- en hierbij releveert hij speciaal Nonnus, die
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benevens het schrij ven van wij ngodverhalen ook het Johannesevangelie paraf raseerde -- ziet Heinsius een alibi voor zijn eigen poetische evocatie, geenszins echter
om een geloof in de god Bacchus to belijden, maar enkel om nu eens op zijn
beurt in de moedertaal naar aanleiding van Karnavalsavond de „geest" van de
wijngod op to roepen.
Op deze beschouwingen laat Warners een heldere parafrase van beide hymnen
volgen. In de lofzang op Bacchus, weelderig gestoffeerd met kennis van Griekse
en Romeinse mythologie -- en derhalve met een sleep van Scriverius-annotaties
beladen ziet hij een vervolg op een traditie van Bacchus-hymnen door de eeuwen
been, en dan in 't bijzonder „een geleerde carnavalsgrap", waardoor Heinsius
in dichtvorm op geleerdenmanier, met als achtergrond de mythologische overlevering, geenszins Bacchus, maar de wij n wil eren. De dichter vergaloppeert
zich immers vaak, ontloopt bet spoor van de theoretische mythenbeschouwing,
doordat eigen lyrische bespiegelingen over wijn en leven, mede ingegeven door
weemoed over het vergankelijke van de aardse dingen, het mytheverhaal doorbreken en er een bewogen elan aan schenken. In die lyrische ontboezemingen
triomfeert de dichter op de geleerde en wordt zijn epos een loflied op de beleving
van wijnroes als inspiratiebron van de dichter, die in zijn scheppingsd ra ng tijd
en dood overwint.
In een uitvoerig betoog verantwoordt Heinsius eveneens zijn Christus-hymne.
Het is zijn bedoeling, naar het voorbeeld van profeten en talrijke oud-christelijke
hymnenschrijvers en dus voortbouwend op een eeuwenlange literaire overlevering,
nu zelf daarbij steunende op een bij protestanten hernieuwde aandacht voor het
oergeloof van Kerkvaders en oud-christelijke auteurs, binnen het perspectief van
die grootse achtergrond een poetische evocatie van eigen Christus-visie uit to
heelden : Christus' Godheid, de val van de eerste mens, de Menswording, de
mystieke dankzegging – waardoor tevens met vroegere Venusaanhankelijkheid
wordt afgerekend.
Warners is zeer opgetogen over „Heinsius' dogmatiek doorschitterd van een
zeer persoonlijk geloof" en over het „zingende – waardoor hij de stroeve gedachtengang in een snij dige taal greet to transponeren" dit dan vooral met het oog
op het derde dichterlijk meer bewogen, vaak volop lyrisch gedeelte (Menswording), dat in weelderige baroktaal een voorvondeliaanse allure heeft. Daar openbaart Heinsius zich ,,als vroom man en als merkwaardig dichter".
Want al zijn noch Bacchus- noch Christushymne „plotselinge opwellingen''
geweest, doch eerder woekerbloesems op de stroom van een lange overlevering
(vgl. de registers van door H. geciteerde Griekse, Romeinse, oud- en nieuwtestamentische, en oud-christelijke auteurs achteraan de heruitgave), ze zijn
niettemin om hun persoonlijke nuancering merkwaardig. Het „behendigh stelende", maw. het duikelen in de defining van andermans inspiratiebronnen was
vooral in die tijd een geliefkoosde sport van de minnaars der muze -- zoals eens
to meer aan het Licht getreden is in het onderzoek dat S. F. Witstein onlangs aan
de „Verzencommentaar in Het Theatre (1568) van Jan van der Toot" heeft
gewijd (Utrechtse Publikaties voor alg. literatuurwetenschap, n° 8, 1965) . Wie
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niettemin die deining met persoonlijke armslag kon doorvaren, en dit kon Heinsius
we!, was toch meet dan een parafraseur. Dit zal dan moeten blijken uit de comparatistische studie die Warners in het vooruitzicht stelt.
Laten we hopen dat ook Heinsius' weelderige baroktaal, zijn vaak buiten de
oevers golvende vloed van woorden, in dit onderzoek moge worden betrokken. In
dit verband moge nog de aandacht worden gevestigd op de p-eriode waarin
Heinsius' lof zangen ontstonden en het licht zagen : het twaalf j arig Bestand, dat
voor velen – en dan vooral voor uitgeweken Vlamingen een echt hymnische
tijd moet geweest zijn; een zich bevrijd voelen van grenzen gepaard gaande met
een explosie van verwachtingen, die spontaan in hymnische taal weerklank vonden. En wat Heinsius betreft, moge nog erop gewezen dat hij toen herhaaldelijk
naar Vlaanderen reisde en o.a. in 1612 to Gent vertoefde, waar hij in contact trad
met zijn neef, de dichter Jacob van Zevecote ; niet onwaarschijnlijk is het, dat hij
ook zijn andere neef, Justus de Harduwij n, zal hebben opgezocht, aangezien hij zelf
bevriend was en correspondeerde met de Leuvense professor Erycius Puteanus,
die j uist in die j aren de nog aarzelende de Harduwij n aanzette tot het publiceren
van zijn Roosemond-sonnetten. Wie G. Caudrons inleiding tot die in 1613 verschenen bundel leest, wordt getrof f en door f ormuleringen en opvattingen waarvan
hij een weerklank verneemt in Scriverius' latere inleiding tot Heinsius' Bacchushymne. En aldus valt op het Gentse dichter-driemanschap, Heinsius-de Harduwijnvan Zevecote, een nieuw Licht.
Ten slotte een laatste wens : mochten Warners en zijn medewerkers bun interessante Heinsius-exploratie met een bloemlezing uit het Nederlands oeuvre van de
dichter bekronen. Hun voortref f elij ke heruitgave van de Bacchus- en Christushymnen, bevattend overigens heel wat materiaal voor verder onderzoek, verdient
intussen ons aller belangstelling.
O. DAMBRE

