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BEELDEN VAN DUISTERNIS
IN VONDELS DRAMA
In een vroegere studie 1 onderzochten we het samengaan van licht en
donkey in Vondels taalbeelden. Daarbij stelden we vast dat de dichter
met licht en duisternis en de onderlinge relaties van beide een zeer rijke
en ruime beeldenwereld ontwerpt. Zo rijk is die wereld, dat een grondige
behandeling van de belangrijkste relatie, nl. het conflict tussen licht en
duisternis, al heel wat plaatsruimte zou opeisen. In het bestek van dit
artikel willen we een voorstudie leveren, die zich in hoofdzaak tot
beelden van duisternis beperkt, welke we in Vondels dramatisch werk
hebben gevonden. Aan de hand van gegevens uit de lyriek, de epiek en
de didactiek zullen onze bevindingen dus nog aangevuld en vermoedelijk
gecorrigeerd kunnen worden.
De duisternis is in de eerste plaats een natuurverschijnsel, dat onder
verschillende vormen kan optreden. Bij Vondel zijn dat, nagenoeg uitsluitend : duisternis in het algemeen, de nacht, de schaduw, wolken en/of
nevel, en tenslotte de spelonk, de kuil, het hol. Elk van die vormen kan,
al dan niet figuurlijk, worden opgeroepen. Elk ervan verschijnt bij
Vondel in het raam van gewone natuuruitbeelding. Maar zelfs daar
reeds is er meestal een naar het metaforische gaande bijbetekenis : zo
1 Licht-en-donkey in Vondels beeldspraak, in Wetenschappei ' jke Tijdingen, 24e Jg., nr. 3,
jan.-feb. 1965, blzz. 147-154. Aanleiding tot onze belangstelling voor dit gebied was de
boeiende, nieuwe perspectieven openende studie die Dr. J. Poulssen onder de titel Tragiek
van Vondels glans in Ream (november 1963) liet verschijnen. Poulssen ziet Vondels typische beeldstructuur in „licht uit de duisternis". Voor deze verleidelijke stelling kan heel wat
worden aangevoerd. De vraag blijft evenwel of daarmee jets gezegd is dat de individu {ele
dichter Vondel beslissend typeert, dan of die formule veel algemener geldt voor tal van
verschijnselen van het clair-obscur uit de 16e en 17e eeuw. Poulssens „tragische" interpretatie heeft ons niet kunnen overtuigen. Persoonlijk achtten we het dan ook onontbeerlijk, dat de wereld van Vondels licht- en duisternisbeelden zeer concreet en nauwkeurig
zou worden verkend. De inventariserende methode, die we hier en in ons vroeger artikel
toepassen, behoeft zeker aanvulling door de dynamische methode van samenhang en ontwikkeling van deze beeldenwereld binnen bepaalde werken, zoals door Poulssen gehuldigd.
Wanneer het onderzoek in deze dubbele richting verder is gevorderd, zullen wellicht
genuanceerder conclusies worden bereikt, die speciaal Vondels eigen dichterlijkheid treffen.
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suggereren wolken op zichzelf al gemakkelijk dreiging of droefheid, het
hol een schuilpaats of een kerker. Het is dus niet altijd gemakkelijk de
grens heel scherp te trekken. Wel stellen we vast, dat de loutere natuur
beelden veeleer zeldzaam, zijn ; de zeventiende-eeuwse dichter stelde
trouwens weinig belang in de natuur om de natuur. De inhouden waarheen de natuurbeelden verwijzen, zij;n, synthetisch : verborgenheid, zo
voor het oog als voor de geest ; aardsheid, nederigheid ; verblinding;
bescherming, schuilpaats gevangenis; ongeluk dreiging; droefheid
en hetzelfde beeld en
en rouw; dood ; hel. In vele gevallen kan
een ethisch neutrale betekenis, en een ethische valentie hebben. Ver
schillende van de vermelde inhouden kunnen door verschillende concrete
beelden worden weergegeven : zo de verborgenheid van bet boze dat in
hinderlaag ligt, door duisternis algemeen, door nacht, door schaduw,
door wolken, door het hol. Andere, zeldzamer inhouden, door slechts
een beeld : zo de op de misdaad volgende straf, door de het lichaam
volgende schaduw.
Als louter natuurbeeld treffen we practisch alleen de nacht aan, zij
het soms onder de termen duisternis, schemering, zelfs schaduw. Dit
nachtbeeld is vrij frequent bij Vondel ; tal van zijn stukken zijn nachtstukken of vertonen althans een overwicht aan nachttaferelen: Hierusalem Verwoest, Palamedes, Gysbreght van Aemstel, Peter en Pauwels,
Salmoneus, Zungchin. Uiteraard moet bier, zonder bijbetekenis, naar het
tijdstip van handeling, naar de sfeer waarin het gebeuren zich voltrekt,
worden verwezen. Voorbeelden zijn, uit Het Pascha:
IF

Tot dat den swarten Nacht beschaduwt Bergh en dal (v. 89)

en, met nog meer uitgesproken schaduw-terminologie:
Wanneer de schaduw valt, en dat het sterflijck Dal
Snachts vleugelen bespreet, zoo slaept den grooten Al (vv.

739-)

Verder de aanhef van de Rey van Euboërs en het verschijnen van
Sisyphus in Palamedes, de middernacht waarin, in Peter en Pauwels,
Simon Toveraer opdoemt: de sterren staen in keer. De stille midnacht
ronckt" (vv. 5b-), de bijna woordelijke herhaling hiervan in Koning
David in Ba//in gschap (vv. 9-) e.a. Maar reeds in Palamedes of Peter
en Pauwels krijgt de tijdstipaanduiding een diepere betekenis, omdat bier
telkens het ogenblik wordt aangegeven waarop een hellegeest de aarde
betreedt.
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Het schaduwverschijnsel vinden we meestal in verbinding met loverbeelden, bvb. in Adam in Ballingschap, en steeds op de grens van het
symbool of de metafoor.
We hadden het reeds over de bijbetekenis die de beelden van het hol,
en van wolken en nevel bijna constant begeleidt. Het onweert vaak en
hevig in Vondels drama, maar bijna altijd verwijzen de losgeslagen
elementen waarschuwend of aankondigend naar Gods toorn of straf.
Daarmee betreden we volop het domein van de eigenlijke beeldspraak.
De duisternis staat dan in de eerste plaats als beeld voor het elementaire, voor de onbegrijpelijke oorsprong:
Godt schlep den baiert, woest en duister.
Natuur had maer een aengezicht,
Lagh vormeloos, en zonder luister.
Toen sprack de Hooghste : 't werde licht
(Adam in Ballingschap, vv. 215-)

In analoog verband kan de duisternis zelfs, heel ongewoon voor
Vondel, met God in verband worden gebracht:
o Bronaer der alziende zorgen,
Wat leit uw oirsprong diep verborgen
En duister...
(Joseph in Dothan, vv. 95-)
En zo spreekt Lucifer in het gelijknamige stuk ook over „den duistren
grout van Godts geheimenissen" (v. 453). Ja, dat mysterieuze, onbegrijpelijke van Gods raadsbesluit is een van de voornaamste thema's in
dit werk. Hier belanden we, op een hoog, sacraal vlak, in de categoric
van de verborgenheid. Enkele passussen uit Gysbreght sluiten bier gedeeltelijk bij aan. We bedoelen de Rey van edelingen die „de donkre
plaets van (Christus') geboorte" (v. 682) bezingt, en wat verder :
Hier leit by zonder glans in 't duister,
Die englen tot zijn' dienst verplicht (vv. 703-)

Toch lijkt Aonker" pier niet alleen verborgen, mysterieus te betekenen, maar tevens te verwijzen naar de niet-hemelsheid, de aardsheid, de
nederigheid. Deze gedachte, niet te scheiden van het hogere licht dat in
die duisternis straalt, komt in Vondels werk vooral vanaf de Gysbreght
tot de joseph-spelen voor.
Het geheimzinnige verschijnt ook gedesacraliseerd, als het louter onbegrijpelijke, zich het menselijke inzicht onttrekkende. Zo zucht Nestor
in Palamedes: „Maer waer de boosheyd schuylt schynt doncker om te
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ramen" (v. 848) . Banajas in Gebroeders maant Michol, niet overhaast
te oordelen : „de zaeck left noch te duister" (v. 733) . Evenzo zien
Salomon in Adonias en Zungchin of van een oordeel „op donkre blijk".
In analoge zin treedt het nevel-beeld op. In Koning David Herstelt
klaagt de 6ning: „Noit zagh mijn oordeel min door 's oorloghs nevel
been" (v. 331) en Adam, nadat hij van de vrucht van de boom der
kennis heeft gegeten, stelt ontzet vast : „De nevel, die 't gezicht benevelde, verdwijnt" (Adam in Ballingschap, v. 1512) .
Het hier besproken gebrek aan inzicht heeft nog geen ethische betekenis. Pas wanneer het overslaat in verblinding, betreden we het gebied
waar het duister allerlei vormen van kwaad gaat verbeelden. In de
jaren waarin Vondel Sofokles' Koning Edipus vertaalde, vinden we het
verblindingsmotief in Samson en, voor onze opzet treffender, in Jeptha.
De Hebreeuwse rechter is een typisch slachtof f er van verblinding: „'t
licht van 't brein is hier te dicht besloten" (v. 1191), maar de hofpriester
denkt Loch meer algemeen aan de „condition humaine" waar hij zegt :
Het alziende oogh ziet neer door alle starren,
En nevels, hoe wy hier beneden warren
In schaduwen, verbystert, en verblint
Van aerdtscheit... (vv. 1447-)

Vergeten we trouwens niet, dat de verblinding bij Vondel een veel
ouder motief is, dat reeds in zijn eersteling Het Pascha volledig wordt
uitgewerkt, al valt de klemtoon daar vooral op het aspect der verstoktheid. Daar wordt trouwens tegen de verblinding gewaarschuwd met een
ander, nogal speciaal beeld van duisternis: het beeld van de straf die de
misdaad volgt zoals de schaduw het lichaam (v. 968), vergelijking die
in 1Vlaeghden v. 1596 herhaald wordt.
De duisternis, i.c. de verblinding, is bier een toestand waaraan men
onderworpen is. Maar de duisternis kan ook worden opgezocht, en zelfs
kunstmatig geschapen, om als schuilpaats en wijkplaats te dienen. Deze
idee wordt in Vondels werk bijzonder ruim ontwikkeld. We zullen ze
achtereenvolgens in verband met het schaduw-beeld, het nevel-beeld en
het beeld van het hol onderzoeken ; het parallellisme is verregaand,
zoals zal blijken.
Ook bier is het schuilen niet per se, niet noodzakelijk boos. Het is
normaal en gewettigd dat wie de steek van de zon vreest, de schaduw
opzoekt. Ook kan men zich, zonder dat er daarom boosheid mee gemoeid is, voor gevaar in de schaduw verbergen. Zo dienen de Jodinnen
in Samson, om bij de Filistijnen niet al te zeer op te vallen, „In schaduw
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van dees kerckhof boomen / Te duicken" (vv. 143-) , of maakt Fungiang
van de schaduw gebruik om Zungchins vijanden te bespieden. In dit
Chinese stuk kan „schaduw" ergens zelfs gewoon „bescherming" betekenen, ni. waar Lykungzus de jezuieten geruststelt: „volhardt : wy
willen in ons schaduwe u bedekken / voor oproer en gewelt" (vv.
1568-) .

Maar juist de boosheid maakt van die mogelijkheden dankbaar gebruik
om zich te verbergen en vanuit hinderlagen des te doeltreffender te werk
te gaan.
,,De Goddeloos die neemt de scheemring tot syn wyck" heet het in
Palamedes (v. 849) en wat vender vraagt de vervolgde titelfiguur zich
beangst of :
O Nacht, wiens doncker kleed beschaduwt alle menschen,
Son wel die heerlyck syn, als die om nootdruft wenschen,
Wat boosheyd decktghe doch met dicke duysternis ?
Wiens lagers of bedrogh uw' naerheyd gunstigh is ? (vv. 1023-)
In Joseph in Dothan schuilen de broeders niet alleen voor het zonnelicht in loofschaduw, ze verbergen er zich ook voor het oog van God.
Salmoneus en zijn trawanten hebben voor hun aanslag tegen de godsdienst de nacht en duisternis gekozen (vv. 111-) . In Zungchin heet het:
,,Wie slimme gangers gaet blijft schuilen in het duister" (v. 626) . De
duivels in Noah versteken zich in „de schim van 't hooghe bosch" en
ze hebben hun opstelling welbewust gekozen:

... de cederboomen weigeren
Ons Beene schaduwen, in 't opgaan van den dagh,
Om stil te schuilen. wat de schaduwe vermagh,
Dat leerde u Adams hof... (vv. 36b-)
Ook in Koning David in Ballingschap wordt de wijsheid geuit dat
Weerspannige aert beschiet zijn wit
Ter sluick, en door bedeckte laegen
Om uit het doncker op te daegen. (vv. 385-)

Ja, de bozen scheppen opzettelijk duisternis, dit althans volgens de
Hunse heiden Beremond die in Maeghden als volgt het christelijke
nonnenvolk aanvalt :
't Welck, onder schij n, dat elck de Godheid offer brengt,
De lampen dompt, terstont in 't honderd zich vermengt,
En acht geoorelooft een blinde en donkre schennis (vv. 625-)
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Het is evenwel in Adam in Ballingschap dat het schaduwmotief in
dit verband het _grondigst ontwikkeld wordt. Het speelt er trouwens met
alle andere duisternis-beelden dooreen, waarbij de confrontatie van
lichtloosheid met lichtloosheid een welhaast absoluut duister oproept.
Lucifer zelf orkestreert de mogelijkheden van de duisternis voor het
volvoeren van het kwaad :
Dat past den grootvorst van de weerelt, en zijn' luister,
Afkeerigh van den dagh, en krachtiger by duister :
Waerom by oock den nacht tot dezen optocht kiest :
En schoon de nanacht nu allengs het velt verliest,
Noch kan de haeter van het licht in schaduw duicken,
Van nachtspelonck, of haegh, of lustbosch, boom en struicken.
(vv. 9-)

Alle vormen van duisternis bij elkaar ! Maar de schaduw speelt veruit
de hoofdrol. God heeft een wacht van engelen uitgezet „om 't rijck der
duisternis / In toom te houden" (vv. 56b-) en daarom dienen de duivels
bedekt te werken. Ze gaan dan weer schuilen, en wel in de buurt van
een laan waar Adam en Eva zich ophouden. „Uit deze schaduw kan men
best den hof bespien" (v. 111 ) . Anders gezegd, de schaduw zelf is
door de aanwezigheid van de duivels lets kwaadaardigs geworden. Daarvan geven de argeloze eerste mensen zich natuurlijk Been rekenschap.
Men zou hun willen toeroepen: let op voor de schaduw ! Want juist
die schaduw zoeken ze op; en men kan ze zelfs niet van nalveteit
beschuldigen, want huwelijksinzegenaar Gabriel zegt zelf:
Wy komen door Godts last uw' bruiloftsdisch bekleeden,
Daer 's levens boom den disch met zijne schaduw deckt (vv. 458-)

Contrapuntisch daartegenover stelt Vondel nu de duivels, die bun
plannen uitwerken
In schaduw van den boom, geladen en vermast
Van heerlijck ooft, waer door de kennis groeit en wast (vv. 547-)

Zoals Asmodee zegt, in een echo van Lucifers beginmonoloog:
... De schaduwen, en hoecken,
Spelonck, en onwegh, bosch, en galery, en haegh
Bedecken allerbest het nachtspoock, dat by daegh
Ongaerne wort gezien. (vv. 594b-)
En in de schaduw van de kennisboom wordt dan de zondeval voltrokken, getuige Adam, die Eva ziet „in schaduwe gezeten / By dien
C

verboden boom" (vv. 1222b-) . De schaduw heeft het boze gediend,
opdat het onbemerkt zijn aanslag zou kunnen plegen. Nu dient ze ook
de mensen, die zich voor Gods oog en straf willen verbergen. Adam
dringt aan :
Mijn liefste, viught met my ten bosch in, daer noit zon
Het aldoordringend licht en straelen schieten kon.
Duick onder, liefste : ick zal u met mijn schaduw decken.
O bosch, bedeck ons, zoo uw schaduwe jet vermagh !
(vv. 1615-, 1622, 1624)

Vergeefse moeite echter. Uriel onthult het, opnieuw met aanwending
van alle vormen van duisternis, onmeedogend :
o Adam, Adam, hoor. waer looptge u nu versteecken,
In naere schaduw ? meentge in schaduwe uw gebreken
En smet to schaduwen voor Godts alziende licht ?
Geen diepe nachtspelonck, geen hol, hoe naer en dicht,
Kan u verbergen (vv. 1626-)

Al overheerst hier het schaduwmotief de andere duisternisvormen, ze
zijn inderdaad, en op sours zeer indrukwekkende wijze, in het stuk aanwezig. Zo roept Adam na de zondeval uit:
o duistere spelonck, ick docht in uwe naerheit
Mijn smet, en naeckte schaemte en schande, voor de klaerheit
Des hemels, en den glans van 't aldoordringend licht,
Te decken, maer vergeefs. geen hol, geen bosch is dicht.
(vv. 1486-)
Ook het hol is een schuilplaats. En net zoals de schaduw, niet per se
voor het kwaad. Vervolgden zoeken er een toevlucht: de dochter Sion
in Hierusalem Verwoest, Peter na de kruisiging, Koning David, Abizag
in Adonias, Noah. Filotimie krijt in Salmoneus, na de dood van de
koning: „waer vinden wy speloncken, / Een' kuil, een schuilhol, naer
en droef genoegh voor my ?" (vv. 1788-).
Maar vooral als wijkplaats voor de bozen, voor de lichtschuwen, wordt
het motief door Vondel uitgewerkt. Reeds in zijn jeugdwerk Hierusalem
Verwoest heet het van de partizaan Simon :
Schept die verrader slechts in onderaerdsche kuylen
De locht, al gingh hy zich zoo diep uyt ancxst verschuylen
Dat hy den Tartarus, daer geenen Phebus schijnt
7

Mocht hooren loijen, als de boosheyd word gepijnt :
Die schelm, doorluchtig Held, myn hand niet zal ontvlieden.
(vv. 1759-)

En Simon Toveraer, in Peter en Pauwels, gaat schuilen
Gelijck, voor 't morgenroot, de vledermuis, en d'uilen,
In een Cimmerisch hol, of blinde moortspelonck ;
Daer nimmer zon noch maen, noch eenigh starlicht blonck
(vv. 87b-)

Een bijzonder, en treffend geval, is dat van de heimelijke liefde, door
Jempsar in Joseph in Egypten verheerlijkt
Gesloke min smaeckt zoetst, in duistre en diepe Nolen
Daer leeft men by den nacht: daer glimmen Venus kolen
Met levendiger gloet, dan by den lichten dagh (vv. 371-)

Naast duisternis, nacht, schaduw en hol client verder de nevel om te
verbergen en om achter te schuilen ; dit beeld is bij Vondel veel zeldzamer. Eenmaal, zonder negatief voorteken, en integendeel weldoend,
werkt hij een analogie uit met de wolkkolom, onder Welke norm God
de Israelieten in de woestij n voorafging. Daar zegt Rafael:
Ick zal u met een' mist van dicken nevel deckers,
En voorgaen met mij n' glans, en 't volck een leidstar strecken
(Gysbreght van Aemstel, vv. 1853-)

De andere keen is het het huiveringwekkend portret van Lucifer :
Dat ondier yst, indien 't de blicken op zich slaet,
En deckt met damp en mist zyn gruwelyck gelaet
(Lucifer, vv. 1960-)

In verband met de vormen „duisternis" en „nacht" vinden we nog een
aantal min of meer los staande beelden, die Loch ook telkens in verband
met hiervoor beschreven kunnen staan.
Zo lijkt het op het eerste gezicht wel een variante van het motief der
duisternis als dekking voor de boosheid, wanneer Vooren in Gysbreght
de uitspattingen van zijn soldateska tracht te verontschuldigen met de
woorden :
De duisternis des nachts maeckt alle ding oock gruwelijck :
Dan schijnt het, watmen daeghs zich schaemen zou, min schuwelijck.
(vv. 1637-)
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Maar eigenlijk client de duisternis de misdaad hier niet als camouflage.
Ze is veeleer van dien acrd, dat de misdaad er zich ongehinderd botvieren kan. Het kwaad is er minder als zodanig merkbaar. Opnieuw
wordt een verwantschap tussen donkey en kwaad gesuggereerd.
Reeds in het voorgaande hebben we leugen en bedrog als duisternis
aangetroffen. De listigaard blijkt zo goed met het duister vertrouwd,
dat hij er als het ware doorheen ziet. Deze idee vinden we tweemaal
terug. In Palam ed es zegt Ulysses fier van zichzelf : „Het moet' er
doncker sijn daer d'Ithakois sal dolen" (v. 600) en in Lucifer prijst de
stedehouder met welgevallen Belial : „Het moet' er duister zyn, daer by
verdolen zal" (v. 663) .
Een ander soort duisternis is die van het bijgeloof, van de afgodendienst. In Salomon gedragen zich de Fenicische „geheimenissen" als
ander lichtschuw kwaad : „Die schamen zich den dagh, en mogen 't licht
wel missen" (v. 236) . Op andere plaatsen is het motief daarentegen
verwant met dat van de verblinding. Zo in Jeptha waar de hofmeester
zijn armen in de Iucht steekt:
... in welcke duisternissen
Vervielen zy, die blint hunne eige vrucht
Het heiloos spoock opdroegen, eene Aught
Van of goon ! (vv. 964b-)
Terwijl de Rey van Jodinnen in Samson de Filistijnen beklaagt
Nu houdt hen Dagons nacht gevangen ;
Dat's meer te missen dan de zon (vv. 1023-)

Ook de tegenspoed, het ongeluk, kan in beelden van duisternis worden voorgesteld, waarbij ditmaal evenwel van samenhang met het g boze
weinig of niets te bespeuren valt. Rispe in Gebroeders wordt in haar
smart over haar terdoodveroordeelde afstammelingen door een vlaag van
zinsverbijstering bevangen, waarin ze waant, de overleden Saul en Abner
teruggevonden te hebben ; ze smeekt hen:
Och blijft my nu getrouwer by,
In deze dicke duisternissen (vv. 1487-)

En in Koning David Herstelt klaagt de verdreven vorst :
... geene straelen
Verlichten d'aertsche duisterheit
Van wederspoet, waerin wy dwaelen (vv. 428-)
9

Duisternis en damp staan tenslotte, met het beeld van het hol, ook
voor het begrip gevangenis, kerker. Dat is het geval in Maria Stuart
(bvb. v. 756), ook dat met de put in Joseph in Dothan en tenslotte, in
Chams ogen, met de Ark. Hij noemt ze „spelonk van hout" en klaagt :
,,Hier schijnen zon noch maen. hier is het eeuwigh nacht" (Noah, vv.
1191-) . De graf-gedachte is niet ver. Ze komt voor in Het Pascha:
... ach ! eer ghy oyt verreest
Had beter s'moeders buyc u doncker tomb gheweest (vv. 1549b-)

We zegden boven dat de wolk als onverschillig natuurverschijnsel
nauwelijks bij Vondel voorkomt. Het verschijnsel wolk heeft een eigenaardige invloed op het mensengemoed, en wordt gemakkelijk met een
bovennatuurlijke betekenis geladen. Op jets dergelijks althans wordt door
de dichter gezinspeeld, waar hij de rationalistisch-materialistische Urania
in Noah laat zeggen:
... laet zich onweetenden vergaepen
Aen beelden van een wolk, of schrikken voor een' schicht
En staertstar, root van vier, en schittrend wederlicht
Van blixemstraelen (vv. 808b-)
Wolken verkondigen vaak, en bij Vondel bijna telkens, onweer, en
het onweer is voor primitieve geesten een manifestatie van de toorn of
de dreiging der goden, of van God. Hiermee hangen een hele reeks
beelden samen. In Het Pascha wordt de afwending van God aldus verbeeld :
Hy heeft den Hemel heel met wolcken overdect,
Hy went syn aenghesicht, verstoppende syne ooren (vv. 362-)

In hetzelfde stuk verschijnen ze nog als teken van Gods dreigende
toorn :
Den Hemel wert bekleet met droeve duyster wolcken,
En t'voorhooft vande locht omstort met swerte kolcken,
Een doncker nachtzeyl blint beschaduwde den dagh,
Dat t'licht alsins verdween, oft zoomen schijnsel zach,
Wast blicxem wederlicht (vv. 765-)

En met een echo van de eerste regel van daarnet, in Hierusal em TVerwoest :
Den Hemel wierd bekleed met een verbolgen zee
En dreyghde met tempeest 't afgodisch vuyr alree (vv. 1071-)
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In Lucifer heet het van de gevallen Adam en Eva:
De lucht betreckt allengs. zy zien den regenboogh
Gespannen, als een bode en voorspoock van Godts plagen
(vv. 2101-)

Noah waarschuwt indrukwekkend :
Heft op uwe oogen naer die drift van zwarte wolken,
Gezogen uit de teen en diepe waterkolken.
De gansche lucht verkeert in eene baere zee,
Een voorbo van den vloet, en 't endelooze wee.
(Noah, vv. 1019-)

en hier sluiten dan nachtbeelden en onweersbeelden bij aan.
De donkere wolken hoeven echter niet noodzakelijk Gods toorn to
verkondigen. Ze kunnen ook gewoon een dreiging of een dreigend voorteken verzinnebeelden. In Salmoneus staan ze voor een volksopstaad die
noodlottig kan worden (vv. 951b-), in Samson voor de ramp die, vanwege de titelheld, de Filistijnen over het hoofd hangt (v. 1231) , in
Zungchin voor de duistere toekomst die het werk van de jezuieten in
China bedreigt (v. 1611). veel meer dan een formule zijn ze bier niet.
Zwaarder geladen verschijnen ze in Lucifer. Daar duiden ze de nakende
strijd aan, maar krijgen tevens, vnl. in de verzen 1419-1422 de betekenis
van een bedreiging voor God en het hemels bestel zelf. . Zo althans ziet
ze Belzebub ; voor de lezer of schouwburgbezoeker is het duidelijk dat
de overste het voorteken verkeerd interpreteert, en dat hij er Gods
dreigende wraak en straf in zou moeten zien. Een fraai staaltje van
ironie bij Vondel ! Hier volgen deze verzen :
En waer men d'oogen keert, daer schynt een wis bederf,
En boven 't hooft een buy en donckre wolck to hangen.
Dat voorspoock spelt ons heil...

Ook in Gebroeders (vv. 5-) en in Faeton (vv. 1275) voorspelt de
nevel niet alleen hitte en onweer, maar tevens onheil. En een enkele
maal, in Peter en Pauwels, v. 993, symboliseert de donkere wolk uitdrukkelijk het doodsgevaar, zoniet de dood zelf. . Men kan alleen, zij het
enigszins bevreemd, vaststellen hoe weinig de dood als donkere gedaante
bij Vondel verschijnt.
Naast de dreiging kunnen ook droefheid en rouw door het wolkenbeeld worden uitgedrukt. Dat gebeurt in Leeuwendal ers :
De hemel zette om hen zijn aenzicht droef en druckigh,
En bleef veel dagen staen in die bedruckte ploy (vv. 654-)
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en ook in Lucifer,
er, waar de betrokken lucht van de vv. 2101- tevens voor
Gods dreigende toorn en, uitdrukkelijk, voor de rouw van de hemel om
de zondeval staat.
Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de zwarte wolk en dikke,
donkre lucht die iop de weg dalen nadat Peter en Pauwels in het gelijknamige stuk uit de kerker ontsnapt zijn (v. 1060) . Ze vormen de achtergrond voor het Quo vadis-visioen, dat de apostelen zal doen terugkeren.
Die wolk zal immers tenslotte het Christusbeeld baren. Ook dat motief
van de zwangere wolk is bij Vondel zeer frequent. In de meeste gevallen
geeft ze aanleiding tot een conflict tussen licht en duisternis. De duisternis houdt er vooraf licht of gloed gevangen, maar deze breken zich dan
toch, als in een geboorte, baan. Op dit motief gaan we wellicht in een
latere studie over het conflict tussen licht en donker nader in. Zoveel
kan thans toch al gezegd worden, dat de wolk hier zeer vaak als functie
heeft, de aanwezige God te verhullen, tot deze, als in een geboorte van
licht uit duisternis, zich openbaart.
En daarmee kunnen we overgaan tot het laatste en beslissende duisternisbeeld, dat van de donkre poel der hel, dat natuurlijk met het holmotief verwant is. Zonder veel variatie is dit thema van Palamedes tot
Noah terug te vinden :
... gedoemde siel ga schuyl !
Duyck in den donckren poel, en noyt bescheenen kuyl.
De nacht is op syn droefste, en Phebe wyckt de spoocken.
(Palamedes, vv. 1847-)

'k Zie, op den gront van Plutoos poel,
De geesten, die ons 't licht benyen ;
Gepynight om hun schelmeryen,
Rontom dien zwart beroockten stoel.
't Is nacht, ick boor de vlammen kraecken.
(Peter en Pauwels, vv. 1417-)

Een gruwelycke Orkaen wil plotsling u bevallen,
En zincken in een' poet, en of gront, zonder grout

(Lucifer, vv. 1847)

Zo wordt de opstandige stedehouder der engelen gewaarschuwd. En
nadat hij de eerste mensen tot de zondeval heeft verlokt, klinkt het onmeedogend bevel van Michael aan Azarias : „Ga hene, sluit in 't hol al
wat ons maght bestryt " (v. 2164) .
Nergens wordt de absolute duisternis van de hel feller opgeroepen
dan in de duivelsmonologen van een aantal stukken uit Vondels laatste
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periode: Samson, Adam ins Ballingschap en Noah. In het eerstgenoemde
stuk is het Fagan die we parafraseren de aanvangsverzen – in den
helsen raad gezeten, voorstelt en sluit wat ten dienst van 't zwarte rijk
wordt goedgekend ; hij draagt een hoofdtooi van giftige adders, „'t
gloeiend nest, den diepen zwavelpoel, ontrukt" (vv. 11-). In Adam in
Ballingschap zegt Lucifer :
Ick, eerst geheilight om de kroon van 't licht te spannen,
En nu van 't eeuwigh licht in duisternis gebannen,
Koome uit den zwavelpoel opdondren van beneen (vv. 1-)

Het toppunt wellicht wordt bereikt in de beginverzen van Noah :
Hier steigre ik, koning van den nacht, Apollion,
Uit 's aerdtrijx navel, eer d'inarbeidgaende zon,
Het daglicht baerende, uit de kim koome opgestegen.
Dewij 1 mijn zwavelkeel den starrenlichten boogh,
Met smook bezwalkende, berooft van zijnen luister.
Mijn blikken branden, als twee koolen, in het duister,
En dikke duisternis, met eenen rooden gloet (vv. 1-)

Het is wel duidelijk dat hier, bij de duivelen, de bron en quintessentie
van de duisternis ligt. De hel is de primaire nacht, de primaire schaduw,
de primaire „holle wakk" en A uistre moortspelonck / Van nevlen"
(Lucifer, vv. 2032b-) . De nacht als atmosferisch verschijnsel is eraan
ondergeschikt: zo noemt Sisyphus in Palamedes de middernacht waarin
hij oprijst, „een blydre nacht, / Als d'onderaerdsche poel" (vv. 293b-) .
Maar die nacht is dan toch met de oerduisternis verbonden. Zo komen
de duivels bij voorkeur 's nachts, ja rond middernacht te voorschijn ;
zelfs bij dag noemt Adam ze „nachtgespoock". Zo zijn ze ook genoodzaakt, anders de donkerst mogelijke schuilplaatsen te zoeken in wolken,
holen en loverschaduwen : ze schuwen „'t licht van 't alziende oagh"
(Lucifer, v. 2031b) .
En op die manier worden, zo niet altijd, dan toch in de overgrote
naar het essentiele verwijzende meerderheid der gevallen, schaduwen,
spelonken en wolken, gewesten van de hel als „rijk der duisternis"
(Adam in Ballingschap, v. 56) . Waar de aarde zelf al eens donker
wordt, daar speelt mee dat ze als domein geldt van de „vorst van de
wereld".
Belangrijk is nu, dat gans die wereld der duisternis praktisch nooit
voor zichzelf, nooit gelsoleerd, als onafhankelijke zelfstandigheid wordt
opgeroepen. Slechts uiterst zelden wordt de duisternis aanwezig gesteld,
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zonder dat meteen uitdrukkelijk op de afwezigheid van Licht wordt gewezen; we herinneren kart aan formuies uit hierboven aangehaalde
citaten : „zonder giants in 't duister", „vervloekte nacht eer het Licht
opkwam", Aonkre poet en nooit beschenen kuil" – ze zijn bij Vondel
zeer talrijk. Maar daarenboven, zoals onze aanhalingen met vele voorbeelden aantonen, behoren lichtbeelden meestal tot de onmiddellijke
omgeving van duisternisbeelden. In Vondels universum, zoals het in de
taal van zijn dramatisch werk verschijnt, is het donker steeds door licht
omringd, door Licht doordrongen.
Bij nader toezien beschouwt hij de duisternis klaarblijkelijk ais inferieur aan het Licht. De verschijningsvormen van het donker blijven, zoals
gezien, in hun aantal vrij beperkt. Daartegenover staat een ware vloed
van lichtbeelden : Licht, zon, maan, sterren, vuur, vlam, gloed, glans,
vonken, schijn, stralen, schone lichamen, schone voorwerpen, en dan de
projectie van die stoffelijke lichtwereld in een geestelijke, met God,
engelen, heiligen, vorsten, zieleschoonheid, schittering van roem en eer,
enz. enz. Een ander teken voor die inf erioriteit van de duisternis is haar
lichtschuwheid : zij vreest het licht, zij wijkt ervoor, zij is zich van een
ultieme onmacht tegen het Licht bewust, hoe hardnekkig zij het ook belaagt. In Vondels universum is het donker steeds door het licht bedreigd,
wordt het uiteindelijk steeds door het Licht overwonnen. Dat kan, in
afwachting van een gedetailleerd onderzoek naar het conflict tussen
Licht en duisternis in Vondels beeldspraak, nu reeds gesteld worden.
We menen te hebben aangetoond, dat in een overgrote meerderheid
van gevallen, de duisternis als directe of indirecte weerspiegeling van
de duivel, van het ooze mag worden beschouwd. Algemeen bekend is,
dat beelden van Licht veelal direct of indirect in equatie met God, met
het heldere, met het goede mogen worden gebracht. Dit is zeker bij
Vondel het geval. Geeft ons dit dan geen dieper inzicht in het clairobscur bij deze dichter ? Dit clair-obscur zou dan geen louter beschrijvend, picturaal, decoratief element zijn, maar dieper verwijzen naar de
voortdurende strijd in de wereld, tussen de principes, van het licht – zoals
Vondel het ziet en van de duisternis – zoals hij ze ziet. We leggen de
nadruk op deze beperking, omdat bij andere kunstenaars van het clairobscur, bvb. bij tijd- of tijdperkgenoten van Vondel als Johannes van
het Kruis of Rembrandt, de duisternis en de nacht niet noodzakelijk met
duivel en kwaad in verband mogen worden gebracht. Het ware interessant na te gaan, in hoever zulke verschillen te verklaren zijn uit verschillen tussen een in laatste instantie mystieke en een in laatste instantie
rationalistische persoonlijkheid. Bij al zijn diepe vroomheid en intultieve
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dichterlijkheid lijkt Vondel, de studerende, verif erende, betogende en
belerende Vondel, dan toch wel tot de zeventiende-eeuwse christelijke
rationalisten to behoren (waarbij we aan dit woord allerminst een
pejoratieve betekenis willen toekennen) . En tevens tot diegenen die een
fundamenteel optimisme huldigen: allerminst blind voor de zondeval
en zijn gevolgen, ziet Vondel de mens toch opgenomen in een goddelijk
bestel en blijft hij innig geloven aan de verlossing, ja de verlostheid, die
van dit bestel deel uitmaakt.
LIEVEN RENS
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D. J. OPPERMANS „INTERPRETATIEVE
ONTGINNING" VAN
MIDDELNEDERLANDSE GEDICHTEN"
Voor mijn Vrouw.
Tot de dichters die mij tijdens een recent studieverblijf in Zuid-Afrika
het meest hebben geboeid, behoort om meer dan een reden Dirk J.
Opperman, verreweg de sterkste figuur van de Veertigers en naast de
bij ons meer bekende N. P. van Wyk Louw de dynamische kracht in de
Afrikaanse po^ezie van vandaag 1.
Opperman werd in 1914 geboren in het distrikt Dundee. Hij groeide
op in Noord-Natal en studeerde aan het Natalse Universiteitskollege.
Nadat hij een tijd lang onderwijs had gegeven in Pietermaritzburg en
Johannesburg, werd hij in 1947 opgenomen in de redactieraad van Die
Huisgenoot, het meest populaire weekblad in Zuid-Afrika. In 1949 werd
hij tot lector in het Afrikaans en het Nederlands benoemd aan de universiteit van Kaapstad, waar hij in 1952 de doctorsgraad behaalde met
een merkwaardig proef schrif t over de Digters van Dertig, waaruit zijn
grote belezenheid in de moderne Nederlandse en vooral Engelse dichtkunst blijkt. Daarnaast ontwikkelde hij een levendige belangstelling voor
onze oude rnn1. letteren. Het is precies met dit aspect in het werk van
Opperman, dat ik mij bier nailer wil inlaten.
In Brie verschillende bundels heeft Opperman „bewerkingen" gegeven
van middeleeuwse verhalen : de Brandaan-sonnetten in de bundel Engel
uit die Klip ( 1950 ) , de Kroniek van Kristien in de bundel Blonz en
Baaierd ( 1956 ) en tenslotte het gedicht V l o ervell etjie in het bescheiden
bundeltje Dolosse (1963).
* Tekst van een lezing, op 9 oktober 11. gehouden voor de Zuidnederlandse Maatschappij
voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.
i Cfr. G. Dekker, Afrikaanse
Literatuurgeskiedenis, Kaapstad, Nasou Bpk., z. j . 7, blz. 252.
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Als ik spreek van „bewerkingen" van mnl. verhalen, dan bedoel ik
daarmee niet dat Oppermans gedichten blote parafrasen ervan zouden
zijn, maar wel dat zij er onmiskenbaar bij aansluiten. Van Sente Brandane, het Leven van Christina de Wonderbare en de Reinaert vormen de
achtergrond, waartegen de schrijver zijn eigen visie projecteert. zijn
gedichten tonen duidelijke en minder duidelijke aanrakingspunten met
de middeleeuwse teksten, het verleden blijft als een bestendige schaduw
het heden bij en het onmiddellijk gevolg hiervan is een verrassend spel
van spanningen tussen twee werelden die eeuwen en mijlen uit elkaar
liggen 2 . Prof. A. P. Grove heeft uit de studie van het manuscript van de
Kroniek van Kristien, m.i. terecht, de gevolgtrekking gemaakt dat in het
poetisch procede van de dichter de mnl. tekst slechts wordt aangegrepen
om een sluimerende conceptie tot voile ontplooiing te brengen '. Lit
blijkt duidelijk, als men de eerste ontwerpen tot de kroniek vergelijkt
met het uiteindelijk resultaat. Die eerste ontwerpen zijn immers de
neerslag van een zeer persoonlijke belevenis, de po^etische ervaring van
de geroepenheid van de kunstenaar om enerzijds de concrete werkelijkheld tot eeuwige zin en waarde om te scheppen, en om anderzijds getu.igenis of te leggen van de kleurrijke geschiedenis van Zuid-Afrika, met
zijn ingewikkelde rassenpatronen, zijn grootse natuur, zijn oneindige
verscheidenheid. Het mnl. verhaal dient enkel om deze ervaring te
substantieren. Daarom acht ik de omschrijving „interpretatieve ontginning" verkieslijk boven de aanduiding „bewerking".
Het treffendste voorbeeld hiervan is wel de verschijning van „die vos
Reinaerde" in Vloervelletjie waar, looter vertellend, transmutaties en
betekenisverschuivingen zich óór het lezersoog voltrekken in een bijna
hallucinant proces, waarin de middeleeuwse snaakse vos een Karoojakhals wordt 4, en dan swartman, dan witman, jager en gejaagde, bewaarder van Westerse waarden en bedreiging ervan. Hier wordt ons een
wonder voorgetoverd, omdat de dichter met zijn verbluffende metaforische gaven ertoe in staat is om uit het banaalste gegeven nieuwe glans
te halen, omdat hij met literaire en historische toespelingen aan zijn
2 G. S. Nienaber en A. P. Grove, Christina en Kristien, Kaapstad, Nasionale Boekhandel,
z.j. [1960), blz. 31.
3 G. S. Nienaber en A. P. Grove, o.c., blz. 36-38. Het manuscript is in het bezit van
ene beer Fred le Roux en beslaat 88 bladzijden, waarvan sommige drie tot vier verschillende
lezingen bevatten. zij getuigen van 's dichters koppige en langdurige worsteling met de
stof en duiden erop dat de middeleeuwse tekst niet de eerste aanleiding tot de redactie van
de gedichtenreeks is geweest.
4 Men denke aan de jakhalsverhalen van de Bantoes. Cfr. ook A. Coetzee, Die A f rikaanse
Volkskultuur, Amsterdam-Kaapstad, A. A. Balkema, 19602, blz. 62-63.
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woorden een dubbele betekenis weet te geven, omdat hij steeds weer op
de meest onverwachte wijze het oude verhaal tot universele geldigheid
kan dwingen en verbanden over of stand en tijd weet te leggen die ons
verbazen 5 . Voortdurend tref f en ons in zijn gedicht een woord of frase,
die de sfeer van het oorspronkelijke oproepen : zo de vermelding van
Gent als eerste toponiem 6 de toespeling op de avonturen van Bruun
(bruin Boerseuns, wier „orange met astrante pangas word oopgekeep")
en van Tybeert (,,'n predikant verloor 'n muntstuk uit sy beursie") , de
allusie op de dubbelzinnige bonding van Grimbert ( ,,ek word deur almal
uitgeskel, self s ... deur my neef die dietse das") , de beschrijving van de
gemengde gevoelens waarmee Reinaert aan het hof wordt ontvangen
( ,,party wat dut en ander prut oor dure diereregte") , de vermelding
van Kriekeput „se goud en diamante", de geestige woordspeling op het
onfortuinlijke lot van Cuwaert waar er sprake is van koning Nobel die
„on-heel Naas" door miljoenen „rooi reinaerdes" wordt bedrogen en om
de tuin geleid. Maar Vloervelletjie is meer dan dat : het is de poetische
analyse van de tragiek van modern Zuid-Afrika, dat zich omwille van
zijn beleid van apartheid geisoleerd voelt van de rest van de wereld, maar
meent dat het de enig mogelijke weg heeft gekozen ; het is de daarmee
gepaard gaande thematische verkenning van een dichter die er op onthutsende wijze in slaagt door middel van een opflitsende metafoor, een
volgehouden beeld en schaduwbeeld, een literaire verwijzing het actuele
gebeuren tot groter draagkracht op te hef f en en dit met gegevens uit
een vervlogen beschaving in een nieuw verband tot een zinvol geheel
samen te binden. Hoe duidelijk Koren wij in dit gedicht een echo aan
de woorden die Opperman neerschreef in zijn Joernaal van Jorik (1949),
waar hij het heeft over de taak van de dichter:
Ek moet my land, wat buite die hemele le,
deur Sy genade en Sy meegevoel
bestendig in my yolk se taal en se
wat my aangryp ; en in volstrekte
vereenselwiging met alles om my heen :
bloeisels, Alpe en viswyf, verbs ek
deur die gedig die engel uit die steen.

Kunnen wij Vloervelletjie nog als een speelse uiting van 's dichters vernuft beschouwen, veel dieper boort Opperman in Brandaan en de Kroniek van Kristien.
Het achttal merkwaardige Shakespeariaanse sonnetten, dat onder de
5 Cfr. G. S. Nienaber en A. P. Grove, o.c., blz. 18.
Cfr. Van den Vos Reinaerde, ed.-Muller, Leiden 1939 2 , vs. 92.
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titel Brandaan het hoogtepunt vormt van de bundel Engel uit die Klip,
is geinspireerd door het middeleeuwse verhaal van de wonderbaarlijke
reis van de gelijknamige heilige. Grondmotief en episodes van de mnl.
legende, vrucht van Keltische fantasie en vroeg-Roomse overlevering,
warden met visionaire gloed getransponeerd tot de werkelijkheid van
eigen land en yolk. Wanneer Brandaen een boek vindt, waarin de
wonderen van de schepping opgetekend staan, komt hem dit zo ongeloofwaardig voor, dat hij het boek in het vuur gooit. Uit de gloed van
de vlam verschijnt een engel, die hem beveelt een negenjarige zeevaart
in een naar de ark van No ^e gebouwde kiel te ondernemen. Als hij dan
monster na monster ontmoet en telkens op bovennatuurlijke wijze aan
het gevaar ontsnapt, wordt hij van zijn ongeloof bevrijd. Deze avonturen
gebruikt Opperman als stramien, waarop hij zijn eigen patronen weeft.
Als eertijds Brandaen moet hij op reis door de „gramadoelas" van zijn
land, waarin hij de wonderen van God ontdekt. Zo wordt Swart Kop, een
reminiscentie aan het heidense hoofd dat Brandaen ergens op een strand
vindt, en dat liever heidens wil blijven, alhoewel hij het doopsel aanbeveelt 7 , een scherpe aanklacht tegen de Westerse beschaving, die zich
geroepen voelt die „strooisgroot" kop met „westerwaters" te dopers:
Ek ken die a'arde reeds waarop jy boer,
en wil nie by jou in jou hemel wees,
maar eerder met voorvaderlike geeste
uit die hel van Unkulunkulu roer.
Gaan die wit woede van my oog verby jy het my kop reeds van die lyf gesny.

Dit gedicht tekent op schrijnende wijze de machteloosheid van het
zwarte proletariaat in de achterbuurten van de blanke steden, dat zich
tegen de Westerse invloed wil keren en zijn tradities wil trouw blijven,
maar met gelatenheid beseft dat dit niet mogelijk is.
In Lintwurm (denk aan de jintdrake"' in het middeleeuwse verhaal,
vs. 271 vlgg.) en in Kronos voelt de dichter zich deel van een kosmisch
geheel, zonder enig uitzicht op bevrijding :
Soms op 'n oggend waan ek my verbs:
roof vink en vlinder tuimel in die son...
Maar snags sien ek by hou die kosmos styf
gevange in die Melkweg van sy lyf s.
7 Van Sente Brandane, ed.-Bonebakker, A'dam 1894, vss. 137-260.
8 Dit sonnet schijnt mij ingegeven door de episode van de Leverzee (Van Sente Brandane,

vs. 1165 vlgg.), die de aarde omringt en afsluit. Maar weer is het beeld verdiept, geinterpreteerd.
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Hier staat Opperman voor ons als een schrijver die, uitgerust met een
scherp intellekt, in harde, zakelijke beelden de dingen omschept tot
symbolen, waarin hij zijn levensbeeld samenvat, zich bewegend langs de
donkere paden van het onderbewustzijn, om aldus de zin van het heelal
en de plaats van de mens in de kosmos te bepalen. Daarnaast stelt hij in
Tokolosi het beginsel van schepping en orde tegenover het demonisch
beginsel van verwarring en chaos, wanneer hij de gistende oernatuur
( ,halfman, halflikkewaan") en het primitief-sexuele tekent, waaruit
nieuw leven, nieuwe schoonheid geboren wordt 9 . Het verbaast ons
nauwelijks dat dit gedicht gevolgd wordt door Vuurlopers 1 °, waar tegen
de achtergrond van het sinistere licht van laaiende vlammen de opstijging naar geestelijke uitzuivering en religieuze bezinning als het ware
tot in het suggestieve ritme toe tot uiting komt :
Dan in vervoering trap die kaal voetsole
hg-hg na Brahma oor tapyte kole.

Nergens heeft Opperman nochtans de gegevens van Brandaens avonturen op een zo wonderlijke en volkomen wijze weten te ontginnen als
in Seance, dat teruggaat op de volgende regels van de middeleeuwse
tekst :
Si voeren voort een lettel bat
Doe quamen si teenre stat,
Daer twater was so dinne,
Datsi onder hoorden daer inne
Clocken luden ende clinghen
Ende ooc papen zinghen ;
Si hoorden paerden neyen
Ende ooc voghelen screyen ;
Si hoorden die honde bijlen
Ende met hoornen ghijlen
Ende vroylike zinghen
Ende dansen ende springhen
Van mannen ende van wiven 1 ^ .

Wanneer Brandaen met zijn schip boven deze onderzeese stad aankomt
en het anker werpt, wordt dit door een onbekende macht zo stevig
9 Cfr. Van Sente Brandane, ed.- Bonebakker, A'dam 1894, vs. 355 (half waest visch
ende half wij f) .
10 Cfr. Van Sente Brandane, ed.-Bonebakker, A'dam 1894, vss. 372-3 (Sielen... ghinghen
ende liepen daer up die zee) .
^' Van Sente Bradane, ed.- Bonebakker, A'dam 1894, vss. 2161-2173.
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vastgegrepen, dat het niet meer gelicht kan worden en de bemanning
verplitt is het ankertouw door te snijden en zich op Gods genade te
verlaten (vss. 2174-95) . Hiervan geeft Opperman een gloednieuwe vertolking, geheel betrokken op Zuidafrikaans historisch milieu. Door
middel van een medium ( ,,sy wat helder sien") wordt met de onderzeese stad, een gestorven wereld, contact gemaakt. Wat in bet oorspronkelijk verhaal een reeel avontuur was (of als zodanig wordt voorgesteld), moet hier in geesteiijke zin worden opgevat („ons skietlood wat
in die dieptes van die Syn wegsak") : 's mensen onherroepelijke verbondenheid en gebondenheid aan onberekenbare krachten die zijn Leven en
zijn daden beheersen, die van het verleden bijvoorbeeld. Daaruit ontstaat
het ontstellende besef dat hetgeen dood gewaand is, inderdaad niet
dood is, dat het verleden nooit afgedaan is, maar van beslissende betekenis blijft in de vorming van het heden en zelfs zijn invloed op de
toekomst laat gelden. In deze optiek wordt elk verschijnsel uit de
werkelijkheid voor de dichter een symbool, een kristal waarin het verleden en de toekomst besloten liggen 12 . Misschien is Seance nog voor
andere verklaringen toegankelijk en kan alleen een onderzoek ervan in
het licht van de Hegeliaanse metafysische conceptie het gedicht voor
ons ten voile ontsluiten : de conceptie van een Godheid die tegelijk
imanent en transcendent is, samen met en in de mens zijn ontwikkeling
doormaakt en tegelijk het eindpunt is waarop die ontwikkeling is gericht. Wellicht op grond daarvan heeft F. E. J. Malherbe het willen
vergelijken met Van Wyk Louws „Swart Luiperd" waarin eenzelf de
idee wordt uitgedrukt, maar voor het doel dat wij ons stellen doet dit
niets terzake.
In Man met horses, het sluitstuk van de cyclus, komt Opperman tenslotte tot het inzicht, dat de waarheid niet door het vuur verteerd wordt,
maar dat de monsters van deze aarde juist dan tot wonderen van God
worden gemaakt, wanneer zij in het woord worden vastgelegd :
Ek het die wondere van God beskryf
en al die monsters uit my hart verdryf.

Inderdaad, enkel het woord vermag verlossing te brengen uit de chaos
en de demonie. Daarom behoort het tot de taak van de dichter de
gehele schepping, in al haar pracht en verschrikking, te verduurzamen in

12 A. P. Grove, Oordeel en Vooroordeel, Kaapstad, Nasionale Boekhandel, 1958, blz. 69.
13 Ons Eie Boek 17 (1951), no. 2, blz. 7. Cfr. ook D. J. Opperman, Digters van Dertig,
Kaapstad, Nasionale Boekhandel, 1962 2, blz. 237.
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het gedicht. Het is precies omdat Opperman daartoe in staat is, dat zijn
paezie er ene is van ongaevenaarde grootsheid en rijkdom.
Ook inzake vormstructuur zijn de sonnetten van de Brandaan-cyclus
interessant 14 . Van een wending in de zin van een duidelijke gevoelsommekeer, zoals we dit in een sonnet geredelijk verwachten, is er nauwelijks sprake. Daarvoor zijn die gedichten te gebald, te bewogen, te
plastisch-visionair. Veeleer heeft men te doen met een tegenstelling van
gedatten (Brandend Boek, Swart Kop, Kronos)' of een heel subtiele
verdieping in perspectief (Tokolosi, Vunriopers, Séance). Merkwaardig
is in ieder geval, dat de kern van elk sonnet in de twee rijmende slotverzen wordt samengevat.
Evenals Brandaan is de Kroniek van Kristien geinspireerd door een
mnl. legende. Het Leven van Christina de Wonderbare is het verhaal van
een eenvoudig Haspengouws meisje, dat door God geroepen wordt tot
vreselijk lichamelijk lijden om zich tot de eeuwige zaligheid voor te
bereiden en anderen tot voorbeeld te strekken. Blijmoedig aanvaardt zij
de opdracht en in de uitvoering ervan maakt zij menig avontuur mee, dat
,,na gemeynen loep der nature engeensins nyet gescien en mochte" 15.
Na haar eerste dood – zij moet driemaal sterven vertelt zij hoe
engelen haar naar het vagevuur hebben geleid en hoe zij vervolgens naar
de hel is gevoerd, vó rdat zij eindelijk voor God in de hemel verschijnt.
Als zij dan voor de keuze gesteld wordt
ocht nu te blivene hier met mi,
ocht weder ten lichame te kerene, daer ghi
in uwen gewareghen sterf leken lichame
selt liden (vss. 261-4),

verkiest zij dit laatste, om Gods werken te verkondigen en menselijk leed
te verduren ten einde aldus in gedeeltelijk plaatsvervangend lijden de
pijn van anderen te verlichten. Zij vlucht in bomen en op hoge torens,
zodat men haar in „yseren banden " moet slaan (vss. 311-20) . Maar
telkens maakt God haar boeien los (vss. 323-5) . Zij gnat in bossen
wonen „na vogel wise" (vss. 328-9), lijdt honger, maar wordt op
wonderbaarlijke wijze gevoed met de melk van haar eigen borsten (vss.
345-8) . Zij wandelt door het koude water van de Maas (vss. 390-3) en
pijnigt zichzelf in het vuur (vss. 404-10) . Zij werpt zich in een maalstroom (vs. 451)) en wordt geradbraakt (vss. 455-7). Dan weer hangt
14
15
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Zie hierover inzonderheid A. P. Grove, o.c., blz. 70.
Leven van S. Christina de Wonderbare, ed.-Bormans, Gent 1850, vss. 146-147.

zij aan een galg (vss. 461-4), of laat zich door honden in de doornen
drijven (vss. 469-79) . Haar lichaam, wordt afstotelijk, maar steeds staat
God haar bij : als haar leden verrotten als bout, kan zij zich genezen
met olie die uit haar borsten vloeit (vss. 643-9) . Vervolgens doopt zij
zichzelf (vss. 704-5), waarna zij een minder bewogen bestaan leidt. Zij
leeft nu van de aalmoezen die men haar geeft en deelt in het geluk en
het ongeluk van haar medemensen (vs. 909 vlgg.) . Zij bezit de gave der
profetie en doet verscheidene voorspellingen (vss. 975 vlgg., 999 vlgg.) ;
zij treedt op als voorspraak, soms als boetepredikster (vs. 1210 vlgg.) .
Negen jaar lang verblijft zij te Loon (vs. 1244), waar zij door graaf
Lodewijk geeerd wordt. Als dit noodzakelijk blijkt, berispt zij hem om
zijn zonden (vss. 1364-70) ; wanneer hij ze voor haar belijdt, besluit zij
hem de verschrikkingen van het vagevuur te helpen dragen (vs. 1470
vlgg.). Het hoogtepunt wordt bereikt als abt Thomas haar als een „sac
drogher bene", ontdaan van alle licham,elijke heerlijkheid, voor het
altaar ziet liggen (vss. 1565-6) . Zij verwijt haar lichaam dat dit haar van
God afhoudt (vs. 1574 vlgg.), vervolgens haar ziel dat die nog in haar
lichaam vertoeft (vs. 1589 vlgg.). Maar dan spreekt zij haar geloof uit
in de wederopstanding en de uiteindelijke verheerlijking van het lichaam
(vss. 1628-46) . Zij sterft voor een tweede keer, wordt door Beatrijs
echter tot het aardse leven teruggeroepen (vs. 1773 vlgg.) . Bijna onmiddellijk daarna, in het jaar 1224, overlijdt zij voor de derde maal en
wordt zij begraven (vs. 1832 vlgg.), waarop het gedicht wordt afgesloten met een waarschuwing tot de lezers.
Op deze gegevens bouwt Opperman nu de kroniek van een moderne
heilige, getransponeerd op Afrikaans vlak in onze tijd. Daar is het
Noorse meisje, „wit soos 'n bloeisel, met bolla klein en stuifineelrooi",
dat naar de protestantse zending Diepkuil komt om God te dienen en in
conflict geraakt met de wetten van het vreemde land, meer bepaald de
kleurslagboom, en allerlei bizarre gedaanten moet aannemen en allerlei
pijn naar geest en lichaam moet ondergaan om zo de gehele schepping
in haar voor te bereiden en klaar te wezen voor de grote bruiloft, haar
mystieke vereniging met God. Maar daar is ook weer meer: er is de
strijd tussen een hogere beschaving met haar beproefde waarden en de
donkere oernatuur, er is de tegenstelling van de geestelijke extase en
de hartstocht van het vlees, er is „blom en baaierd" tegelijk, zodat ik
met recht meen te mogen aannemen dat in de bedoeling van de dichter
zijn kroniek de centrale plaats inneemt in de bundel van die naam.
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Telkens verschijnt in de Kroniek van Kristien een woord of een wending, waarmee naar het oorspronkelijke mnl. verhaal wordt verwezen 16:
de uitraep van barenswee in Nagmaal en Papajabos (vgl. vss. 429, 791,
982, 1228), de geestelijke dronkenschap in TVaatlemoen (vgl. vs. 519),
Kristiens gevangenneming en haar bevrijding door God in Wildehond
(vgl. vss. 324, 358-60, 567) . Zelfs de „sterk swart koster" die haar in
dit gedicht bewaakt, vindt zijn schabloon in de „man die alte quaet was
ende stare" (vss. 549-50) . Sores is de aansluiting bijna woordelijk, als
bijvoorbeeld in Nagmaal: het onvermogen van haar tenger gestel ore
de reuk van menselijke lichamen te verdragen (vss. 215-7), haar hellevaart (vs. 245), haar verschijning voor God en de taak waarvoor zij
gesteld wordt (vss. 256-76), haar blijde aanvaarding van die taak (vss.
277-9) . In geringer mate geldt dit ook voor Kli pko p pie, waar' haar
terugtrekking binnen de ruimte van een eierdop tot op zekere hoogte is
terug te voeren tot vss. 513-8 :
so worden haer lede al, cleyne ende groet,
te gader gedruct in enen cloet,
als geheit was dat loept in een;
so dat haer lichame nyet anders en sceen,
noch dat men nyet els en wart Beware
dan enen ronden lichame aen hare.

Maar vooral Troumars is in dit opzicht van belang : haar verzaking aan
alle aardse heerlijkheid als haar lichaam een zak beenderen wordt (vss.
1565-6), haar verwerping en pijniging van het lichamelijke (vss. 156977), de verwijten die zij richt tot haar ziel (vss. 1589-95), haar bezinning
(vs. 1606), haar verzoening met het lichaam in het besef dat dit door
zijn lijden deel heeft aan de voorbereiding op het hiernamaals (vss.
1613-46). Zelfs gedichten die weinig of niets aan hun voorbeeld hebben
te danken, zoals Papajabos en Wlacttlemoen, blijven in de geest aan het
geheel getrouw, terwijl ook hier sleutelfrases gevonden worden die

16 Voor hetgeen volgt zijn wij een en antler verschuldigd aan de indringende studie die
A. P. Grove aan Oppermans kroniek heeft gewijd in Christina en Kristien. Om onze tekst
niet met al te veel voetnoten te bezwaren, hebben wij het niet nodig geoordeeld daar bij
voortduring naar te verwijzen. De belangstellende lezer weze hiermee naar het opstel van
A. P. Grove verwezen. Het is trouwens niet zozeer onze bedoeling een oorspronkelijke
bijdrage te leveren tot de analyse van Oppermans werk, als wel de dichter en zijn curieus
„ontginningsprocede" in Nederland en Vlaanderen bekend te waken. Ons is tijdens ons
verblijf in Zuid-Afrika gebleken, hoe weinig wij over het algemeen afweten van hetgeen
Binder „in litteris" geschiedt. Al kan men het moderne Zuid-Afrika nu niet bepaald een
„Dietse" natie noemen, daar leeft en schrijft Loch een stuk Nederland, dat de aandacht
van onze literairhistorici waard is. Wij hopen daar nog eens op terug te komen.

ondubbelzinnig aan de mnl. tekst herinneren. Men vergelijke bijvoorbeeld
In die groot honger is die kwaad
gesaai reeds met die strooiing van die saad

met vss. 1693-1696 :
byna aide Tiede gemeyne
weren beviect ende worden onreyne
in den sturtene dies saeds, doen si
worden ontfanghen.

Het is dus duidelijk, dat de dichter zich door de mnl. tekst heeft laten
leiden. Maar het is ook duidelijk, dat hij op autonome wijze scheppend
ingaat tegen zijn voorbeeld, zodat ,,gevolglik 'n nuwe werk tot stand
gebring (word) wat die model struktureel en konsepsioneel ver verbystreef" 17
In de eerste plaats heeft Opperman grote gedeelten van het middeleeuwse heiligenleven in zijn herschepping niet verwerkt, zonder evenwel
iets te verwaarlozen dat van wezenlijk belang kan geacht worden. Op die
manier is hij erin geslaagd de los gebouwde vite met haar talloze herhalingen en stoplappen te kristalliseren in een achttal hecht gebouwde
gedichten bestaande uit paarsgewijs rijmende verzen. Daarbij heeft hij
zich minder en meer belangrijke aanpassingen veroorloofd: Christina
sterft driemaal, terwijl Kristien slechts in bezwijming valt, ten hoogste
een soort schijndood doormaakt; Christina ervaart lichamelijk leed
zonder quetsinghe" of ,,sijn selfs mesquame" (vss. 109, 264, 478, 483)
terwijl Kristien een lichaam ,,vol littekens en jong sere" kan tonen.
Daarenboven wordt Kristien zendelinge, hetgeen de auteur in staat stelt
het verhaal te verplaatsen naar het harde en onherbergzame Zuid-Afrika,
met zijn groots, maar wreed landschap en zijn naakte, brandende zon.
Op geen plaats is dit beter geschied als in Meid. Wel zijn er aanrakings
punten met het oorspronkelijke verhaal : haar ,,groot hongers" (vss.
761-2), haar bedeltocht om brood en drank (vss. 765-6), haar klacht
omdat zij gedwongen is ,,onrein dinge" te eten (vs. 801). Maar bij
Opperman wordt de lichamelijke afstotelijkheid van Christina tot het
stigma van de zwarte huid, waardoor het gedicht een duidelijke politieke
implicatie krijgt. Honger en dorst houden onmiskenbaar verband met de
sexuele drang, die door de witman gestild wordt, hetgeen een overtreding betekent van de Zuidafrikaanse ontuchtwet, waarop gevangenisstraf
17

G. S. Nienaber en A. P. Grove, o.c., blz.

25.
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volgt (,,en dryf Brie maande in 'n sel die vyand uit haar lyf") . Daarmee
is de weg geopend tot Waatlemoen. Waar Christina een maagd blijft
iets waarover het mnl. origineel geen twijfel laat, vgl. vss. 155, 164,
186, 454, 643 en passim, wordt Kristien, naarmate zij uit haar middeleeuwse wereld treedt, vrouw en tenslotte al-moeder en goddelijke
bruid 18 . In haar rijpt de geslachtsdrang, die in Wildehond op bijna
wanhopige wijze in bedwang wordt gehouden, maar uiteindelijk scherp
doorbreekt in Papajabos met het onvergetelijke beeld van bevruchting,
om in'Waatlemoen zijn climax te bereiken: zwangerschap wordt een
geestelijke dronkenschap, omdat zij de mogelijkheid van verlossing uit
het tijdelijke inhoudt. In „die wyn en brood van haar Bros lyf" wordt
Kristien tot een prototype van Christus, hetgeen reeds in Papajabos in
het vooruitzicht was gesteld : „maar uit haar hare het 'n duff gevlieg" .
Troumars brengt hiervan de bevestiging. In de bruidschap van Kristien
wordt de gehele schepping, papajas en klippe, van zijn tijdelijkheid
verlost en het herscheppingsproces voltooid 20 . Dit gedicht is slechts gedeeltelijk door de mnl. tekst ingegeven, en wel door het slotgedeelte
ervan, waar de lezer met een zinspeling op de gelijkenis van de vijf
vroede en vijf dwaze maagden (vss. 1909-12, 1924-5) vermaand wordt
klaar te wezen voor de komst van de Heer. De invoering van elementen
als de „troumars" en de „bruidegom" zijn van Oppermans eigen vinding.
Zij toners aan hoe feilloos hij zich heeft weten in te leven in de gedachtenwereld van de middeleeuwse mystiek, want p ier wordt een duidelijk
verband gelegd met Ruusbroecs Chierheit der gheesteleker brulocht 21.
Zo op het oog kan het lijken dat de Kristien-reeks een blote herhaling
is van een poetisch procede, dat de dichter reeds vroeger in zijn
Brandaan-sonnetten had toegepast. Tot op zekere hoogte is dit natuurlijk
waar en ook met betrekking tot Vloervelletjie geldt lets dergelijks. Dit
doet echter niets of aan de literaire waarde van die gedichten. Het is
niet zozeer de vraag of een kunstenaar zijn procede's kan vernieuwen,
dan wel of hij bij de aanwending ervan een steeds vastere greep krijgt
op bet leven, er beter in slaagt in het tijdelijke de eeuwigheid te ont18 G. S. Nienaber en A. P. Grove, o.c., blz. 28. Vandaar dat zij in Waaitlemoen bekommerd is over de vraag : „Wat kom daar uit my uit ?... Is die pitte swart of bruin of
wit ?"
19 Reeds in de middeleeuwse tekst schemert de parallel tussen Christina en Christus
door : „Si ginc oec ter galghen ende hinc haer daer onder de dieve al oppenbaer" (vss.
461-2) . Trouwens in de naam Christina is reeds een verwantschap met Christus aanwezig.
Cfr. G. S. Nienaber en A. P. Grove, o.c., blz. 39.
20 G. S. Nienaber en A. P. Grove, o.c., blz. 30.
21 p .c., blz. 39.
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dekken en de vluchtige werkelijkheid in woord en beeld to vangen. In
die zin is er bij Opperman ongetwijfeld sprake van een belangrijke
vooruitgang. Laten wij Vloervelletjie voorlopig buiten beschouwing, dan
ontdekken wij tussen Brandaan en de Kroniek van Kristien weer dan
een ingrijpend verschil.
Er is vooreerst het opvallende verschil in uiterlijke vorm : Brandaan
bestaat uit acht sonnetten, terwijl de Kroniek van Kristien een achttal
strofen van tweeentwintig regels bevat. Dit hangt samen met het feit,
dat de dichter bij de conceptie van beide werken een principieel verschillend standpunt heeft ingenomen. In Brandaan spitst hij zich toe op
een aantal situaties, omdat hij in de eerste plaats een interpretatie wil
geven van enkele boeiende episodes uit de avontuurlijke reis van de
middeleeuwse abt. Daarentegen wil de Kroniek vans Kristien de zinvolle
interpretatie zijn van een geheel mensenleven. Vandaar dat de compacte
sonnetvorm plaats moest maken voor langere paarsgewijs rijmende strof en, waardoor de illusie van het verhaal wordt bewaard '22 . Het werkelijke verschil zit echter dieper, en wel in de manier waarop het oorspronkelijke gegeven „ontgind" wordt. Prof. A. P. Grove heeft dit prachtig
aangewezen. Wat in de Kristien-reeks tot stand gebracht wordt, gebeurt
„deur 'n stoutmoedige en in Afrikaans ongeewenaarde eksploitasie" van
de taal zelf 23. Niet het oerverhaal, maar het woord met zijn veelvuldigheid van betekenissen wordt bier de motor van het gedicht. Dit brengt
de dichter als vanzelf tot een zeer directe stijl, waarin de vergelijking
moet wijken voor de metafoor. Hierboven heb ik daar al op gewezen in
verband met Vloervelletjie. In de Kroniek van Kristien komt dat zo
mogelijk nog duidelijker aan het licht. Wat in het oorspronkelijke verhaal vertelling en beschrijving is, wordt bij Opperman tot tastbare, staalharde werkelijkheid. Anders dan broeder Geraert die het middeleeuwse
leven schreef, laat hij Kristien geen brood en water eten „als even hont"
(vs. 622), maar hij maakt haar tot bond, zij wordt bond en wij zien
haar met „die tepellyf... op vier benaelde en behaarde pote waggelend
langs bospaadjies deur brakslote" gaan. Evenzo, door de dwingende
kracht van het woord, w®rdt zij een naturelle meid die zich met „die
swart brons" van haar lichaam aan de witman geeft; wordt zij aan de
rotsen gelijk vaordat zij tot ze kan spreken en die op hun beurt voor onze
ogen tot leven komen ; wordt zij papaja „tussen grond en lug ewig in
die spel gevange van bevrug" ; wiordt zij tenslotte de waatlemoen, die
22 O.c.,
23 O.c.,

blz. 33-34.
Hz. 34 vlgg.
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borrelt, gist en zwelt en in „die loop van die vrugwaters" geboorte geeft
aan wit en bruin en zwart, waarmede haar verlossingswerk (juist in de
symboliek van wijn en brood) is voltooid. Nergens wordt het waatlemoenbeeld verklaard of uitgelegd en daaraan is ook geen behoefte : de
magie van de woordkeuze onthult de lezer de diepere betekenis ervan
en die woordkeuze wordt weer door het beeld zelf bepaald. Onthutsend
en hallucinant beeld, zoals zoveel beelden van Opperman die ons aan de
surrealistische en angstwekkende visioenen van Jeroen Bosch herinneren.
Het zal wel geen Coeval zijn, dat een van de gedichten in de bundel
Engel uit die Klip precies door de doeken van deze grote meester is
geinspireerd 24.
Maar het wordt tijd dat wij besluiten. Dirk J. Opperman is zeker geen
gemakkelijk dichter. Om de strakheid van zijn gesloten vers, om zijn
wisselende beelden zonder enig logisch verband, als bij T. S. Eliot vaak
plotseling ontspringend uit een hevige gevoelsassociatie, om zijn ingewikkelde symboliek die zich niet zelden op verschillende vlakken tegelijk
laat gelden, vraagt de lectuur van zijn gedichten een ernstige inspanning.
Wie zich die inspanning wil getroosten, wordt echter ruimschoots beloond. Hij ziet gaandeweg de chaos wijken voor het licht en wordt
deelachtig aan 's dichters conceptie van de levenscontinuIteit, zoals hij
die in het Joernaal van jorik bondig heeft gefornluleerd :
en niks is in sy tyd en stof gesluit,
maar alles stroom deur grens en eeu aaneen.

Niet het minst geldt dit voor zijn „interpretatieve ontginning" van Brie
mnl. gedichten, die ik hierboven vluchtig heb trachten to karakteriseren.
Pretoria/Gent 1966.
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Dr. W. E. HEGMAN

Engel uit die Klip, Kaapstad, Nasionale Boekhandel, 1950, bla. 28-29.

KRONIEK

BALANS VAN TIEN JAAR MODERNE NEDERLANDSE
LITERATUURSTUDIE (1956-66) 1

I..ALGEMEENIIEDEN (theorie, algemene en Nederlandse literatuur)
Eerst wanneer we de Nederlandse literair-historische produktie systematisch
overzien, besef f en we met Welke voorbeeldige noeste vlijt – en trouwens vaak
met evenveel talent – er in dat bescheiden domein ten onzent gearbeid wordt.
De oogst aan publikaties die in Noord en Zuid, meer bepaald dan aan onze
moderne letteren – die van Tachtig en later –, gewijd werden in het decennium
dat verliep, sinds Spiegel der Letteren, in zijn allereerste nummer (oktober 1956),
een eerste naoorlogse balans opmaakte 2, is dermate overstelpend, dat er eenvoudig niet kan aan gedacht worden hier een ook maar bij benadering complete
inventaris aan te bieden. Dat gold ongetwijfeld niet in dezelfde mate voor
andere, aan vroegere perioden onzer literatuur gewijde kronieken, die zonder
bezwaar dergelijke volledigheid konden nastreven. Nog in een tweede opzicht
echter verschilt onze taak van die der andere „chroniqueurs", en lijkt ze ons
bovendien delicater : immers, waar de generaties van '80 en '90 zonder moeite,
en zelfs Ruimte en Forum reeds tot op zekere hoogte tot de „geschiedenis" kunnen
gerekend worden en zich dan ook met de veilig-wetenschappelijke methoden der
historiografie laten benaderen, daar ontsnapt de recentere literatuur veelal nog
aan een objectieve behandeling te meer daar het systematische en met name
stilistische onderzoek van het literaire kunstwerk hier nog maar pas op gang
begint te komen – en blijft ze bijgevolg het quasi-exclusieve jachtterrein vormen
van critici en essayisten. In de derde plaats is vooral de studie van de moderne
letteren moeilijk los te denken van het literatuur-theoretische onderzoek, dat in
de jongste jaren ook in onze landen meer en meer beoef enaars vindt, zodat het
ons aangewezen leek ons overzicht te laten voorafgaan door een algemener gedeelte waarin aan de belangrijkste publikaties op het gebied der literatuurwetenschap – samen trouwens met algemene bibliografische en referentiewerken r- de
nodige aandacht zal worden geschonken. De opvatting van deze kroniek zal dus
tegelijkertijd enger en ruimer blijken te zijn dan die der vorige uit de reeks:
enger, omdat we ons uiteraard tot een keuze zullen moeten beperken, zeker
waar het om tij dschrif tartikelen e. d. gaat ; ruimer, omdat niet enkel aan de hier-

1 Wij danken Prof. Dr. M. Rutten (Luik) voor zijn nuttige suggesties, alsmede voor
enkele waardevolle aanvullende gegevens.
2 M. Rutten, De Nederlandse literatuurgeschiedenis sedert 1945 (Periode 1880 tot heden)
(SpL, I, 1956, pp. 71-85).
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boven bedoelde algemenere en theoretische literatuur een plants zal worden ingeruimd, maar bovendien omdat we niet zelden ook melding zullen moeten maken
van uitgesproken essayistisch werk, dat lang niet steeds zonder belang hoeft te
zijn ook voor de wetenschappelijke literatuuronderzoeker. Een en ander heeft
er ons toe aangezet, reeds in de titel, de term „literatuurgeschiedenis" door het
ruimere – en in dit geval juistere „Iiteratuurstudie" te vervangen.
1. Het doe! van deze bijdrage moet zijn de literatuuronderzoeker de mogelijkheid te verschaffen zich in zijn yak te orienteren : voor hem de algemene stand
van zaken te schetsen, te wij zen op de merkwaardigste bereikte resultaten en op
de strekkingen die zich daarbij aftekenen, eventueel op de leemten die de literatuurstudie vertoont. Een complete bibliografie mag en kan ze dus niet brengen:
daarvoor staan ons thans gelukkig andere hulpmiddelen ter beschikking. We
denken allereerst aan E. Willekens' jaarlijkse Bibliografisch
isch overzicht, dat sedert
1956 in Spiegel der Letteren gepubliceerd wordt, en dat zijn grote waarde ontleent, niet enkel aan de grote mate van volledigheid die bereikt wordt, maar ook
aan het opnemen van een ruime selectie buitenlandse werken op het gebied van
poetiek, stilistiek, genologie, thematologie e.d., wat een ernstige literair-theoretische fundering van onze studies mogelijk maakt (SpL, I/i, 1/4, II/3, III,/i,
IV/2, V/l, VI/2, VII/1, VIII/4, IX/4). Onschatbare diensten kan eveneens de
indrukwekkende onderneming bewijzen die de Bibliografieie van de Vladmse tUdschri f ten (Hasselt, 1960-) van het onvermoeibare team R. Roemans-H. van Assche
vormt : is de eerste reeks, die de Vlaamse literaire t?jdschri f ten van 1930 tot en met
1958 beoogde te catalogiseren, thans nagenoeg compleet (1. Dietsche W^arande en
Bel f ort ; 2. Vlaamse Gids ; 3. Nieuw Vlaams Tjdschri f t ; 4. Band-Zuiderkruis ;
5. Tijdschriften opgericht voor 1940 ; 6. Tijdschriften opgericht tussen 1940 en
1944 ; 7. Tijdschriften opgericht tussen 1945 en 1947 ; 8. Tijdschriften opgericht
tussen 1948 en 1952 ; 9. Tijdschriften opgericht in 1953 ; 10. Tijdschriften opgericht in 1954 en 1955), het wachten is vooral op de verdere afwerking van de
– tweede reeks Vlaamse niet-literaire tUdschri f ten van 1886 tot en met 1961,
waarin tot nog toe enkel het deel over Leuvense Bdragen het licht zag. Het
enige bezwaar dat men tegen deze onderneming zou kunnen aanvoeren, is dat
de auteurs, door zich op een principieel eng-Vlaams standpunt te plaatsen, bewust
de kans hebben laten voorbijgaan een volledige inventaris van de Nederlandse
tij dschrif tpers tot stand te brengen 3.
Nog door enkele andere initiatieven en bij dragen werd ons bibliografisch
apparaat de laatste jaren aanzienlijk verrijkt : zo door de bio-bibliografie op
steekkaarten die door de Documentatiedienst van het Nederlands Letterkundig
Museum en het Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven verspreid wordt,
3 Gelukkig bezorgen enkele belangrijke Noordnederlandse tijdschriften eigen registers
zo De Nieuwe Taalgids (Register jg. I-L door L. Koelmans, Groningen, 1960) en het
Tijd rchrif t voor Nederlandse Tad- en Letterkunde (Register din. LI-LXXV door D. de

Jong, Leiden, 1960) .

en die een nauwgezette en complete beschrijving van het oeuvre onzer moderne
Nederlandse auteurs nastreeft, en daarnaast door A. Deprez' lijst van Belgische
Licentiaatswerken en doctorates in verband met de literatuurwetenschap of de
Nederlandse literatuurstudie (StGG, VII, 1965), waardoor zoveel ongepubliceerd
en dus onbekend en nochtans vaak waardevol werk aan de vergetelheid belooft
ontrukt to worden. Van heel andere acrd en beperkt tot een welbepaalde periode
reden waarom ze ook verder nog vermeld zal moeten worden – is D. de Jongs
bibliografie van clandestiene uitgaven uit de bezettingstijd onder de titel Het
yr je bock in onvrUe tad (Leiden, 1958) . Dit alles belet nochtans niet dat de
nood aan een algemene en veelzijdige, met gedetailleerde rubrieken en uitvoerige
registers geoutilleerde bibliografie van en over onze literatuur zich nog immer
scherp doet gevoelen 4.
Ofschoon ze niet speciaal de Nederlandse letterkunde betref f en, willen we hier
toch ook nog even melding maken van de bibliografische publikaties – beide intussen gestaakt (1961) --van het Utrechtse Instituut voor Vergelijkend Literatuuronderzoek: nl. de „Comparatistische bibliografie" op steekkaarten, die alle comparatistisch werk uit Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika wilde inventariseren,
maar wegens haar al te beperkte opzet en bovendien menige onvolledigheid en
slordigheid minder voldoening schonk, en vooral de Regesten van aanwinsten
van het Instituut voor Vergel trend Literatuuronderzoek, waarvan de vijf jaargangen (1956-61), door middel van zakelijke inhoudsanalyses, een uitstekend overzicht bieden van de voornaamste internationale produktie op het gebied van
theoretische en vergelijkende literatuurwetenschap. Van belang voor later comparatistisch onderzoek kunnen ook de bibliografieen van vertalingen uit het
Nederlands genoemd worden die samengesteld werden door P. M. Morel
(Bibliographia neerlandica, II. Translations of Dutch literature, 1900-1957, The
Hague, 1962) en G. Hermanowski-H. Tomme (Zuidnederlandse literatuur in
vertaling, Hasselt, 1962) 5.
2. In toenemende mate begint de Nederlandse literatuuronderzoeker zich te
bezinnen over de theoretische problemen van zijn yak: het wezen en de begrenzing van zijn studieobject – de letterkunde –, de gepaste methode(n) om het
literaire fenomeen te benaderen. Een voortref f elijk en helder orienterend overzicht van de voornaamste aspecten der Literatuurwetenschap – telkens gedemonstreerd aan de hand van een tekst, nl. Vondels Kind erl yck – bracht J. C. Brandt
Corstius in de herdruk van het standaardwerk Scientia (D1. I, Zeist, 1956) .

4 Wijzelf werken sedert lang aan een bibliografie van de Nederlandse literatuur, meer
bepaald dan op comparatistische grondslag, met nadruk dus op de geestelijke, cultuurhistorische en internationale ,,context" van het literaire verschijnsel.
5 Een bibliografie van Het Nederlandstalige boek in vertaling begon ook J. Deleu te
publiceren in Ons Erfdeel
d eel ( VIII, 1964-) . Zie verder de regelmatig in het internationale
tijdschrift Babel, alsmede in het Yearbook of Comparative and General Literature opgenomen bibliografie. Interessante gegevens i.v.m. onze literaire expansie zijn eveneens te
vinden in het verslag over Tien jaar Stichting voor Vertalingen (z. pl. of j. [1966)).
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Eveneens in het begin van de p ier beschouwde periode verscheen het merkwaardige boekje van Prof. Rutten Inleiding tot de literatuur (Amsterdam-Antwerpen,,
1956, '= Wereldboog/86), dat door zijn bescheiden presentatie wellicht niet de
bekendheid heeft gekregen die het verdient. Het midden houdend tussen een
systematische behandeling van het onderwerp en een essayistische verwoording
van eigen inzichten, noopt dit oorspronkelijke geschrift ons voortdurend tot
ernstig beraad over de essentialia intake literaire kunst, genres en perioden, stijl
en literatuurwetenschap, daarbij steeds uitgaande van de nadrukkelijke bekommernis het literaire produkt primair als esthetische creatie te zien. Over het
algemeen zien we trouwens het esthetische standpunt, zoals het in Welleks
,,intrinsic approach" tot uiting komt, veld winnen ten nadele van het louter
historische : de literatuur-„geschiedenis” wordt zeker niet zonder meer verworpen,
maar haar waarde gerelativeerd en ondergeschikt gemaakt aan het stijlonderzoek,
de kennis van het kunstwerk als dusdanig.
Dat blijkt al uit sommige der zes in de aantrekkelijke bundel Benaderingen
van het literaire werk (Den Haag, 1961) samengebrachte lezingen van de Haagse School voor Taal- en Letterkunde, die de lezer vertrouwd maken, hetzij theoretisch, hetzij aan de hand van voorbeelden, met verschillende methoden van
literatuurbeschouwing, zoals de filologische (J. H. Waszink), de op de (vertel)tijd gerichte (J. Elema) , de marxistische (J. G. Bomhof f) , de stilistische (G.
Kazemier, E. L. Kerkhoff) en de persoonlijke (J. H. Schouten) . Andere theoretische bijdragen die in dit verband een vermelding verdienen, zijn de rede van
P. J. H. Vermeeren De kunst der filologie (Groningen, 1962), zijnde een pleidooi voor de kunstenaar in de filoloog, en die van G. Knuvelder over Pro bl emen
der literatuurgeschiedschr^ving (s'- Hertogenbosch, 1963, = Tilliburgis), waarin
eveneens de stelling verdedigd wordt, dat het kunstwerk zelf centraal moet staan,
dat historie, biografie, psychologie e.d. er enkel zijn als hulpwetenschappen,
dienende om het kunstwerk nader te doen kennen, en dat de literatuurgeschiedschrijving moet steunen op de stijlvormen waarin een periode zich uit 6 Een
bijzonder stimulerend geschrift, vooral door zijn paradoxale opvatting en zijn
vaak polemisch accent, is W?1 noemen het literatuur (Amsterdam, 1965), waarin
de einde 1965 overleden Amsterdamse hoogleraar N. A. Donkersloot de onzekerheden, de twij f els, de scepsis van de beoefenaar der literatuurwetenschap ten
aanzien van het wezenlijke object van zijn eigen yak, zowel in de zin van stijlstudie als in die van literatuurgeschiedenis, verwoordt 7 . Dat dergelijke elementaire kwesties thans nog zo nadrukkelijk ter discussie worden gesteld, hoeft
6 Zie van G. Knuvelder bovendien Aasgieren der f ilologie ?, principiele beschouwingen
over object en methode van de literatuurstudie (V MKVA, 1964) . Over de opvattingen
van Knuvelder en de evolutie daarvan : C. de Deugd in NTg, LX, 1967 (Moderne lite-

ratuurwetenschap en de geschiedenis van de Nederlandse letteren).
7 Van Donkersloot mag eveneens de lezing Rationalisme en literatuurwetenschap (in
Het Rationalisme, Den Haag, 1960) gesignaleerd worden, waarin schr, tot de vaststelling
komt, dat, na de golf van anti-historisme, het historische element opnieuw, maar thans
anders, in de literatuurwetenschap begint geintegreerd te worden, nl. als hulpmiddel in
dienst van de interpretatie.
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intussen helemaal niet te wijzen op het bestaan van een crisis term die zo graag
en misleidend gebruikt wordt i.v.m. het comparatisme –; het is veeleer een teken
van leven en ook van evolutie van inzichten en daaraan beantwoordende methoden zonder welke generlei serieuze wetenschapsbeoefening denkbaar is.
Meer gespecialiseerde problemen werden verder nog behandeld door J. G.
Bomhoff (Diepte als literaire categorie, Amsterdam, 1957), N. Wijngaards
(Adaptatie bj de kritische studie van grotere literaire gehelen, Groningen, 1959),
C. B. P. Stutterheim (Con f licten en grenzen. Acht literatuurwetenschap pel^ke
studies, Amsterdam, 1963 8 ), S. Dresden (Souvenir. Een beschouwing over kunst
en kitsch, Den Haag, 1963) en door een groep Nederlandse romanisten in de
bundel Style et litterature ('s-Gravenhage, 1963). Te vermelden zijn wellicht
ook een aantal kortere bij dragen – te talrijk opdat we bier nader op hun inhoud
en strekking zouden kunnen ingaan, al is zulks betreurenswaardig, want ze zijn
stuk voor stuk belangwekkend –, o.m. nog over de literatuurwetenschap zelf en
haar object (J. G. Bomhoff in Museum, 1957, FdL, II, 1961 en LT, 1966 ; M.
Janssens in NeV, XXXVIII, 1961 en Str., XV, 1962), over het verband literatuur-wijsbegeerte (J. J. von Schmid in Hand. 23e VIFC, 1960), over de geesteshistorische methode (M. Janssens in LB, LII, 1963) , over sociologische literatuurbeschouwing (A. Romein-Verschoor in SpL, II, 1958 ; H. Baudet in TvG,
LXXII, 1959; M. Janssens in NeV, XLI, 1963 en H. Dyserinck in SpL, VII,
1963-64), over het generatieprobleem (N. A. Donkersloot in Nph, XLIII, 1959;
H. P. H. Teesing in Miscellanea Litteraria, Groningen, 1959 ; J. Kamerbeek -herdruk van een studie uit 1940 – in Creatieve wedUver, Amsterdam, 1962) , over
Stijl en stilistiek (J. G. Bomhoff in Etudes philosophiques, XII, 1957 ; F. J.
Snijman in TvL, IX, 1959 ; P. F. J. Drijkoningen in FdL, IV, 1963; F. C.
Maatje in LT, 1963), over beeldspraak (C. F. P. Stutterheim in FdL, I, 1960),
over de begrippen ruimte en tijd (L. van Haecht in DW/B, 1956 ; S. Dresden
in SpL, I, 1 957 en F. C. Maatje in FelL, VI, 1965) en tij dgeest (J. Kamerbeek
in FelL, V, 1964), over psychoanalytische motieven – weer bepaald de Freudiaanse „Traumdeutung" .– (P. Thomas in SpL, VI, 1962), over esthetische categorieen
als pornografie en kitsch (J. den Haan in Mst, VIII-IX, 1961 -- ook gebundeld
De lagere hartstochten, Den Haag, 1962 en K. Ouboter in Ontm.,
XVI-XVII, 1963-64) . Het is bier misschien ook de plaats even to wijzen op
de polemiek gevoerd, in verband met de door Merlyn gehuldigde „close reading"
methode, tussen Gomperts en Oversteegen, en waarbij de laatste de autonomie
van het literaire werk verdedigde 9.
8 Waarin herdrukt : Het conflict der werkelUkheden in het taalkunstwerk ; De grens
tussen wens en kunstwerk ; Eenheid, structuur, monade ; Tijd en taalkunstwerk ; Gevoelsintensiteit en vormanarchie in de dichtkunst ; Tiers en voordracht ; Tellen en dichten
Literaire teal en verstandhouding.
9 Zie de artikelen van J. J. Oversteegen in Merlyn, 1965 en 1966 (Analyse en oordeel;
Leiden ontzet (en Amsterdam niet minder) ), alsmede de inaugurele rede van H. A. Gamperts (De twee wegen van de kritiek, Amsterdam, 1966) ; eerder had ook reeds Jessurun

d'Oliveira de autonomie van het gedicht gedemonstreerd aan de hand van een Lucebertanalyse (Het gedicht als wergild, Merlyn, 1964) .
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Op het terrein van de vergelijkende literatuurstudie bewogen zich het openingscollege van N. A. Donkersloot over Algemene en vergel kende literatuurwetenschap (Folia Civitatis, 20.X.1956), de belangrijke congresrede van Prof. Baur
over De philologie van het letterkundig corn paratisme (Hand. 22e VIFC, 1957),
zijnde een bijna lyrische geloof sbelij denis ten aanzien van een tak van wetenschap die sinds Croce en Farinelli al meermaals het voorwerp van ernstige
gewetenscrisissen was, en verder de studie van C. de Deugd, die terecht en zulks
in tegenstelling tot de traditionele voorstelling van elkaar bekampende Franse
en Amerikaanse scholen, De eenheid van het comparatisme poneerde (Utrecht,
1962, = UPAL/1) 10 . Deze laatste publikatie vormt het eerste nummer in een
door het Instituut voor Vergelijkend Literatuuronderzoek te Utrecht uitgegeven
reeks die, behalve het comparatisme, ook de algemene literatuurtheorie betreft.
Nu deze sector van het literatuuronderzoek als het ware zijn officiele erkenning
heeft gekregen door de oprichting van eigen leerstoelen en een funk uitgerust
Instituut (intussen samengesmolten met het Instituut voor Theoretische Literatuurwetenschap tot een Instituut voor Algemene Literatuurwetenschap, adres
Ramstraat 31-33, Utrecht) 1x , kan in dit domein een intensiever en vooral systematischer activiteit verwacht worden, althans in Nederland, want in Vlaanderen
schijnt de door Baur ingezette beweging vooralsnog niet tot duurzame initiatieven
geleid te hebben (wel merkwaardig daarentegen is de opbloei van de theoretische literatuurstudie, meer bepaald te Leuven) 12.
3. De wetenschappelijke, structurele en stilistische studie der genres, waarin
men meer en meer de toekomst van ons yak gaat zien, staat ten onzent nog
duidelijk in haar kinderschoenen. Werken als dat van W. Blok over Couperus
waarover verder meer – vormen nog uitzonderingen en van enige synthese in
dat opzicht kan helemaal nog geen sprake zijn. Hetgeen we hier met betrekking
tot de voornaamste letterkundige genres willen vermelden, is dan ook vaak van
essayistische aard.
De dichtkunst blijft nog steeds veruit de meeste literatuurbeschouwers fascineren ; ze is trouwens zonder twijfel de moeilijkst te benaderen en tevens de meest
specifiek letterkundige soort. Het mysterie van de poezie was aan de orde in
De sluier der poezie, de inaugurele rede van J. M. M. Aler (Groningen, 1956)
en De poeziemuur doorbreken, het fijnzinnige essay van K. Jonckheere (Brussel,
1958, = Ad Multos) ; Die gedig as estetiese voorwerp werd behandeld door
10 Zie over hetzelfde onderwerp ook H. Dyserinck, Crisis in de vergelijkende literatuurwetenschap (SpL, IV, 1960) .
^ 1 Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van dit Instituut werd een veelzijdige feestbundel uitgegeven, Miscellanea litteraria (Groningen, 1959, = StLRhTr/IV), waaruit
Teesings theoretische stuk over het „Generationsproblem" hierboven reeds gesignaleerd
werd.
12 Over de beoefening van het comparatisme in Nederland en Belgic zie men .: W.
Gobbers in. WT, XVI, 1956, A. van der Lee in Forschungsprobleme der vergleichenden
Literaturgeschichte, II (Tubingen, 1958), W. Thys in YbCGL, IX, 1960 en M. J. G.
de Jong in LT, 1961.
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J. L. Steyn (Pretoria, 1958), de verhouding Dichter en lezer, behalve door S.
Dresden (LT, 1957 ; De literaire getuige, Den Haag, 1959), ook door H. P. H.
Teesing (Utrecht, 1959) . Eerder vulgariserende inleidingen tot de poetica, die
het wonder van de dichterlijke schepping op eenvoudige, onderhoudende wijze
ook voor een ruimer publiek willen toegankelijk maken, waren M. Beversluis,
Het zingende woord. Inleiding tot de dichtkunst en haar techniek (Kampen,
1960) en G. Smit, In het land van de dichter (Utrecht-Antwerpen, 1961 2 , =
Prisma/685) ; een analoog Joel wend, met andere middelen, nagestreef d door
Verzen en vragen. Een inleiding tot het lezen van gedichten van M. J. G. de Jong
(Terneuzen, 1958), een oorpronkelijk voor het M.O. bedoelde bloemlezing met
interpreterende commentaar. Een belangrijker aanwinst op het stuk van de
po&iek is ongetwijfeld In de voorhof der poezie. Inleiding tot het Nederlandse
vers van G. Kazemier (Den Haag, 1965), dat, mede door zijn talloze uitvoerige
voorbeelden, een bijzonder aantrekkelijk, zij het wetenschappelijk verantwoord
handboek is geworden. E. Lindes demonstreerde aan de hand van een grondige
structuuranalyse van een gedicht van D. J. Opperman de methoden van de zg.
,,stilistiek op linguistische grondslag" (Hellinga-Van der Merwe Scholtz) (Veelheid en binding. 'n Bydrae tot die ondersoek van die eenheidsprobleem in die
literatuurwetenskap, Amsterdam, 1956). Twee andere streng wetenschappelijke
dissertaties over onderdelen van de poetica werden geschreven door A. P. Braakhuis, die, uitgaande van moderne gedichten, De thematische structuur van de versregel bestudeerde (Den Haag, 1962, = Acta linguistica Rheno-Trajectinae/2),
en J. Boets, wiens overzicht van de Moderne teorieen in verband met klankexpressie (Gent, 1965, = KVA/VI, 96) gecompleteerd wordt door een indrukwekkende bibliografie 13.
We willen Loch ook een beperkte keuze kortere bij dragen citeren, waarvan het
ons voorkomt dat ze van belang zijn : zo kwamen diverse metrische problemen
ter sprake in artikelen van F. K. H. Kossmann (Versvoeten en versmaat, TNTL,
XXV, 1957), Th. M. Bornauw (Is het ritme nog Langer constitutief voor de
poezie ?, NeV, XXXV, 1958), M. I. Gerhardt (Metrische schema's van het
Lange vers, Nph, XLIII, 1959) en G. Kazemier (Terzinen met verstrengeld drielingsr^m in Nederlandse poezie – o.m. bij Potgieter en Van Eeden –, NTg, LV,
1962) ; B. Schierbeek behandelde Het materiaal van de dichter (Podium, XI,
1956) ; P. Rodenko stelde de vraag Is poezie een literair genre? (Mst, III,
1956) ; P. Minderaa onderzocht De rol der inspiratie b ?j het scheppen van poezie
(VMKVA, 1958), het Zinvol en onzinnig gebruik van de term invloed in de
poeziegeschiedenis (TNTL, LXXVIII, 1961) en later nog – in zijn afscheidscollege – de relatie tussen Het autonome gedicht, de dichter en de lezer (alle
drie in : Opstellen en voordrachten uit min hoogleraarstjd, Zwolle, 1964) ;
A. Westerlinck had het Over de universaliteit van de poezie (DWB, CV, 1960 ;
ook in : All een en van geen mens gestoord, Leuven, z. j .) ; M. van der Plas
13 Over hetzelfde onderwerp publiceerde J. Boets reeds vroeger opstellen in RBPhH,
XXXVI, 1958 en Hand. 24e VIFC, 1961.
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vroeg zich of Twat betekent een gedicht ? (StG, VII, 1961) ; C. d'Haen gaf
Enkele principiele beschouwingen over de dichtkunst ten beste (VIG, XLVI,
1962) ; J. C. Brandt Corstius bepaalde De poezie, haar wezen en plaats in de
samenleving (FdL, III, 1962) en J. van Ham tenslotte onthulde nieuwe – statistische – Methoden bU de karakterisering en waardering van poezie (SpL, VII,
1963-64) .