Willem Sluiter 1627-1673, Reeks „Neerlandica Traiectina"
nr. 16, Van Gorcum et Comp. ; Assen, 1965 ; 396 pp. + 5 afb. ;
prijs f. 32.

DR. C. BLOKLAND,

Voortbouwend op de studies van G. A. van Es, K. Heeroma, F. C. Kok e.a.,
die voor de Eibergse dominee-dichter Willem Sluiter nieuwe belangstelling hebben gewekt, heef t Dr. C. Blokland in een uitvoerige monograf ie alle vroegere
gegevens geconf ronteerd met eigen veelzij dige literairhistorische en bibliograf ische
navorsingen. Zij n rijk gedocumenteerde, aan alle f ilologische eisen beantwoordende (oorspronkelijk Utrecbtse) dissertatie, die Sluiters plaats en betekenis in
de pietistische literatuur van de 17e eeuw definitief vastlegt, mogen we als een
hoogtepunt in de waardering van de dichter beschouwen.
Na gewezen to hebben op de onzekere tijd en het onveilig milieu waarin Sluiters
voorbeeldig apostolisch leven zich ontplooide, en herinnerd aan zijn contacten
met de dichter Vollenhove, alsmede met Voetius en G. Brandt, schetst B1, de
ontwikkeling van zijn levensvisie in het Licht van een reactie op de toenmalige
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libertijnse geest en van de inspiratieve uitstraling van het pietisme, waarbij Bayly's
„Practycke ... der Godsaligheit", Voetius' „Exercitia Pietatis", de Imitatio, oudchristelijke geschriften en het Hooglied een voedingsbodem van apostolische gerichtheid werden.
Zijn geestelijke liederen, die „niet dichten, wel stichten" bedoelden en in het
offensief tegen het wereldse lied moeten worden gesitueerd, behandelt schr. in
hun dubbel aspect: enerzijds loutere berijmingen van Bijbelteksten (naar het
reformatorisch Principe van de wegens een mystieke meerwaarde van Bijbelwoorden wenselijke louter letterlijke berijming, met onderdrukking van elk persoonlijk
element), en anderzijds enigszins uitgebreide, de Bijbelse gedachten bemediterende
„vrije" liederen, naar volksmelodieen geschreven en didactisch opgevat als vrome
begeleidingen van momenten uit het dagelijks leven, waardoor het letterlijke
berijmingsprincipe werd doorbroken.
Grondig worden hierna de of zonderlijke werken onder de loep genomen en
onderzocht naar datum van verschijnen, inhoud, structuur, karakter en invloedsfeer : eerst, de nog al didactische, zonder strakke compositie gebouwde volkse
Liederenbundels, waarbn eigenlijk geen echte poetische waarde valt to ontdekken,
behalve dan in de ontroerende Bede-Zang voor onse Krjgs-iVIachten uit 1 erenlia's
Klaag-Liederen ; dan vooral het belangrijkste werk, het weerom eerder pastoraal dan literair bedoelde Buiten-Leven (mede onder verwij zing naar en waardering van Koks recente tekstuitgave, 1950 en in het zoeklicht van overeenkomsten en verschillen met de eigentijdse georgische literatuur, waarbij worui
vastgesteld dat bij slot van rekening de wezenlijke inhoud ervan dichten staat bij
de Imitatio dan bij de hof dichten, en eerder „een vertoog is met de argumentenopbouw van een theologisch of ethisch tractaat", terwijl de natuur er slechts een
ondergeschikte rol in speelt ; verder het breedsprakige, nogal vlakke Eensaenl
Huis- en Winter-Leven, opgevat als een antwoord op de vraag hoe de auteur
's winters in eenzaamheid leeft ; de interessante gedichten met betrekking tot het
Rooms-Katholicisme, vooral een apologetisch en polemisch in breedsprakige
alexandrijnen geschreven Lo.f der heilige Maagt Maria, en de in de sfeer van de
Euthanasia-geschrif ten gesitueerde Doodsgedichten, waaronder de ontroerende
Doots-Echt-Scheydinge als echt document humain en de bewogen Lyk-Reden
bijzonder opvallen.
Concluderend ontplooit schr. de waaier van de Sluiter-waardering en oordeelt
zelf dat „Sluiter -- al was zijn werk zonder literaire pretentie en eerder didactisch
– toch recht heeft op een bescheiden plaats in de literatuur van de 17e eeuw,
omdat hij wellicht ondanks zichzelf op verscheidene plaatsen werkelijk dichter
was" en zij n poezie doorgaans door sterke overtuiging wordt bewogen.
Een voortreffelijk saamgestelde bibliografie van Sluiters werken (76 blz. ! in
Bijlage I) en een reeks in extenso gepubliceerde brieven (Bijlage II) van de
auteur aan J. Vollenhove, G. Brandt en Ds, L. L. Koolwijk, gevolgd door een
opsomming van geraadpleegde werken, verhoogt nog in niet geringe maat de
waarde van deze gedegen en smaakvol uitgegeven monografie.
o. DAMBRE
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Verhandeling van het herderdicht, herdruk verzorgd door J. D. P. Warners, (Utrechtse Publikaties voor Algemene
Literatuurwetenschap Nr. 7) , Utrecht 1965. 120 blz., prij s f 1. 4.50.