Ofschoon ontstaan door bundeling van in De Vlaamse Gids gepubliceerde
kronieken, en dus zeker niet bedoeld als een volledige en afgeronde poeziegeschiedenis, biedt M. Ruttens Nederlandse dichtkunst van Kloos tot Claus
(Hasselt, 1957) Loch een inzicht in de evolutie van de moderne dichtkunst.
Eveneens uit een cyclus tij dschrif tbij dragen samengesteld -- ditmaal uit Maatstaf
– zij n de „beschouwingen over de ontwikkeling van de Nederlandse poezie" die
P. Calis als Daling :pan tern eratuur. Twaalf Nederlandse dichters, 1890-1960
in het licht gaf (Den Haag, 1964, '= Ooi./171) . Opvallend is wet dat de meeste
studies die zich met moderne po'ezie inlaten, meer bepaald de jongste ontwikkeling ervan, de experimentele poezie met name, beschouwen, zodat zij aan het
einde van onze kroniek, wanneer de naoorlogse generaties ter sprake komen,
zullen moeten vermeld worden. In verband met bijzondere dichtvormen kunnen
we nog wijzen op De nonsens-poezie door E. Morpurgo (Amsterdam, 1960), op
het speciale Maatsta j-nummer over het korte gedicht (XIII, okt-nov. 1965) en –
op een geheel ander niveau dan op, M. J. E. Sanders, Van H. van Al phen tot
Catharina van Rennes. Een bjjdrage tot de kennis van het Nederlandse kunstkinderlied van 1770-1940 (Amsterdam, 1958).
Aan de betekenis van De mythe in de literatuur was een reeks lezingen van de
Haagse School gewijd ( Den Haag, 1964, = Servire/91) , waarvan voor de bier
aan de orde zijnde periode van belang zijn : De mythe en het symbolisme (H. A.
Wage), De mythe in het moderne toneel (G. J. de Voogd) en De mythe in de
moderne poezie (J. M. M. Aler).
Het epische genre dat midden in de literaire actualiteit staat en dat trouwens
ook aan de meest ingrijpende wijzigingen onderhevig is, is zonder twijfel de
roman. Waar in 1958 nog verschillende Vlaamse auteurs de vraag konden opwerpen : Gaat de roman ten onder ? (NVT, XII, 1958 ; afzonderlijk : Antwerpen, 1959), daar bewijzen de bloei die het genre in de jongste jaren kenmerkte,
en bovendien de belangrijke studies die er werden aan gewijd, dat er veeleer
van hoogconjunctuur dan van crisis in die sector der literatuurbeoefening kan
gesproken worden. Veruit de voornaamste publikatie over de roman, waaraan
ook de neerlandicus bezwaarlijk kan voorbijgaan, al wordt overwegend van buitenlandse voorbeelden uitgegaan 14, is S. Dresdens Wereld in woorden. Beschouwingen over romankunst (Den Haag, 1956, = Faculteitenreeks,/II) . Op onder14 Ofschoon uitsluitend de Engelse roman betref f end, zouden we trouwens evenmin
werken als H. Servotte, De verteller in de Engelse roman (Hasselt, 1965, = BLW) en
J. Souvage, An introduction to the study of the novel (Gent, 1965, met uitvoerige bibliografie !) willen buiten beschouwing laten.

36

houdende causerietoon peilt de zo veelzijdige Leidse romanist hier zeer grondig
het wezen, bestudeert hij deskundig de diverse aspecten (structuur, verhaal, techniek, werkelijkheid e.d.) van het genre 15. Verder schreef J. Aler, onder de titel
odelen, een „beschouwing over moderne romankunst" (Purmerend,
Een ruiker asfodelen,
{ 1956)) en had S. Vestdijk het uitvoerig over de structuur van de roman in zijn
Kunst en droom (Amsterdam, 1957). Algemeen orienterend is de bijdrage van
H. Servotte Romanonderzoek : verwezenl jkingen en wensen (DWB, CIX, 1964) .
Een speciale verschij ningsvorm van het genre werd diepgaand ontleed door F. C.
Maatje (Der Doppelroman. Eine literatursystematische Studie uber duplikative
Erzahlstrukturen, Groningen, 1964, StLRhTr/VII), die in zijn merkwaardig
werk het accent nu eens verlegde van de tijdsstructuren naar de ruimtelijke structuren. Kortere studies, het wezen en de vorm van de roman rakend, waren van
de hand van H. van Gorp (De aanwezigheid van de schrUver in de „auktoriale"
roman, SpL, VII, 1963), P. de Wispelaere (Problematiek van de ik-roman,
Diagram, I, 1963 ; ook in : Het Perzische tapUt, Amsterdam, 1966) en S. Vestdijk (Het lyrisch beginsel van de roman, in : De leugen is onze moeder, Den
Haag, 1965) . Over het beeld van de mens in de moderne roman konden we
beschouwingen lezen bij J. Romein (De zelfexpressie
expressie van de westerse mens in
de twintigste eeuwse roman, NSt, XIII, 1958), G. Knuvelder (Het beeld van
de mens in enkele moderne romans, 's-Hertogenbosch, 1960, = Tilliburgis) en
A. Vloemans (Het beeld van de mens en de crisis van de roman, VIG, XLIX,
1965) ; een zeer persoonlijke visie verwoordde W. F. Hermans in Antipathieke
romanpersonages (VIG, XLIV, 1960).
Bijdragen tot de geschiedenis van de roman – zij het dan op wel zeer verschillend niveau en van zeer ongelijke waarde werden geleverd door G. Hermanowski in zijn Die Stimme des schwarzen Lowen (Starnberg, 1961), maar dan
op zo'n uitgesproken subjectieve, dilettantische en bevooroordeelde manier, dat
dit als „Geschichte des flamischen Romans" zich aandienend geschrift elke wetenschappelijk-historische waarde moet ontzegd worden, en verder door de Brusselse
hoogleraar J. Weisgerber, die in zijn Formes et domaines du roman flamand,
1927-1960 (Bruxelles, 1963, = La Lettre et l'Esprit), indien niet een sluitende
geschiedenis van het genre beoogt to brengen – waaraan nochtans, zoals uit zijn
inleiding blijkt, dringend behoefte bestaat –, in elk geval dan toch een poging
tot synthese onderneemt, waar hij aan de dertien aparte romanstudies van
Roelants tot Claus waaruit zijn boek in hoofdzaak is samengesteld, twee overzichtelijke hoofdstukken laat voorafgaan, respectievelijk de ontwikkeling van
1837 tot 1927 en van 1927 tot 1960 samenvattend 16. Recenter is het overzicht
dat H. Lampo, samen met A. Jans, onder de gezamenlijke titel De hedendaagse
roman in Belgie (Brussel, 1966), in opdracht van de Belgische Dienst voor
15 Zie van S. Dresden eveneens : Romantechniek (FdL, I, 1960) .
is Nadien verscheen van dit oorspronkelijk ter voorlichting van een francofoon publiek
bedoelde werk eveneens een Nederlandse vertaling : Aspecten van de Vlaamse roman,
1927-1960 (Amsterdam, 1963) .
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Voorlichting en Documentatie schreef. Graag vermelden we hier eveneens de door
Prof. Brachin van de Sorbonne bezorgde en trouwens door een „apercu historique" ingeleide, tweetalige Anthologie de la prose neerlandaise / Belgique I,
1893-1940 (Bruxelles-Paris, 1966) – voor de bekendmaking van onze literatuur
in den vreemde zo uitermate belangrijk –, waarvan nog vervolgdelen, Vlaanderen
en Nederland betref f end, in uitzicht worden gesteld.
Wat de bijzondere romansoorten betreft, de in onze letteren vrij behoorlijk
vertegenwoordigde historische roman kreeg nogal wat belangstelling : de Utrechtse dissertatie van W. Drop Verbeelding en historie (Assen, 1959,
NITr/VI), die de diverse „verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw" bestudeert
de predominantie van
de avonturenroman, eerst later wijkend voor de pychologische roman – valt
grotendeels buiten ons tijdsbestek ; opstellen als die van S. Dresden (Rondom de
historische roman, Hand. 25e NFC, 1958 ; ook in : De literaire getuige, Den
Haag, 1959) en S. Vestdijk daarentegen (Over de historische roman, Mst, XIV,
1966) bezitten een algemener geldigheid. Een speelse dialoog over het wezen
van de detective-story voerden dezelfde auteurs, Dresden en Vestdijk, in hun
Marionettenspel met de dood (Den Haag, 1957, = Ooi./50), terwijl R. Jans
De Hollandse detectiveroman als spiegel van een burgerl^ke geestesgesteldheid
beschouwde (Hand.ZnM), XVI, 1962) .
In zijn Inleiding tot het lezen van romans (Brussel-Nijmegen, 1965) bundelde
F. Sarneel een reeks eerder in Jeugd en Cultuur (1964-65) verschenen artikelen.
Eveneens op het niveau van de – hogere, dus goede – vulgarisatie bewegen zich
towel W. L. M. E. van Leeuwen (Nieuwe romanciers uit Nederland en Vlaanderen, Zeist, 1961, = Phoenix/56) als G. Knuvelder (Spiegelbeeld, 's-Hertogenbosch, 1964) in hun respectieve bundels – hoofdzakelijk roman- – kritieken,
die ook verder nog zullen moeten genoemd worden. Nog van belang met betrekking tot de moderne en modernste roman zijn de door N. Noordzij verzamelde
getuigenissen SchrUvers bloothoo f ds (Amsterdam, 1956), waarin negen auteurs
-- Vestdijk, Blaman, Van der Veen, Dubois, Schierbeek, Haasse, Kossmann,
Noordzij, Mulisch over de roman en eigen werk aan het woord komen, alsmede
P. de Wispelaeres veelal knappe romankritieken in Het Perzische tapUt (Amsterdam, 1966, }= LDS/4), maar daar het hier meestal gaat om bepaalde, met name
jongere generaties, kunnen we voor dergelijke publikaties misschien beter verwij zen naar de desbetref f ende rubriek.
Heel enkele titels slechts mogen in verband met meer essayistische prozavormen
gereleveerd worden. Over de kunst van het essay zelf schreven W. Kramer
(VIG, XL, 1956) en P. Lebeau (De Noordgouw, I, 1961) beschouwingen. Wie
van de nieuwere strekkingen inzake literaire kritiek kennis wil nemen, kan zijn
voordeel doen met het boek van Merlyn- redacteur K. Fens De eigenzinnigheid
van de literatuur (Amsterdam, 1964, = Stoa) en vooral dan met het titelopstel
daarin ; interessante proeven van „close reading" vindt men uiteraard in
'7 Zie ook K. Fens, Secondenwijzer en uurwerk (Merlyn, II, 1964) .
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,Merlyn zelf en het kan slechts betreurd worden dat dit hoogstaand kritische tijdschrift zijn loopbaan voortijdig heeft moeten afbreken (1962-66) . Een andere,
meer personalistische opvatting werd gezagvol verdedigd door H. A. Gomperts,
sinds 1965 buitengewoon hoogleraar in moderne letterkunde te Leiden, in Achtergronden van de hedendaagse literaire kritiek (LT, 1962 ; Tirade, VI, 1962) en De
twee wegen van de kritiek – zijn inaugurele rede – (Amsterdam, 1966) . Vermelding verdienen ook de bijdragen van M. Janssens (Een betwist probleem : de objectiviteit van de literaire criticus, Hand.ZnMU, XVIII, 1964 ; ook DWB, CX,
1965) en P. de Wispelaere (De criticus is een schrUver – een reactie op Fens in
Het Perzische tapUt, Amsterdam, 1966) . Over De structuur van de biografieie
schreef S. Dresden een belangwekkend boek ('s-Gravenhage, 1956), waarin het
tweeslachtige karakter van dat genre uitvoerig ter sprake kwam, en ook J. Romein
onderzocht Het probleem der waarheid in de biogra f ie (in : Eender en anders,
Amsterdam, 1964) . Diverse autobiografica tenslotte, zoals „autobiograf ie, dagboek, brieven", werden, onder de titel SchrUvers in eigen spiegel, belicht in zes
voordrachten gehouden voor de Haagse School voor Taal- en Letterkunde (Den
Haag, 1960) .
Over de doelstellingen en de problematiek van de toneelkunde handelde H. H.
J. de Leeuwe in de eerste van twee als De wetenschap van het toneel gebundelde
lezingen (Amsterdam, 1957). Dat de wetenschappelijke beoefening van deze
tak der literaire kunst thans in het Noorden de wind in de zeilen heeft, bewijst
trouwens de oprichting, naast het te Utrecht bestaande Instituut voor Theaterwetenschap (H. H. J. de Leeuwe), van een leerstoel dramaturgie en geschiedenis
van de dramatische kunst aan de Amsterdamse Universiteit, met als titularis de
bekende toneelhistoricus B. Hunningher (zie zijn intreerede Voor de spiegel van
het toneel, Amsterdam, [1964]). Dramaturgische verkenningen betreffende het
wezen der dramatische kunst en de techniek van de toneelschrijver ondernam ook
W. Ph. Pos (Amsterdam, 1956, = Wereldboog/84), terwijl meer bepaald De
psychologie van het drama door M. van Loggem werd betudeerd (Leiden, 1960,
= Psychologische Achtergronden ,/II) ; een meer wijsgerige benadering van Het
drama waagde P. van Schilfgaarde in TvF, XXI, 1959. B. Albach bracht in
Duizend jaar toneel in Nederland (Bussum, 1965) een historische synthese.
Hoofdzakelijk vertaalde essays werden door P. Carter-Harrison bijeengebracht in
Voetnoten b?j modern toneel (Amsterdam, 1965, = LRP/104) . Wat de afzonderlijke theatergenres betreft, bijdragen tot het onderzoek naar het wezen van
het tragische leverden H. J. Heering, die de ontwikkeling van het begrip Tragiek, van Aeschylus tot Sartre volgde ('s-Gravenhage, 1961), en H. Vandermoere,
die het verband tussen Christendom en tragiek, alsmede Kants invloed op de
pre-Hegeliaanse opvattingen inzake het tragische paging (SpL, resp. VI, 1963 en
VIII, 1964-65) ; Raam wijdde in een bijzonder nummer (maart-april 1964) aandacht aan het versdrama in eigen en vreemde literatuur ; een goed gedocumenteerde studie over Kamertoneel in Illaanderen schreef M. de Belder-Sarens in
JbFont., XIV-XV, 1964-65 ; en bovendien liet het onlangs vernieuwde en ver-
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jongde tij dschrif t Het Toneel een of levering over het politieke theater verschij nen
(LXXXVII, 1966/2). Van nut voor de toneelliefhebber en -onderzoeker kunnen
eveneens de, zij het dan hoof dzakelij k vulgariserend bedoelde, naslagwerken zijn
van P. S. M. Krojer (P. Collet) : Theater A-Z (Antwerpen, 1959, 2 dln.) - van
dezelfde schrijver kwamen daarenboven Gesprekken onder de schemerlamp (uiteraard over toneel) uit (Hasselt, 1964, VIP /122)
122) en van H. H. J. de Leeuwe
en J. E. Uitman : Toneel en dans in de nieuwe reeks Oosthoeks Lexicons
(Utrecht, 1966), alsmede het door J. M. Coffeng samengestelde Lexicon van
Nederlandse tonelisten (Amsterdam, 1965).
Diezelfde vaststelling geldt trouwens evenzeer voor de handboeken voor
algemene of wereldliteratuur die in het buitenland het licht zien, zoals die indrukwekkende onderneming die de Histoire des litteratures uit de reeks Encyclo pedie
de la Pl eiade is : in het veertigtal bladzijden dat hun daarin (Dl. II, Paris, 1956)
ter beschikking stond, hebben J. C. Brandt Corstius en R. F. Lissens een uiteraard
beknopt, doch verantwoord overzicht van de Noord- en Zuidnederlandse letteren
weten te geven. Over het algemeen mag worden gesteld, dat onze literaire
voorlichting-extra-muros de laatste jaren ernstiger en deskundiger ter hand wordt
genomen. Grootscheepse synthesen van het internationale literatuurbezit worden
in ons taalgebied uiteraard niet zo vaak aangedurfd en des te uitzonderlijker is
het wanneer een enkel man dergelijke gigantische taak voor zijn rekening neemt :
een meesterlijke prestatie in die zin is wel F. W. van Heerikhuizens Gestalte der
tUden. De wereldletterkunde in hoof dtrekken, waarvan het laatste en tweede
deel, de nieuwste tijd van ca. 1825 tot heden behandelend, net nog in het begin
van het hier overschouwde decennium verscheen (Leiden, 1956) .
4. Alvorens de voornaamste produkten van de Nederlandse literatuurstudie
stricto sensu onder de loep te nemen, wensen we nog even enkele publikaties op
het gebied der algemene en der vergelijkende literatuurgeschiedenis te beschouwen waarin ook aan de Nederlandse letteren - of aan de moderne althans een
plaats ingeruimd wordt. En dan moet allereerst een der belangrijkste referentiewerken genoemd worden die de laatste jaren in ons taalgebied verschenen, een
waar standaardwerk door zijn grootse opzet, zijn wetenschappelijke degelijkheid
en zijn luxueuze uitvoering : we bedoelen de onder hoofdredactie van J. Aerts,
A. G. H. Bachrach, A. Mussche, G. Stuiveling en P. B. Wessels samengestelde
Moderne encyclopedie der wereldliteratuur (Gent-Hilversum, 1963-, tot dusver
3 dln, van de 7 (6 a + 1 registerdeel) voorziene) . De hoge kwaliteit, die er een
voortaan onmisbare hulpbron voor elke literatuurliefhebber van maakt, wordt
nauwelijks in het gedrang gebracht door de enkele - we zouden bijna zeggen
normale -- gebreken : een zekere onevenredigheid - sours willekeur •- in afmeting
en opvatting der artikelen (b.v. behandeling van afzonderlijke werken, opneming
ervan in de titelindex, literatuuropgave) en sommige leemten op het stuk van de
Nederlandse letteren 18, onvermijdelijke gevolgen, respectievelijk van het verdelen
18 Bij regelmatig gebruik wekt het verbazing dat heel wat namen ontbreken die bv. in
het veel bescheidener Letterkundig woordenboek van Ter Laan en zelfs - wat oudere
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van de redactiearbeid onder een al te uitgebreid aantal medewerkers en van de
zeer mime aandacht die aan Oost- en buiteneuropese literaturen besteed wordt.
Wellicht is het niet overbodig er in hetzelfde verband op te wijzen, hoe ook in
gelijkaardige buitenlandse publikaties en zulks niet zelden dank zij toenemende
speciale medewerking uit de Lage Landen -, het aandeel van de Nederlandse
literatuur meer en meer het peil bereikt waarop ze recht heeft.
De volgende werken hebben dan bijzondere aspecten van de wereldliteratuur
als onderwerp. Een originele en aantrekkelijke pocketuitgave was De horizon
van de schr f f to f el (Amsterdam, 1956, = Elsevier Pockets/E52), waarin de
voornaamste westerse letterkunden elk als bepaald en begrensd door een specifiek nationale thematiek (en mentaliteit) b.v. de Noordnederlandse door de
huiskamer (G. Bomans), de Vlaamse door de grond (H. Lampo) – worden
voorgesteld. Wetenschappelijker dan dit bundeltje essays was de knappe „inleiding tot de geschiedenis van de eenheid der westerse literatuur" die J. C. Brandt
Corstius onder de titel De mute in het rnorgenlicht gaf (Zeist-Antwerpen, 1957,
= Academische Bibliotheek), en waarin hij, aan de hand van verhelderende
voorbeelden, de continuiteit en de voortdurende vernieuwing demonstreert, zoals
die zich uiten in de opeenvolging van bewegingen, genres, vormen 19 . Een
opmerkelijk boek was eveneens Het werkel kheidsgehalte in de letterkunde door
V. E. van Vrieland (Amterdam, 1962), dat, uitgaande van het standpunt dat de
houding en de verhouding t.o.v. de realiteit bepalend is voor de aard van het
kunstwerk, de literatuurontwikkeling van Tachtig tot de nieuwe zakelijkheid geschetst in een brede Europese context – als een geleidelijke verschuiving van
realisme naar romantiek verklaart. Al valt ze geografisch (Franse literatuur) en
historisch (le helf t 19e e.) grotendeels buiten ons kader, toch willen we bier,
om haar algemener waarde, ook de studie noemen over Tenants et aboutissants
de la notion < couleur locale >> (Utrecht, 1962, UPAL/2) van de onlangs tot
hoogleraar in de algemene en vergelijkende literatuurwetenschap te Amsterdam
bevorderde J. Kamerbeek jr., van wie trouwens nog andere comparatistische
publikaties in de loop van ons overzicht zullen ter sprake komen. In De schok
der herkenning (Amsterdam, 1959, .= Stoa) bracht H. A. Gomperts acht studies
over de „invloed van invloed" samen, ging hij nl, de vertekening na van het
beeld van de meester in het werk van de discipel (b.v. Multatuli-Du Perron,
Nietzsche-Ter Braak) . Een weer totaal anders opgevat geschrift, maar toch ook
comparatistisch van inspiratie, is Poetry of the Netherlands in its European
context, 1170-1930 (London, 1960), waarin de Londense neerlandicus Th. Weevers een aantal dichters en perioden – ook modernere – in breder Europees pernamen betreft toch in Cassell's Encyclopaedia of literature wel opgenomen werden. Uit
de periode die ons Kier bezighoudt, bleken alvast volgende letterkundigen -- overigens
willekeurig gekozen en afgezien van hun literaire waarde – niet vermeld : R. Avermaete,
T. de Beer, F. Berckelaers (M. Seuphor), A. Berkhof, A. M. J. I. Binnewiertz, L. Bouwmeester, M. Brauns, G. Colmjon, J. Crick, G. Diels, I. van Dullemen, Fl. van Duyse,
J. G. Elburg, A. H. van der Feen, A. A. Haighton, A. Hans, A. Herckenrath...
19 Vgl. van dezelfde auteur: De ontwikkeling van het begrip wereldliteratuur (VIG.
XLI, 1957) en Writing histories of world literature (YbCGL, XII, 1963).
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spectief situeert en daarbij, ter illustratie, 52 gedichten of fragmenten in eigen
Engelse vertaling presenteert. Tenslotte moge nQg op de thematologische studie
van O. van der Hallen over Het diabolisme in de hedendaagse roman (Hasselt,
1963, 1= VIWP f 3) gewezen worden.
Andere comparatistische – en o.m. invloeden- – studies, welbepaalde auteurs
of perioden betref f ende, vermelden we uiteraard verder bij de chronologische
behandeling van de moderne Nederlandse literatuur. Hier zij nog even herinnerd
aan P. Brachins uitvoerige en betekenisvolle enquete over de invloed van de
Franse letteren op de hedendaagse Noord- en Zuidnederlandse auteurs (zie
VMKA, 1957 ; VIG, XLI, 1957 ; Gids, CXX, 1957), aan R. Breugelmans, De
weerklank van Oscar Wilde in Nederland en Vlaanderen, 1880-1960 (StGG, III,
1961), F. C. Driessens, Turgenev gezien door de Nederlandse t jdgenoten (Baarn,
1961), P. Delsemme, Decouverte des lettres neerlandaises par les franfais a la
fin du XIXe siècle (NTg, LV, 1962), H. Dyserinck, De Frans schr jvende
Vlaamse auteurs van 1880 in de Spiegel der Franse en Duitse literaire kritiek
(SpL, VIII, 1964-65), K. Wauters, Wagner en de Vlaamse letterkunde (18761914) (WT, XXV, 1966), evenals aan enkele bijdragen tot de vergelijkende
toneelgeschiedenis : van H. H. J. de Leeuwe over Meiningen en Nederland
(Groningen, 1958, = StLRhTr/VI) en Nederlandse Hauptmann-opvoeringen
(Macke and Kothurn, IX, 1963 ; NTg, LVII, 1964), en van A. Bolckmans over
De Nederlandse vertalingen van Henrik Ibsen (Hand. ZnMU, XVI, 1962) .
5. Zo zijn we dan, langs vrij uitvoerige, doch voor het bereiken van ons doe!
geenszins onnutte omwegen, eindelijk in het engere domein van de (moderne)
Nederlandse letteren aangeland. De vraag mag zelfs opgeworpen of serieuze
beoefening van de Nederlandse literatuurstudie - of zelfs -geschiedenis – het
voortaan zoals ze het nochtans zolang heeft gedaan – nog wel kan stellen
zonder deze vormen van voorbereidend en algemeen orienterend onderzoek. Het
komt ons voor, dat ook de meer specifiek nationale literair-historiografie in de
toekomst niet enkel r- en uiteraard – zal moeten steunen op een gedegen algemeen-theoretische fundering, maar meer en meer ook door een zo ruim mogelijke
Internationale, comparatistische visie zal moeten geschraagd worden. Dat precies
in het teken van die beginselen destijds de grootscheepse Geschiedenis van de
letterkunde der Ned erl and en (1939-) op het getouw wend gezet, had de hoop
gewekt, dat nu eindelijk een modern opgevat en wetenschappelijk accuraat
standaardwerk ter beschikking zou staan. Aangezien echter de in de Kroniek van
1956 reeds geconstateerde leemten de ontbrekende delen over l8de eeuw,
Zuidnederlandse 19de eeuw en 20ste eeuw nl. – in het sedertdien verlopen
decennium nog steeds niet werden aangevuld, mag terecht ernstig getwijfeld
worden aan de uiteindelijke goede afloop van deze reusachtige onderneming ; dat
aldus een unieke kans zou verkeken zijn, kunnen we slechts hartgrondig betreuren.
Ondertussen is towel vakman, studerende als liefhebber aangewezen op het
wetenschappelijk ongetwijfeld voortreffelijke, doch in elk geval van opzet veel
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bescheidener en dus ook onvollediger Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van G. Knuvelder, dat sedert 1956 reeds aan zijn tweede
('s-Hertogenbosch, 1957-61, 4 dln.) en derde druk (s'-Hertogenbosch, 1964)
toe is, bewijs van zijn grote en verdiende populariteit. De tweede druk hood een
op vele punten grondig herziene versie van de eerste - de derde is daarentegen
een ongewijzigde herdruk van de tweede –, vooral doordat de tekst en ook de
bibliografische noten volledig werden aangepast aan de nieuwe stand van het
onderzoek, maar ook doordat de indeling hier 'en daar gewijzigd werd en
sommige inleidende hoofdstukken – b.v. dat over de romantiek ingrijpend
omgewerkt werden. In het ons hier vooral interesserende vierde deel (18751916) is dat uiteraard het geval met de kapittels over de Beweging van Tachtig ;
bovendien werden bier aan de groep schrijvers van de „derde generatie" en aan
de vlamingen enkele auteurs toegevoegd (Bordewijk, Coster, Timmermans,
Elsschot) die oorspronkelijk ondergebracht waren in het afzonderlijk verschenen
Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde. Samen met de door de auteur
principieel gewilde „apartheidspolitiek" ten aanzien van de Vlaamse literatuur,
die, in weerwil van zijn goede bedoelingen, voor het zuidelijke aandeel bij zonder
nadelig is uitgevallen, moet het in dit verband trouwens betreurd worden, dat
door het gevolgde werkplan toch ook reeds historisch belangrijke perioden,
zoals die van Forum en Ruimte, van behandeling in het eigenlijke Handboek
uitgesloten werden. Verheugend is de mededeling in de derde druk die een
vooralsnog niet gepubliceerd supplement met – vooral bibliografische – addenda
en corrigenda in het vooruitzicht stelt, zodat alles erop wijst, dat Knuvelder vast
besloten is zijn werk up to date te houden en het aldus een maximale bruikbaarheid te waarborgen. Speciaal ten behoeve van studerenden liet de auteur
bovendien een eendelig Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde ('s-Hertogenbosch, 1962) verschijnen, dat in sterk gecondenseerde
vorm, maar met behoud van de volledige structuur, de vierdelige editie van
1957-61 herneemt en bibliografisch bier en daar zelfs aanvult.
Een andere blijvende waarde in het domein der Nederlandse literatuurgeschiedschrijving is ongetwijfeld De Vooys' klassiek geworden en dan ook regelmatig herdrukte Historische schets, die door haar heldere overzichtelijkheid,
nochtans gecombineerd met wetenschappelijke betrouwbaarheid en bibliografische
uitvoerigheid, haar oorspronkelijke bedoeling, een schoolhandboek te zijn, sinds
lang voorbijgestreefd is en ook door vakmensen graag en met voordeel geconsulteerd wordt. G. Stuiveling, reeds vroeger De Vooys' medewerker, heeft na
het afsterven van de meester, diens taak geheel overgenomen en hiervan gebruik
gemaakt om het boek grondig om te werken: die „new look", die voor het eerst
gehuldigd werd in de 25ste druk (Schets van de Nederlandse letterkunde, Groningen, 1958), wordt allereerst gekenmerkt door een consequente integratie van
de Noord- en Zuidnederlandse literatuur en in de tweede plaats -- en dat zullen
velen met ons betreuren – door een merkbare inkorting van het bibliografische
apparaat achteraan. Voor het eerst werd hier een poging ondernomen de Neder43

landse letteren van Middeleeuwen tot heden als een onverbreekbaar geheel te
behandelen en, hoe sympathiek dit beginsel ons op zichzelf ook moge zijn, toch
vragen we ons of of dergelijke radicale toepassing ervan – b.v. in het geval der
19e en 20e eeuw – wel volledig voldoening schenkt en bepaalde historische
samenhangen niet eerder forceert dan helpt verduidelijken. Een voordeel van de
methode is misschien wel, dat ze er de Noordnederlandse historici toe brengt
ruimer aandacht te besteden aan de Zuidnederlandse bijdrage tot de gemeenschappelijke literatuur dan ze tot nog toe geneigd waren te doen.
Een tweede proeve van aldus geIntegreerde literatuurgeschiedenis – met de vooren nadelen eraan verbonden leverde J. C. Brandt Corstius in zijn Prisma-pocket
(nr. 399) Geschiedenis van de Nederlandse literatuur (Utrecht-Antwerpen,
1959) . Vulgariserend van opzet – mede daarom voetnoten en literatuurlijsten
werend –, biedt dit bescheiden boekje een nochtans vrij gedetailleerd overzicht,
fielder gestructureerd in negen hoofdstukken, elk een eeuw samenvattend, en
telkens onderverdeeld in korte paragraaf j es. Die verfrissende aanpak, daarbij de
zeer onderhoudende verteltrant en de vaak originele en pregnante formulering
maken er bijzonder aantrekkelijke lectuur van. Het zijn precies deze zelfde kwaliteiten – volledig nieuwe, hoogst ontraditionele ordening en inkleding van de
stof, vaak verrassend rake karakteristieken - die ook de voornaamste charme
uitmaken van dat ander door Brandt Corstius, ditmaal in samenwerking met
K. Jonckheere, geschreven werk De literatuur van de Nederlanden in de moderne
tad (Amsterdam-Antwerpen, 1959), waarin, na twee inleidende hoofdstukken
die de vroegere ontwikkeling samenvatten, de nadruk ligt op de kunst van
Tachtig en later. Samengesteld in opdracht van de Gemengde Technische Commissie ter uitvoering van het cultureel akkoord tussen Nederland en Belgie en
kennelijk bedoeld ter voorlichting van een buitenlands publiek – maar waarom
dan in het Nederlands ? –, wordt ook hier over de hele lijn het principe van
de eenheid onzer literatuur consequent toegepast en worden de figuren en stromingen nadrukkelijk in hun Internationale context gesitueerd, wat het boek een
uitgesproken comparatistisch karakter verleent. Het zeer persoonlijke, haast essayistische cachet van de overigens vaak briljante tekst, de nogal betwistbare
selectie die belangrijke auteurs elimineerde – b.v. G. Gossaert –, het onvergeeflijk
ontbreken tenslotte van elk register, maakt het werk in wetenschappelijk, vakkundig opzicht uiteraard jets minder geslaagd. In elk geval, ook na kennisneming
van deze experimenten blijkt ernstig beraad over de modaliteiten van de eenNederlandse literatuurgeschiedschrijving geboden : naar ons gevoel moet de ideale
formule het midden houden tussen de parallelbehandeling van vroeger en de al te
abolute „ineenstrengeling" die hier nagestreefd werd.
Op de verschillende kleinere, vulgariserende geschriften, meestal bestemd voor
buitenlandse belangstellenden, en vaak in opdracht van ministeriele of culturele
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instanties geschreven, hoeven we hier niet in te gaan 20 . Wel wensen we nadrukkelijk de verdiensten in het licht te stellen van La litterature neerlandaise
door P. Brachin (Paris, 1961, r= Coll. A. Colin/362), eigenlijk de eerste
authentiek Franse geschiedenis van onze letterkunde, die -- en niet enkel daarom
- allerwegen een sympathiek onthaal mocht genieten 21. Evenmin is het hier de
plaats om stil te staan bij de vele met het oog op het onderwijs uitgegeven
literatuurhandboeken. En toch zouden we een uitzondering willen maken voor
Het beeld der Nederlandse literatuur van A. Sivirsky (Groningen, 1960, 2 dln.),
een voortref f elijk en ook buiten de schoolsfeer nuttig werk, waarin, aan de hand
van representatieve teksten - vaak uitvoerig geanalyseerd -, indien niet een
sluitend verhaal van onze literatuur, dan toch een indringend „beeld" van belangrijke figuren en stromingen wordt ontworpen.
Tot slot van deze rubriek vermelden we nog een reeks publikaties die meer
bepaald de moderne Nederlandse letteren betref f en. Waarschijnlijk bij ontstentenis van enig ander gedetailleerd en wetenschappelijk betrouwbaar overzicht
van de 20ste-eeuwse literatuurontwikkeling kwam een ongewijzigde, anastatische
herdruk van G. Knuvelders reeds genoemde Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde ('s-Hertogenbosch, 1964) tot stand, met behoud dus van alle
onvolkomenheden die de oorspronkelijke versie kenmerkten ; de auteur achtte het
immers niet opportuun - en we hebben ten voile begrip voor zijn moeilijkheden,
al betreuren we zijn beslissing - tot een nieuwe en bijgewerkte druk over te gaan.
Een verdienstelijk overzicht - zij het hoogst onvolledig voor wat het Zuiden
betreft -, waarin de nadruk nogal vaak op de f ilosof ische achtergronden gelegd
wordt, bracht ook Th. Govaart in Samenhang. Hoof diUnen in de geschiedenis
van de letterkunde na 1880 in Nederland en Vlaanderen (Zutphen, 1959). Een
zeer knappe synthese van het literaire leven na Tachtig, raak in haar beknopte
karakteristieken, verhelderend geschetst in een ruim cultuurhistorisch en comparatistisch verband, leverde J. C. Brandt Corstius in Dl. XI en XII (Utrecht,
1956, 1958) van de 4lgeratene geschiedenis der Nederlanden (respectievelijk
De letteren en het cultureel klimaat (1885-1914) en Het culturele leven in
Nederland [1914-1945)).
Op het stuk van de Zuidnederlandse literatuur signaleren we vooral de derde,
herziene en uitgebreide druk van R. F. Lissens, De Vlaamse literatuur van 1780
tot heden (Brussel, 19593 ), dat aldus zijn bruikbaarheid opnieuw bevestigt - een
vierde druk wordt trouwens momenteel voorbereid -, alsmede de pocketuitgave
van Vermeylens klassieke De Vlaamse letteren van Gezelle tot heden, thans 20 Zo P. H. Dubois, Letterkunde (Amsterdam, 1956, = Hedendaagse Nederlandse
Kunst), vert. in Frans, Italiaans, Spaans ; K. Jonckheere-R. Bodart, De literatuur in Belgie
(Antwerpen, 1958), vert. in Frans, Engels, Duits, Spaans ; A. Mor-J. Weisgerber, Storia
delle letterature del Belgio (Milano, 1958), e.a.
21 Bezwaar kan bestaan tegen Brachins neiging sommige – belangrijke – namen in voetnoot toe te voegen (Van Looy, Heijermans, Claes, e.a.) die recht hadden op een volwaard'ige plaats in het betoog, alsmede tegen het uitsluitend citeren van titels in Franse
vertaling.
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nogal haastig en oppervlakkig – gecomplementeerd door B. Kemp in een aansluitend deeltje DeF Vlaamse letteren tussen gisteren en morgen (Hasselt, 1963,
= VIP/76), en tenslotte Die moderne f1timische Literatur van G. Hermanowski
(Bern-Munchen, 1963, Dalp-Taschenbucher/370), een uitermate subjectief,
door hinderlijke vooringenomenheid ten gunste van de katholieke auteurs volkomen scheef getrokken overzicht, dat als voorlichting van het Duitse publiek
ten enenmale onaanvaardbaar is.
6. Dat de literatuur – en vooral de moderne dan – zich momenteel in een
ruime populariteit mag verheugen, kan afgeleid worden uit het commerciele
succes van de steeds talrijker wordende aantrekkelijke reeksuitgaven en opstellenbundels, die, ofschoon overwegend vulgariserend bedoeld, in vele gevallen Loch
ook de aandacht van de specialist verdienen. We denken aan de sympathieke
Ontmoetingen -reeks van Desclee de Brouwer (Brugge, 1958-), die met waste
regelmaat haar handige deeltjes op de markt brengt, waarin telkens, in enkele
tientallen bladzij den, een meestal zakelijke introductie – met uitvoerige bibliograf ie – gegeven words tot het werk van een vooraanstaand modern auteur uit
binnen- of buitenland 22 . Essayistischer van opvatting zijn de smaakvolle, voor
het – Belgische – Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur uitgegeven
1VfonografTeen over Vlaamse letterkunde (Brussel, later Antwerpen, 1956-), die
bovendien een korte bloemlezing en een keur van f otograf ische documenten
bevatten 23. Waarom de gelegenheid niet aangegrepen wend, om, in het teken
22 Tot nog toe verschenen daarin op ons terrein : P. van Ostaijen (A. de Roover), W.
Elsschot (B. F. van Vlierden), K. van Baelen (L. Ureel), St. Streuvels (F. de Pillecijn),
G. Walschap (B. F. van Vlierden), F. Timmermans (J. de Ceulaer), G. Demedts (A.
Verthe), A. van Duinkerken (P. Brachin), A. Coolen (P. Oomes), S. Vestdijk (Th.
Govaart) , J. Engelman (J. H. Cartens) , F. van Eeden (W. J. Simons), F. de Pillecijn
(A. van Wilderode), E. Claes (A. van Hageland), A. van Schendel (J. Noe), H. Marsman
(P. de Wispelaere), A. Roland Hoist (J. Eleman), M. Nijhoff (J. de Poortere), C. Verschaeve (L. Vilsen), P. C. Boutens (K. de Clerck), J. Daisne (A, Demedts), G. D^uribreux
(P. Hardy) , A. Verwey (F. W. van Heerikhuizen) , L. Couperus (W. J. Simons) , A. van
der Leeuw (J. No), M. Gilliams (P. de Vree), A. Demedts (A. van Wilderode), M.
Matthijs (F. Bonneure), A. Vermeylen (J. Venstermans), A. van der Veen (M. Mooij),
L. Vroman (L. H. Pelzer), M. Gijsen (G. Verbeek), J. de Haes (W. Spillebeen), C.
Buysse (M. Galle), W. Ruyslinck (T. Schalken) .
23 Op enkele na betreffen deze deeltjes „Van Nu en Straks" en later : P. van Ostaijen
(G. Burssens), K. van de Woestijne (H. Teirlinck), L. Zielens (H. Lampo), R. Minne
(J. de Haes), A. Vermeylen (H. Teirlinck), A. Rodenbach (A. Westerlinck), M. Gijsen
(M. Roelants), K. van den Oever (M. Gijsen), E. de Born (M. Gilliams), A. van CauweIaert (G. Walschap), V. J. Brunclair (P. de Wispelaere), H. Teirlinck (P. Minderaa),
J. van Nijlen (P. H. Dubois), C. Buysse (R. Minne), W. Elsschot (G. Stuiveling), M.
Roelants (A. van der Veen), G. Burssens (J. Walravens) , G. Walschap (J. C. Brandt
Corstius) , R. Brulez (K. Jonckheere) , L. Baekelmans (G. W. Huygens) , G. Vermeersch
(L. P. Boon), F. Timmermans (H. Lampo), R. Herreman (Fr. Closset), E. Claes (A. Demedts), Paul de Mont (P. G. Buckinx) , St. Streuvels (G. Knuvelder) , K. Jonckheere
(M. Gijsen), L. P. Boon (H. Claus), P. G. Buckinx (R. Verbeeck), H. Verriest (St.
Streuvels), F. van Hecke (B. Decorte), H. Hensen (Fr. Closset), B. Decorte (E. van
Ruysbeek), J. Kuypers (G. Walschap), A. Hegenscheidt (J. van Hoeck), A. Mussche
(R. Herreman), A. van Hoogenbemt (B. Kemp), M. Gilliams (P. H. Dubois), H. Lampo
(P. Hardy) .
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van de offici'ele culturele Noord-Zuid-integratie, hiervan een „groot-Nederlandse"
reeks te maken, is ondertussen niet duidelijk. In hetzelfde verband mag ook de
collectie poeziebloemlezingen genoemd worden, die onder de titel Poetisch er f
deel der Nederlanden (Hasselt, 1962-) verschijnen en overwegend aan moderne
dichters gewijd zijn. In het Noorden werd een nieuwe serie op het getouw gezet,
Kort en goed (Amsterdam-Groningen, 1964-), die opnieuw aandacht vraagt voor
waardevolle korte en – wellicht ook daarom – minder bekende of vergeten
teksten : in de eerste twee reeksen van telkens vier deeltjes werd aldus o.m. werk
herdrukt – en ingeleid – van L. Couperus (R. Nieuwenhuys), M. Dermot (R.
Nieuwenhuys), L. Vroman (K. Fens), J. Slauerhoff (A. L. Sotemann), M. ter
Braak (H. van Galen Last) en S. Carmiggelt (K. Fens) . Te vergelijken daarmee
zijn de door Meulenhoff verspreide en mede voor het M.O. bedoelde Cahiers
voor letterkunde (Amsterdam, 1961-), die zich eveneens ten doel stellen korte
literaire teksten opnieuw uit to geven 24. Een belangrijke aanwinst, vooral iconografisch dan, is de door het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum opgezette en royaal uitgevoerde verzameling fotoalbums SchrUvers prentenboek (Amsterdam, 1958-), waarin tot nog toe A. Roland Holst, S. Vestdijk,
J. Greshoff, H. Marsman, M. ter Braak, P. Kemp, J. Slauerhoff, A. Blaman,
L. Couperus, H. Heijermans, De Beweging van Vijftig en Gorter aan de beurt
kwamen. Ofschoon op een enigszins antler en wetenschappelijker niveau, bedoelt
de eveneens door het Letterkundig Museum gepatroneerde reeks Achter het boek
('s-Gravenhage, 1962-), met Naar „tijdschrift-uitgave van letterkundige documenten" – dat zijn brieven, dagboeken, handschriften e.d., grotendeels in facsimile gereproduceerd –, Loch ook in ruimer kring belangstelling te wekken voor
wat omgaat in de literaire werkplaats ; op de eerste afleveringen, voor zover ze
onze periode betref f en (o.m. Emants, Marsman) , komen we dan ook te gelegener
tijd terug. Nog twee andere nieuwe series met enigszins gespecialiseerd karakter
mogen hier vermeld worden : de zg. Kartons, waarmee Polak & Van Gennep
literaire curiosa {– meestal in de vorm van monograf ieen overigens – op de markt
beogen te brengen (Amsterdam, 1962-), en die tot nog toe een uitgesproken
voorkeur voor de Tachtigers en Negentigers aan de dag hebben gelegd (Couperus,
Kloos, Boutens, Gorter, Leopold), en de Literaire documenten serie van De
Bezige Bij (Amsterdam, 1965-), die het, zoals verwacht kon worden, meer in
de allerjongste literatuur (Mulisch, Weverbergh, De Wispelaere) zoekt. Streng
wetenschappelijk opgevat daarentegen is de door Heideland gelanceerde Bibliotheek voor literatuurwetenschap (Hasselt, 1962-), in wier kloeke delen voortaan
ook Belgische doctorale dissertaties een breder publiek zullen kunnen bereiken.
Meer dan ooit is het bundelen van verspreide opstellen een mode – en een
commercieel succesvolle formule ! – geworden ; en al impliceert de vlotheid
24 De moderne teksten die tot nog toe verschenen, zijn van K. van de Woestijne, J. van
Looy, A. van Schendel, Belcampo, G. K. van het Reve, M. Minco, T. Naeff, Th. de Vries,
M. Gijsen, F. Bordewijk, B. Aafjes, E. Hoornik, R. Blijstra, H. Mulisch, L. P. Boon,
Nescio, J. Daisne.
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waarmee dergelijke publikaties bovendien meer en meer ook samengesteld uit
korte, vluchtige notities en dagbladrecensies – de boekenmarkt overstromen, haast
onvermijdelijk een zekere kwaliteitsverlaging, toch blijft de brede literaire belangstelling waarvan het verschijnsel kennelijk de uiting is, alles samen verheugend.
Het spreekt vanzelf dat ook de meer gespecialiseerde literatuuronderzoeker met
een en ander zijn voordeel kan doen, zo b.v. met de voortref f elijke verzamelingen
tot kleine essays bewerkte kritieken die C. J. E. Dinaux onder de titel Gegist
bestek. Benaderingen en ontmoetingen ('s- Gravenhage, 1958-61, 2 din.) aan
moderne Noordnederlandse (van Gorter tot Mulisch en de „avant-gardisten" )
en Vlaamse (van Gezelle tot Yperman en de experimentelen) auteurs wijdde.
Minder substanti'ele bundels als De geheime ruin van H. A. Gomperts (Amsterdam, 1963) – die met zijn vroeger essayistisch werk wel bijzonder hoge verwachtingen had gewekt – en Keurschriftt uit de hedendaagse Noord- en Zuid-Nederlandse letteren van W. Brandt (Amsterdam, 1964) werden daarentegen niet onverdeeld gunstig onthaald. Ook de doorgewinterde criticus W. L. M. E. van
Leeuwen schonk ons weer een degelijke bundel chronologisch gerangschikte
recensies en korte studies – van Van Eeden tot de jongste Zestigers – met zijn
Beschouwingen over Nederlandse auteurs van 5 generaties (Zeiss-Antwerpen,
1964, = Phoenix/104), terwijl G. Knuvelder, naast de reeds eerder genoemde
romankritieken in S piegel beeld, nog een reeks vrij oppervlakkige opstelletj es
n.a.v. diverse literair-historische publikaties in het licht gaf onder de op Verwey
alluderende titel Kitty en de mandarjjntjes ('s-Hertogenbosch, 1964) 2 5 . Belangrijker en diepgaander dan weer zijn de studies en beschouwingen die A. Westerlinck liet herdrukken in I7andelen al peinzend en Alleen en van geen mens
gestoord (Leuven, z. j . [ 1960, 1964), = KrDf /78,94) . Het heeft overigens
weinig zin hier een volledige opsomming te wagen van de recente uitgaven op
dat gebied – en zeker voor zover het kritisch werk betreft dat volkomen buiten
de academische sfeer ligt, meestal geschreven door scheppende kunstenaars, van
Van Vriesland en Roelants tot Fens en De Wispelaere -, te meer daar veel ervan
toch nog zal geciteerd worden in onze aan bepaalde generaties en auteurs gewijde
rubrieken.
Een andere meer en meer inslaande formule is die der literaire interviews
het „directe" contact met de schrijver spreekt uiteraard een breed publiek aan en
al kan de objectieve waarde van de methode betwistbaar lijken – de ondervraagde
kan verzwijgen wat hij wit en bovendien poseert hij graag -, toch weet ze vaak
gegevens te onthullen – intake achtergronden en ontstaan van bepaalde werken,
ondergane invloeden en gebruikte technieken – die ook voor de wetenschap interessant zijn. Vlotte en flitsende interviews, vol puntige en verrassende uitspraken
– vooral in de eerste deeltjes nam J. de Ceulaer of in Te gast bU Vlaamse
auteurs (Antwerpen, 1963-64, 4 din.) en Te gast bU Nederlandse auteurs (Ant25 Nog in dezelfde sfeer zijn de pockets met -- herdrukte kritieken te noemen van
A. van Duinkerken, G. Stuiveling, R. F. Lissens en C. J. E. Dinaux (respectievelijk
VIP/23, 29, 150, 152).
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werpen, 1966) 26 ; P. Calis publiceerde zijn Gesprekken met – overwegend experimentele -- dichters (Den Haag, 1964, = Ooi./181-182), J. Bernlef en K.
Schippers trachtten te achterhalen Wat z?j bedoelen in oorspronkelijk voor De
Gids geschreven vraaggesprekken met Carmiggelt, Alberts, Hanlo, Lehmann,
Holsbergen, Gilliams, Buddingh', Campert en Vroman (Amsterdam, 1965,
Reuzensalamander/44) en van H. U. Jessurun d'Oliveira verscheen de geruchtmakende bundel Scheppen riep hU gaat van Au (Amsterdam, 1965, '= Kartons), die bijzonder intelligente, op band opgenomen interviews met Hermans,
Achterberg, Lucebert, Mulisch, Boon, Minne, Wolkers, Claus, Van het Reve en
Vroman bevat ; ook onder de „VIP's" tenslotte die door Bibeb aan de tand
werden gevoeld (Amsterdam, 1965), troffen we enkele literatoren (Vestdijk,
Koolhaas, Van Duinkerken, Wolkers, Raes, Kouwenaar, Campert, Vinkenoog,
Lucebert, Cremer, Van het Reve) aan.
Een laatste groep uitgaven waarvan het nut niemand zal ontgaan, vormen dat
soort van literaire memoires waarin schrijvers hun persoonlijke herinneringen aan
tijdgenoten hebben neergelegd. Interessant, precies voor de periode die hier aan
bod is, zijn de charmante, met anekdoten en ^- zachte, weemoedige – humor
gekruide portretten van Tachtigers en Negentigers die A. Salomons voor A4aatstaf tekende (Herinneringen nit den ouden tad, Den Haag, 1960, = Ooi./131132 ; Nog meet herinneringen uit den ouden tad, Den Haag, 1962, = Ooi./
162), maar daarnaast stelde ook S. Vestdijk „persoonlijke herinneringen" aan
Gestalten tegenover m j -- dat zijn dan Slauerhoff, Du Perron, Ter Braak, Marsman, Nijhoff, Pijper, Achterberg, A. Roland Hoist te boek (Den Haag, 1962
oorspr. in Mst, VIII, 1960) , beschreef Th. de Vries zijn „literaire leer] aren",
doorgebracht met Meesters en vrienden (Amsterdam, 1962 ; oorspr. in Gids,
CXXIV, 1961) , en evoceerde W. L. M. E. van Leeuwen „herinneringen en
ontmoetingen" in Avonden op Drienerwolde (Amsterdam, 1966) .
In het tweede gedeelte van deze Kroniek nemen we ons dan voor de voornaamste nieuwe literatuur met betrekking tot stromingen, groepen en auteurs, zoals die
elkaar van 1880 tot heden in Noord en Zuid hebben opgevolgd, -- noodgedwongen in vogelvlucht – te overschouwen.
Januari 1967.
W. GOBBERS
(wordt vervolgd)

26 Achtereenvolgens kwamen aan het woord : J. Daisne, J. J. de Belder, A. Demedts,
P. de Vree, Fr. Germonprez, R. Herreman, K. Jonckheere, P. Lebeau, Fr. Liedel, M.
Matthijs, M. Roelants, G. Walschap ; R Brulez, L. B. Carlier, E. Claes, F. de Pillecijn,
A. de Roover, G. Duribreux, B. Kemp, H. Lampo, W. Ruyslinck, L. Timmermans, B. van
Aerschot, A. van Wilderode ; L. Baekelmans, P. Buckinx, M. Coole, B. Decorte, V. Depauw, M. Gilliams, L. Mets, B. Peleman, M. Rosseels, P. Snoek, J. Vandeloo, E. van
Hemeldonck ; A. Berkhof, L. P. Boon, H. Claus, G. Durnez, M. Gijsen, R. Gronon, Dr.
Janssen, H. Teirlinck, M. van Gavere, J. van Hoeck, Fr. van Isacker, H. Vos ; B. Aafjes,
A. den Doolaard, P. H. Dubois, J. Engelman, J. Fabricius, H. Haasse, H. Heeresma, Cl.
Lennart, H. Mulisch, K. Schuur, A. van Duinkerken, S. Vestdijk, S. Vinkenoog.
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IN MARGINS
HISTORIE EN VERBEELDING
1. In 1965 verscheen in de reeks „Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde"
een uitgave van De Renegaat van Adriaan van der Hoop jr. Het werkje wend
door Dr. W. Drop voorzien van een inleiding en versierd met aantekeningen.
De inleiding omvat niet minder dan 41 pagina's tekst. Een omvangrijke inleiding
dus, een inleiding ook vol, althans op het eerste gezicht, niet eenvoudige uiteenzettingen !
Men moet er zich echter over verheugen, dat Dr. Drop deze studie ondernomen heeft. Wat, immers, heeft hij gedaan ? Hij heeft (na een benadering van
de literair-historische plaats van De Renegaat) niet alleen een aantal literairwetenschappelijke begrippen (vooral met betrekking tot vertelvormen) gehanteerd, maar, in nog bredere zin, de opvattingen van Roman Ingarden op De
Renegaat toegepast. Zoals bekend, verscheen Ingardens Das literarische Kunstwerk voor het eerst in 1930, waarna in 1960 en 1965 herdrukken volgden. Drop
noemt Ingardens werk „een meesterlijk boek". Men kan zich daar zonder meer
bij aansluiten. Het ligt voor de hand, dat men er „gemakkelijk" toe zal komen
Ingardens „moderne" opvattingen te hanteren met betrekking tot „moderne",
vooral na het boek verschenen literatuur. Het interessante van Drops uiteenzetting is echter, dat hij Ingardens opvattingen hanteert om een dichtwerk dat meer
dan honderd jaar geleden verscheen (De Renegaat dateert uit 1837-1838) te
analyseren.
Een belangwekkende onderneming, zeker in zover zij de aandacht vestigt op
de hanteerbaarheid van Ingardens categorieen.
2. Het is niet mijn bedoeling Drops inleiding in haar geheel to bespreken ; ik
wilde van gedachten wisselen over enkele pagina's daaruit die van bij zonder
belang zijn voor de interpretatie van het (een) dichtwerk (kunstwerk) . Ik
bedoel de bladzijden 32 tot en met 35, waarop Drop handelt over de „dingen"
van de verhaalwereld.
Drop spreekt daarin voor wat De Renegaat betreft vooral over twee verschillende categorieen van „dingen" (dingen te verstaan in de meest uitgebreide
betekenis, dus ook b.v. personen)
a. historische en reele, bijvoorbeeld Karel X, Algiers
b. fictieve, zoals in dit verhaal Aline en Fernando.
Hij meent echter, dat het in De Renegaat alleen maar lijkt (duidelijk klemtoon op lijkt !), dat deze twee verschillende categorieen optreden. Een dergelijke
indeling zou voor wat betreft De Renegaat naar zijn mening op een misverstand
berusten ; immers : het „historische" gaat deel uitmaken van de fictieve wereld
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van het verhaal, „en zeker niet omgekeerd". De historische figuren en aardrijkskundige gegevens blijven z.i. op de achtergrond ; ze zijn voor ons vaag genoeg
om niet als realiteiten uit de „werkelijkheid" op te treden en kunnen dus ook
niet als zodanig hinderen. Drop meent, dat in Van der Hoops verhaal op in
principe gelukkige wijze gebruik is gemaakt van de mogelijkheid, die de incorporering van het „historische en reële" in de fictieve verhaalwereld biedt. Deze
gegevens zijn in het verhaal momenten van het verh'aal, en verwijzen niet naar
de werkelijkheid.
Het is de lezer duidelijk, dat men hier te maken heeft met belangrijke onderscheidingen ten aanzien van het letterkundig kunstwerk, in casu dat van Van der
Hoop. Beoogde Van der Hoop, kan men vragen, historie (of ook historie) te
geven, dat wil zeggen : bedoelde hij in zijn werk (ev. ook) te verwijzen naar
een historische werkelijkheid, voegt hij zich dus naar die werkelijkheid, – of wil
hij primair een fictief verhaal, een verbeeldingsverhaal geven 1 ?
Naar Drops opvatting is De Renegaat door Van der Hoops bekwaamheid een
(voor wat dit aspect betref t : in principe) geslaagd verbeeldingsverhaal, roept
het een verbeelde werkelijkheid op, een verbeelde werkelijkheid die niet bedoelt
te verwijzen naar de (ons bekende aardse) werkelijkheid. Drop komt dan ook
tot de conclusie dat „met een simpel sober gebruik van het `historische' een min
of meer concreet kader geschapen wordt waarin het kerngebeuren van het verhaal
zich afspeelt, gegeven op de wijze der werkelijkheid" 2 . Met andere woorden :
een geslaagd verbeeldingsverhaal.
3. Naar mijn mening stelt Drop de stand van literaire zaken bier mooier voor
dan hij is, en doet hij – op de tweede plaats -- geen recht aan Van der Hoops
intentie met dit verhaal.
De stand van literaire zaken mooier dan hij is. Gaat het historische inderdaad
echt deel uitmaken van de fictieve wereld ; is het historische en reele „geincorporeerd" in de fictieve verhaalwereld ?
Men vraagt zich, deze stellingen van Drop lezend, meteen al bij de aanvang
van het eerste deel (de verzen 1-45) af, hoe deze „historische" uiteenzetting in
1 Een geslaagde historische roman, zal Ingarden zeggen, is echter ook niet zonder meer
weergave van de werkelijkheid, beoogt zeker niet allereerst naar die historische werkelijkheid te verwijzen. Hij verduidelijkt het door te vergelijken met een wetenschappelijk
historisch werk : „Es ist also bei den literarischen ,historischen` Werken gerade umgekehrt
wie bei einem wissenscbef tlichen historischen Werke. Wahrend in dem letzteren die rein
intentionalen Gegenstandlichkeiten, ihrem Gehalte nach, den entsprechenden wirklichen
Gegenstanden angepasst and mit den letzteren identifiziert werden and dadurch – wie wir
uns ausdruckten – vollkommen ,durchsichtig` werden, so dass die Bedeutungsintentionen
das Reale direkt in ihm selber treffen and das rein Intentionale aus dem Blickfelde verals vermeintlich
schwindet, tritt bier im Gegenteil der rein intentionale Gegenstand
,realer'
auf den ersten Plan and sucht sozusagen den entsprechenden realen, reprasentierten Gegenstand zu verdecken, indem er sich selbst fur ihn ausgibt" (a.w., p. 259-60).
2 Dit „op-de-wijze-der-werkelijkheid" betekent niet, dat toch verwezen wordt naar „de"
werkelijkheid, maar dat de zaken (personen) in de verbeelde werkelijkheid worden
voorgesteld op de wUze waarop ze in de werkelijkheid voorkomen.
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de fictieve verhaalwereld geincorporeerd zou kunnen zijn. De fictieve verhaalwereld is nog niet aan de orde geweest. Hoogstens zou men kunnen zeggen dat
een element ervan, maar dan uiterst vaag, wordt aangekondigd in de titel van
het eerste deel (,,Aline"). De tekst-zelf geeft 45 regels lang niet anders dan een
beschrijvend relaas van een historisch felt: de nadering van het Franse expeditieleger, gevolgd door een uiteenzetting van de wijze waarop al eerder Algerijnse
troepen verslagen waxen. (Voor de lezer die de tekst niet kent : het inleidend gedeelte situeert een conflict in juli 1830, toen het Franse leger een expeditie
ondernam tegen Algiers) . Wie dit leest, kan niet anders deiken dan dat hij in de
„werkelijke" wereld vertoeft : de wereld van het Frans-Algerijnse conflict van
1830. Pas te beginnen met regel 46 komt hierin verandering, en dan nog alleen
maar in zoverre bier een vrouwenfiguur wordt ingevoerd (Aline) op zodanige
wijze dat de lezer geen onmiddellijk verband ziet met de eerder beschreven
oorlogssituatie. Dit verband wordt pas verderop gelegd. Hierdoor ontstaat bij de
lezer veeleer de indruk dat hij met een breuk in het dichtwerk te doen heeft
(dan met een incorporatie van het historische in het fictieve) . Het ontbreken van
duidelijk verband kan de lezer bij regel 45 zichzelf de vraag doen stellen, in
Welke van beide richtingen hij moet evolueren : in de richting van een verbeelde
werkelijkheid, of in de richting van „de" werkelijkheid.
Het gedeelte, dat aanvangt met regel 135 en dan doorloopt tot en met vers 202,
behandelt de dreiging van de Franse invasievloot, als gevolg waarvan Dey
Hoesseyn, de bewoner van de koningsburcht in Algiers, geen aandacht voor Aline
meer aan den dag kan leggen. Deze hele episode beweegt zich naar verteltrant
zeer bepaald niet in een min of meer autonome verbeeldingswereld, maar kan
zonder meer beschouwd worden als weergave (mimese) van de „werkelijke"
situatie in juni 1830, gezien vanaf het standpunt van de Dey. Ik geloof dat het
te ver gaat te stellen, dat deze historische gegevens geincorporeerd zouden zijn
in de fictieve verhaalwereld. Zij worden de lezer aangeboden als weergave van
„de" feitelijke werkelijkheid.
Om een lang verhaal kort te maken : dezelfde opmerkingen kunnen gemaakt
worden m.b.t. het slotgedeelte van de tekst, met name de versregels 1204 tot 1257,
waarin de aanval op Algiers beschreven wordt met als klap op de vuurpijl : de
explosie van het Keizersfort. Veeleer een „historisch" relaas, waarin elementen
uit het verbeeldingsgedeelte opgenomen zijn 3.
Met andere woorden, en voor wat dit onderdeel betreft concluderend : een
brandschoon autonoom verbeeldingsverhaal krijgt men in De Renegaat niet te
lezen. De twee verschillende categorieen van dingen (historische en re^ele) treden
3 Ook binnen het kader van wat Drop echt als (verbeeldings)verhaal beschouwt, kan
men een niet onaanzienlijke passage vinden die niet zonder meer op de wijze van een
autonome verbeeldingswereld is voorgedragen, maar veeleer voortdurend verwijst naar „de"
werkelijkheid : de oratio pro domo van de renegaat in de versregel 495 tot 677. Deze
passage verwijst overigens van het grootste deel naar een „verleden" realiteit.
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duidelijk als twee verschillende categorieen op. Het „historische" is niet zo maar
„simpel" en „sober" gebruikt om een kader te scheppen, waarin het „kerngebeuren" zich afspeelt, maar het historische speelt duidelijk een eigen rol in het
verhaal.
4. De lezer van De Renegaat is dan ook geneigd zich de vraag te stellen of
Van der Hoop niet jets anders bedoeld heeft dan een brandschoon verbeeldingsverhaal te schrijven. Ter beantwoording van die vraag mogen ook externe gegevens een bijdrage leveren. Men zou kunnen twisten over het antwoord op de
vraag of „Aanteekeningen" die de auteur zelf bij zijn tekst geeft, beschouwd
mogen worden als to behoren tot het werkstuk-zelf of daarbuiten vallen. Ook
indien men meent, dat zij daarbuiten vallen, kunnen zij, met alles restricties die
ten aanzien van bun geldigheid voor het dichtwerk zelf gemaakt mogen worden,
in beschouwing worden genomen.
Drop stelt, in een noot op blz. 35, dat Van der Hoop het in zijn „Aanteekeningen" gewenst achtte breedvoerig uit te weiden over allerlei historische en
topografische bijzonderheden, orndat dit in zijn tijd nu eenmaal vereist werd.
Dat Van der Hoops tijd historische documentatie verwachtte is juist. Maar gaf
Van der Hoop daarom – en daarom alleen die documentatie ? Het antwoord
luidt ontkennend. Allereerst sta vast, dat Van der Hoop niet alleen in zijn
,,Aanteekeningen" historische uitweidingen bezorgt ; deze „uitweidingen" komen
ook , in het verhaal zelf voor en zeker niet alleen maar als summiere aanduiding.
– Vervolgens : in deze aantekeningen duet Van der Hoop het relaas over aanleiding en totstandkoming van het dichtstuk. Hij vermeldt uitdrukkelijk dat de
aanleiding ertoe was : het „schitterende wapenfeit" van 1830 ; dat wenste hij te
bezingen, en wel „in eenige tafereelen". Hij voegt daaraan toe, dat hij iets
dergelijks naderhand (1832) in zijn dichtbundel Warschau ook gedaan heeft met
betrekking tot „het dempen van den Poolschen opstand door de Russische wapenen". Het concept (voor wat later De Renegaat werd) bleef echter liggen.
Waarom ? Omdat de „Julydagen bij het Fransche yolk spoedig den indruk
uitwischten, dien de zegepraal in Afrika bevochten op de gemoederen had
uitgeoef end" . Van der Hoop spreekt over de julirevolutie 1830, die het einde
van het koningsschap van Karel X betekende.
De ,,indruk" der gebeurtenissen rond Algiers werd echter niet alleen „bij het
Fransche yolk" uitgewist. Dat was ook het geval bij Van der Hoop. Van der
Hoop duidt zelfs nauwkeurig aan, welke omstandigheden verder tot deze „uitwissing" bijdroegen : de Franse omwenteling werd gevolgd door de Belgische
en „tallooze opstanden in Europa". Wim Zaal heeft er in een belangwekkend
artikel in De Gids van oktober 1965 (p. 225-8) de aandacht op gevestigd, dat
de Belgische opstand Van der Hoop tot een „bekeerde liberaal" maakte en een
heftig tegenstander van de theorieen der volkssouvereiniteit. „In den rijkdom
der gebeurtenissen, aldus Van der Hoop in zijn „Aanteekeningen", p. 107 –,
verloor ook ik den val van den Algerijnschen roofstaat uit het oog, en van mijn
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voornemen kwam niets tot stand dan de schets van mijn plan, hoedanig die
overwinning te bezingen". Het staat Van der Hoop dus in uiterlijk 1837 (van
30 januari 1837 dateert de opdracht voor het gedicht) nog duidelijk voor de
geest, dat zijn plan was (niet een romantisch verbeeldingsverhaal te schrijven,
maar) „die overwinning te bezingen". Men zou hierbij de opmerking kunnen
maken, dat de rijkdom der gebeurtenissen hem intussen niet verhinderde in
1832 een uitvoerig dichtwerk te vervaardigen, Warschau, waarin hij „het dempen
van den Poolschen opstand door de Russische wapenen" bezong. De opmerking
is juist, maar impliceert niet dat Van der Hoop wat traag was ten aanzien van
de Algerijnse aangelegenheid. Het tijdelijk wegvallen van de belangstelling d;aarvoor was begrijpelijk : de Algerijnse aangelegenheid was namelijk niet actueel
(meer), het bedwingen van de Poolse opstand was dat in hoge mate. Hij had,
deze beschrijvende, bovendien een prachtige gelegenheid de „liberalen" en het
„jacobijnsche geboef t" (Warschau, p. 8) dat ook in Belgie zoveel succes geboekt
had, te lijf te gaan. Alleen stond in Belgie „het vloekaltaar der oproerkraaiers"
(Warschau, p. 2) nog altijd opgericht, en het zou niet worden afgebroken... !
In het voorbericht van het aan keizer Nicolaas I van Rusland opgedragen
Warschau betoogt Van der Hoop met de woorden van Victor Hugo, dat „de
geschiedenis van den mensch Beene poezij aanbiedt, dan wanneer men haar
beschouwt van het standpunt der monarchale begrippen en der Godsdienstige
geloofswaarheden". Van der Hoop annonceert zich graag als „polltlek" dichter.
Hij doet dat ook in de aantekeningen bij De Renegaat, waar hij een duidelijk
onderscheid maakt tussen de werken die ontstonden uit „meer algemene" drijfveren en andere die ontstonden uit de „indruk, Bien de gebeurtenissen van den
dag uitoefenden op mijnen geest". Hij noemt vijf voorbeelden van de laatste
soort (daaronder Warschau), en deelt dan mee dat de juist genoemde „behoefte''
zich „ook deed gevoelen bij het dichten van mijnen Renegaat".
5. De lezer kan opmerken, dat er in De Renegaat toch bepaald over meer
zaken gehandeld wordt dan over de bedwinging van het Algerijnse „roversnest".
Van der Hoop voorkomt deze opmerking door zijn verder relaas over de gang
van zaken. Hij vond veel later (dit moet ca. 1837 zijn geweest) het eerder
genoemde concept terug en zag daarin o.a. vermeld staan de episode die, „ter
afwisseling der woelige krijgstoneelen", in het geheel een plaats gevonden zou
moeten hebben.
Aangezien de „bewerking der episode eenige bekoorlijkheid" voor hem behouden had, ging hij over tot het schrijven van een „zeer eenvoudig berijmd
verhaal", te weten het verhaal met betrekking tot Aline en Fernando.
Maar dit alles, vervolgt Van der Hoop, had „alleen met betrekking tot den
inhoud" geldigheid. Met de „norm" van mijn verhaal had ik een ander doel :
,.het schilderen van den val van Algiers, als roofstaat". De „behoefte des harten,
om in gedichten de indruk te beschrijven die de gebeurtenissen van de dag uitoef enders op zijn geest" deed zich ook gevoelen bij het dichten van zijn
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Renegaat. De verovering van Algiers werd toen de lijst waarin het paneel moest

bevat worden, waarop zijn „noon der fantazij met zijne verloofde stond afgemaald".
Van der Hoop maakt hier zelf dus duidelijk onderscheid tussen het paneel met
de schildering van Fernando en Aline, en de lijst waarin dit paneel bevat moest
worden, te weten het historische kader. Ten aanzien van dit historisch kader
vermeldt hij, dat deze historische ,,werkelijkheid" hem als zodanig van jongs of
geboeid had, zodat hij dit kader ook in dit dichtwerk tot zijn recht wilde doen
komen. Deze door Van der Hoop theoretisch ontvouwde constellatie valt nauwkeurig samen met wat de lezer van het gedicht al lezende ervaart : een historisch
kader, als zodanig bedoeld, en verwijzend naar een feitel#ke, werkelijkheid, binnen welk kader de verbeelde geschiedenis van Fernando en Aline werd opgenomen. Zoals hiervoor uiteengezet werd, kan men zelf s niet volstaan met de
historische gebeurtenissen alleen maar als lijst om het paneel te zien. Die lijst
om het paneel is er krachtens inleiding en slotpassage, maar bovendien vindt men
ook binnen het verhaal, met name in de oratio pro domo van De Renegaat, vera ijzingen naar de werkelijkheid zonder meer (waarbij de beeldspraak van de
,,lijst" dan moeilijk hanteerbaar blij f t) .
6. De Renegaat is dan ook een dualistisch gedicht, en als zodanig weinig
geslaagd. Gesteld voor de vraag, wat Van der Hoop met De Renegaat beoogde :
mimesis of oproepen van een verbeelde wereld, kiest Drop vrij resoluut voor
het laatste : hij meent dat de elementen uit de werkelijkheid die hij „nodig"
had, tot verbeelde werkelijkheid omgetoverd werden. Ik meen, dat Van der
Hoop zowel het een als het ander beoogde : een kader (lijst) van mimesis, en
daarbinnen een verbeeld verhaal.
De mislukking van het gedicht is te verklaren uit de historie ervan. Had
Van der Hoop in juli 1830 de val van Algiers inderdaad bezongen, dan ware
een „historisch" of „politiek" gedicht ontstaan in de geest van lVarschau. Mogelijk met een korte episode erin over een soort renegaat, waarvoor Van der Hoop
een aanknopingspunt vond in de gegevens over de Franse off icier Sulcan die hij
vermeldt (op p. 114, uitgave Drop) . Zulk een korte episode vindt de lezer in
lVarschau.
In W7arschau behandelt Van der Hoop de romance van Pauleska en Iwan (blz.
75-80 : „De brug van Praga") die verhaalt hoe het Pools meisje Pauleska en
haar geliefde, de Rus Iwan, samen omkomen in het oorlogsgeweld, de strijd
tussen Russen en Polen om Warschau. Er is een zekere analogie inzover binnen
een historisch kader een romantisch „verhaal" wordt ingevoegd, maar de verhoudingen liggen in Warschau toch wel wezenlijk antlers dan in De Renegaat:
op de eerste plaats is dit verhaal over Pauleska en Iwan van zeer bescheiden
omvang in vergelijking met de meer omvangrijke tekst die het relaas van de
historische gebeurtenissen Beef t ; en op de tweede plaats is deze novelle – mede
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door haar geringe omvang – duidelijk ingebouwd in het historisch relaas, houdt
het rechtstreeks verband met een onderdeel van die historie .
Men kan hier dus zeker niet spreken van een historische „lijst" om een ^verhalend schilderij, – hoogstens van een kleurig miniatuurtje in een historische
kroniek. In De Renegaat is het verhalend element hoofdzaak geworden, de
historische omlijsting, zeker kwantitatief, bijzaak. Maar deze historische omlijsting
blijft historisch-„werkelijk", naar de voorkeur van Van der Hoop (en niet
opgenomen in het schilderij verhaal) .
7. Rest de vraag waarom Van der Hoop zijn Renegaat zo geheel anders opzette dan I/arschau. Het antwoord lijkt voor de hand te liggen : in 1837 was
een „historisch" relaas over de val van Algiers niet actueel meer. Aan deze val
alleen een uitgebreid dichtwerk te wijden, had weinig zin meer. Laat mij derhalve, moet Van der Hoop gedacht hebben, de aanvankelijk mogelijk als (korte)
episode bedoelde geschiedenis van Fernando en Aline (vergelijk die van Pauleska
en Iwan) tot hoofdschotel maken. Zo gedacht, zo gedaan. Het „historische”
werd hors d'oeuvre en dessert.
Ben ik nu echter ook niet aan het opsieren ? (zoals Drop deed) . Inderdaad
hors d'oeuvre, dessert en hoofdgerecht gaan bij een goede kok harmonisch samen ;
Van der Hoops historische en zijn verbeeldingselementen blijven heterogeen.
GERARD KNUVELDER

4 De geschiedenis met „de brug van Praga" : een aantal Russische soldaten probeerde
de schipbrug te verbranden om zo het Poolse leger van de hoofdstad of te snijden ; de
onderneming mislukte door de waakzaamheid van de Polen ; alien die eraan deelnamen,
zegt Van der Hoop in zijn toelichting op p. 144 – en hij moet bedoelen : alle Russen vonden hun graf in de golven. „Zie daar de bron, waaraan mijne romance van Pauleska
en Iwan haar bestaan te danken heeft !"
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TIJD, PLAATS EN HANDELING IN DE ELCKERLIJC

De voortref f elijke bouw van de Elckerlijc heeft enkele literair-historici ertoe
gebracht, dit spel met het klassieke toneel te vergelijken. Zo schreef de graecus
A. Willems
„De bouw van de Elckerlijc is perfect : Een Helleen zou er niets aan hebben
verbeterd. De schrijver kende blijkbaar het Grieksche toneel niet : aim n drama
is door en door middeleeuwsch, door en door katholiek. Maar de auteur schijnt,
om zoo te zeggen, bij intuitie te hebben gevoeld hoe hij het aan boord moest
leggen om zijn publiek van het begin tot het einde van zijn stuk te boeien."

Wordt bier de mogelijkheid van ontlening aan of beinvloeding door de klassieken nadrukkelijk ontkend, de Fransman Emile Legouis, de Engelse versie van
het spel besprekend, laat deze mogelijkheid open met de uitspraak :
„Tien qui snit plus vraiment classique de structure."

2

Nog verder was in de 18e eeuw de Engelsman Thomas Hawkins gegaan. Hij
veronderstelde bij de auteur van het middeleeuwse spel bekendheid met en kennis
van het klassieke toneel
„It is remarkable that in this old simple drama the fable is conducted upon
the strictest model of the Greek tragedy. The action is simply one, the time of
action is that of the performance, the scene is never changed, nor the stage ever
empty." 3

Onlangs heeft Th. Ausems deze woorden met instemming aangehaald en hij
voegde er aan toe :
„Inderdaad vertoont de Elckerlijc de Aristotelische eenheden van tijd, plaats en
handeling en is het eerste Nederlandse renaissancedrama."

Deze uitspraak wekt wel enige bevreemding. Algemeen wordt gesteld dat het
renaissancedrama begint bij Hoof t en Coster 5, ongeveer twee eeuwen na het
ontstaan van de Elckerlij c 6 ! Bovendien is bekend dat de regel van de eenheid
1 In een brief aan zijn zoon ; meegedeeld in L. Willems, Elckerlijc-Studien, 's-Gravenhage 1934, blz. 185.

2 E. Legouis & L. Cazamian, Histoire de la litterature anglaise, Paris, z.j. (1933),
blz. 185.

3 Thomas Hawkins, The origin of the English Drama, Vol. I. Geciteerd bij Karl
Goedeke, Euerym,an, Homulus and Hekastus, Hannover 1865, blz. 203.
4 Th. Ausems, S.J., ElckerlUc's auteur, in het Dr. L. Reypens-Album, Antwerpen 1964,
blz. 36-57 (49) .

5 Vgl. Prof. dr. W A. P. Smit, Van Pascha tot Noah, dl. III, Zwolle 1962, blz. 591
„In de letterkundige handboeken wordt gewoonlijk vrij veel aandacht besteed
aan de drama's van Hooft en Samuel Coster, als eerste voorbeelden van het
Nederlandse Renaissance-toneel in de 17e eeuw."
6 Vgl. de conclusie van het artikel De datering van de Elckerlijc, Spiegel der Letteren
IX, 1965-'66, blz. 101-109
..... dat dit werk

schijnlijk al vroeg."
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geschreven werd in de eerste helft van de

15e eeuw, waar-

van tijd eerst na Hoofts Italiaanse refs, de regel van de eenheid van plaats pas
in de tijd van het classicisme bewust wend toegepast 7 . Het is duidelijk : de
voortreffelijke bouw van de Elckerlijc kan niet beschreven worden door een
verwijzing naar de Aristotelische eenheden. En de karakterisering renaissancedrama kan niet van toepassing zijn op dit „spel van sinnen" uit de 15 e eeuw $.

Tijd, plaats en handeling bepalen in sterke mate de structuur van een toneelstuk. Daarom verdienen deze categorieen in ieder spel de aandacht. Met betrekking tot de Elckerlijc merken we er het volgende over op.
In Elckerlijc's verzoek om uitstel tot de volgende dag en in de afwijzing
daarvan door die Doot, is de tijd gegeven :
vs. 158

Aldus bereyt u in desen loch.

9

Als Elckerlijc vervolgens de klacht uit
vs. 175

Den tijt gaet verre, tes nae noene.

krijgt de toeschouwer de indruk dat de auteur gedacht heeft aan een kalenderdag
van 24 uur : het is al na de middag ; Elckerlijc moet opschieten om tijdig klaar
te zijn voor „die rekeninghe". Bij verdere lezing vervaagt deze indruk echter.
Het is onmogelijk dat alle handelingen van Elckerlijc plaatsvinden op een dag
die al voor sneer dan de helf t verstreken is : zij n moeizame gesprekken met
Gheselscap, Vrienden ende Maghe, Tgoet en de zieke Duecht; zijn biecht en
boetedoening ; zijn vertrek met Duecht, Kennisse, Wijsheyt, Cracht, Scoonheyt en
Vijf Sinnen ; het maken van het testament ; zijn gang naar de priester en het
ontvangen van de sacramenten ; zijn smartelijk afscheid van Wijsheyt, Cracht,
Scoonheyt en Vijf Sinnen en zijn afdaling in het graf. Ook het bevel waarmee
Biechte aan Elckerlijc de geselroede overhandigt :
vs. 526-7

Daer suldi u lichaem mede termijnen
Met abstinencie ende met pijnen.

7 A. G. van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieen over literatuur in
Nederland, blz. 122 e.v., blz. 131 e.v.
Prof. dr. W. A. P. Smit, a.w., dl. I, Zwolle 1956, blz. 66-67.
$ Th. Ausems' pleidooi voor het Elckerlijc-auteurschap van Petrus Dorlandus is daarom
weinig overtuigend, omdat het mede gebaseerd is op deze karakterisering
„De Elckerlijc zelf blijkt ten eerste een humanistisch drama te zijn, zelfs Grieks
klassiek. Petrus Dorlandus is een humanist, die in zijn Viola Animae Griekse
woorden, sums ook met Griekse letters schrijft : Isagogicum, gymnasium, prothoplastes, xps." (a.w., blz. 55-56).
Ook de opvatting, dat in de Elckerlijc een door Aristophanes geinspireerde parabasis te
ontdekken valt, lijkt me in verband met de ontstaanstijd van de Elckerlijc niet acceptabel
(Th. Ausems, Elckerlijcs Premiere, Ons Geestelijk Erf 38, 1964, blz. 393-413).
9 De verzen worden geciteerd naar de uitgave van H. J. E. Endepols, Den Spyeghel der
Salicheyt van Elckerlijc, 6e herz. druk, Groningen-Batavia 1955.
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maakt duidelijk dat de auteur niet een dag van 24 uur voor ogen stond. Het
heeft immers weinig zin iemand die nog slechts enkele uren te leven heeft, op
te roepen tot onthouding en versterving.
De uitdrukking „desen dach" kan echter ook op andere wijze benaderd worden. Elckerlijc krijgt van die Doot een tweeledige opdracht. Hij moet zich
klaarmaken voor „die rekeninghe" (vs. 80) en hij moet een pelgrimage gaan
„die niemant en mach weder keeren in gheender manieren" (vs. 85-86) . Op
„desen dach" wordt hij dus geconfronteerd met zijn verleden (hij moet de
boeken opmaken van zijn daden uit het verleden) en met zijn toekomst (het
sterven ligt voor hem) . De tijdaanduiding „desen dach" krijgt daardoor de
waarde van heden, nu, het moment waarin verleden en toekomst aan elkaar
raken 10.
Daar ieder mens iedere dag, zolang hij leeft, zijn tijd met heden kan aanduiden, kan dit woord de betekenis krijgen van de tad dat men in leven is. Zo
bijvoorbeeld in de theologische uitdrukking „het heden der genade" en in bij belteksten als 11
,,Och, of gij heden naar Zijn stem hoordet !" (Psalm 95, 7)

„Ziet toe broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door of
te vallen van den levenden God maar vermaant elkander dagel'ijks, zolang men
nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de
misleiding der zonde." (Hebr. 3, 12-13)

In Handelingen 17, 30-32 wordt dit heden geplaatst tegenover de dag van het
oordeel:
„God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden
aan de mensen, dat zij alien, overal tot bekering moeten komen ; omdat Hij
een dag heeft bepaald, waarop Hij den aardbodem rechtvaardig zal oordelen
door een man, dien Hij aangewezen heeft door Hem uit de doden op te
wekken."

Dezelfde voorstelling vinden we in de Elckerlijc, in de woorden waarmee die
Doot van Elckerlijc afscheid neemt 12
10

Hierdoor zou de Elckerlijc als illustratie kunnen dienen bij Husserls Vorlesungen zur

Phanomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1928)

,,Het voorbijgegane moment is niet maar herinnerd, maar is, als retentie, direct
waargenomen. Oak het komende moment wordt niet louter in de verbeelding
voorgesteld doch is als dimensie van het heden, als protentie, in de nu-ervaring
present." (Samenvatting van Prof. dr. C A. van Peursen, in Fenomenologie en
Werkelijkheid, Hoofdstuk IV, De tijd in de f enomenologie van Husserl, Aula
Boeken nr. 309, Utrecht 1967, biz. 65.)
Soortgelijke opvattingen van de tijd zijn te vinden o.a. bij A. Dondeyne, Phiosophie van
de tijd en metaphysics, Tijdschrift voor Philosophie 21, 1959, biz. 491-517, en bij J. Gebser,
In der Bewdhrung, Zehn Hinweise auf das neue Bewusstsein, Bern 1962, biz. 72 e.v.
11 Geciteerd naar de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
12 Hiermee wil niet gesuggereerd zijn dat de auteur zijn voorstelling aan deze tekst
ontleend heeft. De vergelijking is illustratief bedoeld.

60

vs. 158-162

Aldus bereyt u in desen dach.
Ick wil uut uwen oghen vertrecken.
Siet, dat ghi u naerstelic gaet betrecken
Te segghen : nu coemt den dach
Die elckerlijc niet voer bi en mach.

Het is duidelijk dat desen dach in vs. 158 en den dach in vs. 161 niet naar
dezelfde tijd verwijzen. Desen dach is er: dit leven 13 ; den dach komt : de dag
des doods, de dag des oordeels, het leven na dit leven. Het spel speelt zich af
op het moment waarin tijd en eeuwigheid, leven en dood elkaar raken : altUd,
ieder moment.
Zoals de tijd wordt ook de plaats slechts door een uitdrukking aangeduid.
Wanneer Gheselscap weigert met hem mee te gaan, smeekt Elckerlijc :
vs. 267-8

doet mi uut gheleye, maect mi moet,
Tot voer die poerte.

Gezien de motieven van de „pelgrimagie" en de „rekeninghe" moet onder deze
poort wel verstaan worden de ingang tot het dodenrijk, voor het lichaam het
graf (vs. 795-6), voor de ziel de hemel (vs. 861-2) 14. Het spel speelt zich dus
af op de grens van het land der levenden en het rijk der doden : overal.
Tijd en plaats worden zichtbaar in en door de handeling. Daardoor verwijzen
ze naar hetzelfde 15. Iedere handeling beef t te maken met Elckerlijc's leven van
dag tot dag, van desen dach tot den dach ; elke daad betekent een stag op de weg
van deze naar gene zijde van de poort 16 . De Elckerlijc vertoont dus niet de
objectieve eenheden van het renaissancedrama, maar tijd, plaats en handeling
zijn een, doordat ze gebonden zijn aan de existentie van de hoof dpersoon : ze
worden zichtbaar in en door het leven van Elckerlijc.
*
Zodra het spel gespeeld wordt, ervaren spelers en publiek het genoemde altUd
en overal als nu en hier. Daardoor krijgen tijd en plaats een subjectief karakter.
Vgl. de woordkeus van :
Mijn leefdaghe tot opten tijt van nu.
vs. 398
Nae mijn leven in desen daghe.
vs. 674
114 Men denke aan de ook ons nog bekende uitdrukkingen de poorten des hemels en
de poorten van het graf. Over het ontstaan, de achtergrond en de verbreiding van deze en
dergelijke beelden is uitvoerig geschreven door J. S. Dunne, C.S.C., The City of the Gods,
A study in myth & mortality, New York-London, 1965.
15 Men lette er bijvoorbeeld op, dat de aansporing van Duecht :
Ghi moet nosh met u leyden
vs. 629-632
Drie personen van groter macht.
Wijsheyt ende u cracht,
U scoonheyt en mach niet achter bliven.
waarin de gecursiveerde woorden naar een plaats verwijzen, resp. naar gene en naar deze
zijde van „die poerte", door Elckerlijc beantwoord wordt met een uitdrukking die naar
de tijd verwijst, naar „den Bach"
Mijn vrienden, coemt alle op mUnen dach!
vs. 638
16 In dit verband is het veelzeggend dat in dit werk van nog geen 900 verzen nicer
dan 110 maal het werkwoord gaen of een synoniem ervan voorkomt.
13
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Wie de tijd ervaart als nu en de plaats als bier, is zich van zijn bestaan bewust 1?.
Daardoor kan de toeschouwer zich met de hoof dpersoon vereenzelvigen, ziet hij
zichzelf als in een spiegel op het toneel, overal en altijd 18 . Dat is voor het eerst
gebeurd teen de auteur Elckerlijc tot leven riep en hem in vs. 175 met de
woorden
Den tijt gaet verre, tes nae noene.

zijn leeftijd gaf, hem voorstelde als een man die over de middaghoogte van het
leven been is '19 . Daardoor beef t hij hem naar het leven kunnen tekenen. C. G.
Jung merkt op:
,,Wat de jeugd buiten zich vindt en moet vinden, moet de mens in de middag
van zijn leven in zijn innerlijk vinden." '20

We zien het in het spel : Elckerlijc gaat van buiten, Gheselscap, Vrienden ende
Maghe, Tgoet, naar zijn innerlijk: Kennisse, Duecht, enz. 21 Ook de volgende
beschrijving van Jung :
„De overgang van ochtend naar middag is de omzetting van vroegere waarden.
Het wordt noodzakelijk de waarde van de tegendelen van de vroegere idealen
in te zien, de vergissing te ontdekken in de vroegere overtuiging, de onwaarheid
te erkennen in de vroegere w'aarheid en te voelen hoeveel weers,tand en zelfs
vijandigheid er in lag, wat tot nog toe voor liefde doorging." 22

17 Vgl. C. A. van Peursen, Feiten, waarden, gebeurtenissen, een deiktische ontologie,
Hilversum-Amsterdam 1965, Hoofdstuk VI, Het „nu", blz. 131
,,'Nu' is dan ook niet objectief te dateren, maar maakt dit dateren eerst mogelijk.
Wanneer men `nu' zegt, zegt men ook 'ik'."
18 Idem, blz. 127
„Het woord `nu' geeft de verbinding aan tussen subject en object, waarnemer en
waargenomene."
P. Th. Hugenholtz, Over tijd en tijdsvormen, Zutphen 1938, blz. 77
,,Het nu is de tijdsgrootheid, die voor den mensch van onmiddelijke betekenis
is ; bier culmineert het menschelijke zijn in de gegevenheid van het bewustzijn
in het nu en in het bier ; in tijdelijke en ruimtelijke gevormdheid grenst de
mensch aan de wereld. In deze grenzen spiegelt hij zich, vormt zijn zelfbewustzijn. Het nu is voor den mensch in zijn wezen, dat als gevormdheid een
tijdswezen is, van absolute betekenis."
Idem, Tijd en Creativiteit, ontwerp van een structurele antropologie, Amsterdam 1959,
alz. 45 .
„In het hier en het nu raakt de mens aan de reele gegevenheid van de wereld,
ervaart daarvan de werkingen in bun actualiteit en geldigheid en ontmoet daarin
het andere als gegeven voor zijn bewustzijn."
19 Vgl. het artikel De leeftijd van Elckerlijc, N.Tg. 59 (1966), blz. 180-186.
20 C. G. Jung, Psychologie van het Onbewuste, Arnhem 1950, blz. 119.
21 Daaruit kan m.i. het positieve karakter van Wijsheyt, Cracht, Scoonheyt en Vijf
Sinnen verklaard worden, die Elckerlijc roept op last van Deucht en Kennisse.
22 Idem. Vgl. ook C. G. Jung, Die Lebenswende, in Seelenprobleme der Gegenwart,
Zurich 1946, blz. 267
,,Wir konnen den Nachmittag des Lebens nicht nach demselben Program leben
wie den Morgen, denn was am Morgen wahr ist, wird am Abend unwahr sein."
Soortgelijke opmerkingen zijn te vinden o.a. in H. C. Rum.ke, Levenstijdperken van de
man, Amsterdam 8e druk 1966, en in H. R. Wijngaarden, Hoofdproblemen der volwassenheld, 5e druk, 1963.
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wordt zichtbaar in de Elckerlijc, tot in onderdelen toe 23.
Daar de middeleeuwse mens geen theoretische psychologie ter beschikking
stond, kunnen we slechts aannemen dat Petrus van Diest door zelfervaring tot
deze inzichten gekomen is. Doordat hij zelf de tweede levenshelf t was ingegaan,
zelf door zijn leeftijd met vergankelijkheid en dood geconfronteerd wend 24, trad
hij in de leeftijd van de hoofdpersoon zijn fantasiewereld binnen 25 . Daarin is
de verklaring to zoeken van het ontstaan, de levensechtheid en de voortref f elij ke
bouw van ons spel. Elckerlijc is de speler, hij is het publiek en hij is de auteur.
Als de onrechtvaardig-rechtvaardige mens gaat hij de weg van de mens van alle
tijden, de weg van de morgen naar de avond, van „desen Bach" naar „den Bach".
Hardenberg.