JAN BAPTISTA WELLEKENS,

De Verhandeling van het herderdicht werd door Wellekens in 1715 opgenomen
achter zijn in Amsterdam uitgegeven vertaling van Amintas, herders pel van

Torquatus Tasso. De herdruk verzorgd door Dr. Warners bevat de tekst van
Wellekens, voor de huidige lezer verduidelijkt door een uitvoerige structuuranalyse in de inleiding en door talrijke voetnoten bij de tekst, die door Wellekens
gebruikte bronenn, al of niet door deze vermeld, na.der aanduiden. In de inleiding verklaart Warners enkele begrippen als klassieke retorica, vooral de
stijlmiddelen dienende tot het „verbloemen", en wijst hij op de betekenis van de
klassieke literatuur en de bijbel voor de renaissancist.
Wellekens bespreekt in zijn Verhandeling allereerst de oorsprong en de geschiedenis van het herdersgedicht, onderscheiden naar de klassieke bronnen en de
bijbelse oud-testamentische gegevens, welke laatste naar zijn inzicht aantonen, dat
het herdersgedicht de oudste literaire vorm is, reeds door Adam en Eva in het
Paradij s naar het voorbeeld der engelen beoef end. Het tweede gedeelte handelt
over de waarde van het bucolicon vergeleken met andere literaire genres, Welke
naar Wellekens' mening alle van het herdersgedicht zijn of to leiden. Tenslotte
Beef t de vrhandeling een overzicht van het genre in de Italiaanse en Nederlandse
literatuur. De Italiaanse ecloge zet de klassieke voort en verrijkt Naar door o.m.
de visserszang en christelijke motieven. Warners acht het overzicht van het herdersgedicht in de Italiaanse en Nederlandse letterkunde niet meer dan een opsomming en stelt vast, dat geschriften die nauwelijks iets met de herderspoezie to
maken hebben door Wellekens tot het genre worden gerekend, doordat deze de
grenzen van het genre to vaag heef t gedef inieerd.
Ik geloof, dat de zwakte van Wellekens' Verhandeling

is gelegen in het feit,
dat zij Been eigenlijke theorie van het genre bevat : de formele wetten van het
herdersgedicht zijn niet of nauwelijks omschreven ; als Wellekens schrijft over
„regelen en wetten" (blz. 101), dan betreffen deze meer de inhoud dan de vorm.
Slechts even gaat hij in op de formele eigenschappen, als hij spreekt van een