R. vos

23 Eerst was Tgoet Elckerlijcs ideaal, later die Duecht (= gerechtigheid) ; vroeger
was hij ervan overtuigd zelf to kunnen beschikken over zijn tijd en zijn bezit (vs. 144-5),
later erkent hij dat deze hem door God in leen geschonken zijn ; de liefde tot Tgoet
(vs. 397-8) wordt tot haat (vs. 419-420).
24 Hierin is m.i. een belangrijk argument gegeven tegen het Elckerlijc-auteurschap van
Petrus Dorlandus (1454-1507). Deze bereikte immers volgens middeleeuwse en hedendaagse opvatting omstreeks 1495 de middaghoogte, de „noene" van het leven. Nu dateert
de oudste ons bekende Elckerlijctekst van omstreeks 1495. Daarvan zou Petrus Dorlandus,
wat leeftijd betreft, de auteur kunnen zijn. Maar die tekst is niet de oorspronkelijke.
Tussen het origineel en de druk van circa 1495 moeten we nog minstens 6 oudere versies
veronderstellen. Het spel zal dus aanmerkelijk vroeger gedateerd moeten worden (vgl. het
artikel Elckerlijc-Everyman-Homulus-Der Sunden Loin ist der Toil, TNTL 72, 1966, blz.
129-143).
25 Door Jung wordt dit verschijnsel „aktive Imagination" genoemd. Vgl. Esther Harding,
Selbsterf ahrung, eine psychologische Deutung von Buyans Pilgerreise, Zurich 1957, blz. 8
,,Aktive Imagination ist der Ausdruck, den Jung gebraucht, um einen Prozess
zu benennen, bei dem das Individuum bewusst in die Vorgange einer Phantasie
eintritt and an ihrer Entwicklung teilhat. Es reagiert auf die Phantasie-Situation,
belasst aber den Phantasie-Bildern ihre vollige Autonomie. Auf diese Weise
kommt eine Auseinandersetzung des Bewusstseins mit dem Unbewussten zustande, so dass ein tats,achlicher Austausch zwischen beiden stattfinden kan."
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BOEKBEOORDELINGEN
De Vlaamse Beweging in 1855-1856. Bijdrage tot een weer
verantwoorde kennis van haar evolutie. (Verhandelingen van de Kon.
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van
Belgie, Masse der Letteren. Verhandeling nr. 41) . Paleis der Academiën,
Brussel 1960, 250 blz.
IDEM, De Vlaamse pers in 1855-1856. Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen nr. 12. E. Nauwelaerts, Leuven 1960,
80 blz.
IDEM, De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860. Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen nr. 28. E. Nauwelaerts,
Leuven 1963, 226 blz.

M. DE VROEDE,

Het geconcentreerd en gedetailleerd onderzoek waar M. de Vroede De Vlaamse
Beweging in 1855-1856 aan onderworpen heeft, wijdt zoveel aandacht aan de
letterkunde dat de literatuurhistorici aan zijn werk niet mogen voorbijgaan. De
hierna volgende beschouwingen beperken zich tot dit aspect van de studie, welke
het optreden (1855) van de Vlaamsgezinde premier Pieter de Decker en de
oprichting van de Vlaamse Commissie (1856), de zgn. Grievencommissie, in
het middelpunt plaatst en om zo to zeggen daarrond het grillig klimaat van de
nationale eenheid, het politiek leven, de cultuursituatie, de sociale belangstelling
en de Duitse, Dietse en Grootnederlandse stromingen nauwkeurig op de bronnen
bestudeert. In de Inleiding worden de verschillende opvattingen omtrent het
begrip Vlaamse Beweging getoetst ; het werk wordt besloten met een Algemeen
Besluit en met een samenvatting in het Frans : in deze stukken klinkt de toon
wel eens apodictisch. Er zijn tien bijlagen : brieven, manifesten en adressen. De
bibliografie beslaat 22 bladzijden in kleine letter.
Hoewel de literatuur niet op grote verwezenlijkingen kan bogen, is het letterkundig leven zeer actief.
In 1855 wordt voor het eerst de Vijfjaarlijkse Prijs voor de Vlaamse Letterkunde toegekend, nl. aan Conscience. Maar – en dat weet ook de auteur, of schoon
hij er niet op wijst — daarbij valt op to merken dat de prijs betrekking had op
het tijdvak 1850-1854, zulks in toepassing van een reeds van 6 juli 1851 daterend
Kon. Besluit.
Zeer welkom zijn de bijzonderheden die De Vroede mededeelt over de twee
grote dichtwedstrijden, resp. van 1855 en 1856. Zoals bekend zijn de schrijvers
– als kleinburgerlijke elite – deze jaren ingeschakeld in de Vlaamse Beweging;
men merkt hier nu duidelijk hoe ook de politieke verzuiling zich in de scherpe
tegenstelling tussen katholieken en liberalen laat gelden. Coopman en Scharpe,
die oog hebben voor prijskampen en bekroningen, wij den op blz. 280 van hun
Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde een alinea aan de dichtwedstrijd die bij
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K.B. van 2 juli 1855 door de regering werd uitgeschreven ter gelegenheid van
de 25ste verjaring van de Septemberdagen. Onderwerp : lofspraak van Belgiës
lotgevallen sedert 1830 en de weldaden van de nationale onafhankelijkheid. De
geschiedenis van de wedstrijd is thans geschreven door De Vroede, die er zowel
de politieke pers als het Staatsblad op nageslagen heeft. De liberale organen,
die sinds mei 1855 hun agitatie tegen de katholieke eerste-minister De Decker
waren begonnen, integreren de dichtwedstrijd in hun agitatie. Het kort tevoren
opgericht Nederlandsch Kunstverbond van Antwerpen protesteert in een Open
Brief van aug. 1855, namens het bestuur ondertekend door Emm. Rosseels en
Jan van Ryswyck, tegen het uitschrijven van de wedstrijd, „waerin de Vlaming
aengezet wordt om voordeelen te bezingen, die by wel gevraegd maer echter
nooit verkregen heeft." De reacties bij de vooraanstaande dichters zijn nochtans
verdeeld, hoewel grotelijks anti of gereserveerd. Van Duyse, Destanberg en
De Corte verklaren zich openlijk tegen de wedstrijd, Van Beers onthoudt zich,
maar de felle liberaalgezinde Van Kerckhoven pleit voor het initiatief van
De Decker. Slechts 31 gedichten worden ingezonden (in 1834, bij een soortgelijke nationale wedstrijd, waren er al 32 geweest !). Opmerkelijk is dat een
groot aantal, misschien wel de helf t van de ingezonden stukken, hekeldichten
i.p.v. lofdichten zijn en dat de prijs gaat naar de jonge Julius de Geyter, wiens
vers Belgies wedervaren sinds 1830, Weldaden der ona f hanhel ykheid „vrij veel
aandacht (besteedde) aan de klachten die uit de vlaamsgezinde gelederen waren
opgestegen", zoals de auteur aantekent. De jury oppert zelfs de vraag, of de
betrokken passages Been beletsel vormen om de prijs toe te kennen. De eersteminister zelf hakt de knoop door.
Met dezelfde uitvoerigheid behandelt De Vroede de dichtwedstrijd die bij
ministerieel besluit van 2 mei 1856 werd uitgeschreven om de 25 ste verj aring
van 21 juli, d.i. de 25ste verjaring van 's konings inhuldiging, te vieren. Coopman en Scharpe makers er slechts in een voetnoot (blz. 275) melding van. Opnieuw neemt het Nederlandsch Kunstverbond stelling tegen de wedstrijd, ditmaal
in een vlammend manifest. Dit belet niet dat thans 87 gedichten worden ingestuurd. Van Beers en Van Duyse worden ex aequo bekroond en behalve hun
prijsverzen verdienen elf andere inzendingen een vermelding. Volgens het verslag
hebben de meeste mededingers op de Vlaamse grievers gewezen, maar dit heeft
hen blijkbaar niet belet een loflied ter ere van de koning te schrijven.
Hoofdstuk VI, De niet-politieke beweging, wijdt een 30tal bladzijden aan onderwijs, pers, vlugschriften, geschiedenis en taalkunde, letterkunde, toneel en
verenigingsleven. Onze aandacht gaat uiteraard naar de paragraaf letterkunde.
Het begrip wordt zeer terecht in de ruimste betekenis, ik zou zeggen als produktie
van lectuur, opgevat. Ook in grote mate „van buiten of". Enkele opmerkingen
eerst betref f ende de op blz. XXXI vlg. medegedeelde bibliografische lijst van
publicaties uit 1855-1856. Deze lijst is in haar verschillende onderafdelingen
zeker voor heel wat aanvullingen vatbaar. Hier volgen er enkele, waar ik zonder
veel moeite de hand kon op leggen. Zij worden medegedeeld met het doel dit
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onderdeel van de studie van De Vroede wat te helpen afronden en willen vooral
niet als kritiek van de literatuurhistorie op de historie tout court opgenomen
worden. De literatuurhistorie moet zich immers rouwmoedig op de borst kloppen : zij had, als zij zelf bij was geweest, het volledig bibliografisch materiaal
dienen geleverd te hebben. Bij de gedichten : Em. van Driessche, Baudewyn,
eerste graef van Vlaenderen (1855) ; J. D. Courtmans-Berchmans, Een handvol
gedichtjes voor brave kinderen (1855) ; Pr. van Duyse, Samenspraek tusschen
Martens van Aelst en Erasmus van Rotterdam (1856) ; J. Fr. Willems, Nalatenschap. Dicht- en tooneelstukken (1856). Bij de gelegenheidsgedichten, b) diverse : J. van Beers, Lykkrans voor Tollens (1856) en een zestal afzonderlijk verschenen gelegenheidsstukken (tussen 6 en 16 blz.) van Gezelle, waarvan het
lij stj e in het eerste deel van de Jubileumuitgave voorkomt (blz. 228), daaronder
de beroemde Boodschap van de vogels en andere opgezette dieren (1855). Bij de
verhalen en romans zijn de aanvullingen talrijker. Ik beperk me tot de publicaties
in boekvorm met terzijdelating van wat in de tij dschrif ten voorkomt, hoewel het
beeld dan nog onvolledig blijft : anderzijds acht ik het voor een historische studie
als deze dienstig dat ook de in de onderzochte twee jaren verschenen herdrukken
vermeld worden. Bij het enige opgegeven bock van Conscience, Het geluk van
ryk te zyn, dienen gevoegd te worden: De plaeg der dorpen (1855), Moeder
Job (1856) en De geldduivel (1856, twee delen), verder de herdrukken If/at
eene moeder lyden kan (185 54), De Leeuw van Vlaenderen (1856 5 ), De loteling
(18563 ) en ik vernoem maar meteen Eenige bl adz yd en uit het boek der natuer
(1856). Voorts : Z. J. Brouwers, Schoone Geertrui ; J. J. Ducaju, Hedendaegsche
)ongheid ; J. van Rotterdam, Twee brave kinderen en een boosaerdig mensch en
van dezelfde De dochter des visschers ; A. Snieders, Het bloemengraf ; R. Snieders, De meesterknecht, alle van 1855. In 1856 verschenen : Em. van Driessche,
De veroordeelde, romantische charakterbeschouwing ; K. Simillion, Bootsman
Gordiaen ; R. Snieders, Amanda. In beide jaren lopen ook wel enige verhalen
van de vruchtbare volksschrijver P. D. Cracco mee, waaronder misschien het
Verhael der euveldaden van Baekelandt en zyne talryke bende (1856 ?). Minder
aanvullingen bij de toneelstukken : J. D. Courtmans-Berchmans, Poets wederom
poets (1855) en Twee weezen in de kostschool (1855) ; P. E. van Kerckhoven,
Fanny (1855) en vooral Don Juan (1855), door P. J. Hendrickx. Dit lij stj e van
aanvullingen is niet limitatief. De verscheidenheid is verbazend voor een literatuur die twintig jaar eerder nog geen roman had aan te bieden.
De verscheidenheid, zo niet van de literatuur dan Loch van de lectuur, blijkt
overigens uit de „grote hoeveelheid gevarieerde godsdienstige lectuur" (er bestaan zelfs reeksen) en de almanakken, nl. volksalmanakken maar ook door de
flaminganten met volksopvoedende bedoelingen uitgegeven almanakken en j aarboekj es, in 185 5-1856 een tiental, waar heel wat auteurs met naam aan meewerken
en die ruime verspreiding vinden.
Met recht kan een tijdgenoot, L. van Ruckelingen, in zijn interessante brochure
Vlaemsche beweging (1856) schrijven dat nu wel vaststaat „dat onze moeder66

spraek eene beschaefde en weerdige tak is van de dietsche stamtael" . (Gezelle
zal in 1858 zijn Vlaemsche dichtoefeningen
eningen aan de lezer voorstellen als pogingen
,,om ons vlaemsch vooren to staen en te doen gelden, als meegregtigd om deel
te maken van de tale des grooten Dietschsprekenden Vaderiands ... ") . Uit deze
en dergelijke uitspraken besluiten, zoals De Vroede doet, „dat de letterkunde nog
immer niet zuiver esthetisch wordt opgevat, maar wel in functie van de taalstrijd"
en dat het doel van de letterkunde zou geweest zijn de Vlaamse Beweging vooruit
te helpen, is de taken wat te weinig genuanceerd voorstellen. Sinds ettelijke
generaties is het reeds geweten en geschreven dat de Vlaamse schrijvers van de
19de eeuw zich ervan bewust waren dat zij aan de wederopleving van hun yolk
meewerkten, maar dat betekent niet dat hun literatuur in functie van de taalstrijd
is opgevat. Dat is een simplificatie, waar men wel citaten kan voor aanvoeren,
zoals ik er hierboven zelf een uit Gezelle bijbreng, maar die geen rekening houdt
met de creatieve impulsen en esthetische bedoelingen en resultaten. De Vroede
brengt wel een correctie aan door te zeggen dat de po 'ezie, o.a. van Van Duyse,
niet steeds op het eenvoudig yolk is afgestemd. Dit geldt echter ook voor Van
Beers en Dautzenberg evenals voor de te weinig gekende Hendrickx, die meer
dichter dan toneelschrijver is. Instemming verdient, grotendeels althans, de
constatering : „In de Vlaamse `poetische' produktie uit de jaren 1855-' 56 kan
men zonder moeite tal van voorbeelden van hoogdravendheid, kunstmatigheid
en onduidelijkheid met de vinger wijzen. Zij stond doorgaans op een vrij laag
niveau, mocht meermalen zelfs erbarmelijk worden genoemd. Gezelle was nog
vrijwel onbekend." (blz. 115) . Mijn voorbehoud geldt de laatste zin. Hoe had
Gezelle teen kunnen bekend zijn buiten zijn omgeving waarvoor hij de bovengenoemde gelegenheidsstukken, ook de Boodschap, in plaketjes uitgaf ? Zijn
eerste bundel gedichten, Vlaemsche dichtoe f eningen, verscheen pas in 1858.
Interessant ook in dit staal van twee jaar dat De Vroede in de 19de eeuw
trekt, is dat de belangstelling voor de historische roman heeft afgenomen en de
zedenroman meer in trek is. Dit beantwoordt aan de evolutie van romantiek naar
realisme. De moraliserende inslag die deze verhaalkunst te onzent vertoont, hoort
ook buiten Vlaanderen bij het genre. In de toneelliteratuur schijnt de verschuiving
van de belangstelling niet in dezelfde mate te zijn gebeurd, althans niet in de
onderzochte jaren. Conclusies kan men echter pas trekken, als men de volledige
inventaris van de produktie zal gemaakt hebben, wat blijkens het ontbreken van
werken als Fanny, door Van Kerckhoven, en Don Juan, door Hendrickx, bij
De Vroede nog niet het geval is. In verband met de bespreking van de toneelliteratuur dient verder te worden opgemerkt dat het schoeien van stukken op de
Franse leest in die tij d eerder te maken heeft met de en vogue zij nde stijl en
techniek van de periode, waar Kotzebue heeft moeten wijken voor het Frans
toneel in populaire trant, dan met het verwaarlozen of verloochenen van de
volksaard. Voor de scheppers van het nieuwe eigen repertoire is het populaire
Franse stuk moderner dan Kotzebue : Van Peene richt zich naar dat Frans toneel
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en Rosseels heeft toch De verfranschte
ranschte landmeisjes (1841) in uitgesproken
Vlaamse geest en tevens in Franse trant geschreven !
Op het stuk van verenigingsleven noteert de auteur in de jaren 1855-1856
een goede 40 letterkundige kringen en daarnaast een groot aantal toneelkringen
en zanggezelschappen.
Hoof dstuk VII, De sociale belangstelling, gaat ook de weerslag na van de
sociale problematiek op de literatuur. Daarbij valt op dat het thema van de
sociale contrasten, de tegenstelling tussen de weelde van de rijken en de nood
van het kleine yolk, geregeld voorkomt, met de nadruk op het lot van de
arbeiders en de werkloze armen. De Vroede vermeldt in bijzonderheden de
wantoestanden en misbruiken die in de diverse boeken uit de onderzochte jaren
worden aangeklaagd. Men vindt er bevestigd, of schoon de auteur het niet aldus
formuleert, dat de schrijvers die de misstanden aan de kaak stellen, kinderen van
het liberalisme van de eerste helft van de 19de eeuw blijven. Zij stijgen niet
boven de filantropie uit, Conscience en de Saint-Genois niet, maar evenmin
Van Beers en Rogghe, die nochtans in nauw contact met de arme Zetternam
hadden gestaan. Men zou ook kunnen zeggen -- maar dat is dan een andere
manier om de zaken te bekijken dat zij, bewust verbonden met de kleine
burgerman en de kleine luiden, herhaaldelijk hun kunstenaarsgaven in dienst
van de armen hebben gesteld, hetzij door belangstelling en medelijden op te
wekken in vers en verhaal, hetzij door hun geschriften uit te geven ten behoeve
van de misdeelden. Het is een typisch verschijnsel in de literatuur van die tijd
dat laatstgenoemde bedoeling in de titel wordt vermeld : Blik door eene venster.
Een nieuwjaersgedicht voor den arme (J. van Beers) ; Gra f bloemen in proza en
poezy uitgegeven ten behoeve van noodlydende weduwen en weezen (J. F. H.
Lommen) ; Eene hemel-historie verteld aan de ryken ten voordeele der armen
(J. van Ryswyck) ; Jubelzang opgedragen aen den achtbaren heer Mr. P. Parrin...
Ten behoeve van den arme (L. Billiet) ; Louisa-Maria. Nieuwjaerswensch aen
de ryken in naem der armen en der behoe f tige werklieden (C. H. van Boekel) .
Bij dit werk sluit een studie over De Vlaamse pers in 1855-1856, door dezelfde
auteur, aan. Zij verscheen in de gunstig bekende reeks B^dragen van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis.
Onder pers worden de nieuws- en aankondigingsbladen begrepen, d.w.z. bladen die een-, twee-, Brie- of zesmaal per week verschenen : echte „dag''bladen
bestonden in Vlaanderen niet tijdens de onderzochte periode. Uitgesloten zijn
de periodieken en tijdschriften, alsook de weekbladen met strikt literair, godsdienstig of technisch karakter. Het gaat dus om bladen die informatie brachten
en die vaak, niet altijd, de spreekbuis van de diverse schakeringen van de openbare mening waren. Het terrein van onderzoek is duidelijk afgebakend. Dat
daarbij het uitzicht op de publieke opinie, zoals deze in de actualiteit en de
reacties daarop tot uiting komt, in zekere mate wordt vernauwd, blijkt uit het
ontbreken van een tij dschrif t als het Hasseltse Hekel en Luim dat precies, zoals
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in de ondertitel gezegd wordt, is „toegewyd aen de verdediging van de taelregten
der Vlaemsche Belgen" . Het is bekend dat Gezelle er enkele hekelverzen heeft
in geplaatst.
De auteur geeft een alfabetische lijst van de Vlaamse nieuwsbladen uit 18551856 en bespreekt aantal, verspreiding, periodiciteit, abonnementsaantal, hun
karakter als partij- of als informatiepers en hun betekenis voor de Vlaamse
Beweging. Ofschoon nauwkeurig en grondig, kan het onderzoek slechts een
onvolledig beeld geven, omdat niet genoeg collecties zijn bewaard. De onvolledigheid slaat vooral op de kennis van de politieke kleur. Over de verspreiding
zelf zijn we, bij gebrek aan gegevens over oplage, abonnementen en verkoop,
eveneens onvoldoende ingelicht. Toch constateert de schrijver vorderingen in
aantal en periodiciteit van de bladen en een uitbreiding van de lezerskring.
Over het precieze aandeel van de toenmaals actuele literatuur in bij dragen,
feuilletons, berichten en varia worden weinig of geen concrete gegevens verstrekt. Wel signaleert de schrijver waar gedichten, een „letterkundig gedeelte",
kunst- en letternieuws, een feuilleton e.d. voorkomen, maar titels of schrijvers
deelt hij niet mee. Ik wijs op een rectificatie op blz. 21, waar schrijver de behandeling van „Het Handeisblad" door J. Persyn, in liens A. Snieders en zjn tad,
II, onvoldoende acht en het daar genoemde cijfer van 25.000 abonnenten ca. 1857
voor onmogelijk houdt.
De resultaten van een grondig onderzoek van de pens, ditmaal zowel de
Frans- als de Nederlandstalige, in Belgisch-Limburg van 1830 tot 1860 biedt
De Vroede aan in een nieuwe studie, De Belgisch-Limburgse pens van 1830 tot
1860, die eveneens in de BJdragen van het Interuniversitair Centrum voor
Hedendaagse Geschiedenis verscheen. De term „pers" dekt dezelfde inhoud als
in de vorige studie. Van ieder blad worden formaat, prijs, periodiciteit, oplage,
verspreiding, redactie en meestal ook evolutie behandeld. De aandacht gaat
vooral naar de politieke houding. Het eerste Vlaams blad verscheen in Limburg
pas in 1844, terwij 1 te voren zes Franse verschenen. In de taalstrijd hinkte
Limburg achterna. „Aan de Vlaamse kwestie", zo luidt de laatste zin van deze
studie, „wend, evenals aan de sociale, in de provincie weinig aandacht besteed."
Voor de literatuur valt weinig te vermelden : enkele feuilletons, soms een gedicht, zelfs enkele Franse verzen in Vlaamse bladen als het „Nieuwsblad der
provincie Limburg" en „De Eendragt der provincie Limburg", en vender medewerking aan „Het Belgisch Leeuwken" en aan de „Tongersche Born" door L. W.
Schuermans, die later bekendheid zal verwerven door zijn Algemeen Vlaamsch
idioticon.
R. F. LISSENS
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Priester-dichter August Cup/iens, het legendarisch
pastoorke van Loksbergen. Eigen beheer, z, j . (1966) , 347 blz. geillustr.

Br. BERNARD CUPPENS,

Reeds Lang verdiende de zeer uitzonderlijke figuur van priester-dichter August
Cuppens (1862-1924) een biografie die samenvatten zou wat in tientallen bijdragen in boek en tij dschrif t de laatste decennia over hem het licht zag. We
krijgen hier thans een uitvoerige en met warme verering geschreven schets van
de psychologische figuur van een geestdriftig plannensmeder, een man die met
franciscaanse eenvoud het hele leven als een ongerept paradijs wist te zien, een
vruchtbaar, sociaal-voelend dichter-voor-het-volk, een genieter van de schoonheid
in al Naar vormen, de schepper van een waar cultureel centrum in de Kempen.
Veel van wat de lezer hier geboden wordt is boeiend en uiterst belangrijk voor
de kennis van de atmosfeer waarin Limburg openbloeide op het einde van de
vorige eeuw en in het begin van deze : de samenwerking, onder Gezelles toezicht,
van de stichters van 't Daghet in den Oosten, de vroege appreciatie van Streuvels
ondanks de bekende sceptische houding t.o.v. Van Nu en Straks in katholieke kringun, de zo vruchtbare kennismaking met Hilda Ram en M. E. Belpaire, de stichting van de Sint-Lambrechtsgilde, Eigen Leven en Dietsche TVarande en Bel fort,
ort,
de samenwerking met Guido Gezelle, de ontdekking van de kunstschilder Karel
Theunissen ; boeiend is vooral de belichting van de aktiviteit van het duo
Cuppens-De Vocht, die resultaten boekte tot in Kongo en Zuid-Afrika toe.
Hoe sterk moet de aantrekkingskracht geweest zijn van deze eenvoudige pastoor, die zijn pastorie wist te maken tot een geestelijk brandpunt waar ze met
tientallen gut werden ontvangen : Streuvels, Karel Lateur, Hugo Verriest, Caesar
Gezelle, Scharpe, Vliebergh, Rene de Clercq en de zieke Van Langendonck, Jef
Leynen en Hilarion Thans ? Ja, maar ook franstalige kunstenaars en letterkundigen : Gaston Wallaert, Firmin van den Bosch, Georges Virres, Dom Besse, Henri
Davignon e.a. Cuppens leerde de verdienstelijke Nederlandse pater Herman
Linnebank Vlaanderen apprecieren.
Hebben Cuppens' plaagzieke vrienden hem niet al te vlug – in alle genegenheid weliswaar – als „luiaard" bestempeld ? „Het mangelde Cuppens aan ambitie
en stoere wilskracht", betoogt schrijver terecht op blz. 159. O.i, was deze „defaut
de ses qualites" onvermijdelijk : zijn dartele, levensblije geest moest zich vermeien in een onbestendig, maar toch zo rijk dilettantisme. Ligt daar niet het
grondige verschil met de tragische figuur van de zwaartillende Guido Gezelle ?
Heeft de schrijver van dit werk aangevoeld dat een groat deel van de levensechtheid van dit natuurkind zou verloren gaan bij een wetenschappelijke benadering van zijn leven ? De lezer wordt inderdaad geboeid door honderden citaten
uit brieven en gedichten, maar slechts zeer sporadisch wordt daarbij naar de bron
verwezen.
Heeft men zich hiermee echter verzoend, dan verwacht men toch nog waarborgen wat de betrouwbaarheid van het meegedeelde betreft. En op dat gebied
valt op het overigens prettig geschreven boek al te veel of te Bingen.
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ort
We moeten ons tot enkele aanmerkingen beperken. Het tijdschrift Het Belfort
werd opgericht in 1886 en niet in 1856, zoals we op blz. 80 en op blz. 341
vernemen. Paul Alberdingk Thijm nam het tijdschrift Dietsche Warande van zijn
broer Jozef over in 1887 en niet in 1857 (blz. 80). Een dure Eed van Virginie
Loveling werd met de vijfjaarlijkse prijs voor letterkunde bekroond in 1895
(officieel eerst in 1896) en niet in 1891 (blz. 259) . De oprichting van de
Duim p Jesuitgaven (1897) was een werk van Victor Delille zelf en niet van
Eigen Leven ; die „gilde" werd later gesticht (1898) . Het eerste werk in die
reeks was geen boek van Hilda Ram maar wel van Mevr. Courtmans (blz. 82).
Bij een nauwkeuriger proefverbetering zouden wellicht ook de al te veelvuldige fouten in de namen verdwenen zijn. Laporta wordt Laporte, De Laey
wordt Delay, Ontrop wordt Antrop, Defrecheux wordt Defrecheus, Poelhekke
wordt Poelhekken. Kleinigheden, jawel. Maar wie is in godsnaam die mysterieuze
notaris Dr. Jules Persyn uit Gent, die lid was van Eigen Leven (blz. 77) ? De
beoordelaar heeft hier zijn ogen niet kunnen geloven, want zijn eigen vader wordt
hier verward met notaris Persyn uit Wingene !
Waarom ook die veelvuldige herhaling van sommige citaten, zelfs tweemaal
op een bladzijde (147) ? En de beoordelaar is zeer gevleid wanneer hij op bladzijde 83-85 zijn eigen werk geciteerd vindt. Maar hoe weet de lezer waar het
citaat ophoudt ? En 't wordt glimlachend gevraagd – waarom wordt dezelfde
bron niet vermeld op blz. 81 ? Op blz. 80 hebben we twee citaten gecontroleerd.
Ze zijn geen van beide conform. Welke garantie heeft de belangstellende lezer
nog, dat andere citaten juist zijn ?
Het is jammer dat in een werk, waarmee volgens de inleider, Jozef Droogmans, meer dan dertig jaren opzoekingen gemoeid zijn – alle eerbied daarvoor
– zoveel misleidende onnauwkeurigheden voorkomen. We zijn het eens met de
inleider, wanneer die op blz. VII zegt dat wellicht een toekomstige licentiaat zijn
nut zal kunnen halen uit de bibliografie die op blz. 341-343 wordt meegedeeld.
Maar de betrokkene zal het werk gedeeltelijk moeten overdoen : zeer belangrijke
artikels van Cuppens in Dietsche Warande en Belfort
ort zijn vergeten. En die waren
gemakkelijk te achterhalen in de Bibliographie van de moderne Vlaamsche Literatuur 1893-1930 van Dr. R. Roemans.
JAN PERSYN

Eos. An Inquiry into the Theme of Lovers' Meetings and Partings at Dawn
in Poetry. Edited by ARTHUR TH. HATTO. Mouton & Co., 's Gravenhage,
1965. 854 blz. 8 ill., geb. 1320 fr.
Bijna ieder lezer van Hoofts speelse en superieure lied Galathes siet den
dach court aen weet dat dit gedicht niet alleen vasthangt aan een eigen nationale
traditie van wachterliederen, maar ook dat de vele samenhangende motieven
die men in dit lied aantreft in andere literaturen weer te vinden zijn, zoals de
klacht der geliefden om de scheiding bij het aanbreken van de dag, de angst
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voor de ontdekker van de geheime ontmoeting, de aankondiging van de dag
door een of ander teken (hier de klok en niet het geroep, gezang of hoorrgeschal van de wachter), de betwisting door een der geliefden van het dageraadsteken en tenslotte ook de dialoogvorm waarin het gedicht gegoten is. Sommige
lezers herinneren zich daarbij wellicht het middelnederlandse Het viel eens hemels
douwe, zien nog voor zich een toneel uit Shakespeares Romeo and Juliet, en
kennen misschien de aanhef van een Provencaalse alba of een Duits Tageliet.
Wie Hoof is Galathea in een nog ruimere kontekst dan alleen de Westeuro ese
literatuur vergelijkend wenst to situeren vindt hiervoor thans alle materiaal in
het monumentale werk dat onlangs onder de titel Eos door de Londense hoogleraar in de Duitse taal- en letterkunde, Arthur T. Hatto, wend uitgegeven, maar
dat niet het werk is van alleen zijn hand dock ook van een grote ploeg medewerkers.
Dit boek – en er mag onmiddellijk op gewezen worden dat de uitgever en de
drukker (zij worden al to vaak in een recensie vergeten) er een prachtwerk van
gemaakt hebben – bevat een uitgebreide verzameling amoereuze dageraadsliederen
uit de hele wereld in bun oorspronkelijke taal samen met een nauwgezette
Engelse prozavertaling, een studie over het thema in elk taalgebied (alles samen
meer dan 650 blz.), waarbij al deze afdelingen worden voorafgegaan door een
synthetische studie van een honderdtal blz. door de hoofdredacteur. Een derde
deel in ditzelfde volume brengt een aantal appendices, waaronder opnieuw een
tamelijk uitvoerige studie van Prof. Hatto over „Imagery and Symbolism" in de
behandelde gedichten.
Tot hiertoe, zegt Prof. Hatto in zijn inleiding, heeft men steeds in de studie
van de dageraadspoezie een type bestudeerd, dat van de scheiding der geliefden,
het meest verspreide inderdaad, maar niet het enige, want de Spaanse poezie
laat voor de 15e eeuw de geliefden alleen bij dageraad elkaar ontmoeten. Hij
heeft het thema dan in wijdere zin genomen als de handelingen en woorden van
geliefden bij het dagaanbreken, met uitsluiting evenwel van de zgn. aubade of
mattinata waarin de slapende geliefde met een lied gewekt wordt.
Prof. Hatto vat zijn synthetische studie aan met een overzicht een beknopte
samenvatting per literatuur van alle relevante resultaten die zijn medewerkers
op hun afzonderlijke terreinen ontdekt hebben. Hieruit blijkt o.m. dat het thema
slechts in aanmerking is genomen bij volken die een zekere graad van beschaving
bereikt hebben : er zijn geen erotische dageraadsliederen bekend bij de inboorlingen van Australia, Noord-Siberia, Noord-Amerika en bij vele Afrikaanse stammen.
Eigenaardig genoeg zijn ook Noorwegen en Zweden waar de gewoonten bij de
bruidswerving toch stof en aanleiding voor zulke poezie hadden kunnen geven,
op het appal afwezig. Prof. Hatto vindt hiervoor geen bevredigende verklaring,
maar meent dat de afwezigheid van een in hoofse zin dichtende adelstand bier
een gedeeltelijk antwoord op de vraag naar het waarom van het ontbreken deter
liedertypen kan geven.
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Daarna waagt de hoofdredacteur een peiling naar de „oorsprongen" van de
dageraadspoëzie, al vergelijkt hij deze poging zelf met het optrekken van een
emmertouw van onbepaalde lengte uit een waterput. Daarom ook ziet hij deze
peiling uitsluitend als een onderzoek naar de factoren die geleid hebben tot de
kristallisatie van de dageraadsgedichten die wij kennen. Deze factoren hebben
een ritueel en sociaal karakter : agrarische riten, vrijage-gewoonten en huwelijksceremonieel. De thema's hebben vorm gekregen in een letterkundig medium en
verdwenen of bleven bestaan naargelang de mislukking of het succes van de
poëtische vormgeving. Prof. Hatto noemt als de belangrijkste factor in de ontwikkeling, van de door hem onderzochte po'ezie de associatie van de lief de en de
blijdschap met de komst van de lente (die zelf als een dageraad gezien wordt),
waarvan hij in verschillende streken in mondelinge en schriftelijke overlevering
de voorbeelden aantreft. Uit deze voorbeelden – anders zaten wij meteen ook te
ver van ons thema verwijderd – blijkt inderdaad de samenhang tussen de lente
(men denke aan de meivieringen) en de ontmoeting van de twee sexen voor
allerlei vreugdevol bedrij f .
Een o.i. niet minder belangrijke factor, al komt hij voor Prof. Hatto slechts
op de tweede plaats, bestaat in de vrijage-gewoonten die bij vele volken de ontmoeting der geliefden 's nachts tot aan de dageraad impliceerden. Waar sommige
streken deze gewoonten niet kenden, mag dan de litteraire invloed van andere
gebieden niet over het hoofd gezien worden, die haar motieven in de plaatselijke
minnepoezie wist in te voeren.
Maar ook de rituele bruiioftsliederen van vele landen schijnen in de totstandkoming van de hier beschouwde lyriek hun aandeel gehad te hebben. Dit is
vooral duidelijk voor Joegoslavie, Bulgarije, Roemenie en de hellenistische wereld.
Minder inspirerend dan de vruchtbaarheidsriten is, aldus een conclusie van Prof.
Hatto, de hogere mythologie geweest, al bevat zij dageraadsmythen met een sterk
amoereus karakter. Er wordt in dit verband trouwens terecht de nadruk gelegd
op het felt dat de mythologieen zelf grotendeels de reflectie zijn van gewoonten
die onder de mensen heersen. Anders staat het met de, vooral als geopenbaard
beschouwde godsdiensten die in dit werk nochtans niet zozeer als factor in het
ontstaan van de dageraadspoëzie met amoereus karakter beschouwd worden, dan
wel als aanbrengsters van motieven die met het in dit werk behandelde thema
verstrengeld zijn. Men denke hierbij o.a. aan het Hooglied, de motieven van de
wachter uit de psalmen en het hanegekraai uit het Nieuwe Testament.
Het is, zegt Arthur Hatto, slechts in enkele gevallen mogelijk de verspreiding
na te gaan van sommige in zijn verzamelwerk regelmatig opduikende motieven.
(Hij spreekt hier volgens de gewoonte in de Engelstalige literatuurwetenschap
meestal van themes waar wij aan de term motieven de voorkeur geven) . En het
meest voor de hand liggende „geval" is de Provencaalse alba, waarvan de invloed
tot in verre gebieden, ook buiten Europa (de ver. Staten en Liberia) kan gevolgd
worden. De alba is een van de meest gespecialiseerde soorten amoereuze dageraadspoezie ter wereld. Het is een lied waarin de geliefden gewekt worden door
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de zang of het hoorngeblaas van de wachter. Waar het moeilijk blijft om de
intrede van de wachter in de alba op te sporen – Is hij de Ismamietische muezzin
of de kristelijke wachter uit de hymnenliteratuur of de profane niet-erotische
lyriek ? -- kan de verspreiding van deze liedsoort gemakkelijker worden nagegaan. Belangrijk is hierbij de constatatie dat de alba met de wachter vooral in
Duitsland vaste voet heeft gekregen en een opvallend succes heeft gekend. De
Duitse beoefenaars van dit liedtype hebben spoedig het, de Provencaalse vorm
kenmerkende, refrein laten vallen, maar zij hebben de andere elementen aan de
oostelijke streken doorgegeven, terw.ijl inmiddels ook de Nederlanden het Tagelied hadden overgenomen.
Onder de in ditzelfde hoofdstuk besproken motieven behandelt Prof. Hatto
ook het vrijen bij de waterkant (langs een rivier, een beek of bij een waterput),
dat nochtans alleen in niet-Europese dageraadslyriek als motief schijnt voor te
komen. Schijnt het water in andere amoereuze lyriek van ons kontinent, ook van
onze streken, wel zijn aantrekkingskracht op verliefde harten uitgeoefend te
hebben – men denke o.a. aan Van der Noots vertaling van Ronsards Je vy ma
n ym phe ... – bij dageraad blijken (in de po^ezie) minnende harten uitsluitend
binnenskamers te vertoeven. Ook dit verschijnsel kan, zoals het met vele in de
hier behandelde poezie voorkomende fenomenen het geval is, het gevolg zijn
van de litteraire stylering die vaak sterker is geweest dan de reele toestanden
waarin minnaars en hun zangers zich bevonden.
Naar de po'ezie zelf brengt ons, dan het tweede deel met zijn vijftig hoof dstukken die aan evenveel taalgebieden gewijd zijn (van Egypte tot de Marquesaseilanden) . De Nederlanden zijn er met niet minder dan 12 teksten vertegenwoordigd. De keuze en de vertaling in het Engels hiervan zijn van de hand
van Prof. L. Forster (Cambridge) , een van Prof. Hatto's naaste medewerkers.
Deze bloemlezing heeft hij laten voorafgaan door een tamelijk uitvoerige studie
waaraan wij nog even onze aandacht willen wij den.
Prof. Forster heeft, nadat hij reeds met Prof. Bowne (Bangor) de neo-latijnse
lyriek behandeld had, de Nederlandse dageraadspoezie voor zijn rekening willen
nemen, omdat twee aangezochte collega's niet op een uitnodiging tot collaboratie
hadden kunnen ingaan. Hij heeft daarentegen wel op de hulp van Nederlandse
filologen en literatuurhistorici als Dr. J. J. Mak (die zelf reeds een opstel over
De Wachter in het Reder? kersdrama geschreven heeft), Prof. Dr. W. Gs. Hellinga
en Prof. Dr. Th. Weevers kunnen rekenen, die hem blijkbaar interessante
gegevens verstrekt hebben. Prof. Forsters bij drage – de eerste algemene studie
die aan het Eoos-thema in de Nederlandse minnelyriek gewijd is – mag in het
geheel van het werk als een interessante aanwinst beschouwd worden. Meer dan
eens heeft de hoofdredacteur trouwens uit zijn opstel belangrijke elementen voor
zijn synthese kunnen halen.
De auteur vindt in de lyriek uit de riddertijd slechts een voorbeeld waarin het
door Prof. Hatto aangeduide thema behandeld wordt, en wel het lied uit het
Gruuthuse-handschrift So wie hi lieue in ruste left, dat tot een verzameling
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Nederlandse lyriek behoort, waarin een Duits taalvernis opvallend is. Het vermoeden dat hierdoor gewekt wordt krijgt bevestiging in het feit dat het eerste
frekwente optreden van „wachterliederen" (een moderne benaming voor een
liedsoort die in de 15 e en de 16e eeuw bij ons met een aan het Duits ontleende
term „dageliet" aangeduid wordt) zich voordoet in een periode waarin de betrekkingen tussen de Nederlandse gewesten en de Rijnstreek nogal nauw zijn. Van
sommige pier, meestal uit het Antwerps liedboek van 1544 geciteerde en bcsproken teksten is het ook niet onmogelijk dat ze uit het Duits vertaalde of naar
Duitse voorbeelden bewerkte liederen zijn, zodat Duitse invloed bier eveneens
allerminst tot de onmogelijkheden behoort.
In het Antwerps liedboek is op vele plaatsen reeds de invloed van de rederijkers zichtbaar. Van hen bezitten wij ook een toneelstuk (Reinier Pouwelsz'
Tspel van de Christenkercke) waarin een merkwaardige dramatisering en transpositie op het religieuze vlak van het alba-thema gegeven wordt. Andere rederijkers hebben in Den Handel der Arnoereusheyt (1583 en 1621) eveneens
bekendheid met het thema getoond. De 17e eeuw is in Forsters verzameling
vertegenwoordigd door Bredero's sonnet Van dat Aurora vroech... en Hoofts
Galathea en Nydige tit, terwij 1 in een „supplementary note" ook nog gewezen
wordt op het bestaan van een parodie op de Renaissancistische droomgedichten
waarvan Bredero's gedicht een voorbeeld is, nl. het sonnet uit Den Bloem-hof
(1608) : 'T slaeplaken in de mont.
Met deze teksten eindigen Forsters overzicht en bloemlezing. Waarom zij
precies ophouden bij „the nascent age of Baroque" is ons niet erg duidelijk,
aangezien in andere afdelingen de lijn tot in de 20ste eeuw wordt doorgetrokken.
Dit betekent dan ook dat wij o.a. Poots Uchtentstont en wellicht nog meer teksten
moeten missen, maar het is niet onmogelijk dat de auteur die zich tot doel gesteld
had de geschiedenis van een „genre" in de Nederlandse taal te behandelen,
gemeend heeft dat latere perioden hieraan geen noemenswaardige wijzigingen
aangebracht hebben. Daarom ook kan men het hem niet euvel duiden dat hij
niet alle voorbeelden van het thema waarop Prof. Hatto zijn medewerkers onderzoekingen heeft laten verrichten in zijn tack betrokken of vermeld heeft. Aan
het algemene, vaak gedetailleerde beeld, dat Prof. Forster ons thans voorhoudt
zou inderdaad ook weinig geretoucheerd moeten worden door b.v. nog de vo1gende thans niet door hem genoemde teksten te laten meespreken : Matthijs s de
Casteleins lied My docht dat ick in roode rooskens lack, Anna Bijns' refrein
Recht tusschen slapen en waken, als thaenken crayt (N.Ref., LXXIII, waarvan
vooral de laatste strofe het thema weergeef t) , en Hoofts sonnet M?Jn lief, m?Jn
lief, min lief... dat tegelijkertijd zoveel gelijkenis met Tesselschades t'Amo mia
vita (ofschoon geen dageraadsgedicht) en met het wel opgenomen klinkdicht van
Bredero vertoont. Wij hoeven bier niet te wijzen op gedichten of liederen die
de ontmoeting der Belief den bij dageraad beschrijven – Prof. Forster heeft zijn
onderzoek uitsluitend tot afscheidsliederen beperkt -- doch waar de schaarsheid
van vergeestelijkingen van het wereldlijke thema hem in onze literatuur ver75

baast, is het wellicht niet oninteressant de aandacht te vestigen op een gedicht
van Lucas Van Mechelen in zijn Den B4jden Requiem van 1631. In het 59ste
lied uit de genoemde bundel wordt de ontmoeting „Ontrent den morghen
stonde" van de ziel met Christus beschreven die haar medeneemt naar een „blij
landouwe", waar de ziel „In lief de Gods ontsteken" geestelijke genoegens smaakt.
Prof. Forster zelf wijst op de verwerking van enkele dageraadsmotieven in
gedichten uit het Deuoot ende pro f itel yck boecxken van 1539. Nog voorbeelden
hiervan kan men vinden in Prof. Axters' At ystiek Brevier (deel III) .
De teksten die wij hier ter aanvulling vermeld hebben – wij hadden er ook nog
een afscheidstafereel uit het Esbatement van den Lu?jstervinck (vss. 348-360)
kunnen bijvoegen – zijn gedeeltelijk uit de Zuid- en gedeeltelijk uit de Noordnederlandse literatuur afkomstig, en in verband met de oorsprong-aanduiding
zouden wij Prof. Forster nog graag deze vraag stellen : Waarom wordt alleen het
gedicht uit het Gruuthuse-handschrift Flemish genoemd en worden alle andere
teksten, ook de zes gedichten uit het liedboek dat Jan Roulans ons nagelaten
heeft Dutch geheten ? Van de gedichten uit het Antwerps liedboek is het Noordnederlands karakter toch geenszins bewezen ?
Dit vermindert natuurlijk geenszins onze grote waardering die wij voor Prof.
Forsters studie, bloemlezing en vertaling koesteren en bij deelt volledig in de
grote bewondering die wij moeten uitspreken tegenover de hele door Prof.
Hatto geleide onderneming, die als vrucht van jarenlange onderzoekingen en
buitengewone eruditie binnen het raam van het comparatistische literatuuronderzoek, dat bier in zeer mime zin werd opgevat, moeilijk haar weerga zal
vinden.
L. ROOSE

VERDER ONTVINGEN WI J :
ADA DEPREZ : Brieven van, aan en over Jan Frans Willems 1793-1846. Algemene
Inleiding, Delen I en II, VIII + 384 blz. en 571 blz. -- Teksten I, 1812-1824,
VII + 545 blz. ; Aantekeningen I, 1812-1824, VIII + 264 blz. „De Tempel",
Brugge, 1965 : Algemene Inleiding ; 1966: (Teksten I en Aantekeningen I)
(Rijksuniversiteit te Gent : Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren
en Wijsbegeerte, 138e, 139e, 141e en 142e aflevering) .

Dit zijn de eerste vier volumes van een monumentale uitgave die de redactie
van dit tijdschrift bij de voltooiing van het werk door een bevoegd medewerker
zal laten beoordelen. Gezien de belangrijkheid van opzet en uitwerking dezer
uitgave achten wij het wenselijk onze lezers thans reeds op de hoogte te brengen
van wat in de verschenen delen bereikbaar werd gesteld.
De Algemene Inleiding bevat, na een aantal beschouwingen over het nut en de
methode van brievenuitgaven in het algemeen en van die in verband met J. F.
Willems in het bijzonder, een gedetailleerde „bronnenbeschrijving", zijnde een
overzicht vatz de verzamelcentra der autografen die bij de uitgave betrokken wer76

den. Hierop volgt een chronologische „lijst van brieven en documenten 18121874" die voor 2291 teksten de afzender, bestemmeling, verzendplaats en datum,
huidig bewaarcentrum en andere wetenswaardigheden bekendmaakt, waarbij ook
een „lijst van verloren brieven" gevoegd is. Het tweede deel van de Algemene
Inleiding brengt een „li j st van correspondenten" met korte biografische nota,
vermelding van de geschreven of ontvangen brieven en een bibliografie over
ieder van de bewuste personen. Wij vinden er ook nog een ver-reikende stamboom
van J. F. Willems en een 200 blz.-tellende bibliografie van en over de vader van
de Vlaamse Beweging.
Teksten I biedt ons de diplomatische uitgave van de 281 brieven die tij dens
de periode 1812-1824 door, aan en over J. F. Willems geschreven werden, terwijl
het vierde volume 246 bladzijden „Aantekeningen" brengt waarin alle in de
brieven vermelde realia geduid worden.
Reeds nu blijkt dat met deze publicatie een buitengewoon-belangrijke bron
voor onze kennis van de literatuur, de f ilalogie en het geestesleven in het algemeen van de eerste helf t der 19e eeuw ter beschikking zal worden gesteld.
Van de uitgeverij A. W. Sij thaf f -Leiden ontvingen wij
ANTHONIE 'DONKER : V in very. De bezetting en het verzet in verzen op de voet
gevolgd door... met medewerking van E. G. Groenveld. 1965. 188 blz. 95 F.
Van dezelfde uitgeverij in de reeks Aurea, Literaire Kartons
JAN-WILLEM OVERVEEM : Eenentwintig (verhalen) . 1956. 60 blz.
F. W. HEERIKHUIZEN : Als de wind ophoudt (gedichten) . 1966. 47 blz.
J. H. VAN DIJK : Het recht van de buit (gedichten) . 1966. 29 blz.
EDWARD VALENS : Het paard van Troje (verhaal). 1966. 95 blz.
MARIE DE GROOT : Amsterdam. Get jdenboekje (gedichten). 1966. 48 blz.
Van de uitgeverij en Sij thof f -Leiden/Heinemann-Londen, in de reeks Bibliotheca
Neerlandica
HERMAN TEIRLINCK : The Man in the Mirror. Translated into English by James
Brockway. 1963. 182 blz.
GERARD WALsCHAP : Marriage/Ordeal. Translated into English by A. Brotherton. 1963. 234 blz.
Van de uitgeverij N.V. W. H. Thieme & Cie-Zutphen:
PROF. DR. A. VAN LOEY : Schon f ells Historische Grammatica van het Nederlands.
Verzorgd door... met medewerking van Dr. M. Schonfeld. Zevende druk, 1964.
368 blz.
DR. A. WEYNEN : Zeventiende-eeuwse taal. Vierde druk, 1965. 427 blz.
ALDERT WALRECHT : Concrete Grammatica. Twee delen met concrete grammaticales en sleutels. 1965. 88 en 93 blz.
In de reeks Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen, uitgegeven
door J. B. Wolters-Groningen :
77

Nr. 10, PROF. DR. J. A. HUISMAN : Het Nederlands tussen dialect en wereldtaal.
1965. 16 blz.
Nr. 12 : PROF. DR. K. HEEROMA : Taal en tales. 1965. 22 blz.

Van de uitgeverij S. Fisher-Frankfurt am Main
Thomas Mann. Eine Chronik seines Lebens zusammengestellt von Hans Burgin
and Hans-Otto Mayer. 1965. 284 blz.
Van de J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung-Stuttgart
WOLFGANG JAHN: Ka f kas Roman „Der Verschollenen" (,,Amerika"). 1965.
158 blz. (Germanistische Abhandlungen 11) .
KLAUS sCHROTER :.fin f ange Heinrich Manns. Zu den Grundlagen seines Gesamtwerkes. 1965. 198 blz. (Germanistische Abhandlungen 10) .
IIARKER FAIRLEY : Heinrich Heine. Eine Interpretation. Deutsche Ubersetzung
von Laura Hofrichter. 1965. 185 blz.
FRIEDRICH SENGLE : Arbeiten zur deutschen Literatur 1750-1850. 1965. 243 blz.
Van de uitgeverij W. Kohlhammer-Stuttgart :
FRANZ SCHMIDT : Zeichen and W/irklichkeit. Linguistisch-semantische Untersuchungen. 139 blz.
Goethe Worterbuch. Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, der Akademie der Wissenschaften zu Gottingen and der
Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Erster Band, 1. Lieferung A – abrufen. 1966. 128 blz.
Van de uitgeverij Kiepenheuer & Witsch-Keulen
GUSTAV HERLING: Der Turm and die Insel. Zwei Erzahlungen. Aus dem
Polnischen ubersetzt von Maryla Reifenberg. 1966. 196 blz.
HEINRICH BOLL: Ende einer Dienstfahrt.
ahrt. Erzahlung. 1966. 252 blz.
J. D. SALZNGER : Neun Erzahlungen. Aus dem Amerikanischen ubersetzt von
Elisabeth Schnack, Annemarie and Heinrich Boll. 1966. 269 blz.
GUNTHE'R SEUREN : Lebeck. Roman. 1966. 269 blz.
BRENDAN BEHAN : Der Spanner. Roman. Aus dem Englischen ubersetzt von
Annemarie and Heinrich Boll. 1966. 201 blz.
DIETER WELLERSHOF: Ein schoner Tag. Roman. 1966. 283 blz.
Van de Basilius Presse A.G.-Basel
Plakate. 1966.

f ugendstil.

Van het Secretariaat van de Kon. Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde
to Gent :
DR. R. G. VAN DE VELDE : De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status questionis over de studie van het Gotisch en het Krimgotisch. 1966. 379 blz.
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Van de uitgeverij G. A. van Oorschot-Amsterdam :
MIGUEL DE CERVANTES SAAVREDA : Voorbeeldige Novellen. Vertaald door E.
De Bock. 1966. 458 blz. f 17,50.
Van de uitgeverijen Em. Querido-Amsterdam en J. B. Wolters-Groningen
in de reeks „Kort en Goed"
H. Marsman voor de Spiegel, bijeengebracht door DR. A. L. SOTEMANN. 32 blz.
CYRIEL BUYSSE : Krachten. Gekozen en ingeleid door CLEM. BTTTREMIEUX.
(Verhalen : Het Hofje en Fonder de Beul) . 31 blz.
A. KOOOLHAAS : Zonder Mia. Een dierenverhaal. Gekozen en ingeleid door
KEES FENS. 32 blz. Per deel, ingen. f 2,2 5.
Van de uitgeverij Van Gorcum & Comp. N.V.-Assen :
DR. G. H. BUYSEN : Durandus' Rationale in spätmittelhochdeutscher Ubersetzung. Das vierte Buch nach der Hs. CVP 2765. 1966. 370 blz. Geb. f 35.
Van De Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns-Pretoria :
erate gelewer op Algemene Vergadering van Suid-Afrikaanse Akademie vir
Referate
Wetenskap en Kuns, 30 Junie-2 Julie 1966, Universiteit van Stellenbosch. 420
blz. Hierin o.a. Prof. P. C. Coetzee : Die Afrikaner en die massaliteratuur, blz.
51-65 en Prof. W. De Pauw : Suid-Afrika bU Albert Verwey, blz. 348-355.
Van de Rijskuniversiteit te Gent, Faculteit der Letteren en W ij sbegeerte
Studia Germanica Gandensia VIII, 1966. 285 blz. Met de volgende bijdragen :
J. Deschamps en M. Gysseling, De Fragmenten van de Limburgse Aiol (blz.
9-72) ; A. M. Musschoot, De poezie van F. Schmidt-Degener (73-114) ; Peter
S. Macaulay, The Play of the Harrowing of Hell as a Climax in the English
Mystery Cycles (115-134) ; A. Brisau, The Yellow Book and its Place in the
ka and kein End e : Zur
Eighteen-Nineties (135-172) ; H. Uyttersprot, Franz Kafka
Text gestaltungs f rage (173-246) ; Bodil Verhaegen, Xavier Marmier, Zweden
en de Zweedse Literatuur (247-285).
Van de Uitgeverij Heideland, P.V.B.A.-Hasselt
Bibliografieie van de Vlaamse tUdschri f ten door Dr. Rob. Romans en Dra.
Hilda Van Assche, Reeks I, Vlaamse literaire tij dschrif ten van 1930 tot en met
1958, Afl. 8 : De tUdschri f ten opgericht tussen 1948 en 1952 (Belgica, Voorpost, Limburgse Stemmen, Tijd en Mens, De Meridiaan, De Kunst-meridiaan,
De Derde Ruiter, Pijpkruid). 1966. 204 blz. Prijs : 260 fr.
Afl. 9 : De t?jdschri f ten opgericht in 1953 (De Tafelronde, Taptoe, Pan, Het
Cahier) . 1966. 233 blz. Prijs : 260 fr.
Afl. 10 : De tUdschri f ten opgericht in 1954 en 1955 (Het Antenneke, Mandragora, Beeld, Cyanuur, Gard Sivik, Basia/Europa) . 1966. 199 blz. Prij s : 260 fr.
In deze laatste drie afleveringen zijn de opstellers enigszins afgeweken van
hun oorspronkelijk opzet (zich in hun bibliografie te beperken tot de jaren
1930-1958), wat zij in de Verantwoording bij Afl. 8 als volgt rechtvaardigen
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„1° Enkele tijdschriften, die voor 1958 startten, hebben op dit ogenblik reeds
opgehouden to verschijnen, zodat de behandeling van het tijdschrift in globo
zich opdrong...
2° Deze en andere tijdschriften zijn van doorslaggevende betekenis voor de
vernieuwing, die de laatste j aren definitief is doorgebroken, zodat een zover
mogelijk in de tijd doorgedreven opname meer dan gewenst bleek...
3^ 0 Door de begrenzing 1958 te handhaven zouden niet minder dan 35 jongeren-tijdschriften, die na 1958 gesticht werden, in onze bibliografie niet
vertegenwoordigd zijn. Daarom hebben, gezien de datum van afwerking van ons
manuscript, voor deze achtste aflevering 1964 en voor de volgende 1965 als
einddatum gekozen.”

Uit Reeks II, Vlaamse niet-literaire tijdschriften van 1886 tot en met 1961,
ontvingen wij
Aflevering 2, Leuvense B^dragen en BUblad, 1964. 463 blz. Prijs : 450 fr.
Dit overzicht bestrijkt de jaren 1896-1961, zijnde de eerste 50 jaargangen van
het tijdschrift. De opstellers blijken alles in het werk gesteld te hebben om de
bruikbaarheid van hun bibliografie zo hoog mogelijk op te voeren. Alles wat
ooit in de Leuvense B dragen en het BUblad gepubliceerd wend staat hier vermeld. Bij sommige titels van bijdragen werd ter wille van de duidelijkheid een
toelichting gevoegd. De Kroniek werd tematologisch ingericht en de talrijke
over de Kroniek verspreide berichten van overlijden zijn niet alleen samengebracht en alfabetisch geordend, doch tevens aangevuld met de data van geboorte
en afsterven. Tenslotte werden in een overzichtelijke tabel de Nederlandse
teksten, die in de Leuv. Bjdr. voor het eerst gepubliceerd werden, alfabetisch
op naam van de uitgever gerangschikt. Tegenover de vroegere berustplaats wordt
niet alleen de huidige vermeld, maar ook de signatuur, waaronder het handschrift
of de oude druk thans geregistreerd is.
Op het bibliografisch gedeelte volgen drie registers, een op de medewerkers
aan het tijdschrift, een tweede drievoudig personenregister (een met de namen
der auteurs van wie een werk besproken wordt, een met de namen van die
auteurs van wie een bepaalde aktiviteit vermeld wordt en een dat verwijst naar
schrijvers en geleerden aan wie een huldealbum gewijd werd) en een uitvoerig
zakenregister.
De volledigheid van het materiaal en de wijze van bewerking van dit
materiaal maken deze bibliografie tot een bijzonder nuttig werkinstrument,
waarvoor Dr. Roemans en Dra. Van Assche de dank van alle filologen (in
ruime zin) verdienen. Als de opsteller van onderhavige mededeling moeten
ervaren heeft dat een van zijn recensies (op blz. 161 : R 96) op naam van een
ander medewerker vermeld staat, kan hij dat alleen als een noodlottig toeval
beschouwen en kan hij op grond van verschillende steekproeven verzekeren dat
deze bibliografie met bijzondere akkuratesse werd opgesteld.
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SPIEGEL DER LETTEREN
verschijnt viermaal per jaar ; ± 320 blz. per jaargang.
De abonnementsprijs bedraagt voor Belgie 225 fr. ; voor Nederland f 16,25.
Voor abonnementen wende men zich tot Boekhandel De Pioen p.v.b.a. en
voor advertenties tot Uitgeverij Dc 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 ATTENTIE VAN DE MEDEWERKERS
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DE ONMOGELIJKE ERNEST STERN
EEN STRUCTUURASPECT
VAN ,,MAX HAVELAAR"
Multatuli's Max Havelaar heeft nagenoeg een eeuw lang moeten
wachten op een inductieve analyse van zijn structuur. Nochtans werd die
structuur van meet af aan aangevoeld als het meest opvallende en verwarring stichtende kenmerk van het boek. De Havelaar, die lange tijd
het voorwerp was van extra-literaire polemieken, heeft op een striktliterair, dus ook op een structureel commentaar moeten wachten tot
daartoe, op het vlak van de romantheoretische bezinning en methode, de
tijd rijp was. Ongeveer 100 jaar na de eerste publikatie op 7 mei 1860,
was die tijd gekomen. In het herdenkingsjaar wijdde R. P. Meyer aan
het boek een ,,commemorative address" waarin inzichten van structurele
aard verwerkt werden. 1 In 1962 verscheen de eerste uitvoerige structu
rele analyse door Prof. Dr. J . C. Brandt Corstius in de bundel essays
die het Multatuli-Genootschap publiceerde naar aanleiding van de
honderdste verjaardag 2 Nadien schreef J . J . Oversteegen in het oktobernummer 1963 van Merlyn zijn artikel over de ,,organisatie" van Max
Havelaar . Twee recente Utrechtse dissertaties analyseerden de organisatie van het Havelaar-boek in het licht van de jongste verworvenheden
van de romantheorie, waarbij het Havelaar-onderzoek eindelijk werd
aangepakt volgens de strenge vereisten van de wetenschappelijke inductie. Frank C. Maatje promoveerde op een proefschrift over de ,,Doppel
roman", waarin de dubbelromanstructuur van Multatuli's eerste boek
uitvoerig ter sprake kwam . Ten slotte verscheen in 1966 de dissertatie
1 R. P. Meyer, Max Havelaar, 1860-1960. A Commemorative Address...
Melbourne,
1960.
2 Prof. Dr. J C. Brandt Corstius, De bouw van de Max Havelaar, in: 100 jaar Max
.
Havelaar. Essays over Multatuli door Pierre H. Dubois e.a. Rotterdam, Ad. Donker, 1962,
p. 72-84.
3 J. J. Oversteegen, De organisatie van ,,Max Havelaar", in : Merlyn,
oktober 1963,
p. 20-45.
4 Frank C. Maatje, Der Doppelroman. Eine literatursystematische Studie fiber duplikative Erzãhlstrukturen. (Studia Litteraria Rheno-Traiectina. Volumen Septimum.) Gronin

gen, J. B. Wolters, 1964.
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van Dr. A. L. Sotemann over De structuur van Max Havelaar 5 •- de
kroon op het in versneld tempo uitgevoerd werk op een veld dat een
eeuw lang braak lag. Met de publikatie van Dr. S®temanns Utrechts
proefschrift is het structureel Havelaar- onderzoek het stadium van de
impressionistisch-amateuristische onderontwikkeling eindelijk ontgroeid.
Vrij algemeen werd tot voor kort door de meeste commentatoren
aangenomen dat Multatuli op een punt in de structuur van de Havelaar
gefaald heeft, nl. in de Ernest Stern-fictie. De schrijver spiegelt de lezer
immers tot op circa 3 bladzijden voor het einde de illusie voor als zou
de jongeman uit Hamburg Ernest Stern, tewerkgesteld aan het kopijboek
op Droogstoppels makelaarskantoor, de schrijver zijn van het hele
Havelaarverhaal. Noemt men, met J. J. Oversteegen, de door Droogstoppel in de ik-vorm vertelde hoofdstukken en fragmenten de A-roman,
en de door Ernest Stern als auctorieel „ik" vertelde hoofdstukken over
Havelaar de B-roman, dan bestaat de roman-illusie -die Multatuli vanaf
hoofdstuk V (het eerste zg. door Stern geschreven hoofdstuk over Max
Havelaar) de lezer voorhoudt, erin dat de jongeman uit Hamburg die
amper een paar dagen geleden bij de Droogstoppels is aangekomen,
biezonder slecht Nederlands moet kennen, niets afweet van Lebak enz.,
niettemin op last van Droogstoppel en gebruik makend van de gegevens
in het „pak van Sjaalman" de hele Havelaarhistorie van hoofdstuk V
tot XX. in zeer snel tempo to boek stelt. Er komen in het boek, meer
bepaald in de Droogstoppelfragmenten, wel enkele raadselachtige maar
veelbetekende „hints" en knipoogjes vanwege de schrijver voor, die
dergelijke hoogst onwaarschijnlijke enscenering ironiseren ; maar de
schrijver houdt zich niettemin aan de rocamboleske mise-en-scene Droogstoppel-Sjaalman-Stern-Frits (+ eventueel Marie die zo'n nette hand
heeft en de door Stern geschreven teksten kan overschrijven, ten minste
als zij niet bij de was moet helpen) , - tot hij in de eerste regels van
zijn pamflettaire slotrede dit hele marionettenspel aan diggelen gooit,
roepende: „Genoeg, mijn goede Stern ! Ik, Multatuli, neem de pen op.
(...) het is genoeg Stern, ge kunt gaan !" 6.
Wie het boek aandachtig leest moet onmiddellijk de onwaarschijnlijkheid van de Stern-fictie inzien. Wie nader toekijkt, ziet dat het
auctorieel verteller-„ik” van de Havelaargeschiedenis onmogelijk kan
geidentificeerd worden als zijnde de jonge Ernest Stern die in het vierde
5 Dr. A. L. Sotemann, De structuur van Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar
de interpretatie en evaluatie van de roman. (2 delen) Utrecht, Erven J. Bijleveld, 1966.
Ik verwijs gemakshalve, zoals Dr. Sotemann in zijn dissertatie, naar de uitgave van
in de zg. nulde druk, bezorgd door Dr. G. Stuiveling ( Amsterdam, G. A.
Van Oorschot, 1949) . Bij elke verwijzing voeg ik tussen haakjes de paginering in het
eerste deel van het Volledig Werk (V W/ I), eveneens uitgegeven door G. A. Van Oorschot,
Amsterdam, 1950. Gemakshalve gebruik ik ook de indeling in hoofdstukken, hoewel die
in de nulde druk ontbreekt.
6

Max Havelaar

82

Droogstoppelhoofdstuk door de makelaar zelf werd geintroduceerd en
meteen voorgesteld als de schrijver van al wat volgt over Havelaar,
Oost-Indie en Lebak. Men kan voorbeelden te over aanhalen om de
onhoudbaarheid van de romanfictie, m.a.w. de onmogelijkheid van
Ernest Stern als ik-verhaler van de Havelaarhoof dstukken, te illustreren.
In de Havelaar- literatuur werden daarvan tot voor kort slechts een paar
bewijsplaatsen (en vaak dezelfde !) geciteerd, zodat mag worden aangenomen dat de demonstratie van genoemde „onmogelijkheid" nooit
ten gronde werd aangevat.
In zijn opstel Over het handschrift t van de Havelaar, verschenen als
inleiding tot de nulde druk, schrijft G. Stuiveling aangaande de Sternfictie, die zo vaak als „mislukt" wordt beschouwd : „Er zijn tenslotte
in de tekst zelf nog enkele kleine, bij nauwkeurig onderzoek te ontdekken
gegevens, die misschien jets verraden over het ontstaan van dit boek ;
en wel het foutieve gebruik van de ik-vorm op plaatsen, waar onmogelijk
de Hamburgse jongeman Ernest Stern, maar alleen de indische ambtenaar
Douwes Dekker kan zijn bedoeld" . Stuiveling citeert als voorbeeld de
zin uit het begin van hoofdstuk V: „Dikwijls als ik dien weg langs
Bing,..." 8 . De lichtjes herwerkte tekst van deze inleiding verscheen
ook in de essaybundel 100 jeer Max Havelaar. Daar citeert Stuiveling
nogmaals de zin uit hoofdstuk V als illustratie bij het „foutieve gebruik
van de ik-vorm" 9 . J. C. Brandt Corstius noemt de ik-verteller van het
Havelaarverhaal „Stern-Sjaalman", maar houdt zich verder niet met de
onmogelijke Ernst Stern bezig 1 °. Dr. H. H. J. De Leeuwe concludeert
uit zijn stijlanalyse : „Multatuli's Max Havelaar is een taalkunstwerk
dat getuigt zowel van een verbazingwekkende beheersing van het metier
als van een grote bezieldheid. EenF voorbehoud moet er gemaakt worden: de fictie dat Stern de auteur is, is niet gelukt" 11 . Dr. De Leeuwe
citeert twee voorbeelden om de onmogelijke identificatie van het
verteller-ik als zijnde Ernest Stern aan te toners: het voorbeeld door
G. Stuiveling aangehaald, en een andere tekst over de „liplappen" in
hoofdstuk VII 12 . J. J. Oversteegen van zijn kant stelt : „een volledige
gelijkstelling van de ,ik' van roman B met Stern, is zeker onjuist" ; hij
voegt eraan toe dat men verwikkelingen „tot in de kleinste onderdelen"
mag verwachten eens dat deze fictie onhoudbaar blijkt te zijn, maar
Nulde druk, p. XIII.
Nulde druk, 39 (VW I, 54) .
9 Garmt Stuiveling, Rondom het handschrift t van de Max Havelaar, in: 100 jaar Max
Havelaar, p. 34. Zie ook: Garmt Stuiveling, Van Douwes Dekker tot Max Havelaar, in:
Rekenschap. 2e druk, Amsterdam, Querido, 1947, p. 97-133.
10 J. C. Brandt Corstius, o.c., p. 80 en 81.
11 Dr. H. H. J. De Leeuwe, De stUl van de Max Havelaar, in : 100 jaar Max Havelaar,
p. 112.
12 Nulde druk, 70 (VW 1, 92) .
8
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geeft geen voorbeelden 13 . Dr. Sotemann heeft de kwestie voor het eerst
grondig aangepakt en citeert een twintigtal bewijsplaatsen, waaruit eveneens blijkt dat de thesis van G. Stuiveling als zou in de meeste gevallen
een dubbele interpretatie mogelijk zijn (het ik zou evengoed kunnen
geidentificeerd worden met Stern als met Douwes Dekker) op haar
beurt onhoudbaar is 14. In elk geval heeft de demonstratie van Dr.
Sotemann aan de Ernest Stern-fictie elke schijn van waarschijnlijkheid
ontnomen : Stern blijkt het meest fictieve structuurelement van de hele
Havelaar te zijn.
Eer ik op die interpretatie van Dr. Sotemann inga, moet ik nog een
ander aspect te berde brengen dat ik met mijn onderzoek naar de
„onmogelijkheid" van Ernest Stern wil combineren. Hoe verrassend het
ook moge klinken, dit aspect van het Havelaar- onderzoek, door S®temann
om principiele en methodische redenen verwaarloosd, is precies de
ontstaansgeschiedenis van het boek. Ik meen dat het niet volstaat de
onmogelijkheid van de Stern-fictie alleen op zuiver interne gronden te
demonstreren, zoals in het recente Utrechtse proefschrift over de structuur van Max Havelaar gebeurde ; die ongerijmdheid moet verband
houden met de ontstaansgeschiedenis van de roman. Ik ben er mij van
bewust dat ik mij hiermee helaas bij gebrek aan vaststaande feiten of
nog beschikbare gegevens uit de ontstaanstijd (het oorspronkelijke handschrift is immers verlorengegaan) – op het drijfzand van de hypothese
zal begeven, hetgeen mij op het eerste gezicht slechts zeer wankele
steun kan verschaf f en, vooral wanneer men de argumentatie van Dr.
S®temann ernaast legt, die zijn structureel onderzoek wetens en willens
beperkte tot de analyse van de tekst, ja van een tekst, nl. de nulde druk
(in feite het overgeschreven handschrift van de Havelaar) . In het licht
van het streven naar intern-structureel onderzoek dat Dr. Sotemann met
schitterende methodische consequentie op de Havelaar toepaste, moet
zo'n poging om de structuur van een roman in verband te brengen met
(bovendien grotendeels hypothetische) gegevens uit zijn antstaansgeschiedenis, wel ruiken naar het thans zo geminachte biografisme.
Ik loop – eveneens wetens en willens – dit risico, omdat ik ervan
overtuigd ben dat de Max Havelaar ^a©k als onderwerp heeft de ontstaansgeschiedenis van de Max Havelaar, omdat, anders gezegd, Multatuli's eerste roman ook een roman over precies die roman bevat. Die
roman over de roman verhaalt precies „hoe het is toegegaan", om het
met Droogstoppels woorden te zeggen. De structuur van de Max Havelaar als „roman over de roman" laat ik nu vender buiten beschouwing.
Ik zal enkel handelen over de ongerijmdheid van de Stern-fictie in
haar relatie tot de ontstaansgeschiedenis van het boek. Ik ben ervan
13
14
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J. J. Oversteegen, o.c., p. 23.
Dr. A. L. Sotemann, o.c., p. 46 en 209, noot 49.

overtuigd, dat, wanneer ook de reconstructie van de wordingsgeschiedenis van de Havelaar helaas voor een deel hypothetisch zal moeten
blijven, niettemin precies de nauwkeurige lectuur van de ,,foutieve"
ik-zinnen in het Havelaar-verhaal enig licht kan werpen op de manier
waarop dit boek is gegroeid uit een oorspronkelijk project naar de
structuur die in het overgeschreven handschrift voor ons ligt.
Ik tracht in feite een grond van waarschijnlijkheid te geven aan
de onwaarschijnlijkheid van Ernest Stern, en meteen aan een vermoeden
dat ik van meet af aan heb gehad bij de lectuur van Max Havelaar en
van de brieven uit de Lange incubatieperiode van het boek. Dit vermoeden vond ik ook bij anderen geformuleerd. G. Stuiveling, bij voorbeeld,
bespreekt het ,,foutieve gebruik van de ik-vorm" in het raam van zijn
pogingen om de groei van de Havelaar te reconstrueren tot op het
ogenblik dat hij in zijn nulde-druk-vorm te Brussel werd ineengelijmd,
en besluit: ,,Met enige waarschijnlijkheid kan men hieruit de conclusie
trekken, dat de beschrijving van de aankomst te Lebak de aanhef van
de roman vormde, terwijl pas in een tweede stadium, hoe spoedig ook
gevolgd, de gestalten van Droogstoppel en Stern ervoor zijn toegevoegd" 15 In 1962 klonk het besluit van G. Stuiveling aan het eind
van het herwerkte opstel van 1949 minder aarzelend : ,,Waarschijnlijk
moest dus de beschrijving van de aankomst te Lebak de aanhef van de
roman vormen, en zijn in een tweede stadium, hoe spoedig ook, de
gestalten van Droogstoppel en Stern erváór
g toegevoe d" '. Dr. De
Leeuwe maakt dit vermoeden van G. Stuiveling tot het zijne, maar
concludeert nog iets stelliger : ,,Met aan zekerheid grenzende waasschijn
lijkheid kunnen wij concluderen, enz." 17 Dr. De Leeuwe voegt eraan
toe : ,,Misschien zou een gespecialiseerder onderzoek dan bier verricht
werd, nog veel over de genese van dit uitzonderlijke boek, dit kunstwerk
sui generis, aan het licht brengen" De meer gespecialiseerde analyses
van J . J. Oversteegen, Fr. C. Maatje en A. L. Sötemann houden zich
principieel niet met de genese van het boek bezig. Uit methodologische
overwegingen zetten zij alle informatie die van buiten het boek komen
kan, principieel buitenspel. Zij gaan niet ,,buiten bun boekje" - wat
Dr. Sötemann betreft, zelfs niet buiten de nulde druk. Ik meen echter
op grond van een aandachtige lectuur van de Havelaarhoofdstukken
(en van de hele rest !) de lijn van stijgende stelligheid die in de teksten
van Stuiveling en De Leeuwe merkbaar is (,,Met enige waarschzjnljkheid - Waarschjn4jk - Met aan zekerheid grenzende waarschjnljk
heid") nog even te mogen doortrekken.
Nulde druk, P. XIII.
G. Stuiveling, Rondom het handschrift van de Max Havelaar, P. 34.
Dr. H. H. J. De Leeuwe, o.c., p. 113.
18 ibid.
15

16

17
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Ik geef er mij ten slotte nog rekenschap van dat wat ik poog te doen,
in feite op een cirkelredenering berust : de onmogelijke Ernest Stern
staaft onze vermoedens nopens de ontstaansgeschiedenis ; de ontstaans.
geschiedenis verklaart de onmogelijke Ernest Stern. Ik kan daar enkel
op antwoorden dat, ook wanneer de hele onderneming logisch gezien
een cirkelbeweging zou beschrijven, de zaak zelf nog boeiend genoeg
blijft en, bovendien, dat de hele Max Havelaar, gezien als roman over
de roman, als roman die óók zijn eigen ontstaansgeschiedenis tot voorwerp heeft, misschien zo rond zou kunnen zijn als een... cirkel. Zo er
een cirkelbeweging is, dan is zij voor mijn part toch niet vicieus.

Laten we nu Sterns teksten voor zichzelf spreken. De teksten over
de weg, die van Pandeglang naar Lebak leidt, en over de Jiplappen"
hoef ik niet meer te citeren. Ook de al te duidelijke passages, waar „ik"
zegt dat hij in Indi^e geweest is en zich gedraagt als een oude Indic-rat
(als voorbeeld : Nulde druk, 187 ; VW 1, 235-236: „Hij zeide : a.s.
Ieder die in Indie geweest is zal mij verstaan") , of dat hij Maleis kent
(als voorbeeld: Nulde druk, 198 ; VW
248), laat ik buiten beschouwing. Al te grove ongerijmdheden zoals het verbijsterend tempo waarin
Stern met de Havelaargeschiedenis in het Nederlands klaarkomt 19, laat
ik eveneens onbesproken. Ik voeg er een reeks andere aan toe, waaronder
,,bewijsplaatsen" die Dr. S®temann onvermeld of onbesproken laat of
waarvoor hij een m.i. onbevredigende verklaring geeft.
Op de eerste bladzijde van Sterns „geschrijf" lezen we : „De koetsier
klapte met de zweep, de loopers -- in EUROPE. zou men, geloof ik, zeggen
`palfreniers', of liever er bestaat in EUROPA niets wat met deze loopers
overeenkomt, – die onvergelijkbare loopers dan, enz." 20 . De inlassing
„in 'EIJIROPA zou men, geloof ik, zeggen" werd blijkbaar geschreven van
het standpunt van de koloniale ambtenaar, die Europese en Indische
gegevens, in case de terminologie lopers-palfreniers, kan vergelijken.
Neemt men aan dat het Stern-ik zoals Droogstoppel het ons presenteerde en zoals Multatuli zelf ons verzoekt erin te geloven, zulke zin
schreef, dan kan men zich de vraag stellen hoe Stern het "verschil kan
kennen tussen die termen, vermits hij geen benul heeft van de Bingen
die ze aanduiden. De Europeaan Stern zou bovendien veeleer schrijven :
„hier, bij ons, zou men, geloof ik, zeggen enz." Hier kan men natuurlijk

I,

19 Omgekeerd zijn de germanismen in Sterns teksten niet relevant, want ze komen overal
bij Multatuli voor.
20 Nulde druk, 39
(VW I, 54). Vergelijk met Nulde druk, 171 (VW I, 215) , waar
spraak is van „ons staatsbestuur" en met Nulde druk, 139: „Ik weet niet welke uitdrukking
in Nederland het denkbeeld teruggeeft dat men in Indie hecht aan het woord : 'erf' "
waarover meer in foot 29.
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van meet af aan opwerpen : wat de voorgewende ik-verteller, nl. Stern,
hier schrijft, stond allemaal letterlijk in het pak van Sjaalman en hij
moest het maar overschrijven ! - Ja, maar zó stelt Multatuli de zaken
nu eenmaal niet voor. Sterns taak bestaat er precies in, met behuip van
Frits ,,die een lijstje van woorden met twee ee's heeft" en met behuip
van een paar aanwijzingen van de Sjaalman zelf, dat pak met documenten, brieven, notities, ontwerpen, opstellen, invallen, verhandelingen,
gedichten enz. op muziek te zetten en er het boek van te maken dat de
lezer van de Havelaar in het vijfde hoofdstuk begint te lezen. Multatuli
stelt het zo voor dat Stern meer deed dan het door Sjaalman zelf ge
schréven Havelaarboek overpennen en broksgewijze voorlezen op de
wekelijkse kransjes bij de Rosemeyers. Welnu, de conclusie van dit
betoog kan niet anders luiden dan dat die voorstelling hopeloos onhoudbaar is. Anticiperend op mijn ,,vermoeden" kan ik bier reeds
zeggen, dat voor Douwes Dekker, de Sjaalman uit de tussentijd 18561859, de Stern-fictie helemaal niet bestond op het ogenblik dat hij de
Havelaar aan mekaar lijmde, zich daardoor meteen van zijn ,,vliegen
reddende" Havelaartijd distancieerde en zich ontpopte tot de ,,klewangwettende" revolutionair Multatuli. Aandeel en invloed van Stern bij en
op het schrijven van Havelaars geschiedenis is in de geest van de schrijver zonder meer nul geweest, vermits Stern eenvoudig weg niet bestond
in Douwes Dekkers geest op het ogenblik dat hij die delen van de
Max Havelaar concipieerde en schreef. Naar mijn mening heeft de
schrijver van de Max Havelaar er nooit aan gedacht dat het auctorieel
vertellende ,,ik" Ernest Stern zou moeten zijn, die er volgens de later
verzonnen enscenering in duplikatieve romanvorm is bij-gedacht, nadat
de Havelaarhoofdstukken door een veel reeler auctorieel ,,ik" waren
verteld en te boek gesteld.
In feite verwerkte de Sjaalman zelf dus het pak van Sjaalman tot het
bock Max Havelaar. Het auctorieel verteller-,,ik" uit de Havelaarhoofd
stukken werd in feite door de schrijver zelf niet anders gedacht en
bedoeld dan als zijnde : ik-Douwes Dekker die met het schrijven aan dit
bock Multatuli aan het worden ben. Multatuli zelf heeft er trouwens
voor gezorgd dat uit de omramende Droogstoppelhoofdstukken, waarin
de Sjaalman rondloopt, voor een aandachtig lezer voldoende duidelijk
blijkt dat de Sjaalman - en niet de volslagen onbekwame en onbevoegde
Ernest Stern ! - de Havelaarhistorie schreef. Dit is dan meteen het
verschrikkelijkste boerebedrog waarvan Droogstoppel het stupiede
slachtoffer is. 1k kan al deze ironische knipoogjes naar de lezer bier niet
vermelden ; ik verwijs alleen naar de elfde clausule van het ,,pact der
triumviren" (Droogstoppel - Stern - Frits) in hoofdstuk IV, waarbij
Droogstoppel er zich domweg toe verbindt, op sterk aandringen van
Stern, Sjaalman ,,een riem papier, een gros pennen, en een kruikje inkt"
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te zenden 21 . Prof. Brandt Corstius heeft terecht de aandacht gevestigd
op die subliem-ironische suggestie van Multatuli 22 . Ze lijkt mij echter
niet een voldoende reden om de ik-verteller van het Havelaarverhaal
daarom „Stern-Sjaalman" te noemen. voor mij is dat „ik" slechts op
een manier te identificeren, nl. als ik-Sjaalman of (wat hetzelfde betekent) ik-Douwes Dekker, ex-assistent-resident in mijn Sjaalmanjaren
1856-1859. Dr. Sotemanns terminologie gebruikend zou men kunnen
zeggen dat de „authentificatie" van het auctorieel „ik" als zijnde de
auteur Stern de enige is die niet geslaagd is.
Laten wij dit echter voorlopig rusten en lezen wij verder de tekst.
Multatuli ondermijnt ook voortdurend op psychologisch vlak zijn eigen
fictie door de onwaarschijnlijk zelfzekere Loon die de genaamde Stern
aanslaat wanneer hij, genietend van zijn auctoriele privilegies, zijn eigen
werk-aan-het-boek commentarieert ten gerieve van de „waarde lezer".
Ik verwlj s bier enkel naar de bladzijden 40 en volgende in de Nulde
druk, waar de verteller met door en door Multatuliaanse stijltics een
babbeltje ten beste geeft over het vermijden van uitweidingen en er
niettemin een uitvoerige serveert, ni. de Lange uitweiding over „het
mechanismus van het bestuur". Zó zelfbewust en zelfzeker schrijft geen
klerk aan andermans (nl. Droogstoppels) boek. Z® eigengereid eigent
geen klerk zich het boek van een ander toe dat hij dat boek voortdurend
,,mijn boek" gaat noemen en op de koop toe zo vrij is even „uit te
weiden over uitweidingen" (hoofdstuk XIII) . Even ongeloofwaardig
klinkt de souvereine nonchalance van Stern die „uit de vele bouwstof f en
die er voor (hem) liggen" zomaar op eigen houtje een paar grepen
doet 23 , zich verder op eigen gezag tot een enkel voorbeeld „bepaalt" 24,
de Awaze titulatuur" in ambtelijke stukken naar eigen goeddunken
vervangt door eenvoudige voornaamwoorden 25 , zonder bezwaar afstand
doet „van alle aanspraken op echtheid der geschiedenis van Saidjah" 26,
bovendien de letterkundige waarde van dit verhaal cadeau geeft aan
wie er de „staatkundige" juistheid van wil erkennen 27 , enz. enz.
Dat de voorgewende Stern-verteller zijn boekje in de letterlijke zin
te buiten gaat, blijkt ook wel uit de vermelding van Abraham Blankaart,
een personage uit Sara Burgerhart 28 . Men mag aannemen dat de
makelaar bier precies tussenbeide komt om lucht te geven aan het gevoel
21

Nulde druk, 34 (V W/ 1, 49) .

22 O.C.,
23

p. 74.

Nulde druk, 149 (VW I, 185) .
24 Nulde druk,
155 (VIP I, 193), cfr verder nog over „mijn boek" o.a. Nulde druk,
178-179 (VIP I, 225).
25 Nulde druk,
209 (VIP I, 261) .
26 Nulde druk,
224 ( VIP I, 279) .
27 Nulde druk, 205 (VIP I, 257).
28 Nulde druk, 97 (VIP I, 122).
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van de schrijver zel f , nl. dat het in zulk kras geval toch over zijn bout
gaat met de inderdaad ongerijmde fictie. De schrijver van de Havelaar
moet op deze momenten van het assemblage-werk in het najaar 1859 te
Brussel aangevoeld hebben dat hij de waarschijnlijkheid van zijn enscenering voortdurend ondermijnde. Daarom deze – meesterlijk ironische —
verklaring langs Droogstoppel om voor deze manifeste „verschrijving"
van Stern: die schelm van een Frits, die wel meer zal gedaan hebben
dan taalfouten corrigeren, is voor deze „Abraham Blankaart" verant
woordelijk, want, zo zegt Droogstoppel, „die ABRAHAM BLANKAART is
te HOLLANDSCH voor een DUITSCHER" 29. Dat Multatuli zich gaandeweg
zelf meer en meer de onwaarschijnlijkheid van de hoe sterk ook geironiseerde enscenering heeft gerealiseerd, blijkt wel uit het feit dat hij in
de latere door hemzelf bewerkte uitgaven in Droogstoppels zin nog een
sterker dosis ironie heeft gelegd. In het Volledig JVerk (dat zoals bekend
rekening houdt met de tekstwij zigingen van 1875 en 1881) staat : „die
Abraham Blankaart is veel te Hollands voor een Duitser" . Dit sterkt
mij in de overtuiging dat Multatuli de hele mice-en-scene DroogstoppelSjaalman-Stern-Frits, die hij als romantisch-ironische zet in de structuur
van zijn Havelaar opnam, gaandeweg nog meer geIroniseerd heeft,
omdat hij de ongerijmdheid van de romaneske fictie beter inzag. Wat
zeker is, is dat de mise-en-scene de grenzen van het Droogstoppelverhaal
niet overschrijdt. Stern bestaat alleen in de geest van Droogstoppel, die
aan dit sprookje geloof hecht ; voor de schrijver van de Havelaarhoofdstukken is de Stern-fictie zonder meer onbestaande.
De psychologische onhoudbaarheid van de Stern-fictie blijkt nog uit
een paar andere passages die ik beschouw als evenveel „verschrijvingen",
doodgewoon te wijten aan de verschuiving van het auctorieel ik van de
(rele-le) Douwes Dekker naar de (fictieve) Ernest Stern. Na de uiteenzetting, over de verhouding tussen Europese ambtenaren en Javaanse
groten, waarop een bitter betoog volgt over de bronnen van inkomsten
van de Nederlandse ambtenaren, schrijft het auctorieel „ik" : „ik ben
daar bitter geworden. Wat zoudt ge denken van iemand die zulke taken
kon neerschrijven zonder bitterheid ?" 30 . (Bedoeld wordt: dear, op die
plaats in mijn boek ; niet zozeer : ginds, in de Oost.) Men kan zich
29 Nulde druk, 97 (VW 1, 123). Misschien kan de reeds vermelde tekst „Ik weet niet
welke uitdrukking in Nederland het denkbeeld teruggeeft dat men in Indie hecht aan het
woord : `erf' " (Nulde druk, 139) er ook op wijzen dat Multatuli er bij de latere tekstwijzigingen aan gedacht heeft het storende Stern-ik weg te werken, niet alleen door het
met nog meer ironie to omspelen, maar eenvoudig door het te schrappen. De editie van de
Max Havelaar in de Klassieke Galerij, Nummer 93, Tweede Druk (Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel, 1959), die hoofdzakelijk op de herwerkte tekst van 1875 berust,
heeft op blz. 191: „Het is moeilyk te zeggen welke uitdrukking in Nederland het denkbeeld teruggeeft, dat men in Indie aan 't woord 'erf' hecht". De editie in VW 1, 173
herstelt het „ik", hoewel de zinsbouw toch weer eventjes afwijkt van de Nulde druk.
3° Nulde druk, 49 (V TV I, 66) .
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moeilijk voorstellen dat Stern op zo korte tijd zozeer door de Havelaarzaak zou gemntoxiceerd geworden zijn, dat hij de verkropte bitterheid
van de Sjaalman tot de zijne zou gemaakt hebben. Een gelijkaardige
bedenking inspireert de zin „Deze tirade is me ontsnapt" op het einde
van hoofdstuk VI (na het portret van Havelaar) 31 schrijft een klerk,
hoe romantisch en dweperig hij wezen moge, z'ó geengageerd, zo persoonlijk-polemisch over het wedervaren van iemand die hij nooit gekend
heeft, over een conflict waarvan hij nooit gehoord heeft, over toestanden
die hij uit de papieren van zekere Sjaalman moet leren kennen ? Even
onwaarschijnlijk klinkt in Sterns mond de verbitterde uitval tegen het
,,ondier, tijger, Euro peaan, lezer" van dit, zz n boek in het begin van
hoofdstuk IX, juist eer Droogstoppel ingrijpt, o.m. om een paar on,
waarschijnlijkheden recht te zetten. Stern schreeuwt het daar immers
uit dat zz n ziel, zijn hart in dit boek steekt en dat er zoveel tranen op
dat handschrift vielen... Nemen wij aan dat dit allemaal door het
auctorieel Stern-ik zou moeten gesproken worden, dan is zulke pathetische bitterheid hoogst onwaarschijnlijk, want de schelm Stern zou
zich veeleer met het schrijven van dit boek geamuseerd hebben, alleen
al omdat hij ermee de onmogelijke Droogstoppel de duivel kon aandoen 32
Men leze ook nog volgende paragraaf : „Ik zeide mijne beschuldiging
te kunnen staven. Ik zal, waar het noodig is, aantoonen dat er vaak
hongersnood heerschte in streken die werden opgegeven als toonbeelden
van welvaart ; en waar de bevolking als rustig en tevreden wordt opgegeven beweer ik dat ze meermalen op het punt stond uittebersten in
woede. Het is mijn voornemen niet die bewijzen te leveren in dit boek;
ik vertrouw echter dat men het niet uit de hand zal leggen zonder te
gelooven dat die bewijzen bestaan" 33 ... Waarom zou Stern dreigen met
nog een ander boek ? Droogstoppel gelastte hem Loch maar met het
schrijven van een boek, dat over de koffieveilingen ? Vanzelfsprekend
kan dit „ik", dat dreigt met de openbaarmaking van al de documenten
ter staving „die voor hem liggen", in een volgend boek, alleen en uitsluitend geldentificeerd worden met de zeer reele Eduard Douwes
Dekker, die inderdaad, wanneer hij zich in de slotrede als Multatuli
ontpopt, dreigen zal : „Dit boek is eene inleiding... " 34 . Leest men deze
Nulde druk, 64 (VIP I, 83) .
Cfr. een tekst uit hoofdstuk XV, waar „ik" zegt dat het „mij (zoude) stuiten in mijn
boek, bladzijden intevoegen die het ernstig doel van dit werk zouden blootstellen aan de
verdenking van jagt op schandaal" (Nulde druk, 170 ; VIP 1, 214).
33 Nulde druk,
156 (VP I, 194). Vergelijk de authentificatie van „saidjah en Adinda",
waar „ik" uitdagend uitroept: „O, dat men mij beschuldigde van laster ! 0, dat ik
geroepen werde om te staven wat ik schreef !" (Nulde druk, 204 ; VIP I, 255) . Niet
ertoe geroepen, maar door infaam stilzwijgen ertoe uitgedaagd, publiceerde Multatuli de
eerste „bewijzen dat de Javaan mishandeld wordt" in de Minnebrieven (1861) .
34 Nulde druk,
238 (VIP I, 294) .
31

32
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paragraaf op die manier, dan is zij een van de vele (vaak onbewust)
profetische passages die de Max Havelaar rijk is en die vooruitwijzen
naar een, grout deel van Multatuli's productie, waarin hij niets anders
deed dan de bewijzen uit bet pak van Sjaalman ter tafel gooien, zijn
nooit verteerde wrok over bet te Lebak geleden onrecht herkauwend.
Schrijft men dit auctorieel „ik" echter toe aan een volslagen fictief
ik-medium, zoals o.m. Dr. Sotemann doet, dan verschrompelt zo'n tekst
voor bet grootste deel.
Het einde van hoofdstuk XV biedt wel een van de duidelijkste illustraties van bet feit dat, zoals G. Stuiveling bet formuleerde, „de metamorfose tot Stern" om een of andere reden achterwege bleef 35 . Dr.
Sotemann die deze constatatie ten voile beaamt maar ze anders verklaart,
laat nochtans na, deze merkwaardige passage te vermelden 36 . Deze tekst,
beginnend met „Vervloekt dat verontwaardiging en droefheid" en gaande tot „ik zal u later geel of blaauw of rood geven naar uwen wensch" 37,
loopt in verschillende opzichten op de slotrede vooruit 38 . De tekst in
hoof dstuk XV is in dezelfde opgewonden toonaard geschreven en
vertoont een even onrustige bladspiegel, hij handelt over bet stijlprobleem en bet zoeken naar bet „hoe" waarop Multatuli in zijn autokritiek
op bet einde terugkomt in een nog scherper ironisch-sarcastische toonaard, de tekst biedt bovenal een prachtig voorbeeld van de ontdubbeling
Max Havelaar-Multatuli en van de distanci^ering van de schrijver t.o.v.
de zachtmoedige Havelaar die hij niet meer wil zijn. „Ik" voorspelt bier
dat indien hij beschikte over bet schrijftalent en de stijlvaardigheid van
de gemoedelijke Havelaar, hij deze zou aanwenden om „scherp gekletter
van bekkenslag en gesis van vuurpijlen en gekras van valsche sn,aren"
to laten horen. De ( af- ) dreigende slotrede biedt daarvan een eerste voorbeeld: dat was al een A onderslag op 't eind", waarop er nog zoveel in
andere geschriften volgden. Welnu, bet is beslist ondoenbaar bier te
denken aan een mogelijke „metamorfose tot Stern". Het „ik" dat bier
zijn zelfbeheersing verliest, kan niet anders geinterpreteerd worden dan
als zijnde „ik, Multatuli" die in de slotrede op de pathetische uitval van
hoofdstuk XV verder brodeert. Dergelijke passages tonen m.i. duidelijk
aan dat de Stern-fictie in de geest van de schrijver onbestaande is.
In de inleiding tot het verhaal over Saidjah en Adinda staat verder
G. Stuiveling, Rekenschap, p. 131.
Dr. Sotemann bespreekt evenmin de Brie boven vermelde passages (Nulde druk, 49,
64, 97).
37 Nulde druk, 171-172 (VW 1, 215-216).
38 Hetzelfde kan gezegd worden van het slot van hoofdstuk XVII, het afsluitend commentaar bij „Saidjah en Adinda" = óók een stapsteen naar de slotrede, gesteld in dezelfde
opgewonden gelijkhebberige toonaard en eveneens handelend over het Multatuliaans
schrijversprobleem bij uitstek : Wahrheit oder Dichtung (Nulde druk, 204-206 ; VTV I,
254-256).
35

36
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nog een van die zonderlinge „verschrijvingen" waartoe de duplikatieve romanstructuur met de erbijhorende fictieve Stern-auteur van het
Havelaarboek, aanleidin,g gaf : „Ik kies de namen van dat dorp en dien
Javaan uit de aanteekeningen van Havelaar" 39 . lets dergelijks vindt men
vroeger in de zin : „De nota van, Havelaar's voorganger, waarin deze
`het verloop van y olk uit het distrikt PARANG KOIDJANG toeschreef aan
verregaand misbruik', ligt voor mij" 40, verder nog : „Hoe dit zij, ik kan
niet bewijzen dat Havelaar's voorganger vergiftigd was" 4', en nogmaals
in hoofdstuk XX: „Ik vind onder Havelaar's papieren..." 42 . Stern zou
bier natuurlijk moeten schrijven : uit de aantekeningen van Sjaalman,
de nota van Sjaalmans voorganger, Sjaalmans voorganger, onder Sjaalmans papieren. Dergelijke teksten bezorgen een close-reader last. Dr.
Sotemann stipt de eerste twee teksten, in meet dan een verband aan 43.
Hij verwijst naar die teksten in verband met het alwetend optreden van
het auctorieel medium „ik" – een alwetendheid die echter op haar beurt
een ongerijmdheid blijkt te zijn (wat is er niet al ongerijmd aan de
onmogelijke Ernst Stern,, men pakke hem aan hoe en waar men wil ? !)
verder gebruikt hij de vermelding van Havelaars papieren om het pak
van Sjaalman op interne gronden te authentificeren als het pak van
Havelaar. Maar wie niet principieel gebonden is door de methodische
beperktheid van Dr. Sotemanns onderzoek, trekt deze reeks van authentificaties nog even zonder moeite verder.
Om aan te tonen dat een voor mij makkelijk thuis te wijzen zinnetje
als „De nota van Havelaar's voorganger (...) ligt voor mij" Dr. Sotemann, die niet om het hoekje mag kijken, voor een (schijn-)probleem
stelt, citeer ik de daarbij horende hoot 79 op blz. 237 van zijn dissertatie : „De toon van een dergelijke bewering is haast principieel anders
dan het beroep op bouwstof f en in een roman.-n et-bronnenf ictie. In de
eerste plaats klinkt het woord `nota' officieel en vervolgens impliceert
het `ligt voor mij' in deze context vrijwel serieus : `u kunt haar desgewenst zien en controleren' ". Dr. Sotemann staat bier voor een verrassing die hijzelf gecreeerd heeft. Volgens mij zijn dergelijke teksten
koren op de molen van het „vermoeden" waarover ik het had. De toon
(en de inhoud) van dergelijke beweringen is natuurlijk principieel anders dan het beroep op bouwstof f en in een roman-met-bronn enfictie,
vermits er voor Multatuli ook van deze fictie geen spraak was op het
ogenblik dat hij schreef : „ik vind onder Havelaars papieren" enz., want
dit kan enkel betekenen : „ik vind onder mien papieren". De nota's enz.,
39 Nulde druk, 173
( VW I, 218) .
40 Nulde druk, 155 (VW I, 193) .
41 Nulde druk, 208
(VW 1, 259).
42 Nulde druk, 234E
(VW I, 289).
43 o,c,, p. 55, 105, 237, foot 79.
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die voor hem lagen op het ogenblik dat hij daaruit de Havelaar reconstrueerde, zijn natuurlijk officieel en de implicaties van ,,liggen voor
mij" zijn uiterst serieus : Multatuli heeft na de publicatie van de Havelaar de bewijzen uit het pak van Sjaalman getoond aan wie ze maar
zien wou, hij heeft er op wat wij nu zouden noemen een persconferentie
in de hall van een Amsterdams hotel mee te pronk gestaan en, vermits
blijkbaar niemand er zich voor intereseerde,
is hij ze beginnen te publi
s
ceren vanaf de Minnebrieven (1861), waar o.m. de lijst der gestolen
buffels reeds voorkomt. Als men dit allemaal zo leest, dan vallen aile
moeilijkheden weg en dan verschrompelt de Stern-fictie meteen he-lemaal. Multatuli dacht aan geen Sjaalman, a fortiori aan, geen Stern,
wanneer hij schreef ,,ik vind onder Havelaars papieren" e.dgl. ; hij dacht
gewoon : ik vind onder mijn eigen papieren. De enscenering ,,dit is
het bock van Stern" bestaat enkel in het raamverhaal A, dat rond de
bestaande Havelaarhoofdstukken met een zeer reeel auctorieel ver
teller-ik werd geschreven met het gevolg dat er door het behoud van bet
reëie verteiler-ik dat naar Stern-ik diende op te schuiven maar netjes
op zijn plaats bleef, een kettingreactie van in de grond amusante ,,ver
schrijvingen" als de boven vermelde ontstond.
Geen wonder dat Multatuli deze ongerijmde poesjenellenwinkel in
zijn slotrede grinnikend van de kaart veegt
* * *
Keren wij nu tot besluit naar ons ,,vermoeden" terug. 1k meen een
grond van waarschijnlijkheid te kunnen vinden voor de ongerijmdheid
van het Stern-ik in zijn rol van auctorieel verteller van de Haveiaarteksten - een grond van waarschijnlijkheid die samenhangt met de
waarschijnlijkheid waarmee het ontstaansproces kan gereconstrueerd
worden. Dr. Sötemann echter, die om methodische redenen die ontstaansgeschiedenis (letterlijk) tussen haakjes zet bekommert zich niet
om de psychologisch-realistische waarschijnlijkheidseis zoals wij het
trachtten te doen, laat de ongerijmdheden voor wat ze zijn, nl. in feite
irrelevant, en verklaart de aard en de rol van het Stern-ik op een andere
manier. Het Stern-ik, zo wordt gezegd in het hoofdstuk ,,Primaire
Structuur-Point of View", is romantechnisch gezien een zuiver functio
ned medium, dat slechts bestaat ,,in functie van het spanningsveld:
ironiserend auteur-'ik'-Droogstoppel-Sjaalman-Stern-'ik'-verteiler-lezer"
De oplossing van de ongerijmdheden, zo stelt Dr. Sötemann, is ,,bij
zonder eenvoudig": verwijzend naar de romantheoretische studie van
Kate Friedemann, Die Rolle des Erzählers in der Epik (1910), waarvan
44 o.c., p. 12.
45

ac., p. 43.
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de grondinzichten op dit ogenblik gemeengoed geworden zijn 46, schrijft
hij dat men er verkeerd aan doet het verteller-ik uit de Havelaarhoofdstukken te identificeren met de auteur-Stern, „lass mit diesem ,Erzahler
schlechthin` nicht ein bestimmter Schriftsteller gemeint ist, sondern dass
durch ihn nur die erkenntnistheoretische Tatsache der Wahrnehmung
der Welt durch ein betrachtendes Medium versinnbildlicht wird" 47 . De
schrijver Stern laat op zijn beurt een auctorieel medium optreden, nl.
,,een buiten de historie als zodanig staande ik-figuur" 48 . Het verteller-ik
zou dus een soort „Geist der Erzahlung" zijn, slechts een functioneel
medium van de auteur Stern 49 . Dr. Sotemann komt dan tot volgend stel
van function^ele relaties in de Havelaar-roman: Dekker=MultatuliDroogstoppel-Stern-Stern-ik, waarbij twee relaties van kapitaal belang
zijn : 1. het Stern-ik is een betrouwbaar auctorieel medium van de
auteur Stern ; 2. het Stern-ik is bovendien een betrouwbaar auctorieel
medium van de auteur Multatuli 50.
In elk geval wordt aldus duidelijk aangetoond dat het Stern. ik een,
volkomen fictieve figuur is, een ijle schim, ja bet in de voile zin enige
fictieve moment in de Max Havelaar 51, vermits het gereduceerd wordt
tot een buiten de historie staand functioneel medium-ik van de Sternauteur. Wie het karakter van de ik-figuur, zoals Dr. Sötemann hem
situeert, miskent door hem met Stern te identificeren, hanteert bijgevolg
,,een totaal inadequate maatstaf ten aanzien van het waarheidsgehalte
van de roman" en leest even inadequaat als... Droogstoppel 52.
Nu heb ik alle respect voor deze „bijzonder eenvoudige" verklaring.
Hoe eenvoudig en gemakkelijk zij ook weze, ik acht ze echter Loch te
ingewikkeld voor de roman die ons bezighoudt. Ik kan mij niet van de
indruk ontdoen dat deze romantechnische oplossing langs Kate Friedemann om, net even te ingewikkeld en te werkelijkheidsvreemd is waar
het de Havelaar betreft. Hoezeer deze romantechnische geplogenheid in
overeenstemming weze met de romantische gebruiken en hoezeer zij
door Multatuli superieur-ironisch moge omspeeld geworden zijn, ik
meen dat zulke romantheoretische en -technische inzichten, meer bepaald
de ironisering van zulke procedes, vrij simpel kunnen zijn voor een
romanspecialist van de 20e eeuw, maar zeer ingewikkeld voor zekere
autodidact Douwes Dekker van 1859. Zonder boosaardigheid meen ik
4s
Het kan hier volstaan te verwijzen naar Wolfgang Kayser, Entstehung and Krise des
modernen Romans. Vierte Auflage. Stuttgart, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung,

MCMCXIII, p. 17: „Der Erzahler ist immer eine gedichtete, eine fiktive Gestalt, die in
das Ganze der Dichtung hineingehort".
47 o. c., p. 46.
48 o.c., p. 47.
49
Cfr. ook o.c., p. 64-65.
50 Cfr. O.C., p. 72.
51 Cfr. o. c., p.
115.
52 O.C., p. 209.
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bier een tekst van. S. Dresden te pas te mogen brengen : „Dikwijls
namelijk is er over romans zoveel diepzinnigs te berde gebracht, en zijn
de uitgangspunten zo ver van de romanwerkelijkheid gekozen, dat men
nauwelijks meer weet waarmee men te doen heeft" 53 . Ik meen op mijn
beurt te mogen zeggen dat de „romanwerkelijkheid" van de Havelaar
-- en daarmee bedoel ik zowel de „uitgangspunten" in de werkelijkheid
als de wereld in woorden van de roman zelf – in feite „bijzonder eenvoudig" moet geweest zijn.
Tegen G. Stuiveling die het verhaalkarakter van Max Havelaar zou
miskennen doordat hij in de Havelaarhoofdstukken te veel Dekker wil
Koren in plaats van een abstract functioneel ik-medium, speelt Dr.
Sotemann een tekst van E. Lammert uit: „So verfehlt man den Sinn
einer Gestaltuntersuchung, wenn man eine Geschichte mit Hilfe von
Daten and anderen Realien rekonstruiert, die der Text selbst nicht
bietet" 54. Het gaat bier nu joist om een boek dat „Daten" en „Realien"
te over biedt die de onderzoeker toelaten zijn eigen „Geschichte" te
reconstrueren ; het gaat bier om een tekst die, zoals gezegd, zijn eigen
genese mede tot voorwerp van zijn „Geschichte" maakt. Daarom kan
men dit citaat van Lammert evengoed tegen de close-reader uitspelen.
Het volstaat daartoe het „nicht" van plaats te veranderen : „So verfehlt
man den Sinn einer Gestaltuntersuchung, wenn man eine Geschichte
mit Hilfe von Daten and Realien nicht rekonstruiert, die der Text selbst
bietet".
Een tweede bezwaar is dat ik deze oplossing zou aanvaarden voor
elke andere roman dan precies de Max Havelaar. Dergelijke romantheoretische inzichten die binnen het methodische raam van closereading bun voile draagwijdte en integrale toepasbaarheid natuurlijk
behouden, blijken naar mijn gevoel te kort te schieten als men zich
(zo mogelijk) de hele romanwerkelijkheid van de Havelaar voor de
geest roept. In de Havelaar gaat het immers niet zo maar om een
fictief auctorieel vertelmedium (het Stern-ik) dat zo maar, volgens
romantische conventies, als een boven de vertelling zwevend medium
functioneert en daarmee uit. Multatuli heeft dit Stern-ik immers al in
een raam ingebouwd, en dit „ik" in de B-roman zou moeten een ikzegger zijn van het Stern-hij in de A-roman – althorns zo spiegelt Multatuli ons het structureel verband voor tussen Stern-h/ en Stern-ik. Welnu,
bier werd Multatuli, zoals voldoende gebleken is, door zijn eigen verzinsel beetgenomen ; deze fictie, fangs het raam in de structuur van de
hele Max Havelaar binnengebracht, liep hem manifest uit de hand.
Hijzelf moet voor deze paradoxale verrassing (die hem overigens hele53 Dr. S. Dresden,
JYlereld in woorden. Beschouwingen over romankunst. Den Haag,
Bert Bakker/Daamen, 1965, Fakulteitenreeks 2, p. 16.
54 o,c,, p. 209, noot 47.
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maal typeert) gestaan hebben : waar hij begint te verzinnen, nl. in de
A-roman waaruit de B-roman moet voortspruiten, verdoolt hij in zijn
mise-en-scene, hij verliest de controle over zijn fictie, er ontstaat een
kettingreactie van ongerijmdheden en... het Stern-ik, sluitstuk van de
fictie, blijkt het onmogelijkste element van het hele boek te zijn. In de
„Wahrheit" van de B-roman faalt hij niet ; de „Dichtung" van de
Stern-schrijver die B met A verbindt, loopt jammerlijk in het honderd,
zakt ineen als een kaartenhuisje. Had Multatuli niet overschot van gelijk
zo razend boos te worden, als men hem lovend zei „dat hij zo'n goede
romanschrijver was" ?
De bijzonder simpele – maar helaas niet op grond van documenten
reconstrueerbare * romanwerkelijkheid lijkt mij dan deze te zijn : de
Stern-auteur is inderdaad onbestaande, niet omdat het Stern-ik door
Multatuli gedacht zou zijn als, slechts een auctorieel medium van de
Stern-auteur, noch omdat Multatuli bij het schrijven aan de Havelaarhoofdstukken de „metamorfose tot Stern" niet kon tot stand brengen,
maar wel omdat Stern eenvoudig nog niet uitgevonden was op het
ogenblik dat Douwes Dekker „ik" schreef in de teksten over zijn (ten
langen leste óók gerelativeerde) alter ego Havelaar. Men kan derhalve
niet beweren dat Dekker de Stern-fictie vergat of de verzonnen mise-enscene inconsequent hanteerde. De inconsequentie is achteraf ingetreden,
wanneer hij de Havelaarshoofdstukken, het verteller-ik incluis natuurlijk, inlaste in het later verzonnen raam, waarin zich – en uitsluitend
daar ! – zekere Ernest Stern beweegt. De vergeteldheid die erin bestond
na te laten, het verteller-ik mee te doen opschuiven, is dan een speling
van door en door romantische, door en door Multatuliaanse ironie, waarvan Multatuli zelf het „slachtoffer" werd.
Dat het B-verhaal zelfstandig werd geconcipieerd en, naar mijn overtuiging, vroeger is tot stand gekomen, eer het Droogstoppelraam geconcipieerd en geschreven werd, kan wellicht nog blijken uit het feit dat B
zich volkomen onafhankelijk van A ontwikkelt. Nergens wordt gedialogeerd tussen Droogstoppel-ik en Stern-ik ; nergens reageert Stern-ik op
de stupiede randnota's van Droogstoppel-ik. Dit is helemaal verklaarbaar, als men de hypothese betref f ende de ontstaansstadia van B en A
aanneemt: voor de ik-verteller van B bestaat er nog geen Droogstoppel,
Been Stern enz. En omgekeerd, het is helemaal verklaarbaar dat Droogstoppel zijn commentaren-achteraf richt tot een „ik" dat voor hem (en
voor de huidige Havelaar-lezer) in dat stadium van de romanconceptie
diende geidentificeerd te worden met het „ik" van de Stern-auteur. Dit
moge nog eens steun geven aan het vermoeden dat B en A onafhankelijk
van elkaar en in die volgorde na elkaar ontstaan zijn.
Herleest men in het licht van die hypothese de briefwisseling met
Tine vanuit Brussel vanaf begin september 1859, dan wordt, zo dunkt
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me, dat vermoeden nog geconfirmeerd en moet de ontstaanstijd van de
Havelaar beslist breder genomen worden dan tot dusver meestal wordt
aanvaard. Uit die correspondentie nog citeren kan bier niet meer gebeuren. Ik voeg hier enkel nog aan toe dat de kroongetuige in dit debat,
die de hier geformuleerde thesis betreffende de genese van de Havelaar
zou kunnen steunen, nl. het oorspronkelijke handschrift, helaas niet op
het appel kan verschijnen. Dat die kroongetuige verdween, kan ook het
gevolg zi jn van een meesterlijke ironische zet van die sakkerse Douwes
Dekker.
MARGEL JANSSENS
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KRONIEK

BALANS VAN 'TEN JAAR MODERNE NEDERLANDSE
LITERATUURSTUDIE (1956-66)

IL VAN TACHTIG TOT HEDEN
In het eerste gedeelte van deze kroniek, verschenen in het vorige nummer van
ons tijdschrift 1, behandelden we een lange reeks nieuwe publikaties -- op het stuk
van de literaire theorie, de algemene, de vergelijkende en de Nederlandse letterkunde –, die zich, ondanks bun algemener karakter, toch overwegend met de
nieuwere literatuur inlieten of vooral voor het onderzoek daarvan van belang
waren. Thans is het onze bedoeling, systematischer en chronologisch to werk
gaande, de voornaamste aanwinsten te overzien waarop de studie van de moderne
Nederlandse letteren – dat is dan van Tachtig of tot de j ongste avant-garde –
sedert 1956 kan bogen. Daar het aantal titels die voor een vermelding in aanmerking komen, bier begrijpelijkerwijze nog veel aanzienlijker is dan in onze
vorige bij drage, en we anderzijds toch ook een relatieve volledigheid dienen
na te streven, zal ons overzicht, willen we het binnen enigszins redelijke perken
houden, soms weinig meer kunnen bieden dan een refererende opsomming ; enkel
van de allerbelangrijkste geschriften immers zullen we heel in het kort de
strekking en de waarde kunnen kenschetsen. Tijdschriftbijdragen worden slechts
in zover opgenomen als het om wetenschappelijke en gespecialiseerde studies of
waardevolle essayistische beschouwingen gaat ; louter recenserende kritiek daarentegen wordt vanzelfsprekend geweerd. Indien we inzake ordening van de stof,
historische rangschikking van stromingen, generaties en auteurs, de traditionele
rubriceringen der handboeken in grote trekken overnemen – met binnen elke
rubriek een grotendeels chronologische behandeling der individuele schrijvers –,
dan gebeurt zulks veeleer op grond van praktische dan wel van principiële
overwegingen.
1. Het zwaartepunt van de literair-historische belangstelling lag in het afgelopen decennium nog steeds onmiskenbaar op de periode die bier logischerwijze
ook het eerst aan de beurt moet komen : nl. op Tachtig. Niet enkel beleefde
G. H. 's-Gravesandes Geschiedenis van De Nieuwe Gids een tweede druk
(Arnhem, 19562 ), maar deze zeer belangrijke bronnenpublikatie werd intussen
1 SpL, X f 1, pp. 29-50. ERRATUM. In dat eerste stuk werd een alinea abusievelijk uit
haar verband gelicht : de passage „Diezelfde vaststelling {...3 (Leiden, 1956)" op p. 40
hoort nl. thuis op p. 41 na de Ede regel.
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nog aangevuld met een Supplement-deel (Arnhem, 1961) , dat, in elf studies,
nog een aantal, zij het dan minder substantiele en overwegend anekdotische
bijzonderheden in verband met het tij dschrif t en zijn redacteuren mededeelt. Ook
van Stuivelings boek over De Nieuwe Gids als geestelijk brand punt mochten we
een tweede herziene en bijgewerkte – druk begroeten (Amsterdam, 19592).
Een belangwekkende uitgave, ofschoon ook weer niet geheel nieuw, is De Beweging van Tachtig. Een cultuurhistorische verkenning in de 19e eeuw van G.
Colmjon (Utrecht, 1963, = Aula/ 12 5) : inderdaad, het gaat bier in feite om
een derde druk, zij het op tal van punten aangevuld en omgewerkt, maar in
essentie toch ongewijzigd, van De renaissance der cultuur (De oorsprongen van
de renaissance der litteratuur) in Nederland in het laatste kwart der negentiende
eeuw (1941, 1947 2) . De nieuwe inzichten die in dit virtuose, dock wetenschappelijk wel wat aanvechtbare boek met betrekking tot de (on) oorspronkelijkheid
der Tachtigers tot uiting zijn gekomen, mogen als genoegzaam bekend worden
beschouwd, opdat we er hier nog zouden hoeven op in te gaan. Nog een andere
herdruk illustreert de opmerkelijke actualiteit van de Nieuwe-Gidsers : de door
zijn kleinzoon bezorgde selectie uit E. d'Oliveira's beide klassiek geworden
interviewbundels ('80 en '90 aan het woord, met een inleiding over de auteur
door K. Fens, Amsterdam, 1966, = Kartons) . We mogen evenmin nalaten bier
nog even te herinneren aan de interessante visie van V. E. van Vriesland op de
kunst van Tachtig, zoals die in Het werke%kheidsgehalte in de letterkunde
(Amsterdam, 1962) aan de dag trad (zie onze Kroniek, I) . Speciale aspecten
van de Nieuwe Gids-beweging werden verder belicht door R. van Brakell Buys
in De wUsheid van Spinoza en de schoonheid der Tachtigers (Leiden, 1959,
Med.Spin./XVI)
studie over het Spinozisme van Gorter, Van Deyssel en
Verwey –, door C. de Deugd in Art for art's sake and form and matter (in :
Miscellanea litteraria, Groningen, 1959) comparatistisch onderzoek naar het
ontstaan en de ontwikkeling van de fameuze theorie – en door P. Brachin in
Le „Mouvement de 1880 " aux Pays-Bas et la litterature franfaise (in : Un Hollandais au Chat Noir, RLM, VII/52-53, Paris, 1960). Een brok voorgeschiedenis
werd behandeld door M. Hanot in Johannes de Koo en de oprichters van „De
Nieuwe Gids" (NTg, XLIX, 1956) . Belangrijk in verband met de verhouding
en het conflict Kloos-Verwey is het artikel van M. Nijland-Verwey : De Nieuwe
Gids te KatwUk in de zomer van 1888 (NTg, LI, 1958). Uit het eerste deel
van onze Kroniek is reeds het aandeel gebleken van de voornaamste Tachtigers
in verschillende bundels essays (Dinaux, Van Leeuwen) of memoires (A.
Salomons), wat ons van de verplichting ontslaat daar verder nog op terug te
komen.
De meeste publikaties die op de Beweging betrekking hebben, betref f en
uiteraard de afzonderlijke auteurs. Nieuw licht kreeg om te beginnen de al te
lang in de schaduw gelaten voorlopersfiguur van Marcellus EMANTS. Nadat hij
reeds eerder op de relatie M. E. en T o ergen jew had gewezen (Mst, IX, 1962) ,
en een reeks Brieven van M. E. aan Frits Smits Kleine openbaar had gemaakt
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(Den Haag, 1962, = Achter het Boek/ 1) , schreef P. H. Dubois zijn uitvoerige
biograf ie : M. E., een schrjversleven ('s- Gravenhage-Rotterdam, 1964) , een
indrukwekkende studie, die Emants, mens en werk, veeleer – en wellicht al to
exclusief -- als een zelfstandig, psychisch en levensbeschouwelijk bepaald f enomeen wil voorstellen, dan als exponent van een stroming (naturalisme) of in
functie van een groep (Tachtig) . Ook J. J. Oversteegens Merlyn-artikel over
Een nagelaten Bekentenis (Uit de donkere dagen van voor Freud, 1964) bewijst
dat voor Emants hernieuwde belangstelling bestaat. Het laatste essay van M. E.
– getiteld W7oorden – werd afgedrukt in Tirade (nov.-dec. 1966) . In het PJRKherdenkingsjaar 1959, honderd jaar dus na 's dichters geboorte, kwam anderzijds
de grote tetralogie gereed die G. Stuiveling aan Jacques P.s leven en werken
heeft gewijd (Amsterdam, 195 7-59, 4 dln.) : op een voortref f elijke biografie,
Het korte leven van J. P., volgden de twee delen met het werk, respectievelijk de
Verzamelde gedichten, uitgegeven naar de handschriften, en Proeven in dicht en
ondicht, terwijl in een laatste deel de Brieven en documenten werden gepubliceerd, zodat de Perk-filologie voortaan over een volledig en wetenschappelijk
betrouwbaar apparaat kan beschikken. Stuiveling deed trouwens nog meet: hij
bezorgde bovendien een nieuwe uitgave van J. P.s Gedichten volgens de eerste
druk (Zwolle, 1958, = ZwDrHdr,/28), d.w.z. een integrale, diplomatische
weergave van Mathilde, zoals die in 1882 door Vosmaer en Kloos geediteerd
werd, met daarbij de inleidende stukken van deze laatsten en nog andere Perkbeschouwingen van Kloos, en schonk ons een grondige tekstkritische analyse
van De wording van P.s „Iris" (Zwolle, 1963, = ZwDrHdrf42), gedicht waarvan, in tegenstelling tot Mathilde, de interne geschiedenis volledig bekend is. In
verband met Perk molten verder nog gesignaleerd worden : J. Smit, De kosmische zel f vergroting van de dichter b) BilderdUk, P. en Marsman (Amsterdam,
1957, '= MKNAWL/N.R. XX, 4), dat invloed van Bilderdijk op Perks sonnet
Zonnegloed (Hemelvaart) aanwijst, en K. Meeuwesse, P.s Iris (TNTL, LXXXII,
1966) , waarin de nadruk ligt op de invloed van Shelley en de verhouding
Perk-Kloos.
Over KLOOS verschenen de laatste jaren tal van belangrijke tijdschriftbijdragen
– hoofdzakelijk wel in De Nieuwe Taalgids –, waarin, aan de hand van nieuwe
biografische gegevens, vooral problemen van chronologie en bestemming der
gedichten ter sprake kwamen. We noemen o.m. van M. Uyldert JVillem K. en
de chronologie van de gedichten uit zfn )eugd (NTg, LI, 1958) ; van H.
Michael Letterkundig bodemonderzoek (Roeping, XXXV, 1960), TV. K. temidden der Doorenbossen (NTg, LIV, 1961) en Jan Beckering, vergeten vriend van
TV. K. (NTg, LVI, 1963 ; LVII, 1964) ; van P. van Eeten De vroegste Nederlandse sonnetten van W. K. (NTg, LIII, 1960), Charaxes aan Rhodopis of K.
aan Perk ? (ibid.), Voor de derde keer : K. en Perk (NTg, LIV, 1961), K. en
z jn sonnetten aan Helene Swarth (ibid.), Een vriendschap in verzen (Mst, X,
1963) en K. en Beckering (NTg, LIX, 1966) ; van M. Nijland-Verwey Verwey
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en K. (NTg, LVIII, 1965) 2 . Opzienbarend daarbij was vooral de onthulling
door Michael van de rol die Kloos' klasgenoot Beckering zou gespeeld hebben
– betwist trouwens door M. Nijland-Verwey en P. van Eeten – als inspirator van
o.m. een reeks sonnetten die tot dusver in verband gebracht werden met Perk,
Verwey en Helene Swarth. P. van Eeten heeft intussen zijn voornaamste Kloosopstellen gebundeld onder de titel Dichterlk labirint (Amsterdam, 1963,
Kartons), terwijl H. Michael zijn opvattingen verwerkte in de biografische inleiding die hij schreef voor TV. K., zjn jeugd, zjn l even . Een bl o eml ezing nit zijn
gehele uvre (Den Haag, 1965, = Ooi. /187-188). Te vermelden vallen ook
nog bijdragen van A. Kossmann (Het herhaalde sterven van T/. K., Gids,
CXXI, 1958) – wiens visie op het tragische karakter van Kloos een bestrijder
vond in A. Donker (TV. K.: spontane, gekweekte en anti-legende, ibid.) - en
van W. Zaal over De Binnengedachten van K. (NTg, LVIII, 1965) ; dat Kloos
– naast Marsman en Van het Reve – met Het Ikaros-complex behept was, blijkt
uit een artikel van H. Kaleis in Tirade, 1966.
Van de hand van H. G. M. Prick, de ijverige en deskundige beheerder van
het VAN DEYs:s'EL- archief, zagen enkele belangrijke tekstuitgaven het licht : om te
beginnen de eerste volledige en uitvoerig geannoteerde editie van Het Leven van
Frank Rozelaar (Zwolle, 1956, = ZwDrHdr/17), het voor de kennis van
Van Deyssels kunst en karakter zo essentiele dagboek, evenals die van de
Gedenkschri f ten (Zwolle, 1962, 2 dln., = ZwDrHdr/41), sedert de eerste druk
(1924) naar de omvang nagenoeg verdubbeld – door toevoeging van de sindsdien nog geschreven levensherinneringen –, en tenslotte – in samenwerking met
H. W. van Tricht – van De brief wisseling tussen Frederik van Eeden en L. v. D.
(Zwolle, 1964, i= ZwDrHdr/44) , die, wegens Thijms niets ontziende openhartigheid en substantiele literatuurbeschouwing, vooral in de brieven uit zijn
Luxemburgse en Bergen-op-Zoomse jaren, een buitengewoon waardevolle bij drage tot de kennis van Tachtig te noemen is. Prick bracht bovendien een aantal
van zijn bekendste Van Deyssel-studies samen – met daarbij een volledige bibliografie over de schrijver van 1952 of – in L. v. D.. Dertien close-ups (Amsterdam,
1964) 3. Een verdienstelijk Van Deyssel-onderzoeker toonde zich ook J. Kamerbeek jr. in enkele bijzonder scherpzinnige opstellen, zoals V. D.s „verbeelding"
Een Bezoek als document humain (NTg, LI, 1958) – interpretatie steunend op
een reeel bezoek van Verwey in maart 1898 4 –, L. v. D. en Marcel Proust.
Proeve van vergeljkende literatuurbeschouwing (LT, 1960) en V. D.s anticipaties (NTg, LIV, 1961) – waarin merkwaardige voorbeelden van 's schrijvers
f ilosof isch „deutungsvermogen" –. Aanvullende biografische bij zonderheden
2 Zie ook haar Kanttekeningen bij enkele recente publicaties over Tachtigers (NTg, LIV,
1961) .
3 Sindsdien voegde hij daar nog aan toe : Naar aanleiding van een notulering door de
Nieuwe Gids-redactie (NTg, LVII, 1964) en L. v. D. en Herman Gorter: november 1897 november 1899 (NTg, LIX, 1966) .

H. G. M. Prick schreef aanvullende commentaar Bij de studie van J. Kamerbeek jr. ...
(NTg, LI, 1958).
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ontdekte M. Rutten, Op zoek naar L. v. D. te ]Mont-lez-Hou f f alize (S/n 1, VII,
1963-64) 5 . De betekenis van de organische minderwaardigheid voor V. D.s st jl,
postuum in Merlyn (III, 1965) gepubliceerd, is een hoofdstuk uit een oorspronkelijk als dissertatie bedoeld geschrift van wijlen E. d'Oliveira.
Van Herman GORTER bezorgde Stuiveling, behalve een populaire Mei-uitgave
en een bloemlezing (Den Haag, 1956, = Ooi./26, 44), Twintig gedichten in
handschriftt (Amsterdam, 1964), d.w.z. de poezie uit de jaren 1888-1903, voor
zover die als autograaf bewaard was gebleven ; samen met E. Endt is hij bovendien verantwoordelijk voor de grote, in twee delen voorziene editie – met tekstvarianten – van de Verzamelde lyriek (eerste deel : tot 1905, Amsterdam, 1966) .
Veruit de voornaamste aanwinst nochtans op het gebied van de Gorter-studie,
tevens bekroning van de Gorter-herdenking van 1964, was de door E. Endt
samengestelde H. G. documentatie over de jaren 1864-1897 (Amsterdam, 1964),
een uitvoerige biografie-in-documenten-en-brieven. Eerder had H. G. M. Prick
reeds Gorters correspondentie met Lodewijk van Deyssel openbaar gemaakt
(Roe ping, XXXIII, 1958) 6 . In W/issel end gets bestudeerde J. Cl. Doorenbos
de „dichterlijke en politieke activiteit in H. G.s leven", d.w.z. Leven en werk
van de dichter na zijn overgang tot het socialisme in 1897 (Amsterdam, 1964,
= Kartons). Van de overige bijdragen mogen wellicht nog genoemd worden :
die over de poezie in het algemeen door P. Calis (Mst, X, 1962) en M. J. G. de
Jong (G.s School der Poezie, Mst, XII, 1964), over stilistische en structurele
uitzichten ervan door F. Jansonius (Impressionistische en andere aspecten van
Mei, NTg, LII, 1959), G. van Es (De compositie van G.s Mei, TNTL, LXXVII,
1960) en D. M. Bakker (Over G.s Verzen van 1890, NTg, LVII, 1964), over
Gorters politieke betekenis door F. Kief (H. G. en het socialisme, NVT, XIV,
1960 ; G. als politicus onderschat, Gids, CXXVIII, 1965) ; Gorters sensitivistische proeven tenslotte achtte J. C. Brandt Corstius dermate uniek, dat hij aan
de hand ervan De betekenis van een kleine literatuur voor de studie van internationale letterkundige verschjjnselen meende te kunnen demonstreren (Hand.
28e NFC, 1964) .
Ook de honderdste geboortedag van Frederik VAN EEDEN in 1960 Bing, niet
onopgemerkt voorbij en de herdenking gaf aanleiding tot enkele publikaties,
zoals een belangwekkend nummer (XVIII, april 1960) van de Mededelingen
van het F.v.E.-Genootschap, alsmede een paar door de Stichting De Beuk verspreide boekjes : V. E. ! V. E. ! Daar komt h ?j aangetreden, een verzameling
spotprenten en -verzen op Van Eeden, door P. van Eeden en W. J. Simons
bijeengezocht (Amsterdam, 1960) , en Het Paleis van Circe, een studie over
Van Eedens Amerikaanse reizen door W. J. Simons (Amsterdam, 1960), die
daarenboven voor de Ontmoetingen -reeks (nr. 21) ook nog een bondige biografie samenstelde (Brugge, 1960) . Inzake tekstuitgaven werden we, behalve na5 Aangevuld door Prick in SPL, VIII, 1964-65.
6 Brieven aan D. Wijnkoop werden ook gepubliceerd in het Gorter-nummer van Kontrast
(II/1).
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tuurlijk met de reeds gesignaleerde correspondentie met Van Deyssel 7 , verrijkt
met een nieuwe editie van Het Lied van Schjjn en lVezen door H. W. van Tricht
(Zwolle, 1959, = ZwDrHdr/8), terwijl dezelfde Van Eeden-specialist in Over
de Tagore-vertalingen van E. v. E. (Den Haag, 1963, Achter het Boek/II, 1)
het werkelijke aandeel van de schrijver, naast dat van voorvertalers, heeft trachten
vast te stellen. Intussen blij f t het wel bevreemden, dat Van Eedens zo omvangrijke
en merkwaardige oeuvre zolang op een moderne en wetenschappelijk gefundeerde
uitgave moet wachten. Gelukkig werd onlangs opnieuw met nadruk de aandacht
gevestigd op zijn romanwerk : Over F. v. E.s „Van de koele Meren des foods" door H. C. Rumke (Amsterdam, 1964) is, ofschoon een psychiatrische studie,
zelfs veruit de belangrijkste bijdrage die de jongste jaren aan Van Eeden gewijd
werd 8 . Interessante Van Eedeniana zijn vanzelfsprekend te vinden in elk nummer van de onregelmatig verschijnende – Mededelingen van het F. v. E.-Genootschap . zo bevatte nr. XVII – eveneens als zelfstandige brochure verspreid
(Over F. v. E., Amsterdam, 1958) studies over Van Eedens sociaal-economische ervaringen (F. Ortt), over zijn Broeders (J. M. C. Bouvy) en over zijn
werk als sygnificus (G. Mannoury) . Buitenlandse relaties en invloeden werden
nog belicht door L. Simoens (R. M. Rilke en F. v. E., LT, 1958), S. Flaxman
(Thoreau and V. E., Der Friede, 1961) en A. Perdeck (Ook V. E. is rooms
geworden – over zijn break met U. Sinclair –, Gids, CXXVII, 1964) ; over het
Walden-experiment schreven L. Leary (The New England Quarterly, 1959) en
P. van 't Veer (Socialisme en Democratie, XVII, 1960), over Het medisch proe f schri f t van F. v. E. handelde L. Elaut (VIG, XLV, 1961) .
Opvallend is wel dat de grootste belangstelling nog steeds uitgaat naar de
minst specifieke Tachtiger onder de Tachtigers : Albert VERWEY. Een Keuze
uit het proza van zjn hoogleraarst d (1925-1935) werd door M. Nijland-Verwey
verzameld (Zwolle, 1956, = ZwRTLSt/4) en onder de titel Kunstenaarslevens
werd „de briefwisseling van A. V. met A. Diepenbrock, H. Gorter, R. N. Roland
Holst, H. van der Schalk en J. Th. Toorop" gepubliceerd, eveneens door de
dochter van de dichter (Assen, 1959) : indien geen objectieve, streng wetenschappelijke uitgave, dan in elk geval toch een bijzonder boeiend verhaal van
menselijke en artistieke verhoudingen, vaak ook verhelderend b.v. wat betreft de
invloed door Verwey uitgeoefend op de dichterlijke groei van de jonge H. van
der Schalk. Met de verschijning van het derde deel Naar de voltooiing (Amsterdam, {19590, handelend over de periode 1915-37, is ook M. Uylderts grove
Verwey-biografie (Uit het leven van A. V., 1948-) thans compleet. De episode
uit dat leven die blijkbaar het meest tot de verbeelding heeft gesproken, is de
hooggestemde dichterlijke vriendschap tot Stefan George : ze werd achtereenvolgens bestudeerd door W. de Pauw (De vriendschap van A. V. en Ste fan
' Andere brieven werden nog gepubliceerd in Roeping, XXIII, 1957 (Reisbrieven nit
Engeland) en in U. Sinclair, 1VIy life-time in letters (Columbia, 1960) (21 brieven aan
Sinclair) .
8 Zie in hetzelfde verband nog : H. C. Ri mke, Over F. v. E. als psychiater (Verslag
van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW, 71, nr. 6, 1962) .
103

George, Pretoria, 1960, Med.Un.S.A./C, 26), M. Nijland-Verwey (A. V. en
Ste fan George. De documenten van hun vriendschap – dat zijn dan de desbetreffende brieven en verzen, alsmede Min verhouding tot Ste fan George -,
Amsterdam, 1964), R. Pannwitz (A. V. and Ste fan George, Heidelberg-Darmstadt, 1965) – een zeer diepgaande en persoonlijke benadering, gevolgd door
o.m. een nadichting van Verweys BjJ de Dood van een Vriend en een eigen huldedicht aan Verwey – en J. Aler (A. V. en Stefan George; hun vriendschap - het
keerpunt, in het speciale Verwey-nummer van Duitse Kroniek, XVIII, 1966 /1-2)
– waarin een reinterpretatie van het conflict in het Licht van nieuwe door
Verweys dochter beschikbaar gestelde gegevens –. Ook het werk van de dichter,
het kritische zowel als het poetische, was het voorwerp van grondig onderzoek
M. Hanot spoorde De beginselen van A. V.s literaire kritiek op en volgde bun
evolutie (Gent, 1957, .= KVA/VI, 78, met een belangrijke bibliografie van en
over het kritisch werk) ; B. M. Baxter onderzocht – in haar Londense dissertatie
– A. V.'s translations from Shelley's Poetical Works (Leiden, 1963) stilistisch,
in bun hoedanigheid van dichterlijke herscheppingen ; F. W. van Heerikhuizen
gaf een knappe synthetische visie op de ontwikkeling van Verweys dichterschap
(Brugge, 1963, Ontm./48) ; Th. Weevers schreef in het Verwey-herdenkingsjaar 1965 eveneens een inleiding tot Verweys poezie under de titel Mythe en
vorm in de gedichten van A. V. (Zwolle, 1965 = ZwRTLSt/17) ; G. Kazemier
besprak in een rede V. en Gorter ; Persephone en Mei in bun onderlinge verhouding en met name de door Verwey uitgeoefende invloed (Groningen, 1965) ;
in zijn recente Utrechtse dissertatie A. V. en het nieuwe classicisme tenslotte
(Groningen, 1966) plaatste J. Kamerbeek jr. Verweys studie over De Richting
van de hedendaagse Poezie in haar internationals context 8bi S. In kortere artikelen
werd verder nog aan Verweys idealisme – in verband met Van Eyck – (R.
Henrard in SpL, VI, 1962), aan zijn zg. cerebraliteit (J. M. Delcour in EG,
XIX, 1964) en aan zijn verhouding tot het Grieks (M. Nijland-Verwey in
Hermeneus, XXXVII, 1965) aandacht geschonken ; de omstandige rede die
K. Heeroma ter Herdenking van A. V. hield, werd afgedrukt in TNTL,
LXXXII, 1966.
Nadat de editie der Verzamelde werken van Louis cou^i us klaar was gekomen in twaalf delen (Amsterdam-Antwerpen, 1952-57), mochten we in de
afgelopen jaren ook enkele substantiele studies over dat oeuvre begroeten, die
bewijzen dat de grote romancier uit de Nieuwe-Gids-tijd op een hernieuwde
belangstelling kan Bogen. In 1960 verscheen van W. Blok : Verhaal en lezer. Een
onderzoek naar enige structuuraspecten van „Van oude Mensen, de Dingen die
voorbj/ gaan" van L. C. (Groningen, 1960) en van H. W. van Tricht : L. C.,
een verkenning (Den Haag, 1960), allebei, hoe verschillend overigens ook,
uitermate belangrijke boeken. Bloks Leidse dissertatie, waarin de diverse structurele aspecten van Couperus' roman – sujet, motieven, tijd, achtergrond, ruimte,
sbi s Een overzicht van de recente Verwey-literatuur gaf M. J. G. de Jong in
„Dichters
en der Schoonheid zonen" (Albert Verwey en Stefan George) (SpL, IX, 1965-66) .
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vertelperspectief -- diepgaand en intelligent worden geanalyseerd, was een van
de eerste proeven ten onzent van dergelijk systematisch literair-wetenschappelijk
onderzoek en het ware to hopen dat hiermee de „intrinsic approach" van de
Nederlandse roman en trouwens van de literatuur in het algemeen voorgoed
ingezet werd. Van Trichts monografie, die steunt op het nauwe verband, gelegd
tussen leven en werk van de schrijver en meer bepaald op de invloed van liens
homoseksuele aanleg op dat werk, mag beschouwd worden als een ernstige aanloop tot de definitieve Couperus-biografie 9 . Couperus' relatie tot de Oudheid
werd belicht in de door Th. Bogaerts samengestelde en ingeleide bloemlezing
Vreugde van Dionysos (Den Haag, 1960, '= Ooi./117-118), alsmede in C. en
de Oudheid (Amsterdam, 1961, = Kartons), behelzende een herdruk van
W. E. J. Kuipers opstel over dat onderwerp met de daarover door Couperus zelf
geschreven brieven. Te vermelden is ook M. Galles boekje C. en de kritiek
(Amsterdam, 1963, = Kartons), dat, aan de hand van veel citaten, Couperus'
waarderingscurve schetst. Voor een ruimer publiek bestemd zijn het Ontmoetingen- deeltje nr. 50 (door W. J. Simons, Brugge, 1963), en het fraai uitgevoerde
Schrjvers Prentenboek nr. 9 (Amsterdam, 1963) . Onder de vele kortere studies
releveren we tenslotte nog, op het stuk van stilistiek : M. C. van den 'Torn.,
Enige stjlverschUnselen b?i L. C. (NTg, LI, 1958) en K. Reijnders, C. verkennen : barbarismen en impressionisme (NTg, LIII, 1960), op dat van het thematische onderzoek: M. Galle, De verheerljking van de vrouw in het werk van L.
C. (VIG, XLVII, 1963) en R. P. Meijer, The theme of disintegration in the
novels of L. C. (A UZVILA, 1964) , en tenslotte op dat van intern ationale betrekkingen : C. Ypes, C. en de Italiaanse letterkunde (LT, 1963) en J. G. Kooij,
C. en Engeland (Merlyn, II, 1964) . Allerlei brieven van Couperus werden door
H. W. van Tricht medegedeeld in een bijzonder Maatstaf-nummer
-nummer (L. C. air
brie f schrUver, XI/3-4, 1963) .
Over de andere Nieuwe Gids-ers en bun tijdgenoten kunnen – en trouwens
moeten – we bondiger zijn. Voor het eerst kreeg Willem PAAP de aandacht die
hij, als boeiende persoonlijkheid en begaafd schrijver, ruimschoots verdient, in
J. Meijer, Het levensverhaal van een vergetene. J. A. Paap, 1856-1923, zeventiger onder de tachtigers (Amsterdam, 1959), een knap gedocumenteerde, zij
het sterk subjectief gehouden, sores zelfs polemisch getinte biografie 10. F. ERENS'
sfeervolle memoires Vervlogen jaren werden, aanzienlijk vervolledigd – en met de
bijgewerkte inleiding van Van Duinkerken –, uitgegeven door H. G. M. Prick
(Zwolle, 1958, = ZwDrHdr/29) 11; zijn bemiddelaarsrol als Un ambassadeur
g Een uitvoerige kritiek hierop schreef L. Scheer : L. C. en de psychoanalyse (SpL, V,
1961) . In aansluiting op Van Trichts boek onderscheidde A. C. Niemeyer een aantal
hoofd- en neventypen in Couperus' romans (De vermommingen van een auteur, Gids,
CXXIV, 1961) .
10 Een interessante aanvulling bracht G. H. 's-Gravesande in NTg, LV, 1962 (Bernard
Canter over Jeanne Collette) .
11 Fragmentarisch ook in het Frans vertaald door P. Brachin: F. Erens, Un Hollandais
au Chat Noir. Textes choisis et traduits par P. Brachin, << Notes et References >> de l'auteur
et du traducteur avec la collaboration de P. G. Castex (RUNT, VII, 52-53, Paris, 1960).
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de la culture franfaise aux Pays-Bas werd in het licht gesteld door P. Brachin
(EG, XXI, 1966) . Helene SJVARTHS Zuidnederlandse jaren vormden het thema
van een uitvoerige dissertatie van H. Liebaers, uitgegeven samen met een deel
Brieven aan Pol de Mont – 239 van 1882 tot 1893 ! – (Gent, 1964, 2 din., =
KVA/VI, 92) ; Het noodlot van H. S. betitelde A. van Duinkerken zijn karakterschets van de dichteres (D IVB, CX, 1965) . Fen voor de kennis van Tachtig
eveneens waardevolle bronnenpublikatie is het eerste deel Brieven en documenten
van Alphons 'DIEPENB®CK, bijeengebracht en toegelicht door E. Reeser ('s-Gravenhage, 1962). De Toneelwerken van Herman HEIJERMANS, wiens succesvolle
come-back op de planken niet veel minder dan sensationeel te noemen is, kenden
een nieuwe uitgave, ingeleid door S. Carmiggelt en van aantekeningen voorzien
door H. H. J. de Leeuwe (Amsterdam, 1965, 3 din.) ; G. Borgers publiceerde
een keuze uit de correspondentie van H. H. en Is. Querido (Mst, XII, 1964),
A. Heijermans-Jurgens evoceerde H. H.' laatste levensjaren (Amsterdam, 1965,
= Boekvink), terwijl W. van Ravesteyn De – sociale – achtergrond van ,,Op
Hoop van Zegen" behandelde (FdL, V, 1964) .
2. Het blijft een merkwaardig en bevreemdend felt : terwijl de studie van
De Nieuwe Gids in Nederland werkelijk in een stadium van hoogconjunctuur is
getreden en sommige topfiguren ervan het voorwerp uitmaken van systematisch
onderzoek, blijkt het toch zeker even belangrijke en belangwekkende domein van
Van Nu en Straks nog steeds nauwelijks ontsloten. Nog immer ontbreekt ons een
grote literair-historische synthese, waarin de generatie, het tij dschrif t en de
protagonisten ervan tegen een voldoende genuanceerde geestelijke en artistieke
achtergrond ook internatiotlaal – zouden geschetst zijn ; zulks moge echter
minder verbazen, wanneer we zien dat in vele gevallen zelf s het elementairste
voorbereidende werk te doen blijft. Wij stellen ons voor dat, zo een of andere
universitaire werkgroep zich daartoe kon organiseren – zoals dat te Amsterdam
voor bepaalde aspecten althans van Tachtig schijnt te gebeuren –, onze achterstand op dat stuk spoedig zou ingelopen zijn. Ondertussen wijdde M. Rutten
enkele bladzijden aan de beweging in zijn voor het XIde deel (1885-1914) van
de Algemene geschiedenis der Nederlanden (Utrecht, 1956) geschreven overzicht
van De cultuurstromingen in Belgie. Dezelfde Luikse hoogleraar onderzocht
trouwens ook de relatie tussen Le symbolisme franfais et le renouveau de la
poesie belge d'expression neerlandaise (EG, XVII, 1962) en maakte het aannemelijk – ook reeds eerder in zijn artikel over Charles Morice en August
Vermeylen (SpL, V, 1961) – dat de naam Van Nu en Straks ontleend werd aan
het boek La Litterature de tout a l'heure van de Franse symbolist Morice 12.
Verschillende schrijvers van de generatie kwamen uiteraard ter sprake, waar
F. Willekens de Sociale tendensen in de Vlaamse literatuur 1885-1914 opspoorde
(in : Geschiedenis van de ' socialistische arbeidersbeweging in Belgie, afl. 15,
XXXI, Antwerpen, 1964) . De „Van Nu en Straks"-curiosa (SpL, II, 1958)
12 Zie ook J. Kuypers, Vanwaar de benaming Van Nu en Straks ? (NT T, XV, 1961) .
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van G. Schmook anderzijds – iemand van wie nog wel substantieler bijdragen
over de beweging zouden kunnen verwacht worden – betref f en enkele blbllof iele
details. Tenslotte lijkt het niet onnuttig nog enkele publikaties to noemen, die,
hoewel slechts indirect met ons onderwerp verband houdend, voor de kennis van
het milieu en het artistieke klimaat in elk geval verhelderend zijn : Maurice
Maeterlinck et la litterature flamande^ door A. van Elslander (Gent, 1963,
Sem.Ned.Lit./2), dat o.m. fragmenten uit brieven van Maeterlinck aan Buysse
bevat, en vervolgens twee schitterende kunsthistorische uitgaven, P. Haesaerts
Sint-Martens-Latem, gezegend oord van de Vlaamse kunst (oorspr. Frans, vent.
B. Mesotten, Brussel, 1965) ` waarin trouwens een hoofdstuk aan Karel van
de Woestijne ingeruimd is – en het door A. Hammacher samengestelde De
wergild van Henry van de Velde (Antwerpen, 1966) .
Wet kreeg de voorlopersfiguur van Albrecht RODENBACH duidelijker historische contouren, dank zij Prof. F. Baur, die niet enkel de editie, ter gelegenheid
van het eeuwf eest, van de Verzareld e werken voor zijnn rekening nam (II. Poezie,
III. Toneel, Tielt, 1956-57) 13, maar daaraan bovendien een kloeke, maar betwiste
biografie liet voorafgaan, A. R., het leven, de persoonl?Jkheid (Tielt, 1960,
VW/1), waarin in elk geval een moedige poging tot demythologisering werd
ondernomen. A. Westerlinck had voorheen reeds een beknopte „inwendige biografie" laten verschijnen (Brussel, 1958, '_ MVL/ 6) . Enkele andere vermeldenswaardige bijdragen van kleinere omvang waren nog : C. Neutjens, De ontwikk^: ling van R.'s levensinzicht (Antwerpen, 1956, = KVHU/447), L. Wils, R.s
pleats in de ontwikkeling van de Vlaamse gedachte (Kl, XXIII, 1956) en M. C.
van den Toorn, De Oudgermaanse achtergrond in R.s „Gudrun" en Hegenscheidts „Starkadd" (VlG, XLII, 1958) .
Een belangrijk boek over de geestelijke leider van Van Nu en Straks en zijn
ideologische evolutie schreef A. Westerlinck : De wereldbeschouwing van August
VERMEYLEN (Antwerpen, 1959). Zijn filosofische en kunstopvattingen kwamen
eveneens ter sprake in enkele tijdschriftbijdragen van M. Hanot (Invloed van
Stirner in het jeugdwerk van A. V., DWB, 1956), A. Westerlinck (A. V. en
het Christendom, D1V/B, 1957 ; De onderlinge verhouding van Kunst en wetenschap b V., SpL, II, 1958) en M. Rutten (het reeds geciteerde Charles Morice
en A. V., SpL, V, 1961) . Korte essays over Vermeylen kregen we van de hand
van H. Teirlinck (Brussel, 1958, = MVL/5) en J. Venstermans (Brugge, 1965,
= Ontm./60). Over zijn tien jaar oudere mederedacteur Prosper VAN LANGENDONCK werden enkele nieuwe bijzonderheden medegedeeld door G. Schmook
in P. v. L. en z?jn verhouding tot „De Distel" (19.8.1882-8.2.1908) (VMKVA,
1957) 14 en P. v. Langendonckiana (VMKA, 1959) en door K. van Acker in
De ziekte van P. v. L. (Str., IX, 1956), terwijl L. Sourie voor zijn herdenkingsbrochure P. v. L., 1862 -1962 (Brugge, 1962) een vroeger essay van 1942 aan13

Zie daarover ook R. F. Lissens, Critische beschouwingen over Rodenbachs Verzannelde

Weaken (SPL, II, 1958) .
14

Zie ok G. Schmook, Chronologie van P. v. L.'s verzen (Hand. 22e VIFC, 1957) .
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paste. Cyriel BUYSSE werd als mens en schrijver bondig geportretteerd door R.
Minne (Brussel, 1959, = MVL/15) en M. Galle (Brugge, 1966, = Ontm./67).
Bouwstenen voor een grondiger biografie verzamelde A. van Elslander in zijn
C. B.. Uit zjjn leven en z?jn werk (Antwerpen, 1960-61, 2 din., = Wf/196),
terwijl De verhouding van C. B. tot de Vlaamse Beweging en ,Van Nu en Straks"
door M. Galle, aan de hand van „een nieuw document", in een nieuw daglicht
werd gesteld (Hand.ZnM?i, XX, 1966) . Onder andere herdenkingsbijdragen
over de Vlaamse romancier in NVT, XIII, 1959/8 citeren we nog die van
H. Lampo over De sociale achtergrond bU C. B. ; J. Roeland Vermeer publiceerde een overzichtelijk artikel in DWIB, CV, 1960. Voor de reeks Mono gra f Teen
over Vlaamse letterkunde stelde M. Gilliams een deeltje (nr. 10) over Emmanuel
DR BOM samen (Brussel, 1958) .
Een geval als dat van de grote prozaist Stijn STREUVELS – laureaat van de Prijs
der Nederlandse Letteren in 1962 -- lijkt ons symptomatisch : de meeste bijdragen
over hem bewegen zich op het niveau van de – overigens zeer behoorlijke vulgarisatie- (F. de Pillecijn, Brugge, 1959, != Ontm./6 ; G. Knuvelder,
Brussel, 1964, = MVL/28) of de gelegenheidsessayistiek (G. Knuvelder,
S. S. negentig (Een Noordnederlands perspectief),
), SpL, V, 1961) 1s en aan
wetenschappelijke benaderingen van zijn monumentale oeuvre – intussen beschikbaar in een reeks Volledige werken (Kortrijk-Amsterdam, 1952-57, 12 din.) zijn we nauwelijks toe. Wel schreef R. van de Linde een studie over Het oeuvre
van S., sociaal document ( Leuven, 1958, = KrDf /69) , terwijl enkele auteurs
zich ook waagden aan de – o.m. stilistische – analyse van het meesterlijke Leven
en Dood in den Ast (A. Westerlinck in DW^B, CVI, 1961 ; G. Verbeeck en
F. de Schutter in NeV, resp. XXXIX, 1961-62 en XL, 1962-63) . Interessant
voor de kennis van de mens Streuvels zijn uiteraard autobiografische geschriften
als Kroniek van de familie Gezelle (Brugge, 1960) – waarin het relaas van zijn
jeugdjaren – en In levende live (Brugge, 1966, += Open Kaart).
Met betrekking tot de andere prozaschrijvers van dezel£de generatie viel er
maar weinig te noteren. Van F. V. TOUS;SAINT VAN BOELAERE publiceerde H.
Teirlinck enkele nagelaten stukken (NVT, XV, 1962) . L. P. Boon miste in zijn
monografie over Gustaaf VERMEERSCH (Brussel, 1960, = MVL/22) jammer
genoeg de kans een overtuigend beeld van deze vergeten naturalist te ontwerpen ;
wel een positieve bijdrage daarentegen, zij het dan op heel ander niveau, is de
Bibliografieie van en over G. V. (Antwerpen, 1965) die F. Leclair als werk voor
de Antwerpse Bibliotheekschool samenstelde. In de serie Monogra fieen verschenen nog essays over Lode BAEKELMANS (door G. W. Huygens, Brussel, 1960,
= MVL/21) en Herman TEIRLINCK (door P. Minderaa, Brussel, 1959, =
MVL/ 13) . De biografie van deze laatste kan men in detail volgen in het eerste
deel (1960) van zijn Verzameld werk (Brussel, 1955-, 7 dln, tot dusver) ; ook
15
Een wel zeer onconventionele visie op de nestor van de Vlaamse letteren kwam tot
uiting in het polemische stuk van H. Speliers, Een broertje flood aan S. ? (in : Wij galspuwers, Brugge, 1965) .
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de grote studie van Th. Oegema van der Wal (H. T., Brussel, 1965) trouwens
is overwegend biografisch opgevat, daarbij steunend op de teksten van de auteur
zeif. L. Picard beschouwde het in samenwerking met Van de Woestijne geschreven „De leemen Torens" als historisch document in een in NVT, XII, 1958
opgenomen opstel ; een knappe ontleding van Het Galgemaal komt voor in het
overigens zeer polemisch opgevatte stuk van Weverbergh, H. T.: orator didacticus (in : Bokboek, Amsterdam, 1965, = LDS/2) 16.
De enige grote figuur waarvan reeds ernstig, d.w.z. wetenschappelijk studie
wend gemaakt, is in feite Karel VAN DE WOESTIJNE 17 . Een waardevolle bijdrage
tot het onderzoek van de poezie gedeeltelijk in Minderaa's voortref f elijke
bloemlezing Verzamelde gedichten herdrukt (Brussel, 1958 2 ) – leverde J. Aerts
(A. Westerlinck) met zijn Stlgeheimen van K. v. d. W. (Leuven, 1956),
waarin hij de door de dichter in zijn eerste lyrische periode aangewende impressianistische en symbolistische stijlmiddelen analyseert. P. Minderaa behandelde
voorts K. v. d. W/.s Het menselUk Brood (SpL, I, 1956), alsmede V. d. TV.s
ontmoeting met Dante n.a.v. het gelijknamige gedicht (in : Opstellen en voordrachten nit mUn hoogleraarst d, Zwolle, 1964), terwijl J. Boets de Klanksymboliek in een gedicht van K. v. d. TV., nl. Ik vraag den vrede niet uit De
modderen Man onderzocht (SpL, IV, 1960) . Een thematologische beschouwing
bracht L. Fessard met La mer dans l'ceuvre poetique de K. v. d. W. (EG, XII,
1957). Veruit de belangrijkste recente publikatie over onze grote dichter betreft
nochtans niet zijn poëzie, doch wel Het proza van K. v. d. IV.. het is een
monumentale studie van M. Rutten (Paris-Liege, 1959, = Bibl.Fac.Ph.L.Liege/
CLIII), waarin deze het creatieve proza, dat hij trouwens als niet wezenlijk
verschillend van de lyriek wenst to zien, zowel stilistisch als thematisch, in het
Licht van 's schrijvers psyche en in een ruime Westeuropese context, diepgaand
ontleedt. Rutten, die ons in zijn Toord vooraf daarenboven de mogelijkheid van
een grootse synthese van het gezamenlijke oeuvre voorspiegelt – bekroning van
zijn drievoudig onderzoek, van de lyriek (1934), de esthetische opvattingen
(1943) en thans het proza –, doet zich aldus kennen als onze compleetste
Van de Woestijne-specialist. Een bescheidener synthetische beschouwing had
H. Teirlinck reeds vroeger gebracht (Brussel, 1957, = MVL ,/2) . In verband
met het proza nog signaleren we het opstel van P. D. van der Walt over
Stramien en patroon (van) K. v. d. W.s De Boer die sterft t (TvL, XII, 1962)
en de publikatie door K. Jonckheere van Een niet gekend dagboek van K. v. d.
V. uit de jaren 1903-05 (NVT, XIV, 1960-61), dat o.m. gegevens bevat met
betrekking tot de Pieter .Meulewaeter-episode. In de Vlaamse Pockets-reeks (nr.
22) verscheen vender een keuze uit Van de Woestijnes journaalistiek proza, nl.
uit zijn brieven aan de N.R.C. (Hasselt, 1960) .
16

Chronologisch buiten dit bestek valt P. Brachin, L'expressionnisme dans le theatre de

H.T. (in : Le theatre moderne, hommes et tendances, Paris, 1958).

17 Vgl. R. Bassez, Metodologische kanttekeningen bij de huidige stand van het wetenschappelijk Van de TVoestijne-onderzoek (WT, XVII, 1957) .

109

Over de toneelschrijver Alfred HEGENSCHEIDT bezorgde J. van Hoeck een
essay met bloemlezing (Antwerpen, 1966, = MVL/38) .
3. In een volgend hoof dstuk wensen we de literatuur te overschouwen – met
uitzondering van de Vlaamse Van Nu en Straks-generatie uiteraard, al sluit die
er geestelijk en artistiek volkomen bij aan – die, uit de Nieuwe Gids-traditie
voortgesproten, weldra het al te exclusieve „fart-pour-fart''-beginsel zal verlaten
voor zinvoller symbolische vormgeving en/of voor wijsgerig of levensbeschouwelijk engagement : m.a.w. de literatuur van Tachtig of tot aan de Eerste
Wereldoorlog.
Nadat hij reeds in zijn voortreffelijk boek over De Kroniek van P. L. Tak
(Amsterdam-Antwerpen, 1956) een bijzonder boeiende, maar tot nog toe al te
zeer verwaarloosde episode uit onze einde-l9de-eeuwse cultuurgeschiedenis had
opgeroepen, wijdde W. Thys opnieuw aandacht aan de Negentigers in La
culture neerlandaise d la fin du XIXe siècle dans ses rap ports avec l'etranger hoof dzakelijk Frankrijk dan (EG, XII, 1957) en in een biografisch artikel over
Andre Jolles (1874-1946) (YbCGL, XIII, 1964).
Over LEOPOLD, zoals ik me hem herinner schreef R. Jacobsen (Gids, CXX,
1957) en ook J. M. Jalink leverde in J. H. Leopold een „bijdrage tot een Ievensbeschrijving" (Amsterdam, 1963) . J. C. Kamerbeek van zijn kant behandelde
de verhouding L. en de Oudheid (NSt, XI, 1956) . Van belang voor de kennis
van het werk zelf zijn voorts de Nieuwe varianten van enkele L.-gedichten
(Amsterdam, 1958), gepubliceerd door J. M. Jalink, N. A. Donkersloots studio
J. H. L., lotgevallen van een dichterschap (Amsterdam, 1965, '= Kartons) een
overzicht van de reacties, tijdens 's dichters leven, op zijn verzen door critici en
letterkundigen –, alsmede de uitgave-met-inleiding door M. J. G. de Jong van
het wijsgerige gedicht Cheops (L.s „Cheops". .den interpreterend essay met tekstuitgave, Leiden, 1966, = Aurea) – dat overigens eerder ook al door P. Minderaa
bestudeerd was (in : Opstellen en voordrachten uit ran hoogleraarstjd, Zwolle,
1964) –. Het grote en definitieve boek over deze moeilijke dichter laat evenwel
nog steeds op zich wachten. Verder gevorderd is men in elk geval met het
BOTJTENS- onderzoek, vooral dank zij K. de Clerck, wiens bijdragen over de poëzie,
maar meer nog over het leven – zij het steeds in relatie met het werk – van die
andere grote Negentiger, to talrijk om hier geciteerd te worden (zie o.m.
Hand.22eV1FC, 1957 ; VIG, XLIII, 1959 ; XLVI, 1962 ; XLVII, 1963 ; NTg,
LV, 1962 ; LVI, 1963 ; LVIII, 1965 ; Gids, CXXV, 1961 ; CXXVI, 1962 ;
NVT, XV, 1962; RLV, XXIX, 1963; XXXI, 1965 ; Med.F.v.E.Gen., 1960),
als even zovele bouwstenen moeten beschouwd worden voor de wellicht nog te
verwachten grote monografie, waarvan het deeltje in de Ontmoetingen-reeks
(Brugge, 1962, nr. 40) en het uitvoeriger Uit het leven van P. C. Boutens
(Amsterdam, 1964, = Kartons) alvast belangwekkende voorproeven brachten.
Het knelpunt schijnt ook hier weer de twistvraag te zijn nopens het al dan niet
geoorloof d zijn van het onthullen van delicate biograf ica -- hier in verband met
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Boutens' homoseksuele aanleg – 1s. Enkele andere interessante opstellen schreven
H. Warren (Te verraden niet en niet te raden – bedoeld als inleiding tot zijn
Boutens-bloemlezing –, Mst, VII, 1959), K. Reijnders (Tweemaal : Non in een
landschap – over Boutens' Beatris-bewerking vergeleken met J. Davidsons Ballad
of a Nun '--, FdL, III, 1962) en W. Blok (Boutens' Nacht-stilte, Merlyn, 1965) ;
P. Calis wijdde in zijn serie Topcon f erenties artikelen aan het werk towel van
Leopold als van Boutens (Mst, X, 1962) . Bloemlezingen uit de poezie van
Boutens bezorgden H. Warren (Den Haag, 1959, Ooi./103), A. Morrien
(Amsterdam, 1959) en K. de Clerck (Hasselt, 1963, = PEN/P12) . Over
Henriette ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK verschenen studies van P. Brachin
(De smart in de lyriek van H. R. H., VIG, XL, 1956), Th. Weevers – die nu
ook eens aandacht schonk aan het stilistische en verstechnische aspect van Nederlands grootste dichteres – (Beeldspraak, klank en bouw van „De Nieuwe Geboon", Amsterdam, 1957, = MKNAWL/N.R. XX, 7 ; On the origins of an
accentual verse form used by William Morris and H. R. H., N ph, XLVI, 1962)
en G. Stuiveling (Het vroegste werk van H. R. H., VMKVA, 1963) .
Aan onze voornaamste neo-romantische prozaist werden een tweetal belangrijke
dissertaties gewijd : F. W. van Heerikhuizen, Het werk van Arthur VAN SCHENDEL. Achtergronden, karakter en ontwikkeling (Amsterdam, 1961), waarin
Van Schendels tragische romantiek en de dominerende thema's daarvan, via de
psychologische methode, op reele (j eugd) ervaringen worden teruggevoerd, en
H. P. A. van Eijk, Mededelingsvormen bjj A. v. S.. Een stilistisch onderzoek
(Assen, 1965), dat eerder dan een literair-stilistische, een hoofdzakelijk taalkundige verhandeling geworden is, die het gebruik van de „erlebte Rede" o.m.
statistisch beschrijft, zonder het evenwel esthetisch te evalueren. Verder haalde
J. van Nijlen nog Herinneringen aan A. v. S. op (Gids, CXIX, 1956), herdacht
F. Closset Van Schendel tiers jaar na diens dood in een overzichtelijk artikel
(RLV, XII, 1956), anderzocht J. de Cort Stflverschjjnselen in het jeugdwerk
van V. S. (NTg, LV, 1962), Bing M. Janssens Het gee f -motie f bjj A. v. S. na
(SpL, VII, 1963-64), confronteerde J. J. Oversteegen in V. S.s Waterman : feit
en fictie, d.w.z. de bekende roman met zijn bron (Merlyn, 1965) , liet A.
Germay V. S. in de „noodlotsromans" aan het woord (RLV, XXXI, 1965), gaf
J. Noe, trouwens auteur van een Ontmoeting-monografietje over Van Schendel
(Brugge, 1961, nr. 28) , ten behoeve van het M.O. een interpretatie van Een
Hollands Drama (NeV, XLIII, 1965-66) en analyseerde K. Fens De grauwe
Vogels in De ontdubbelde vader (Merlyn, 1966) . Heel wat minder valt te melden
over de verwante auteurs : over Ark PRINS en „De Heilige T o cht", en meer
bepaald het aandeel van Boutens daarbij, handelde een artikel van K. de Clerck
(VIG, XLIV, 1960) ; over Aart VAN DER LEEUW schreef P. Brachin een opstel
(Een onrustige ziel, DWB, CVII, 1962) en J. Noe een monografie (Brugge,
1964, = Ontm./52), terwijl D. van Velden De oorspronkelUkheid van A. v. d.
18

Zie K. de Clerck, Prolegomena

voor een

verantwoorde Boutens-biografie (Hand.

22e

VIFC, 1957).
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L.'s „Ik en min Speelman" t.o.v. zijn Engelse bron (J. Farnol) aantoonde (NTg,

LVIII, 1965) en T. J. M. Versteeg aan de dichter Van der Leeuw aandacht
schonk (Een bezonnen to f lied van A. v. d. L., NTg, LIX, 1966) ; over De
historische romans van P. H. VAN AiOERKFRKEN had H. Doedens het in LT, 1956.
Een paar titels slechts in verband met enkele van de talrijke prozaisten wier
romanwerk in de realistische traditie te situeren valt : A. A. Keersmaekers gaf
,,inleiding en commentaar" bij Augusta DE wiT : Orpheus in de Dessa (NeV,
XXXVIII, 1961) ; Frans COENEN, een beeld van zjjn leven en zjjn werk met,
wat dat laatste betreft, de nadruk op de kritische geschriften – bezorgde ons
K. F. Proost (Arnhem, 1958) ; een Levensschets van J. VAN OUt SHOORN voor
Wiens werk hernieuwde belangstelling bestaat (zie ook K. Fens in Merlyn,
1965) liet W. A. M. de Moor voorafgaan aan zijn uitgave van BezwaarlUk
VerbiU f (Amsterdam, 1965, = Kartons) .
Over de katholieke Van onzen Ted-groep is wel wat te vinden in Katholieke
herleving van L. J. Rogier ('s-Gravenhage, 1956) . BINNEWIERTZ in de „ f ameuze
jaren" was het onderwerp van een studie van H. Croonen (Roeping, XXXIV,
1958) . Een uitvoerig stuk over Antoon sJvIOO,R nam G. Knuvelder op in zijn
Kitty en de mandar jntjes ('s-Hertogenbosch, 1964). J. Notermans schreef een
levensbericht Marie KOENEN, 1879-1959 (JbMNL, 1960-61), terwijl de eveneens
in 1959 overleden Nijmeegse literatuurhistoricus en oprichter van De Beiaard
Gerard BROM o.m. herdacht werd door A. van Duinkerken in Roeping, XXXV,
1959 en L. J. Rogier in Ann. Th^mgen., XLVIII, 1960. Aan het protestantschristelijke orgaan Ons Tjdschri f t, 1896-1914 anderzijds wijdde R. G. K. Kraan
een dissertatie (Groningen, 1962). Het afsterven van Geerten GOSSAERT (1958)
gaf aanleiding tot verschillende herdenkingsartikelen (o.m. In memoriam Prof.
Dr. F. C. Gerretson, Utrecht, 1958 ; F. Gericke in JbMNL, 1959-60) ; op
buitenlandse belnvloeding van Gossaert, vooral door Baudelaire dan, werd gewezen door C. A. Zaalberg (Tweemaal FrankrUk-Nederland, I: Baudelaire en
de alexandrjjnen in „Experimenten", in : Miscellanea Litteraria, Groningen,
1959) en B. Roels (Gossaert, Baudelaire, Swinburne, NTg, LVII, 1964) .
Met de dichter van Experimenten begint echter reeds een volgende generatie,
die van 1905, van De Beweging nl.. P. N. VAN )EYCKS Verzam^eld werk werd uitgegeven in zeven delen (Amsterdam, 1958-64). Onder de over hem in de laatste
jaren verschenen artikelen noemen we het levensbericht door G. Gossaert
(JbMNL, 1956-57) en verder studies over P. N. v. E. contra P. C. Boutens (K.
de Clerck in VIG, XLIII, 1959), over P. N. v. E. en „een prentje van Jan
Luiken" – een interpretatie van Herwaarts – (P. vander Meulen in LT, 1959),
over De prozabundel „O pgang" van P. N. v. E. (H. A. Wage in Hand.24eV1FC,
1961), over V. E. en Gerretson (G. Puchinger in Gids, CXXVI, 1963), over
Muziek, poezie en de jonge V.E. (H. A. Wage in NTg, LVII, 1964), over
„I lock my door upon myself", Van Eycks eerste gedicht, (J. G. Bomhoff in
NTg, LVII, 1964) – welke bijdrage een fragment heet te zijn uit een te verwachten boek „over de wijsgerige grondgedachten en haar uitwerking in het
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literaire werk van Prof. Dr. P. N. van Eyck" – en over Baudelaire, V. E. en
N jho f f (M. J. G. de Jong in VMKVA, 1965) . Ook in P. Minderaa's Opstellen
en voordrachten uit min hoogleraarst jd (Zwolle, 1964) tenslotte werden nog
twee stukken over Van Eyck opgenomen : een „poging tot een synthetisch beeld"
van de dichter en een behandeling van Medousa. A. ROLAND HOLST, tweede
laureaat van de Prijs der Nederlandse Letteren (1959), was herhaaldelijk het
voorwerp van vieringen en meer dan een bijzonder tij dschrif tnummer (Gids,
CXXI, 1958/5-6 ; Mst, VI, 1958/2-3, XI, 1963/7) werd aan hem gewijd ;
bovendien kreeg hij zijn – kleine – monografie (J. Eleman, Brugge, 1962, =
Ontm./34) en zijn platenboek (Amsterdam, 1958, = Schr.Pr. /1) . Andere vermeldenswaardige studies over hem lijken ons die van L. Hoyack over A. R. H.
als denker (Mst, IV, 1957), van A. Ruitenberg-De Wit over mystieke en occulte
vermogens van de dichter (Mst, V, 1957), van L. Fessard over Les l egend es
irlandaises de A. R. H. (EG, XIII, 1958), van P. Penning de Vries over „het
levensontwerp van A. R. H." (Analogie van een ondergang, Roeping, XXXIV,
1958), van A. Swan en N. Wijngaards over Engelse momenten in zijn leven
en werk (resp. R. H. to Oxford, Mst, XI, 1963 ; The Shadowy Waters van
TV. B. Yeats en A. R. H., SpL, VI, 1963), alsmede de algemener beschouwingen
van P. N. van Eyck – postuum gepubliceerd -- en P. Calis over de poezie (Mst,
resp. VII, 1959 en X, 1962). Van j. c. BLOEM, intussen en kort voor zijn dood
zoals zijn generatiegenoot gelauwerd met de Prijs der Nederlandse Letteren
(1964), werd onlangs een uitgave van de Verzamelde gedichten op de markt
gebracht (Amsterdam, 1965) . P. Maximilianus onderzocht de relatie tussen
J. C. B.'s Euthanasia en Horatius' Ad Grosphum (Nph, XL, 1956) ; S. Vestdijk
karakteriseerde Bloems poezie als Klacht zonder aanklacht (Gids, CXX, 1957) ;
de analyse die J. Kamerbeek jr. gaf van VU f gedichten van J. C. B. (FdL, IV,
1963) was aanleiding tot een heel debat met H. U. Jessurun d' Oliveira dat zijn
beslag kreeg in Merlyn (1964) . De merkwaardige en gelsoleerde figuur van
J. A. DER MOUW – uit wiens gedichten V. E. van Vriesland een bloemlezing
bezorgde (Amsterdam, 1961) – kreeg eindelijk een monografie : A. M. CramMagre, Der Mouw-Adwaita, denker en dichter (Groningen, 1962), waarin de
nadruk vooral op zijn levensgang en thematiek gelegd wordt. Over J. i. DE HAAN
publiceerde W. J. Simons enkele belangrijke, hoofdzakelijk biografiche opstellen
in Maatstaf . Een „onzedelUk" boek. De geschiedenis van de PjpelUntjes-a f faire
(VI, 1958) en Min lied stikt in m?jn hart als 'k aan u denk. J. I. d. H.'s reizen
naar Rusland ( VII, 1959). J. Meijer wees op enkele contacten tussen J. I. d. H.
en de kring van Oscar Wilde (LT, 1957) en gaf de brieven van De Haan aan
Van Deyssel in verband met de Pj pel jntjes-kwestie uit (Roe ping, XXXV,
1960) ; „een – andere – kleine correspondentie van J. I. d. H." vormen de
Brieven aan een jongen, d.i. de jeugdige A. Saalborn, die door deze laatste
medegedeeld werden (Amsterdam, 1957). E.-L. Israel schreef een nogal onsamenhangend boek over j. I. d. H., de dichter van het Joodsche Lied (Amsterdam, 1962) . Jan GRESHOFF werd o.m. behandeld door L. Tegenbosch (J. G. en
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het schrjven, Roeping, XXXIII, 1957) en A. van der Veen (Een gepointilleerd
zel f portret, inleiding tot de aforismeribundel Nachtschade, 's- Gravenhage, 1958),
terwijl in Schrjjvers Prentenboek nr. 3 interessante fotografische documenten
over hem werden verzameld. Hijzelf liet, als Menagerie, nog een aantal herinneringen en beschouwingen verschijnen ( Den Haag, 1958). Tenslotte mogen
wellicht nog vermeld worden opstellen van P. Rodenko en E. Zernike over
H. W. J. M. KEULS (resp. Mst, V, 1957 en NSt, XVII, 1962) en van M. Uyldert
over de vergeten Alex GIrT;E;LING (NTg, LIII, 1960) .
Van de hand van F. Closset is een artikel over De dichter JVERUMEUS BUNING
en de poezie (RLV, XXVII, 1961) . In vier gebundelde bijdragen werd van
Victor B. VAN VRIESLAND, een karakteristiek gegeven (Amsterdam, 1957) . De
kritische beginselen die aan de basis liggen van diens beschouwend werk thans
gedeeltelijk bijeengebracht in twee uitgebreide delen Onderzoek en vertoog
(Amsterdam, 1958) – werden gekeurd door S. Dresden (Kritiek, actualiteit en
duurzaamheid, Gids, CXXII, 1959) . J. Staal bezorgde – met daarbij een biografie door 's-Gravesande het Verzameld werk van de jonggestorven dichter
J. G. DA'NSER (Amsterdam, 1957) .
Ook over enkele van de zeer vele prozaisten die deze generatie opgeleverd
heef t, client een en antler to worden medegedeeld. Vooral de merkwaardige
figuur van Carry VAN BRUGGEN kreeg nieuw licht : M. de Haan publiceerde
nogal persoonlijke en anekdotisch gekleurde herinneringen aan C. v. B., man
zuster (Amsterdam, 1959), terwijl M.-A. Jacobs een uitvoerige monografie
bracht : C. v. B.. Haar leven en literair werk (Gent, 1962, = KVA/VI, 88 ;
Hasselt, z. j ., = BLW) 19 , ofschoon de tekening daarin van de Joodse achtergronden even essentieel voor het begrijpen van de auteur als moeilijk benaderbaar voor een buitenstaander minder bevrediging heeft geschonken. Aan Annie
SALOM+ONS, wier reeds geciteerde Herinneringen ook voor de kennis van deze
periode uiteraard waardevolle bladzijden bevatten – o.m. over Leopold, Coster,
Scharten-Antink, Boutens, Naeff, Van Suchtelen, C. van Bruggen, Gossaert,
Van Genderen Stort, A. Roland Holst – 20 , werd een volledig Maatsta f -nummer
gewijd (Een roos voor A. S., VIII, 1960/8, met bibliografie) ; eerder had J.
Notermans ook reeds geschreven over Zo zag A. S. het Verre Oosten (Band,
XV, 1956). Enkele stukjes over P. VAN DER MEER DE WALC} EREN, o.m. over
diens nieuwe dagboeken, nam G. Knuvelder op in zijn Kitty en de mandarUntjes
('s-Hertogenbosch, 1964) . De opnieuw ontdekte NESCIO inspireerde N. Gregoor
tot een belijdenis van Een zwak voor N. (Mst, VII, 1959) en C. Bittremieux
tot een overzichtelijke beschouwing naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag,
even voor zijn afsterven (DWB, CVI, 1961) . Het angstmotief bij F. BORDEWIJK
werd behandeld door A. van der Veen (F. B.: beheersing van de angst, VIG,
19
Fragmenten hieruit werden als De mens in C. v. B.s literair werk (SPL, IV, 1960) en
C. v. B.: van naturalisme tot psychisch realisme (Ann. Thijmgen., XLVIII, 1960) ge-

publiceerd.
20
Nog meer „herinneringen uit een lang leven" bevat Toen en nu (Den Haag, 1961,
= Ooi./133).
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XLIII, 1959) en M. Pelgroms (F. B.. De angst als kern van zjn werk, RLV,
XXVII, 1961) ; Th. Govaart ondernam, onder de titel Variaties in paarvorming.
Conjuncties en correspondenties in het werk van F. B. (Str., XI, 1957), een
poging tot analyse van Bordewijks oeuvre, dat ook later in zijn boek Het geclausuleerde beest (Hilversum-Antwerpen, 1962, = Tweelicht/5) nog uitvoerig ter
sprake kwam. Dirk CoSTERs overlijden in 1956 gaf aanleiding tot tal van herdenkingsartikelen, doch vermocht het debat over deze omstreden persoonlijkheid
niet to daen verstommen. Enkele belangrijke bijdragen over hem zagen het licht
van de hand van P. de Wispelaere – die trouwens een dissertatie over Coster
voorbereidt -: De correspondentie C.-Vermeylen (NVT, XI, 1957), D. C.s levensbeschouwing (V1G, XLII, 1958), D. C. als criticus (NVT, XII, 1958) .
In 1961 begon de publikatie, onder leiding van H. de Beaufort, van Costers
– niet volledige – Verzamelde werken, waarvan de eerste vier delen de
brieven bevatten (Leiden, 1961) – o.m. voorafgegaan door de rede van
Donkersloot ter gelegenheid van Costers Amsterdamse erepromotie -, alsmede
het voorheen nooit volledig uitgegeven Dagboek van de Heer Van der Putten 21.
Laten we vervolgens nog even de blik wenden naar Vlaanderen en de voornaamste aanwinsten releveren met betrekking tot de literaire ontwikkeling na
Van Nu en Straks. Aan Vlaanderen, het tij dschrif t dat de taak ervan in het
begin van de 20ste eeuw voortzette, werd een uitvoerige publikatie gewijd door
de Nieuwe Gids-kenner G. H. 's-Gravesande : Geschiedenis van het tUdschri j t
Vlaanderen. Brieven en documenten (Brussel, 1962, met een „getuigenis" van
H. Teirlinck) ; de nadruk daarin ligt veeleer op de redactionele verhoudingen
– vooral die tussen Teirlinck en Vermeylen – en de relaties met de uitgever darn
op de artistieke inhoud 22. Nog andere tij dschrif ten uit deze periode vonden
trouwens bun historicus : J. Weisgerber bestudeerde De Vlaamse literatuur op
onbegane wegen. Het experiment van „De Boomgaard" 1909 -1920 (Antwerpen,
1956) en J. Persijn De wording van het tUdschri f t Dietsche Warande en Be/fort
en z?jn ontwikkeling onder de redactie van F. Vliebergh en j. Person (19001924) (Gent, 1963, = KVA/VI, 90), de eerste meer in de vorm van een
– boeiend – essay, de tweede nauwgezet wetenschappelijk, daarbij een overvloed
aan gegevens en – o.m. in de bijlagen – bibliografica biedend.
Van de vertegenwoordigers van de Vlaamse heimatliteratuur stond vooral Felix
TIMMERMANS in het middelpunt der belangstelling. De talrijke herdenkings- en
huldigingsbijdragen - uiteraard –, doch ook andere algemener beschouwingen
die sinds zijn dood verschenen, dragen vaak het karakter van een algeheel
eerherstel, ook vanwege niet-katholieke kringen waar voorheen soms een duidelijk scepticisme optrad ; we noemen slechts : A. Westerlinck, F. T. herdacht
21 Vgl. B. Ranke, Om het lijk van C. of hoe partijzucht het oordeel vertroebelt (DWB,
CVII, 1962), waarin de kritieken van Stuiveling en Van de Voorde over deze uitgave
besproken worden. Uitvoerig schreef ook K. Fens over Costers brieven (Zoemen en niet
noemen, in : De eigenzinnigheid van de literatuur, Amsterdam, 1964) .
22 Zie ook: H. Teirlinck, Marginalia bU een geschiedenis van het tiidschri f t Vlaanderen
(NVT, XV, 1962).
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(VMKVA, 1957 ; ook in: 1/andelen al peinzend, Leuven, z.j.) ; E. Dupon, De
Vlaamse T. (Brugge, 1957) ; Wj gedenken... de dichter F. T. (Lien, 1957, =
B1.v.d.P.) ; H. Lampo, F. T. (Brussel, 1961, = MVL/2 3) . Speciale aspecten
werden behandeld door D. Teeters (F. T., tekenaar en schilder, Leuven, 1956,
= KrDf/61), A. Westerlinck (De innerleke T., Antwerpen, 1957, = KVHU/
452) en J. de Ceulaer (De wens in het werk van F. T., Amsterdam, 1957). Van
literair-historisch belang zijn ook de studies van J. Mertens (De oorzaken van het
succes in Duitsland van T.' vertaald werk, Hand . ZnM , XIII, 1959) en M.
Cordemans (Herinneringen aan „Pieter Brueghel" van F. T., Hand.ZnMU, XVI,
1962) ; interessante bijzonderheden over het ontstaan, de inhoud en het onthaal
van Timmermans' meesterwerk werden door L. Vercammen c.ss.r. gepubliceerd in
Vj f tig jaar Pallieter (Hasselt, 1966, Heideland Documenten) . Oak Ernest
CLAES kreeg zijn monografietjes (N. van Hageland, Brugge, 1960, = Ontm./26 ;
A. Demedts, Brussel, 1961, !_ MVL/26) en bovendien schreef N. van Hageland
een uitvoerig boek over de f olkloristische elementen in het werk van de Brabantse
verteller : E. C. en w?) . Een literair-volkskundige studie (Leuven, 1959,
KrDf/73) . Claes zelf verstrekte wetenswaardige gegevens over Het ontstaan
van een boek, De W7itte nl. (DWB, CV, 1960) . Over de Kempense schrijver
Jozef SIMONS kunnen geraadpleegd worden het artikel van R. Bosselaers (DW/B,
1958) en het boek van M. Verheecke (J. S., verteller, zanger, Kern penaar, Leuven, 1963, r= GRDf/513).
Van de veeizijdige Boomgaard-leider Andre DE BIDDER werden Herinneringen
aan toen opgenomen in VIG, XLVI, 1962. Van de merkwaardige, maar nagenoeg
vergeten prozaist Joris VRIAMONT, die de libertijnse traditie van het dandyisme
virtuoos verderzette, werd het zeldzaam geworden Verzameld proza, met een
inleiding door A. Roland Hoist, herdrukt ('s-Gravenhage, 1963) . Ter gelegenheid van het overlij den van Willem ELSSCHOT in 1960 onderstreepten tal van
„In Memoriams" de uitzonderlijke combinatie van menselijke eenvoud en artistieke grootheid zoals die in de persoon van de onsterfelijke auteur van Kaas en
Lumen te apprecieren vie! (zie o.m. BJ E.s uitvaart, NVT, XIV, 1960/3 ; A.
Westerlinck in DWB, CV, 1960) . Enkele jaren eerder had Elsschot zelf nog een
Autobiografieie in brief vorm laten verschijnen (Gids, CXX, 1957) ; herinneringen
aan hem haalden eveneens A. Delen (Schooljaren met W. E., Gids, CXX, 1957)
en F. Francken (Antwerpen, VI, 1960) op. Korte monografieen over Elsschot
werden samengesteld door B. F. van Vlierden (Brugge, 1958, = Ontm./2) en
G. Stuiveling (Brussel, 1960 = MVL/16). Over Het cynisme van IV. E. schreef
verder nog B. F. van Vlierden (Str., X, 1957), J. C. Villerius maakte Een kanttekening bU iv. E.s Verzameld Werk -- in verband met reminiscenties aan eigen
vroegere verzen in zijn prozawerk – (NTg, LII, 1959), A. van der Veen situeerde W. E. tussen Boorman en Laarmans (in : Rotterdams accent, Rotterdam,
1961), L. B. Carlier beschouwde IV. E. als dichter (VIG, XLVI, 1962), j.
Dalema meende in verschillende romans bijbelse situaties terug te vinden (E. en
de Babel, Ontmoeting, XVI, 1963), T. J. M. Versteeg bestudeerde De theca's
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van E.s poezie (NTg, LVII, 1964) en K. Fens wijdde een beschouwing aan
Het Dwaallicht (Het verhaal van de publieke man, Merlyn, 1965) . Een levensbericht van de in 1961 gestorven essayist en kunsthistoricus Jozef MULS bracht
R. F. Lissens in JbM.NL, 1962-63.
De figuur van C. VERSCHAEVE werd in een bijzonder nummer van het tijdschrift
lVest-Vlaanderen veelzijdig belicht (VIII, 1959/nr. 46) . L. Vilsen behandelde
V. en het drama (NStn, XVII, 1960) en wijdde daarenboven een deeltj e uit de
Ontmoetingen -serie aan Verschaeve (Brugge, 1962, nr. 38) ; A. Westerlinck van
zijn kant beklemtoonde het essentieel romantische karakter van diens kunst in een
Beschouwing over V. (DT/B, CV, 1960 ; ook : Alleen en van gees mess gestoord, Leuven, z.j.). R. Foncke gaf Een bondige kommentaar bU het gedicht
,,De Koetse" door Omer-Karel DE LAEY (VMKVA, 1956) en A. Keersmaekers
bracht een studie over Joze f DE VOGHT, een dichter van de Kem pen (Antwerpen,
1963, KVHU/488) . Een aantal herdenkingsartikelen over Adolf HERCKENRATH werden samengebracht in een speciaal nummer van het Gentse tijdschrift
Pan (V, 1958/3). B. Decorte gaf een monografie-met-bloemlezing in het licht
over Firm^in VAN HECKE (Antwerpen, 1964, = MVL/33). De meest kenmerkende dichter van zijn generatie was Jan VAN NIJLEN : over hem verschenen
uitstekende essays van de hand van C. Bittremieux (De dichter J. v. N.. Een
commentaar, Amsterdam-Antwerpen, 1956) en P. H. Dubois (Brussel, 1960,
= MVL/14) ; verder kon men over hem bij dragen lezen van M. Roelants (Lof
van het ernstig dichterschap, in : Schrjvers, wat is er van de mens ?, II, Brussel,
1957), M. Rutten (J. v. N. tussen oud en nieuw, VIG, XLII, 1958) en L.
Gillet (J. v. N.: dichter van de eenvoudige menselUkheid ; De crisisjaren van
een dichter, RLV, XXVIII, 1962) . Van hemzelf werden nagelaten j eugdherinneringen (Druilende burger) opgenomen in de speciale Van Nijlen-aflevering van
Tirade (X, maart 1966) . Aan dichter August VAN CAUWELAERT wijdde A.
Westerlinck een beschouwing (in : Wandelen al peinzend, Leuven, z.j.) en G.
Walschap een korte monografie (Brussel, 1960, = MVLJ11) . Een ander
vertegenwoordiger van de frontgeneratie, Franz DE BACKER, werd naar aanleiding
van zijn afsterven herdacht (o.m. P. de Keyser, F. d. B., exponent van een
generatie, VMKVA, 1963) .
4. Ook in het volgende hoofdstuk – grotendeels beantwoordend aan de literatuur van tussen beide wereldoorlogen – zijn wij verplicht een hele reeks prozaschrijvers en dichters samen te voegen die tot soms zeer uiteenlopende richtingen,
tij dschrif ten en generaties hebben behoord, zodat ook nu weer de kans groot
is dat, door het al te fragmentarische karakter van ons overzicht, hun onderlinge
samenhang zoek raakt.
Aan De episode van Het Gets. De Noordnederlandse dichtkunst van 1916
tot 1922 was de Amsterdamse dissertatie van T. Kurpershoek gewijd ('s-Gravenhage, 1956) en oak het opstel Rookwolken rondom de Phenix van H. de Vries
(Mst, IV, 1956), waarin H. van den Bergh, H. Marsman en C. van Wessem
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een rol spelen, had daar betrekking op. Martinus NIJHOFF genoot een ruime
belangstelling; met het tweede deel (Proza) kwam in 1961 trouwens de uitgave
van zijn Verzameld werk gereed ('s-Gravenhage-Amsterdam, 1954-61, 3 dln.) en
onder de titel Lees maar, er staat niet wat er staat verscheen een bloemlezing
daaruit (Den Haag, 1959, = Ooi./47), met als inleiding Nijhoffs lezing Over
eigen werk. Niet enkel beleefde A. Donkers NUho f f, de levensreiziger. Een
schets van zjn dichterschap een tweede druk (Amsterdam, 1957 2 ), maar aan de
literatuur over het dichtwerk werden ook verschillende nieuwe en interessante
titels, zowel van afzonderlijke publikaties als van tijdschriftbijdragen toegevoegd.
Tot de eerste soort behoren de Nijmeegse intreerede van A. C. M. (= K.) Meeuwesse, Muziek en taal. Over poezie en poetiek van M. N. en Paul van Ostaijen
(Amsterdam, 1961), waarin de verwantschap en de uiteenlopende ontwikkeling
van beide dichters bestudeerd worden, o.m. in verband met hun poezietheoretische
opvattingen ; de brochure M. N. en de kerkeljke traditie ('s- Hertogenbosch,
1962, = Tilliburgis/10), waarin Meeuwesse de christelijke symboliek van
Nijhoffs pinksterspel Des Heilands Tuin verklaart ; de bondige monografie die
J. de Poortere voor de reeks Ontmoetingen ontwierp (Brugge, 1962, nr. 36) ;
alsmede Het wonderbaarl?jke lichaam, een comparatistisch opgevatte verhandeling
van L. Wenseleers over „M. N. en de moderne Westerse poezie" (Den Haag,
1966), waarin echter ook gedichteninterpretaties gegeven worden (van Awater
en Het Uur U) die nogal wat kritiek uitlokten 23. Van de tijdschriftbijdragen
moeten we ons beperken tot wat ons als het belangrijkste voorkomt : in de eerste
plaats de publikatie door W. Gs. Hellinga van Van Eycks bespreking van
Vormen (1925), samen met de daarover tussen hem en Nijhoff gewisselde
correspondentie (Verzen en vezels, Mst, V, 1957) en de interpretatie die K.
Meeuwesse van Het Uur U gaf en waarin hij reageerde op Lulofs' Verkenning
door varianten – (De straat als symbool. Over het Uur U, Gids, CXXI, 1958),
en voorts opstellen van C. Verburg-Brinkman (M. N., leven en literatuur, NSt.,
XV, 1960), P. Calis (in de reeks Topcon f erenties, Mst, X, 1962), G. Kamphuis
(Dichter en yolk in het werk van M. N., in : Schrjver en yolk, Den Haag,
1963), D. W. Dijkhuis (N. en Eliot/Eliot en N., Merlyn, 1964), W. Hogendoorn (N.s „De vliegende Hollander", NTg, LVII, 1964) en P. Minderaa
(N.s Awater en N. en de eenvoud, in : Opstellen en voordrachten uit min
hoogleraarst d, Zwolle, 1964) . Van de hand van K. H. Miskotte werd een,
levensbericht van Nijhoff opgenomen in het JbMNL, 1958. In verband met de
po'ezie van Hendrik DE VRIES molten beschouwingen gesignaleerd worden van
A. Donker (CrB, XXIII, 1956), P. H. Dubois (VIG, XL, 1956) en W. A.
Wilmink (Merlyn, 1965) . Over de plaats en de betekenis van H. VAN DEN BERGH
schreven S. Vestdijk (De sluiswachter van Het Gets, Gids, CXX, 1957) en
E. Krispijn (H. v. d. B., Marsman en het Noord-Nederlandse expressionisme,
23
Zie intussen daarover reeds : K. Meeuwesse, Aantekeningen bij Awater (NTg, LX,
1967) en Nog steeds die man door de straat. Over de exegese van Het Uur U (Gids,
CXXX, 1967) .
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Gids, CXXI, 1958) ; zijn poëzie werd geevalueerd door P. Calis (De geboeide
Prometheus en zjn verleden, Gids, CXXIII, 1960) en R. Kaye (An appreciation
of H. v. d. B.'s Het is een stille Jongen, NTg, LIII, 1960) ; gevallen van plagiaat (o.m. St. Crane, W. Stevens, A. Frenaud) werden aan het licht gebracht
door K. Helsloot (Variaties op het thema plagiaat of de dichter die niet dood
wil, Mst, XII, 1964) .
De drie voornaamste „Fontein"-iers kregen hun deeltje in de veelal uitstekende
reeks Monogra f Teen van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur
H^gRREMAN (door F. Closset, Brussel, 1961, MVL/24), ROELANTS (door A.
van der Veen, Brussel, 1960, = MVL/17) en MINNE (door J. de Haes, Brussel,
1958, += MVL,/4) . Opstellen over de dichtkunst van Richard Minne publiceerden ook A. Donker (De dichttoon van M. en Gilliams, CrB, XXIII, 1957) en
F. Closset (RLV, XXVII, 1961) .
Een poging tot synthese van het zeer complexe vernieuwingsstreven in het
eerste kwart van de eeuw waagde J. C. Brandt Corstius in zijn studie De nieuwe
beweging. Haar internationale karakter en het aandeel van Noord- en ZuidNederland (Gids, CXX, 1957), waarin o.m. het Vlaamse en Hollandse expressionisme ter sprake komen en in een brede Europese context gesitueerd worden.
Het zo belangrijke Vlaamse expressionisme werd nu eindelijk ook wetenschappelijk bestudeerd en wel in de dissertatie van F. van Passel over Het tUdschri f t
,,Ruimte" (1920-21) als brand punt van het humanitair expressionisme (Antwerpen, 1958) 24. Interessante bijdragen bevatte eveneens het aan het expressionisme
gewijde nummer van het tijdschrift W7est-Vlaanderen (XI, 1962,/nr. 66) o.a.
over Literair en artistiek expressionisme (U. van de Voorde) en Buitenlandse
invloeden op het expressionistisch toneel in Vlaanderen na 1918 (A. van der
Plaetse) .
In het geval VAN OSTAIJEN, de onbetwiste leider van zijn generatie, mag gerust
van een herontdekking worden gesproken ; het feit dat het jongste experimentalisme hem zowat a1s geestelijke vader is gaan beschouwen, zal wel niet vreemd
zijn aan de hernieuwde belangstelling die hem de laatste tijd to beurt is gevallen.
Vooral drie geleerden hebben zich blijvende verdiensten verworven bij het jongste
Van Ostaijen-onderzoek : uiteraard G. Borgers, die verantwoordelijk was voor de
– indien niet geheel kritisch-wetenschappelijke en volledige, dan in elk geval
toch – royale uitgave van het inmiddels reeds herdrukte Verzameld werk (Antwerpen-Den Haag-Amsterdam, 1952-56, 4 din. ; enkel de poezie : 19632,
1965 3 ), maar bovendien ook twee populaire bloemlezingen (Music-Hall en De
Bende van de Stronk, Den Haag, 1956, 1957, = Ooi./17, 67) bezorgde en de
correspondentie Van Ostaijen-Du Perron uit de jaren 1925-28 mededeelde
(Mst, V, 1958) ; dan de Kafka-specialist H. Uyttersprot, met zijn studies over
de lang onderschatte grotesken (en andere prozaverhalen) en de buitenlandse
-- o.m. Kafka ianse -- invloeden daarop (P. v. O. en zUn proza('s), NVT, XIII,
1959 ; afz. : Antwerpen, 1959, = NVT-reeks), alsmede zijn bijzonder scherp24