onderscheiding „in Brij derhande wij ze", waarbij hij de dramatische, de exegematische en de gemengde vorm omschrijvend aanduidt (Dr. Warners geeft in een
voetnoot de namen) . Geheel aan het slot behandelt Wellekens nog de metriek
van het herdersgedicht, de jambe en de alexandrijn, en – opvallend -- ook het
vrije vers.
Het is jammer, dat de Utrechtse reeks geen plaats hood voor uitwerking van
talrijke gegevens op basis van oudere en moderne vakliteratuur. Dr. Warners
betreurt dit ook zelf in zijn voorwoord. Zo hadden wij gaarne meer gehoord over
de invloed van de internationale neo-Latijnse letterkunde (door Wellekens even
genoemd) op die van de verschillende Europese landen. Voor het genre van de
Latijnse ecloge in de Europese renaissance-literatuur kunnen wij nu uitgaan van
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het eveneens in 1965 verschenen boek Neo-Latin Literature and the Pastoral van
W. Leonard Grant ( Chapel Hill, United States of America) .
Gaarne hadden wij ook, juist voor een beter begrip van de formele wetten van
het genre, vergeleken gezien de theorieen over het herdersgedicht in de geschrif ten
van Scaliger en Vossius, van de in oudere werken genoemde Dissertatio de Carmine Pastorali van een Renatus Rapinus, van Gerhard Kemphers inleiding tot de
18de-eeuwse uitgave van de herdersgedichten van Calpurnius en Nemesianus
(naast Theocritus en Vergilius de modellen voor de neo-latinisten), van de door
Warners zelf in een voetnoot op blz. 106 genoemde studie van M. de Fontenelle

Un Traite cur la Nat//re de l'Eclogue, et Une Digression sur les Anciens et les
1Vlodernes (Amsterdam 1701), en van de Verhandeling over het Herdersdicht van
j. Kantelaar, in 1791 met een gouden penning bekroond door het Leidse genootwordt door Arbeid verkregen".
Geeri kritiek op de herdruk van Warners – de uitgave dwong tot beperking --,
maar het uitspreken van w ensen omtrent een uitvoeriger studie betreffende het
herdersgedicht, waarbi j de formele wetten van het genre, meer dan bij Wellekens
het geval is, aan de orde moeten komen, zodat ook een duidelijker afbakening
mogelijk zai zijn. En vooral – en dat geidt zeker voor Nederland dan ook aandacht voor de zeer uitvoerige en belangrijke bucolische literatuur der neo-iatinisten.

schap ,,Kunst

Amersf oort
DR.

C. M. GEERARS

BOETS, n %Ioderne teorieen an verband met klankexpressie. Een kritische
tudie met een systematische bibliografie over de jaren 1900 tot 1960
(Verb. Kon. Vi. Acad., Reeks VI. n'° 96). Gent, Secretariaat v. d. Kon.

jT.

Vi. Acad., 1965.
Met het onderwerp van deze studie betreedt de schrijver een terrein op het
uitgestrekte gebied der algemene taalkunde dat even gevaarlijk als fascinerend is
een terrein vol voetangels en klemmen, maar dat noodzakelijk betreden moet
worden door ieder die zich in het wezen van de taal serieus wil verdiepen ; een
terrein waarop men voortdurend het gevoel heeft aan dat wezen to taken, maar
zich evenzeer het volstrekt elusieve van deze ervaring bij elke stap pijnlijk bewust
wordt. Met de relatie tussen klank en zin heeft men zich beziggehouden zo iang
er over taal als zodanig nagedacht is, maar in niet-louter-speculatieve zin Loch pas
sinds het ontstaan van de linguistiek in engere zin, toen men oog, of liever oor
kreeg voor de klanksystemen der talen. Met alle taal is klank wezenlijk verbonden,
Been taal zonder klank -- taal dan genomen in de betekenis van het gewone,
natuurlijke communicatiemiddel der mensen. Klank is dus wezenlijk voor de taal
– maar al to gemakkelijk heeft men de gedachtenfout gemaakt er h e t wezen van
de taal in to zien en de noodlottige kortsluiting tot stand gebracht die leidde tot
de stelling „taal is klank". Het is deze stelling die decennien lang de taalstudie,
vooral in haar popularisering op de lagere niveaus, vergiftigd heeft en nog voortgaat to vergiftigen, en die de volstrekte miskenning van de waarde van de schrijftaal als communicatiemiddel op hoger plan, van veel of f icienter werki ng, d ra ag315