Zie ook: F. van Passel, Het tijdschrift „Ruimte" (1920-21) (VIG, XLI, 1957).
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zinnige analyses en interpretaties van Van Ostaijens poëzie (Kanttekeningen b
V. O. en het Verzameld Werk – meer bepaald over Bezette Stad –, SpL, III,
1959 ; Uit P. V. O.s lyriek – over Melo pee, Nachteljjke Optocht, Geologie en
Bedreigde Stad –, RLV, XXIX, 1963 ; Melopee, NVT, XVI, 1963 ; What's in
a name? Schmoll en Scheerbart – over de titel van het Eerste Bock van Schmoll
–, VIG, L, 1966), waarin overtuigend de zinvolle samenhang wordt gedemonstreerd van veel wat tot nog toe als louter dadaistisch woordenspel werd beschouwd ; en tenslotte P. Hadermann, wiens Brusselse dissertatie De Kringen naar
binnen / De dichterl jke wereld van P. v. O. (Antwerpen, 1965), een benadering
van de teksten uitgaande van de mens Van Ostaijen, een van de uitvoerigste en tevens verhelderendste studies is die tot dusver aan het werk van de Antwerpse
dichter gewijd werden 25. De „populariteit" van Van Ostaijen moge vender blijken
uit de herdrukken die de korte monografieen van A. de Roover (Brugge, 1958,
19602, 1 = Ontm./1) en G. Burssens (Brussel, 1956, 1961 2, = MVL/1) beleefden. Nog andere publikaties verdienen kort gememoreerd te worden : M. E.
Tralbaut onderzocht de Van Gogh-re f lekties op V. O. (Deurne, 1956) ; de
Tekeningen voor Music-Hall van P. v. O. die J. Leonard destijds ontwierp,
werden, met een brief van E. de Bock, door De Sikkel opnieuw uitgegeven
(Antwerpen, 1958) ; connecties met buitenlandse literatuur kwamen ter sprake,
behalve in de hierboven geciteerde opstellen van Uyttersprot, in bijdragen van
F. Haans (Apollinaire en V. 0., Roeping, XXXIV, 1958) en H. Lampo
(P. v. O. en Alain-Fournier, NVT, XII, 1958) ; gedichtenanalyses werden
ondernomen door M. J. G. de Jong (over Boere-charleston, NTg, LII, 1959),
G. Vandenhaute (over Jong Landschap en Het Dorp, RLV, XXVII, 1961 en
XXVIII, 1962) en J. J. Oversteegen (over Ik zag Cecilia komen en Jong Landschap, Merlyn, 1963 en 1965) ; algemener essays komen voor in de bundel
Wandelen al peinzend (Leuven, z. j .) van A. Westerlinck (het uit DWB, 1953
herdrukte Een visie op P.v.O.. Van het manierisme naar een zuiverheid), alsmede
in de reeks Topcon f erenties van P. Calis (Mst., X, 1962, gevolgd door het
onuitgegeven verhaal Portret van een jonge Maeceen) ; opmerkingen B I vier
brieven van P.v.0. maakte K. Jonckheere (NVT, XIII, 1960), terwijl P. de Vree
correspondentie uit Van Ostaijens Berlijnse tijd mededeelde (P. v. O.s Berliniale,
Ta f elronde, 1966) .
Over zijn generatiegenoten valt er uiteraard heel wat minder te signaleren.
Een uitvoerige bloemlezing-met-inleiding uit BU,RSSENS, door K. Jonckheere en
H. C. Kool, kreeg als titel Het neusje van de inktvis ('s-Gravenhage, 1956) ;
J. Walravens stelde een vlot deeltje (nr. 18) over Burssens voor de bekende
MonografTeen-reeks samen (Brussel, 1960) en P. Snoek typeerde in zijn VlGartikel G. B. als de grote alleenstaande (XLVI, 1962). De vrijwel vergeten
figuur van V. J. BRUNCLAR kwam opnieuw in de belangstelling dank zij P. de
25
Van dezelfde schrijver nog : P. v. O. als criticus (TVUB, VIII, 1965-66), zijnde de
inleiding tot een in uitzicht gestelde studie over „ontstaan en ontwikkeling van V. O.'s
kunstopvattingen".
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Wispelaeres uitstekend essay (Brussel, 1960, = MVL/12) ; H. Lampo maakte
Late kanttekeningen b V. B.'s „Monnik in het Westen" (NVT, XIII, 1960)
en M. Gijsen editeerde Twee brieven van V. J.B. (NVT, XVI, 1963) . A. MuSSCETE
werd door R. Herreman gekenschetst (Antwerpen, 1965, r = MVL/39) . Ook
over de oudere en ietwat apart staande Karel VAN DEN OEVER kregen we een van veel sympathie getuigende - monografie van M. Gijsen (Brussel, 1958,
MVL,/8), terwijl P. Brachin in Een Sinjoor in het Gooi „K. v. d. O.s visie op
Noord-Nederland" weergaf (VMKVA, 1962) . Op F. BER'CKELAERS (M. Seuphor)
werd de aandacht gevestigd door P. de Vree (Notities over de Vlaamse „lost
generation". Het geval M. Seuphor, Ta f elronde, V, 1958) en P. de Wispelaere
(M. Seuphor en „Het Overzicht", VIG, XLVII, 1963) . Op de Herinneringen
aan het Vlaamse Volkstoneel van Dr. 0. DE GRUYTER, te boek gesteld door A.
van der Plaetse (Leuven, 1960, = KrDf /80), moge in dit expressionistisch
verband eveneens gewezen worden.
De Noordnederlandse Forum-groep had evenmin te klagen over gebrek aan
belangstelling. W. L. M. E. van Leeuwens bundels Rondom Forum. Een t)dsbeeld in documenten en Drie vrienden werden in pocketvorm herdrukt (resp.
Amsterdam, 1963 2, = Meulenhoff/125 ; Zeist-Antwerpen, 1963 2, = Phoenix/
82) . Belangrijk, hoewel apologetisch-subjectief in zijn interpretatie en daardoor
aanvechtbaar, was het boek van de Vlaamse Forum-redacteur M. Roelants, Roman
van het tUdschri f t Forum of Les liaisons dangereuses (Den Haag-Antwerpen,
1965) , dat een met documenten gestaafd relaas-uit-eerste-hand van de lotgevallen van het blad geeft ; over het conflict tussen de Noord- en Zuidnederlandse
redactie, dat tot de ophef f ing ervan zou leiden, zie men verder nog : M.
Roelants, Begin, splitsing en einde van het t?idschri f t Forum (VMKVA, 1962)
en V. E. van Vriesland, Het einde van het tUdschri f t Forum (Mst, XI, 1963),
waarin Roelants' voorstelling van de feiten op de korrel wordt genomen. S.
Vestdijks Gestalten tegenover m j. Persoonljke herinneringen (Mst, VIII, 1960
of z.: 's-Gravenhage, 1961) , waarin de meeste Forum-prominenten optreden, is
voor de kennis van die heroische tijd uiteraard eveneens van belang. In verband
met de uit het expressionisme voortgesproten avant-gardestromingen *- ook in
andere kunsttakken -, zoals dadaisme, kubisme e. d., raadplege men twee bij zonder interessante werken uit de jongste jaren : H. L. C. Jaffe, De StUl 1917-1931.
The Dutch contribution to modern art (Amsterdam, 1958) en A. Lehning-J.
Schrofer, De Internationale avant-garde tussen de twee wereldoorlogen. Een keuze
uit de Internationale Revue (Den Haag, 1963).
De MARSMAN- studie kende een verheugende wederopleving 26. Niet enkel
beleefde de bekende dundrukuitgave van het Verzameld werk - helaas nog steeds
ver van volledig - reeds een derde druk (Amsterdam, 1960 3 ) , dock in tij d van
enkele jaren verschenen bovendien kort op elkaar een aantal belangrijke publikaties : A. W. P. van der Ree promoveerde op een proef schrif t getiteld I nterpretatie van M., kriticus van anderen en het eigen-ik (Amsterdam, 1956) ; van
26

Vgl. M. J. G. de Jong,

Studies over 1Vlarsman (SPL, V, 1961) .
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A. Lehning kwamen van de pers : M. en het expressionisme ('s- Gravenhage,
1959), dat eerder dan een eigenlijke historische studie, aanvullende herinneringen bracht bij De vriend van min jeugd. Herinneringen aan H. M. - trouwens
eveneens herdrukt (Amsterdam, 19602, = Salamander/62) -, en een zeer interessant fotoboek (Amsterdam, 1960, = Schr.Pr. f 4) ; R. Verbeeck bezorgde ons
een knap en indringend essay over De dichter H. At. (Lier, 1959, = B1.v.d.P./
VII, 3-5 ; Hasselt, 19602, = VIP/32), waarin zowel diens geestelijke als formele
ontwikkeling geschetst wordt, terwijl P. de Wispelaere een bondiger, maar
evenzeer geslaagde synthetische beschouwing leverde (Brugge, 1961, = Ontm./
33) ; A. Lehning schreef de inleiding voor en D. Woithers verzorgde de tekstuitgave met talloze facsimile's - van de V f versies van „Vera" ('s- Gravenhage, 1962 (1 = 1963) , = Achter het Boek f I, 2-3), waardoor een tekstvergelij kende studie van de opeenvolgende fasen van deze, niet in het Verzameld werk
opgenomen, korte roman mogelijk wordt. Het is niet doenlijk de talrijke in
tij dschrif ten verspreide bijdragen bier ook maar op to sommen, zodat zich een
keuze opdringt : van biografisch belang zijn de door J. Engelman opgehaalde
herinneringen (Vergeelde Papieren, Ast, VIII, 1960) en het opstel van P. Calis
Mensen van de koningsstam over „de vriendschap tussen H. M. en Gerard
Bruning" (Gids, CXXII, 1959) ; een algemene karakteristiek bracht P. Calis in
zijn serie Topcon f erenties (Ast, X, 1962) ; invloeden en verwantschappen werden behandeld door J. Smit (De kosmische zelfvergroting
vergroting van do dichter bit
Bilderdjk, Perk en A., Amsterdam, 1957, = MKNAWL/N.R., XX, 4), E.
Krispyn (Herman van den Bergh, At. en het Noord-Nederlands expressionisme,
Gids, CXXI, 1958), M. J. G. de Jong (M. en August Stramm, LT, 1959; A.
en de vernieuwing, DWB, CV, 1960), J. D. P. Warners (Daniel Heinsius en
A., Cartons voor Letterkunde, II, 1960) en W. Spillebeen (Emmanuel Looten
en H. M.. Proeve van vergeljking, NStn., XVIII, 1962) ; bijzondere aspecten
of afzonderlijke gedichten waren aan de orde in artikelen van W. Paap (M. en
het verpaapte China - over de inspirerende rol van Utrecht -, A1st, IV, 1956),
A. W. P. van der Ree (De functie der herhaling in M.'s werk, NTg, L, 1957),
E. Bornauw (Holland, een analyse, NeV, XXXVII, 1959), M. J. G. de Jong
(De besmetting van A f rodite - over de ontwikkeling van het Afrodite-aspect -,
Gids, CXXIV, 1961), J. C. Brandt Corstius (Tekst en context van IvLs De Zee,
FdL, II, 1961) en H. Kaleis (Het Ikaros-complex, Tirade, 1966) .
De uitgave van :sLMTE;RHOFFS Verzamelde werken werd met het vijfde deel
proza in 1958 afgesloten (Amsterdam, 1951-58, 8 din.) ; intussen was ook het
Dagboek, ingeleid door K. Lekkerkerker, verschenen (Amsterdam, 1957) en
nadien werden de Verzamelde gedichten, in dundrukeditie, nogmaals herdrukt
(Amsterdam, 1961) ; K. Lekkerkerker schonk bovendien aandacht aan Slauerhof f
als vertaler van Jules Laforgue in zijn tekstuitgave J. S., Hamlet of de gevolgen
der kinderliefde
de (Amsterdam, 1962, r= Kartons) . De romantisch-tragische persoonlijkheid van Slauerhoff en zijn bewogen levensloop hebben, misschien meer
nog dan zijn oeuvre, velen gefascineerd. Wel over het werk, dat hij trouwens
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scherp-kritisch beoordeelde en waaraan hij weinig literaire originaliteit toekende,
handelde H. van den Bergh in zijn uitvoerig essay Schip achter het boegbeeld.
Over het werk van J. S. (1898-1936) ('s-Gravenhage, 1958). Omvangrijke
biografieen – overigens ®p verschillend niveau – werden gepubliceerd door C. J.
Kelk, Wiens Leven van S. (Amsterdam, 1959), op persoonlijke herinneringen
steunend – Kelk heeft tot Slauerhaf f s weinige vrienden behoord –, nogal kritiek
uitlokte, en vooral door L. Fessard, die in zijn Parijse dissertatie J. S. (18981936), l'homme et l'ceuvre (Paris, 1964) een poging ondernam de psychische
ontwikkeling van de dichter -- o.m. vanuit zijn moederbinding – te doorgronden
en de weerslag ervan in het werk to achterhalen. Slauerhoffs avontuurlijk
zeemansbestaan vormde natuurlijk een dankbaar onderwerp voor een boeiend
„prentenboek" (Amsterdam, 1962, = Schr.Pr./6). Verder noteerden we nog
enkele thematologische studies van W. Reniers (Nihilisme en opstand in het
werk van J. S. en De eenzaamheid in het werk van J. S., TVUB, resp. II, 1960
en IV, 1961) en P. Calis (Het avontuur als hindernis – over de lief deslyriek –,
Gids, CXXIV, 1961) ; J. S. binnen de grenzen van z,jn thematiek heette ook
Calis' To pcon f erentie over de dichter (Mst, X, 1963) . Jessurun d'Oliveira's
analyse van Het Boegbeeld in Merlyn, 1963 leidde tot een polemiek met J.
Noordzij in hetzelf de blad.
Ook DU PERRON kreeg zijn Verzameld werk-editie (Amsterdam, 1955-59, 7
din.). A. Deprez' biografische studie E. d. P., 1899-1940. Zen leven en zUn
werk (Brussel, 1960) werd begroet als een „voorlopige schets van een gecompliceerd man met een bewogen levensloop". Over de Vlaamse contacten van
Du Perron had dezelfde schrij f ster voorheen reeds een en ander gepubliceerd
(De „moderne" Vlaamse jaren van E. d. P., VIG, XLIII, 1959 ; D. P. en Vlaanderen, StGG, I, 1959) ; over zijn Indische tijd anderzijds handelden B. Vuyck
(De Duperronisten – d.i. Du Perrons Indische vriendenkring -, Rekenschap, VI,
1959), J. H. W. Veenstra (D'Artagnan tegen Jan Fuselier. E. d. P. als Indisch
polemist – contra H. C. Zentgraaff, hoofdredacteur van de Java-Bode nl. –,
Amsterdam, 1962, = Stoa) 27 en R. Nieuwenhuys (Op zoek naar het land van
herkomst – n.a.v. Veenstra's boek –, Gids, CXXVI, 1963) ; „enkele aspecten van
Het Land van Herkomst" kwamen ook ter sprake in J. J. Oversteegen, De
verteller in de kring (Merlyn, 1966) . A. Donker schetste, aan de hand van
,,oude brieven", de Voorronde van een vriendschap met Du Perron (NSt, XVIII,
1963) ; hoezeer deze ook de jongeren nog vermag aan te spreken en als voor- en
tegenstanders tegenover elkaar te stellen, kan men leren uit Weverberghs stuk
Aandachtig luisteren en rustig antwoorden (Bok, I, 1963 spec. Du Perron-nr.
(7 febr.) met o.m. correspondentie met Fr. Hellens –; ook in : Mst, 1964 en
Bokboek, Amsterdam, 1965), waarin fel werd gereageerd op Hermans' Du
Perron-visie (Mandarjjnen op Zwavelzuur) . De beinvloeding van Du Perron
door Multatuli, evenals die van Ter Braak door Nietzsche, werden door H. A.
27 Zie van dezelfde ook : Rapport van de daggelder (Tirade, 1961),
zijnde een brief
van Du Perron aan de schrijver met inleiding.
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Gomperts in knappe essays ontleed (De schok der herkenning, Amsterdam,
1959, 1= Stoa) . Precies op die verhouding tot Nietzsche viel de nadruk bij het
recentste TM BRAAK- onderzoek : we denken daarbij natuurlijk allereerst aan de
voortreffelijke Luikse dissertatie van R. Henrard, M. t. B. in het licht van
Friedrich Nietzsche (Hasselt, 1963, = BIM), niet zozeer een invloedenstudie
als wel een confrontatie van verwante geesten en een ernstige poging om Ter
Braaks gecompliceerde persoonlijkheid en vooral de paradoxaliteit ervan te verklaren 28. Even vroeger was A. Borsboom te Amsterdam gepromoveerd op een
-- gestencyld – werk over M. t. B., onpersoonl jk nihilisme en nihilistische persoonljkheid (Amsterdam, 1962) . Een veelzijdig – fotografisch -- portret van
MMenno ter Braak bracht Schrjjvers Prentenboek nr. 5 (Amsterdam, 1961) . De
omvangrijke Brief wisseling 1930-1940 tussen Ter Braak en Du Perron werd door
H. van Galen Last in drie delen beschikbaar gesteld (Amsterdam, 1962-65) .
Over deze boeiende figuur leze men voorts de beschouwingen van Th. de Jong
(Roeping, XXXII, 1956), V. E. van Vriesland (in : Onderzoek en vertoog, I,
Amsterdam, 1958) en F. Closset (RLV, XXVIII, 1962) ; R. de Jong schreef
over De nalatenschap van M. t. B. en E. du Perron (Podium, 1960), J. G.
Bomhoff over De literaire theorie van M. t. B. (JbMNL, 1960-61), A. Lam over
Het christendom bU M. t. B. (Ontmoeting, XVI, 1963) en J. G. Kooij over
T. B. en de grammatica (Merlyn, III, 1965) ; het stuk van A. Lehning over
M. t. B. en het fascisme werd herdrukt in de bundel De draad van Ariadne
(Amsterdam, 1966) .
Een overzichtelijk beeld van „duivelskunstenaar" Simon VESTDIJK – wens en
werk – vindt men in de fotoreeks van SchrUvers Prentenboek nr. 2 (Amsterdam,
1958) en in het korte essay van Th. Govaert (Brugge, 1960, = Ontm./18) . Een
Bibliografie van S. V. tot 17 oktober 1958 stelde M. Grijzen samen (Amsterdam's-Gravenhage, 1958) ; belangrijk voor het begrijpen van „de biografische achtergronden van de Anton Wachter-romans" is het boek van N. Gregoor over
S. V. en Lahringen (Amsterdam-'s Gravenhage, 1958) ; een uiteenzetting over
de ruimtelijke verbeelding in Terug tot Ina Damman gaf J. Starink in Het fragmentarische huis ('s- Hertogenbosch, 1964, ^= Tilliburgis/15) ; een merkwaardige interpretatie van Mnemosyne in de Bergen, Merlin, De vU f Roeiers en
De Kellner en de Levenden in het licht van astrologische gegevens bracht R. A.
Cornets de Groot in De chaos en de volheid (Den Haag, 1966) . We willen
tenslotte nog een – ruime – greep doers uit de talloze over Vestdijk gepubliceerde
tij dschrif tartikelen : van meer algemene aard zijn de bijdragen van J. Roeland
Vermeer (V.s „literaire zel f portret" -- n.a.v. de pocketbloemlezing Door de Bril
van het Heden –, Kl, XXIV, 1957) en G. Smit (Het fenomeen V., Roeping,
XXXIV, 1958) ; over de poëzie handelde Th. Govaart (Antinarcoticum, DW/B,
28 Voorstudies waren: M. t. B. tegenover Nietzsche (VIG, XLI, 1957) en M. t. B.,
Nietzsche en het cultuurprobleem (RLV, XXIII, 1957 ; XXIV, 1958 ; afz. : Brussel, 1958,
= Reeks Levende Talen/5 3) . Hoe T. B. over Nietzsche en Bakoenin dacht, vernemen we
verder ook, aan de hand van een brief, in een bijdrage van A. Lehning (Mst, 1964) .
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1957), over de romans hadden het J. van Heugten (V. als romanschrijver, Str.,
X, 1957), H. S. Haasse (Enkele ,, eaten en fragmenten" uit romans van S. V.,
Mst, VI, 1959 ; De „Griekse" romans van S. V., Gids, CXXVI, 1963), R. A.
Cornets de Groot (De artistieke opbouw van V.s romans, Gids, CXXV, 1962),
K. Fens (Puriteinen en piraten, filosofen en sluff pmioordenaars, Merlyn, 1963 ;
ook in : De eigenzinnigheid van de literatuur, Amsterdam, 1964) en J. van Ham
(lets over compositie bij V., Ontnzoeting, XVI, 1963 ; S. V. en de school - als
thema in zijn romans -, LT, 1964), over afzonderlijke romans schreef E. Ternoo
(Over de compositie van „De Kellner en de Levenden", LT, 1960 ; Notities over
de st?jl in „De Redding van Pre Bolderhey", LT, 1962) ; speciale aspecten
tenslotte werden belicht door N. Loeser (S. V. en de muziekesthetiek, Mens en
Melodie, XII, 1957) en J. T. L. Meyer (V. en de religie, Tirade, 1958) .
Over de Vlaamse romanciers van dezelf de generatie werd heel wat minder
geschreven ; wel kregen de meesten hun monografie in de door het Belgische
Onderwijsministerie uitgegeven reeks (KUYPERS [G. Walschap, 1965, = MVL/
37), 1O'ELANTS {A. van der Veen, 1960, = MVL/17), BRULEZ [K. Jonckheere,
1961, MVL/20), WALSCHAP [J. C. Brandt Corstius, 1960, = MVL;/19],
GIJSE'N [M. Roelants, 1958, = MVL/7], VAN HOOGENBEMT [B. F. van Vlierden,
1966, .= MVL/40], GILLIAMS [P. H. Dubois, 1966, = MVL,/41), z1ELENS
[H. Lampo, 1958, '= MVL ;/3)) of in de Ontmoetingen van Desclee de Brouwer
(DE PILLECIJ:N [A. van Wilderode, 1960, nr. 2), Walschap {B. F. van Vlierden,
1959, nr. 8}, Gijsen 1G. Verbeek, 1966, nr. 64), MATTHIJS [F. Bonneure, 1965,
nr. 59), Gilliams [P. de Vree, 1964, nr. 55), DEMEDTS [A. van Wilderode,
1965, nr. 58]) . B. F. van Vlierden wijdde een beschouwing aan Natuur en cultuur in het werk van Pilip de Pillec jn (Str., XIII, 1960) en een brochure aan
De romankunst van P. d. P. (Antwerpen, 1961, = KVHU/477). M. Gijsen
karakteriseerde Raymond Brulez als De gel^kmoedige toeschouwer (VMKVA,
1960) . A. Westerlinck stelde, M?jmerend over Walschap, een knappe diagnose
van diens schrijverschap (TVand elen al peinzend, Leuven, z. j .) ; W. Gobbers
onthulde de bron van Walschaps romantheorie (G. W. en E. Engels „Die Weltliteratur", VIG, XLII, 1958) ; Th. J. de Jong ontleedde Zuster Vigilia (Roeping
XXXIII, 1958), terwijl P. Hadermann Twee aspecten van het vitalisme in de
Vlaamse roman : Houtekiet en Het Gevecht met de Engel vergeleek (TVUB, 1,
1959) . Menselijke, artistieke en levensbeschouwelijke facetten van Marnix Gijsen
werden ter sprake gebracht in artikelen van C. J. E. Dinaux (G. en Joachim,
NV", XIII, 1959), J. Greshoff (De mens Goris, Gids, CXXII, 1959), H.
Warren (,,In de naaktheid van rn jn woord", ibid.), A. van der Veen (Graham
Greene en M. G. : leven op het grensgebied tussen geloof en ongeloof, Gids,
CXXVIII, 1965), L. Scheer (De hoof dkarakters en bun sociale verhoudingen in
het werk van M. G., DAB, CIX, 1964; Hoof dkarakters in het werk van M. G.
en bun houding tegenover het leven, DWB, CX, 1965) en P. A. M. Geurts (De
historicus betrekkelUk ^- over Gijsens relatie tot de geschiedenis -, FdL, VII,
1966) . Van Maurice Gilliams' Elias waagde J. Weisgerber „een poging tot
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uitleg" (TVUB, I, 1959) en van Het Maria-leven van M. G. bracht P. J.
Buijnsters „een poging tot interpretatie" (SpL, VIII, 1965) ; het volledige werk
van Gilliams werd in het vierdelige Vita Brevis prachtig herdrukt (Antwerpen,
[1956-60)). Herinneringen aan Lode Zielens haalde P. Dille op in Socialistische
Stand punten (VI, 1959) . N. E. FONTEYNE, mythe en werke%kheid was de titel
van een bij drage van H. Lampo in Lektuurgids (VI, 1959). P. Retsin tenslotte
beschouwde Andre Demedts als romancier (NStn, XIX, 1962) . Interessante
gegevens over de persoonlijkheden van Gijsen en Demedts zijn bovendien to vinden in Marnix Gjjsen, samengesteld door R. Goris en J. Greshoff, en in de eerste
twee delen van de nieuwe reeks literaire autobiografieen Open Kaart : M. Gijsen,
Zel f portret, gevleid natuurljk (Brugge, 1965) en A. Demedts, De dag voor
gisteren (Brugge, 1966) . Er moge op deze plaats nogmaals aan herinnerd worden, dat in meer dan een vroeger reeds genoemde bundel, zoals G. Knuvelders
Spiegelbeeld (Brulez, Gijsen, Walschap) en J. Weisgerbers Formes et domaines
du roman flamand (Roelants, Walschap, De Pillecijn, Brulez, Gilliams, Gijsen
e. a.) , zeer lezenswaardige beschouwingen over het werk van de voornaamste
dezer prozaisten verzameld werden.
Ook over enkele Noordnederlandse romanschrijvers noteerden we een en ander.
Na zijn dood werd een levensbericht van Maurits DEKKER gepubliceerd door
N. A. Donkersloot (JbMNL, 1962-63) . Een essay over Antoon COOLEN door
P. Oomes verscheen in de serie Ontmoetingen (Brugge, 1959, nr. 16) en een
Bibliografieie van A. C. stelde T. Renes samen (Rotterdam, 1957) ; de Brabantse
schrijver werd verder in een speciaal Brabantia-nummer gehuldigd (VI, 1957/
4-5) ; biograf ische gegevens over hem vindt men bovendien in de herinneringen
van P. Oomes (Roeping, XXXVII, 1960) en het levensbericht door A. van
Duinkerken (JbMNL, 1961-62) . Van R. Bulthuis kwam een studie over Johan
FABRICIUS. Een schr? ver en z jn werk ('s- Gravenhage, 1959) van de pers.
BEZC;AMPO : reiziger in vuurwerk was de titel van een bij drage van B. F. van
Vlierden (DW/B, 1959) . Theun DE VRIES publiceerde persoonlijke herinneringen
aan tijdgenoten in De Gids (Meesters en vrienden, CXXIII, 1960 ; of z.: Amsterdam, 1962) .
Het maandblad De Gemeenschap (1925-41), orgaan van de katholieke jongeren, werd met een monografie bedacht ' door H. Kapteijns (Utrecht ,1964,
Ambo) , maar zijn boek is veeleer een essay geworden dan een literair-historische
schets in de trant van andere, eerder geciteerde tij dschrif tenstudies. J. Engelman
deed de verhouding tussen De katholieke jongeren, Nolens en het fascisme uit
de doeken (Raam, 1966) . Met gebruikmaking van brieven uit zijn prive-archief
anthulde G. Knuvelder Het verborgen leven van „Roeping" (in : Kitty en de
mandarjntjes, 's-Hertogenbosch, 1964) . Belangrijk voor de kennis van de gecstelijke achtergronden van de beweging is de bundeling in dundrukeditie – en
zulks ter gelegenheid van de zestigste verj aardag van de auteur -- van de grondig
bewerkte en soms zelfs herschreven Verzamelde geschri f ten van Anton vAN
DUINKE^KEN (Utrecht, 1962, 3 din.) . Een korte synthese van diens werk bracht
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P. Brachin (Brugge, 1959, = Ontm./14) ; bijdragen allerhande over Van Duinkerken werden gebundeld in bijzondere huldeafleveringen van D1/B, CVIII,
1963/1 29 en Brabantia, XII, febr. 1963. De Brabantse herinneringen die de
auteur vroeger reeds aan Roeping had afgestaan (1955-56, 1956-57, 1957-58),
werden inmiddels ook afzonderlijk gedrukt (Utrecht-Antwerpen, 1964) ; het
belang van die Brabantse antecedenten werd nog eens onderstreept door G.
Knuvelder in A. v. D., Brabander (Brabantia, XII, 1963 ; ook in : Kitty en de
mandarUntjes, 's-Hertogenbosch, 1964) . G. BRUNING werd – naar aanleiding van
de uitgave van zijn verzameld werk Verontrust geweten (Brugge, 1961) herdacht door dezelfde A. van Duinkerken (DWB, CVII, 1962). Een Ontmoeting
met Jan ENGELMAN beschreef J. H. Cartens (Brugge, 1960, nr. 20), die daarnaast
nog diens verwantschap met Holderlin en Novalis bestudeerde (Ambrosia en
Diotima, Roeping, XXXI, 1956), alsook zijn relatie tot Marsman (Orpheus en
het lam: J. E. en H. Marsman 1925-1940, Utrecht, 1966 30; de poezie van
Engelman (Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1960) werd behandeld door Th.
Govaart (DWB, 1957) en P. Calis (Gids, CXXIII, 1960) ; de vraag „Is `Vera
Janacopoulos' een muzikaal gedicht ?" werd door J. Boets negatief beantwoord (S pL, IX, 1965-66). Heel wat belangstelling ging uit naar
Pierre KEMP: het december-nummer 1961 van Roeping stond in het
teken van de Limburgse dichter-schilder, evenals SchrUvers Prentenboek
nr. 7 (Amsterdam, 1961) ; een diepgaande studie over De dichter P. K. en
z jn plaats in onze literatuur publiceerde K. Meeuwesse in Akademiedagen X
(1957), maar ook J. Notermans (LT, 1956), P. Rodenko (Mst, IV, 1956), A.
de Roover (Ta f elronde, III, 1957), M. Rutten (VIG, XLI, 1957) en W. K.
Coumans (Bronk, VII, 1960) schreven over hem. Over andere Limburgers zoals
Mathias KEMP, J.:scx,REURs en Felix RUTTEN vindt men opstellen in het tij dschrif t
De Bronk (o.m. V, 1957 ; VIII, 1960) ; F. Rutten werd om zijn „tachtig jaar
Italiaans Nederlanderschap" gevierd door J. Boyens (Roeping, XXXVIII, 1962) .
Uitvoerig beschouwde A. van Duinkerken L. DE BOURBON in Roeping (Het zoet
Navarre, XXXV, 1959) en hetzelfde blad ruimde een volledig nummer aan
Gabriel SMIT in (XXXV, 1960/9).
Tot slot van dit overzicht nog een paar gegevens over andere dichters uit
Noord en Zuid. De poëzie van P. G. B`UCKINX vormde het thema van een bondige
monografie van de hand van R. Verbeeck (Antwerpen, 1964, = MVL ,/31) en
van artikelen van P. Thomas en R. F. Lissens in DI/B (CVII, 1962 en CVIII,
1963) ; Karel JONCKHEERE wend behandeld door M. Gijsen (Brussel, 1964,
MVL/29) en verder door S. Vestdijk (Gids, CXX, 1957) en P. Thomas (DW/B,
CVII, 1962). Na zijn overlijden werd A. DONKER herdacht door De Nieuwe
Stem (XXI, 1964/3, met bibliografie) ; S. Vestdijk karakteriseerde M. MOKS
kunst als Orale poezie (Gids, CXXII, 1959), terwijl M. J. G. de Jong enkele
29 A. Westerlincks uitvoerige studie daarin,
A. v. D., een boventijdelijk talent in onmin
met zijn tijd, werd trouwens in volgende nummers voortgezet.
30 Vgl. van dezelfde In Eros' tuin (Raam, 1964) .
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bijdragen over E. HOORNIK leverde (Mst, XI, 1,963 ; XIV, 1966) . Veruit de
grootste en modernste dichter van zijn generatie – en dat blijkt ook overtuigend
uit de rijke kritische en essayistische literatuur waaraan hij de jongste jaren het
ontstaan gaf is Gerrit ACHTERBERG. Het valt dan ook moeilijk uit die vele
titels de voornaamste te kiezen : van voor zijn dood nog dateren de -- meestal
algemener – studies van M. Rutten (VIG, XL, 1956), A. Donker (NSt, XII,
1957), P. Rodenko en P. J. Meertens beide over het Spiel van de Wild e' Jacht
– (Mst, V, 1958), S. Vestdijk (in': Voor en na de explosie, Den. Haag, 1960),
A. J. Govers (NSt, XV, 1960), A. Middeldorp (Gids, CXXIII, 1960) en R. P.
Meijer (SchUnbare en ware chronologie in het werk van A., Gids, CXXIV,
1961) ; naar aanleiding van het afsterven van de dichter verschenen heel wat
„In Memoriams" (o.m. P. Calis e.a. in De Gids, CXXV, 1962) ; daarna noteerden we de Kanttekeningen b j het ceuvre van G. A. gemaakt door T. Neelissen
(De Maand, V, 1962), alsmede beschouwingen van Th. Govaert (Vrouw, woord
en God, Kl, XXIX, 1962), P. Calis (Topcon f erentie XI, Mst, X, 1963) en
W. L. M. E. van Leeuwen (W^?j kunnen alleen de doden schuldloos en volkomen
beminnen, VIG, XLVII, 1963 ; De „gestorven gelie f de" van G. A., VIG,
XLVIII, 1964) ; zeer belangrijk was het bijzondere Afaatsta f -nummer (XI/10-11,
jan.-febr. 1964) met o.m. bijdragen van W. H. Nagel over de beruchte biografische achtergronden (Schr fivers van nab j. Over G. A., de sch jngestalten van
de' persoon en het encanaillement) en van C. Rijnsdorp over De calvinistische
achtergrond van A.s poezi'e en ook een reeks door G. Borgers medegedeelde
brieven en documenten ; nog recenter tenslotte zijn het Nieuw kommentaar op
A., waarin B. Bakker en A. Middeldorp ten dele herdrukte essays van verschillende auteurs bijeenbrachten, (Den Haag, 1966) en de opstellen van J. van de
Sande over De structuur van A.s bundel „Autodroom" (Merlyn, IV, 1966) en
H. G. van den Doel over G. A., goochelaar of tovenaar (Mst, XIV, 1966) .
5. Met de poezie van Achterberg hebben we in feite de drempel van de jongste
literatuurontwikkeling reeds overschreden. Het lijkt nochtans weinig zin te hebben deze met dezelfde uitvoerigheid to overzien als we dat deden voor de
periode tussen de twee oorlogen : nog meer dan in het voorgaande kapittel
immers zouden we genoodzaakt zijn een dorre opsomming van titels te geven van
artikelen waarvan het niveau dat van het gelegenheidsessay en zelfs van de
recenserende kritiek meestal niet overtreft, en nog verder zouden we ons aldus
verwijderen van ons duel ons zoveel mogelijk te beperken tot datgene wat ook
voor het wetenschappelijke literatuuronderzoek van enig nut kan zijn. Slechts
heel enkele publikaties, hoofdzakelijk in boek- of brochurevorm verschenen,
mogen hier daarom volstaan.
Een bibliografisch belangrijke aanwinst is de inventaris die D. de Jong van
Het vrUe boek in onvrUe tad, dus van de clandestiene uitgaven uit de bezettingsjaren, samenstelde (Leiden, 1958). Een bloemlezing uit de verzetspoezie publiceerde A. Donker onder de kernachtige titel V in vers (Leiden, 1965) ; een knap
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essay over – ook Nederlandse – oorlogsliteratuur nam S. Dresden op in zijn
gelijknamige bundel De literaire getuige (Den Haag, 1959) .
Samenvattende of fragmentarische overzichten van de naoorlogse letteren vindt
men, behalve in de in het eerste gedeelte van deze kroniek reeds vermelde
publikaties (hfst. 5), nog in N. A. Donkersloot, Tien jaren. Beklemming en bevr ding, existentie en experiment in de Nederlandse letterkunde na 1945 (in :
Tien jaren cultuur, 's- Gravenhage, 1956) en in K. Jonckheere, De Vlaamse
letteren vandaag (Antwerpen, 1958, = UO-Pockets). In een ook van opmaak
originele uitgave deden R. Campert, H. J. Oolbekkink, W. J. Simons, H. Verhagen en S. Vinkenoog een Boekje open over 26 schrijvers – op twee na Noordnederlanders – van de na '40 aan het woord gekomen generatie (Baarn, 1963) 31.
Een merkwaardige fotocollectie in de reeks SchrUvers Prentenboek (nr. 10)
bracht De Beweging van Vj f tig in beeld (Amsterdam, 1965) ; interessante
bijzonderheden over de Parijse tijd van de Nederlandse avant-garde vernemen
we uit S. Vinkenoogs Sprokkelen in de herinnering (Diagram, I, 1963) . Losse
planken van het tienjarig Podium heette een keuze uit dit naoorlogse jongerentijdschrift (Den Haag, 1956, = Ooi./30), maar over het bonte, vaak efemere,
en daardoor moeilijk achterhaalbare bestaan van de talloze literaire bladen die
elkaar in de jongste jaren opvolgden, wend nog maar weinig to boek gesteld :
W. Zaal behandelde kart enkele dier Jongerent^dschri f ten (1955-1961) in
NTg, LV, 1962 en P. de Vree beschreef De historiek van De Ta, f elronde (Diagram, I, 1963) en De evolutie van Gard Sivik (NSt, XIX, 1964).
Opmerkelijk is de grote belangstelling die de experimentele literatuur -- en
vooral dichtkunst dan – oogstte en oogst, zodat we slechts een greep uit de
overvloed aan studies kunnen wagen : we noemen van P. Rodenko Tussen de
regels. lVandelen en spoorzoeken in de moderne poezie (Den Haag, 1956,
Ooi./31), van K. Jonckheere en E. van Ruysbeek de interessante discussie pro
en contra Poezie en experiment (Antwerpen, 1956, = NVT- Reeks), van M.
Rutten Nederlandse dichtkunst van Kloos tot Claus (Hasselt, 1957), van P.
Minderaa De poezie der zogenaamde experimentelen (LT, 1957 ; ook in : Opstellen en voordrachten uit min hoogleraarst^d, Zwolle, 1964), van P. Calis
Napoleon op het Leidseplein. Kanttekeningen bjj de jongste poezie in Nederland
(Roeping, XXXV, 1959) en de bundel Gesprekken met dichters (Den Haag,
1964, = Ooi./181-182) 32, van A. den Besten De poezie van de jongste dichtergeneratie (JbMNL, 1959-60), van S. Vestdijk Voor en na de explosie (Den
Haag, 1960), van P. de Vree Throw in. Kritische bjjdrage tot duiding der
Vlaamse 55-ers (Antwerpen, 1959, = Otosilben/4) en Close-up der Vlaamse
31
Worden hierin behandeld : H. Andreus, J. Bernlef, L. P. Boon, C. Buddingh', R.
Campert, H. Claus, J. G. Elburg, J. Hanlo, W. F. Hermans, A. Kossmann, G. Kouwenaar,
E. Lopez, Lucebert, H. Mulisch, C. Nooteboom, H. J. Oolbekkink, S. Polet, G. K. van het
Reve, P. Rodenko, B. Schierbeek, H. Sleutelaar, C. B. Vaandrager, S. Vinkenoog, M.
de Vreede en L. Vroman.
32
De geinterviewde dichters zijn : G. Burssens, J. C. van Schagen, P. Kemp, E. Hoornik,
J. G. Elburg, S. Polet, H. Sleutelaar, G. Gils, H. Pernath, J. Bernlef en H. Verhagen.

129

dichtkunst van nu (Antwerpen, 1960-62, 3 dln., = Otosilben/6, 8, 10), van
G. Aertsens Aspecten van de moderne poezie (Antwerpen, 1963 = Problemen/
25) en Facetten van de poezie der Nederlandse vj f tigers (TVUB, VI, 1964),
van H. Speliers Een pro f iel van de hedendaagse dichtkunst (VIG, XLVIII, 1964) .
Meer dan een tij dschrif t ruimde een volledige of levering in aan het fenomeen
der nieuwste po$ezie : zo 1ylaatstaf (VI/9-10, 1959), De Gids (Terugblik en
ort (Nederlandse
perspectief, CXXV/10, 1962) en Dietsche W'arande en Bel fort
poezie nu, CVII /7, 1963) . De bekende bloemlezing uit de experimentele poezie
die J. Walravens onder de titel Waar is de eerste morgen ? samenstelde, beleefde
een tweede druk (Brussel, 1960 2 ) .
In het eerste gedeelte van deze kroniek citeerden we reeds enkele bundels
beschouwingen of romankritieken, zoals N. Noordzij, SchrUvers bloothoo f ds
(Amsterdam, 1956), W. L. M. E. van Leeuwen, Nieuwe romanciers uit Nederland en Vlaanderen (Zeist-Antwerpen, 1961, = Phoenix/56), G. Knuvelder,
Spiegelbeeld ('s- Hertogenbosch, 1964) of P. de Wispelaere, Het Perzische tapit
(Amsterdam, 1966, = LDS/4), waarin aan de naoorlogse romanproduktie de
nodige aandacht wordt geschonken 33 . Romans van Hermans, Mulisch en Panhuysen werden thematologisch bekeken in Het beeld van de mens in enkele
moderne Nederlandse romans door G. Knuvelder ('s-Hertogenbosch, 1960,
Tilliburgis/8) . We noemen tenslotte nog de opstellen van J. Walravens, Proza
en experiment in de jonge Vlaamrse literatuur (VIG, XLIII, 1959) en J. J.
Oversteegen, Vier maal experimenteren met de roman - over Nooteboom, Polet,
Vinkenoog en Raes (Merlyn, 1963) . Het komt ons onnodig voor hier nogmaals te herhalen wat we reeds in onze vorige kroniek signaleerden in verband
met de nieuwere kritische opvattingen en moderne theatervormen (kamertoneel) .
We besluiten met enkele publikaties te noemen over afzonderlijke figuren.
H. Haasse en A. Kossmann gaven over Anna BLAMAN. Twee lezingen (Amsterdam-Antwerpen, 1961), waarin zij, via haar leven, een poging ondernamen
inzicht te verwerven in het oeuvre van de schrij f ster ; in de reeks SchrUvers
Prentenboeken verscheen over haar een nummer (Amsterdam, 1962, nr. 8),
terwijl in de bundel A. B. over zichzelf en anderen poezie, artikelen en lezingen
verzameld werden (Amsterdam, 1963, .= Meulenhoff7 122). Van het Experiment
tot Xantippe heette een studie van M. R. Sel over „de roman van P. LEBEAU"
(Antwerpen, 1963, = KVHU/485) . R. Lanckrock en A. Demedts publiceerden
manografie'en over Johan DAISNE (resp. Antwerpen, 1956 en Brugge, 1962,
= Ontm.;/41) ; diens opvattingen in verband met het magisch-realisme vallen
of to leiden uit zijn opstel over Letterkunde en magie (NVT, XII, 1958 ; afz.
Antwerpen, 1958, = NVT-Reeks) 34. Aan Louis-Paul BOON wijdde H. Claus
33 In Spiegelbeeld
worden, behalve van reeds eerder genoemde auteurs, romans ontleed
van A. Blaman, W. F. Hermans, H. Mulisch, H. Lampo, P. van Aken en L. P. Boon, in
Het Perzische tapUt van S. Polet, W. Roggeman, R. Gysen, H. Haasse, H. Claus, R.
Campert, C. Nooteboom, H. Raes, J. Geeraerts, W. Ruyslinck, M. d'Haese en J. Wolkers.
34 Zie ook: H. Lampo,
Voor D.s magisch-realistisch dossier (NVT, XVI, 1963) . Over
Daisnes „filmatiek" schreef M. Plard (EG, XIX, 1964) .
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een essay (Brussel, 1964, 1= MVL/30) ; in een ook als afzonderlijk boek uitgegeven speciaal L.-P. Boon-nummer van Komma, 1965/5-6 ('s- Gravenhage,
= Nieuwe Nijgh-Boeken) kwamen enkele uitermate belangwekkende bij dragen voor (J. Weisgerber, Experimenten met de roman ; P. de Wispelaere,
De structuur van De Kapellekensbaan-Zomer to Ter-Muren) ; aan een proeve
van wetenschappelijke benadering ook van dit moderne proza waagde zich
J. Weisgerber (Proe f vlucht in de literaire ruimte. De Voorstad groeit, NVT,
XIX, 1966) . Een Ontmoeting met de jonggestorven prozaist Kamiel UN BAELEN
beschreef L. Ureel (Brugge, 1958, nr. 4) . Over Ernst en luim in het werk van
God/Tied BOMANS stelde J. van Dijck een essay samen (Antwerpen, 1958,
KVHU,/459) . Adriaan VAN DER VEEN werd overzichtelijk behandeld door M.
Mo^oij (Brugge, 1965, = Ontm./62). Over Bert DECORTE verscheen een monografie door E. van Ruysbeek (Antwerpen, 1966, = MVL/36), over Herwig
HENSEN door F. Closset (Antwerpen, 1965, = MVL/35), over Jos DE HAES door
W. Spillebeen (Brugge, 1966, = Ontm./66) ; over Herwig Hensen en de
poezie had P. van Keymeulen reeds eerder een essay geschreven (Antwerpen,
1956). Pogingen tot analyse en verklaring van Leo VROMANS dichtkunst werden
ondernomen door L. H. Pelzer in een Ontmoetingen- deeltje (Brugge, 1965,
nr. 63) en o.m. door P. Calis en H. U. Jessurun d'Oliveira in verschillende
tijdschriftartikelen 35 . .entering bracht een speciale MARJA- aflevering (sept.
1965) . De veelzijdige verdiensten van Jan WALRAVENS als criticus, kunstkenner
en vooral voortrekker van de avant-garde werden na zijn voortijdig overlijden in
een herdenkingsnummer van De Vlaamse Gids (Facetten van J. TV., L, 1966/
3-4, met bibliografie) in het Licht gesteld. Opvallend is het ontbreken tot nog toe
van uitvoeriger studies over belangrijke auteurs als W. F. HERMANS en G. K.
VAN HET REVE 36. Ook voor wat de poezie van LUCEBERT betreft, zijn we, behalve
op het essay van C. Buddingh' „Eenvouds verlichte waters" (Zaandijk, 1960),
hoofdzakelijk op tij dschrif tbij dragen aangewezen 37 . De boekjes die in de Humanit as-reeks (Idolen en Symbolen) aan Harry MULISCH, de minstreel van het
Leidseplein (door L. Thuring, Tielt-Den Haag, 1962) en Hugo CLAUS, een
reuze man van steen (door J. de Roey, Tielt-Den Haag, 1964) gewijd werden,
35 P. Calis in De Gids, CXXIII, 1960 ; CXXIV, 1961 en IvIaatstaf, X, 1963 ; H. U.
Jessurun d'Oliveira in Merlyn, 1962, 1963 ; zie verder ook nog Th. Govaart (Gids, CXX,
1957), A. Donker (NST, XIII, 1958), H Oosterhuis (Str., XI, 1959).
36 Ondertussen noteerden we wel enkele belangwekkende opstellen over Hermans : van
J. J. Oversteegen (Merlyn, 1963, 1965), G. Knuvelder (Raam, 1964) en D. Betlem
(Merlyn, 1966) beide laatste over de Dorbeck-figuur –, K. Fens ( Merlyn, 1964) over
Het behouden Huis -; en over Van het Reve : van H. Kaleis (Gids, CXXVII, 1964) en
K. Fens (Merlyn, 1965, 1966) – de laatste o.m. over De Avonden -; een zeer waardevol
interview met Van het Reve bevat H. U. Jessurun d'Oliveira's Scheppen riep hU gaat van
Au (Amsterdam, 1965) .
37 O.m. M. J. G. de Jong in Gids, CXXII, 1959; A. Donker in NSt, XV,
1960; M.
Rutten in VIG, XLIV, 1960 ; P. Calis in Mst, XI, 1963 ; H. U. Jessurun d'Oliveira en
C. W. van de Watering in Merlyn, I, 1963 en II, 1964 ; R. A. Cornets de Groot in Gids,
CXXVIII, 1965 en Ream, 1966 ; van belang is ook het interview in Scheppen riep hi]

gaat van Au.
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behoren tot de oppervlakkige journalistiek. Het uitvoerige interview dat N.
Gregoor van Mulisch afnam (In gesprek met H. M., Amsterdam, 1965, t=
LDS/1) bracht niet veel substantieels aan het licht ; opstellen over Claus bundelde Th. Govaart in Het geclausuleerde beest (Hilversum-Antwerpen, 1962,
Tweelicht/5) ; De poezie van H. C. werd intelligent ontleed door J. Weisgerber (TVUB, V, 1963) 38 . w. RUYsLIvCK was de eerste jongere die opgenomen
werd in de reeks Ontmoetingen (nr. 69 door T. Schalken, Brugge, 1966) . L.
Scheer leverde in De' poetische wereld van Paul SNO,EK een „proeve van closereading" (Brussel-Den Haag, 1966, = Maerlant/1) .
Aan het slot van deze wel zeer omvangrijk uitgevallen – en toch nog zo onvolledige - inventaris van tien j aar moderne Nederlandse literatuurstudie, willen
we nog even enkele vaststellingen – die elke lezer trouwens reeds voor zichzelf
heeft kunnen doen – kart noteren. De belangrijkste is dan wel, dat met het
wetenschappelijke onderzoek van onze letterkunde-van -na-Tachtig – De Nieuwe
Gids zelf vormt een gelukkige uitzondering nauwelijks een aanvang gemaakt
werd : het hierboven verzamelde materiaal behoort immers in overwegende mate
tot het essayistische en kritische genre, wat zijn waarde overigens * we herhalen
het nadrukkelijk ook voor de specialist niet hoeft te verminderen. Dat de
betrokken periode zich voor historisch onderzoek in de voile zin des woords niet
zou lenen, geldt toch eigenlijk maar alleen voor de allerj ongste, naoorlogse
stromingen, en zelfs dan nog niet volledig, want wij zien niet in waarom obj ectieve beschrij ving, reeds nu, van de vele gaande en komende avant-garde-tij dschrif ten b.v. niet mogelijk zou zijn. Het tij dschrif tenonderzoek schij nt trouwens
pas in de jongste jaren op gang te zijn gekomen en precies daarin nu schuilen,
naar het ons voorkomt, de grootste mogelijkheden voor een „historische" benadering van de nieuwere literatuur. Maar de meest in het oog springende leemte
betreft toch wel de systematische studie van het kunstwerk, qua artistieke realisatie dus, en als dusdanig vormt het experimentele gedicht evengoed een volwaardig object voor obj ectief en wetenschappelijk onderzoek, menen we, als het
sonnet van Tachtig : inderdaad, stilistische analyse van poezie of structuurontleding van de roman, volgens de methoden van de nieuwste theoretische literatuurwetenschap – die, tussen haken, in de Lage Landen nog geenszins de bekendheid genieten, waarop ze recht hebben -, hoeven niet noodzakelijk bepaald
te zijn door de of stand in de tijd die de onderzoeker van zijn studieobject
scheidt.
In de tweede plaats valt het op, dat de belangstelling al te exclusief op enkele
topfiguren en -stromingen geconcentreerd blijft : Tachtig, Ruimte, Forum eisen
38 Zie vender: J. Weisgerber, H. C., de malcontent. Beschouwingen over „Het Teken
vans de Hamster" (Socialistische Standpunten, 1964) en Sur un poeme de H. C.: „Het
Land (Egyptisch)" (EG, XIX, 1964), C. W. van de Watering, Een stukje traditie bU C.
over een geval van imitatio in Het Teken van de Hamster (JvIerlyn, 1964), J . de Roek,
Naamgeving en beeldspraak in de poezie van H. C. (Dialoog, IV, 1964) en Weverbergh,
Ik ontleed Omtrent Deedee (in : Bokboek, Amsterdam, 1965) .
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alle aandacht voor zich op en dat ten koste van zovele andere, misschien minder
prominente, maar lang niet onbelangrijke of oninteressante kunstenaars uit de
tussengeneraties.
Op te merken valt, dat de hierboven geschetste stand van het literatuuronderzoek ook onvolledig moest blijven, doordat de talloze onuitgegeven Belgische
licentiaatsscripties aan onze inventarisatie ontsnapten ; maar precies omdat dit
nochtans vaak verdienstelijke werk praktisch veelal onbereikbaar is en dus niet
ten voile tot de verworvenheden van ons yak kan gerekend worden, verliest het
quasi-geheel zijn waarde en nut voor de wetenschap. Er moet dan ook gezocht
warden naar bepaalde modaliteiten om de resultaten van dit werk-in-de-schaduw,
al was het slechts fragmentarisch, een ruimer bekendheid te geven.
Een laatste bedenking werd reeds in de eerste kroniek, nu tien jaar geleden,
gemaakt, dock dient bier met de meeste nadruk herhaald te worden: het ontbreekt in ons yak aan praktische organisatie en overleg tussen de verschillende
universitaire centra in Noord en Zuld 39 . Zolang het werk niet systematischer
aangepakt wordt, zolang de taken niet oordeelkundig verdeeld worden – door
een of ander centraal interuniversitair instituut –, zal onze Nederlandse literatuurstudie moeilijk de hinderlijke indruk kunnen uitwissen in grote mate door
improvisatie en amateurisme beheerst te worden.
Januari 1967.

W. GOBBERS

GEBRUIKTE AFKORTINGEN
Ann.Thijmgen. Annalen van het Thijmgenootschap
AUMLA
Journal of the Australasian Universities Language and Literature Association
Bibl.Fac.Ph.L.Bibliotheque de la Faculte de Philosophie et Lettres de 1'Universite de
Liege Liege
Bl.v.d.P.
Bladen voor de Poezie
BLW
Bibliotheek voor Literatuurwetenschap
CrB
Critisch Bulletin
DWB
Dietsche Warande en Belfort
EG
Etudes Germaniques
FdL
Forum der Letteren
GRDf
Gulden Reeks van het Davidsfonds
Hand.NFC
Handelingen van het Nederlands Filologencongres
Hand.V1FC
Handelingen van het Vlaams Filologencongres
Hand.ZnMi;
Handelingen (van de) Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
JbMNL
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
Kl
Kultuurleven
KrDf
Keurreeks van het Davidsfonds
KVA
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
KVHU
Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding. Verhandelingen
LT
Levende Talen
39

Wie aandachtig de door A. Deprez samengestelde lijst van licentiaatsdissertaties

(StGG, VII, 1965) onderzoekt, constateert al vlug dat verschillende werken elkaar, naar

het onderwerp, geheel of gedeeltelijk herhalen.
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Med.F.v.E.Gen. Mededelingen van het Frederik van Eedengenootschap
Mededelingen vanwege het Spinozahuis
Med.Spin.
Med.Un.S.A.
Mededelings van die Universiteit van Suid-Afrika / Communications of
the University of South-Africa
MKNAWL
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, Afdeling Letteren
Mst
Maatstaf
Monografieen over Vlaamse Letterkunde
MVL
NeV
Nova et Vetera
Nph
Neophilologus
De Nieuwe Stem
NSt
Nieuwe Stemmen
NStn
De Nieuwe Taalgids
NTg
NVT
Nieuw Vlaams Tijdschrift
Ontm.
Ontmoetingen
Ooi.
Ooievaar
PEN
Poetisch Erfdeel der Nederlanden
RLM
Revue des Lettres Modernes
RLV
Revue des Langues Vivantes / Tijdschrift voor Levende Talen
Schr.Pr.
Schrijvers Prentenboek
Sem.Ned.Lit.
Uit het Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent
SpL
Spiegel der Letteren
StGG
Studia Germanica Gandensia
Str.
Streven
TNTL
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
TvL
Tydskrif vir Letterkunde
TVUB
Tijdschrift van de Vrije Universiteit van Brussel
V1G
De Vlaamse Gids
VIP
Vlaamse Pockets
VMKVA
Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde
Verzameld werk
VW
Uitgave van het Willemsfonds
Wf
Wetenschappelijke Tijdingen
WT
YbCGL
Yearbook of Comparative and General Literature
ZwDrHdr
Zwolse Drukken en Herdrukken
ZwRTLSt
Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies
ADDENDA (bij Deel I. Algemeenheden)

Ofschoon, zoals reeds gezegd, volledigheid allerminst ons Joel kan zijn, leek het ons bij
de correctie der drukproeven toch wenselijk nog enkele titels aan ons overzicht toe te
voegen, die evenwel, wegens plaatsgebrek, niet meer konden opgenomen worden in het
vorige nummer. Een belangrijk referentiewerk bij de studie van de Vlaamse letteren belooft
het op initiatief van de Vlaamse Academien samengestelde Nationaal biografisch
isch woordenboek (Brussel, 1964-) te worden, waarvan tot nog toe twee delen het licht zagen. Een
biografisch lexicon dat de hele — moderne L wereldliteratuur bestrijkt, bracht J. van Geelen
in de Oosthoek-paperback Auteurs van de 20e eeuw (Utrecht, 1966) . Aspecten van het
periodiseringsprobleem in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde, meer bepaald
dan in verband met „de hedendaagse literatuur", werden behandeld door J. Weisgerber
(Hand.ZnMij, XX, 1966) . Een speciaal aspect van de moderne Vlaamse literatuur kwam
ter sprake in A. Verthe - B. Henry, Geschiedenis van de Vlaams-A f rikaanse letterkunde
(Leuven, 1962, = KrDf/87). Nog een buitenlandse visie vindt men in V. Mallinsons
Modern Belgian literature 1830-1960 (London, 1966) . Interviews met verschillende schrijvers komen, behalve in de reeds geciteerde bundels, ook nog voor in Ten huize van...
(Leuven, 3 din, 1962, 1964, 1966, = Df), zijnde de publikatie in boekvorm van de
bekende reeks door J. Florquin voor de Vlaamse televisie gevoerde „gesprekken met
Vlaamse kunstenaars".
W. G.
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KRONIEK
CODICOLOGIE EN FILOLOGIE XVII
Geschiedenis – Uiterl jke zaken – Voorlo pig besluit
Het in de vorige Kroniek afgesloten onderdeel over de „Band" had betrekking op het middenstuk van de in het begin deter reeks 1 onderscheiden vijf
onderdelen bij het codexonderzoek, te weten :
1. samenstelling of opbouw,
2. inhoud,
3. band,
4. geschiedenis,
5, uiterlijke zaken.
Tussen de nu te behandelen punten 4 (geschiedenis) en 5 (uiterlijke zaken)
dient wezenlijk onderscheid gemaakt te worden. De geschiedenis van de codex
staat als het laatste, afsluitende onderdeel van het codexonderzoek op gelijk
niveau als het sub 1 tot en met 3 aangeduide. Bepaaldelijk worden onder dit
historisch aspect twee vragen aan de codex gesteld
a. wie waxen zijn vroegere bezitters ? en
b. hoe kwam hij terecht op de plaats waar wij hem thans aantreff en ?
De onder punt 5 te verstane uiterlijke zaken staan niet met de codex zelf in
onmiddellijk verband. Het zijn literatuuropgaven, onderzoekingen, studien op
literatuurhistorisch, respectievelijk literatuurkundig terrein, en wat dies meer zij.
Waarbij het wel nauwelijks betoog behoeft, dat ook het belang daarvan geenszins mag worden onderschat. Temeer omdat een en ander tevens nauw samenhangt met een aantal zaken van introducerend karakter, waaronder vooral de
vroeger behandelde identificatie van de codex naar naam, bewaarplaats en
signatuur van beslissend belang is 2.
De omvattende betekenis van de historische elementen in het codexonderzoek
valt gemakkelijk aan te tonen in een naar believen op te stellen voorbeeldenreeks,
die vooral zou kunnen doen zien hoe uiterst waardevol dergelijke nasporingen
blijken ter bepaling van het ritme der waardering van een tekst, respectievelijk
van een auteur en dies oeuvre.
Teneinde echter op algemener terrein te blijven is het wenselijker bier te
herinneren aan documentatie-centra op dit gebied, vooral omdat enkele daarvan,
veelal voornamelijk op literatuuropgaven gerichte publikaties in het licht geven,
die voor de neerlandicus-f iloloog-codicoloog onmisbaar zijn. Er behoeft daarbij
wel niet expressis verbis op gewezen te worden, hoe hiermede tevens aan het
vijfde onderdeel (uiterlijke zaken) van het opgestelde plan voor codexonderzoek
recht wordt gedaan.
1 Vgl. Kroniek III in Spiegel der Letteren V (1961) 142.
2 Vgl. Kroniek IV in Spiegel der Letteren V (1961) 211 vlgg.
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Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
Als eerste instituut worde andermaal genoemd : Willem de Vreeses Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta, ondergebracht in de bibliotheek der Rijksuniversiteit te
Leiden. Mededelingen zendt deze instelling niet in het licht. Maar stellig heeft
het zin volgende zich op haar materiaal stuttende publikaties te noemen.
Allereerst geldt dit voor het vij f Lien jaar geleden (Den Haag, 1952) door
G. I. Lieftinck voltooide tweede gedeelte (G-Z) der Bouwsto f en van het Middelnederlandsch W/oordenboek. Van dezelfde auteur zijn daarop tweemaal Addenda en corrigenda verschenen, achtereenvolgens in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde LXXII (1954) 39 vlgg., en LXXV (1957)
152 vlgg.
De Vreese zelf heeft – met een uitzondering 3 – niets uit zijn Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta gepubliceerd. Dit in tegenstelling met hoop en verwachtingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde,
die al voor de eerste wereldoorlog – en met name bij het zilveren feest van het
genootschap in 1911 -- plannen maakte voor uitgave van een eerste deel der
Bibliotheca. Meer dan een halve eeuw heeft het geduurd v®®rdat deze wens in
vervulling ging door de publikatie van Middelnederlandse handschri f ten in
Oost-Europa (Gent, 1963), door R. Lievens volgens de richtlijnen der Academie
bewerkt 4.
Centre beige d'Archeologie et d'Histoire du Livre
Dit op 30 maart 1957 gestichte en in de Koninklijke Bibliotheek van Belgic
te Brussel ondergebrachte studiecentrum verleent vanaf 1960 zijn medewerking
bij de sedertdien (d.w.z. met ingang van de veertiende jaargang) in de periodiek
Scriptorium onder de titel Bulletin codicologique opgenomen internationale bibliograf ie op het gebied van de wetenschap der handschrif tenkunde.
Institut de Recherche et d'Histoire des Textes
Van ouder datum (1937) is het te Parijs gevestigde Institut de Recherche
et d'Histoire des Textes, dat onder beheer staat van het Franse Centre national
de la Recherche scientifique.
ique. Vijftien jaar geleden verraste dit instituut de vakgenoten met zijn lang aangekondigd Bulletin d'In formation, waarvan de verschijning alleen maar toegejuicht kon en kan worden, omdat daardoor in breder
kring aandacht werd en wordt gevestigd op dit „Institut", dat maar al te zeer
in het verborgene beef t gearbeid. Het streeft een mondiale inventarisatie en
beschrijving van alle klassieke, Franse en Arabische codices na ; ja, stelt zich
eigenlijk ten duel de schriftelijke overbrenging der menselijke gedachte te bestu3 Willem de Vreese, Sint Augustinus in het Middelnederlandsch. Uit de Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta. Miscellanea Augustiniana. Uitgegeven door de PP. Augustijnen
der Nederlandsche Provincie. [Rotterdam), 1930 ; 341 vlgg. Ook opgenomen in : Willem
de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde.
tenkunde. Tien codicologische studien. Bijeengebrachl, ingeleid en toegelicht door P. J. H. Vermeeren. Zwolle, 1962 ; 85 vlgg.
4 Vgl. hierbij : P. Julius, O.F.M.Cap. ; Losse aantekeningen bij handschri f ten uit OostEuropa. Leuvense Bijdragen LIV (1965) 1 vlgg.
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deren. Daartoe organiseert het onderzoekingen naar de handschriftelijke traditie
van tekst^n in verschillende talen, legt overzichtelijke en volledige inventarissen
van over de gehele wereld verspreide handschriften aan, en verzamelt zoveel
mogelijk reprodukties. Aldus wil het de vorser op vele gebieden tegemoet komen.
Het spreekt wel vanzelf dat het Institut de Recherche et d'Histoire des Textes
grote belangstelling had voor het in 1953 te Parijs gehouden eerste Colloque
international de Paleographle ; beginpunt van een sedertdien regelmatig gehouden
reeks van colloquia, die steeds ten doel hebben gehad vraagstukken van algemene
aard te bespreken. In hoofdzaak heeft men sedertdien gearbeid aan de verwerkelijking van het volgende drieledige programma:
1. een repertorium van technische termen voor de paleografie,
2. een nomenclatuur voor de schriftsoorten van de negende tot de zestiende eeuw,
3. een project voor een internationale catalogus van gedateerde handschriften.
Een jaar later verschenen de rapporten over de paleografische terminologie,
die op het zo juist genoemde eerste Parijse colloquium in discussie waren
gebracht. Zij hebben het licht gezien onder de titel : Nomenclature des ecritures
livresques du IXe au XVIe siècle . Het middenstuk van de publikatie words
gevormd door G. I. Lieftincks Pour une nomenclature de l'ecriture livresque de
la periode dite gothique, dat voor de beoefenaars der Middelnederlandse codicologie en filologie het belangrijkste deel der uitgave uitmaakt. Het laatste kan
ten overvloede blijken uit de toegevoegde ondertitel : Essai s'appliquant specialement aux manuscrits originaires des Pays-Bas medievaux.
Men kan niet antlers zeggen dan dat de tenuitvoerlegging van het te Parijs
in 1953 ontwikkelde programma met kracht ter hand genomen is. In regelmatig
gehouden bijeenkomsten hebben de vertegenwoordigers der verschillende landen
over en weer mededeling gedaan van het tot stand gebrachte, terwijl met name
op het gebied van het prof ect voor een internationale catalogus van gedateerde
handschriften enige belangrijke werken verschenen zijn. Voor Nederland moet
bier wederom de naam genoemd worden van G. I. Lieftinck, zulks in verband
met zijn : Manuscrits dates conserves dans les Pays-Bas 6 . – Dezelfde auteur heeft
oak zitting genomen in het zeven jaar geleden te Bazel opgerichte „Internationaal genootschap voor de studie van middeleeuwse handschriften", dat de
uitgave in facsimile van Westeuropese codices welke voor onderzoek, universitair
onderwijs en boekkunde van belang blijken, tot zijn hoof dtaak rekent. Het
genootschap geeft de reeks Umbrae codicum occidentalium uit.
Het zal nauwelijks betoog behoeven dat kennis en kunde van het boven
samengevatte van beslissend belang is voor begrip en onderzoek van de ges Nomenclature des ecritures livresques du IXe au XVIe siècle. Premier Colloque international de paleographie latine. Colloques internationaux du Centre national de la recherche
scientifique. Paris, 1954.
6 G. I. Lieftinck, Manuscrits dates conserves dans les Pays-Bas. Catalogue paleographique
des manuscrits en ecriture latine portant des indications de date. Tome premier : Les
manuscrits d'origine etrangere (816-c. 1550). Amsterdam, 1964. 2 dln.
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schiedenis der tekstoverlevering. Allereerst valt natuurlijk deze geschiedenis in
twee grote tijdvakken uiteen, te weten : de geschiedenis van de tekstoverlevering
der klassieke literatuur, opgevolgd door die van de middeleeuwse literatuur. Maar
vervolgens moet bij de laatste onderscheiden worden tussen twee weliswaar parallel lopende maar toch wezenlijk verschillende ontwikkelingsgangen, al naar gelang
zij betrekking hebben op in het Latijn gestelde teksten dan wel op werken in de
volkstalen.
De genoemde chronologische hoofdindeling ligt ten grondslag aan de in twee
delen gesplitste Geschichte der Textuberlie f erung 7 . Naar uit zijn titel blijkt wil
het vooral laten zien hoe de klassieke en middeleeuwse literatuur voor ons zijn
blijven bestaan. Met als gevolg dat deze geschiedenis der tekstoverlevering
tegelijk de cultuurhistorie van het avondland weerspiegelt. Indien immers in
oudheid en middeleeuwen niet steeds weer geleerden en vorsten voor het behoud
der klassieke literatuur, en de kerk voor het behoud van haar eigen geschriften
gezorgd hadden, dan zou nauwelijks lets overgebleven zijn van hetgeen waarop
onze beschaving voor een groot deel steunt. Nochtans is het niet alleen de
bedoeling van de samenstellers geweest de tekstoverlevering als aspect der beschavingsgeschiedenis te schetsen ; daarnaast is tevens veel informatie en detail
geboden, informatie die hoof dzakelijk op handschriften betrekking beef t.
Sedert lang is de bibliologie een internationaal aanvaarde vakwetenschap bij
beoefening van tekstgeschiedenis en tekstkritiek geworden. Men zal er echter
wel aan doen bij filologisch-bibliologische arbeid de volgende driedeling goed
voor ogen te houden :
tekstoverlevering
alle drie wel te onderscheiden, maar tevens wezenlijk
tekstgeschiedenis
onderling verbonden^
tekstkritiek
Stellig heeft daarbij Martin Bodmer het gelijk aan zijn zijde als hij in zijn
,,Vorwort" tot het genoemde boek (dl I, blz. 17) opmerkt, dat de geschiedenis
der tekstoverlevering tot nog toe een stiefkind der filologie gebleven is. Maar
wat wil men ? Steeds meer eisen wat wel eens de „randgebieden der f ilologie"
genoemd zijn zoveel aandacht, dat het uitgeven van teksten zelf naar klassieke
traditie toch hoogste filologische doel – in verdrukking dreigt te raken. In
wezen is – gelijk opgemerkt – geschiedenis der tekstoverlevering cultuurgeschiedenis ; maar tekstgeschiedenis op zichzelf is dat ook, omdat de laatste zich baseert
(althans zich baseren moet) op de kennis van de geschreven bronnen, die nu
eenmaal meer bieden dan alleen verzamelingen van teksten, en dus daarom reeds
in het kader van bun tijd gesitueerd moeten worden. Om het scherp to f ormuleren : tekstgeschiedenis, respectievelijk tekstkritiek is zonder boekkunde onmogelijk. Of met andere woorden : bibliologie (die mede tekstoverlevering
Geschichte der Textuberlieferung der antiken and mittelalterlichen Literatur. Band I:
Antikes and mittelalterliches Buch- and Schriftwesen. Uberlieferungsgeschichte der antiken
Literatur. Band II: Uberlieferungsgeschichte der mittelalterlichen Literatur. Zurich, 19611964. 2 din.
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omvat) is voor tekstgeschiedenis en tekstkritiek conditio sine qua non, hetgeen
andermaal leidt tot de conclusie dat studie van het geschreven respectievelijk
gedrukte boek op zichzelf dient te worden onderscheiden van studie der tekstgeschiedenis op zichzelf. Men kan er zich niet genoeg van doordringen welke
beslissende invloeden materialen en vormen van het geschreven boek in oudheid
en middeleeuwen op de totstandkoming van de teksten – en daarmede dus
tevens op de literaire geschiedenis en de literaire kritiek – hebben geoefend.
In hetzelf de jaar waarin de eerste band van de Geschichte der T extuberlie f erung het licht zag (1961), deed de „Encyclopedie de Ia Pleiade" (Parijs) Naar
elfde, door Charles Samaran onder de titel L'histoire et ses methodes bezorgde
deel verschijnen g . De biblioloog-filoloog kan aan de daarin gepubliceerde verhandelingen van verschillende Franse auteurs niet voorbijgaan zonder zichzelf
ernstig tekort te doen. – En het is vooral Gilbert Ouy die in zijn deel over de
bibliotheken aandacht schenkt aan een met de codicologie verwante nieuwe
discipline, welke voor de geschiedenis der tekstoverlevering van beslissend belang
moet heten. Hij heeft daarvoor de term „archivistique des manuscrits" bedacht
en gebruikt de hem hier geboden gelegenheid van zijn inzichten en opvattingen
te getuigen.
Ouy is van oordeel dat het niet altij d even gemakkelijk is archief gehelen en
verzamelingen van handschriften tegenover elkaar te stellen ; de onderscheiding
valt gemakkelijk, de scheiding dikwijls moeilijk. Hij verduidelijkt dit door aan
te tonen dat de codex op zichzelf niet (of althans onvoldoende) „spreekt" . Hij
heeft zijn historische zending niet vervuld, noch zijn ware identiteit onthuld
dan ná vergelijking met andere codices van dezelfde herkomst en gezamenlijk
behorend tot een „fonds". Voor wat onder het laatste verstaan moet worden
heeft de Franse geleerde een definitie opgesteld, die sterk herinnert aan de
begripsbepaling van archief gehelen. Zi j luidt als volgt : een fonds van handschriften is het geheel van geschreven boeken of documenten van belang voor de
geestesgeschiedenis – in de meest uitgebreide zin van dit woord – van de gemeenschap, de familie of de persoon, die ze gekopieerd heeft (respectievelijk heeft
laten kopieren) , ontvangen heeft, of bijeengebracht heeft. De „archivistique des
manuscrits" is dus gericht op gehelen van handschriften van gelijke oorsprong of
met dezelfde geschiedenis, die elkaar over en weer helpen verklaren. – Het
woord „fonds" is hier nauw omschreven en wijkt in deze toepassing wet zeer
of van andere, bekende betekenissen. Zo duidt in de Nationale Bibliotheek te
Parijs „Fonds neerlandais" een afdeling aan ; „Fonds Colbert" doelt op een
grate, kunstmatig bijeengebrachte en bovendien verspreide collectie ; het „Fonds
de la Sorbonne" daarentegen is een „fonds" in Ouy's geest 9 . Een en antler leidt
8 Encyclopedie de la Pleiade. L'histoire et ses methodes. Volume publie sous la direction
de Charles Samaran. Paris, 1961.
9 Om een tweetal Nederlandse publikaties te noemen die op zulke „fondsen" betrekking
hebben, worde hier herinnerd aan : G. I. Lieftinck, De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cistercienserabdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuw en de
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nu opnieuw tot een verf ij ning in terminologie met betrekking tot het woord
,,collectie". Daaronder moet dan verstaan worden een kunstmatig bijeengebrachte
verzameling van handschriften, veelal in de periode van het gedrukte boek
samengesteld door een persoon, een familie of een instelling.
Het ligt voor de hand dat Been enkel „fonds" van handschriften onaangetast
gebleven is. Waarbij men bedenke dat een zodanige verzameling uit elkaar
genomen kon worden zonder de rampspoedige gevolgen die onmiddellijk optreden als een archief geheel verbroken wordt. Het is bier dat het begrip „fonds"
uit de „archivistique des manuscrits" zich onderscheidt van het begrip „fonds"
als toegepast in het archiefwezen.
Intussen : de delen van uit elkaar genomen „f ondsen" van handschriften zijn
vaak in verschillende „collecties" terechtgekomen. Ook is het dikwijls zo gelegen
dat de handschriften van een fonds in een collectie verspreid blijken. Wil men
in zulke en soortgelijke gevallen begrip en inzicht in herkornst en geschiedenis
krijgen, dan zal een met omzichtigheid en gezond verstand toegepaste „archivistique des manuscrits" noodzakelijk blijken.
Aan het einde onzer Kroniekenreeks gekomen, is het zaak er vooral aan te
herinneren hoe wij getracht hebben de filoloog ertoe te brengen de codex als
fenomeen te bezien 10. Daarbij bedenke deze filoloog bovenal dat de codex, ook
in de overtalrijke gevallen waar hij voornamelijk als sacraal object gediend heeft,
toch allereerst, altijd en overal als weergave van tekst moet worden beschouwd.
– Wat komt nu bij deze toch vrij eenvoudige vaststelling al niet allemaal te
pas ! Bij de codex als sacraal object dringen zich kunstgeschiedenis, kerkgeschiedenis en cultuurhistorie gelijkelijk naar voren ; bij de codex als weergave
van tekst zitten wij middenin de problematiek der verwikkelde verhoudingen
tussen auteur, scriptor en kopiist. Daarbij kan het middeleeuwse boek bovendien
weergave van verluchting bieden, al dan niet in samenhang met de tekst ; hetgeen
dan nog vender voert naar de terreinen van decoratie en illuminative, de laatste
te verstaan in de zin van verheerlijking en verduidelijking.
Men houde daarbij bovenal in het oog dat men de codex als fenomeen geweld
aandoet, indien men bij de analyse van zijn delen, structuren en vormen uitsluitend met de simpele begrippen van voorbeeld en kopie, of legger en of schrif t
te werk gaat. Het voorbeeld als exemplum in de toenmalige zin van dit woord
was een bij zonder gecompliceerd geheel, en kopie in de huidige zin van dit woord
hebben de middeleeuwen in het geheel niet gekend.
De kernvraag bij dit alles luidt : op welke wijze komen wij erachter ; is het
betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge. Brussel,
1953. - Alsmede aan : P. J. H. Vermeeren, Op zoek naar de librUe van Rooklooster. Het
Bock XXXV (1962) 134 vlgg.
10 In het bier volgende deel ontwikkelt de eerste ondertekenaar enige gedachten, door
hem ook uitgesproken in zijn rede over De codex als vraagstuk, gehouden op het XXVIe
Vlaams Filologencongres te Gent (1967) . Te zijner tijd zal de volledige tekst daarvan in de
Handelingen van dit congres verschijnen.
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bereikbaar ? Hoe stellen wij klaarheid in de plaats van vermoedens, en – vooral -waar leggen wij bases voor verder onderzoek ? ^- En principieel, en methodologisch, en technisch is daarbij slechts een richtlijn aan te geven. Namelijk : tot
feiten to komen op grond van een onbevooroordeelde, uiterst zorgvuldige en
inzonderheid op de uiterlijkheden gerichte analyse van de codices zelf, verbonden
met wat men uit de cultuurgeschiedenis over de ontwikkelingsgang van het
boek leren kan. Het laatste overigens met mate en naar bevind van zaken.
Want men kan er niet genoeg voor waarschuwen, hoe classificaties weliswaar
nuttig blijken voor goed en snel begrip tussen ingewijden, maar dat zij geenszins
- gelijk maar al te vaak geschiedt mogen opgevat worden als werkelijkheden.
Het gaat erom vast te stellen, dat er wezenlijke betrekkingen bestaan tussen
wat de mensen lezen en hetgeen zij kennen, denken, schrijven en doen. Daarom
maakt de geschiedenis van boek en bibliotheek zo een belangrijk deel van de
cultuurhistorie uit ; zij levert immers vrijwel alle bouwstoffen voor beter begrip
van de ontwikkelingsgang der intellectuele evolutie ; een op zichzelf uitermate
verwikkeld proces in 's mensen civilisatie. Het boek als cultuurfactor valt niet
te overschatten in zijn betekenis, ook – ja vooral niet voor de periode, waarin
de schrijvende mens praktisch de enige overbrenger van alle kennis, verbeelding
en wetenschap geweest is. Want het blijkt – ten slotte – steeds weer de mens,
die de evolutie in haar ontwikkelingsgang bepaalt.
Ook intake de wetenschappelijke voortgang, waarbij nimmer vergeten worde
dat wij altijd verder bouwen met stenen die anderen voQr ons, respectievelijk
voor ons hebben gelegd. De schriftelijke overbrenging der menselijke gedachte
te bestuderen is Been initiatief van gisteren nosh heden, maar naar te hopen valt
zal men morgen ook ons dankbaar zijn voor de schakel die wij nu in de keten
smeden. Daarbij is het voornaamste beginsel : vernieuwing zowel als voortgang
daarin te projecteren, dat men de van oudsher behandelde problemen andermaal
„stelt", en bij hun „oplossing" meer let op methode en techniek dan op de
feitelijke uitkomst(en). Wij schieten in eerbied tegenover onze voorgangers
geenszins te kort door vast te stellen, dat hun systematiek niet beantwoordt, ja
niet beantwoorden kan aan de toestand van vandaag, zelfs al zou dit alleen
maar een gevolg zijn van het ons bekende nieuwe materiaal dat hen verborgen
is gebleven.
Desalniettemin moeten wij ons er terdege van doordringen (zonder daar
overigens in te berusten), dat in het raam der huidige kennis de heden verrichte onderzoekingen van onderdelen slechts als voorwerk voor toekomstige
syntheses kunnen worden beschouwd. Dit mag natuurlijk geenszins de ontwikkeling van werkhypothesen verhinderen, als men zich daarbij maar ten uiterste
ervoor hoedt van deze veronderstellingen al voortglijdend werkelijke stellingen
te maken ; een geenszins onbekend, ja begrijpelijk menselijk verschijnsel maar
daarom niet minder afkeurenswaardig of verwerpelijk. Dit houdt vooral in, dat
men de aan iedere onderzoeker welbekende, onherleidbare fasen niet versmelten
moet. Men sta bier tegenover alle bekoringen zo pal als men kan ! Het is juister
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te bekennen sommige Bingen niet te weten, dan door categorische uitspraken te
misleiden. Vooral gezien de omstandigheid, dat ook heden ten dage nog veel
onzekerheid en verscheidenheid ten aanzien van methode en techniek der handschriftenkunde bestaan, zal men nu eenmaal in de toekomst analytisch te werk
moeten gaan, zo men althans uiteindelijk komen wil tot synthesen die meer dan
hypothesen zijn. – Het is daarbU de eenheid van de codex die prevaleert. De
codicologie kan derhalve aan geen onderdeel voorbijgaan. In welk verband men
bovendien met leedwezen vaststelt, hoe de ontwikkeling der codicologie allesbehalve gelijkmatig verlopen is, zodat nimmer van een periode van bloei gesproken kon worden.
Gaat zij nu deze bloei tegemoet ? De vraag stellen is ook bier Naar bij lange
na niet beantwoorden, al wijzen hoopvol stemmende tekenen in goede richting.
De straks aangeduide nieuwe richtingen, groeperingen en scholen hebben tot
uitbreiding, respectievelijk versteviging van Internationale betrekkingen gevoerd,
en van traditie is men gekomen tot herorientatie. Verheugend stemt in dit
verband het bereikte evenwicht tussen codicologie als „archeologie du livre"
enerzijds, en paleografie in de zin van kennis van het oude schrift anderzijds.
Voor beide blijkt daarbij een op alle details gerichte beschrijving noodzakelijk,
omdat men daarzonder onmogelijk tot resultaten of werkhypothesen komen kan.
Vooralsnog worden steeds meer vragen opgeworpen dan beantwoord, waarbij
overigens aangetekend mag worden, hoe al deze problematiek blijk geeft van
toe te juichen ontwikkeling.
Ook voor de filologie ! Codicologie en filologie rakers immers steeds nauwer
verstrengeld. Voor beide disciplines geldt (mutatis mutandis gesproken) een
wereld of geen wereld. De filoloog die niet vender kijkt dan zijn neus lang is,
blijkt even beklagenswaardig als de codicoloog die oorkleppen draagt. En wat
die kijkende filoloog betreft : alleen bij de codicoloog kan hij leren over de
schouders van de schrijvende middeleeuwer been te zien, om aldus door te
dringen in diens arbeidstechniek. Want zonder deze kennis kunnen wij er ons
geen voorstelling van votmen, wat deze middeleeuwer eigenlijk gewild, gedacht
en bereikt beef t; noch hoe het daar voor ons liggende boek uit zijn hoof d, hart
en pen gevloeid is. Eerst langzamerhand beginnen wij te onderscheiden, welke
verhoudingen er . kunnen bestaan tussen de verscheidenheid der codicologische
overlevering en de uniforme literaire traditie, de laatste zich voortzettend tot in
de sedert de dagen der humanisten gedrukte uitgaven van klassieken toe.
Het is echter zaak zich de bij deze wederkerigheid tussen codicologie en filologie gewonnen resultaten ook volledig ten nutte te maken. De vraag „Waar
komen onze teksten vandaan ?" is vaak gesteld maar zelden behoorlijk beantwoord, omdat slechts bij uitzondering de codices onder het aspect der codicologie
bestudeerd zijn. De codex als vraagstuk is vrijwel steeds van ondergeschikt
belang geacht, omdat men voor alles op de tekst(en) gericht was, zonder de
bronnen waaraan deze teksten ontleend waren zelf te laten spreken.
142

Het karakter dezer bronnen bepaalt echter het levende van de middeleeuwse
teksten. Waar nog bijkomt dat het middeleeuwse geschreven bock een individueel
produkt met menselijke zo goed als persoonlijke eigenschappen is. Eenmaal
daarvan doordrongen – eenmaal dus het middeleeuwse bock ervaren hebbend als
„dynamisch" kan men, ná codicologisch onderzoek, voor elke codex bepalen,
hoe de erin voorkomende tekst(en) gezien moet(en) worden. Een middeleeuws
werk kent normaliter een aantal opeenvolgende staten, waarvan wij in de codices
sporen terugvinden. Deze staten bieden de sleutels voor begrip en kennis der
tekstoverlevering. Waarbij het dan van overwegend belang is, voordurend de
reeds bij de Antieken gesignaleerde tendentie in het oog te houden, dat een
scriptor naarmate hij het einde van zijn werk nadert steeds minder zorgvuldig
wordt 11.
Hier nu gaat de filologie over in codicologie ; anders gezegd : het tekstonderzoek wordt betrokken in het codexonderzoek 12. Hetgeen slechts voeren kan tot
een even omvattende als gewichtige gevolgtrekking : codicologie en filologie
ervaren over en weer, hoe ten aanzien der middeleeuwse tekstoverlevering – met
inbegrip van die der pecia – de grootste omzichtigheid geboden is. Men kan
er zich niet genoeg van doordringen, dat in verband met het levende karakter
van het middeleeuwse geschreven bock de diversiteit altijd verre boven de
homogeniteit uitgaat. De teksten kunnen niet gekend worden zonder de boeken
waarin zij voorkomen to bestuderen ; filologiscb bezien is de tekst alleen bereikbaar in zijn codicologisch verband.
**
Na het voorafgaande te komen tot een bevredigende afsluiting en samenvatting
is onuitvoerbaar, omdat de uitgesproken individualiteit van elke codex de onderzoeker steeds weer voor verrassingen stelt. Desalniettemin moet het te eniger tijd
mogelijk blijken ook al deze individualiteiten onder te brengen in een collectiviteit, welke als eenheid in verscheidenheid recht doet aan het bijzondere zonder
het algemene to onderschatten. Want – de herhaling moge verontschuldigd
worden – men herinnere zich steeds, hoe – in algemene zin gesproken – vanaf
de oudheid tot op heden materialen en vormen van het bock beslissende invloed
geoef end hebben op hun inhoud. Het begrippenpaar „vorm en inhoud" in zijn
onderlinge wederkerige beInvloeding is derhalve zo oud als het Bock zelf. . Daarom blijven voor de middeleeuwen codices de „fontes vivi" waar geen filologie
buiten kan.
Keulen
Amsterdam

P. J. H. VERMF'EREN
W. Gs HELLINGA

11 Vgl. het daaromtrent door A. Damn opgemerkte in zijn Introduction (pag. XXXV)
tot Sophocle Tome I. Les Trachiniennes - Antigone. Texte etabli par Alphonse Damn et
traduit par Paul Mazon. Paris, 1955. ( Collection des Universites de France) .
12 Een reeks sprekende voorbeelden hiervan vindt men in het bock van Antoine
Dondaine: Secretaires de Saint Thomas. Roma, 1956. (Met in afzonderlijke omslag toegevoegde „Planches") .
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IN MARGINE
POL DE MONT EN CYRIEL BUYSSE OVER VLAAMSE LETTERKUNDE
IN PARIJSE REVUES
Toen in 1897 aan de Cinquantenaire te Brussel een Exposition Universelle
werd gehouden – wie had er toen reeds van Nederlandse benamingen durven
dromen ? -, zullen allicht weinig bezoekers hebben vermoed, dat er een verband
te leggen was tussen een zo bij uitstek wereldse manifestatie en de buitenlandse
f aam van de Vlaamse wonderknape Albrecht Rodenbach en de cruder wordende
mysticus Guido Gezelle. En Loch, dat verband is er.
Door die tentoonstelling kwam in dat genoemde jaar ons land speciaal in de
belangstelling te staan van de buitenlandse pers ; het Parijse weekblad Revue
Encyclo pedique, de voorloper van de Larousse hiensuel Illustre, vond het gepast
een geheel nummer aan Belgie te wijden. Het verscheen op 24 juli 1897 met als
titel La Belgique 1; daaronder prijkten de deviezen : (eerst !) Flandre au Lyon !
en L'union fait la force. Het nummer besloeg ca. 60 bladzijden en was, zoals elke
of levering van dit weekblad, typograf isch en illustratief smaakvol verzorgd.
Om de verschillende aspecten van ons nationaal leven en ons cultuurpatrimonium te belichten had de redactie een beroep gedaan op bekende Belgische grote
namen uit die jaren. Men had een slechtere keuze kunnen doen : we vinden bier
bijdragen van C. Lemonnier, Edm. Picard, G. Eekhoud, A. Mockel, E. Verhaeren,
M. Maeterlinck e.a. Het panorama van ons land dat Kier wordt opgehangen is
dan ook zeer gevarieerd en we geloven niet dat in den vreemde dikwijls met
zoveel kennis terzake en open bewondering het reusachtig Vlaams aandeel in de
Belgische cultuurschat werd belicht. Geen wonder overigens : de artikels La
peinture flamande 2 door E. Verhaeren, La mystique flamande , La Flandre et
ses villes 4 door A. Ruyters waren immers het werk van geografische Vlamingen.
Naast en na Les lettres f ranfaises en Belgique 5 door A. Mockel, een zeer
genuanceerd en helder overzicht waarin ook les Flamands (franstalige Vlamingen) bun beurt krijgen, verscheen echter een veel beknopter artikeltje over Les
lettres flamandes-6 ; het was ingezonden door een Vlaams romancier met gevestigde faam : Cyriel Buysse.
De lectuur van dat stuk is een bittere teleurstelling. Het vangt aan met een
lyrische beschrijving van de landelijke Vlaamse sfeer ; kenmerkend voor de man
die als niemand het arme, agrarisch gebleven Vlaanderen wist op te roepen is
dit : << ... c'est la vie rustique d'un peuple demeure primitif dans son isolement,
1 Revue Encyclopadique, 24 juillet 1897, 585-644.
2 613-618.
3 626-627.
4 628-631.
5 603 -611.
6 611-613.
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rude, simple, ami des lourdes mangeailles, des copieuses beuveries, des grandes
amours sensuelles. Ruine par ses seigneurs, domine par un clerge fanatique, reste
a l'ecart des secousses sociales et des remous d'idees nouvelles, ses hommes rouges,
puissants, sentent l'engrais et la terre, manes a des femmes qui leur ressemblent
Prachtig, zolang de romancier zijn inspiratie neerschrijft ! Maar dan volgt het
overzicht van de Vlaamse letteren. Terecht ziet Buysse in Conscience de man
van de Vlaamse wedergeboorte. Daarna is er echter volgens hem een stilstand
gekomen : « Il y eut des tatonnements, des erreurs, une sorte de malentendu entre
les ecrivains flamands et leur peuple. 11 sembla que les artistes s'attardaient
pendant que le peuple marchait de 1'avant 8. Hoeveel antiklericalisme uit de
schoolstrijd, hoeveel rancune in verband met de Kerrie liberalen-klericalen in de
Koninklijke Vlaamse Academie gaat er schuil onder de volgende regels ? << Peu
a peu la situation devint lamentable, et elle empira encore lorsque, dans le but
d'enrayer la decadence du mouvement, la protection of f icielle intervint. Le
Flamand prit l'epithete de Flamingant et s'en servit pour arriver aux places
lucratives et aux honneurs. Il s'agissait, pour le gouvernement conservateur, de
preserver, par une idee etroite de conservatisme, une partie du peuple beige de
1'esprit revolutionnaire vehicule par la langue f rancaise. Ainsi, au lieu de faire
de leur langue et de leur peuple un ideal de culte et d'amour, les Flamingants
s'en firent une acme de combat derisoire, aver laquelle ils semerent dans le pays
beaucoup de discorde et s'enleverent d'innombrables sympathies
Bij degenen die daarbuiten stonden vermeldt Buysse vervolgens in de eerste
plaats zijn tantes Rosalie en Virginie Loverling. Heel even komen ook L. Teirlinck
en R. Stijns aan de beurt ; uitbundige lof krijgt Pol de Mont. Maar de overige
dichters moeten zich tevreden steiien met het volgende: << Et plus calmes et
plus sobres, biers des poetes de valeur 1'entourent, que la brievete de cet article
m'empeche de mentionner en detail > °.
of f iciëie steun is naar Buysses mening ook de oorzaak van de achterstand van
het toneel. Naast N. de Tiere en E. Gittens vindt hij niemand het vermelden
waard. « route fibre enquete, toute idee avancee sont exclues d'avance. Ii f aut
a tout prix etre banalement mediocre, au diapason des of f iciels qui auront a
juger. Sinon la prime echappe, et une piece originelle flamande non primee ne
se joue pas, ou presque pas >> 'x.
Buysse kon er natuurlijk niet buiten, naar het volgens hem onzekere en zoekende Van Nu en Straks to verwijzen, van Welke groep hij zelf het eerste jaar
deel had uitgemaakt. Op die jongeren vestigde hij blijkbaar veel hoop : << C'est
de leurs Tangs, peut-etre, que solidement, debout sur des bases nouvelles, surgira
le continuateur de 1'aeuvre commencee par Conscience ; un fort et un brave qui,
>> 7.