kracht en betekenis dan het gesproken woord, heeft meegebracht. Het is de grote
verdienste van de structurele taalkunde, gegrondvest door De Saussure, dat zij
deze f out vermeden heeft en de taal heeft leren zien als een stelsel van relaties,
als een gestructureerd geheel van een uiterste complexiteit, van welks samenhang
men nog pas begint enig idee to krijgen. De relatie tussen klank en zin is echter
daarbij iets dat voor De Saussure geen rol speelt. Het taalteken is voor hem geheel
willekeurig ; er bestaat Been verband tussen woordkiank en zin. Dat dit voor de
onomatopeeën niet opgaat kan hij niet loochenen, maar deze << ne sont j amais
des elements organiques d'un systeme linguistique >> ! Men kan zich niet aan de
indruk onttrekken dat De Saussure hier iets van zich heeft afgeschud dat in zijn
systeem niet paste of waarin hij een gevaar ervoor voelde. Dit heeft niet belet
dat latere taalkundigen zich toch met dit aspect van het taalsysteem zijn blijven
bezighouden en daarin ook tot bepaalde conclusies zijn gekomen ; bij zonder gelukkig heeft mij altijd geschenen de formulering van Vendryes (Le Language,
blz. 214 van de ed. van 1939), die spreekt van << un accord qui s' e t a b lit
entre le sens du mot et les sons qui le composent >>. Dicht hierbij staat de opvatting
van Jespersen dat het onomatopotetische effect dat aan sommige woorden eigen
is als een zekere mate van adaequatie tussen klank en zin kan worden omschreven
(`that there are words which we feel instinctively to be adequate to express the
ideas they stand for', Language 398) . Het inzicht is dan ook sinds De Saussure
gerijpt „dat de willekeurigheid van het woord niet in tegenspraak is met de
klankexpressiviteit", wat mogelijk is doordat „conventioneel" en „symbolisch"
tot verschillende categorieen behoren (blz. 20) .
Bij de behandeling van zijn onderwerp heeft de schr, zich beperkt, zoals de
titel aanduidt, tot hetgeen er de laatste 60 jaar ongeveer over geschreven is, met
een korte historische inleiding. Ondanks deze beperking is de stof waarlijk nog
omvangrijk genoeg, getuige de bibliografie die het tweede gedeelte van deze
studie uitmaakt en die niet minder dan 1058 nummers telt en bijna 60 bladzijden
volt, en waarin men de namen van vrijwel alle taalkundigen uit de laatste halve
eeuw tegenkomt, van de meest serieuze wetenschapsbeoefenaars tot de lichtvaardigste fantasten. Niet to verwonderen is het dat bij zoveel auteurs die zich met
het onderwerp hebben beziggehouden ook de terminologie uiterst gevarieerd is;
de schr. geef t daarvan een tabellarisch overzicht op blz. 21-23. Zowel op dit
punt als in de hele stofbehandeling verdient de auteur de grootste lof voor de
orde die hij in het overstelpende en bonte materiaal geschapen heeft.
Als algemene, overkoepelende term bezigt hij klankexpressie, waarbinnen dan
to onderscheiden zijn : klanknabootsing, bewegingschilderende woorden, en klanksymboliek („weergave van andere, niet nauwkeurig to omschrijven begrippen en
kwaliteiten") . Zeer terecht heeft de schr. de voorkeur gegeven aan een systematische behandeling boven een chronologische, die tot voortdurende herhalingen
zou hebben geleid. In het eerste gedeelte van zijn studie onderzoekt hij „de
verschillende mogelijkheden waarop een klank zich in een woord of een zin tot
een klankexpressieve beleving kan lenen" en in het tweede gedeelte gaat hij na,
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aan de hand van dichterlijk en niet-dichterlijk taalmateriaal, „of de taal in feite
van die mogelij kheden heeft gebruik gemaakt" . In het eerste hoofdstuk behandelt
hij dan achtereenvolgens het akoestische en het articulatorische aspect van de taalklank en daarna „de wijzen waarop het fysiologisch of articulatorische karakter
van de klanken expressief kan zijn". Hij maakt daarbij gebruik van een onderscheiding in klankreflexen (overeenkomst tussen gegeven en klank op grond van
fysiologische reacties) en klankgebaren (aanpassing van de klank aan het gegeven), een onderscheiding die wel to motiveren, maar in de praktijk niet altijd
bevredigend toe to passen is. Aan het slot van dit hoofdstuk komen dan de
„klankmetaf oren" ter sprake, d.w. z. het verschij nsel dat de betrekking tussen
klank en gegeven niet rechtstreeks to motiveren is, maar via een derde loopt,
zoals b.v, in trou/rou, wanneer daarmee een zeker optisch effect van vrouwenkleren wordt bedoeld. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan „de Iclank als taalklank", aan het fungeren van de klanken in woord en zin naar hun expressiviteit,
en dan allereerst aan de betekenis als factor daarnn, waarbij uiteraard gewezen
moet worden op het grate verschil in „woordbeleving" bij de taalgebruikers, en
met name bij de dichters : voor de dichter kunnen toevallige associaties belangrijker zijn dan de gecodificeerde betekenis (63). Dan wordt besproken „het
woord vanuit het standpunt van de struktuur van de taal", waarbij allereerst de
expressieve waarde van bepaalde klankgroepen aan de orde komt, die een f unctie
kan worden van bepaalde groepen van semantisch verwante woorden (de „fonosemantiek" van Slikboer) . Expressieve morf emen kunnen semantische wij zigingen
meebrengen, zowel in groepsverband (b.v. in Franse woorden met het suffix