>>

>> 9.

612.

8 ibid.
9 ibid.
10 ibid.
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faisant table rase des erreurs et des prej uges, saura rendre la race flamande
consciente de ce qu'elle contient de grand et de beau, et lui fera comprendre ce
qu'elle est et ce qu'elle doit devenir
>> 12.

Arme Tony Bergmann, arme Rodenbach, arme Gezelle, arme Van Langendonck ! En Rooses, en De Geyter en Vuylsteke ? Waar zijn de Sniedersen ? Hoe
vertekend en totaal onvolgroeid komt in 1897 de Vlaamse letterkunde hier te
voorschijn uit de pen van een van haar meest begaafde prozalsten .. .
Was de Franse criticus en historicus Gabriel Syveton in het naj aar van 1897
toevallig op bezoek in Belgic of was hij een kijkj e gaan nemen op de Brusselse
tentoonstelling ? Deze essayist
die ijverig in de Revue Bleue publiceerde, was
te Antwerpen toen hem het artikel van Buysse onder de ogen kwam. Hij stood
er dadelijk vol argwaan tegenover, en was van mening dat de geinteresseerde
Franse lezer recht had op iets beters. Hij achtte zich echter te weinig bevoegd om
Buysses vergissing te weerleggen en daarom Bing hij in de Ommeganckstraat
aanbellen, waar Pol de Mont woonde, met wie hij bevriend was. De Mont kreeg
het bedoelde artikel te lezen en de commentaar die hij erbij leverde gebruikte
Syveton, om onder de enigszins misleidende titel van zijn kroniek Livres Nouveaux in de Revue Bleue een heel andere klok te luiden
ô actualite, zuchtte
hij, que de crimes litteraires on a commis en ton nom !
Het artikel van Syveton kreeg de vorm van een soort interview, waarin we
nagenoeg steeds Pol de Mont aan het woord horen. De dichter was vooreerst
Buysse zeer dankbaar voor de lovende woorden en loofde op zijn beurt de
bescheidenheid van Buysse die over zichzelf niet had gerept. Dat moest alvast
worden rechtgezet. Buysse wordt hier getypeerd als de krachtige, realistische
beschrijver van << la vie flamande, telle qu'il 1'a connue aux environs de Gand,
dans son village de Nevele >>, schepper van << Le droit du plus fort, peinture
audacieuse des mceurs campagnardes, suite de portraits en pied de voleurs, de
receleurs, d'incendiaires et de braconniers
Een groot romancier inderdaad,
maar geen criticus. Hij blijkt niet de man te zijn, die een lucied en onpartijdig
oordeel kan vellen over de Vlaamse letteren.
Buysse heeft terecht in Conscience << 1' ancetre que nous reverons tous
ge13 ,

14 :

<

> 15.

>> 16 .
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613.
Gabriel Syveton (1864-1904) was eerst leraar geschiedenis en wijdde zich vervolgens
aan de politiek. Met Jules Lemaitre en Francois Coppee stichtte hij de Ligue de la Patrie
f rancaise. Hij zetelde als nationalistisch afgevaardigde in de Assemblee, waar hij verscheidene incidenten veroorzaakte. Op 4 december 1904 geraakte hij tijdens een discussie zelfs
handgemeen met de toenmalige minister van landsverdediging, generaal Andre. De geheimzinnige omstandigheden waarin de schrijver-politicus vier dagen later overleed, veroorzaakten in de Franse pers le scandale Syveton.
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14 LIVRES NOUVEAUX, Le mouvement litteraire
REVUE BLEUE, 11 decembre 1897, 759 -763.
15 759.
16 ibid.
17 760.
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zien. Maar als hij daarna de roman, de poëzie en het toneel meent te kunnen
samenvatten in de namen van de gezusters Loveling, Teirlinck-Stijns, Ledeganck
en Van Duyse, De Tiere en Gittens, slaat hij de bal deerlijk mis. Alle anderen
gaat hij stilzwijgend voorbij, << ne se souciant ni de caracteriser les talents, ni de
distinguer les etapes et les ecoles. Pour que les Francais qui n'ont pas suivi de
tres pres notre production pussent s'y connaitre, it faudrait non seulement completer tout cela, mais y mettre de 1'ordre et du jour )> 1S.
Dank zij de door Pol de Mont verstrekte gegevens slaagde Syveton er inderdaad in, een helder en verantwoord beeld te schetsen van de Vlaamse letteren,
al kan natuurlijk in deze ruim zeven kolommen druks Been volledigheid worden
verwacht. Ook hier missen we b.v. de namen van de gebroeders Snieders en van
Hugo Verriest.
Aandacht wordt hier in de eerste plaats gevraagd voor vier volgens De Mont
belangrijke dichters : << ... c'est de 1'ingratitude et presque une impiete d'oublier
des hommes comme De Geyter, Vuylsteke, Antheunis, De Vos, tous poetes ! » 19.
Alle vier worden ze door De Mont gekarakteriseerd : De Geyter, de schepper
van brede historische taferelen, Vuylsteke, die meevoelde met het verdrukte yolk,
Antheunis, de lieflijke intimist, die zich helaas ook bezondigde aan slechte
Franse verzen, en tenslotte de combattieve De Vos, de taalvirtuoos van een
uiterst levendig Nederlands.
Precies in die jaren was Pol de Monts activiteit voor een groot deel gericht
op de verspreiding van de f aam van Guido Gezelle, inzonderheid in Nederland.
Geen wonder dus dat we deze prachti4ge hymne aan de Westvlaamse meester
kunnen opdiepen :
<< Enfin, c'est consacrer une injustice par trop criante que de passer sous silence
l'abbe Gezelle. Guido Gezelle est le plus pur lyrique du pays flamand. Comme la
plupart des ecrivains catholiques de la Flandre occidentale, it est particulariste.
Par hostilite envers la Hollande protestante, it reagit contre ce que son ecole
appelle le neerlandais of f iciel. Brugeois de naissance, it se Bert avec predilection
du vocabulaire de sa province, qui, apres six cents ans, dif f ere peu de celui du
grand poete brugeois du XIIIe siècle, Van Maerlant. Son premier recueil nous
le montre un peu trop soumis a l'influence de Longfellow. Mais bientot it se
libere et saisit, comme nul autre, le paysage flamand, ses plaines sans horizon,
ses champs ondulants de ble, son sarrasin, ses trefles, ses petites rivieres claires
et chantantes, ses arbres s'acheminant courbes vers 1'est... Il a fait sur les arbres
les plus beaux vers f larnands, des vers comparables a ceux de Ronsard. Pour la
forme, c'est un renovateur et un inventeur : it raj eunit les formes de la chanson
populaire, it decouvre des rythmes exquis. Meconnu en Hollande, it est, en
Belgique, trop mesquinement oublie par les uns ; it est vrai que les autres
l' admirent peut-etre de f aeon excessive. Af f aire de parti ! >> 20
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Het moet de oude Gezelle, zo hij deze woorden ooit heeft gelezen, vreugde
hebben bereid, nog te mogen ervaren dat te Parijs zo over hem werd geschreven.
Pol de Mont vond het eveneens gepast, de romanciers, ook de door Buysse
vernoemde, wat levendiger in de verf te zetten. Dat verdienden vooreerst de
gezusters Loveling, vooral Virginie, de auteur van << ... une longue serie de
nouvelles et de romans dont plusieurs feraient honneur a n'importe queue litterature europeenne 21. Sterk typerend noemt hij haar romans, maar ook sterk
tendentieus. Maar zelfs dan blijven haar types leven ; < comme ils sont flamands
et flamands de Flandre orientale, reconnaissables au moindre geste et a la
moindre parole ! >> 22. En even blijft De Mont ook nog stilstaan bij Isidoor
Teirlinck en Reimond Stijns ; vooral in de laatste ziet hij een groot kenner van
het boerenleven.
Buysse had in zijn artikel geen enkel criticus vernoemd ; met ridderlijk gebaar
wees De Mont hier op de grate betekenis van zijn literaire tegenstander Max
Rooses, met wie hij zo dikwijls << maille a partir >> had gehad. << Grisonnant,
mais bien vert, Rooses est un travailleur inf atigable
Het ligt voor de hand, dat Syveton trachtte de geinterviewde over zijn eigen
produktie aan het woord te krijgen. << Le plus aimablement du monde, it esquiva
ma question – en me parlant de ses cadets
Met een beetje weemoed inderdaad sprak De Mont over een zekere vernieuwende invloed die hij op de jeugd had uitgeoefend. Maar zie, daar was de jeugd
zelf volwassen geworden. << C' est que les idees bouillonnent et fermentent ferme
dans nos tetes flamandes. Nous avons toute une pleiade de << jeunes >> qui donnent le plus be! espoir>> 25. Die hoop vestigde hij op de jongeren wier proeven
in De Vlaamsche School vorm begonnen te krijgen en << Bans une revue d'avantgarde qui s'intitule vaillamment : Van nu en straks, d'a present et de tout a
l'heure 26. En hij vermeldt hier de namen van de bedoelde jonge kunstenaars,
namen die we bij Buysse niet vinden : Hegenscheidt, Langendonck (sic), Stijn
Streuvels – << ce patissier campagnard dont les paysanneries sont si poetiques dans
leur haute et forte couleur 27 – Auguste Vermeylen, De Meijne (sic) , Van
Woestyne (sic), De Born, Van Of f el. Vooral de laatste bleek in de ogen van
De Mont een veelbelovende jonge kracht te zijn.
Een andere, onbegrijpelijke leemte in het artikel van Buysse diende nog aangevuld te worden : hoe was het mogelijk de naam van De Monts strijdmakker,
Albrecht Rodenbach, te vergeten ? << Ses dons etaient exceptionnels. Il y avait
en lui l'etoffe d'un Goethe 28. Gudrun verdient, met de gebreken die het stuk
>>
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heeft, als een merkwaardig toneelwerk in de Vlaamse letteren te worden vernoemd. << ... quelle vigueur, quelle hardiesse et les beaux vers ! >> 29 . Wie De
Tiere en Gittens als toneelschrijvers hulde bracht, mocht zeker Rodenbach niet
over het hoofd zien !
Tot besluit van dit alles bevestigde De Mont zijn rotsvast vertrouwen in een
schone toekomst voor de Vlaamse letterkunde en het Vlaamse yolk. Maar – en
bier groeit dit interview uit tot een vlammend pleidooi van een geengageerd
Grootnederlander waarom steeds die ongerechtvaardigde abstractie, die VIamingen en Nederlanders scheidt, historisch een yolk ? Niet elke voorstelling
van De Mont kan men bier bijtreden, historici en dialectologen kunnen hem
hier wellicht een briljant dilettantisme verwijten, maar hoe warm en overtuigd
klinkt ons deze stem over zeventig jaren been, de eenheid verdedigend van de
Nederlandse stam en zijn cultuur.
<< I1 n'y a qu'une litterature neerlandaise ! Dans toutes les histoires litteraires
ecrites soit par des Hollandais, soit par des Flamands, dans toutes les anthologies
d'auteurs anciens et modernes publiees a Amsterdam, a Anvers ou a Gand, la
biographie et les oeuvres des auteurs flamands et hollandais se coudoient. Les
critiques allemands, qui sont les seuls a bien connaitre notre litterature, ne
commettent pas l'erreur de separer ce qui dolt etre uni. Tenez, voici un f euilleton
coupe, je crois, dans la Gazette de Cologne. C'est une revue de la Neue holldndische Litteratur. Les noms de Cyriel Buysse, de Virginie Loveling et le mien
y encadrent ceux d'Helene Swarth, de Couperus et d'Emants. C'est la ce qu'exige
la verite litteraire et aussi la justice. Car a couper en deux le mouvement neerlandais on le def igure, on lui nuit et on of f aiblit sa portee. Celui a qui on montre,
isolement, une de ses faces oublie 1'autre ou 1'ignore. Pour Bonner la vraie
mesure de ce que nous avons fait, en ce siècle, it faut joindre aux noms flamands
que je vous ai cites, les noms hollandais de Bilderdijk, de Multatuli, de Couperus,
de Mme Lapidoth-Swarth... Ce dernier nom est le symbole meme de l'union des
deux litteratures, puisque ce delicat poete f eminin, beige par son education tout
entiere et par ses debuts litteraires, appartient a la Hollande par sa naissance,
son manage, sa residence actuelle... >> 30.
Tot zover reikten de door Syveton verwerkte gegevens. Hijzelf vroeg zich
tenslotte nog af, of de Vlaamse literatoren zich er wel van bewust waren, dat
ze in zekere mate schatplichtig waren aan vreemde invloeden, zoals die van de
Franse romantiek, het Franse naturalisme en de Engelse preraf aelieten. En een
leemte bleef ook in zijn artikel gapen : de betekenis van De Mont zelf was niet
belicht. De Franse schrijver drukte de hoop uit, daaraan een andere studie te
kunnen wijden. Of hij dat plan nog uitgewerkt heeft, is ons niet bekend
Gedurende heel zijn bestaan van 1886 tot 1899 beschikte het Vlaamse tijdschrift Het Bel fort
ort over een zeer bedrijvig medewerker, de archeoloog Julien
29
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Claerhout, die in een tamelijk regelmatig bijgehouden kroniekje, DriemaandelUksch Overzicht, de Vlaamse lezer op de hoogte hield van wat er naar zijn
mening aan belangrijke literaire en andere gebeurtenissen in binnen- en buitenland te melden viel. Een artikel als dat van Syveton kon niet aan de aandacht
van de veelbelezen Claerhout ontsnappen, en wel om een dubbele reden. Vooreerst spande het wakkere maandblad zich als geen ander in voor de erkenning
van Gezelles genie ; en ten tweede werd Buysse hier de les gelezen. De schrijver
genoot in Het Belfort
ort geen goede faam omwille van zijn realistische romans en
had zich bovendien in het begin van 1897 in het Nederlandse weekblad De
Amsterdammer erg vergaloppeerd met hatelijke uitlatingen tegen de flaminganten 31 ; de Vlaamse pers was daarover bijzonder verstoord geweest. Des te gretiger
greep Claerhout naar de mooie passage over Gezelle en hij vertaalde ze voor
zij n lezers 32. Maar – merkwaardig genoeg – niet helemaal ! << Af f afire de parti !>
had De Mont besloten, wijzend op kleinzielige doodzwijgerij enerzijds en overdreven bewondering anderzijds. Wilde Claerhout liever niet toegeven, dat het
literaire leven in Vlaanderen in die jaren (en hoelang nog daarna ?) inderdaad
door politieke tegenstellingen erg vertroebeld werd ? In de soms heftige discussies tussen „clericalen" en „liberalen" liet zijn tijdschrift zich hoegenaamd niet
onbetuigd.
Het moge de breeddenkende Pol de Mont na zeventig jaar nog tot eer strekken, dat hij met het in Europees perspectief zo enggeestig lijkende politieke
winkeltje in Vlaanderen geen rekening heeft willen houden, en ere heeft gegeven wie ere toekwam.
JAN PERSYN
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Cyriel Buysse, Flamingantisme en Flaminganten, De Amsterdammer, 17 december
(= 17 januari) 1897, 1-2.
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Het Belfort,
ort, 1898, 51.
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Koninkljjke Soevereine Kamer van Retorica „De Fonteine" te Gent. Jaarboek 1966. XVI (tweede reeks : nr. 8). Gent. 171 blz. 150 fr.
Het is een bewijs van de blijvende belangstelling voor het rederijkersleven en
van het goede beleid van het bestuur der „Fonteine" dat haar jaarboeken thans
op regelmatige tijdstippen het licht zien. De inhoud van het j ongste jaarboek
bestrijkt, zoals gewoonlijk, het gebied van de oude rederijkerij en de huidige
toneelbeoefening.
Geen artikel is meer op zijn plaats in deze bundel dan het opstel dat het
jaarboek opent en gewijd is aan het Letterkundig Leven te Gent van 1500 tot
1539. De auteur is M. Vandecasteele. Zijn studie werd ook afzonderlijk uitgegeven als nr. VI in de reeks publicaties „Uit het Seminarie voor Nederlandse
Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent" under leiding van Prof. A.
van Elslander en als derde nummer in de „Rederijkersstudien". De term ,,letterkundig leven" heeft in bet opstel van Vandecasteele de zeer enge betekenis van
het naar buiten zichtbare optreden der rederijkerskamers, zoals dit vooral uit
archivalische bronnen gereconstrueerd kon worden. Wie in dit opstel dus een
overzicht verwacht van de letterkundige productie te Gent tussen 1500 en 1539
in de trant waarin b.v. Blommaert deze voor zijn vaderstad beschreven heeft
komt bedrogen uit. Wat niet betekent dat Vandecasteele ons ontgoocheld heeft.
Integendeel, onderzoekingen als de zijne achten wij met Dr. J. J. Mak die tot
dit soort studies reeds sedert lang aanspoort, bijzonder nuttig en van essentieel
belang voor een volledige kennis van de rederijkerij. Wij hopen dat wat bier voor
Gent gedaan werd bij jonge onderzoekers voor andere steden, met uitzondering
o.a. van Mechelen waar Dr. Van Autenboer bet archief reeds uitgepluisd heeft,
navolging moge vinden.
C. Kruyskamp en W. M. H. Hummelen hebben in de twee volgende bijdragen
elk hun aandacht laten gaan naar het archief van de Haarlemse kamer „Trou
moet blijcken", waar in een afschrift van omstreeks 1600 nog vrijwel bet hele
repertoire van die kamer bewaard is gebleven. Uit hs. G publiceert Dr.
Kruyskamp Een f rah Estbatement vant Gelt, dat hij ook uitvoerig bespreekt. In
verband met een vermenging van allegorie en realisme in dit als amusement
bedoelde toneelstuk en zijn satirische strekking verdedigt Kruyskamp tegen Dr.
Mak in de stelling dat allegorieen in een esbattement niet noodzakelijk als „een
uitwas" beschouwd moeten worden. Hij toont vender aan hoe dit soort toneel
door zijn satirisch karakter – en dit is bier uitgesproken en zeer veelzijdig boven de klucht kan uitstijgen. Wat een esbattement precies bedoelde te zijn
zullen wij slechts weten na ontleding van meer voorbeelden van dit genre. Toch
kunnen wij zeggen dat wie bet door Dr. Kruyskamp uitgegeven spel in zijn
interpretatie leest, zich door deze tekst nog sterk geboeid kan voelen.
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Dicht bij het esbattement staat het taf elspel. Van dit laatste genre bespreekt
Dr. Hummelen een interessant voorbeeld eveneens uit het Haarlemse archief,
dat in het handschrift gewoon „Taf elspel" genoemd wordt, maar door Dr.
Hummelen naar het hoofdpersonage Jan Fjnart wordt geheten. Het wordt in
deze bi j drage met een andere klucht op hetzelfde thema De klucht van 't kal f
door Joos Klaerbout vergeleken. Daarna bespreekt Dr. Hummelen nog twee
andere Haarlemse teksten, waarvan vooral een grote aandacht verdient. Het is
het spel Vruechde en Vreetsaemichghe Lie de
de dat door Hummelen geidentificeerd werd als een bewerking van Hendrick Niclaes' Comoedia Ein Gedicht des
Spels van Sinnen (De A f f al der !vtenschen) van 1575. Niclaes is de stichter van
de spiritualistische sekte „Het Huysgezin der Lief de" waartoe ook Jan van der
Noot enige tijd behoord heeft. In het genoemde in het Nederduits gestelde
sinnespel heeft Niclaes zijn godsdienstige theorieen een letterkundige vorm
gegeven, maar de Nederlandse bewerker heeft de strekking en de toneelvorm
van het stuk aanzienlijk gewijzigd „met de bedoeling", zegt zijn commentator,
,,een tekst te leveren, die geschikt zou zijn voor opvoering door een rederijkerskamer". Een grondige vergelijking van de twee redacties brengt Dr. Hummelen
tot de conclusie dat de Nederlandse rederijker een „man van het yak" geweest is.
In een vierde opstel in dit Jaarboek Lucas d'Heere en Marcus van VaernewUck
voor het Lam Gods tracht W. Waterschoot aan te tonen dat de auteur van Die
Historie van Belgis (gepubliceerd in 1574, maar wellicht vroeger totstandgekomen) voor zijn uiteenzetting over het schilderij „Het Lam Gods" aan de dichter
van Den Hof en Boomgaerd der Poesien (1565), die hierin een ode op het
werk van Van Eyck opgenomen heeft, schatplichtig is. Aan Lucas d'Heere zouden
ook L. Guicciardini en D. Lampsonius hun gegevens over het beroemde schilderij ontleend hebben, terwijl d'Heeres leerling, Carel van Mander, een drietal
stellingen van zijn meester in verband met de Van Eycks aan de latere kunsthistoriografie zou doorgegeven hebben. Wij kunnen niet beweren dat Waterschoot ons onweerlegbare argumenten voor de prioriteit van Lucas d'Heeres
beschouwingen over Van Eyck bezorgd heeft, maar hij is in ieder geval met
zoveel nauwgezetheid tewerkgegaan dat men dan ook helemaal geneigd is zijn
conclusies als de vrucht van een rationeei verantwoord aanvoelen te accepteren.
Eugeen de Bock handelt in ditzelfde jaarboek over een zeventiende-eeuws
produkt van de late rederijkerij De heylige Genoveva of to herkende onnoselheyt
van de Antwerpse advocaat Anton. Franc. Wouters, dat tot ver in de 18e eeuw
opgevoerd en herdrukt werd. De Bock onderstreept de Spaanse invloed in de
Genoveva – zijn auteur was ook een vertaler van Lope de Vega – en brengt
verder een gedetailleerd overzicht van de inhoud van het spel.
Aan Dr. J. J. Mak danken wij dan nog een tot een regelmatige rubriek gegroeid overzicht van de recente rederijkersstudie (ditmaal in 1964-1965), waarin
uit wel- en uit minder bekende tij dschrif ten alle in de genoemde jaren verschenen relevance studies vermeld worden. Er blijkt weer weinig of niets aan Maks
geoefende speurzin ontgaan te zijn.
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In het hedendaagse toneelleven voert M. van Spaandonck ons met een aantal
,,overwegingen" bij „De Geschiedenis van de Multatulikring Gent" door Ghrist
de Bruycker sr, in een opstel getiteld Crisis in het Vlaamse Lie f hebberstoneel.
De auteur tracht hierin enkele lessen voor het moderne Vlaamse toneelleven te
trekken uit de ervaringen die een Gentse kring ongeveer vijftig jaar geleden
ervaren heeft en in vele opzichten gelijkenis vertonen met wat heden ondervonden wordt. Rik Lanckrock biedt ons verder nog een aantal Beschouwingen bU het
Verslag van de Jury van het Koninkl jk Landjuweel (XXXIIste Tornooi -- 19651966 Mechelen) terwijl J. van Vrekhem Een jaar „Nederlands Toneel to Gent"
overschouwt.
Het Jaarboek besluit met een overzicht der activiteiten van de „Fonteine" in
het jaar 1966, waarin ook een „In-Memoriam" is opgenomen dat Prof. A. van
Elslander op het patroonsfeest van de Soevereine Kamer op 19 juni 1966 ter
nagedachtenis van de in hetzelf de jaar overleden hoofdman Prof. em. Dr. P.
de Keyser heeft uitgesproken.
Ook dit 16e jaarboek kunnen wij alien die zich voor de rederijkers van
weleer en de toneelbeoef enaars van thans interesseren warm aanbevelen.
L. ROOSE

Bezwaarljjk Verb4j f, uitgegeven naar het handschrift,
toegelicht en van een levensschets voorzien door W. A. M. de Moor.
Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1965, 117 biz. Prijs : f 6.90/115 F.

J. VAN OUDSHOORN,

Een jaar voor zijn dood, op 30 juli 1951, kon J. van Oudshoorn (ps. van Jan
Koos Feijlbrief) zich verheugen over de herdruk, onder de titel Doolhof der
Zinnen, van zijn meest opvallende werken, en kort daarna over de Jacobson-prijs,
een aan oudere auteurs voorbehouden uitkering. Dit mocht beschouwd worden,
– zo zag de auteur het zelf, – als de officiele erkenning door de letterkundige
wereld van een schrijver, die vrij laat in de literaire wereld was binnengedrongen, er geen hechte vriendschapsbanden had weten te sluiten, hoewel de prominenten onder zijn vakgenoten zijn schrijverstalent hoog aansloegen, en voor het
publiek om zo te zeggen een onbekende was gebleven. Weliswaar had hij een
groot deel van zijn leven, precies 28 jaar, in het buitenland doorgebracht, nl. te
Berlijn, waar hij op het Nederlands gezantschap de functie van kanselier vervulde, en had hij weinig om publiciteit gegeven ; hij liet zich ongraag over zijn
dichterlijke werkzaamheid uit, zodat weinigen in het Nederlandse midden te
Berlijn op de hoogte waren van zijn literaire bezigheden ; en zag tegen interviews
en andere vormen van berichtgeving over zijn oeuvre op. Dat het gros van het
publiek hem miskende, vindt evenwel zijn vornaamste oorzaak in de ongewoonheid van de problematiek die hij in zijn romans en novellen uitbeeldt ; niet voor
niets noemt G. Knuvelder hem een „existentialist avant la date", rekening houdende met het overwegend belang van de vervreemding en de eenzaamheid in
zijn werk.
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Eens te meer komt in Bezwaarljjk Verbl j f de verhouding tussen het Ik en de
buitenwereld in het middelpunt van zijn belangstelling te staan. Deze novelle is
naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 1950 geschreven, voordat de schrijver
ernstig ziek werd, dock is pas in 1965 uitgegeven, door de beheerder van het
Van Oudshoorn-archief, Drs. W. A. M. de Moor, die tevens gezorgd beef t voor
een overzichtelijke Ievensschets en een toelichting van de omstandigheden die tot
het concipieren van het verhaal de aanleiding zijn geweest : Van Oudshoorn was
in 1933, ten gevolge van bezuinigingsmaatregelen, uit zijn ambt te Berlijn ontslagen ; door het ministerie in Den Haag werd de mogelijkheid overwogen hem
aan het Consulaat Generaal to Antwerpen aan te stellen. In de Scheldestad stonden de werkzaamheden, die geheel van zijn vroegere verschilden, hem tegen,
zodat hij weldra voor de of f iciele benoeming bedankte. In die dagen heeft hij
een geestelijke crisis doorgemaakt, die in Bezwaarlk Verbljj f uitgebeeld wordt.
Het eigenlijke verhaal kan in een paar regels samengevat worden. De hijverteller arriveert te Antwerpen en stapt af in een door zijn voorganger aanbevolen hotel in de havenbuurt, niet ver van de bank waar hij een nieuwe
betrekking gevonden heeft. Hier voelt hij zich van meet af aan benauwd ; tij dens
de enige lunch die hij met zijn voorganger, een zekere Jules, gebruikt, deelt hij
hem mee, dat hij van de baan afziet. Deze beslissing plaatst hem voor het
pijnlijke dilemma : terug naar „ginds", blijkbaar zijn vroegere woonplaats, waar
zijn vrouw achtergebleven is, of bier nog een tij dj e blijven. Het een zowel als
het ander is echter uitgesloten : hij mist de moed om naar „ginds" terug te
keren, waar iedereen op de hoogte is van zijn financiele ineenstorting, de zgn.
catastrofe, waarop hij herhaaldelijk zinspeelt ; , bovendien heeft hij zijn vrouw
wijsgemaakt, dat alles bier meevalt. Anderzijds heeft hij Been geld meer over om
langer in Antwerpen te blijven, – om de schijn te redden, heeft hij trouwens
reeds enkele juwelen moeten verpanden.
Uit dit dilemma raakt hij slechts door de dood, die naar gelang van het
ingenomen standpunt verschillend kan worden geinterpreteerd. De doorsneetoeschouwer, die op zakelijke gegevens steunt, – dit doen de perscommentatoren,
– concluderen tot een zelfmoord, -- de vermiste wandelde nl. 's avonds langs het
water, zijn hoed werd op een bank gevonden, hij bleek in moeilijke financiële
toestand te verkeren. Het verhaal waarbij de hij-zegger rechtstreeks betrokken
is, wijst echter op een magische dood, waar een f ilosof ische betekenis aan ten
grondslag ligt : volkomen van de buitenwereld en van zichzelf afgesloten, verzinkt hij in het Niet, hetgeen aanschouwelijk gemaakt wordt door twee gemengde
lichtstralen die zijn denken verzengen en zijn lichaam doordringen en oplossen.
Dat de feitelijke dood er in dit verband weinig toedoet, wordt door de slotzin
bevestigd : „Opzienbarende gevallen, kleiner van formaat echter als het onderhavige, verliezen, – juist doordat zij te zeer in duisternis gehuld blijven, spoediger dan andere sensatie-berichten de algemeene belangstelling. Terwijl zij
over het leven van degenen, die met zoo'n vermiste in liefde verbonden waren,
een zwaarder schaduw werpen, dan de zekerheid van diens dood op den duur
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vermag te doen" (p. 61) . Niet de zekerheid van de dood is belangwekkend,
wel de symbolische betekenis hiervan voor de levenden, voor hen die zich met
de hoofdfiguur existentieel verbonden voelen.
Hieruit blijkt, dat de schrijver het bekende existentieel dilemma hetzij... hetzij
van Kierkegaard op een dubbel plan handig uitwerkt : het wijsgerige plan, waar
het Ik tussen het zel f en de andere te kiezen heeft, het alledaags-empirische
plan, waar hij voor twee mogelijkheden besluiteloos staat. De schrijver weet het
echter zo aan te leggen, dat beide bestaansvormen, – de geestelijke en de daadwerkelijke, – in elkaar vervloeien, evenals „beide lichtschakeringen zich begonnen
te vermengen" (p. 59), eer ze de besluiteloze en volkomen vervreemde hij-verteller om het leven brengen.
Aan de nieuwe toestand in Antwerpen kan de hij-figuur zich niet aanpassen.
Daar hij geen belissing kan nemen, laat hij zijn lot praktisch aan het toeval
over; hij had nl. het gevoel „door dit leven hier als onder een lawine bedolven
en mee gesleurd te zullen worden. Op genade of ongenade aan de beschikkingen
van een vreemde macht te zijn uitgeleverd" (p. 22). Om die pijnlijke en uitzichtloze werkelijkheid te vergeten, laat hij zijn verbeelding gaan, terwijl hij eenzaam
op zijn kamer of in koffiehuizen blijft hangen ; dit helpt evenwel niet, want
de hierbij opgeroepen herinneringen aan zijn puberteitsjaren, – periode van
eenzaam narcisme, – zijn liefdesverhouding tot een deerne, – de enige vrouw
die echt van hem gehouden heeft, -- zijn huwelijk, – door hem „als noodzakelijke kwaal aanvaard om zich daardoor tegen erger nog van buiten of te kunnen
beveiligen" (p. 36), – en de bespiegelingen over zijn afzondering wijzen in de
richting van de dood, die rinds zijn jeugd op de achtergrond als een boze geest
blijft rondwaren en hem bijwijlen tot een „eigenhandig einde" aanspoort.
Het leven durft hij eigenlijk niet aan, uit wantrouwen en angst. Daarom is hij
er steeds om bezorgd geweest er zich tegen te beveiligen, en is de zgn. „doorbraak
naar buiten" zo moeilijk geweest, en toch dringend vereist door een overspannen
zinnelijkheid. Slechts een omgang met deernen, waarbij de echte genegenheid en
de liefde uitbleven, kon die „doorbraak naar buiten" mogelijk maken, een
doorbraak waarbij zijn intiem wezen echter niet betrokken was ; om dezelfde
reden liep zijn huwelijk op een mislukking uit. Ook aan de geestelijke kant vond
hij geen uitweg, hij geloofde nergens in, zodat hij zichzelf zowel de ,,antiminnaar" als de „anti-geestelijke" en de „anti-christ" (p. 37) kon noemen, dus
in alle opzichten een negativist, die, ondanks schuchtere pogingen, de toenadering
tot de andere niet kon vinden.
Hieruit blijkt, dat wij hier met een wijsgerige en dieptepsychologische novelle
te maken hebben, die ons in de verleden tijd door een hij -f iguur verteld wordt,
wiens karaktertekening dan oak geheel uitblijft. Hij ziet er eerder uit als de
exponent van een dieptepsychologisch geval, dan als een duidelijk omschreven
romanpersonage ; zijn naam wordt zelfs niet eens genaamd. Alles wordt vanuit
zijn standpunt verteld, zodat wij niet meer over hem vernemen, dan wat hij
ons wil meedelen over zijn verblijf en problematiek, welke ten slotte een didac155

tische bedoeling beef t : nl. wie uit zelfverweer het leven op of stand wil houden,
richt zichzelf te gronde.
R. HENrRARD

Con f licten en grenzen. Acht literatuurwetenschap pelUke studies. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1963, 184 blz.

C. F. P. ;STUTTERHEIM,

De door C. F. P. Stutterheim gebundelde literairwetenschappelijke opstellen
behandelen algemene literairtheoretische vraagstukken als daar zij n : de werkelijkheidswaarde van het taalkunstwerk, de verhouding van de maker tot zijn
werk, de tijd als structurele dimensie in het werk, de verhouding tussen gevoelsintensiteit en vormanarchie, de graad van communicatieve „verstandhouding"
tussen schrijver en lezer. Elders toetst hij begripsinhoud en toepasbaarheid van
termen als „eenheid, structuur, monade" in de huidige literatuurwetenschap, of
hij onderzoekt randgebieden tussen literaire stilistiek en linguistiek als in de
opstellen „Vers en voordracht" en „Tellen en dichten" . Op de grondige belezenheid van Prof. Stutterheim inzake de strikt-wijsgerige aspecten van de door
hem besproken literairtheoretische problemen moet wel niet meer gewezen worden. Oak wat de toenadering tussen algemene linguistiek en algemene literatuurwetenschap betreft heeft hij in ons taalgebied stimulerend werk verricht – hetgeen
nogmaals blijkt uit de hier gebundelde bijdragen. Zijn grondige kennis van de
moderne literatuurgeschiedenis, meer bepaald de Nederlandse, staat er bovendien
Borg voor, dat zijn wijsgerige of esthetische bespiegelingen naar het literaire
kunstwerk toe geori^enteerd blijven, zodat een uiteenzetting die bij voorbeeld van
of de Poetica van Aristoteles haar koene vlucht neemt, toch altijd met talrijke
voorbeelden concreet en literair geillustreerd kan worden. Zijn studies, die mi.
niet vrij te pleiten zijn van een zekere „grubelnde` ` stroefheid, dwingen de lezer
tot onafgebroken scherpzinnige aandacht. Zij houden de lezer echter altijd weer
de overtuiging voor, dat de algemene literatuurwetenschap niet kan beoefend
worden zonder het verrijkend contakt met de esthetiek, de algemene kunstwetenschap, de algemene linguistiek en de literatuurgeschiedenis. Elk opstel van Prof.
Stutterheim raakt tegelijkertijd sectoren van al de genoemde disciplines. De
„conflicten" uit de titel blijken in feite evenveel raakpunten te zijn tussen verscheidene geesteswetenschappen. Wellicht is het „compacte" karakter van zijn
literairtheoretische methodische aanpak precies daaraan te wijten.
Wat mij in deze studies vooral trof, is de irenische bedachtzaamheid van Prof.
Stutterheims standpunt. Een zo belezen geleerde moet immers tot de overtuiging
komen dat in de enorme hoeveelheid literatuur over het taalkunstwerk „alle
mogelijkheden van opvatting over alles wat dit objet betreft" al wel eens werkelijkheid geworden zijn (p. 89), en dat het bijzonder moeilijk is nog een vast
standpunt in te nemen midden de conflicten van zoveel tegenstrijdige meningen.
De wijsgeer kan echter geen vrede nemen met deze ontmoedigende veelheid.
Prof. Stutterheim doet een poging om op de terreinen die hij hier aftast, tegen
de verwarrende diversiteit van gezichtspunten op te roeien. Hij wil niet de ogen
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sluiten voor „de enorme gecompliceerdheid van de verschijnselen" (p. 114) en
wil in elke theorie „een net van relaties" zien (ibid.) . De theoreticus die, zoals
hij, door lectuur en ervaring voortdurend tot scherper kritische bezinning wordt
aangespoord, zou op de duur wel het gevoel krijgen, „dat hij elk woord tussen
aanhalingstekens zou moeten plaatsen" (p. 62) . Zó ver gaat Schr. wel niet, maar
zijn wikkende bedachtzaamheid en omzichtig overleg zijn toch bijzonder groat.
Zó groot zelfs, dat de lezer van zijn opstellen vaak de indruk krijgt dat er zo
weinig positiefs uitkomt. Prof. Stutterheim omschrijft het probleem immers veel
liever dan hij het wil oplossen ; hij formuleert de termen van het probleem, dat
hij dan vaak in een veelheid van „approaches" laat hangen. Biezonder scherpzinnig preciseert hij de nauwkeurig geformuleerde vraagstelling door de eliminatie
van al wat niet tot het probleem behoort. Het besef der „grenzen" is bij hem
wel zeer scherp ontwikkeld. Dit brengt in bepaalde gevallen mee bij voorbeeld
in de studie ,,Tijd en kunstwerk" – dat het in feite besproken probleem na
bedachtzame eliminatie nog slechts een klein fragment vormt van de in de titel
gesuggereerde problematiek. Prof. Stutterheim heeft nergens de ambitie een
discussie of te sluiten. Daartoe is hij te zeer overtuigd van het historisch karakter
van de literaire theorie. De beoefening van een zo wezenlijk humane wetenschap
plaatst hij dan ook altijd in haar historische contekst. Deze zoekende geesteshouding, die zichzelf voortdurend als het ware experimenteel ondervraagt, heeft
mij sterk geboeid, al blijven de resultaten van dergelijke onderzoekingen uiteraard
even tastend en vragend.
M. JANSSENS

Zur Poetik des Romans. Herausgegeben von V. KLOTZ. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965. XVI-406 blz. (= Wege der Forschung, Band XXXV) .
Op het eerste gezicht is dit boek alleen maar een verzameling van veertien
bijdragen op het gebied van de studie van de roman als genre, geschreven door
dertien verschillende Duitse auteurs in de periode tussen 1880 en 1960. De
speciale verdienste van deze bloemlezing is dat ze niet zomaar belangrijke teksten
bij elkaar brengt, maar dat het een poging is om een ganse gamma van methoden
van romanonderzoek in een afgerond geheel samen te voegen. Volledig zal zo'n
waaier van methoden wel nooit zijn, maar toch wordt hier al een ruime eenheid
bereikt.
De eerste Brie opstellen zijn historisch, maar dan nog verschillend historisch
georienteerd : het eerste pis algemeen overzichtelijk en begint bij de Romaanse
oorsprong van de roman (K. Vossler) ; het tweede belicht de zin zelf van het
evolueren van de roman door een onderzoek naar de algemene sociale en culturele oorzaken hiervan (A. Schirokauer) ; het derde gaat in op een bepaalde
periode, de achttiende eeuw (V. Lange) .
De volgende opstellen vertrekken telken vanuit een roman of vanuit een
kenmerk van de roman : O. Ludwig presenteert een voor onze modernste opvat157

tingen reeds voorbeeldige analyse van Dickens' Great Expectations waarin het
verhaal, de structuur, de psychologie en het perspectief in hun specifiek epische
eigengeaardheid worden gevat ; volgt dan F. Spielhagen met een minder overtuigende en al te lange (ca. 100 blz.) uiteenzetting over de basisprincipes van
de ik-roman en een begin van beschouwingen over de positie van de verteller ; in
het volgende opstel zet K. Friedemann veel van Spielhagens inzichten recht en
geeft haar eigen (eenzijdige) visie op de verteller als een afzonderlijk element
van de roman zelf ; over dit onderwerp gaat W. Kayser verder, de opvattingen
van Friedemann wel enigszins relativerend, maar met sterke beklemtoning van
de god-de-vader-functie van de verteller. -- Onzes inziens is het spijtig dat bier
Been paar paragrafen uit K. Hamburgers Die Logik der Dichtung opgenomen
werden om door haar zo gans andere visie een alzijdiger belichting van dit
probleem te verkrijgen.
Verder handelt E. Spranger over het psychologisch perspectivisme in de
roman, H. Meyer over de begrippen ruimte en tijd bij Wilhelm Raabe, G. Muller
over de verschillende bouwvormen van de roman. Deze laatste ontwerpt ook
voorzichtig een kleine typologie van de roman, probleem waarover dan in de
twee volgende bijdragen verder gedacht wordt, telkens vanuit een ander standpunt, respectievelijk door F. Stanzel en G. Lukacs.
Tenslotte komt nog een romancier zelf aan het woord, A. Doblin, om het
ontstaansproces van een roman te beschrij ven.
Een studie over de roman van de hand van een enkele auteur zou uiteraard
meer eenheid bezitten ; maar ook de verscheidenheid van de in een bloemlezing
samengevoegde standpunten werkt blijkbaar erg revelerend. Het is voor een
recensent natuurlijk gemakkelijk kritiek uit te oefenen op de keuze van de
stukken of te wijzen op het ontbreken van belangrijke romantheoretici wier werk
toch ook al voor 1960 verscheen (bijv. E. Lammerts Bauformen
ormen des Erzahlens,
1955). Dit soort kritiek schampt echter of op bloemlezingen die, zoals deze, een
eigen innerlijke eenheid bezitten.
Wij wijzen ten slotte nog op de knappe technische verzorging van deze tekstuitgave : de oorspronkelijke paginering van de verschillende bijdragen is in de
tekst zeer duidelijk aangegeven ; de bronnen zijn, op een kleine drukfout na,
nauwkeurig vermeld ; de oorspronkelijke voetnoten werden zorgvuldig overgenomen.
C. NEUTJENS

Dr. A. L.:SOTEMANN, De structuur van Max Havelaar. B drage tot het onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman. Utrecht, Erven
J. Bijleveld, 1966, 330 blz., 2 delen, 504 fr.
Het Utrechtse proefschrift van Dr. A. L. Sötemann over de structuur van
Max Havelaar verschijnt in twee delen, waarvan het eerste de analyse en het

tweede de noten en bijlagen bevat. Dit werk biedt de meest indringende en
volledige analyse die ooit aan de op het eerste gezicht zo wanordelijke opbouw
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van de Havelaar gewijd werd. Op zuiver intrinsieke gronden toont Schr. de
„implied purpose" van Multatuli's eerste boek aan. Een vij f tal aspecten van de
structuur worden onderzocht : point of view ; het beginsel der identificatie door
een net van perspectivische concentraties rond de deugdheld Havelaar ; authentificatie van de romanfictie die in feite een autobiografie van Eduard Douwes
Dekker blijkt te zijn ; cumulatie der motieven ; ritme als structuurmoment. Het
laatste hoofdstuk werd gewijd aan enkele criteria van evaluatie van Max Havelaar.
Wat de structurele analyse betreft, meen ik te molten zeggen dat Dr. Sotemann
het Havelaar-onderzoek een grote dienst bewees door het feit dat hij het onderzoek met strenge methodische consequentie beef t georienteerd naar de tekst en
alleen naar de tekst. Hij maakt daardoor de andere standpunten (de biograf ische,
historische, psychologische, stilistische) niet overbodig, maar de methodische
beperktheid van zijn onderzoek laat hem toe een reeks vaststaande resultaten te
induceren, die men „definitief" zou kunnen noemen, indien dat woord in een
wetenschap als de onze enige zin had. In zijn slotbladzijden spreekt de auteur
nog zeer voorzichtig over de toedracht van zijn bevindingen. Wat hij zelf niet
onderzocht, affirmeert hij niet met 100 % zekerheid. Maar het grote wetenschappelijk belang van onderzoekingen als de zijne ligt precies in de methodische
beperking, en hoe beperkter, des to vaster de greep op het obj ect. Dr. Sotemann
heeft het maximum gehaald uit zijn structuuranalyse die zich doelbewust beperkte tot een structurele „close reading" van de tekst, zonder inachtneming
van extra-textuele gegevens van welke herkomst ook. Hoezeer ik deze overwogen
afscherming van de gezichtshoek betreur, noem ik Dr. Sotemanns proef schrif t
zonder aarzelen een voortaan onmisbaar boek in de Multatuli-bibliograf ie. Bovendien is dit onderzoek een schitterend voorbeeld van structurele romananalyse, dat
ook buiten de Multatuli-studie goede diensten bewij zen kan.
Ik wil bier nochtans enkele bedenkingen aan toevoegen die precies betrekking
hebben op dr. Sotemanns methode. Van meet of aan heeft het mij verwonderd
dat Schr. alleen gebruik wilde waken van de door Prof. G. Stuiveling in 1949
bezorgde nulde druk, terwi j 1 de latere door Multatuli zelf bewerkte edities van
1875 en 1881 toch belangrijke tekstwijzigingen bevatten. Deze zijn in structureel
opzicht grotendeels irrelevant, maar kunnen veel zaken verhelderen die Dr.
Sotemann, exclusief steunend op de nulde druk, op intrinsieke gronden moet
trachten te induceren. Over het algemeen kan gezegd worden dat Schr. bezig is
met allerlei zaken problematisch te stellen die voor een geoefend Multatuli-lezer
doodgewoon voor de hand liggen. De methodische onwil om achter het hoekje
van de nulde druk te gaan kijken, bij voorbeeld in Multatuli's briefwisseling,
heeft die gewilde onwetendheid van de onderzoeker als correlaat. Ik beschouw
dit wetens en willens buiten-spel-zetten van voor de hand liggende extra-textuele
informatie over de Havelaar als een vrij geforceerde onderneming, die Schr.
zelf overigens niet overal consequent heeft kunnen volhouden. Ik betreur vooral
dat hij vragen van biografisch-pcyhologische aard is uit de weg gegaan. Het
gegeven bij uitstek, dat ik in deze analyse van een geromanceerde, maar ook
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geauthentificeerde autobiografie mis, is de persoon van Eduard Douwes Dekker
die met het schrijven van dit boek Multatuli is geworden. Ik weet dat dit een
extra-textueel gegeven is, maar gezien de acrd van de tekst leek mij dit een
onmisbaar gegevenheid, die in het vlechtwerk van perspectivische verdubbelingen,
authentificaties en cumulaties een onvervangbare rol speelt.
Daarbij komt nog dat Schr. op grond van zuiver textuele evidenties sommige
voor mij duidelijke „implied purposes" van het boek niet kan achterhalen : ik
denk aan de functie van het Voorspel als zelfverdediging tegen de infame
houding van Tines zuster en schoonbroer, die gemakkelijk op grond van de
briefwisseling uit de ontstaanstijd van de Havelaar kan achterhaald worden ; of
aan de kwestie van Sloterings dood door vergiftiging, die Dr. Sotemann niet
bevredigend kan behandelen, omdat hij niet mag verwijzen naar de latere versies
(teksten towel als de nulde druk !) . Niet alleen de latere edities, ook de m.i.
belangrijke en verhelderende ontstaansgeschiedenis van Max Havelaar werd door
Schr. methodisch „buiten spel gezet" . Nu is een sluitende interpretatie, een
structurele analyse incluis, naar mijn oordeel ondenkbaar zonder kennis van de
ontstaansperikelen van dit boek, zoals inzonderheid de Brusselse brieven ons die
tonen. De functie van het Stern-medium als ik-verhaler van de Havelaar-hoof d.stukken kan m.i. niet bevredigend aangetoond worden, wanneer men de groei
van dit boek buiten beschouwing laat. (Ik hoop dit elders te kunnen aantonen.)
Waarom ook doet Dr. Sotemann zoveel moeite om het auteurs-nu te identificeren
als 1860, terwij 1 toch iedereen weet dat het boek in het najaar van 1859 te
Brussel in zijn uiteindelijke vorm werd aaneengelijmd ? Een belangrijk structuurbeginsel als „verruiming" (door Schr. bij gelegenheid met andere bewoordingen
wel aangeraakt in zijn uiteenzetting over de perspectivische concentraties) kan
evenmin besproken worden zonder de groei der perspectieven over de verschillende stadia van de incubatie-tijd erbij te betrekken. Ten slotte heb ik de indruk
dat Schr, aan zijn onderzoek een te abstract-romantheoretische inslag verleende
door te nauw aan te leunen bij romantheoretische inzichten van Friedemann,
Lammert, Stanzel, Blok, Pouillon, Dresden enz. enz. Sommige overbodige, ja
wat futiele maar altijd diepzinnige randnota's die de structuur van de Havelaar
toetsen aan de jongste bevindingen van de romantheorie, werden van het boek
weggeschreven en leiden ons te ver of in literairfilosofische consideraties. De
Havelaar heeft bij dat alles naar ik meen een flinke dosis vlees en bloed prij sgegeven. Voor mij leeft de Havelaar meer dan ik hem uit Dr. Sotemanns analyse
heb leren kennen. Waar hij sommige zaken, zoals het Stern-medium en de
identificatie Havelaar-Multatuli, als „bijzonder eenvoudig" (46) of „simpel"
(69) voorstelt, compliceert hij anderzijds, in het spoor van genoemde theoretics,
een paar dingen waarmee een gemiddeld Havelaar-lezer geen moeite pleegt te
hebben.
M. JANSSENS
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Op 12 november 1967 is Herman Uytterspro't ons ontvallen, veel
te vroeg. Toen, aan de oprichting van ons tijdschrift werd gedacht
na een gesprek met Eugeen De Bock, toen directeur van de uitgeverij De Sikkel, was Uyttersprot een van de eersten van wie werd
gehoopt dat hij een taak als redacteur zou willen opnemen. De
voornaamste reden was, dat ons tijdschrift ook de gehele proble
matiek van de moderne iiteratuurwetenschap met haar nieuwe
inzichten en methodes, in zijn blikveld wilde betrekken en dat
Uyttersprot toen reeds, bewezen had met deze nieuwe opvattingen
grondig vertrouwd te zijn.
Weinigen hebben in de jongste decennia ZO baa:nhrekend bewezen dat, naast de liter airhistorische methode, nieuwe wegen naar
grondiger tekstanaiyse moesten leiden, als Herman Uyttersprot.
In Heine en zzjin Invloed in de Nederlanden demonstreert hij de
waarde van het comparatisme. In Heinrich von Kleist, De Mens
en zijn Werk blijkt hij grondig vertrouwd met de post-Diltheyaanse
,,Geistesgeschichte" en de psychologische tekstinvestigatie. Daarnaast heeft hij in tairijke ontledingen van gedichten, b.v. van Rilke,
aangetoond dat de stilistiek prachtige resultaten boeken kan. Dat
ook de strukturele ontleding hem boeide, heeft hij in zijn bekende
studies over de compositieproblemen in Kafka's werk afdoerude
bewezen.
Het voornaamste dat hij ons op het gebied van de Nederlandse
literatuurstudie heeft geschonken, zijn de opstellen over Paul
van Ostaijen. Zij liggen verspreid. Geen enkel criticus of studax
kan, ze missen. Zij illustreren met welke intense, veelzijdige geladenheid Uyttersprot op een tekst kon losgaan, als hij eirdo,or
gefascineerd werd: tekstkritisch, stilistisch, psychologisch, compa

ratistisch erudiet-pparallellistisch. En steeds zeer
a eerd. Want
geen
gg
Uyttersprot beheerste zijn teksten en werd er tevens door beheerst.
De totaliteit van dit willen bezitten en bezeten-zijn kenmerkte hem
als literair filoloog. Daarom wellicht, en oak om zijn vele gaven
van geest en hart, was hij in de literaire filologie een onverwisselbare ,,persoon". Er is in de wetenschap der literaire teksten geen
groter glorie.
Zijnn jongste boek Prangs Cachet toont hem in voile kracht, geen
grout stilist weliswaar, maar synthetischer en vormkrachtiger dan
vroeger zonder dat hij iets van zijn ontledend penetratievermogen
heeft prijsgegeven. Alien die zijn talent bewonderden hebben er
zich over verheugd dat hij met dit boek de Vijfjaarlijkse Staatsprijs
voor Critiek en Essay veroverde.
Doch spoedig nadien begon een slepende ziekte hem te ondermijnen. Zij die zijn persoon en karakter kenden, wisten dat zich
hier een menselijke tragedie begon of te spelen. En deze tragedie
werd, tort onss aller verlies, spoedig voltooid.
De zin van deze tragedie ? Bij iemand als Uyttersprot, die met
zelfs achterdochtig behoud vanntelligentie,
zijn vlijmscherpe intelligentie,
zich steeds allerfel^st met zijn literaire studieob^jecten heeft geidentificeerd, kan men ze misschien vinden in een paar waarheden van
een zijner geliefde dichters, de getormenteerde Kleist. Aan het
slot van zijn lezing over deze dichter op het Eilologencongres te
Amsterdam in 1946, citeert hij als diens „sleutelwoorden" : „Die
Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war" en „Mein
Gemuth and ist das nicht mein Schicksal ?" Misschien werpen
deze donkere wo'orden enig licht op Uyttersprats te vroege flood.
Om zijn baanbrekend en degelijk werk met zijn nobele menselijkheid verdient hij onze blijvende dank.
DE R'DACTIE

„TRADITIONELE” EN
„MODERNE" ROMAN
Er wend de laatste tijd vaak en op zeer uiteenlopende wijze gesproken
en geschreven over de begrippen „traditionele" en „moderne" roman.
Het is wellicht niet overbodig even na te gaan wat die termen juist
inhouden en in welk opzicht beide verhaalvormen het grondigst van
elkaar verschillen.
De benamingen „traditionele" en „moderne" roman duiden in de
eerste plaats op historische begrippen : vanuit een bepaalde tijdsperiode
beschouwt men de gelijktijdige of nog betrekkelijk recente romanproduktie als ,,modern"; wat vender achter de rug ligt, wat m.a.w. reeds
een zekere traditie achter zich heeft, wordt dan „traditioneel" genoemd.
Deze termen zijn echter met de grootste omzichtigheid te hanteren omdat, juist wegens hun historisch karakter, de betekenis ervan noodgedwongen een wijziging zal ondergaan, nl. in deze zin dat, wat op een
bepaald ogenblik modern is, enkele jaren later vaak reeds als traditioneel
moet worden beschouwd. Zo gebruikte men b.v. bij het begin van de
negentiende eeuw de benaming „modern" voor de toenmalige romantische ( ,,sentimentalische"' ) literatuur, om die of te lijnen van de oudere
(„naive") voorstellingswijze van het epos. Het is eveneens een gemeenplaats geworden de „moderne" roman te laten ontstaan in de achttiende
eeuw; hierbij had men dan de grote verschillen met de middeleeuwse
sproke en het barokke verhaal voor ogen 1 . Wanneer wij hier de termen
„traditioneel” en „modern" gebruiken, doen wij dit uiteraard ook vanuit
een eigen tijdsgebondenheid. Wij wensen er nochtans een relatief ruime
betekenis aan te geven : traditioneel is voor ons grosso modo de romankunst uit de tweede helft van de achttiende en de hele negentiende
eeuw ; modern betekent dan in deze optiek zo wat de roman van de
1 Denk b.v. aan Wolgang Kaysers Die An f ange des modernen Romans im 18. Pub. and
seine heutige Krise, DVjs, XXVIII (1954), Heft 4, pp. 417-446, daarna afzonderlijk
uitgegeven bij de J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart under de titel
Entstehung and Krise des modernen Romans.
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twintigste eeuw (het betreft bier dus niet uitsluitend de ,,,Nouveau
Roman" en andere hedendaagse experimenten !).
Naast deze historische betekenis hebben de benamingen traditionele en
moderne roman in het huidig romanonderzoek, dat sterk structureelformalistisch gericht is, ook een a-historische, typologische waarde gekregen. In de grond beoogt elke romantypologie bepaalde a-historische
constanten in de verhaalkunst op te sporen. Een vluchtige blik op de
overweldigende en zo heterogene romanproduktie van zeggen wij de
laatste 200 jaar wijst het absoluut welslagen van zulke poging reeds van
tevoren of : zowel traditie als persoonlijkheid van de romanschrijver zullen in grote mate het individuele romankunstwerk bepalen. Toch schijnt
een typologie nodig om wat orde en klaarheid te brengen in het blijkbaar
onoverzichtelijk domein van de roman. AIs zodanig is trouwens een
typologisch onderzoek „typisch" wetenschappelijk en vindt het dus zijn
bestaansreden in zichzelf. Dit wil helaas niet zeggen dat altij d op wetenschappelijke wijze werd „getypologiseerd"
Lange tijd heeft men in de romantheorie een eerder primaire en gemakkelijke oplossing „gekoesterd" om de mass y romans netjes in een
vakje onder te brengen : het criterium was bun inhoud. Men had het
over zeeromans, liefderomans, boerenromans en noem maar op. Zulk
lijstje kon naar believen worden aangevuld : waarom immers geen kongoromans of insectenromans ? Ietwat moeilijker werd het reeds wanneer
men van zulke specifieke inhoud naar een algemener thema overstapte.
De serie kreeg nu, vaak om pedagogische redenen, andere, geleerdere
voornamen : sociologische of psychologische roman, probleemroman,
historische roman, idee^enroman, enz. Wij gaan hierop niet vender in.
Dergelijke indelingen zeggen ons immers weinig of niets over de roman
zelf als verhalend kunstwerk, noch over de speciale positie die schrijver
en lezer er tegenover innemen.
Een tweede benaderingswijze zouden wij „gemengd" willen noemen.
Hier bewandelt men een middenweg tussen inhoudelijke en formele verhaalaspecten. De onderzoekers classificeren naar de houding die de individuele romanschrijver tegenover de hem omgevende wereld aanneemt en
tevens naar de aard van het wereldbeeld dat hij in zijn roman voorstelt.
Denken wij bier b.v. aan typologieen als die van Wolfgang Kayser en
Edwin Muir 2 . Andere, vooral marxistisch georienteerde onderzoekers
2 W. Kayser spreekt in Des Sprachliche Kunstwerk, Bern : Francke, 1961 7 (1948) van
„Geschehnisrom,an", „Figurenroman" en „Raumroman" (zie vooral pp. 359-365) ; E. Muir
onderscheidt in The Structure of the Novel, London : The Hogarth Press, 1954 6 (1928)
„novels of character", „dramatic novels" en „chronicles".

164

leggen meer de nadruk op de verhouding individu-gemeenschap die in
het verhaal tot uiting komt en benaderen aldus vanuit een „idealistische",
„geisteswissenschaftliche" optiek de romankunst. Ook de termen episch
en dramatisch werden tegenover elkaar gesteld om er een bepaalde typologie aan vast te knopen. Het is de verdienste van Emil Staiger geweest
deze adjectieven te hebben losgeweekt van bun substantieven epos en
drama om ze als tijdloze stijlkwaliteiten op te vatten die naar typische
verschijningsmogelijkheden van om het even Welk kunstwerk (roman,
toneelstuk, gedicht); kunnen verwijzen 3 . Denken wij hierbij aan de
typologie van Irene Simon waarin epische, dramatische en lyrische roman
elkaar historisch schijnen op te volgen 4.
Haast uitsluitend op het formeel aspect afgestemd is de rinds 1955
door de meeste romantheoretici aanvaarde typologie van Franz K. Stanzel . Deze Oostenrijkse anglist zocht naar de oorzaak van de verschillende indruk die het z.g. gewone, „eigentliche Erzahlen" 6 en anderzijds
een toneelmatige voorstellingsvorm op de lezer maken. Na een grondige
analyse van een aantal belangrijke, inz. Engelse romans kwam hij tot de
conclusie dat het onderscheidend criterium steeds weer was: de aan- of
afwezigheid van de auteur, het optreden of schuilgaan van de romanschrijver in zijn werk. Zich daarop baserend stelde hij dan een drievoudige typologie voor waarvan hij de twee extremen „auktoriale" en ,,personale" roman noemde. Als middenterm, die aan beide juist genoemde
vertelmanieren kon participeren, poneerde hij de ik-roman. Hij expliciteerde deze indeling als volgt. Wanneer de auteur in zijn werk naar
voren treedt door de lezer aan te spreken of door commentaar of bedenkingen bij het gebeuren te maken, dan overschrijdt de lezer de kloof die
er bestaat tussen zijn wereld en die van de roman a.h.w. aan de hand
van de auteur. Er wordt bier op „auctoriele", d.w.z. vanuit de auteur
verhaald. Leeft de lezer zich echter in een van de personages volledig in
3 Cf. Emil Staiger, Grundbegrif fe der Poetik, Zurich : Atlantis, 1961 5 (1946), pp.
236-237.
4 Irene Simon, Formes du roman anglais de Dickens a Joyce. Bibliotheque de la Faculte
de Philosophie et Lettres de l'Universite de Liege, Fasc. CXVIII, 1949.
5 Franz K. Stanzel, Die typischen Erzahlsituationen im Roman : dargestellt an Tom Jones,
Moby-Dick, The Ambassadors, Ulysses u.a., Wien-Stuttgart : W. Braumiiller, 1955. Later
enigszins gewijzigd en veralgemeend in Typische Formen des Romans, Gottingen : Vandenhoeck en Ruprecht, 1964 (Kleine Vandenhoeck-Reihe 187) .
6 De terminologie „eigentliche" en „szenische" vertelvorm wordt gewoonlijk toegeschreven aan Otto Ludwig (Romanstudien, in : Werke, hrsg. v. Ad. Stern, VI, pp. 202-206) . Bij
nader onderzoek blijkt echter dat dit begrippenpaar reeds heel wat vroeger werd gebruikt,
o.m. door een aantal Duitse literatuurtheoretici uit de Verlichtingsperiode. Zie hierover
ook Wolfgang Lockemann, Die Bntstehung des Brzahlproblems. Untersuchungen zur d'eutscVhen Dichtungstheorie im 17. und 18. Jahrhundert, Meisenheim am Glan : Hain, 1963.
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en maakt hij van daaruit heel het gebeuren mee, dan wordt „personeel",
d.w.z. vanuit een personage verteld . Aan die indruk van de lezer
beantwoordt natuurlijk een bepaalde houding van de schrijver. In de
z.g. „auctoriele" roman is die houding gekenmerkt door vertelafstand
tegenover het gebeuren. Met soevereine onafhankelijkheid staat de auteur alwetend tegenover datgene wat hij gaat vertellen en dit towel
vanuit tijdruimtelijk als psychologisch standpunt. Hij staat dus a.h.w.
buiten zijn romanwereld en kan er mee doen wat hij wil. Dit noemt
Stanzel de „auktoriale Erzahlsituation", nl. een bepaalde vertelsituatie
(cf. infra) waarbij schrijver en lezer met een oog naar het verhaal en
met het andere naar mekaar zitten te kijken. Vandaar een eigenaardige
spanning, vandaar ook de mogelijkheid voor de romancier om expliciet
stelling te nemen tegenover de wereld die hij beschrijft en waardegevend
in te grijpen. Dit kan hij niet meer in een personele roman, die vanuit
een welbepaald gezichtspunt (nl. vanuit de perspectief van een der
personages) verhaald en ook gelezen wordt.
Nu is het o.i. wel bijzonder belangrijk dat Stanzels in se a-historische
types van roman een grote overeenkomst vertonen met de vroeger genoemde historische vertelvormen van traditionele en moderne verhaalkunst. De oorzaak van dit parallellisme moet niet ver gezocht worden.
„Typische" vertelmanieren zijn immers, ondanks alles, in grote mate
tijdruimtelijk gesitueerd en zitten aldus vast in een bepaalde „traditie"
die wij gewoonlijk de „geschiedenis van de roman" noemen. A posteriori
heeft men nu kunnen vaststellen dat er zich in het laatste kwart van de
negentiende eeuw een belangrijke verschuiving heeft voorgedaan ten
nadele van de z.g. auctori^ele vertelroman. Tevoren was de mogelijkheid
van intersubjectieve verstaanbaarheid en algemeengeldendheid de grond
van alle verhaalkunst. Het leven kon nog in een verhaal gevat en weergegeven worden. De verdere geschiedenis van de roman werd echter
gekenmerkt door een langzaam bankroet van het verhaal. Het individualisme van de moderne romanschrijver boog zich meer en meer om tot een
volledige isolatie in diens poging om een oorspronkelijke, vaak hermetisch gesloten wereld in woorden te scheppen. Was de traditionele vertelkunst in hoge mate op de omgevende werkelijkheid betrokken, dan
7 H. Servotte stelde in een overzichtartikel Romanonderzoek : Verwezenlijkingen en wensen (Dietsche Warande & Belfort, CIX (1964), 1, pp. 42-54) als Nederlandse equivalenten „auteursroman" en „persoonsroman" voor (p. 48) ; om alle misverstand te vermijden geven wij er de voorkeur aan zo getrouw mogelijk Stanzels terminologie over te
nemen en spreken daarom van „auctori^ele" en „personele" roman. Deze termen worden
eveneens gebruikt door S. Dresden in zijn recente studie I'ereld in Woorden. Beschouwingen over romankunst, Den Haag : B. Bakker/Daamen, 1965 (Fakulteitenreeks 2).
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verwijzen de mededelingen in het moderne, niet-referenti^ ele proza uitsluitend naar zichzelf. Een Frans criticus formuleerde het aldus : < toute
creation descriptive ... est moms l'ecriture d'une aventure que l'aventure
d'une ecriture >> g . Het avontuur van het schrijven zelf, de daad van het
vertellen of beter nog de schrijfact, komt in het centrum van de belangstelling te staan. Men begint het taalscheppend karakter van de romankunst te benadrukken en toont zich weigerig ten overstaan van het
berichtend vertellen, het „G eschichtel-Erzahlen" zoals Hermann Broth
het eens laatdunkend noemde. Het vroegere verhaal (die Erza.hlung, le
recit, the story)) heeft plaats gemaakt voor de z.g. echte roman.
Aan deze verschuiving ligt eigenlijk een filosofische opvatting ten
grondslag. Men kwam ertoe het niet-instrumenteel aanwenden van de
taal als oorspronkelijk, authentiek taalgebruik te valideren. ledere roman
zou op die manier onbewust naar het herscheppen van een oorspronkelijke belevenis streven. Dit herscheppen is daarbij dan nooit bedoeld als
illustratie of als commentaar, neen, het verhaal dient authentiek zichzelf
te zijn. Het is pas in de volmaakte roman dat men waarlijk de essentie,
de mogelijkheid en de openbaringskracht van het verhaal leert ontdekken. Aan de roman wordt dus een kenwaarde toegekend die hij vroeger
niet bezat: hij wordt een bevoorrechte vorm van reflectie over de
werkelijkheid en over de houding van de mens ertegenover, een vorm
van reflectie die onvervangbaar is en gelijkwaardig aan de wijsbegeerte.
Smalend is men dan vanuit deze nieuwe literair-kentheoretische opvattingen beginnen te spreken van de oude, of liever nog de „ouderwetse",
,,traditionele" vertelkunst uit de achttiende en negentiende eeuw.
Het is onze bedoeling bier in het kart deze evolutie van traditionele,
grotendeels auctoriele verhaalvorm naar moderne, personele roman te
schetsen. Wij gaan hierbij uit van twee centrale vertelproblemen die de
laatste tijd heel wat inkt hebben doen vloeien : de z.g. vertelsituatie en
het point of view. Vooraf kunnen wij er reeds op wijzen dat er zich
globaal gezien twee richtingen aftekenen die schijnbaar diametraal die
vertelproblemen benaderen : enerzijds een stilistisch-historische traditie
en aan de andere kant een mimetisch-fictieve opvatting van de verhaalkunst 10. Het zal tevens blijken dat de , meeste misverstanden die tussen
S Jean Ricar`dou, Aspects de la description creatrice, in : Mediations, III (Automne
1961), p. 32. Geciteerd naar Dresden, o.c., p. 124.
9 Zie hierover L. Van Haecht, Philosophie en Letterkunde, in : Tijdschrift voor Philosophie, XV, 3 (sept. 1953), pp. 375-408.
10 De grote promotor van deze mimetisch-fictieve benadering van de verhaalkunst is
ongetwijfeld Kate Hamburger met Naar baanbrekend werk Die Logik der Dichtung, Stuttgart : Klett, 1957. Cf. ook de bovengenoemde studie van W. Lockemann.
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beide opvattingen rezen ten dele te wijten zijn aan de dubbel- of zelfs
meerzinnigheid van kernbegrippen als verteller, vertelsituatie, gezichts
punt, enz. Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat de evolutie van
traditionele naar moderne roman op alle onderdelen van de roman haar
weerslag heeft gehad; m.a.w. dat zowel de opvatting over het verhaal
als die over de verteller of de lezer een gelijkaardige ontwikkeling
vertonen.
* * *
Het begrip vertelsituatie stamt oorspronkelijk uit het mondelinge vertellen, waar de ,,verteller, het vertelde en de toehoorder elkaar in con
creto vinden : de verteller is te midden van zijn toehoorders, de woorden
zijn tussen hen" De toehoorder heeft dus een vertellend persoon, een
persoonlijk verteller tegenover zich. Middenterm van deze relatie is het
vertelde, het verhaal. Heel wat romantheoretici, en niet de minst gezaghebbende, droegen deze primaire vertelsituatie gewoon over op de
roman. Anderen, vooral moderne onderzoekers vechten dit met alle
heftigheid aan. Het is dan ook niet te verwonderen dat de polemiek
rond de vertelsituatie een kernprobleem geworden is in de hedendaagse
verhaaltheorie. Lijkt er op het eerste gezicht een radicale breuk te bestaan
tussen beide standpunten, dan is o.i. toch een langzame groei van de
reële vertellersituatie, over een z.g. ,,rol" van de verteller en een vertelfunctie naar een fictieve leessituatie waar te nemen. De oorspronkelijke
vertelsituatie (in de Duitse theorie ook ,,episcbe Situation", ,,Ursituation" of ,,Grundsituation" genoemd) wordt door Wolfgang Kayser als
volgt omschreven : ,,Ein Erzãhler erzãblt einer Hörerschaft etwas, was
geschehen ist" 12• Zij wordt dus opgevat als een driehoeksverhouding
tussen verteller, gebeuren (beter : gebeurde) en publiek ; overgezet op
de roman zou dat luiden : een verhouding tussen romanscbrijver, verhaal en lezer. Laten wij deze drie componenten even van naderbij bekijken.
In het kader van de driehoekige vertelsituatie spreekt men vaak van
een vertelhouding, of juister nog van een vertellerhouding. Men bedoelt
daarmee gewoonlijk de dubbele ver-houding van de verteller tot zijn
lezerpubliek en tot het gebeuren. In deze optiek wordt de verteller
11 S. Dresden, o.c., p. 14.
12W. Kayser, Das Sprachliche Kunstwerk, p. 349. Vgl. ook p. 201.
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duidelijk als een persoon opgevat, als iemand die jets vertelt. Uit heel
wat studies is nu gebleken dat wij zulke persoonlijke verteller vooral
bezig horen in de achttiende- en negentiende-eeuwse traditionele roman,
maar meteen ook dat hij rond de eeuwwisseling uit het verhaal begon
te verdwijnen: de lezer voelt geen vertellend iemand meer tegenover
zich, hij komt oog in oog met een verteld gebeuren, met een wereld in
woorden die hij vanuit zijn eigen leessituatie tracht te herscheppen. Hoe
is deze voor de verhaalkunst uiterst belangrijke evolutie van een persoonlijk verteller naar een fictieve verhaalfunctie te verklaren ?
Zoals hierboven gezegd, werd in de primaire vertelsituatie de verteller
als persoon gezien, als iemand die jets vertelt, als iemand die in levenden
lijve voor zijn toehoorderspubliek staat. Nu heeft men o.i. deze persoon
lijke verteller al te vaak en al te lang vereenzelvigd met de reële, bio
grafische persoon van de verteller. Reeds in de primaire, mondelinge
vertelsituatie valt bij nader toekijken op dat de persoon die vertelt, vaak
onbewust, een bepaalde houding (vertelhouding) aanneemt, een bepaalde ,,rol" gaat spelen om zijn verhaal bij de toehoorder te doen in
slaan. Deze rol die de verteller in zijn verhaal speelt, mag hier niet
begrepen worden in de algemene betekenis van ,,belang" of ,,invloed"
die dat woord in het praktisch taalgebruik gekregen heeft. Neen, hij is
wezenlijk te vergelijken met de rol die een acteur speelt op het toneel,
zelfs tot op die hoogte, dat de toehoorder vaak de persoon achter de rol
vergeet . Wij menen dan ook zonder veel bezwaren zulke rol van de
mondelinge verteller te molten overdragen op de traditionele roman
schrijver. Denken wij hier b.v. aan de gastrol die de auteur in oudere
romans vaak speelt: hij verwelkomt de lezer, leidt hem uiterst voorkomend en welwillend doorheen het verhaal en neemt bij het einde
hoffelijk afscheid 'Come shildren, let us shut up the box and the
puppets, for the play is played out'.
De bovengenoemde dualiteit tussen de menselijke persoon en de vertelrol die hij speelt kwam in de roman echter veel scherper tot uiting
g het geval was; zoscherp zelfs dat men dra in de romandan dit vroeger
theorie twee verschillende termen Bing bezigen om die differentiatie op
te vangen : men begon te spreken van auteur en verteller (AuthorErz'ahler ; author-narrator ; auteur-narrateur). Eensgezindheid nopens de
juiste betekenis van beide termen werd evenwele nooit bereikt ; globaal
gezien kwam het hierop neer dat het begrip auteur een meer menselijk,

13

Cf. het Latijnse ,,persona", dat ,,masker", ,,rol" betekent
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de term verteller een eerder fictief en gauw oak een neutraal statuut
kreeg toegewezen.
Als wij hierboven de primaire vertelsituatie als een driehoeksverhouding tussen verteller, gebeurde en publiek hebben voorgesteld, dan
moeten wij dus voor de roman alvast een correctie aanbrengen: wegens
de vaak voorkomende differentiatie tussen auteur en verteller zouden
wij bier immers beter van een viervoudige relatie kunnen spreken. Een
romanschrijver voelt maar al te duidelijk aan dat hij al schrijvende
iemand anders wordt, een tweede ik, een alter ego ('second self' of
`implied author' heet het in de Angelsaksische romantheorie 14 . De keuze
van en het vasthouden aan een pseudoniem lijkt ons in dit opzicht
revelerend. Voor de analyse van een roman is het trouwens hoogst
belangrijk na te gaan of en in hoever de auteur achter de uitlatingen
van de verteller staat. Dit probleem stelt zich nog scherper voor de
vertelpersonages waarin de auteur zich kan breken en die voor hem
vaak niet anders dan loutere verhaalfuncties zijn waarachter hij kan
schuilgaan of die hij als spreekbuis kan gebruiken. Denken wij bier b.v.
aan vertelprocede's als de ik-verteller, briefschrijver, uitgever, inleider,
enz. Hierdoor wordt de verteller in zekere zin een deel van het vertelproces zelf en wordt hij in het fictieve gebeuren opgenomen. In de
traditionele romans nu van de achttiende en negentiende eeuw komt de
verteller en zelfs de persoon van de verteller aardig wat meepraten in
het verhaal. De twintigste eeuw heeft zijn romanschrijvers meestal onthoof d. Hun rol werd grotendeels geneutraliseerd tot een technische
vertelmethode.
Van vertellend persoon over vertelrol naar vertelmethode : het is een
twee eeuwen lange weg geweest die leidde tot het moderne „verhaal"
dat a.h.w. zichzelf begint te vertellen. Niemand heeft het mooier aangetoond dan Thomas Mann bij het begin van Der Erwahlte. De z.g.
verteller laat daarin de klokken van Rome luiden en stelt de lezer voor
de verrassende vraag : wie luidt nu eigenlijk die klokken ? Het antwoord
komt promt: niemand, zij worden eenvoudigweg geluid, en wel door de
,,Geist der Erzahlung" 15 : „Er ist es, der spricht, Alle Glocken lauten and
folglich ist er's der sie lautet". Dat Jolglich" bezit een grote draag14 Zie b.v. Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago & London, 1963 (1961),
o.m. pp. 83, 109 en 71-76, 211-226.
15
O.i, vormelijk te vergelijken met de in de middeleeuwse vertelkunst tot banaal procede
uitgegroeide bronverwijzing : „ons vertellet die aventure". Zie J. F. Vanderheyden, Lite-

raire Theorieen en Poetiek in Middelnederlandse Geschriften. Enkele Losse Beschouwingen,

in : Verslagen en Mededelingen van de K.V.A. voor Taal- en Letterkunde, N.R., 1961,
(pp. 173-275), p. 201.
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wijdte ; het wijst er o.i. duidelijk op dat voor Thomas Mann de verhaalwereld slechts bestaat, of liever pas ontstaat, krachtens het vertellen zelf,
dat in se scheppend is. Vertellen wordt aldus een loutere functie waardoor het vertelde geschapen wordt. De vertellende dichter is geen persoon meet die een uitspraak doet over lets of iemand, maar iemand die
met en door een verhaal personen en dingen schept uit het niet, ja,
werkelijk in het bestaan roept. De fundamentele vraag nopens het in
elkaar grijpen van vertellen en dichten in een literair verhaal luidt dan
niet meet: hoe wordt een gewoon (historisch) relaas op dichterlijk
niveau geheven ? Nee, het gaat nu primair om een dichtwerk, dat zich
in verhalende vorm manifesteert. In de vraagstelling van de eerstgenoemde, stilistisch-historische opvatting, die tot voor kort het romanonderzoek domineerde, was de vertelsituatie op haar plaats. In de
recentere mimetisch-fictieve opvatting heeft zij haar bestaansrecht vetloren. Discussies over een z.g. rol van de verteller in het verhaal wijzen
in deze laatste optiek eigenlijk op een pseudo-probleemstelling. Zij hebben daar even weinig zin als te spreken over de rol van de schilder bij
het maken van een schilderij ! Het enige dat nog Celt is: dat verteld
wordt. De driehoekige mondelinge vertelsituatie, gedifferentieerd tot
een viervoudige schrijfsituatie, wordt nu opgenomen en verdwijnt volledig in de kringloop van de vertel- en leesact zelf. De moderne lezer
voelt zich niet tegenover iemand staan die vertelt, maar ervaart het
gebeuren als onmiddellijk aanwezig, meet nog, hij herschept dat gebeuren vanuit zijn eigen leessituatie. Vertelact en leesact grijpen volledig
in elkaar zoals vroeger verteller en lezer zich op gelijke hoogte boven
en buiten het verhaal bevonden.
Daarmee zijn wij bij de tweede component van onze z.g. vertelsituatie
aangeland : de lezer. De relatie tussen schrijver en lezer is zeker geen
monopolie van de verhaalkunst, maar zij komt er o.i. het scherpst in tot
uiting. Bij de aflossing van het vroegere collectieve epos en het mondelinge verhaal door de roman wend het genre sterk gesubjectiveerd. Een
van de meest in het oog springende aspecten van deze subjectivering is
juist de innige verbondenheid met een lezerpubliek dat zich meer en
meer ging dif f erenti,eren. Om het belang van deze relatie te onderstrepen
heeft Wayne C. Booth er zelfs de naam „sub-plot" voor gereserveerd.
Het gewone mondelinge vertellen vertoonde in zijn gerichtheid op de
toehoorder een tweevoudig aspect, dat wij met de klassieke kunsttheorie
gewoonlijk „delectare ac prodesse" noemen. Iets dergelijks kunnen wij
ook vaststellen in de werkwijze van de traditionele romanschrijver. Via
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een gedrukte tekst tracht hij de lezer jets mee te delen en hem tevens in
vertrouwen te nemen. De romanschrijver wil zijn verhaal zo goed mogelijk „afstemmen" op zijn lezerpubliek. Hij viseert niet uitsluitend het
niveau van het verstand, maar wil ook een „verstand-houding", een
„Ein-verstandnis", een stemming van vertrouwen in de lezer wakker
roepen. Pas in zulke vertrouwvolle atmosfeer kan het traditionele verhaal
tot zijn voile recht komen. In die zin „maakt" ook de lezer het verhaal
,,mee" in de dubbele betekenis van het woord 16.
Het ligt dan ook voor de hand dat met een gebeurlijke evolutie van
het lezerpubliek ook de verhaalkunst een wijziging ondergaat. Zo heeft
de roman zich allengs bepaalde vertelvormen gecreeerd die in grote mate
het gevolg waren van de veranderende afstemming op de lezer : het
aanvankelijk uniforme lezerpubliek wordt stilaan gedifferentieerd in
bepaalde groepen (denk b.v. aan de jieve lezeressen" van Richardson)
en individu's. De romanschrijver moet zich daaraan aanpassen in de
wijze waarop hij vertelt. Zijn verhouding met de lezer wordt meet en
meer persoonlijk, zo persoonlijk zelfs dat hij het verhaal op de dour
nog louter als een monoloog met de lezer gnat opvatten. Deze evolutie
heeft zich globaal gezien over twee eeuwen gespreid om pas in de
twintigste eeuw in een echte subjectieve bewustzijnsstroom uit te monden. De achttiende en negentiende eeuw kennen nog overwegend een
gemeenschappelijk cultuurideaal. Romanschrijver en lezer horen nog in
dezelfde gemeenschap thuis, ja, de lezer kan het verhaal pas volledig
smaken wanneer hij de normen van die gemeenschap aanvaardt. In de
traditionele roman zien wij dan ook hoe de verteller samen met zijn
lezer een a.h.w. bovenpersoonlijk gezichtspunt betrekt ; de verteller staat
niet buiten de gemeenschap, maar vertegenwoordigt haar ; de lezer herkent zichzelf „in de wijsheid van de verteller die met grotere elegantie
kan formuleren wat hijzelf al lang weet" 17 . Naar het einde van de
negentiende eeuw toe komt hier echter verandering in. De lezer aanvaardt niet meet goedschiks kwaadschiks de z.g. algemeengeldende
waarden van een gemeenschap. Deze bestaan trouwens voor hem niet
meer; de werkelijkheid wordt steeds complexer. Schrijver en lezer
kunnen alleen nog via de woorden van de roman trachten een nieuw en
eigen waardegeheel te scheppen. De roman wordt ten slotte de uitdrukking van een strikt-persoonlijke, onherleidbare subjectieve visie.
16 Vergelijk hiermee de existentiele relatie tussen acteur en publiek in de toneelzaal.

H. Servotte, De Ilerteller in de Engelse Roman. Een studie over romantechnsek,
Hasselt : Heideland, 1965 (Bibliotheek voor Literatuurwetenschap), p. 169.
17
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De zich ontwikkelende lezersituatie heeft dus de romanschrijver bepaalde verhaaltechnieken opgedrongen of doen afwijzen. In de traditionele roman werd de schrijver-lezerverhouding, als deel van de vertelsituatie, steeds onderverstaan (als een romanconventie) en vaak zelfs
expliciet benadrukt. Daar schrijver en lezer er tot een gemeenschappelijke
leefwereld behoren, zal eerstgenoemde vaak een beroep doen op de
levenservaring en morele principes van de lezer. Hierop berust in sterke
mate de in de latere romantheorie berucht geworden aanspraak tot de
,,waarde lezer". Wanneer het ,,prodesse" als verwachting van de lezer
overweegt in het opzet van de romanschrijver, dan kunnen wij diens
tussenkomst veelal naief-realistisch of moraliserend noemen. Eist het
,,delectare" de meeste rechten op, dan zal de verteller ironisch zijn
verhaal omspelen, vaak op de kap van de personages en 'in the reader's
sleeve'. In de moderne roman is die lezer er even nodig en wordt er
eveneens een beroep gedaan op zijn noodzakelijke aanwezigheid. Maar
dit kan niet meer gebeuren met dezelfde verteiprocédé's. De lezer wordt
nu meegenomen in het feit van het schrijven zelf. Hij krijgt een eigen
,,roll') te spelen die best te vergelijken is met de bovengenoemde ,,rol"
van de verteller. Lezer en vertellend dichter verhuizen naar een poëtischfictieve wereld die zij zelf scheppen. De lezer wordt een verhaalaspect
waardoor het verhaal pas kan ontstaan ; zijn lezen wordt een scheppende
ervaring
Derde component en tevens middenterm van de mondelinge vertelsituatie was ten slotte ,,het vertelde", datgene dat verteld wordt, m.a.w.
de z.g. verhaalinhoud. De epische traditie ziet die verhaalinhoud als een
(reeel of fictief) gebeurd iets dat achteraf met woorden naverteld wordt.
Het recenter romanonderzoek, veelal gesteund op de analyse van heden
daagse romans, beschouwt het z.g. verhaal eerder als een gebeuren, als
iets dat aan het gebeuren is, als een vertelproces dat op zichzelf revele
rend werkt en zich als een ervaring ook aan de lezer openbaart.
Dat de ,,traditionalisten" telkens weer zo sterk teruggrijpen naar de
mondelinge vertelsituatie staat wellicht in verband met de immer weerkerende tendens om de epische verhaalkunst zo duidelijk mogelijk af te
grenzen van de dramatische voorstellingsvorm. Een van de treffendste
18 In navolging van Wouter Blok (Verhaal en Lezer. Een onderzoek naar enige structuuraspecten van ,,Van oude mensen, de dingen die voorbzjgaan" van Louis Couperus, Diss.

Leiden 1960, Groningen : Wolters, 1960) menen wij ook hier een onderscheid te mogen
doorvoeren tussen de lezer als ,,verhaaiaspect" (cf. infra) en de ,,persoon van de lezer"
vergelijk met de differentiëring tussen verteller en persoon van de verteller
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verschilpunten tussen beide zou volgens hen juist in het verleden-tij dskarakter van de verhaalkunst gelegen zijn. De briefwisseling tussen
Goethe en Schiller hieromtrent heeft als gezagsargument sterk doorgewogen in de latere romantheorie. Die opvatting, dat een roman achteraf
een primair gebeurde zou weergeven en aldus zeer dicht bij het historisch
relaas aanleunen, wordt vandaag de dag doorgaans en gedeeltelijk terecht als ouderwets bestempeld. Toth zouden wij erop willen wijzen dat
dit verleden-tijdskarakter als epifenomeen van een zekere afstandelijkheid, van een ver-houding van de epicus tegenover zijn verhaal, niet
zomaar mag genegeerd worden. Het hoeft wel niet gezegd dat in dit
verband het accent niet ligt op het „reeds zoveel jaar geleden", maar
op de diepere grond van dit afstandelijkheidskarakter. Wij menen hiermee de kloof te kunnen overbruggen tussen de twee bovengenoemde,
ogenschijnlijk onverzoenbare opvattingen. De verleden tijd wordt immers
tot een absoluut verleden uitgehold ; denken wij aan het begin van elk
sprookje : „er was eens... ". Het verleden wordt hiermee a.h.w. ontheven
aan de tijd en de verleden-tijdswaarde wordt nagenoeg een aspect van
de fictie van het verhaal 19• Nergens blijkt zo duidelijk als bier het
grondig verschil tussen historisch en fictief vertellen, waarover de
jongste romantheoretici het zo vaak hebben. Het historisch vertellen is
immers gebonden aan de realiteit, werkt op de realiteit. De werkelijkheid
die verteld wordt bestaat er reeds vooraf en is onafhankelijk van het
feit dat zij verteld wordt. Dit is niet meer het geval met het fictief
vertellen, met de z.g. echte romankunst. Hier wordt niet a posteriori
over iets of iemand verteld, maar die iets of iemand bestaan slechts,
zoals wij hierboven reeds zegden, krachtens en naarmate zij verteld
worden, krachtens het vertelproces zelf. „ook als de auteur van tevoren
precies zou weten hoe zijn verhaal zich zal ontwikkelen (...), bestaat dat
verhaal Loch slechts naarmate hij het neerschrij f t" 20.. Toegepast op de
traditionele en moderne roman zouden wij grosso modo kunnen, zeggen
dat in het eerste geval de romanschrijver, en dus ook de lezer (cf. supra) ,
wel degelijk de indruk geven resp. hebben, in een posterioriteitsverhou19 Deze opvatting gaat terug op het reeds genoemde werk van Kate Hamburger. Na
een vinnige polemiek met Seidler en anderen (o.w. Wolfdietrich Rasch) heeft zij haar
thesis over de betekenis van het preteritum voor de verhaalkunst nog eens duidelijk willen
stellen in een recent opstel ,Hoch Einmal : Vom Erzahlen. Versuch einer Antwort and
Klarung, Euphorion, LIX (1965), pp. 46-71. Hierin wijst zij er o.m. op dat het epische
preteritum niet als dusdanig de fictie in het leven roept, zoals men uit haar vroegere geschriften heeft gemeend te mogen afleiden, maar dat het er zijn verleden-tijdswaarde verliest,
wat helernaa! niet hetzelfde is.
20 P. De Wispelaere, De roman is een wereld in woorden (een bespreking van Dresdens
bovengenoemde studie) in : De Gids, CXXVIII (1965), 10, (pp. 366-368), p. 367b.
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ding te staan tot het vertelde ; de moderne roman echter wordt als
tegenwoordig voorgesteld en ervaren.

Naast de z.g. vertelsituatie kan men ook andere methodes aanwenden,
een ander uitgangspunt nemen, om het verschil tussen en de evolutie van
traditionele naar moderne roman te illustreren. Een van dergelijke wegen die naar hetzelfde doel leiden, is o.i. het point of view.
Spreken over het standpunt van de romancier of het gezichtspunt van
een roman voor-onderstelt reeds dat men een notie heeft van de begrippen die wij hierboven hebben besproken, t.w. vertelvormen, verteller,
vertelafstand, enz. Er is weer geen diepgaande studie vereist om tot de
vaststelling te komen dat ook op dit gebied een terminologische verwarring heerst die het onderzoek allesbehalve bevordert. Deze verwarring
vloeit, zoals gewoonlijk, voort uit de meerzinnigheid van een begrip dat
internationaal gezien het meest met de Engelse term „point of view"
wordt aangeduid. Grotendeels komt het hierop neer dat dit point of
view in de verhaaltheorie zowel een inhoudelijke als een technischformele betekenis kan hebben en dat het daarnaast zowel in tijdruimtelijke als psychologische zin wordt aangewend. Dus mogelijkheden te
over om het onderzoek in de war te sturen.
De eerste dubbelzinnigheid zit hem bier dat zowel het standpunt van
de schrijver als het gezichtspunt van de roman boven dezelfde noemer
warden gebracht, terwijl zij vaak duidelijk jets anders betekenen. Het
standpunt van de schrijver wordt immers meestal inhoudelijk gezien : de
romanschrijver wordt dan, beschouwd als de sociale, historische persoon
die de roman schrijft. Het gezichtspunt daarentegen is een eerder technische term, waaronder men meestal een bepaalde gezichtshoek verstaat
van waaruit het verhaal verteld en ervaren wordt. Beide begrippen zijn
natuurlijk op elkaar afgestemd in de bekende wisselwerking tussen inhoud en vorm binnen het ene kunstwerk ; toch zijn het in de grand twee
verschillende dingen : „het standpunt behoort tot het domein van de
biografie, het gezichtspunt tot het domein der formele analyse" 21 . De
onderzoekers die vooral het standpunt van de romanschrijver (der Erz.ahlerstandpunkt ; der Standort des Erzahlers, enz.) tot object van bun
studie hebben gekozen, gaan steeds weer uit van de bovenvermelde vertel21 Juist om dit onderscheid duidelijk te stellen gebruiken wij hiervoor, in navolging van
H. Servotte (Romanonderzoek : Verwezenlijkingen en wensen, p. 47), twee verschillende
Nederlandse termen. Vergelijk met de dubbelzinnigheid van de term „verteller"

175

situatie. Het standpunt van de schrijver wordt er gezien als een zinvolle
selectie uit een geheel van waarden, als een soort ordeningsprincipe van
zijn interpretatie van de werkelijkheid. Dit is b.v. vaak het geval in de
traditionele, klassiek-burgerlijke roman van de achttiende en negentiende
eeuw. De persoon van de romanschrijver contrasteert hier met de boven.persoonlijke geldigheid van de uitspraak. Hij staat tegenover een wereld
die hem vertrouwd aandoet, een wereld waarin hij zich, alles goed bekeken, toch nog op zijn plaats voelt, ook al meent hij bier en daar wel
wat te moeten aanmerken. De vraag : hoe staat de romancier tegenover
zijn verhaal (m.a.w. welk is zijn standpunt) is tenslotte in deze optiek
slechts een precisering van de algemenere vraag naar de houding van de
mens-romanschrijver (de persoon van de verteller) tegenover de werkelijkheid. Deze ,,geesteshouding" die, hoe kon het ook anders, vooral in
de Duitse en marxistische verhaaltheorie werd bestudeerd, zal zich consequent in bepaalde verhaaltechnieken moeten doorzetten. Met deze laatste, inz. technisch-formele verhaalaspecten hebben zich dan vooral de
Angelsaksische onderzoekers ingelaten. Wij komen bier dadelijk op
terug.
Een tweede ambiguiteit duikt op wanneer men wat dieper ingaat op
de tzjdruimtelzke structuur van de roman. Wij' hebben hierboven in de
romanproduktie een onderscheid menen te moeten doorvoeren op basis
van het feit of een roman de indruk geeft verteld te worden vanuit een
tijdruimtelijk gedistancieerd romanschrijver, dan wel vanuit het bewustzijn van een of meer van de personages uit het verhaal. In dat verband
hebben sommige theoretici (o.m. Percy Lubbock) gesproken van een
,,uiterlijk" standpunt (eigenlijk buiten het verhaal, ni. in de persoon van
de schrijver) en een ,,innerlijk" gezichtspunt (nl. binnen het verhaal).
In het eerste geval zouden wij de romanschrijver kunnen voorstellen als
iemand die vanop een bepaalde plaats - denken wij aan termen als :
Standort, Olympian point of view, Archimedian viewpoint een gebeurtenis beschrijft die tevens in de tijd van hem gedistancieerd is (cf.
Pouillon : vision par derriere; Lämmert: von späterer Warte aus). Dit
klopt volledig met de daarstraks genoemde tijdruimtelijke vertelsituatie
oman.
van de traditionele, auctoriële
r In het tweede geval, nl. het innerlijk gezichtspunt, wordt het verhaal binnen en via een bepaald personage
ervaren: wij hebben bier meestal met de moderne, personele roman te
doen. Historisch gezien blijkt dus de eerste vertelmanier voor de andere
te komen, met het laatste kwart van de negentiende eeuw als draaischijf.
Tenslotte is er nog een derde polariteit in de point-of-view-terminologie aan te wijzen, die eerder van psychologische aard is. Zij hangt nauw
176

samen met de veranderde psychologie van de waarneming : de wens is
geen al-ziende meer ; hij is aan de wetten van de perspectief gebonden.
Vooral de Duitse „Perspektivisten" (Spranger, Scheele, e.a.) hebben hier
een braakliggend werkterrein gevonden. Hun onderzoek leidde tot de
vaststelling dat er twee extreme gezichtspunten duidelijk van elkaar
moeten afgelijnd worden: het ,,Berichtstandort" en het „Innensichtstandort". Deze twee psychologische begrippen, die op het eerste gezicht
slechts een variance lijken van de juist genoemde tijdruimtelijke categorieen uiterlijk-innerlijk, lopen hiermee geenszins parallel. Integendeel,
meestal zullen beide begrippenparen elkaar kruisen. Het psychologisch
„Innensicht" veronderstelt immers een doorzien van, een zien, in de
gedachten en gevoelens van de anderen (i.c. de romanpersonages), wat
juist typisch was voor het uiterlijk standpunt van de Olympisch gedistancieerde romanschrijver die als een god hart en nieren van zijn personages
kon doorgronden. Anderzijds is vanop een psychologisch „Berichtstandort" de romancier gedwongen zich aan de uiterlijke waarneming to
houden, wat tegemoet schijnt to komen aan de z.g, objectiverende cameraeis van heel wat moderne romanexperimenten.
Bekommernissen van psychologische acrd hebben er ook het hunne toe
bijgedragen dat Henry James zowel in theorie als in praktijk zoveel nadruk heeft gelegd op de noodzakelijke perspectief in de roman (de rol
die zijn broer psycholoog hierin heeft gespeeld kan o.i. moeilijk overschat worden) . Het accent ligt bij James echter, veel meer dan bij de
Duitse „Perspektivisten", op de formeel-technische implicaties van de
zaak. Dit zal trouwens mede onder zijn invloed een typische „trend"
worden in de Angelsaksische romantheorie, die het point-of-view-probleem steeds sterk heeft beklemtoond, wellicht als empirische reactie op
de vaak steriele bekvechterij van de Duitse sub- en objectivisten. Percy
Lubbock heeft in de jaren twintig de beslissende scoot gegeven met zijn
The Craft of Fiction ( 1921 ) , waarin hij de opvattingen van James voor
een breder forum vulgariseerde. Meer recent werden nog tal van pogingen ondernomen tot classificatie van de gezichtspunten in de roman. De
meest bekende en ook meest algemeen aanvaarde is zeker die van
Norman Friedman 22, waarin elke fase een steeds vender gaande objectivering betekent.
Typisch is nu dat tot de minst geobjectiveerde vertelmanieren (edito22 N . Friedman, Point of view in Fiction : The Development of a Critical Concept, in
PMLA, LXX (1955), pp. 1160-1184.
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rial omniscience, neutral omniscience) het overgrote deel van de traditionele hij-romans uit de achttiende en negentiende eeuw kan gerekend
worden. De meest geobjectiveerde verhaalvormen daarentegen (dramatische methode en camera-oog) vertonen duidelijk een moderner karakter. Dus ook bij het in se a-historisch point of view blijkt de evolutie
parallel te lopen met wat hierboven beweerd werd naar aanleiding van
de vertelsituatie. Historisch bekeken heeft zich in de laatste twee eeuwen
een ontwikkeling voorgedaan vanuit een expliciete over een stilzwijgende alziendheid en alwetendheid naar een z.g. niet-wetendheid, en dit
ten einde de „echte" realiteit niet te vertekenen of te verkleuren. Inderdaad, de z.g. realisten van de traditionele, vooral dan negentiende-eeuwse
roman waren in de grond erg onrealistisch in deze zin dat zij de
menselijke gedragingen zagen als een klaar gesneden brood waarbij zij
dachten als toespijs slechts een overwegend rationele uitleg te moeten
toedienen. De moderne lezer neemt het doorgaans niet meer dat een
romanschrijver te pas en te onpas met zijn z.g, alwetendheid te pochen
loopt. De auteur werd dan ook spoedig de grote mond gestopt en kreeg
nog enkel de conventionele toelating alwetend te zijn. De volgende stap
was gauw genet: de alwetende auteur werd om waarschijnlijkheidsredenen als dusdanig uit de roman geweerd. Hij moest zich voortaan
aan een welbepaalde gezichtshoek houden, of beter nog, het verhaal
zichzelf van daaruit laten vertellen. De invloed van cinematografische
technieken is hieraan wellicht niet vreemd geweest (cf. de Franse Nouveau Roman) . Logisch doordenkend kwam men ertoe nog alleen van
de gezichtshoek van de de lezer te spreken, een lezer die bij de herschepping van het verhaal nu alle gewicht op de schouders krijgt.
Samenvattend zouden wij kunnen zeggen:
De termen traditionele en moderne roman zijn zowel historisch als
typologisch te begrijpen. Dit wil zeggen dat zij tijdruimtelijk gesitueerd
zijn en tevens een eigen, hieraan aangepast inhoudelijk en formeel-technisch karakter vertonen.
Dit verschil tussen beide verhaalvormen komt zeer duidelijk tot
uiting in de controverse rond vertelsituatie en point of view. In deze
controverse doen zich vooral twee verschillende opvattingen over verhaalkunst gelden : een traditie van stilistisch-historische richting en een
recentere, mimetisch-fictieve visie op het verhaalgebeuren. De centrale
vraag is : gaat het in de roman om een verhaal (relaas) dat dichterlijk
kan genoemd worden of om een dichtwerk in verhalende vorm.
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-- Uit het overzicht bleek dat de eerste opvatting in al Naar aspecten
(visie op verteller, lezer, verhaal, point of view...) stilaan naar de andere
is toegegroeid, wellicht onder de invloed van de „praktische" evolutie
van traditionele naar moderne roman zelf. Deze laatste evolutie werd
duidelijk versneld door sociologische omstandigheden (veranderd wereldbeeld) en psychologische verworvenheden (veranderde psychologie
van de waarneming) . Zij gaat van het quasi-historisch relaas naar een
oorspronkelijke scheppingsactiviteit waarbij het z.g. „verhaal" volledig
in discrediet is geraakt en zelfs onmogelijk werd verklaard.
— Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de meeste misverstanden
die tussen beide opvattingen rezen ten dele te wijten zijn aan de dubbelof meerzinnigheid van kernbegrippen als verteller, vertelsituatie en point
of view. Wij hopen met dit overzicht de verwarring niet nog groter te
hebben gemaakt.
Leuven, november 1966

H. VAN GORP
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DE PARADOXEN VAN HET VERTALEN
Wie beschouwingen over vertalen leest, stuit voortdurend op paradoxen. Hoe meer men zich in de omvangrijke literatuur over het vertaalprobleem verdiept, des te sterker indruk men krijgt, dat het reflecteren
over de vertaling deze paradoxen niet kan vermij den ; zoveel te vaster
men daarbij overtuigd geraakt, dat de paradox tot de essentie van het
vertalen behoort.
,,Miseria y Esplendor de la traducci^on" betitelde Ortega y Gasset zijn
veel geciteerd opstel over de vertaling, en duidde hiermee op de onthutsende paradox van haar theoretische onmogelijkheid en haar feitelijk
succes. Zowel omwille van de onherhaalbare uniciteit van de individuele
taalschepping, als om de in iedere taal reeds bij voorbaat gegeven unieke
visie op de werkelijkheid, is de vertaling van een literair kunstwerk volgens Ortega een utopie. En desondanks kan de vertaler zich ontpoppen
tot een verstandig utopist : aangezien de ene taal uitspreekt wat de
andere verzwijgt, kan iedere geniale poging tot vertalen meteen een
poging worden tot verzoening tussen de talen ; zo onthullen in hun
vertalingen van elkaars literaire scheppingen de volkeren elkaars diepste
geheimen 1.
Er worden aan de vertaling paradoxale eisen gesteld : enerzijds moet
zij getrouw het origineel weergeven, anderzijds voor een gaaf kunstwerk
kunnen doorgaan in de moedertaal. Sommigen geven de vertaler t.o.v.
het origineel geen duimbreed toe, en nemen hem ook de geringste persoonlijke vrijheid kwalijk ; anderen weer eisen voor de vertaler zelfs een
grotere vrijheid op dan voor de oorspronkelijke schrijver, en leggen bij
voorkeur de nadruk op het creatieve aspect van zijn werk. „Das Schopferische spielt... Beim nachschaffenden Ubersetzen eine primordiale
Rolle... ", schrijft Walter Widmer in zijn boek „Fug and Unfug des
Ubersetzens", een werk waaruit overigens duidelijk blijkt, hoe ambigu
de opgave van de vertaler eigenlijk wel is : hij dient tegelijk trouw aan
de vreemde taalschepping en trouw aan de eigen taal, tegelijk gebonden
1 Zie Jose Ortega y Gasset, Miseria y Esplendor de la traduccion. (1937) Opgenomen
in: Obras Completas. Madrid, 1947, V, p. 429-448 / Nederlandse versie „Over Vertalen",
in : Crises in Leven en Liefde,
d e, in Kunst en Historie. ( Vert. Dr. G. J. Geers) , Leopid,
Den Haag 1957, p. 205-234.
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en vrij, tegelijk volgzaam imiterend en creatief te zijn 2 . G. Mounin gaf
zijn studie over het vertalen de veelbetekenende titel < Les belles inf ideles 3 en doelde daarmee op de moeilijk tot stand te brengen verzoefling tussen die eisen. Want indien de vertaler werkelijk creatieve aanleg
heeft, zal hij het scheppend aandeel in zijn werk gemakkelijk ten koste
van de trouw opdrijven ; doch aldus wordt hij het origineel ontrouw en
pleegt wat Hans Hennecke „Schopferischer Verrat" noemde 4 . In het
Italiaanse spreekwoord „Traduttore, tradittore" wordt die ontrouw eveneens aan de kaak gesteld ; maar hoe menig auteur dankt niet het verder
leven van zijn werk aan het heilzaam ingrijpen van een vertaler ? Het
gebeurt zelfs dat literaire meesterwerken in hun vertaling zoniet bun
voltooiing, dan toch een nieuwe bloei beleven. Bekend is het geval van
Goethe, die zijn Faust in het Duits niet graag meer las, maar in de
Franse vertaling van Gerard de Nerval het werk opnieuw leerde ontdekken .
Wat al tegenstrijdigheden krijgt men verder over de vertalers niet te
horen ? De mythologie van de vertaling heeft de situatie van de vertaler
te vaak vergeleken bij de kwellingen van een Tantalus of een Sisyphus,
en op die manier te veel de nadruk gelegd op zijn hulpeloosheid en de
absurditeit van zijn opgave. Aan zijn kunst worden hoge eisen gesteld ;
nochtans zijn er weinigen die het hem niet ten kwade duiden, wanneer
hij het er minder schitterend afbrengt. Is de vertaling slecht, dan krijgt
hij daarvan alle schuld ; is zij daarentegen geslaagd, dan gaat alle lof
naar de schrijver, en wordt over de vertaler met geen woord gerept.
Altijd wordt over vertalers gesproken als over tweederangs artiesten, al is
iedereen bereid toe te geven, dat goede vertalers zeldzamer zijn dan
goede schrijvers. Maar dat alles schijnt nu eenmaal het lot van deze
,,Liebhaber des Unm®glichen" te zijn.
Mag men op grond van deze tegenstrijdigheden nu besluiten dat
vertalen absurd is ? Of doet men er integendeel goed aan deze paradoren op te vatten als trekken die aan het fenomeen inherent zijn ? Dan
zou de vertaling een werkelijk hybridisch genre moeten zijn, en dan
zouden die paradoxen Naar niet slechts oppervlakkig, maar in wezen
karakteriseren. Nu wordt die indruk van ambiguiteit nog in aanzienlijke
mate verhoogd, wanneer men de vertaalprocessen in het licht van de
hedendaagse linguistlsche en esthetische theorie^en systematisch analy>>

2 Walter Widmer, Fug and Un fug des Ubersetzens. Sachlich-polemische Betrachtungen
zu einem literarischen Nebengeleise. Kieperheuer & Witsch, Köln-Berlin 1959, p. 147.
Editions des Cahiers du Sud, Paris 1955.
4 Zie Hans Hennecke, Schop f erischer Verrat. Ubersetzung im Dienst der ZY7eltliteratur.
In : Kritik (Ges. Essays zur Mod. Lit.), Gutersloh 1958, p. 24-32.
5 Cf. Fritz Strich, Goethe and die Weltliteratur. (2. verb. u. erg. Aufl. ), Francke, Bern
1957, p. 35.
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seert. Oak wanneer bij zulke anplyse gebruik wordt gemaakt van hulpdlsclpllnes als de structurele anthropologie, de semantiek, de psycholinguistiek en de communicatietheorie.
Om tot enig rationeel inzicht in de wezenlijke problematiek van het
vertalen te komen, zouden we vooreerst dienen uit te gaan van een
aanvaardbare, dus in het licht van de huidige taaltheorie verantwoorde
definitie van het vertalen. Wat is een vertaling ? Wat gebeurt er feitelijk wanneer we vertalen ?
Op deze vraag geeft men gemakkelijk het schijnbaar voor de hand
liggend antwoord: de vertaling is een operatie van 3 termen, nl. de 2
verschillende linguistische expressies en een betekenis die zij gemeenschappelijk hebben. Wanneer we vertalen lijkt het alsof we een relatie
tot stand brengen tussen 3 onderscheiden entiteiten : de 2 expressies (op
papier geschreven of als klanken in de ether gestuurd) en de betekenis
in de geest van de vertaler. Die betekenis zou dan worden overgebracht
– „overgeheveld" pleegt men te zeggen – van de ene expressie naar de
andere, waarbij men geredelijk aanvaardt, dat er tijdens die overheveling wel „iets" verloren gaat van wat er oorspronkelijk was. Maar men
is meestal niet even bereid om aan te nemen, dat de oorzaak van dit
verlies ligt in het feit dat die zogeheten „betekenis" niet op zichzelf,
maar slechts in haar concrete verbondenheid met een expressie kan
worden gezien. Wanneer bv. een Franse roman in het Engels wordt
vertaald, dan veronderstelt men dat hetgeen wordt overgebracht niet de
Franse roman is; wel lets dat er uiteindelijk van verschilt ; jets tegelijk
onhoorbaars en onzichtbaars -- de „eigenlijke betekenis" namelijk, die
noch in het Frans, noch in het Engels, noch in om het even Welke_ taal
„existeert", maar een, geheel apart bestaan leidt daarbuiten.
De opvatting van het vertalen als het tot stand brengen van een drieledige relatie gaat samen met een dualistische visie op het taalfenomeen,
waarin het met zin geladen taalteken wordt beschouwd als tot stand
gekomen door een relatie tussen twee onderscheiden entiteiten : het
fysische teken (signifiant) en het ermee verbonden begrip (signifie), de
„betekenis". Het is nu precies omdat die begripsinhoud wordt opgevat
als behorend tot een andere zijnsorde dan het teken, dat ook het vertaalproces wordt voorgesteld als de overheveling van een soort invariante : de betekenis.
De moderne taaltheorie heeft het traditionele betekenisbegrip aan
een grondige kritiek onderworpen ; met de empirische betekenisleer,
waarin woorden als voorstellingen van a priori gegeven begrippen worden opgevat, heeft de linguistiek voorgoed afgerekend. Wantrouwen
t.o.v. datzelfde betekenisbegrip heeft de distributionele linguistiek er
zelfs toe aangezet, in haar zuiver formele analyses van de taalfeiten
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de betekenis buiten beschouwing te laten s . Een belangrijke groep
hedendaagse linguisten zijn eveneens louter formeel geinteresseerd : zij
willen de betekenis nog wel als centrale component van alle taaluiting
aanvaarden, maar bij hun onderzoek van de vertaalprocessen zien zij
liefst van alle inhoudelijke betekenissen of : alleen de „betekenispatronen", d.w.z. de met betekenis geladen vormen waarmee wij onze
ervaringswereld tot uitdrukking brengen, krijgen nog hun aandacht 7.
Aan de andere kant blijven -- en dit om begrijpelijke redenen – de
meeste linguisten die zich met taalonderzoek bezighouden, de „zin", en
niet de „tekst", als het grootste referentiepunt hanteren. De taalkundige
die zich met literatuur bezighoudt, of de literatuurbeschouwer die de
taalkunde wil gebruiken, weerstaat vaak moeilijk aan de bekoring om
aan te nemen dat het literair werk zijn zin heeft buiten zichzelf, en wel
in datgene waarnaar het verwijst : zijn inhoud ni., zijn „subject matter".
De vorm/inhoud dichotomie betekent natuurlijk een extreem standpunt,
dat nagenoeg door niemand meer verdedigd wordt, maar zekere aspecten
ervan blijven toch nog nawerken. Wie namelijk het literair werk de
autonomie ontzegt waardoor het zijn zin uitsluitend put uit de semantische werking van zijn structuurelementen, kan moeilijk anders dan aannemen dat die zin ligt in een verwijzing door middel van de „betekenis"
naar iets dat buiten de taal ligt 8.
Gesteld nog dat het tot de „dagelijkse" werkzaamheid van de taal
behoort, „te verwijzen naar een buitentalige werkelijkheid", waardoor
de begrippen „context" en „situatie" als „noodzakelijke komponenten
van een analyse van taalgebruik" dienen te worden verondersteld ; voor
het literaire taalgebruik ligt de situatie toch helemaal anders, doordat
„literatuur taalgebruik is dat zijn eigen situatie schept" en doordat „het
werk zelf de context vormt" 9.
Dat het evenwel zinvoller is een semantiek te betrachten waarbij de
verwijzing naar extra-lingulstlsche objecten wordt genegeerd, is op
overtuigende wijze aangetoond in recente studies op het gebied van de
taalfilosofie. In een door de filosofie van Wittgenstein sterk beinvloed
6 Cf. Georges
1963, p. 31.

Mounin, Les Problemes theoriques de la Traduction. Gallimard, Paris

Cf. J. Noel, Linguistics and Translation. Revue des Langues Vivantes / Tijdschri f t
voor Levende Talen, XXXII, 1966/5, p. 525.
8 Doordat de opvatting van het literaire kunstwerk als autonome taalschepping met de
traditionalistische opvatting van het vertalen onmogelijk kan worden verzoend, duikt haar
alternatief, de vorm/inhoud tweedeling, nog geregeld op in discussies over de literaire
vertaling.
Verg. John Hollander, Versions, Interpretations, and Performances. In: R. A. Brower,
ed., On Translation. Harvard J.P., Cambridge, Mass. 1959, p. 205 e.v.
J. G. Kooij, Taalkunde en Literatuur. Alerlyn, IV, 1966/4, p. 255. Dat ik Kooij bier
citeer, betekent niet dat ik zijn opvatting weergeef ; hij ontkent namelijk juist dat de
autonomie van het literaire werk een `semantics without reference' impliceert.
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artikel, 'The Theory of Translation', heeft de Engelse comparatist
W. Haas aangetoond, dat zowel de traditionele idee-benadering als de
hedendaagse referentiële opvatting van de betekenis voor een theorie
van het vertalen onbruikbaar zijn o. Het is namelijk even zinloos - aldus
W. Haas - te beweren dat de zin van ons spreken ontstaat door de
verwijzing naar ,,zuivere ideeën", als aan te nemen dat het taalteken
verwijst naar ,,louter feitelijkhedn". Zowel 'word-less physical facts' als
'bare ideas' zijn hersenschimmen. Hoe zouden wij over ,,louter feitelijk
heden" iets kunnen zeggen, waar de taal ieder gegeven uit de werkelijkheid haar specifieke visie opdringt, en het ons slechts in haar eigen
perspectief als kenobject laat benaderen ? 'Our world - remembered,
imagined, or perceived - is organised by the language we speak." 1
Wie tussen twee gegeven taaluitingen een gemeenschappelijke factor
wil vinden, hoeft die dan ook niet buiten de taal te gaan zoeken : de
,,betekenis" laat ik die gemeenschappelijke factor aldus noemen - kan
immers geen aparte entiteit zijn, los van het ,,teken". Zij kan geen
buitentalig object zijn waarmee het teken zou corresponderen. 'Meanings
are the uses of expressions ; they are the work expressions do.' 12 De
betekenis is een functie van het teken : het gebruik dat van het teken
wordt gemaakt, wat het teken realiseert, wat bet doet.
In deze ,instrumental e ) visie op de taal kunnen betekenissen niet
neutraal zijn t.o.v. de verschillende talen buiten een concreet linguls
tisch systeem waarin zij hun plaats en hun functie hebben, heeft het zin
te spreken noch over ,,verwijzende tekens", noch over ,,dingen waarnaar
wordt verwezen".
Men zou zich kunnen afvragen of in dergelijke opvatting van de
betekenis nog plaats is voor de gemeenschappelijke factor, onmisbaar
wanneer men wil oordelen over equivalentie tussen twee taaluitingen,
behorend tot verschillende linguistische systemen. Die gemeenschappe
lijke factor is echter voorhanden. Aangezien de betekenis van een taal
uiting noch in die uiting zelf ligt, noch een apart bestaan erbuiten leidt,
maar die uiting tegelijk insluit en transcendeert, is het mogelijk dat er
in het vertaalproces een zekere abstrahering plaatsgrijpt die van de
functie van het teken. Wanneer wij nl. oordelen dat 2 verschillende
taaluitingen equivalent zijn door vertaling, abstraheren we feitelijk
,,iets" van de concrete fysische tekens - en dat zouden we dan ,,dezelfde betekenis" kunnen noemen. Het zijn dan deze zgn. ,,abstracties"
die de expressies in beide talen gemeenschappelijk hebben. Wat wij
bier abstraheren is echter geen separatie entiteit, los van de fysische
° W. Haas, The Theory of Translation. Philosophy
208-228.
11 Idem, p. 215.
12 Idem, p. 212.
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tekens, maar een betekenisovereenkornst, die bestaat in het feit dat beide
taaluitingen corresponderende functies hebben De opgave voor de
vertaler bestaat nu precies in het tot stand brengen van adequate
correspondenties tussen de expressies van verschillende talen. En daarom
komt het er voor hem in de eerste plaats op aan, een eenheid te zoeken
die als maatstaf voor die correspondenties kan dienen : een eenheid van
vertaling dus, liefst zo klein mogelijk. Maar in het algemeen zal hij
moeten werken met elementen die meer dan het enkelvoudige woord
omvatten. In ieder geval blijft hij daarbij aangewezen op de eigen vrije
keuze. Daardoor echter wordt zijn moeilijke taak praktisch uitvoerbaar:
aangezien hij met open vergelijkingskategorieën werkt, kan hij in zijn
moedertaal vrij expressies scheppen. In zijn zoeken naar equivalente
expressies voor de in de oorspronkelijke taal gegevene, staat het hem
vrij zijn taal oorspronkelijk te hanteren. < Le traducteur est un écrivain
d'une singulière originalité, précisément là oà ii paralt n'en revendiquer
aucune >, schrijft Maurice Blanchot ' en formuleert aldus de funda
mentele paradox van het vertalen in zijn gebondenheid t.o.v. bet origineel, geniet de vertaler van een volkomen vrzheid t.o.v. zijn moedertaal ; hij kan - ja moét * haar vrij, d.w.z. oorspronkelijke hanteren.
De opvatting van het vertalen als een scheppen van equivalente structuren in de moedertaal, met het oog op het tot stand brengen van een
functionele gelijkenis tussen de vertaling en, haar origineel, houdt belangrijke consequenties in voor de vertaalbaarheid van literaire kunst
werken.
De verscheidene functies van de taal worden in de concrete talen door
verschillende linguistische structuren waargenomen. Maar in het literaire
kunstwerk wordt de mededelingsfunctie naar de achtergrond verdrongen, terwijl de expressieve en stimulerende functies een essentiële rol
spelen. In de literaire (en a fortiori de poëtische) taal is daarenboven
de relatie tussen de concrete klank en de voortgebrachte zin niet langer
arbitrair, zoals dat in het gewone spreken meestal het geval is. Hier
krijgen de woordstructuren, de klanktextuur en de ritmen een autonome
symboolwaarde 15• En aangezien precies expressieve en stimulerende
functies van het dichterlijke woord door de concrete klank worden
bepaald, kan het niet anders, of de verandering van zijn concrete klankgestalte verstoort de polyfone harmonie van het literaire kunstwerk 16
13
14
15

Zie o.c., p. 225.
Maurice Blanchot, Sur la traduction. La Nouvelle Revue Fran çaise, VIII, 1960, P. 477.
Verg. Robert L. Politzer, A Brief Classification of the Limits of Translatibility.

Modern Language Journal, XL, 1956, P. 320.
16 Cf. Roman Ingarden : ,,Dass die sprachlautlichen Gebilde und Charaktere in dieser
Polyphonie wirklich ihre ,eigene Stimme' führen, beweist am besten die durchgreifende
Veranderung, welcher das gauze Werk unterliegt, wenn es in eine ,fremde' Sprache über
setat wird." Das literarische Kunstwerk. M. Niemeyer, Tubingen 1960, p. 55.
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Iedere vertaling heeft noodzakelijk een verandering van de functionele
structuur van het werk tot gevalg, en betekent dan ook een aanslag op
de identiteit van dat werk. De vertaling kan het origineel nooit vervangen ; zij kan het alleen tot op zekere hoogte benaderen In de
hierboven geschetste visie op het vertalen wordt echter Been identiteit
beoogd. De vertaler ziet van meetaf aan van die onmogelijke opgave
af. Hij heeft slechts wezensgelijkwaardigheid op het oog ; geen wezensgelijkheid. Equivalentie tot stand brengen is zijn doe!; niet een identiek
werk maken. En aangezien de talen, ook w.b. de mogelijkheden tot
literaire expressie, weliswaar niet gelijk, maar dan toch gelijkwaardig
zijn, en vermits verder de uniciteit van de binding tussen klank en betekenis niet absoluut mag worden gesteld, moet zulke vertaling mogelijk
zijn 18 . Minderaa heeft de taak van de vertaler uitgestippeld in het licht
van Ingardens f enomenologische analyse van het literaire kunstwerk :
de vertaler staat tegenover de vijf strata van het werk als tegenover een
opgave die hij concreet dient te realiseren. Het oorspronkelijke werk,
als intentionele structuur van taalelementen, is de norm waarnaar zijn
concretisering zich dient te richten. Maar hoezeer hij zich ook inspant,
zijn concretisering zal die norm nooit totaal realiseren 19 . Het origineel
do-et zich aan de vertaler voor als een systeem, als een organische structuur van elementen. En zijn taak bestaat noch in het reproduceren, noch
in het overbrengen van die structuren, maar in het vatten van hun
functie en het ter sprake brengen van die elementen en structuren van
zijn moedertaal, die de functionele doeltreffendheid van het werk als
volwaardige equivalenten kunnen verzekeren.
De vertaling is dan ook „iets anders" dan het origineel. En toch
verdient zij de naam „vertaling" alleen maar op grond van het feit dat
zij naar volstrekte gelijkenis met haar oerbeeld streeft, ook al is zij
a priori gedoemd om altijd beneden die limiet te blijven. Identiteit aldus Schadewaldt – is haar niet vergund ; het enige wat zij zich kan
veroorloven is wezensgelijkaardigheid 20 . Sams wordt zij herschepping :
een nieuw gemeenschappelijk gedicht ontstaat dan in de ontmoeting van
twee dichters „Het specifieke van iedere goede vertaling is juist, dat
de lezer niet alleen maar wel in de eerste plaats met de vertaalde schrijver te maken heeft (...). In de vertaling hoort men de oorspronkelijke
17 Cf. R. Ingarden, 0 Tlumaczeniach. In : M. Rusinka (uitg.),
0 Sztuce Tlumaczenia.
Wroclaw 1955 / English summary `On Translations', p. 544.
18 Zie Sam. Dresden en E. M. Uhleibeck, De noodzaak van het vertalen. Museum
(Leiden), LXIII, 1958, P . 231.
19 Zie Minderaa,
Het vertalen van poezie. Jaarboeh van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1953-1955, p. 15-30.
20
Zie Wolfgang Schadewaldt, Des Problem des Ubersetzens (1927). In: Hellas and
Hesperien. Artemis Verlag, Zurich & Stuttgart 1960, p. 532.
21 Minderaa, o.c., p. 29.
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schrijver, zoals deze door de vertaler ten gehore wordt gebracht" 22.
Iedere vertaling is het resultant van een psychische transfusie. In de mate
dat de vertaler van de eigen persoonlijkheid kan loskomen, om haar
totaal in dienst te stellen van het werk dat hij, vertalend, tot nieuw
leven wekt, kan hij zich eveneens als een waar kunstenaar of f irmeren.
In de vertaling openbaart zich ongetwij f eld dit dienend streven naar
objectiviteit. Toch zou de voorstelling van het vertalen als een looter
,,belangeloos dienen" van andermans werk op een eenzijdige belichting
neerkomen, want de vertaler is in hoge mate een „sub jectief kunstenaar" 23. Maar a1 te vaak wordt hij nochtans voorgesteld als de brave
naaper van wat anderen reeds hebben gezegd. Er zijn natuurlijk vertalers
die niet veel meer dan „craftsmen of words" verdienen te heten, maar
evenmin als de zogeheten „originele naschrijvers" zijn zij representatief
voor het type.
De vertaler wordt dikwijls gedreven door een drang naar zelfexpressie. Het is dan niet zozeer een behoef to aan nabootsing, als wel een
selectieve verwantschap die hem tot het vertalen van andermans_ schepping naopt. Evenals e oQrspon e 1^ e auteur is oo hid Tager van een
r e .nis. Maar de literaire schepping wordt voor hem problematisch,
doordat hij de sprang van het Erlebnis naar de transformatie ervan in
de Erlebnisausdruck niet alleen kan maker. Hij lijkt a.h.w. Jormeel
gehandicapt" te zijn om voor zijn Erlebnis de adequate literaire gestalte
te vinden. Daardoor komt het wellicht dat hij bij het lezen van een
gedicht of een roman waarin hij op een wezensverwant Erlebnis stoat,
een
^s_oort psychische schck ondergaat. Op grond van een identificatie
van zijn eigen ervaring met het Erlebnis van de auteur, herkent hij de
wezensverwante vorm als oplossing van zijn formele problemen ; aldus
wordt het oorspronkelijk werk in hem tot „model" (in de zin van
Jungs archetype) . Renato Poggioli, die voor de ambigue persoonlijkheid van de vertaler naar een psychologische verklaring heeft gezocht,
meent in hem een „geremd" kunstenaar te mogen zien : „geremd" dan
in de betekenis die dit woord heeft in de psychoanalyse. `Yet the
translator is not an inhibited person ;' aldus Poggioli, `he is rather an
inhibited artist, satisfied only when he is able to la the burnin ash es
of his heart in a well-wrou ht urn outside of himself' 24 . Het contact met
e vreem e vorm wer t als een bevrijding : het rukt de onderdrukte
creativiteit in hem los. Daarom is op hem de titel toepasselijk van een
22 S . Dresden, Imitatie en Originaliteit. In : De literaire getuige. Essays. B.
Bakker,
Den Haag 1959, p. 56.
23 Verg. '... the translator of our time is, like all moderns, a highly
subjective artist.
It seems evident to me that the modern translator... strives after self-expression...' (mijn
cursivering R.V.d.B.) . Renato Poggioli, The Added Artificer. In: R. A. Brower, On
Translation 1959, p. 140.
24 O.c., p. 142.
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bekend stuk van Pirandello ; hij is - schrijft Poggioli - 'a character in
search of an author in whom he can identify, or at least transpose, a
part of himself' 25• De vertaler zoekt aldus niet aan zichzelf te ontsnappen ; hij is veeleer op zoek naar zichzelf. Door de schrijver buiten
zichzelf te ontdekken, vindt hij meteen de schrijver in zichzelf.
Deze ambiguiteit van de vertalerspsyche laat zich in de volgende
paradoxes uitdrukken : hij is een subjectief kunstenaar die zijn persoonlijke emoties eerst vorm kan geven, wanneer hij ze in de persoonlijkheid
van een tweede kan objectiveren ; hij is een dienend kunstenaar, die door
het werk van een andere dichter te herscheppen gehoorzaamt aan , een
innerlijke drang tot creativiteit. En in dit samenspel van wat Dresden 26
noemde ,,imitatie en originaliteit", openbaart zich andermaal een paradox van het vertalen. Indien het waar is, dat juist door de creatieve
imitatie het oude in het nieuwe doordringt, waardoor de literaire traditie
tot een levend verschijnsel wordt 27, dan kan men de vertaling als een
noodzakelijke schakel in die literaire traditie beschouwen, en dan kan
hetgeen T. S. Eliot in zijn essay 'Tradition and the Individual Talent' 28
als opgave van de dichter uberhaupt bestempelde, tevens als beeld gelden
van wat de ,,ideale vertaler" zou behoren te zijn een dichter die i.pl.v.
eigen emoties vrij te geven, eraan tracht te ontsnappen ; die i.pl.v. zijn
individuele persoonlijkheid uit te drukken, er probeert van los te komen.
De creativiteit van het vertalen komt tot uiting' in de wijze waarop de
vertaler zich van zijn moedertaal bedient, als van het levende, creatieve
woord, waardoor reeds eenmaal woord geworden klaarheid tot een nieuw
inzicht wordt herschapen. Nu is de vertaler daarbij naar twee kanten
tegelijk verplicht : zowel t.o.v. de vreemde taalconstructie als t.o.v. de
expressiemiddelen van zijn moedertaal. Hierdoor kan zijn vertaling als
taalschepping een ambigu karakter krijgen. En weer bevindt hij zich in
een paradoxale situatie : enerzijds dient hij binnen de perken van het
courante idioom te blijven ; anderzijds dient hij de grenzen van dat
idioom voortdurend opnieuw te verschuiven, en zijn taal met nieuwe
uitdrukkingen te verrijken. Wil hij immers voor de oorspronkelijke
structuren gelijk functionerende structuren vinden in zijn taal, dan zal
hij er voortdurend nieuwe moeten creëren; hoe kan hij anders van het
origneel de getrouwe echo wekken in de eigen taal, tenzij hij die
modelleert en boetseert naar de trekken van zijn model ?
Nu wij het hebben over het idioom van de vertaling, doen wij er best
25

Ibidem.

26

De literaire getuige, p. 61.

Ibidem.
Zie T. S. Eliot, Tradition and the Individual Talent. (1917) Herdrukt in Selected
Essays. Faber & Faber, London 1946, P. 13-22.
27

28
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aan ons of te vragen, of de vertaler de door het origineel vertolkte zin
alleen voor zichzelf, dan wel ^áók voor anderen herschept. Indien, hij er
mogelijke lezers mee op het oog heeft, wordt zijn herschepping nl,
tevens mededeling, bericht, en dan verloopt zij volgens de wetten van
de menselijke communicatie door taal. Hoe verloopt de vertaling als
communicatieproces ? Aan het begin ervan staat de oorspronkelijke
auteur, die zijn bericht codeert in het tekensysteem van zijn taal ; dit
bericht wordt ontvangen en gedecodeerd (d.w.z. ontcijferd en geinterpreteerd) door de vertaler. Deze codeert het opnieuw in zijn moedertaal,
opdat het door de lezers van de vertaling tenslotte zou kunnen gelezen
en gey nterpreteerd worden.
Toen Schleiermacher de eis formuleerde dat de vertaler er zich op zou
toeleggen om „der fremden Sprache so nahe zu bleiben als die eigene
es nur erlaubt" 29, meende hij ongetwijfeld het probleem van de vertaling als communicatieproces te hebben opgelost : de rol van de vertaler
bestond erin „dem Leser das verstehen der Ursprache, das ihm f ehlt, zu
ersetzen" 3 °. Opdat de lezer de indruk zou krijgen dat hij werkelijk met
een vreemd werk te doen had, wilde hij het hem aanbieden in een vorm
die de authenticiteit van het origineel zo letterlijk mogelijk benaderde,
zonder hem daarbij ook maar een ogenblik de a/stand te doers vergeten
die hem ervan scheidde. ,,Ik stel me (...) een vorm van vertaling voor
die lelijk is, (...) die geen literaire zwier nastreeft, die niet gemakkelijk
is, maar die wel heel duidelijk is, al zal die duidelijkheid een overvloed
van voetnoten vereisen. Het is noodzakelijk dat de lezer bij voorbaat
weet, dat hij bij het lezen van een vertaling niet een literair fraai werk
voor zich krijgt, maar een vrij vervelend apparaat, dat hem echter werkelijk zal verplaatsen in de arme drommel Plato..." 31 In het beeld dat
Ortega y Gasset bier van een vertaling ophangt, ligt sterke nadruk op
de auteur, maar wordt met de lezer ternauwernood rekening gehouden ;
het lijkt wel evident te zijn, dat we bij het lezen van vertalingen ,,proberen uit onze taal en in die andere to komen, en niet omgekeerd, zoals gewoonlijk gedaan wordt." Daarom dienen de mogelijkheden van de moedertaal tot het uiterste te worden gespannen, zodat de manier van
spreken van de vertaalde, auteur daarin kan doorschemeren 32.
Nu is het wel typerend 'voor deze vertaalmethode, dat zij vooral
verdedigd wordt door schrijvers die zich uiteraard niet tot een uitgebreide lezerskring plegen te richten : klassieke filologen, filosofen en
hermeneutics, geleerden kortom, die voor een beperkte kring van inge29 Friedrich Schleiermacher,
Ober die verschiedenen Methoden des Ubersetzens. (1813)
Opgenomen in : H. J. Storig, Das Problem des Ubersetzens. Goverts, Stuttgart 1963, P. 55.
30 Idem, p. 48.
31 J. Ortega y Gasset, o.c., p. 232.
32 Idem, p.
233.
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wijden schrijven. Goethe, Schleiermacher en Walter Benjamin waxen
er voorstanders van, evenals Ortega y Gasset en Wolfgang Schadewaldt 33 . Zij vindt verder ook aanhangers in auteurs als Vladimir
Nabokov, Rudolf Borchardt en Ezra Pound, de laatste vooral dan een
dichter wiens oorspronkelijk werk reeds door hermetisme en ongewone
taalvirtuositeit wordt gekenmerkt 34 . Van dit soort „hybridische" vertaling – de term komt van Friedhelm Kemp 3 ^ – bezit de Duitse literatuur een merkwaardig aantal schitterende voorbeelden : van de Sofoklesvertalingen van Hölderlin tot Rudolf Borchardts „Grossen Trobadors"
en zijn „Dante Deutsch" of de vertaling van de sonnetten van
Shakespeare door Florens Christian Rang. Voor onze literatuur kunnen
Vosmaers Homeros-vertalingen in hexameters als voorbeeld aangestipt
worden 36 . Hoe groots de opzet en hoe literair hoogstaand de intrinsieke
waarden van deze ambitieuze vertalingen, ook mogen zijn, als communicatieve interpretaties staan of vallen zij met de bereidheid van de lezer
om zich aan, de interpretatievolmachten van de vertaler te onderwerpen.
En juist omdat de hybridische vertaling aan die lezer zo zware eisen
stelt, en omdat de decodering ervan hem haast evenveel last bezorgt als
de ontcijfering van het origineel werk zelf, vindt deze methode ook
heel wat tegenstanders.
De wetenschappelijke studie van communicatieprocessen trekt nu precies sterk de aandacht op de situatie van de lezer van de vertaling. Uit
het feit dat iedere taaluiting als een communicatie tussen spreker/schrijver en hoorder/lezer begrepen moet worden, kan men afleiden dat een
nauwkeurig en getrouw vertaler nooit alleen met de bedoeling van
eerstgenoemde (voor zover hij die kan benaderen) te rekenen heeft,
maar evenzeer met de reactie van de tweede 37 . Dit blijkt o.m, al hieruit,
dat van een tekst meer dan een weergave mogelijk is in de ontvangende
taal ; meerdere vertalingen dus, die onderling kunnen verschillen naar
33 Verg. Fritz Guttinger, Zielsprache. Theorie and Technik des Ubersetzens. Manesse
Verlag, Zurich 1963, p. 29-38 (Gelehrtes and dichterisches Ubersetzen) .
34 Vladimir Nabokov heeft zijn opvatting van het vertalen uiteengezet in een theoretische
bijdrage, The Servile Path (In : R. A. Brower, On Translation 1959, p. 97-110) . Erza
Pound wijdde eveneens theoretische beschouwingen aan het probleem van de vertaling, o.a.
in de essays Cavalcanti (1910-1931) en Translators of Greek : Early translators of Homer
(1918-1919), beide herdrukt in : Literary Essays of E.P., ed. with an introduction by T.S.
Eliot. Faber & Faber, London 1960, resp. p. 149-200 en p. 249-275.
Voor Rudolf Borchardts opvattingen, zie: Das Gesprach uber Formen. (1900-1901) In:
Gesammelte lVerke, Prosa I. Klett, Stuttgart 1957, p. 328-373.
35 Fr. Kemp, Yom Ubersetzen f ranzosischer Dichtung. In : Die Kunst der Ubersetzung.
Munchen 1962, p. 82.
36 Dat Vosmaer ook theoretisch formele equivalentie voorstond, blijkt uit de inleiding
,,Homeros in Nederland", in: De Ilias van Homeros, vert. door C.V. Sijthoff, Leiden
1878, p. XVII.
3 ^ `... One cannot speak of accuracy apart from comprehension by the receptor...'
E. A. Nida, Toward a Science of Translating. E. J. Brill, Leiden, p. 183.
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gelang van het apperceptievermogen van de lezers. Met deze aandacht
voor de lezer komt dan een ander type vertaling overeen dan dat
waarmee formele equivalentie wordt beoogd. Hier legt men de nadruk
op dynamische gelijkwaardigheid, d.w.z. equivalentie t.o.v. de indruk
die de vertaling op de lezer maakt. De eis voor dynamische gelijkwaardigheid wordt gewoonlijk gekoppeld aan die van idiomatisch en natuurIijk taalgebruik in de vertaling. De informatietheorie heeft de rechtmatigheid van deze eis experimenteel onderzocht.
De communicatietheorie (of informatietheorie zoals ze dikwijls wordt
genoemd) jeert ons in welke norm we de berichten van een bron moeten gieten (dit noemt men coderen) ten einde ze geschikt te maken
voor een effici^ente overbrenging via een bepaald kanaal, een elektrisch
circuit by ., en hoe en wanneer we fouten in de overbrenging kunnen
vermijden." 38 Wanneer een schrijver of spreker op een gegeven moment
een bericht produceert, doet hij een keuze tussen de vele mogelijke
berichten die kunnen worden uitgezonden. In de communicatietheorie
verstaat men onder „informatie" de graad van onzekerheid (of onvoorspelbaarheid) wat betreft welk bericht uiteindelijk zal worden uitgezanden. De hoeveelheid informatie neemt bijgevolg toe in rechtstreekse
verhouding tot die graad van onzekerheid.
Nu is vanuit het standpunt van wie een bericht ontvangt enerzijds de
factor bekendheid noodzakelijk, maar anderzijds dient ook het element
onzekerheid in het spel te zijn : indien het niets nieuws brengt, kan het
bericht immers onmogelijk de ontvanger interesseren. Wit de communicatie efficient zijn, dan dient er tussen het onzekere en het voorspelbare een soort evenwicht te bestaan. Dit evenwicht nu wordt grotendeels
in stand gehouden doordat iedere taal, buiten de woorden die ongewoon
aandoen (en dus de hoeveelheid informatie vergroten) voor ongeveer
50 pct. uit overtollige woorden bestaat. Om efficient te kunnen meegedeeld worden, dient een bericht voor ongeveer de helft overtolligheid
(of redundantie) te bevatten. Nu is het zo, dat dit evenwicht tussen
informatie en redundantie gevaar dreigt te lopen, wanneer een tekst van
een taal in een andere wordt vertaald. Vooral indien de vertaler zich te
letterlijk aan de vreemde vormen houdt, en op die manier de haeveelheid informatie doet stijgen tenkoste van de redundantie. De ontcijfering van zo'n „bericht" waarin het wemelt van zeldzame vormen, ongebruikelijke woordcombinaties en zinsconstructies, vreemde beelden en
motieven, zou bij de lezer een abnormaal breed decoderingskanaal moeten veranderstellen ; op die manier zou de vertaling alleen maar ingewijden en kenners kunnen aanspreken, en dan nog tenkoste van veel
38 J. R. Pierce, Symbols, signals and noise. New York, Harper 1961. Ned. vent.: Symbolen en signalen. Het Spectrum, Utrecht 1966, (Aula-boeken nr. 275), p. 19.
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moeite 39 . Dit alles geldt natuurlijk niet alleen voor vertalingen ; ook
bij oorspronkelijke dichtwerken kan taalvirtuositeit tot overspanning
leiden en voor de lezer een hinderpaal worden. T.o.v. de esoterische
lyriek van E. Pound bv. wordt het decoderingsprobleem zeer accuut
gesteld 40.
Door de relatie vertaler-lezer wordt andermaal een spanningsveld van
paradoxen opgeroepen. Zal de vertaler het werk naar de lezer, of de
lezer naar het werk toe bewegen ? Moet de vertaler in de relatie tot zijn
lezer alleen rekening houden met „kenners", of dient hij „een weer
directe nuttigheidswaarde" op het oog te hebben door zijn vertaling of
te stemmen op het grote lezerspubliek 41 ? Is de vertaling alleen eerbied
verschuldigd aan de authenticiteit van de scheppende poeiesis door de
auteur, of staat zij vooral in dienst van de ethetische apperceptie door
de lezer ? Het zijn vragen waarop de vertaler feitelijk nooit kan antwoorden met een „of ... of", maar die hij voor ieder concreet geval
dient op te lossen als een „en ... en". De strenge hybridische vertaling
en de gemakkelijke die als een origineel werk leest, staan tegenover
elkaar als twee theoretische limieten ; daartussen liggen dan de talrijke
praktische oplossingen voor de problemen die het vertalen als communicatieproces stelt.
Wil hij het contact met de sprekende gemeenschap niet verliezen, dan
dient de vertaler er in ieder geval voor te zorgen, dat het evenwicht
tussen vreemde en eigen, tussen onbekende en vertrouwde taalelementen
behouden blijft. Hans Georg Gadamer 42 vergeleek de hermeneutische
situatie van de vertaling bij de gesprekssituatie, maar wees daarbij op
de bijzondere omstandigheid waardoor de vertaalsituatie van de gewone
gesprekssituatie verschilt : doordat daar nl. een van de gesprekspartners
(de auteur) slechts door bemiddeling van een derde (de vertaler) tot
de andere partner (de lezer) kan spreken. De vertaler kan de tekst
alleen dan vertolken voor de lezer, wanneer hij hem ter sprake brengt
in een medium dat tegelijk dat van de tekst en dat van de lezer is. Hi j
dient bijgevolg een „gemeenschappelijke taal" te vinden, indien er.
werkelijk communicatie wil plaats hebben; willen de partners voor
elkaar verstaanbaar zijn, dan moeten zij bereid worden gevonden, om
zich het vreemde wederkerig eigen te maken.

Verg. E. A. Nida, Toward a Science of Translating, p. 129-130.
Verg. Hans E. Holthusen, Der unbehauste Mensch. Motive and Probleme der modernen Literatur. (1951), Deutscher Taschenbuch Verl., Munchen 1964 (D.T.V. 215), p. 74
en 81-82.
41 Verg. met wat Marcel Janssens schrijft over de relatie criticus-publiek, in :
Kritiek
als paradox. Dietsche Warande & Bel fort,
ort, CXI, 1966/9, p. 680.
42
Zie Hans-Georg Gadamer, Sprache als Medium der hermeneutischen Erfahrung. In:
H. J. Storig, Das Problem des Ubersetzens, p. 432-434.
39

40
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In iedere vertaling grijpt een horizonversmelting plaats die van
het oorspronkelijke werk, maar ook de persoonlijke horizon van de
vertaler, die in zoverre zijn vertolking bepaalt, als de intentionele
mogelijkheden van de tekst dit toelaten. vertalen is een norm van vetstaan, en dus voor een groot deel op interpretatie aangewezen '.
Hier staan we voor een ander aspect van de vertaalparadox : terwiji
zij het werk zelf beoogt ter sprake te brengen, brengt de vertaling alleen
de w/ze ter sprake waarop de vertaler het werk hee ft verstaan; zij is
nl. slechts concretisering van een van de vele interpretatiemogelijkheden
van het werk.
Het vertalen van een literair kunstwerk kan best vergeleken worden
bij het creatieve lezen ,,waarbij naar aanleiding van zekere, nog speelruimte overlatende aanwijzingen van de kant van de schrijver, als het
ware bepaalde beslissingen worden genomen, identificaties worden vetricht en in het algemeen een interpretatie van het geschrevene wordt
verkregen, waarbij be-halve het geschrevene, ... ook gegevens uit andere
bron (contekst, situatie, kortom kennis van allerlei aard) mede werk
zaam zijn" En dat is nu juist wat het vertalen gewoonlijk verweten
wordt, ,,dat het niet Iouter passief registrerend is, maar ook contribueert" . Weliswaar onderscheidt zich het vertalen van het gewone
lezen door de complicerende factor, dat bier niet één, maar twee talen in
het geding zijn. En daardoor drukt op de schouders van de vertaler ook
een veel zwaardere opdracht: na zich voor het origineel zo goed mogelijk te hebben opengesteld ,dient hij ,,zijn moedertaal als instrument zó
te bespelen, dat hij kan komen tot een transpositie van het origineel
gelijk hij dat verstaat". Een transpositie die namelijk wordt bepaald door
die interpretatie, die hem, met betrekking tot de kategorieën die zijn
moedertaal hem ter beschikking stelt, de meest zinvolle en de passendste
voorkomt.
wat de vertaling bovendien nog compliceert is, dat ofschoon zelf
concreet eindresultaat van een interpretatie, zij op haar beurt draagster
wordt van verschillende nieuwe interpretatiemogelijkheden, en wel bin
nen de werkingssfeer van haar eigen idioom En dat maakt de opgave
van de vertaler alleszins niet lichter.
In verhevigde graad ervaart de vertaler voortdurend wat reeds de
gewone lezer van, een literair kunstwerk ervaart : de druk van wie aan
de voltooiing van het werk coöpereert, en die bij zijn poging tot zingeving wordt genoopt tot een keuze, een persoonlijke stellingname.
Cf. idem, p. 434.
Cf. idem, P. 433.
45 S. Dresden en E. M. Uhlenbeck, De noodzaak van het vertalen.,
46 Idem,
P. 230.
43

44

47

p. 229.

Verg. Helmut Vierbroch, Vom Ubersetzen literarischer JVerke. Neue Rundschau,

LXXV, 1964, P. 474.
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Wat echter het risico van zijn interpretatie verzwaart, is het felt dat
hij niet als de gewon,e lezer alleen voor zichzelf het origineel ontsluiert,
maar dat hij het daarbij aan anderen wil toners. Die anderen nu bevinden
zich aan deze zijde van de grens die hij voortdurend moet overschrijden,
want hij is zowel in het symboolgebied van het oorspronkelijk werk als
in dat van zijn moedertaal thuis. Zijn lezers zijn bijgevolg op zijn
interpretatie aangewezen, daar waar zij in feite het origineel zouden
willen benaderen. Daarom is vertalen tevens een vorm van kritiek op
het origineel : de vertaler draagt het risico van zijn publieke ontsluiering
en versluiering 4$.
Hoe beter vertaler, van des te meer alternatieven hij zich bij zijn
keuze bewust is. Nu wordt die keuze voor een groat gedeelte door
imponderabilia gedetermineerd ; en wellicht komt , het doordat zijn
kritisch oordeel op de evaluatie van imponderabilia is gericht, dat
theoretics die zich met het onderzoek van meet tastbare vertaalproblemen
bezighouden, de noodzakelijkheid van die kritische stellingname niet
zo gemakkelijk erkennen. De vertaling is mede hierdoor een vorm van
kritiek op het origineel, doordat ook zip de paradoxale verzoening vereist van „intimiteit en afstandelijkheid, van een-worden en anders' ' " 49 .
zijn
Elk oordeel over de impliciete waarde van een literair kunstwerk is
noodzakelijk subjectief ; het veronderstelt een persoonlijk engagement,
waardoor de vertaler zich met het werk stilaan gaat identificeren. Deze
identificatie, hoewel onvermijdelijk en in zekere zin noodzakelijk, kan
evenwel meebrengen dat de vertaler niet langer het even noodzakelijk
onderscheid maakt tussen het creatieve aspect van zijn interpretatie en
het autonoom bestaan van het werk dat hij interpreteert. In dat geval
vereenzelvigt hij de eigen intenties met die van zijn auteur, en brengt
hij de identiteit van het werk in het gedrang. De goede vertaler beleeft
zijn streven naar intimiteit met het werk op een andere manier : hij
maakt van de intenties van zijn auteur ook de zijne. Gebrek aan kritische
perceptie kan de vertaler fataal worden. Het gebeurt bv. dat hij in het
origineel op banale passages botst. Ideaal gesproken, zou hij eerst de
inferioriteit van wat voor hem ligt dienen op te merken, om vervolgens
die kwaliteit ongewijzigd over te brengen. De vertaler met te weinig
kritisch doorzicht echter loopt gevaar de banaliteit niet als zodanig op
te merken, en in de vertaling een kwaliteit binnen te smokkelen die in
het origineel ontbrak. Op die manier wordt zijn gebrek aan kritische
perceptie een oorzaak van ontrouw.
Hieruit blijkt tevens de zwakheid van de vertaling als vorm van
kritiek: doordat zij impliciet kritisch behoort te blijven, stelt zij de
48

Idem, p. 475.

49

Verg. M. Janssens, o.c., p. 674.
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vertaler zelfs niet in staat, zich formeel van zijn werkzaamheid te
distantieren. Zij verplicht hem integendeel tot onvoorwaardelijke intimiteit met zijn materiaal. Per definitie kan de vertaler niet beter zijn
dan zijn auteur 50. Dit demoraliseert sommige vertalers of leidt tot
frustratie ; zo komen zij ertoe de limiet te overschrijden, waardoor hun
impliciete kritiek op het werk overgaat in expliciete kritiek. Aldus zien
we dat vertalers het origineel verbeteren, het in een of andere zin
wijzigen, aanpassen aan de esthetische canons van hun tijd en adapteren
aan de smaak van hun lezers. Er vallen in de geschiedenis van het vertalen époques aan te wijzen waarin deze expliciet kritische hooding
schering en inslag was. De 18e-eeuwse Franse vertalers werden ertoe
gedwongen door de strenge vormprincipes waarnaar hun taalgebruik
zich diende te voegen. Aldus zag Madame Dacier zich wel verplicht,
het ruwe, onbeheerste karakter van de taal der homerische helden te
verzoenen met de strenge << bienseance >> van de Franse taal ; en Rivarol
meende Dantes (naar zijn gevoel) gedurfd realisme te moeten aanpassen aan het voor de Franse stijl van zijn tijd leidend beginsel van de
<< delicatesse >> 51 . Aan de hand van vroegere en hedendaagse Duitse
vertalingen van . Shakespeare deed Walter Jost 52 een vergelijkend onderzoek naar de „Ubersetzunsstil", d.w.z. naar de specifieke manier waarop
ieder afzonderlijk vertaler „zijn Shakespeare" benaderd en in het Duits
omgezet had. Hij kwam tot de conclusie, dat towel Schlegel-Tieck als
Gundolf, Flatter, Rothe en Zeynek, ieder vanuit zijn concrete situatie,
niets anders hebben gedaan dan Shakespeare aan de spreekwijze en de
literaire smaak van hun tijd aangepast. In ieder van deze vertalingen
werden de drama's van Shakespeare in bun intentionele mogelijkheden
telkens op een andere manier gerealiseerd. Ik meen daarom M. Janssens
te mogen parafraseren door hetgeen hij over de kritiek schreef, bier op
de vertaling toe te passen : de paradox van de vertaling (...) uit zich
in de geschiedenis van de vertalingen van eenzelfde origineel „die niets
anders is dan een altijd andere inkeer tot het altijd eendere, maar evenzeer altijd andere werk" 53,
De vraag waar en in hoeverre de vertaling expliciet kritisch mag zijn
is daarom een belangrijke vraag, omdat het antwoord erop bepalend
kan zijn voor het verder leven van literaire kunstwerken.
Wanneer de vertaler om een of andere reden het werk verbetert of
50 Cf. Edwin McClellan, Problems of translation from Japanese. Yearbooks of Comparative and General Literature; Chapel Hill. XIV, 1965, p. 56.
51 Cf. G. Mounin, Les Belles In f ldeles, p. 19-22.
52 tie Walter Jost, Stilkrise der deutschen Shakespeare-Ubersetzung. Deutsche Vierteliahrsschri f t f. Literaturwissenschaft t & Geistesgeschichte, XXXV, 1961, p. 1-42.
53 O.c.,

p. 675.
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adapteert, dan oefent hij op het origineel bewust kritiek uit. Nu is
echter gebleken hoe aan het vertalen altijd een vorm van onbewuste
kritiek op het werk inherent is. Zoals door de kritische akt het literair
kunstwerk bewust aan de hand van veralgemenende concepten wordt
verhelderd en verklaard, zo heeft ook in de vertaling altijd een verheldering, een expliciterende verklaring van het werk plants. In de vertaling
neemt deze verheldering echter vaak de vorm aan van een overbelichting 54. Dit is te verklaren doordat de vertaler uit het origineel datgene
naar voor haalt, wat hem als belangrijk voorkomt, waarbij hij dan van
zekere andere dimensies noodzaklijk dient of te zien. Iedere vertaling is
daardoor tegelijk klaarder maar ook vlakker dan haar origineel, en zelfs
indien zij meesterlijk geslaagd mag heten, moet zij noodzakelijkerwijs
jets van de boventonen ontberen, die in het origineel meeklinken. Het
psycholinguistisch onderzoek van de vertaalproblemen heeft zich met
deze kwestie beziggehouden ; vertaalexperimenten hebben toegelaten
van het verschijnsel een precieze diagnose op te waken. Zo kwamen
volgende twee feiten aan het licht :
1. Wanneer hij tussen verscheidene equivalenten voor een vreemde
term dient te kiezen, is de vertaler onvermijdelijk geneigd de voorkeur
te geven aan een algemene term ; t.o.v. het origineel betekent dit een
verruiming van de betekenis, maar tegelijk een verlies, doordat in de
gekozen term sommige semantisch pertinente trekken van de oorspronkelijke ontbreken.
Dit fenomeen heeft een psychologische oorzaak. Het houdt verband
met het feit dat, binnen een groep van semantisch verwante uitdrukkingen, de afzonderlijk woorden verschillende gemiddelde frequenties
hebben, en daardoor ook verschillen door hun graad van voorspelbaarheid (of redundantie). Het zijn nu juist de woorden met de grootste
gemiddelde frequenties die zich bij de vertaler het eerst opdringen,
wanneer hij naar passende equivalenten zoekt. En ongelukkigerwijze zijn
precies de meest algemene termen tevens de meest frequents.
2. Een ander fenomeen dat door experimenten met vertalingen aan
het Licht kwam, heeft betrekking op de manier waarop de vertaler de
zinsstructuren van het origineel in de vertaling onwillekeurig verandert.
Wanneer de vertaler zijn zinnen construeert, dan streeft hij ernaar,
soms bewust maar vaak ook onbewust, de logische relaties tussen de
gedachten bloot te leggen, zelfs wanneer de originele tekst zulks niet
duet. Verder verheldert hij ook gedachtensprongen of perspectiefveranderingen, m.a.w. hij „normaliseert" de manier waarop de schrijver
zich uitdrukt. Ook hiervoor is er een psychologische verklaring : onder
invloed van zijn interpretatieve bekommernissen wil de vertaler het
54
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Verg. Hans-G. Gadamer, o.c., p. 431.

vreemde boek voor de lezer in zijn moedertaal begrijpelijk maken; en
precies doordat hij het uit een vreemde taal interpreteert, gaat hij trachten dingen te verklaren die moeilijk zijn, niet zozeer om linguistische
redenen, als wel doordat de auteur zich liet leiden door esthetische
motieven 55.
Dat verklaart dan waarom vertalingen meestal in stilistisch opzicht
een armtieriger indruk maken dan hun originelen, en waarom slechte
vertalingen altijd kleurloos en langdradig zijn. Zij missen n1. het fijne
stilistische bouquet en het rijkgeschakeerd relief van hun, originelen,
doordat de vertaler niet bij machte was, zich tegen die onbewuste neiging
tot veralgemening en explicitering te verzetten, in een poging om voor
de originele kwaliteiten adequate equivalenten te zoeken in zijn moedertaal.
Nu kan het evenwel gebeuren -- en het gebeurt in feite heel dikwijls dat de vertaler, i.pl.v. tegen deze onbewuste neiging tot explicitering in
te gaan, er in zekere zin Loch gebruik van dient te maken. En vnl. in een
bewuste poging om door zijn lezers begrepen te worden. De informatietheorie heeft ons terzake reeds gewaarschuwd tegen een to letterlijke
benadering van de originele symbolen. Voor de gemiddelde lezer betekent iedere te woordelijke vertaling een overbelasting van het bericht,
zodanig dat hij het niet meer zonder veel moeite kan ontcijferen 56 . De
noodzaak om in de vertaling bewust te verhelderen wat in het origineel
aan „informatie" besloten ligt, doet zich vooral voelen bij werken die
oorspronkelijk waren bedoeld voor lezers die tot een geheel verschillend
cultureel milieu behoorden dan de lezers van de vertaling. Naast de
poetische schepping moet de esthetische apperceptie nu eenmaal Naar
recht krijgen bij het vertalen. Het literaire kunstwerk leeft van de
schrijver en van de lezer. Daarom houdt iedere break tussen het
„poetisch patroon" van de auteur en het „esthetisch patroon" van de
lezer een bedreiging in voor het verder bestaan van het werk 57 . Wil
de vertaler die wisselwerking tussen auteur en lezer in stand houden, dan
zal hij in sommige gevallen zijn toevlucht moeten nemen tot wat Robert
Escarpit noemt `a rearrangement of the poetic pattern' 58. Zelfs kan
daartoe een radicale „overplanting" van het werk nodig blijken. In dat
geval pretendeert de vertaler meer te geven dan een verduidelijkende
interpretatie ; uit zijn streven om het origineel in zijn totaliteit te herscheppen, resulteert uiteindelijk een nieuw kunstwerk, dat, het origineel
55 De aangehaalde feiten zijn ontleend aan Jiri Levy, Will Translation Theory be of
Use to Translators? In : Ubersetzen ; Vortrage & Beitrage vom Int. Kongress lit. Ubers. in
Hamburg 1965, herausgegeben von R. Italiaander. Athenaum Paperback, 1965, p. 78-80.

Cf. E. A. Nida, o.c., p. 129-130.
Cf. Robert Escarpit, `Creative Treason' as a Key to Literature. Yearbooks of Comp.
and Gen. Literature, X, 1961, p 17-18.
58 Idem, p. 20.
56
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zo zuiver mogelijk weerspiegelend, als een zelfstandig werkend organisme een eigen leven leidt en alle functies van het oorspronkelijke werk
vervult.
Omdat de problematiek van het vertalen voor alle literaire kunstwerken, tot welk genre zij ook behoren, in wezen dezelfde is, heb ik
bewust het onderscheid vermeden tussen poezie en proza, zuiver lyrische
en epische of dramatische kunst. Natuurlijk vallen er belangrijke graduele verschillen op te merken ; bij ceder afzonderlijk genre wordt de
vertaler met specifieke problemen geconfronteerd, en telkens worden
van hem andere, in overeenstemming met het genre getroffen beslissingen verwacht. Zo worden ongetwijfeld in het lyrische gedicht de
moeilijkheden op de spits gedreven. Daarom zijn echte „vertalingen"
(in de zin van zo letterlijk mogelijke transposities) van lyrische gedichten uiterst zeldzaam.
,,Het is denkbaar, dat een, dichter de voorkeur geeft aan `varianten'
boven een echte vertaling", zegt Vestdijk, en met `varianten' bedoelt
hij dat soort vertalingen waarin men zich „van het origineel verwijdert
om technische of artistieke redenen : afgeschrikt door moeilijkheden of
verlokt door de kans op eigen taalschoonheden" 5 °. Bij het lyrisch
gedicht, meer dan waar ook, wordt de vertaler zich van het fragmentarische van zijn pogingen bewust, omdat die nu eenmaal gedoemd zijn
om altijd 'benaderingen' te blijven. Doch in de mate dat zij het resultaat
zijn van een eerlijk en geinspireerd pogen om het oorspronkelijk gedicht
concreet aanwezig te stellen, zijn ze verdienstelijk en in zekere zin ook
noodzakelijk. „Creative treason / Schöpferischer Verrat" beet het vertalen immers te zijn, niet omdat het door nieuwe scheppingen de oude
vervangt, maar omdat het deel uitmaakt van een nooit voltooid scheppings- en herscheppingsproces.
Daarom behoort de vertaling, ook al is zij congeniaal, het teken van
Naar afkomst te dragen : zij moet niet voor een origineel werk willen
doorgaan, maar constant naar haar origineel verwijzen. Vertalen dient
dan ook een bestendig interpoleren te zijn : een tastend zoeken vanuit
de ontvangende taal naar wat oorspronkelijk ter sprake wend gebracht.
Het mag nooit een berekend omzetten worden van het oorspronkelijke
dichterwoord in voor de lezer gemakkelijke, d.i. courante, al te vertrouwde of banale symbolen s °. Wellicht nergens meer dan in dit hybridische genre dient immers eerbied aan de dag gelegd voor het vreemde
en het nieuwe, om daarmee het eigen en vertrouwde woord te verruimen
en te verrijken.
De goede vertaling is niet een persoonlijke en vrije schepping (ook
59 Simon Vestdijk, Vertaling, variant en pastiche. De Gids, CXX, 1957 (8-9), p. 103.
60 Verg. H. Vierbroch, o.c., p. 475-476.
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al ontbreekt dit element niet), maar een die zich betrokken weer op het
to vertalen werk : juist in het spel van betrokkenheid en vrijheid, in
het samenklinken van eigen en vreemde taal, ligt de charme van de
vertaling." 61
RAYMOND VAN DEN BROECK

61

Sam. Dresden, De literaire getuige, p. 57.
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IN MARLINE
HUYGENS ORDELIJK OVERHOOP
Ook na de opneming ervan in diverse geannoteerde bloemlezingen, laatstelijk door F. L. Zwaan in „Voetmaet, rijm en reden" 1, zijn mijns inziens nog
enige kanttekeningen te maken bij het eerste gedeelte 2 van Huygens' gedicht
„Ontwaeck. Aen s2'ERRE." 3 . Ik ga, evenals Zwaan, uit van de redactie in
Korenbloemen 1672.
Ontwaeck. Aen STERRE.
SOnn, zijt ghy daer alree ? Dagh zijt ghy weer aen 't kriecken ?
Nacht, zijt ghy soo voorby, soo vroegh, met sulcke wiecken,
Soo vochtigh en soo vlugg ? 0 swarten oogenblick,
O doods-half, daer ick my soo willigh in verstick,
5 Hoe loopt ghy soo te loor, en laet mijn Ziel verlegen
Om ongevoelickheit den aller dooden segen ;
En ruckt my onvoorsiens uw' bruyne deken af,
Uw' sarck-steen van mijn bedd mijn boven-aerdsche graf ?
Ick was, en wilt het niet; ick lagh, en hadd geen wesen
10 Van liggen noch van zijn; met d'ongenucht van 't vreesen,
Met d'onrust van de hoop en hadd ick niet gemeens,
Mijn hert, mijn' herssenen, mijn' sinnen waren eens.
Wat scheelt het nu, mijn hert, mijn herssenen, mijn sinnen,
Wat scheelt het nu van eens ! hoe woelen wy van binnen,
15 Hoe vallen wy te hoop van d'ure dat ick waeck,
En sluype t'mijnent in door 't splijten van den vaeck

,Enkele opmerkingen over de bouw van het gedicht als geheel mogen
voorafgegaan aan een gedetailleerder behandeling van het tweede achttal van
deze 16 regels.
De bouw van het gedicht wordt bepaald door de tegenstelling dag/nacht.
Hoewel dat woordpaar al meteen in de eerste twee verzen wordt gepresenteerd, kan men daar nog niet van een feitelijke tegenstelling dag/nacht
spreken. Formeel is er wel een tegenstelling, maar die ligt in „alree" en
,, ' t kriecken" enerzij ds en „soo voorby" met wat daarop volgt, anderzij ds.
Feitelijk hebben we in de eerste verzen te maken met een momentopname van
de overgang van nacht naar dag, waarvan in de eerste regel het dagbegin, in
de volgende zeven regels het nachteinde wordt beklemtoond.
1 Zwolle 1963 ; het onderhavige gedicht op blz. 23-24.
2 Ik gebruik de omschrijving „gedeelte"bier gemakshalve, zonder mij uit te spreken
over de vraag of het bier te behandelen gedicht en Van d'ure dat ick waeck als twee delen
van een gedicht of als twee zelfstandige gedichten beschouwd moeten worden.
3 Korenbloemen 1672, I, 499 ; Worp II, 166-167, daar met de titel van het handschrift
Kommerlick ontwaken.
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De tegenstelling die dus aanvankelijk slechts in aanleg aanwezig is, wordt
in het tweede achttal verzen uitgebouwd tot een expliciete tegenstelling
nacht/dag. De verzen 9 t/m 12 beschrijven, in de vorm van een terugblik,
de toestand bij nacht, de verzen 13 t/m 16 de toestand na het ontwaken.
Voor de hier aangebrachte verdeling in tweemaal acht regel mogen de
volgende overwegingen gelden
1. op het einde van regel 8 wordt ritmisch een periode afgesloten die begint
in regel 3 ; bovendien eindigt hier de vraagvorm die al in regel 1 begonnen is ;
2. de rechtstreekse aanspreking van „Sonn", „Dagh" en „Nacht" wordt na
regel 8 losgelaten ;
3. de eerste acht verzen staan in de tegenwoordige tijd, vets 9 zet in met
een verleden tijd ;
4. inhoudelijk is de verdeling
vets
verzen

1
2 t, m

8

verzen 9 t/m 12
verzen 13 t/m
f 16

dagbegin
nachteinde

toestandd

nacht
dag
g

overgang

Zoals uit deze globale verdeling al blijkt, is de schikking binnen het tweede
achttal verzen „regelmatiger" dan die in het eerste. Het is in het bijzonder
op die schikking binnen het tweede achttal verzen, dat ik hier de aandacht
wil vestigen.
Er is een evenwichtige verdeling in tweemaal vier verzen. De grens tussen
vers 12 en 13 is bij na even scherp als die tussen vets 8 en 9. Voorzover dit
een stelling is, kan men er de volgende argumenten voor aanvoeren
1. er is het inhoudsverschil dat hiervoor al is genoteerd : de vss. 9 t/m 12
geven een terugblik op de toestand bij nacht, de vss. 13 t/m 16 een weergave van de toestand na het ontwaken ;
2. daarmee samenhangend is er het verschil in tijdsvormen : 9 t/m 12 bevat
uitsluitend verleden-tijdsvormen, 13 t/m 16 alleen tegenwoordige-tijdsvormen, nog versterkt ,door „nu" in vets 13 en 14;
3. in vers 12 zijn „Mij n hert, mijn' herssenen, mijn' sinnen" grammaticaal
gesproken – derde persoon ; in vers 13 worden ze aangesproken (tweede
persoon) , in vets 14 zijn ze zelfs geIntegreerd tot eerste persoon ;
4. ritmisch en syntactisch zijn er twee perioden, die elk precies vier verzen
omvatten.
Deze wat schools-nadrukkelijke opsomming van voor ieder constateerbare
feiten was nodig om de hiernavolgende, verdergaande, interpretatie van de
verhouding van deze twee viertallen verzen aannemelijker to maken.
Die verhouding is mijns inziens namelijk onvoldoende gekenschetst met
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dag. Precies zoals het
alleen maar de constatering van de tegenstelling nacht/dag.
gedicht-als-geheel een chiastische bouw vertoont (dagbegin-nachteinde
nacht-dag) , zo is ook de schikking binnen het laatste achttal verzen chiastisch, zodanig dat het laatste viertal verzen nagenoeg het spiegelbeeld vormt
van het eerste viertal. Nagenoeg, want niet alle onderdelen schikken zich tot
een volledig symmetrisch beeld. Een en ander dient te worden aangetoond.
De op zich al opvallende enumeratie ,,Mij n hert, mijn' herssenen, mijn'
sinnen" (r. 12) trekt te meet de aandacht, doordat ze in haar geheel wordt
herhaald (r. 13) . Sprekend in termen van inhoud kan men zeggen dat
hetgeen als eindpunt diende van het een -- de nachtbeschrijving –, weer
opgenomen wordt als uitgangspunt voor het andere – de dagbeschrijving.
De eerst aanwezige eensgezindheid (r. 12) is nu afwezig (r. 14) . Vervolgens
is „hoe woelen wy van binnen" (r. 14) duidelijk de tegenhanger van
„onrust" (r. 11) ; de onrust die eerste afwezig en nu aanwezig is. En dan,
ja dan staat er in het tweede gedeelte „Hoe vallen wy te hoop" ; en het
woord hoop (acervus) staat in de derde van de vier regels, en wel in de
derde voet van die regel, vlak voor de censuur. Dat is op precies dezelfde
plaats (derde regel van eerste viertal, derde voet) als het woord „hoop"
(spes) in het eerste gedeelte. Nu kan men over het voorkomen van ambiguiteiten bij 17de-eeuwers verschillend denken, en te bewijzen valt daarbij nooit
veel, maar ik houd het er in dit geval bij deze constellatie – Loch maar op,
dat ` ik op twee geheel verschillende manieren kan, juister : moet lezen ;
namelijk : „hoe bevechten wij elkaar, raken wij slaags" (zoals Zwaan in de
annotatie van zijn bovengenoemde bloemlezing doet), en : „hoe storten wij
ons op (de) hoop, d.w.z, op alles wat maar hoopgevend is", of misschien
ook : „hoe vervallen wij tot hoop". In verband met de laatste omschrijving
vestig ik er de aandacht op, dat in vers 11 de hoop evenzeer negatief is
gekwalificeerd als „'t vreesen". Dit in afwijking van de impliciete kwalificatie
in de niet versierde vorm van de uitdrukking : „tussen hoop en vrees", waarin immers positief en negatief tegenover elkaar gesteki zijn. Huygens varieert
in de regels 10 en 11 deze uitdrukking door beide elementen negatief te
waarderen.
Wil mijn stelling dat we te doen hebben met een tot in onderdelen uitgewerkt chiasme, enige kracht van overtuiging hebben, dan zal ook „'t vreesen" in een of andere vorm moeten terugkeren. Naar mijn mening doet het
dat ook, en wel in „sluype". Het is beslist niet pour besoin de ma cause, dat
ik Zwaans omschrijving onbevredigend acht. Hij zegt ervan : [sluype t'mijnent in =) „op een ongemerkte, geheimzinnige wijze tot mijzelf terugkeer
(tot bewustheid kom) ". Maar dat lijkt me niet goed mogelijk. Immers,
„ongemerkt", „geheimzinnig" of woorden van gelijke strekking passen wel
volledig in een omschrijving van de gewone betekenis van „sluipen", maar
ze zullen daar altijd in objectieve zin gebezigd worden : ongemerkt, geheimzinnig voor anderen. Van die strekking kan bier Been sprake zijn. Nu zou
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men „geheimzinnig" subjectief kunnen opvatten : geheimzinnig voor mUzel f,
op een zodanige manier dat ik zelf niet weet hoe het precies gebeurt. Op
zich genomen is dat geen onzinnige gedachte ; maar men dient zich hier wel
te realiseren dat de laatstgegeven omschrijving een (mogelijke) interpretatie
is van Zwaans voetnoot en niet van Huygens' „sluype". Anders gezegd
niemand, ook Huygens niet, zal ter uitdrukking van „ik kom tot mezelf op
een zodanige manier dat ik niet weet hoe dat precies gebeurt" het werkwoord
„sluipen" gebruiken.
Juister lijkt het me, de lijnen van het chiasme doortrekkend, in „sluype"
de pendant te zien van „'t vreesen" en de plaats op te vatten als : „op een
vreesachtige manier tot mezelf kom". Deze lezing past goed in het geheel
van de inhoud (de „ik" durft de dag niet goed aan) en is niet in strijd met
de gangbare betekenissen van sluipen 4. Naar mijn mening speelt in het
bewegingsaspect van „sluype" ook nog de tegenstelling mee tot de werkwoorden die in vss. 9 en 10 de passiviteit zo sterk beklemtonen ; de „ik" komt
na het ontwaken uit zijn onbeweeglijkheid maar langzaam op gang.
Ik zal dat laatste als voor sommigen misschien to speculatief – niet in de
volgende schematische samenvatting opnemen.
vs. 10 vrees
afwezig
11 onrust
11 hoop
12 eensgezindheid aanwezig

14 eensgezindheid afwezig
14 onrust
aanwezig
15 hoop
16 vrees
Zoals al aangekondigd is, is het spiegelbeeld niet volmaakt. Niet alle elementen keren terug („d'ongenucht"), en de volgorde van de wel terugkerende elementen is niet volledig mathematisch („onrust” staat niet- op zijn
plaats) . Maar per slot van rekening is een gedicht geen wiskundesom.
De lezer die zich tot hier toe heeft laten overtuigen, zal ook op het laatste
punt wel met mij mee willen gaan. Dat betreft het snijpunt van de elkaar
kruisende lijnen, de as van het chiasme. Daar staat
(vs. 13) Wat scheelt het nu, mijn hert, mijn herssenen, mijn sinnen,
Wat scheelt het nu van eens !
Met Zwaans omschrijving „hoeveel scheelt het nu van eensgezindheid, hoe
ver zijt gij nu van eenstemmigheid" kan men het volledig eens zijn, althans
voorzover het de eerste helft van regel 14 betreft. De omschrijving lijkt mij
4 WNT iv. sluipen geeft „vreesachtig” niet woordelijk, maar bevat meer dan een
omschrijving die nagenoeg synoniem is.
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echter onvoldoende als weergave van vers 13 en 14a, omdat ze geen recht
laat wedervaren aan de, laat ik maar zeggen : zwaar aangezette, syntactische
constructie. Het zal er toch niet voor niets twee keer staan . Dan moeten we
het ook maar twee keer lezen. Of drie keer, als we Bever geen keuze maken
uit de volgende mogelijkheden
a. „Wat scheelt het nu" = Wat een verschil
(zie boven, waar alle „verschillen" zijn genoemd.) 6
b. „Wat scheelt het nu, mijn hert, mijn herssenen, mijn sinnen"
= wat is er nu met jullie/ons aan de hand !
c. „Wat scheelt het nu van eens" _ (Zwaan :) hoeveel scheelt het nu van
eensgezindheid, hoe ver zljt gij van eenstemmigheid.
Het feitelijke resultaat van deze (fragment-) analyse beperkt zich tot enkele
correcties en aanvullingen op tot nu toe aangenomen betekenissen. Toch lijkt
mij de (niet nieuwe, maar evenmin algemeen aanvaarde) conclusie gerechtvaardigd, dat ook in 17de-eeuwse teksten in woorden en syntagma's extra
betekenissen geactiveerd kunnen worden door de wederzijdse beinvloeding
van de woorden. Door de nodige aandacht voor de bouw van het geheel kan
men zulke extra betekenissen op het spoor komen. Of men dit close reading
noemt of niet, is van geen belang.
C. W. VAN DE WATERING

5 Overwegingen van verstechnische aard, die hier zouden neerkomen op de kwalificatie
,,stoplap" voor een hele of een halve versregel, lijke me bij em virtuoos als Huygens
niet op hun plaats.
6 De traditionele vergelijking ter uitdrukking van een absoluut verschil is : „schelen als
dag en nacht". (WNT XIV, kol. 383 geeft deze uitdrukking als eerste i.v. schelen.) Aan
die uitdrukking, hier in een soort zelfnoemfunctie, zal Huygens ook wel gedacht hebben.
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„HISTORIE” EN VEREEELDING ?