-aille) als bij afzonderlijke woorden, en zij kunnen ook tot wijziging in de vorm
van woorden en tot woordschepping leiden. Een expressief beleven vanuit de
vertrouwde klankschema's van een taal kan plaats hebben door overeenkomst en
oppositie, waarbij voor de laatste vooral het vreemde woord van belang is, maar
ook het dialectwoord of de dialectische uitspraak, en ook het archalsche woord.
Het complexe karakter van de klankexpressiviteit wordt verder geIllustreerd aan
een onderzoek van de eigennamen en hun bij zonder gebruik in de literatuur,
waarbij vooral de „zelf gemaakte of met zorg gekozen eigennamen" bij dichters
en romanschrijvers interessant materiaal opleveren. In hoofdstuk III, „Uiteindelijke
fundering van de klankexpressiviteit", moet schr. uiteraard vaststellen dat een
objectieve fundering voor de expressiviteit van bepaalde klanken niet to geven is,
dat eigenlijk elk geval afzonderlijk onderzocht moet worden en de taalgebruikers
de klank altijd „in verschillende richtingen kunnen beleven". Maar „indien de
klankbeleving in de taal sporen heeft mogen laten, m.a.w. indien ze taalgewoonten
heeft doen ontstaan, moet zulk onderzoek van de taal verhelderend zijn voor de
kennis van de tendensen" (108) . In het tweede gedeelte van het boek wordt dit
onderzoek dan ter hand genomen voor enkele aspecten.
Na een enkel woord over de kiankenstatistiek volgen enige algemene beschouwingen over klanknabootsing en bewegingschildering ; daarna wordt het aandeel
van deze beide onderzocht in het ontstaan van woorden. Tegenover de extreme
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opvatting dat alle taal tot klanknabootsing is to herleiden stelt schr. terecht de
m o g e 1 ij k h e i d van woordschepping door klanknabootsing ; de loutere nabootsing kan in de structuur van de taal worden opgenomen en dan „over betekenis- en klankontwikkeling heen de weg der andere taalbestanddelen op gaan"
(139).
De hoof dstukken III en IV van dit deel zijn geheel gewijd aan een onderzoek
van de klankexpressieve herhaling, respectievelijk in niet-dichterlijke en in litteraire taal. Daarbij wordt uiteraard veel aandacht gewijd aan het rijm, dat reeds
in de gewone taal een grote rol speelt in formaties als roezemoezen, maar in de
litteraire taal, mede in de vorm van woordherhaling, alliteratie en assonantie, ook
veel meer is dan een louter klankexpressief verschij nsel.
In zijn besluit wijst schr. nog eens op „het zeer geschakeerde karakter van de
klankexpressie" en stelt vast dat men voor het onderzoek steeds van de beleving
zal moeten uitgaan. „Indien deze beleving waardevol is voor de dichterlijke of
niet-dichterlijke taal, zal ze niet mogen verklaard worden vanuit het eerste het
beste beginsel, maar slechts na een onderzoek van de vele mogelijke f aktoren die
tot deze beleving kunnen hebben bijgedragen". De structuur van de taal is
daarbij een dier factoren.
Daarna volgt de bibliografie, die omvat „Nederlandse, Duitse, Engelse en
Franse werken die na 1900 en voor 1960 in verband met de klankexpressie werden
gepubliceerd" en die in twee delen is gesplitst, resp. van werken die bepaaldelijk
aan de klankexpressie zijn gewijd, en van literatuur over verwante onderwerpen ;
dit tweede gedeelte is weer verdeeld over 10 „reeksen", zoals : muziek en taal;
synestesie ; melodie en Schallanalyse ; oorsprong van de taal enz.
Het boek van Dr. Boets draagt uiteraard een refererend karakter ; zijn onschatbare verdienste is echter dat hij het enorme onderzochte materiaal volkomen overziet en op voortref f elijke wij ze geordend beef t, en dat hij het op bij zonder
verhelderende wijze interpreteert en toegankelijk maakt. Niet alleen wegens de
omvang, maar ook wegens de Iaten we zeggen glibberigheid van dit materiaal,
verdient zijn arbeid de hoogste lof. Voor ieder die zich verder nog met dit onderwerp zal willen bezighouden zal dit boek een onmisbare steun zijn.
Leiden, Juli 1966

c. KRuysi

MP

Probleme der literarischen I/ertung. Uber die Wissenschaftlichkeit eines unwissenschaftlichen Themas. Stuttgart, J. B. Metzler, (1965), XII-194 blz.

W. MULLE',R-;SEIDEL,

Tegenover het uitspreken van waardeoordelen over woordkunstwerken staan de
huidige beoefenaars van de literatuurwetenschap, vooral de literairhistorici, dikwijls erg afwijzend. Muller-Seidel begint zijn beschouwingen met erop to wijzen
hoe dikwij is toch in f eite waardeoordelen impliciet of expliciet worden geveld,
en wenst dan ook intense bezinning op dit probleem. Hij is overtuigd dat zulke
bezinning niet zal en zelfs niet mag eindigen met het voorleggen van een definitieve waardencodex, een vast waardensysteem of een concrete meetmethode. Hij
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wil daarom in zijn bij drage geen docerende of betogende Loon aanslaan, geen
waardenleer of zelfs geen Forschungsergebnis als een afgewerkt geheel aanbieden.
maar volgens zijn eigen woord – een gesprek voeren. Geen ongebonden amateursgekeuvel, maar een ordelijk gesprek onder ingewij den waarvan de wetenschappelijkheid bestaat im Versuch, die Ubereinkun f t so weit zu fassen wie

moglich (blz. XI).
In het inleidend hoofdstuk

(Voruberlegungen, blz. 1-41)

geeft hij de nood-

zakelijke premissen voor een vruchtbare dialoog door nadere omschrijving van
zijn onderwerp en door precisering van zijn standpunt. Hij verwerpt de uiterste
stellingen : de iVert f reiheit van de positivisten en de I/ert f reudigkeit van de
ideologisch geengageerden. De eeuwige spanning tussen enerzij ds de zich voortdurend wijzigende concrete literaire werkelijkheid en anderzijds het besef van
een door alle veranderingen been blijvend waardebegrip, maakt hij tot het

das Spannungsge f i ge der
lVertungswissenscha f t. van daaruit vertrekkend, hoopt hij slechts gewisse
Mindest f orderungen als ubergeschichtliche Normen im Spannungsge f uge der
geschichtlichen Vie/ f alt auszunaachen, von denen ivir meinen, das man von ihnen
nicht vollig absehen dar f (blz. 41) .
Het eigenlijke gesprek verloopt zeer geleidelijk in vijf Fragenkreisen.
1. De Probleme des ®f fentlichen (blz. 41-59) worden gesteld vanuit de oververtrekpunt van zijn redenering. Hij noemt dit

tuiging dat kunst steeds communicatie is. Het overschrijden van bet strikt individuele,

die Transzendenz des

Privaten, is volgens Muller-Seidel de eerste voor-

waarde om aan een bepaald woordprodukt kunstwaarde to kunnen hechten. Dit
toont hij aan met niet-voor-de-band-liggende voorbeelden : de lyriek, de autobiografie, het dagboek, de Kafka-geslotenheid, enz.
2. De Problere des Hoheren (blz. 59-85) staan niet in verband met het
onderscheid tussen de alledaagse en de zogenoemd verheven taal, maar met het
ontdekken van een structuur die ook het meest gewone taalgebruik tot dichtkunst
verheft. Zoals in de eerste Fragenkreis gesproken werd over de Transzendenz des
Privaten, zo zou men bier kunnen spreken over de Transzendenz der Realitat.
Het taalwerk wordt slechts kunstwerk wanneer het een zekere afstand verkrijgt
ten overstaan van de gewone werkelijkheid : het gedicht – wie nahe de; Alltagssprache auch immer – ist niche unmittelbar die JJ"irklichkeit des Alltags, sondern
eine 1Virklichkeit eigener Art (blz. 75) .
3. De Probleme des Ganzen (blz. 85-119) gaan dieper in op de eigen aard
van de onder nummer twee geeiste dichterlijke structuur. Deze words bier gezien
als de perf ecte integratie van de delen in het geheel, waardoor deze delen een
nieuwe, een rijkere of een andere betekenis krijgen dan ze op zichzelf hebben.
Hieruit besluit de auteur dat alle waardekritiek, hoewel in de grond taalkritiek,
nooit geisoleerde kritiek van de taal van het kunstwerk mag zijn. Evenmin als
men de id eeen uit een werk mag isoleren om ze als idee op zichzelf to waarderen,
zo is het een even verhangnisvolles Missverstandnis de taal op zichzelf to be319

schouwen. Alles moet steeds gezien warden vanuit de

Intentionalitat des Ganzen

(blz. 86-87) .

4. De Probleme des Wahren (blz. 119-161) vormen de volgende Fragenkreis.
Literaire waarheid is de overeenkomst tussen de literatuur en de werkelijkheid,
zegt Muller-Seidel. Dit kan evenwel niet betekenen dat de eenvoudige weerspiegeling van de werkelijkheid het hoogste poetisch ideaal zou zijn. We mogen deze
eis niet op zichzelf stellen, maar in verband met de noodzakelijke transcendentie
van het private en het Touter reele, met de poetische structuur en de intensionaliteit
van het geheel. De literaire waarheid bestaat niet in de identiteit met maar in
een specif ieke verhouding tot de werkelijkheid.
5. De laatste Kreis omvat de Probleme des Menschlichen (blz. 161-180) . Voor
Muller-Seidel is de literatuur geen absolute waarde op zichzelf, zonder dat men
ha.ar echter in de dienst mag stellen van gelijk welke andere levensactiviteit. De
kunst heeft deel aan het menselijke als aan een veel omvangrijker geheel.
Tot besluit van dit gesprek met Muller-Seidel zouden wij willen resumeren
Welke de waardecriteria zijn die hij met voorzichtigheid en met sterke nuancering
vooruitzet
1. het transcenderen van het louter private,
2. de distantie van het louter werkelijke,
3. de intentionaliteit van het geheel,
4. de waarheid van de poëtische structuur,
5. de betrokkenheid op het menselijke.
De absoluutheid van deze criteria wordt gerelativeerd door het Leitmotiv van
het hele werk : das Spannungsge f uge der Wertungswissenscha f t, de spanning tussen de iiberhistorische norm en de historische vorm.
De grote waarde van deze bijdrage van Muller-Seidler ligt niet zozeer in de
waardecriteria die hij dan uiteindelijk toch meent to mogen voorstellen, als wel in
de bedachtzame wijze waarop hij dit delicate domein van de literatuurwetenschap
betreedt. Zeer belangwekkend zijn ook de vele analyses van literaire werken die
overal ter staving van zijn opvattingen zijn ingevoegd. Natuurlijk zijn niet alle
aspecten van het probleem behandeld ; maar de gespreksvorm die de auteur voor
zijn werk beef t gekozen verplicht immers niet tot een alzij dige en exhaustieve
uitdieping.
CLEM NEUTJENS
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verschijnt viermaal per jaar ; ± 320 blz. per jaargang.
De abonnementsprijs bedraagt voor Belgie 200 fr. ; voor Nederland f 15,25.
Voor abonnementen wende men zich tot Boekhandel De Pioen p.v.b.a. en
voor advertenties tot Uitgeverij De Sikkel n.v. (Lamorinierestraat 116, Antwerpen) ; voor Nederland tot de firma Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9,
's-Gravenhage.
Stukken ter plaatsing alsmede boeken ter recensie worden ingewacht bij de
redactiesecretaris Dr. L. Roose, Naamsesteenweg 406, Heverlee (Leuven).
Boeken die naar het oordeel der redactie voor bespreking in aanmerking komen,
worden, naargelang de plaatsruimte dit toelaat, gerecenseerd.

TER A1TENTIE VAN DE MEDEWERKERS
1. De medewerkers worden verzocht een, met de machine geschreven, absoluutdefinitieve tekst in te zenden, waarop een voldoende marge is voorzien en
waarbij de bladen aan de versozijde wit gelaten zijn.
2. Nieuwe alinea's dienen duidelijk, door inspringing van de tekst, aangegeven
te worden.
3. In de bijdragen worden titels en geciteerde werken gecursiveerd (ienmaal
te onderlijnen).
4. De voetnoten worden op afzonderlijke bladen bijgevoegd en doorlopend
genummerd.
5. In de voetnoten worden de auteursnamen in gewoon lettertype gezet (in de
tekst niet te onderlijnen) ; titels van boeken en tijdschriftartikels worden
gecursiveerd (in de tekst clinmaal te onderlijnen).
Van de teksten wordt steeds een proef en een revisieproef gezonden.
Men wordt verzocht de proef of de revisieproef die afgedrukt kan worden,
onmiddellijk aan de redactiesecretaris te doen toekomen.
De auteurs van artikels hebben recht op 20 overdrukken. Extra-overdrukken
worden bij de uitgever besteld.
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