In zijn artikel in margine, Historie en verbeelding 1 , dat Knuvelder aan enkele
pagina's uit mijn inleiding bij Van der Hoops Renegaat 2 heeft gewijd, spreekt
hij van een gedachtenwisseling. Gaarne wil ik deze term inhoud geven door
op zijn opmerkingen, of liever bezwaren tegen een deel van mijn beschouwingen,
te antwoorden.
Allereerst zou ik bet misverstand uit de weg willen ruimen dat ik zoals
Knuvelder het stelt — de bruikbaarheid van Ingardens categorieen in het licht
zou hebben gesteld. Hoeveel ik ook aan Ingardens meesterlijke beschouwingen
over de ontologie van bet literaire kunstwerk s to danken meen te hebben, van
toepasbaarheid daarvan is in mijn studie geen sprake. Men kan hoogstens zeggen,,
dat ik zonder de lectuur van Ingardens boek niet tot mijn visie op de verhouding
tussen literatuur en werkelijkheid was gekomen. Maar joist op het punt waar
Knuvelder mij aanvalt, de beschouwing over de verhouding tussen historie en
literatuur in de zogenaamde „historische" romans, c.q. versverhalen, verschil ik
met Ingarden van mening Q. En voor de zuivere structuuranalyse zijn auteurs
als Lammert, Stanzel, Brown en van de ouderen Lubbock en Forster, om er
enkele te noemen, van veel meer betekenis geweest.
Een tweede, veel belangrijker punt is, dat Knuvelder al direct aan het begin
van zijn betoog (punt 2) een interpretatie aan mijn tekst Beef t, die ik althans
niet bedoeld heb. Als ik namelijk stel, dat een indeling in „historische" en
„fictieve" dingen in bet verhaal op een misverstand berust, dan bedoel ik niet,
zoals Knuvelder tweemaal beklemtoont, dat dit speciaal in De Renegaat zo zou
zijn, maar dat dit in romans, verhalen, kortom fictie, altijd zo is °. Weliswaar
ga ik bij de demonstratie hiervan uit van het versverhaal in kwestie, maar op
1 G. Knuvelder, His/one en verb Belding. Sp. d. L. 10, nr. 1, pag. 51-57.
2 A. van der Hoop jr., De Renegaat. Met inleiding en aantekeningen door dr. W.
Drop. Zwolle 1965. Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, nr. 32.
3 R. Ingarden, Des literanisclse Kunstwerk 2, Tubingen 1960.
g R. Ingarden, Des literarische Kunstwerk'2, pag. 258-261.
5 Het is dan ook de vraag of de naam „historische roman" niet meer verwarring dan
heil sticht. Deze naam is van precies hetzelfde niveau als sociale roman, oorlogsroman
etc. etc., een inhoudsaanduiding. De auteur verzamelt voor een historische roman zijn
materiaal op een wat andere wijze en hij kan eventueel met minder fantasie volstaan,
maar dit alles zijn geen principiele verschillen.
Natuurlijk kan een historische roman een soort „collage" zijn ,uit historische bronnen,
maar daarmee staat hij dan weer volkomen op een lijn met een roman volgens het
principe van Hugo Raes' Vadsige Koningen.
De ordenende werking die ook de historicus op het historische materiaal uitoefent
is van een principieel andere card dan die van de schrijver van een historische roman.
De historicus schrijft een tekst die a.h.w. verbruikt wordt {om een Hellingiaanse term te
gebruiken) : het gaat niet om zijn tekst maar om de daardoor be-doelde werkelijke
werkelijkheid.
Moeilijkheden ontstaan in mijn redenering pas, als we teruggaan tot b.v. Tacitus of
Hooft; als we hun werk vanuit mijn beschouwing zonder meer literatuur moeten noemen,
botsen we overigens nauwelijks met de bestaande praktijk...
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pag. 33, foot 2 geef ik aan, dat hetzelfde geldt voor b.v. de Leycester-cyclus
van Mevrouw Bosboom-Toussaint.
In het kort komt mijn opvatting bier op neer, dat het een letterlijk essentieel
verschil tussen literatuur en historie is, dat in historie verwezen wordt naar een
buiten dit werk om verifieerbare werkelijkheid en in literatuur niet ; deze veri
fieerbare werkelijkheid is in en door het geschiedkundige werk bedoeld. Een
stuk literatuur heeft deze pretentie niet, 66k niet als het een „historisch" onderwerp heeft. Extreem kan men stellen dat er, zodra in een tekst een fictieve
figuur optreedt, of ook maar een fictieve handeling gegeven wordt van een
historische figuur, een overgang plaats vindt uit „de" werkelijkheid naar een
fictieve wereld, al geloven we daar nog zo in. Ik bedoel daar uiteraard niet
mee, dat we binnen het verhaal van de ene wereld in de andere treden, maar
dat de hele tekst door dat ene element plotseling in zijn ware acrd getoond
wordt, als literatuur, als fictie.
Dit betekent overigens geenszins, dat literatuur daardoor alle contact met
onze werkelijkheid zou missen. De idee, die aan een werk van literatuur zichtbaar wordt, kan voor ons lezers namelijk de idee bepalen die wij van een stuk
realiteit, c.q. historie, hebben. Of omgekeerd, een op „de" werkelijkheid betrokken idee kunnen we, eventueel helderder, machtiger etc. etc. her-kennen in
de idee van een literair werk. Uiteraard is er een essentieel verschil, doordat
de idee van het literaire kunstwerk door de vastliggende structuur gegeven is,
al lukt het niet iedere lezer deze idee ook waar te nemen. In de werkelijkheid
zijn er geen vastliggende, afgeronde structuren in reeksen gebeurtenissen. Voor
zover men die meent waar te nemen ontstaan ze eerst door het ordenend ingrijpen
van de waarnemer. Maar dat ordenen doen we dan ook, uit zelfbehoud, en de
diepgrijpende werking van literatuur in ons gemoed hangt toch, dunkt me, voor
een belangrijk deel of van de mogelijkheid der „dubbele geldigheid" van de
idee. De idee van Het huis Lauernesse kan van beslissende betekenis zijn geweest
voor iemands idee van de historische hervorming.
Knuvelders ontleding van De Renegaat in gedeelten die historisch relaas
zouden zijn en andere die fictieve verhaalwereld geven, die onderling een
breuk zouden vertonen, zou uiteraard onmogelijk zijn bij aanvaarding van mijn
visie op het wezen van een verhaal. Eventuele breuken in de compositie hebben
niets te maken met de al of niet historiciteit van tekstgedeelten. Overigens zou
ik wel willen opmerken dat het zelfs niet erg waarschijnlijk lijkt, dat iemand
die Knuvelders opvattingen deelt, de eerste 45 regels zou wanen een historisch
verslag te lezen, in letterlijke zin. Titel, vignet, de bijzonder metaforische stijl
waarover ik in mijn inleiding heb uitgeweid, dit alles ademt „literatuur", zeker
voor de lezer uit Van der Hoops tijd.
Maar als men mij n beschouwingen aanvaardt doet het er zelfs niet eens toe
of een of andere lezer aanvankelijk historie voor zich denkt te hebben. Iedereen
kent die stereometrische grap j es met figuren die men op verschillende manieren
kan zien. Trekt men een hulplij ntj e, dan ligt een vlsle vast. Welnu, vanaf regel
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46 is dat hulplijntje er heel duidelijk. En van de ervaring van een breuk lijkt
me hoe dan ook geen sprake te zijn. De lezer van historische romans of versverhalen vraagt zich helemaal niet of „in welke van beide richtingen hij moet
evolueren 6, hij leest gewoon door. Hij weet nu, dat er sprake is van een oorlogstoestand, in Algiers, tussen de Fransen en Husseyn en dat de laatste aan de
verliezende hand is. Als het verhaal verspringt naar de eerste Aline-scene, dan
heeft de lezer gewoon het gevoel, dat die wel iets met de geschetste oorlogstoestand te maken zal hebben, en terecht. Maar de vraag of Aline een historische
figuur is – dus buiten het verhaal reeel bestaan heeft – is geen zinnige literaire
vraag '7.
De term brandschoon verbeeldingsverhaal, die Knuvelder hanteert als een
oppositie tot De Re'ne'ga'at, lijkt me geen verrijking van de literatuurwetenschappelijke terminologie. Wat weet ik, hoeveel kan ik ooit weten, van de impulsen
die een auteur heeft gehad voor een niet-„historische” roman ? Een krantebericht,
de levensloop van een familielid of vriend, of van hemzelf. En hoe zit het als
hij zich gedocumenteerd heeft over de gang van taken bij een strafproces, het
zeilen op zee, het gebruik van verdovende middelen ? Zijn dat allemaal vreemde
toevoegsels, als ze niet door een magische verbeelding getransformeerd worden
tot... ja tot wat eigenlijk ? Tot verhaalelementen die duidelijk niet meer gegeven zijn op-de-wijze-van-de-werkelijkheid, die niet meer „kloppen" met de
werkelijkheid ? Of gaat het er alleen om dat ze zijn opgenomen in de structuur
van het verhaal, d.w.z. op allerlei niveaus deel zijn geworden van reeksen die
onder bepaalde organisatieprincipes staan ?
En hoe zit het met de nog kleinere elementen, de woorden ? Mag een auteur
een ceder frisgroen loof geven en hem planten in een moeras ? Moet hij, als
hij een dominee als verhaalfiguur kiest niet zowel de gegevens als de beperkingen die dit woord inhoudt accepteren ? Toch wel, dacht ik, als de schrijver
tenminste gekozen heeft voor de meestgebruikte verhaalconventie, die bepaalt
dat de dingen op-de-wijze-van-de-werkelijkheid gebeuren '8 En als hij onder die
conventie Willem III in 1672 kiest, dan worden zowel de gegevens als de beperkingen nog oneindig meer uitgebreid.
De verschillen zijn groot, maar gradueel van Willem III naar een ceder. Hoe
groter het aantal gegevens (en beperkingen) is dat door een woord wordt
ontworpen, hoe meer ingevuld ook het beeld is. Hoe kleiner het aantal gegevens
is dat door een woord wordt ontworpen, hoe meer leemten er in het beeld zijn
6 G. Knuvelder, Historie en Verbeelding, pag. 53.
7 Dat de schrijver, Van der Hoop, geheel in de traditie van de „historische" literatuur
van zijn tijd wel banden met de realiteit beklemtoont, o.a. door de analogie van Fernando
en de Franse officier Sulcau, is in dit verband uiteraard niet belangrijk. Het bewijst alleen,
dat Van der Hoop niet een onmogelijk geavanceerd denker over literaire theorie was.
' 8 Natuurlijk wordt van deze conventie afgeweken ; de lezer kan overtuigd worden en
meespelen volgens een andere conventie, het sprookje, de farce, de parodie en wat dies
meer zij. Het kan ook gebeuren, dat hij weigert mee te spelen of meent dat er geen
andere overtuigende spelregels aangeboden worden. Vergelijk voor de kwestie van het
lezen volgens spelregels : A. L. Sotemann, De structuur van Max Havelaar, Utrecht 1966
(diss. Utrecht 1966), dl. I, pag. 28-32.
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en ook hoe meer vrijheid om die in te vullen. Voor de Nederlandse lezer is
Amsterdam zeer ingevuld, „het stadje X" uit een negentiende eeuwse roman
zeer beschikbaar, omdat alleen stadje de begrenzingen aangeeft. Algiers in
De Renegaat ligt er aardig tussen in : kleuriger en concreter dan X, maar met
veel meer beschikbaarheid dan Amsterdam. Hetzelfde geldt m.m. voor Dey
Husseyn, en dit heeft me ertoe gebracht te zeggen, dat Van der Hoop op
in Principe gelukkige wijze gebruik heeft gemaakt van de „incorporering" van
het „historische en reele" (men lette s.v.p. goed op de gebruikte aanhalingstekens) in de fictieve verhaalwereld. Dit is jets anders dan De Renegaat een
meesterwerk noemen : ik kijk wel uit ! Daar is waarachtig wel iets anders voor
nodig, wat misschien door de ideale structuuranalyse, die dan ook de stijlanalyse
insluit, onthuld kan worden.
De rest van Knuvelders betoog gnat vooral over de vraag wat Van der Hoop
met zijn verhaal wilde, en wat daar de gevolgen van waren – volgens Knuvelder.
Zoals deze zich tot een onderdeel van mijn inleiding mocht beperken -- ik geef
hem die toestemming achteraf volgaarne en bedoel daar niets onaangenaams
mee – zij het mij vergund niet op de rest van zijn beschouwingen in te gaan.
Ik meen dat er langs deze weg nauwelijks een bijdrage tot begrip voor het verhaal
zelf kan worden bereikt, hoe interessant een wordingsgeschiedenis ook kan zijn.
Dat de mislukking van het gedicht te verklaren zou zijn uit de wordingsgeschiedenis ervan, zoals Knuvelder wil, kan ik allerminst onderschrijven. Uit
zijn vergelijking met de ontstaansgeschiedenis van IVarschau meen ik te moeten
afleiden, dat hij dit gedicht boven De Renegaat stelt. Als hij me deze hogere
waarde nog eens zou kunnen aantonen, zou hij een knap stukje werk hebben
geleverd.
Tenslotte : Knuvelder geeft zijn artikel onder de omgekeerde titel van mijn
dissertatie. Misschien zag hij in mijn inleiding bij De Renegaat een soort verlengstuk van mijn proefschrift. Dat zou wel iets verklaren, want ik dacht toen
zo ongeveer, als hij 't me nu in de schoenen wil schuiven, overigens vriendelijk
genoeg. Ik hoop wel, dat deze gedachtenwisseling opheldering heeft gebracht,
en sans rancune.
W. DROP

NASCHRIFT
De redactie van Spiegel der Letteren stelt mij in de gelegenheid het artikel
van dr. Drop van een „kort naschrift" te voorzien. Kort onderstreept ! In kort
bestek ingaan op de principiele kwestie die hierin aan de orde is, lijkt me niet
wel mogelijk. Het artikel van mijn hand waarop dr. Drop reageert, is een klein
fragment uit een aanzienlijk bredere (mondeling gegeven) uiteenzetting over
Drops inleiding waarin Stanzel en andere auteurs over deze materie eveneens
aan de orde kwamen. Voor het door mij op schrift gestelde onderdeel was
echter een vergelijking met Ingardens opvattingen op haar plaats. Maar men

ziet tot welke misverstanden publikatie van een fragment aanleiding kan geven.
Vandaar nu hier geen reactie in `kort' bestek.
Wel nog een detailopmerking o dr. Drop mag uit mijn `vergelijking met de
ontstaansgeschiedenis van IVarschau' bepaald niet afleiden dat ik 1/arschau
boven De Renegaat zou stellen. Hij mag dat trouwens uit geen enkele plaats
in mijn betoog afleiden. Het door hem `in uitzicht gestelde' 'knap stukje werk'
zal ik nooit leveren !
Voor het overige ben ik meer dan content dat dr. Drop opnieuw de gelegenheid aangreep een hedendaagse benaderingswijze van het kunstwerk in het
licht to stellen.
GERARD KNLTVELDER
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IN DE SCHADUW VAN DE SCHADUWLOPER
Opstellen, essays, verhandelingen, dissertaties over de problematiek van de
literatuur, inz. de literaire kritiek, zijn er, sinds de Oudheid, bij tientallen, men
mag zeggen bij honderdtallen verschenen ; feitelijk te veel voor een brein om
ze alle grondig te bestuderen, zelfs om zich de vraag te stellen, als er, – als in
dit geval met De Schaduwlo per van Marcel Janssens (,,Keurreeks van het Davidsfonds", nr. 104 - 1967-1, Leuven, Davidsfonds, 1967, 257 blz. Geb. 117 F,
ing. 88 F), – nog eentje bijkomt, of het werk per slot van rekening jets nieuws
brengt, vergeleken met wat eraan vooraf gegaan is.
Ik ben er me van bewust dat „bezinning over literairtheoretische problemen,
vooral in verband met de literaire kritiek", dus „literaire theorie of algemene
literatuurwetenschap", waarvan ik nu, als schr., precies niet geloof dat die „nog
het zwakke broertje (is) onder de verscheidene disciplines van de literatuurstudie" (blz. 7) , – zijn bibliografie, en zij is „selectief ", bewijst het tegendeel, als wetenschappelijke discipline voortbouwt op oudere, verworven resultaten op
het gebied van bewuste theorie of wetenschap. Nochtans, in een tij dschrif t als
dit dat zich voordoet, samen als een periodiek voor „Nederlandse literatuurgeschiedenis", als een periodiek voor „literatuurwetenschap", betaamt het m.i.
te onderzoeken, of het zou in zijn taak tekort schieten, of en in hoever er, in
dit nieuw werk van beschrijving, wijsgerige verdieping en fundering van „het
literairkritisch fenomeen", tegelijk van „autokritiek van de kritiek", na de uiteenzetting van de „algemene beginselen", eerst van afhankelijkheid van het
verleden van bewuste theorie of wetenschap, dan van een oorspronkelijk inzicht,
een eigen, persoonlijke voorstelling of fundering kan worden gesproken. Misschien zal schr. zich in dit verband „schoren", – immers, hij zal hiermee, desgevallend, „in de wind" komen te staan, – met te opponeren dat zijn doe! eenvoudig was bedoelde bezinning te „stimuleren", hij op „bescheiden" wijze het
oogmerk had om de literaire criticus voor zijn kritisch geweten te plaatsen en
hem aan te zetten tot studie, „en nog meer studie", – er is, kon hij dit bereiken,
iets van zich „zeer gelukkig achten" (blz. 8), jets van op de vinger tikkend,
magisterachtig, docerend pedagogisme in dit boek ; – feit is, dat hij ten slotte
toch aan wetenschappelijke reflectie wil doen. Nu, wetenschappelijke reflectie
lokt wetenschappelijke reflectie uit, ik zou zeggen vooral in een werk als dit,
dat, na de hoofdstukken : I. De onvrede met de kritiek ; II. Vormen van kritiek ;
III. Fundering : 1. De esthetische waardenwereld, 2. Het taalkunstwerk, 3. Buitenesthetische standpunten, 4. De kritische integratie ; IV. Functies van de kritiek ;
V. Eigenschappen van de criticus ; VI. De objectiviteit van de criticus, in hoofdstuk VII, met Kritiek als paradox besluit. De allegorie van S. Johnson over het
godenkind van de kritiek aan het slot van het werk is, als de kritiek goede
kritiek is, inderdaad slechts een f abeltj e ; het zou hopeloos zijn, mocht dat
godenkind van de kritiek niet ergens te vinden zijn.
Voor iemand die kritiek heeft uit te oefenen op een „kritiek der kritiek" (Fr.
Martini) , dit tot goed heil, niet enkel van de „hygiene der letteren" (R.
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Etiemble), maar van de hygiene der kritiek der letteren, als in dit
geval van de hygiene der kritiek der kritiek der letteren, -- een soort
schaduwloperij dus van schaduwloperij van schaduwloperij, d.i. in de derde
macht, is een werk bespreken als dit van Marcel Janssens, dat daarbij het
midden houdt tussen half essay, half wetenschappelijke verhandeling (het heeft
iets van wat de Fransen „vulgarisation scientifique" noemen), geen gemakkelijke
taak.
Dit blijkt hoofdzakelijk uit de moeilijkheid met min of meer zekerheid te
kunnen vastleggen of en in hoever schr. afhankelijk is van oudere, verworven
resultaten, dus oudere bronnen die hij heeft gebruikt, en waarin hij, misschien
om te komen tot eigen, persoonlijke inzichten, – toch zal wortelen. Vermits hij
op sommige plaatsen van zijn boek beweert in te staan voor sommige postulaten
en thesissen, met alle correlaten vandien, doen zijn, zelfs talrijke, verwijzingen
in voetnoot of in zijn bibliografie, bier niets, of weinig of ; ik bedoel dat die
postulaten en thesissen, met alle correlaten vandien, niet altijd verantwoord zijn,
en die eveneens teruggaan op oudere bronnen, maar die dan, ter plaatse, niet
altijd warden aangegeven. Het spreekt vanzelf, het ligt aan de aard zelf van wat
vulgariserende, ook goede vulgariserende wetenschap eventueel kan bieden,
m.a.w. wetenschap voor de, al dan niet gepecialiseerde, leek. Althans van de
uitgever uit, – schr. schijnt bier slechts een gedeeltelijke verantwoordelijkheid te
dragen, – blijkt dit bij de bezorging van dit boek de bedoeling te zijn geweest ;
immers, de uitgever, precies van een reeks die, met keurwerk, op een keurlezerskring te midden van een massalezerskring gericht is, blijkt bier .intake de talenkennis, ook van die keurlezerskring, geen al te grout vertrouwen te koesteren ;
hij verzocht schr. de meeste ref erentiele citaten uit vreemde talen in het Nederlands te vertalen. Is het dan met die vreemde talen-kennis te onzent nog zo erg
gesteld ? Weliswaar, alle literaire theorie heeft zijn ,,jargon", dit in alle talen ;
nu kan men zich ieder „jargon", – b.v. dat van Roland Barthes, – eigen maken,
en dan zie ik geen moeilijkheid meer.
Dit daargelaten, blijkt m.i. uit de eerste twee hoofdstukken, De onvrede met
de kritiek, Vormen van kritiek, vooral uit par. 1, De esthetische waardenwereld,
in hoofdstuk drie, getiteld Fund ering, en waarvoor schr. in zijn inleiding een
bijzondere aandacht eist, – hij behandelt er „fundamentele vragen in verband met
het wezen van de literatuur", dit om „het ambt van de criticus enigszins duidelijk (te) maken" (blz. 7), – dat wat hij op dit gebied zijn thesis noemt (blz.
61) er een is, voor een deel van esthetische, in zijn geest artistieke (dus niet
kunstf ilosof ische, al beweert hij, in zijn inleiding, toch aan wijsgerige verdieping
te willen doen), voor een deel van fenomenologische (al komt hij bier dikwijls
tegen op), voor een deel van structuralistische aard, zulks gezien in ruim personalistische, totalitair humanistische zin ; men vindt dit alles vooral vanaf blz.
62, 70 en 74 geexpliciteerd.
Bij vergelijking van de betrokken teksten (wegens plaatsgebrek kan ik dit bier
onmogelijk in de bij zonderheden doen ; dit is seminariewerk) , blijkt schr. bier211

omtrent, afgezien van andere Franse, Duitse, Engelse, enkele Nederlandse bronnen, hoofdzakelijk afhankelijk te zijn van Gaetan Picon, L'ecrivain et son ombre,
Introduction a une esthetique de la litterature, I (1953), Roland Barthes, Le
degre zero de l'ecriture (1953, 2de dr. 1964), Essais critiques (1964), en Mike!
Dufrenne, Critique litteraire et phenomenologie, Revue Internationale de Philosophie, XVIII, 1964, blz. 193 en vlg. Critique _ et verite (1966) van Roland
Barthes wordt hierbij, in voetnoot of in de bibliografie, niet genoemd ; evenmin
Phenomenologie de rl'experience esthetique (1953) en Le poe'tique (1963) van
Mike! Dufrenne.
Zo vindt men al, in L'ecrivain et son ombre van Gaetan Picon 1, vergeleken
met De Schaduwloper van Marcel Janssens, al is het alleen met par. 1, De
esthetische waardenwereld, de fundamentele ideeen terug, nl. thesis, ontwikkeling
van de thesis, postulaten en correlaten, die de onderbouw vormen van zijn boek.
Ik laat er hier enkele volgen, met verwijzing tussen haakjes, eerst naar Janssens, dan naar Picon, waar ze te lezen zijn. Het betreft o.m. de opvatting dat er
geen kritiek is zonder theorie van de literatuur, althans zonder een theorie van
de literatuur die als impliciete, aprioristische, normatieve norm, als de norm bij
alle beoordeling, waardenbepaling, dan ook literaire evaluatie fungeert (blz. 58,
60; 253, 290) ; dat literaire evaluatie niet te verwezenlijken is uitgaande van
een bepaling, een definitie van de literatuur, enkel van een omschrijving, een
,,geestelijk beginsel", dat alleen kan rekening houden met een soort „communis
opinio", die „een soliede basis blijkt waarop met vrucht kan gewerkt worden"
(blz. 59 ; 26, 72, 84) ; dat literatuur een „waarde" is, en haar functie er
slechts in bestaat „zichzelf" te zijn (blz. 61 ; 50, 86, 111, 149) ; dat kritiek
eerst de autonomie, de autocratie van de literatuur dient te erkennen (blz. 61 ;
157), dan als ervaring van een literaire waarde is te beschouwen (blz. 61 ; 275,
302), eindelijk die ervaring ;van een literaire waarde een esthetische, d.i. artistieke ervaring is, dus gebonden aan het feit van : „op de wijze van de kunst'',
wat orde, vorm, structuur, „geschouwde symboliek" van die structuur betekent
(blz. 62, 65 ; 35, 85, 135, 194, 247, 269, 278) ; dat „geschouwde symboliek"
van die structuur hierbij geen kwestie kan zijn van beschouwing (contemplation),
maar gewoon van waarneming (perception), voorts intultieve waarde-ervaring
(experience esthetique) van het eigene, de artistieke, esthetische specificiteit
van de literatuur (blz. 65 ; 41, 43) ; dat literaire evaluatie heeft rekening te
houden met het hele spanningsveld tussen „eigen waarde" en, al dan niet,
„geintegreerde instrumentale waarden", het bekend „surplus van waarden", dus
1 Picon schrijft : « L'oeuvre – et singulierement 1'ceuvre litteraire }--, des qu'elle rencontre
un regard, appelle irresistiblement la conscience critique : celle-ci l'accompagne comme
l'ombre suit chacun de nos pas >> (blz. 11, 228). Vandaar zijn titel. – Janssens schrijft.:
,,Men mag de criticus voor mijn part een passieve schepper noemen die slechts reageert
op stimuli buiten hem ; maar indien hij niet aardt naar de kunstenaar – zonder daarom
aan hem gelijk te zijn – is hij er niet toe geroepen de schepper als schaduwloper te volgen,
laat staan hem met een bevoegde oordeelsuiting voor te kunnen gaan". „De kritiek volgt
inderdaad de scheppende kunstenaar in diens schaduw" (blz. 14, 29, 156, 178, 179).
Vandaar zijn titel.
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van buiten uit (blz. 62 ; 84) ; dat literatuur als een geheel, een totaliteit, een
totalitair bepaalde eigen wereld is te beschouwen, die als zodanig functie is van
de hele personalistische, humanistische mens, kortom van het leven, in zijn
geheel, maar specifiek ervaren „op de wijze van de kunst" (blz. 74 ; 74, 78,
80) ; dat literatuur, als zodanig, een object is dat, tegelijk objectief en subjectief,
kan worden benaderd, maar dan vooral kan worden „besproken", een, al dan
niet, individueel „antwoord" uitlokt ; vandaar een andere spanning, een integratie van diverse waarden, ten slotte een paradox (blz. 71, 128 ; 244, 280, 302,
306) ; dat literatuur beeld is van een integratie van „grondstoffen", bedoeld is
extra-esthetische, d.i. extra-artistieke „grondstoffen", in een waardevolle schepping die een „unieke vormstructuur", een „gestalte" betekent (blz. 77 ; 162,
163, 163, 189) .
Het is er mij niet om te doen speciaal in te gaan op de opvatting van de
,,onvrede met de kritiek" (blz. 9), waarover ook Picon het dikwijls heeft (blz.
11, 85, 228, 240, 284), – het is een algemeen geconstateerd verschijnsel, evenmin of en toe een beeld dat ik bij Picon terugvind, dat van het „geheim"
van de intuItieve kennis dat het „heim" is van de kunstbeleving (blz. 74 ; 164),
dat van de kritiek die reflectie is over een kunstwerk, „vu a travers un temperament" (blz. 31 ; 280), – er blijven ons allen dergelijke interferenties in het
hoofd hangen ; – ik wil slechts de aandacht vestigen op het feit dat m.i., zoals
ik zei, heel wat inzichten, opvattingen, oordeelvellingen van schr., althans in
het begin van zijn boek, wortelen in de hoofdstukken L'^uvre comme conscience,
L'experience esthetique et le jugement, L'experience de l'ceuvre, L'esthe'tique et
l'analyse des formes, L'esthetique et la critique, L'esthetique comme methodologie du jugement, er zijn er andere, – van L'ecrivain et son ombre van Gaëtan
Picon. Men zal me wellicht de vraag stellen : waarom precies bier, in dit ene
werk, en niet ergens in die massa andere werken over het probleem, die schr.
in zijn bibliografie opgeeft ? Ik kan daar alleen op antwoorden : omdat ik ze
bier in dit ene werk, – en dat ik ken, – terugvind. Zeker anders voorgesteld, en
gef ormuleerd ; maar de grond van de taken, de onderbouw, is dezelfde.
Het onderzoek naar de afhankelijkheid van De Schaduwlo per van Marcel
Janssens van andere bronnen, nl. de geciteerde werken van Roland Barthes en
Mike! Dufrenne, – het is wetenschappelijk niet mogelijk, dat er niet nog andere
zijn, maar ik onderzocht die niet, – leidt tot dezelfde resultaten als de pas
genoemde, in het bijzonder wat betreft de esthetische of artistieke, fenomenologische en structuralistische onderbouw van zijn boek. Om het bij Barthes te
houden, die hij alleen enkele keren citeert, r- Critique et verite van Barthes, verschenen in 1966, heeft schr. blijkbaar niet meer kunnen te pas brengen ; wat een
schattig, verstandig, ter zake doende boekje, tegelijk een intelligent antwoord op
de eigenwijze academische banbliksems van R. Picard, in Nouvelle critique ou
nouvelle imposture (1965) ! – en wel bij zijn Essais critiques (1964) . Ook bier
zijn er postulaten en correlaten te ontdekken, die schr. in De Schaduwlo per,
vooral dan vanuit opstellen als Les deux critiques, Qu'est-ce que la critique ? en
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Litterature et signification, heeft kunnen doen overgaan. Zo vooral de ideeen dat
het hoofdzakelijk de intrinsieke, functionele, structurele, fenomenologische kritiek is, wat Barthes de „critique immanente" noemt, die ertoe komt het literair
werk, niet te verklaren, maar te omschrijven (blz. 82 ; 251); kritiek tegelijk
kritiek van het literair werk, maar ook kritiek van zichzelf, het zichzelf van de
criticus, en wel de criticus in de wereld betekent (blz. 69 ; 254) ; kritiek op
zoek heeft te gaan naar waarden (validites), en niet naar waarheden (verites), en
een waarde is een sluitend systeem van zinvolle tekenen, vormen, een betekend
systeem, in dit geval in taal (blz. 65, 145 ; 255) ; kritiek, als gevolg hiervan,
een spanningsveld is waarop objectiviteit en subjectiviteit, historie "en existentie,
iets totalitairs en iets individueels elkaar kunnen tref f en, als zodanig tot dialoog
kan worden (blz. 72, 257). Waar schr. afrekent met het verschij nsel literatuur
als vlucht, terugtocht, leugen, mauvaise foi, spel (blz. 65, 67) , hier ook conf irmeert (of infirmeert) hij standpunten die Barthes, ook tegenover dergelijke
problemen, inneemt (blz. 254, 271) . Het standpunt van de literaire, esthetische
of artistieke waarde als een reductie of neutralisatie in de spontane ervaringswereld, maar die dan toch, paradoxaal genoeg, een hoewel geneutraliseerde,
waardevolle waarde betekent (blz. 65), stamt regelrecht (de schr, is er zich van
bewust) uit de fenomenologie, en vindt men, zowel bij Dufrenne, als bij Barthes
terug. Zoals Barthes het meent, is hier Been sprake van tegenstelling tussen het
fenomenologisch en het structuralistjsch standpunt ; dit denkt ook Dufrenne.
Beide zijn op elkaar aangewezen, en kunnen elkaar diensten bewij zen ; Dufrenne
heeft ons dit te Luik, op een Colloque international d'esthetique et des sciences
connexes, in het kader van een reeks „Methodes nouvelles d'approche de fart"
(24-26 okt. 1966), en wel in een mededeling getiteld Structuralisme et phenomenologie dans la critique, overtuigend weten uiteen te zetten.
Het taalkunstwerk, par. 2 van het hoofdstuk Fundering (blz. 80), brengt m.i.,
– althans op internationaal niveau, wat ons yak betreft, – weinig meer dan dat
waarmee we theoretisch reeds kennis maakten, dus praktisch wisten. Het is
inderdaad bekend dat er, in de eerste helft van de 20ste eeuw, in het bijzonder
sinds Saussure met zijn principiele dichotomie Langue - Parole, ook met de
opkomst van existentialisme, fenomenologie en structuralisme, ellenlange discussies hebben plaatsgehad, zo dat het op een rad voor de ogen-draaierij is
gaan lijken, omtrent problemen als : „Literatuur is taal" ; literair creatief zijn is
,,het aanzijn geven aan zin en waarde in 'georganiserede' of 'verdichte' gedaanten
van het woord" ; het „denotatief" karakter "van de wetenschappelijke taal en het
,,connotatief" karakter van de literaire taal (niet enkel bij Wellek en Warren,
die schr. citeert, ook bij Barthes is dit te vinden, nl. in zijn Elements de semiologie ; cf. Le degre zero de l'ecriture, blz. 163 ; eveneens in zijn Essais critiques,
blz. 273) ; voorts problemen als die van „cette immanence du sens au sensible"
van Dufrenne, geciteerd door schr., als het om het literair taalgebruik gaat ; de
antinomie tussen literatuur als communicatie (Sartre) en literatuur als absolute
poezie, of „poesie pure" (Valery) ; de diverse pogingen om met werkhypothesen
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en begrippen als concentratie, selectie, coherentie, uniciteit, densiteit, complexiteit, ambivalentie, verder samenhang, gaafheid, openheid, enz, het feit van de
,,onverbrekelijke eenheid van inhoud en vorm", -- de „terminologie van de
schoolvos", – een concretere artistieke, esthetische inhoud en vooral waarde te
verlenen ; het verschijnsel van de literaire schoonheid als resultaat van „tot
symboliek verdicht taaleigen (om) op een unieke manier de mens (te) laten
woord zijn", wat voert tot de artistieke, esthetische authenticiteit van het taalkunstwerk, – voor schr. de „wezenlijke norm", – in laatste instantie tot het
geindividualiseerd stijlkarakter van het taalkunstwerk, derhalve de noodzakelijkheid van stijlkritiek en stijlonderzoek, – voor schr. „de meest essentiele literairwetenschappelijke discipline". In dit laatste verband heb ik me een principiele
vraag gesteld : hoe kan schr. eerst eisen dat bewuste discipline de literaire kern
van het literair taalkunstwerk dient te raken, en dan beweren dat literaire stiji
een „ineffabile" is, en niet kan gerationaliseerd worden (blz. 96) . Alle wetenschappelijke discipline is Loch rationalisatie ; wat dan als er alleen dat „inef f abile", wat niet kan uitgedrukt worden, onuitsprekelijk is, moet worden gerationaliseerd, d.i. als er niet te rationaliseren valt ? Of is wat schr. het eigene, de
esthetische waarde van het literair taalkunstwerk, nl. „de intultief geschouwde
symboliek der vormen" noemt (blz. 65), soms te rationaliseren, dus voor de
criticus en de literatuuronderzoeker, wat men heet wetenschappelijk te kennen ?
Beschrijvend, statistisch, mechanistisch, met de computer ? Of zo maar, bij
benadering ? Ik heb zo het idee dat men, in ons yak, dikwijls vergeet dat wij,
wat de Fransen zo gevat noemen, „une science morale", „une science humaine"
beoef enen ; de Sorbonne geeft ons nog altijd het voorbeeld : in de Grand
vestibule hebt u voor u, aan een kant links de Galerie des sciences, aan de andere
kant rechts de Galerie des lettres ; ertussen in, – het is allemaal symbolisch te
zien, gestructureerde vormentaal, – is er het verbindingsteken, het Grand am phitheatre. En het geheel ligt aan de rue des Ecoles, – een symbool te meer, d.i.
waar men, aan beide zijden, aan wetenschap doet.
Dit punt voert ons naar par. 3, Buiten-esthetische standpunten, waar schr.
achtereenvolgens, op gebied van literatuur en literaire kritiek, het moreel, religieus, geengageerd, mystiek, hedonistisch, metafysisch, psychologisch, psychoanalytisch, sociologisch, sociocultureel standpunt bestudeert. Het is vooral zlj n
onderzoek naar de betekenis van de hedonistische kritiek, dat me hier treft, kritiek die erop uit is emoties, gevoelens, impressies op te wekken, dit in functie
van „de intensiteit der overgedragen emotie", – voor haar is kunst immers,
,,spiegel van het leven", – en waarvan hij zegt dat zij aan „mimetisch bedrog"
doet, dat z.i. „te weinig als buiten-esthetisch wordt afgekeurd" (blz. 112) . Goed.
Maar hoe zou die afkeuring, afkeuring van „een valse leer", in de grond kunnen
worden verantwoord, vooral door iemand, als schr., die principieel poneert dat,
zij het „op de wijze van de kunst", kunst iets is, – „een complexe beleving", -waarbij iemand zich „door iemand" aangesproken voelt, dit „van mens tot
mens", men kunst „als mens" ervaart, kunst „esthetisch openbaar-worden" is,
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maar „van mens-zijn, van leven", in de kunst „op de eerste plaats de
mens" interesseert, zij het „in zover hij artiest is", ten slotte in de evaluatie
,,wat in het kunstwerk leeft"t" betrokken dient te worden ? Als dit zo is, – en het
zal zo wel zijn, dan acht ik het heel normaal, zelfs onvermijdelijk dat het „de
hele mens" is (blz. 98), die de hedonistische criticus interessert, ook de metafysische criticus, men noeme hem metacritisch, zoveel men wil. Als bier verwarring is van buiten-esthetische en specifiek-esthetische beleving (blz. 112) , dan
is die, zoals schr. dit wil doen, niet zo maar als „bedrog" te kenmerken ; zij
is het logisch gevolg van het initiaal ingenomen standpunt, nl. dat literatuur, ja
total, kunst is, maar „op de eerste plaats" (blz. 100) de mens hierbij als interesseobject betrokken is. Wat is er menselijker dan literatuur, die, zij het „op de wijze
van de kunst", menselijk verlangt te zijn. De hele volgende par. 4, De kritische
integratie, waarin schr. pleit voor een harmonisch samengaan van verschillende
kritische standpunten, incluis „`menselijke' waarden en maatstaven", – het is
,,onvermijdelijk", confirmeert dan toch de antihedonist (blz. 119) , – komt
hiermee ten slotte slechts op losse schroeven te staan. Hij is bier zelf van bewust ;
daarom zijn pleidooi voor verantwoorde taakverdeling, team-work, die wellicht
al even moeilijk zal zijn te verwezenlijken als „een zo inclusief mogelijke integratie van kritische gezichtspunten" (blz. 118) in die waanvoorstelling, nl. de
ideale, tegelijk pluralistische en totalitaire, exhaustieve criticus. Vermits tegenover de entiteit van het literair kunstwerk niet de entiteit van de ideale criticus
kan worden uitgespeeld, dan nog liever, ook op dit gebied, het gezegde van
Sallustius : Faber quisque fortunae suae.
Zoals schr. het in zijn inleiding zegt, illustreren de laatste vier hoof dstukken
van zijn boek feitelijk slechts de „algemene beginselen", uiteengezet in het
hoofdstuk, getiteld Fundering ; ze vloeien voort uit het „theoretische middenstuk"
Jammer genoeg voor de strikte oorspronkelijkheid van het werk, vind ik in
hoofdstuk IV, Fun cries van de kritiek, al te veel terug, misschien anders geordend en ingekleed, van wat Mikel Dufrenne zo gevat en sluitend, goed geteld
achttien bladzijden, in zijn opstel Critique litteraire et phenomenologie, precies
over bedoelde functies heeft weten mee te delen. Hij ziet er drie : „eclairer",
„expliquer", „juger" ; Janssens ziet er vijf : het literair kunstwerk „verstaan"
het als nieuwe (of oude) literaire waarde „bewaren" ; het in „pedagogische"
zin interpreteren en evalueren voor de lezer ; het (de „belangrijkste tank") kritisch „evalueren" van de literaire waarde van het literair kunstwerk („een van
de neteligste problemen van de literaire theorie") ; het beoefenen van de kritiek
als „nut", dus gericht op een praktisch nuttigheidsdoel.
,, Eclairer", „instruire le public en degageant le sens de l'ceuvre", m.a.w.
,,comprendre", „dechiffrer", „traduire en un langage plus clair" bij Dukenne
(blz. 195), het is wat Janssens verstaan noemt in de betekenis van interpreteren,
explicatie van het impliciete, maar dan het waardevol impliciete; verstaan in
die betekenis, -- verstaan kan ook verklaren betekenen, – gaat niet zonder
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waardebeoordeling (blz. 132). „Expliquer", „considerer 1' oeuvre comme un
objet, comme le produit d'une activite creatrice, comme un produit dans le
monde de la culture", dit volgens causaliteitswetten, is voor Dukenne jets
anders ; het betreft niet het werk als zodanig, wel al wat het werk niet is (blz.
195) ; het is wat Janssens verklaren noemt, funderen in zijn biografische, historische, culturele oorzaken of ontstaansgronden ; zijn argumenten zijn bier dezelf de als die van Dukenne (blz. 141) . – „Juger", d.i. het werk beoordelen,
,,comme objet, comme tout produit, comme tout bien de consommation", dus
met zijn waarde, is voor Dukenneweer jets anders (blz. 196) ; het is wat
Janssens het kritisch evalueren noemt, in de zin van schiften, onderscheiden, nl.
van wat „binnen de opzet en de grenzen van het werk geslaagd" is (blz. 145) .
Het is in het bijzonder wat dit laatste punt betreft dat Janssens, – die Dukenne
aandachtig gelezen heeft, – eerst van hem afwijkt, dan een interpretatie van het
waardeoordeel voorstelt dat hij niet-fenomenologisch wil (hij keert zich heftig
tegen al wat fenomenologische kritiek is (blz. 151) , vooral omdat zij het
waardeoordeel „tussen haakjes wenst te zetten") , maar in de grond f enomen®logisch is. Ik zou zeggen dat hij een fenomenoloog is, „qui s'oublie" .
Ik verklaar me nader. Janssens wijkt van Dukenne af, vooral daar waar de
eerste het kritisch evalueren als de „belangrijkste taak" van de criticus erkent,
de tweede, – van fenomenologisch standpunt uit, – die taak wil beperken, er de
vermoedelijke resultaten van wil relativeren. Daarom diens voorkeur voor het
„eclairer" (het verstaan), dan voor het „expliquer" (het verklaren), maar dan
volgens een dubbele methode, die van de „explication obj ectivante", en de
,,explication subj ectivante" ; het is het verstaan dat, volgens hem, het verklaren
en het waardeoordeel dient te leiden (blz. 207). Nu wil het feit, dat Janssens
hiertegen tekeer gaat met zijn accentueren van het waardeoordeel, daarom de
fenomenologische kritiek „onmogelijk een volwaardige norm van kritiek" kan
noemen, precies omdat de fenomenologie alleen de „zaken zelf", d.i. „het werk
en het werk alleen" viseert (blz. 151) . Best, maar wat doet Janssens anders, ik
bedoel het werk aanvaarden met haar eigen norm (hij noemt dit „hypertrof ie
van in zichzelf berustende interpretaties") , als hij in de hele loop van zijn werk
op het eigene, het eigenaardige, het zichzelf en in-zichzelf, de autonomie, de
autocratie, de „intuitief geschouwde symboliek der vormen" (i.c. de esthetische
waarde), de „zin en waarde in 'georganiseerde' of 'verdichte' gedaanten van het
woord", enz, het hoofdaccent legt ? Is dit soms geen fenomenologische kritiek ?
Of is een waarde tegenover een andere uitspelen, een artistiek fenomeen tegenover een ander, een „eigenwettigheid en eigenwaardigheid van artistieke structuren" tegenover andere, en die vergelijken, classeren, taxeren, soms niet aan
fenomenologische reductie en neutralisatie doen ? Ik herhaal, er zit in hem een
fenomenoloog, „qui s'oublie" .
Dat Janssens nog op andere plaatsen van zijn werk in het opstel van Dukenne
wortelt, – het is of het opstel, naar de geest, soms naar de letter, in zijn boek
is overgeheveld, gebeurlijk zonder de nodige verwijzing, b.v. blz. 206 bij
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Dukenne over het „rever avec le poeme" bij Bachelard, blz. 154 bij Janssens
over het „dromen met het gedicht mee" bij Bachelard, kan voorts in de
bijzonderheden bewezen warden. Dit wat betreft het paradoxale feit van de
tegelijk geneutraliseerde en niet-geneutraliseerde, d.i. gevaloriseerde waarde van
het esthetisch literair object (blz. 66 ; 197) ; het verschil dat Janssens, na
Dukenne, maakt tussen twee aspecten van de waarheid van het literair taalkunstwerk, nl. de immanentie van de zin ervan ondergeschikt aan het zintuiglijke
ervan, en die beide een ondeelbare eenheid vormen, anderzijds de noodzakelijkheid dat die eenheid beleefd wordt door een enkelvoudig, individueel bewustzijn
(blz. 82 ; 202) ; het verschijnsel dat erin bestaat dat het literair taalkunstwerk
niets anders is dan een „ant-woord" op het „woord" als een zekere uitnodiging
tot spreken, een zekere provocering (blz. 128 ; 205) ; de opvatting van de
onuitspreekbaarheid, het „ineffabile" van het literair kunstwerk, en dat er de
eigenlijke literaire waarde van uitmaakt (blz. 74 ; 205) ; en meer dergelijke
bijzonderheden, die schr., het spreekt vanzelf, uit andere bronnen kan hebben,
maar die dan toch alle, als in een notedop, in het opstel van Dukenne zijn terug
te vinden.
Intussen weet Janssens ons in de volgende hoofdstukken, zeer eenvoudig, soms
zeer gevat, maar zoals ik meen te hebben kunnen aantonen veelal al te slaafs
gebonden aan zijn wortels, – indien zijn werk een „gezicht" heeft, dan is het
zeker dat niet, maar zijn manier de problemen te belichten, nog andere aspecten van de kritiek aan te tonen. Dit dan steeds in functie van de goede, ideale
criticus, eveneens het paradoxale van de kritiek.
Zo in het hoofdstuk Eigenscha p pen van de criticus, waarin hij het heeft over
de begaafdheid, de kennis, het schrijf talent, de coherentie en de moed, die de
criticus aan de dag dient te leggen om het ideaal te benaderen. Hier komt er de
zgn. levenskritiek weer eens bekaaid af, o.m. die van E. R. Curtius, dit omdat
ze zich „te ver van haar object" zou verwijderd hebben, dit niet meet „in zijn
eigenwaarde diende", maar gebruikte „als afstootblok voor een sprong naar
`hogere' sferen" (blz. 185) ; men begrijpt dit niet, vooral vanwege iemand als
schr. die toch de hele menselijke waarde van het literair kunstwerk poneert ;
dit betekent voor mij personalisme en universalisme incluis, dus ook metafysische, metacritische reflectie.
Het hoofdstuk, De objectiviteit van de criticus, is natuurlijk het kapittel waarop de lezer, van in het begin, nieuwsgierig en angstig zat te wachten. Niet
omdat men het „tegenwoordig liever vermijdt of liever in andere termen zal
stellen" (blz. 195), maar omdat dit probleem, in welke vorm ook, en wel in
functie van de ideale criticus, gewoon onoplosbaar is. Vooral, vooral als men de
verdediging op zich genomen heeft van de evaluerende kritiek, dus het ten slotte
persoonlijk, personalistisch waarheidsoordeel, zelfs tegenover een object, dat is
zoals het is, maar dat men beleeft, ervaart, om een woord te riskeren bedialogeert.
,,Werterlebnis", best ; maar waarvan in dat object, dat is zoals het is ? „De
totale zin" van het literair taalkunstwerk ? Wat is dat ? Vanaf welk moment
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blijft die verborgen ; vanaf Welk moment blijkt die ? Tot waar gaat de subjectiviteit op dit niveau; waar begint de objectiviteit ? Natuurlijk, „het definitieve
is niet van de orde van de kritiek" (blz. 207), en schr. betreurt dit terecht niet.
Kritiek is relatief, perspectivistisch, plausibel ; maar waarom dan, als besluit en
wensdroom, toch nog naar een „middenpositie'' verlangd en gezocht, een „verbinding van de twee vormen" : objectiviteit als „rechtvaardigheid, als restitutie
van wat men kreeg" (wanneer is er restitutie ?) , voorts objectiviteit als „obj ectiverende neerslag van een in wezen subjectief Erlebnis dat door een object wordt
uitgelokt en geleid" (wanneer is er Erlebnis ?) (blz. 220). Wat mij betreft, ik
kan in dergelijke „middenpositie" niet geloven ; voor mij geldt slechts wat men
misschien een exclusievo positie kan noemen, en die is : niet beoordelen, maar
waarnemen of, hoe en waarom langs de buitenkant, d.i. de structurerende, metaforiserende, symboliserende of mythiserende vormentaal, kan worden doorgedrongen tot de binnenkant, d.i. de zin van dergelijke vormentaal. Ik geloof dat dit
alles is wat men menselijkerwijze, dit betekent analytisch, objectief, dus wetenschappelijk in dit verband kan doen, zelfs indien men hiervoor op een Bull of
IBM een beroep moest doen. Liever dan toch wat mij de computer geeft als
vorm-van-zin, dan mijn individueel bewustzijn als (ver) vorm (ing) -van-zin ; ook
dat is een waarde, maar dan Been ervaringswaarde, al kan die er gebeurlijk, als
niet ter zake doende controle, bijkomen. Zou hiermee het avontuurlijke, ambigue
of paradoxale van de kritiek niet kunnen worden geneutraliseerd, in de beste
gevallen opgeheven, en het doxale ervan worden gered ? Wat men vergelijk,
verzoening der standpunten en methoden, ook paradoxale labiliteit op dit gebied
noemt, – daarbij het „vluchtig raakvlak weliswaar" ! – derhalve de „combinatie
van contraire ondernemingen" (blz. 227), heeft me altijd zeer sceptisch gestemd.
Tenzij men, als bij Menno ter Braak, de coexistentie „in het evenwicht van de
paradox" cultiveert ; maar dit lijkt me dan toch eerder zweven boven jets dan,
met de beste bedoelingen van de wereld, streven naar jets te zijn. Persoonlijk
kan ik een „ironische spelsituatie", het dialectisch spel van „zelf of f irmatie en
zelfondervraging" op dit niveau best apprecieren, ook dat van de „zekerheid" en
de „nooit bevredigend te beantwoorden vraag", de zegen en de kwaal van de
kritiek (blz. 236). Maar zou de schaduwloper, ook de schaduwloper van de
schaduwloper, er zo kwaad bij gediend zijn, indien hij nu eens buiten de schaduw
van zijn man ging staan, en het literair taalkunstwerk nu eens, langs zijn vormvan-zijn, in zijn zin-van-zijn trachtte te bereiken ? Het heeft me de hele tijd bij
de lectuur en studie van dit werk verwondert dat schr. niet meer en grondiger,
– hij kent het werk, – zijn licht is gaan opsteken bij W. Muller-Seidel, en wel
tlichkeit
in diens bock Problenae der literarischen Wertung, Uber die wissenschaftlichkeit
tlichen Themas (1965) . Trouwens ook, maar dit dan op een
eines unwissenschaftlichen
ander gebied, bij, -- niet geciteerd, maar ik vermoed dat hij dit werk toch kent, S. Doubrovsky, Pourquoi la Nouvelle Critique, Critique et objectivite (1967),
weldra gevolgd door Critique et subjectivite. Langs dergelijke wegen zouden we
dan die opvatting van de literatuur en de kunst als „epifanie van mens-zijn",
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of „epifanie van de geest", (blz. 69, 92, 117, 152), – van welk Frans schrijver
is weer het woord ? – met rust kunnen laten. Welke kritische aarde brengt dit
aan de kritische dijk ?
Hoe dit praktisch to verwezenlijken is ? Dat is een ander probleem, ten andere
van methodische en methodologische aard, en dat een ander boek dan De
Schaduwloper van schr. zou vergen. Immers, op het ogenblik staan we met de
problemen, die schr. heeft behandeld, midden in de literaire theorie of de
algemene literatuurwetenschap, en die is reflexief, discursief van natuur, ten
minste in haar laatste gronden. Hoe dit ook zij, zoals uit bovenstaande overwegingen over de problematiek van de kritiek, die van de (auto)kritiek der
kritiek, – mede die van de kritiek der kritiek der kritiek, – blijkt, wij staan
hiermee op een gebied waarop afhankelijkheid van voorgangers laten we zeggen
regel, oorspronkelijkheid en persoonlijkheid laten we zeggen uitzondering is.
Veel van wat schr. in zijn boek zegt, – althans, als hij het niet speciaal over
het taalkunstwerk heeft, dus over het kunstwerk in het algemeen, – had hij met
even geldige redenen over alle andere vormen van artistieke kunstschepping,
muzikale, plastische, architecturale, enz. kunnen zeggen. Voorts blijkt het dat
zijn werk op basis van enkele duidelijk aanwijsbare bronnen, nl. 'icon, Earthes,
Dufrenne, e.a., is opgebouwd, althans vanuit enkele duidelijk aanwijsbare
bronnen is gedacht, en geschreven. Eindelijk is er de vraag, of en in hoever
De Schaduwlo per van schr. voor het Nederlands taalgebied, anderzijds op internationaal vlak, -- literaire theorie, algemene literatuurwetenschap is toch theoretisch, algemeen, dus internationaal gericht, – jets nieuws brengt, een nieuw
gezichtspunt, een nieuwe theorie ? Misschien was dat laatste ook niet de bedoeling ; immers, de bedoeling was bezinning opwekken, het kritisch geweten van
de criticus en de literatuuronderzoeker wakker schudden. Indien dat zo is, dan
blijkt eerst dat het werk, op internationaal vlak, geen internationale pretenties
heeft; blij f t zijn belang op Nederlands taalgebied. Hier kunnen we gerust zij n ;
na wat, in ons yak, J. Aerts, Fr. Baur, J. G. Bomhoff, S. Dresden, H. A.
Gomperts, G. Knuvelder, K. Meeuwesse, J. J. Oversteegen, P. N. van Eyck,
A. Verwey, S. Vestdijk, e.a., – ik mis bier ongaarne C. de Deugd, M. Nijhoff,
C. F. P. Stutterheim, H. P. H. Teesing, e.a., – wat de problematiek van de
kritiek en de literatuur betreft hebben gebracht, kan inderdaad gezegd worden
dat het werk, met alle reserves vandien, ongetwij f eld tot bedoelde bezinning,
bedoeld kritisch gewetensonderzoek aanzet. Er is echter geen bezinning, geen
gewetensonderzoek zonder een ja, of een peen; het is de zegen en de kwaal
van alle kritiek (blz. 236), of die nu gewoon kritiek, kritiek der kritiek, of, in
de derde macht, als in dit opstel kritiek der kritiek der kritiek zij.
M. RLTTTEN
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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 1966-1967
Vrije universiteit te Brussel
Licenti aatsverhan d elingen :
Boden, Nadine : De hekeling van het Nazisme bU Jan Gresho f f .
Cliquet, Eliane : De structuur van „De Kapellekensbaan" en „Zomer te TerMuren" van L. P. Boon.
Colle, Michelle : De poezie van Ben Cami van 1950 tot 1958.
Decochez, Jean-Pierre: „De Donkere Kamer van Damocles". Een roman van
TV. F. Herman..
De Decker, Jacques : Het toneel van Hugo Claus van „Mama, k jk, zonder
Handen" tot ,,Thyestes".
Dupuis, Michel: Hubert Lampo en het Magisch-Realisme.
Fronsee, Isabelle: „T jd en Mens". Ted schri f t van de Nieuwe Generatie (19491955) .
Hellemans, Dina : De thematiek en de vorm in de poezie van Richard Minne.
Jansseune, Laetitia : „Het Boek ail f a" van No Michiels. Stuctuuranal yse.
Neirinckx, Francaise : Sociale aspecten in het werk van E. Zetternam.
Rillaerts, Paul : „De Versierde )hens", een novellenbundel van H. Mulisch.
Them^atiek en structuur.
Doctoral^e dissertatie
Jansen-Sieben, Ria : „De Natuurkunde van het Geheelal".
Rijksuniversiteit te Gent
Licentiaatsverhandelingen :
Beke, Frans : De Gentse volksletterkunde in de twintigste eeuw, inzonderheid
het volkstoneel. Bjjdrage tot de studie ervan.
Bontinck, Paul : Reimond Stns. Een bjdrage tot de studie van zjjn leven en
werk.
Dalle, Rita :.De Gezellestudie tussen 1930 en 1960.
Gevaert, Geert : Desire Delcroix, Vlaams letterkundige en ambtenaar 1823-1887.
Houthuys, Francoise : Karel Lodewjjk Ledeganck (1805-1847). Een b^drage tot
zjjn leven en werk.
Mullaert, Peter: Het leven van de H. Hilarion naar een Middelnederlands
„Vaderboec" uit de 15e eeuw. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen
en glossarium.
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Muys, Paul : Het werk van Achilles 1Vlussche. Proeve van karakteristiek (met
bibliogra f ie) .
Puts, Freddy : De ref ereinenbundel van Adriaen Wils 1599-1600.
Doctoral^e dissertatie
Claeys, Roger : hfatth jjs de Caste/ems „Const van Rhetoriken". Proeve van tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.
Katholieke Universiteit te Leuven
Licentiaatsverhandelingen :
Aerts, Yvonne: Multatuli en de B j bel.
Debbaut, Romain: Gsutaaf Vermeersch. Een mono gra f ie.
De Vos, Jozef: „Fundament van den kerstenre Gheloven". Inleiding en tekstuitgave.
Hermans, Luc: Het eenzaamheidsmotie f in de poezie van J. H. Leopold.
Janssens, Jozef : Het gesproken woord in de Walewein. Een poging tot karakterisering van de Middeleeuwse verhaaltechniek en tot het doorgronden van
de boo f re geest.
Leys, Willem: Jezus bjj Verschaeve.
Proost, Edith : A p pelmans' „Glose op den Pater Noster". Proeve van beredeneerd
glossarium.
Segaert, Kristiaan : Tekstuitgave van Jan David. „Lot van w4jsheid ende goet
gheluck" (1606). B jdrage tot de studie van het Vlaamse spreekwoord in
de 17e eeuw.
Six, Freddy : De personages in de romans van Virginie Loveling.
Van de Weyer, Christiane: Lodewjjk Vleeschouwer.
Vanhoof, Dirk: Consciences taal in „De Leeuw van Vlaanderen".
Vanneste, Jozef : Het „Seel up den Vader Onze" van Robert Lawet.
Verstraete, Paul : Aspekten van het Vitalisme in de hedendaagse Euro pese roman.
Rijksuniversiteit te Luik
Licentiaatsverhandelingen :
Donnai, Anna: Het „kortverhaal" in het werk van F. V. Toussaint van Boelaere.
Baiwir, Colette : De balladen van J. W. F. Werumeus Buning en Bert Decorte.
Een vergeljjkende studie.
Galere, Chantal : De mythe van Orpheus en Eurydice in de hedendaagse Nederlandse poezie.
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BOEKBEOORDELINGEN

KoninklUke Soevereine Hoo f dkamer van Retorica „De Fonteine" te Gent.
Jaarboek 1967. XVII (tweede reeks: nr. 9) . Gent, 1967. 176 blz. 150 F.
De jaarboeken van De Fonteine beginnen elkaar op to volgen met een prijzenswaardige regelmaat die niet samenloopt met een verarming van de inhoud.
Integendeel. In dit 17e jaarboek zijn niet minder dan acht interessante opstellen
bijeengebracht die op het rederijkersleven uit verschillende perioden en ook op
het moderne toneel hun licht laten schijnen.
Garmt Stuiveling bespreekt in een eerste stuk De Rooveres „schaeckspel ten
loue van Maria", waarvan hij met bewonderenswaardige vindingrijkheid de spelregels weet bloot te leggen, die tot nu toe aan alle onderzoekers van De Rooveres
gedichten – was het wel nodig dit zo scherp te benadrukken ? verborgen waxen
gebleven. Dit vernuftig rijmwerkje met een gelijkaardig gedicht van M. de
Castelein vergelijkend Stuiveling publiceerde hierover een merkwaardig opstel
in Spiegel der Letteren (jg. 7, blz. 161-184) komt de Amsterdamse hoogleraar
tot de conclusie : „Al zijn de spelregels heel wat minder gecompliceerd en vooral
geraf f ineerd dan die van Matthijs die Castelein, toch kan aan Anthonis de
Roovere, gezien de drievoudige bespeelbaarheid van zijn dichtstuk, het recht op
medegebruik van de term „schaeckspel" niet worden onthouden. Het is zelfs
waarschijnlijk dat in deze eenvoudiger structuur uit een eerdere eeuw het oorspronkelijk grondpatroon ligt van dit rijmrijke en soms Loch ook zinrijke spel".
Wij blijven in De Rooveres geboortestad met de volgende bij drage die M.
Vandecasteele wij dt aan „Een rederijkersfeest te Brugge in 1517". Aan de hand
van archivalische bronnen slaagt de auteur erin een tamelijk-volledige reconstructie te geven van het feest waaraan ten minste 10 kamers deelnamen en dat
13 dagen duurde. Over de inhoud van de op deze wedstrijd vertoonde spelen
schijnt Vandecasteele ons in zijn boeiend opstel echter niet te kunnen inlichten.
C. Kruyskamp, die in het vorige jaarboek de gecommentarieerde uitgave bezorgde van het esbattement Vant Gelt nit hs. G van „Trou moet Blijcken", publiceert thans nit dezelfde collectie een ander rederijkersspel dat hij als een pendant
van het bovengenoemde toneelstuk beschouwt. Dit tweede esbattement, het
Cloen (= kluwen) van Armoe genaamd, bestaat in een tweede redactie (thans in
de Universiteitsbibliotheek te Gent) , waarvan de varianten bij de uitgave van de
tekst uit „Trou moet Blijcken" door Kruyskamp zijn opgenomen. In zijn inleiding tot de diplomatisch-uitgegeven tekst heeft Dr. Kruyskamp zich tot een
tamelijk algemeen-gehouden voorstelling en beschrijving beperkt : de structuur en
de versificatie van het toneelstuk worden niet in detail ontleed, terwij 1 de tekstverklaring slechts de hoogst-noodzakelijke interpretaties bevat. Wat het laatste
betreft kunnen we ons met Kruyskamps impliciete opvatting verenigen dat wie
zich voor rederijkersteksten interesseert wel zulke taalkundige geschooldheid zal
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bezitten, dat hij zich met zijn interpretatie van de moeilijkste plaatsen tevreden
kan stellen.
Zo moet ook P. J. Meertens gedacht hebben bij zijn uitgave in hetzelfde
j aarboek van „Een esbatement ter ere van keizer Karel V, (Een Leids rederijkersspel uit 1552) " . Is dit laatste stuk vooral interessant als kultuur-historisch
document en omwille van de reeds opvallend'e vertrouwdheid met de kiassieke
mythologie, Cloen van Armoe lijkt ons heel wat belangrijker als dramatische
compositie. Het wordt met de dag duidelijker dat de rederijkers met al hun
gebreken, niet de naam van knutselaars verdienen.
In verband met Meertens' inleiding vragen we ons af, waarom hij (op blz. 75)
nog de term landjuweel gebruikt ter aanduiding van een niet-cyclische, nietBrabantse rederijkerswedstrijd. Of gaat hij niet akkoord met de bevindingen
hieromtrent van L. Van Boeckel en G. Jo Steenbergen ? Bij zijn uitgave van het
toneelstuk voegt Meertens ook de tekst van een in hetzelfde handschrif t aangetrof f en ref rein, bij de titel waarvan hij de onbeantwoorde vraag stelt wat
,,refereyn zonder dicht" mag betekenen. Kan de rederijker die voor deze titel
verantwoordelijk is en daaronder de harde werkelijkheid van de plichtvergeten
kristenen behandelt, met dicht niet „fictie" bedoeld hebben ? Bij dicht verwijst
Kiliaen naar ghedichte, waar we als tweede betekenis, en nog voor „poema",
„figmentum" aantreffen. En figmentum poetarum betekent toch „verdichting,
fictie". Maar ook wij geven ooze verklaring slechts als een hypothese.
In de bij drage „Voetklemmen en schietgeweren verborgen in onschuldige
argumenten" evenaart M. Van Wesemael G. Stuiveling in vindingrijkheid bij
zijn interpretatie van een aantal puzzels in 18e-eeuwse programma's van toneelopvoeringen.
Ada Deprez Wier naam wij regelmatig in de jaarboeken van De Fonteine
aantreffen en in de literatuur van het begin der 19e eeuw gespecialiseerd is,
publiceert als eerste van een reeks publicaties van documenten uit het archief
der Gentse soevereine kamer, de teksten van een politiek-litteraire discussie uit
het jaar 1912, gevoerd tussen de Wakkemse dichter-rederijker P. J. de Borchgrave
en het bestuur van De Fonteine. De inleiding tot deze stukken vormt een
grondig-gedokumenteerde studie over de wederzijdse reacties uitgelokt door De
Borchgraves misnoegen over de weigering door de inrichtende vereniging van
een prijs die aan J. F. Willems werd toegekend. Deze bij drage van Ada Deprez
werd samen met het bovengenoemde opstel van M. Vandecasteele ook uitgegeven als nr. 4 in de Rederjjkersstudien (Uit bet Seminarie voor Nederlandse
literatuurstudie van de Rijksuniversiteit to Gent) Gent, 1967, 43 blz.
Buiten de tekst van een lezing op de stichtingsherdenking van De Fonteine
op 1 dec. 1966 over „Amateurstoneel : een f eestelijke gemeenschap" door
A. Van Impe brengt dit jaarboek de tekst van een andere lezing, waarin J. Van
Schoor Herman Teirlincks De vertraagde Film, als een vernieuwend experiment
van de jaren twintig - „een uitdaging aan het realistisch toned" ontleedt.
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Het verslag van de herdenking der stichting De Fonteine besluit de hierbesproken periodieke bundel, die wij in zijn geheel als een interessante aanwinst voor
de Nederlandse literatuurstudie beschouwen.
L. ROOSE

Bloemlezing met inleiding en aantekeningen van Dr. M.C.A. van der Heijden. Volledig herziene uitgave
van Het levee en de uitgelezen dichten van job. Stalpart van der Wiele
met inleiding en aantekeningen van Dr. J. van Vloten.
Zutphen N.V.W.J. Thieme en Cie, (z. j. *- 1966), 136 blz. met 1 buitentekstplaat. Kiassiek letterkundig Pantheon, nr. 83.

JOHANNES STALPA(RT VAN DER WIELE,

Na in 1960 Stalpart van der Wiele's Madrigalia met uitvoerige inleiding en
aantekeningen in de „Zwolse drukken en herdrukken" te hebben gepubliceerd,
bezorgde Dr. M.C.A. van der Heijden nu een volledig herziene uitgave van
Dr. J. van Vlotens in 1865 in de Pantheonserie verschenen bloemlezing.
De keuze van teksten uit de „volledige werken", alsmede de inleiding over
de auteur en zijn ceuvre werden vanzelfsprekend bepaald door wat de bestudering ervan in de jongste decennia aan het licht bracht, en wijken derhalve van
de oorspronkelijke uitgave zeer af.
De bloemlezing, met o.i. al te sobere woordverklaringen onderaan de tekst,
is gevarieerd en belicht de verschillende facetten van Stalparts inspiratie en
activiteit ; de inleiding beperkt zich tot een beknopt informatief biografisch
overzicht en een toelichten van de bijzondere betekenis van elk werk, terwijl
het gehele ceuvre wordt gekenmerkt als „een onderdeel van pastorale arbeid
in de geest van de contrareformatie".
Een echt „klassieke" bloemlezing die op haar tijd komt.
0. DAMBRE

Die Niederlande and die An f tinge der Barocklyrik in Deutschland, nr. 20 der reeks Voordrachten gehouden voor de
Gelderse leergangen te Arnhem, Groningen, J. B. Wolters, 1967, 30
blzz., 56 fr.

PROF. D.R. LEONARD FORSTER,

Deze studie van de Engelse germanist is gebaseerd op de vaststelling dat
Opitz, met wiens Teutsche Poemata en Buch von der deutschen Poeterey (1624)
de renaissancelyriek in Duitsland doorbrak, eigenlijk Been gelsoleerd baanbreker
was. Uit zijn groot succes, althans in het protestantse Duitsland, blijkt integendeel, dat hij kwam op het ogenblik waarop de tijden rijp waren. Een, zij het
latent, begrip voor een verskunst als de zijne, moet zich voordien in Duitsland
geleidelijk hebben ontwikkeld. Hoe en waarlangs dit gebeurd is, dat wil Forster
nu juist onderzoeken.
Verschillende aanlopen werden genomen, waarvan de meeste niet verder
geraakten. Opvallend is echter, hoe vaak daarbij Nederlandse invloed meespeelt.
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In de jaren 1560 schreef, in het Oostenrijks gebied, de Zuidvlaming Jakob
Regnart gezelschapsliederen in „vers communs" ; hij vond zelfs navolgers. Maar
het ritme van deze liederen wordt helemaal door de muziek bepaald ; zodra
deze dichters niet over een melodie beschikken, hervallen ze in het Knittelvers.
Dus een eerste doodlopende beweging. In 1572 verschijnt te Keulen een vertaling, bezorgd door Balthasar Froe, van Jan van der Noots Het Theatre, het
jaar daarop (van dezelf de vertaler ?) Das Buch Extasis, dat verband houdt met
het pas in 1579 to Antwerpen uitgegeven Cora Begr p der XII Boecken Ol ympiad os. Ook bier „vers communs" en zelfs, in de ingelaste sonnetten, alexandrijnen. Deze vertalingen lijken echter weinig of niet te zijn doorgebroken en
leidden in elk geval niet tot imitatie. Forster gelooft evenmin dat het terrein
voor Opitz werd voorbereid door Duitse voorlopers als Melissus in Heidelberg,
Weckherlin in Stuttgart, Hudemann en anderen in Holstein, Hubner met zijn
Du Bartas-vertaling. Daartoe bleef de uitstraling van deze – locale – dichters
al te beperkt ; die van Hubner is nog onvoldoende onderzocht. De psalmen van
Lobwasser, tenslotte, waren wel zeer verspreid, maar net als de liederen van
Regnart hingen ze helemaal of van de muziek.
Waar vindt men dan in Duitsland een literatuur die genoeg verbreid was
om de weg voor Opitz te off even ? Het verrassende en originele antwoord van
Forster luidt : in de protestantse „Flugbl;atter", die reeds in de 16e eeuw vanuit
Antwerpen (de „firma" Van Haecht – Wiericx), en later vanuit Amsterdam
in verschillende talen, o.m. in het Duits, werden verspreid. Met een reeks
tref f ende voorbeelden toont Forster aan, hoe het Duits van deze pamfletten
geleidelijk naar vrij aanvaardbare „vers communs" en alexandrijnen evolueert.
Wie schreef die teksten ? We weten het niet. Echte kunst hebben bun vervaardigers niet voortgebracht ; toch lijken zij op hun manier tot de opgang der
Duitse lyriek te hebben bijgedragen en dient bun literairhistorisch belang vrij
hoog te worden aangeslagen.
Tot zover de germanist uit Cambridge. Zijn vondst is belangwekkend, zijn
stelling boeiend. En ongetwij f eld heeft hij de vinger gelegd op een verschijnsel
dat totnogtoe verwaarloosd was, maar dat voor het doorbreken van de Duitse
baroklyriek niet mag worden onderschat. Maar evenmin zouden we het willen
overschatten. Forster neemt o.i. het vraagteken niet weg, hij verplaatst het
alleen maar. Want nu moet nog altij d worden verklaard hoe het terrein in
Duitsland was voorbereid voor de „vers communs" en alexandrijnen van de
pamf letten zelf. . Volstaat daarvoor de politieke belangstelling ? Of de aantrekkingskracht van het nieuwe dat van over de Rijn kwam ? Forster voelt zelf
het probleem aan : „Wenn die neuen Versmasse auf den Vertrieb hemmend
gewirkt batten, so hatte man sie schnell genug aufgegeben. Man blieb dabei,
also war wohl der Absatz gesichert. Vielleicht waren die Einwirkungen Van
der Noots und der Gesellschaftslieder verbreiteter, als man gemeint hat" (blz.
20) . Dit aspect verdient des te meer aandacht, daar Opitz' dichtkunst zich
typisch tot de gecultiveerde, ja geleerde kringen richtte, die de moderne ver226

schijnselen uit andere talen kenden, terwijl de vliegende blaadjes ook het grote
en niet aldus voorbereide publiek bereikten. Verder gespecialiseerd onderzoek
zal hier meer klaarheid moeten brengen. Wat ons betreft, menen wij niet dat
het feit dat bvb. Lobwassers psalmen door de muziek bepaald waren, wegneemt
dat met name zij een grote rol hebben gespeeld bij het introduceren van de
moderne versmaten. Men kan zich trouwens afvragen, of het ongeveer gelijktijdig
optreden van een hele reeks vernieuwers, in het Rijnland, in Holstein, in
Thuringen, in de Palts, in Zwaben enz. r- al ware elk van hen een louter plaatselijke beroemdheid gebleven niet wijst op een zeer algemene tendenz naar
vernieuwing, zelf door allerlei buitenlandse invloeden bepaald (Latijnse, Italiaanse, Franse, Nederlandse) . Zodat het wellicht niet eens nodig is, een uniform over
heel Duitsland verspreid element te vinden, om Opitz' succes uit te leggen.
L. RENS

Voorhout, Kostelick Mal en Oogentroost van CONSTANTIJN HUYGENS, genomen uit de bundels Korenbloemen van het Klassiek Letterkundig Pantheon, eertijds verzameld en toegelicht door Dr. J. van Vloten, Dr. H. J.
Eymael en Dr. J. Heinsius, herzien door Dr. J. Karsemeijer t, Klassiek
Letterkundig Pantheon nr. 9, tweede druk, Thieme, Zutphen, z. j ., 86 blz.
Deze uitgave is, op enkele details na, gelijk aan de eerste door Dr. J. Karsemeijer bezorgde druk. Bladspiegel en lettertype zijn in zeer gunstige zin veranderd.
Op de tekst en de taalkundige toelichting valt weinig of niets aan te merken.
De inleiding blijft helaas beperkt tot een vrij oppervlakkige schets van
Huygens' leven en werk. De opgenomen werken worden alleen chronologisch
gesitueerd in het geheel van Huygens' oeuvre. Er wordt met geen woord gerept
over de bronnen, noch over de verhouding ten opzichte daarvan. Er wordt
nergens ook maar een aanloop tot analyse van de gedichten genomen. In 1967
dient dit als een ernstig tekort te worden beschouwd, te meer zich hier een
gelegenheid voordeed tot kritische valorisatie van o.m. de bevindingen waartoe
Dr. J. Smit, voor Voorhout en Kostelick 1VIal, in zijn Driemaal Huygens (Assen
1966) gekomen is. Evenzeer ontbreekt iedere behandeling van taal en stijl van
de dichter.
In de annotaties wordt al evenmin naar bronnen, literair- of cultuur-historische
context verwezen. Ze gaan er ook aan voorbij dat, bij Huygens' marinistische
manier, ettelijke verzen of passages tot meer dan een interpretatie aanleiding
geven. Niet eens de door de editeur verkozen interpretatie wordt verantwoord.
Deze uitgave wekt de indruk, alsof er geen modern – en vruchtbaar a- Huygensonderzoek bestond.
Veel wordt wellicht verklaard door het ongelukkig gesternte waaronder zij
klaarblijkelijk tot stand is gekomen. Heeft inderdaad de bewerker niet eens meer
de druk van de door hem bezorgde tekst mogen beleven .. .
L. RENS

iVarenar, met inleiding en aantekeningen van Dr. J. Bergsma,
herzien door Dr. C. A. Zaalberg, Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 99,
derde druk, Thieme, Zutphen, z.j. (1967) , 104 blz., ing. f 5.90.

P. C. HOOFT,

De lezer vindt hier de tekst volgens de in 1671 door Arnout Hellemans
Hooft en Geeraerdt Brandt bezorgde editie. Deze heeft het vooral voor studenten
niet te onderschatten voordeel van een heel wat leesbaarder spelling dan de tekst
van 1617. Afwijkingen t.o.v. deze laatste worden doorgaans vermeld, al is dat
een enkele maal – ik noteerde het bij v. 60 - vergeten.
De bondige maar uitstekende inleiding met een vergelijking tussen de Warenar
en zijn bron, Platus' Aulularia, alsook beschouwingen over het vers en, zeer
grondig, over de taal, werd aangevuld met een passus over het auteurschap, die
inderdaad niet langer mocht ontbreken.
De verklarende aantekeningen werden voor deze druk herzien. Ze verdienen
alle lof. Wel wordt de vlotte lezing voor niet-specialisten wat belemmerd doordat
bij herhaald vorkomen van een te verklaren woord doorgaans naar de eerste
verklaring verwezen wordt. Voor aantekeningen die veel plaats innemen is zulks
zeker gewettigd. Maar voor gewone woordverklaringen had herhaalde uitleg
(niet veel langer dan de verwijzing) m.i. niet misstaan.
Alles samen een voortreffelijke uitgave.
L. 1ENS

Bloemlezing uit de Brieven van P. c. HOOFT, opnieuw met de handschriften
vergeleken en van een inleiding en toelichtingen voorzien door Dr. H. W.
van Tricht, Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 148, Thieme, Zutphen,
z.j. (1967) , 167 blz., ing. f 6.50.
De bewerker gewaagt bescheiden van een „tweede druk" van de keuze die
in 1909 in dezelfde serie door Mej. G. P. C. van Nop bezorgd werd. Dat is dan

toch een sterk veranderde en bijgewerkte tweede druk geworden : een 2 5 -tal
brieven werden door andere vervangen, de tekstverklaring werd helemaal nieuw
geformuleerd en aan de huidige stand van onze kennis betref f ende Hooft en
zijn taal aangepast, de tekst werd opnieuw aan de handschriften gecollationeerd.
Tevens werd voor een leesbaar schriftbeeld zorg gedragen : bepaalde hinderlijke
spellingen van Hooft werden weggewerkt.
In het inhoudsregister staat iedere brief vermeld met geadresseerde of in
enkele gevallen van brieven aan Hooft schrijver, thema, nummer in de editieVan Vloten, vindplaats. Er is ook een kort, maar nuttig personenregister.
De taalkundige annotaties zijn zeer volledig en naar mijn gevoel uitstekend.
De historische toelichting, hoewel bekort, is ruim voldaende voor het begrip
van iedere brief, en heel accuraat. Worden tekst en aantekeningen een zeldzame
keer ontsierd, dan door een drukf out die gemakkelijk te verbeteren valt. Tel
vervelend is op blz. 15 het wegvallen van noot 152, waardoor alle volgende
voor deze brief naar een verkeerd nummer verwijzen.
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Een ernstig bezwaar heb ik er echter tegen, dat de noten niet alle op dezelfde
bladzijde staan als de tekst waarbij ze behoren. Dit betekent voor de lezer die
niet grondig in de 17e-eeuwse taal is ingewerkt, voortdurend ombladeren naar
voren of naar achteren. Hier had het gemak van de gebruiker beslist boven dat
van de vervaardiger dienen te primeren.
Maar dat is dan ook het enige vlekje op een uitgave die omwille van de stof
zelf, van de gekozen brieven, van de voortreffelijke toelichting en, last not least,
van de korte, maar het essentiele treffende inleiding een zeer warme aanbeveling
verdient.
L. BENS

s. cos riu : Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en men Ju f f er van Grevelinckhuysen, met aantekeningen van Dr. F. A. Stoett, opnieuw van een inleiding en van aanvullende aantekeningen voorzien door Dr. N. C. H.
Wijngaards, Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 172, Thieme, Zutphen,
z. j . (1967) , 112 blz., f 5,90.
Het is verheugend, dat Costers klucht, in feite een aanloop tot ons 17e-eeuwse
blijspel, opnieuw ter beschikking wordt gesteld, met de zeer grondige aantekeningen van Stoett. Deze werden achteraan gehouden, terwijl de woordenlijst
vervangen wordt door woordverklaring in voetnoten : een gelukkige aanpassing.
In de inleiding zorgde Dr. Wijngaards voor een goede, beknopte analyse van
het stuk. Jammer, dat de aanduiding van de derde „uitkomst" van het vijfde
„deel" is weggevallen. I.v.m. die inleiding hebben we nog een paar detailaanmerkingen : de stukken van Coster worden zonder jaartal vermeld, Teeuwis
de Boer wordt niet uitdrukkelijk als eersteling van de Amsterdamse geneesheer
gekenmerkt, Ithys wordt voorgesteld als het eerste i.p.v. het eerst gepubliceerde
klassieke treurspel in onze letteren. De bespreking der dramatis personae mocht
wat genuanceerder zijn, het schema over de „sociale structuur" is niet overtuigend. Wel een goede passus over Costers taal.
De tekst is vrij behoorlijk. Op de zetfouten komen we straks terug. De verzen
834 en 1140 staan niet op hun plaats.
Hier en daar hadden we, met het oog op de hedendaagse lezer, wat weer
aantekeningen gewenst ; we denken aan woorden en uitdrukkingen als by me
soolen (271), verknolt (328), ruy (817), mos (825), eerlUcke (834), bello
(874) e.a., aan een verkeerde aanduiding der sprekende persoon als in vv. 1651
en 1655. Enkele foutjes in de verklaring : v. 265 murchloos : futloos i.p.v.
murchloose schonck : stuk bot zonder merg, vandaar grove, maar futloze kerel ;
v. 275 (dubbele negatie) ; v. 493 daarom stoor ik me daar dan ook niet aan
i.p.v. dus stoor je daar niet aan ; v. 520 al loopter wat onger van Sint Jan i.p.v.
Sint An.
Zet- en drukfouten komen al te talrijk voor, al zijn ze doorgaans minder
storend. We noteerden er in de inleiding op blzz. 7, 15, 18, 19 ; in de tekst
in de vv. 153, 310, 392, 394, 604, 713, 866, 987, 1086, 1108, 1150, 1268 ;
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in de aantekeningen bij vv. 33, 194, 465, 473, 643, 887, 891, 1142, 1480, 1484,
1552, 1607 ; achteraan bij v. 1372 ; en dit lijstje maakt er allerminst aanspraak
op, exhaustief te zijn. De bibliografie is bijzonder slordig gecorrigeerd.
Algemeen : wat meer zorg ware wenselijk geweest.
L. RENS

Vondels Jeptha of O f f erbelo f te, Treurspel, uitg. door A. J. de Jong, opnieuw bewerkt door N. C. H. Wijngaards, Klassiek Letterkundig Pantheon 115, Zutphen, W. J. Thieme & C°., z. j . { 1967), 139 blzz., 97 fr.
In 1941 verzorgde Dr. A. J. de Jong voor het Klassiek Letterkundig Pantheon
de uitgave van Vondels Jeptha. Hij schreef daarvoor een inleiding, die door
W. A. P. Smit in Van Pascha tot Noah genoemd werd: „een uitstekend overzicht
van de problemen die samenhangen met het Jef tamotief in het algemeen en met
Vondels drama in het bijzonder." Sindsdien verschenen evenwel een aantal
belangrijke studies in verband met het stuk, o.m. die van Bomhoff, van Noe en
vooral van W. A. P. Smit zelf, waardoor een aanpassing van de inleiding noodzakelijk werd gemaakt. N. C. H. Wijngaards heeft deze taak op zich genomen,
in de passende geest van waardering voor het werk van zijn voorganger.
Na de uitvoerige behandeling van Jeptha door W. A. P. Smit, die er in
Van Pascha tot Noah II niet minder dan 140 blzz. aan wijdde, valt deze inleiding
van 22 blzz. wel wat mager uit. Ze is goed wat het verband van Vondels treurspel met de bronnen betreft, en ze situeert het stuk ook behoorlijk in de reeks
dramatiseringen van het thema. We betreuren echter 10 dat zo weinig aandacht
wordt besteed aan Jeptha als modeltragedie (iets wat J. Noe in zijn uitgave
grondig doet), 2'° dat de problematiek i.v.m. de psychologie van de hoofdpersonen slechts terloops wordt aangeraakt, 30 dat een stelselmatige analyse en interpretatie van het stuk achterwege blijft. Wie een kritische confrontatie met de
bevindingen en opvattingen van Smit had verwacht, komt bedrogen uit. Zo doet
het enigszins inconsequent aan, wanneer in de toelichting bij III, 2 de argumentatie van hofpriester en wetgeleerde wordt geanalyseerd ; want jets dergelijks
gebeurt voor geen enkel ander deel van het stuk. Zelfs het conflict tussen Jeptha
en de hofpriester, op blz. 23 terecht als kern aangegeven, krijgt geen grondiger
behandeling. En wat de psychologische motivering betreft, hebben we interessante uitspraken van De Jong als die betreffende Jeptha's bekering niet eens
meer kunnen terugvinden.
Door zijn eigenaardige spelling „Jeptha" van de naam Jefta, heeft Vondel het
spellings- en zetduiveltje al veel werk gegeven, maar bijzonder in deze uitgave.
De naam van de rechter, buiten Vondels spel, wordt o.i. ten onrechte Jeptha
gespeld. En een volledige verwarring ontstaat dan bij de analyse van Buchanans
Jephthes, waar de hoofdpersoon nu eens zoals het hoort, maar veel vaker Jepthes
of Jephtes wordt gespeld. Zo verschijnt ook De Koninghs Iephthah al te vaak
als Iepthah, en wordt uit Lummenaeus' Jephte verkeerdelijk een Jepthe. Ook de
Iphis van Buchanan wordt doorgaans, naar Vondels schrijfwijze, Ifis gespeld.
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Tot daar de inleiding. De tekst zelf, uitgegeven naar U 594, is behoorlijk.
Toch hebben we bij ooze lectuur (uiteraard niet die van een corrector !) een
aantal fouten - meestal kennelijk zetfouten - genoteerd die soms wijziging van
de tekst tot gevolg hebben : vv. 498, 609, 989, 1378, 1592, 1754 (klaarblijkelijke
zetfouten) ; vv. 495, 952, 956, 1369, 1618 (betwistbare interpunctie) ; vv. 968,
1309, 1605, 1695, 1746 (foutieve of betwistbare tekstweergave, storend vooral
v. 1605 : „danckofferplant" i.p.v. „danckofferpant"). De schikking der verzen
van de Rey na het derde bedrijf is inconsequent.
De tekstverklaring mag doorgaans uitstekend worden genoemd ; zo ook de
toelichting, o.m. waar naar klassieke modellen verwezen wordt. Een enkele
foutieve verklaring van De Jong (bij v. 690) vonden we verbeterd. Een andere,
achterhaalde opmerking (bij Berecht, r. 155) bleef helaas staan. De Jong meende
dat Ronsard, in tegenstelling met wat Vondel beweert, de alexandrijn boven de
jambische vijfvoeter had geplaatst ; hij haalde daarvoor ook een bewijsplaats
aan. Maar W. A. P. Smit heeft (Van Pascha tot Noah II, blzz. 297-) de plaats
gevonden waar Vondel klaarblijkelijk naar verwijst. Zijn bewijsvoering is geheel
overtuigend en De Jongs opmerking heeft dan ook Been reden van bestaan meer.
Met een paar verklaringen zijn we het niet helemaal eens : bij v. 365 wordt
„Idumeesche" als „EBlistijnse" verklaard, waar duidelijk „Edomietische" wordt
bedoeld ; in v. 853 kan „die" zowel bij het antecedent „my" als bij het antecedent „zy" behoren, krachtens plaatsen als vv. 608-, 616, 847 ; v. 912 interpreteren wij als Bomhof.f .
Voor het overige zijn t.a.v. de tekstverklaring nog twee aanmerkingen te
maken. Om te beginnen vinden we de noten soms wat schaars ; ze laten verschillende woorden en wendingen, die de hedendaagse lezer niet meer juist
begrijpt, of waarbij hem belangrijke allusies ontgaan, onbesproken. We hebben
er genoteerd bij Opdracht v. 31, Berecht r. 54-55, vv. 474, 578, 851, 893, 902,
915, 926-, 1055, 1087, 1107, 1127, 1273, 1276, 1329, 1796, 1914. En ten
tweede zijn ook hier een aantal zetfouten te betreuren, w.o, enkele storende. Zo
blz. 12 noot 14 : „plyptoton" i.p.v. „polyptoton" ; blz. 32, noot * : „^ocvc6xc"
i.p.v. „cocvwoai" ; blz. 116 noot 1) : „U 585" i.p.v. „U 595". We noteerden
minder belangrijke zetfouten in de commentaar bij de verzen 1151, 1208, 1299,
1501, 1560, 1563, en niet minder dan vier in de literatuurlijst (bij Macquet,
Kalf,f, Simons en Kazemier) .
Dit zijn natuurlijk bijna allemaal details, en men komt zichzelf wat schoolmeesterachtig voor, wanneer men er zo grondig op ingaat. Maar indien ergens
akribie vereist is, dan toch wel bij tekstuitgaven. En wat helpt ze de uitgever,
indien hij niet op de corrector mag rekenen ?
L. BENS

CZ., De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de
jaren 1596 en 1597, gevolgd door Avondm^rnering, Tekstuitgave met
varianten naar het handschrift en de verschillende drukken, verzorgd en

H. TOLLENS,
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ingeleid door Dr. G. W. Huygens. N.V. Uitgeversmaatschappij W. E. J.
Tjeenk Willink, Zwolle 1964, Klassieken uit de Nederlandse letterkunde
uitgegeven in opdracht van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde
te Leiden Nr. 30, 96 blz. Prijs : fl. 4,–.
In tien hoofdstukken zonder titel (ook een inhoudsopgave ontbreekt) leidt Dr.
Huygens Tollens' bekende gedicht in, dat inderdaad tot de klassieken van onze
letterkunde gerekend mag worden. Nog gangbare, spreekwoordelijk geworden
uitdrukkingen heeft onze taal aan dit werk ontleend.
Na een mateloze verering door de tijdgenoten, na de verguizing, ingezet door
Busken Huet, acht H. nu de tijd gekomen voor een beperkt eerherstel, en wel
op grond van Tollens' cultuurhistorische betekenis en zijn waarde als wens. Het
laatste 'argument mag m.i. in de literatuurhistorie niet Belden.
Het is goed, dat H. naast de overbekende Overwintering het meest persoonlijke
gedicht van Tollens, Avondmjjmering, in de eerste plaats gebruikt voor dit eerherstel. Er blijkt duidelijk uit, dat Tollens zich in zijn dichterschap, zoals zich
dat ontwikkeld heeft, teleurgesteld voelde.
Na een korte biografische schets – H. hoopt binnenkort een volledige biografie
te publiceren – toont de inleider aan, dat de aard van Tollens' gedicht gekenmerkt moet worden en ook alleen begrepen kan worden als genootschapspoezie.
Hij toont de betekenis in dezen aan van de Hollandsche Maatschappij van fraaije
Kunsten en Wetenschappen.
Een plakboek, samengesteld door Adriaan Bogaers, een vriend van Tollens,
stelde H. in staat de geschiedenis van de Overwintering te reconstrueren. Tollens
won met zijn gedicht een prijsvraag in de Maatschappij. Bogaers verzamelde
convocaties, notulen, handschrift, eerste druk e.d. De bekende kritiek van Prof.
Borger, lid van de Maatschappij, „ ... dat het Vers er bij zou gewonnen hebben,
zoo er wat weer varieties in de caesuur, en wat minder Beeren in waxen", vinden
wij nu in extenso en in context opgenomen. Daaruit blijkt ook, dat deze hoogleraar een voor die tijd opmerkelijk en goed oordeel had over Van Harens
De Geuzen.
Tollens maakte het verhaal van Heemskerks en Barends' overwintering populair, met de historisch onjuiste voorstelling leeft het voort bij ons yolk.
Uit een vergelijking van de teksten van Tollens en de altijd als bron vermelde
Sejjlagien van Gerrit van de Veer, concludeert H., dat het oude journaal Tollens'
bron niet geweest is, maar dat hij het moet geschreven hebben op herinneringen
van populaire lectuur en dat hij Been werkelijke studie van de bronnen maakte.
Duidelijk toont H. ook aan, dat Helmers' vierde tang van De Hollandsche Natie
Tollens inspiratiebron is geweest.
Tenslotte bespreekt de inleider de varianten in het handschrift en de drukken
tijdens Tollens' leven.
In het laatste hoofdstuk van de inleiding gaat H. dieper in op de betekenis
van het gedicht Avondm^mering : „Tollens heeft in Avondmijmering kart na
zijn veertigste jaar ronduit beleden, dat hij gefaald heeft. Gefaald als dichter."
232

Tollens weet zijn mislukking aan drukke werkzaamheden en geringe scholing.
H's conclusie luidt : „Maar aan de andere leant kunnen we, achteraf, gerust
vaststellen, dat hij, al zijn roeping en goede wil ten spijt, een minor poet was".
Behalve Busken Huet, die H. noemt, hebben ook Kalf f (Geschied enis VII, 49)
en Anton van Duinkerken (Beeldenspel, 166-170) op de betekenis van Avondm^mering gewezen.
Het is jammer, dat H. Been aandacht heeft besteed aan de structuur van de
Overwintering. Zijn heruitgave sticht bij de lezer die zich hiervoor interesseert,
ook verwarring : de mange (door een regel wit), die de indeling van het gedicht
aangeeft, is op twee plaatsen (tussen de vs. 282 en 283 en tussen de vs. 370 en
371) weggevallen, niet meer zichtbaar, doordat de regel wit samenvalt met het
einde van de bladzijde.
De tekstvarianten geven een aardig beeld van Tollens' werkwijze. De woordverklaring bij de tekst is zeer beperkt, te beperkt. Ik zou gaarne een verklarende
voetnoot gezien hebben bij Spiegel (vs. 150) = achtersteven ; bet hol (vs. 236
en 272) = de buik van het schip ; drilt (vs. 250) += boort ; meiboom (vs. 296)
= tak die men op een nieuw gebouw plaatst, wanneer het gebint klaar is ; kro f ten (vs. 328) = krochten, holen ; verkeerbord (vs. 457) = speelbord voor het
verkeerspel, een soort triktrakspel ; weir (vs. 493) = zee; waterdog (vs. 646)
= anglicisme voor zeehond ; palmen zich omhoog (vs. 690) = hand over hand
grijpende zich omhoog bewegen ; gejuil (vs. 700) = gejoel en gejuich.
Amersfoort.

C. M. GEERARS

Godenschemering, Uitgegeven en ingeleid door Dr. M.
C. van den Toorn, Zwolle, W. E. J. Tjeenk Wllink, 1966, 186 blz.,
Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden, nr. 55. Ing. f. 9.

MARCELL JS EMANTS,

In het eerste hoofdstuk van zijn Inleiding, Het wezen van Emants en de achtergrond van Godenschemering, gaat schr. uit van Boerwinkels interpretatie van
Emants' overgang van idealisme naar pessimistisch determinisme, maar hij maakt
voorbehoud ten aanzien van de preciese oorzaak van deze kentering. Met Pierre
H. Dubois is Van den Toorn van mening „dat wij de diepste oorzaak van deze
merkwaardige innerlijke verandering nooit zullen kennen" (blz. 8) . Hij argumenteert verder met Boerwinkel aangaande diens theorie als zou Schopenhauer
een beslissende invloed hebben uitgeoefend op Emants, waar schr. slechts overeenkomst toegeeft van beider determinisme en pessimisme. In verband hiermee
wijst hij op de afgrond die gaapt tussen beide temperamenten. Schr. is het niet
eens met Boerwinkels theorie van het ressentiment, dat de gehele levenshouding
van Emants zou verklaren, noch met de theorie van de autonome burger. Hij
verwijt hem in de grond zijn eenzijdig psychologische opvatting, die op onvoldoende gronden berust, en zoniet verouderd, toch niet meer geheel beantwoordt
aan wat vandaag van een literaire studie verwacht wordt. Schr. houdt meer van
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Dubois' methode die erin bestaat feiten te verzamelen, die een literair-historisch
gefundeerd oordeel mogelijk maken. „Wij zien dus bewust of van een psychologische verklaring, die in laatste instantie Loch oncontroleerbaar moet blijven, maar
we beperken ons tot de opvattingen die de schrijver zelf expliciet heeft uitgesproken, en dat is niet weinig" (blz. 10) .
Hij schetst dan ook, hierbij hoofdzakelijk steunende op het werk van Dubois,
in de volgende bladzijden de pessimistische visie van Emants, zoals deze ze
theoretisch formuleerde. Daar, volgens Emants, deze visie in zijn literair oeuvre
het duidelijkst geillustreerd wordt door Godenschemering, gaat schr. de achtergrond ervan na : de stof, de aantrekkingskracht die deze op Emants uitoefende,
door de exemplarische strijd tussen gevoel (belichaamd in de Noorse goden) en
verstand (Loki) , het ten achter stellen van verstand bij gevoel, zoals Emants op
persoonlijke wijze deze stof intcrpreteert. Schr. legt de nadruk op Emants' waarheidsdrif t, die bij hem op alle overige preoccupaties primeert.
In een tweede hoofdstuk, naar mijn gevoel veruit het belangrijkste en, in elk
geval, origineelste, worden de bronnen van Godenschemering beschreven, de
verwerking daarvan door Emants systematisch en grondig onderzocht, voorzover
de beperkte ruimte van zo'n inleiding dit natuurlijk veroorlooft. Deze studies
hoe beperkt dus ook, is de persoonlijke bij drage van M. C. van den Toorn aan
de literatuur over Godenschemering. Concreet en overtuigend worden stofontleningen, persoonlijke behandeling van bronnen door Emants, kortom, het geheel
1lteralr-technisch aspect van Godenschemering onderzocht. De conclusie ervan
luidt : „Emants ontleende zijn stof voor Godenschemering voornamelijk aan de
Snorra Edda, maakte daarnaast uitvoerig gebruik van Edda-gedichten, vooral de
Loka-senna en de Voluspa, waarbij hij soms tot creatieve imitatio kwam. De
zwak erotische passages en de sentimentaliteit zijn afkomstig uit Felix Dahns
Odhin's Trost" (blz. 53-4).
In het derde hoofdstuk wordt Godenschemering als literair werk summair een
hokj e toegewezen. Wel heeft schr. voor de genre-indeling een aardige uitdrukking : een epos in zakformaat. Hij gaat kort in op de versbouw en oppert hypothesen over de mogelijke herkomst van het hier toegepaste metrisch schema.
Schr. is hier evenwel weinig stellig. Verder worden de vijf achtereenvolgende
drukken (1883-1921) in detail in ogenschouw genomen, waarbij vooral de
veranderingen in de derde druk (1910) een rijke beurt krijgen, en naar aanleiding waarvan schr. even stilstaat bij het dramatisch gedicht Loki uit 1906, dat
hij naar het voorbeeld van B. Hunningher, kraakt.
In het besluit van deze inleiding wordt o.a. gewezen op het unicum dat
Godenschemering, als met kennis van taken verwerkte Oudgermaanse stof, welhaast in de Nederlandse 19de eeuw vertegenwoordigt. Dat het werk desondanks
onder de Tachtigers geringe weerklank vond, is te verklaren uit het overwegend
verstandelijk karakter ervan.
De uitgave van de tekst zelf is de herdruk van de vijfde uitgave, de laatste,
in 1921, bij leven van Emants verschenen. De tekst is overvloedig geannoteerd,
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wat de benadering van Godenschemering, ook voor de niet ingewijde, mogelijk
maakt. Een hoogst bruikbare uitgave, waarbij de laatste literair-historische gegevens omtrent Emants, i.c. Dubois' biografie, synthetisch worden samengevat,
en een degelijke studie van Emants' bewerking van de Oudnoorse legendestof
de literatuur omtrent deze schrijver op gelukkige wij ze komt aanvullen.
L. GILLET

MARTIEN J. G. DE J'ONG,

Twintig poeziekritieken. Leiden, A. W. Sijthoff,

1966, 152 blz., 114E fr.

Martien de Jong zal het ons niet ten kwade duiden, dat wij de twintig poeziekritieken die hij in deze paperback van A. W. Sijthoff bundelde, slechts onder
voorbehoud kunnen onderbrengen in het domein van de wetenschappelijke
literatuurstudie. De teksten zijn bijgewerkte, in vele gevallen aangelengde en met
iets meer materiaal en een paar bibliografische verwijzingen uitgebreide kronieken voor krant of weekblad. De summiere snapshot-kritieken die op hun tijd,
d.w.z. als prompte reflexen van een begaafd en geoefend lezer, in de krant
verschenen, werden meestal in een passende omlijsting geplaatst, aangevuld
met bijkomende lectuur of jets steviger literairtheoretisch gestut. Niettemin
blijven deze stukken op het ogenblik van de bundeling toch wat ze waren op het
ogenblik van hun publlcatie in het journalistiek milieu : zeer degelijke en betrouwbare kennismakingen met een bundel poezie of, desgevallend, met een
poetisch oeuvre. Ik zou ze bouwstenen voor een inductief en analytisch wetenschappelijk onderzoek kunnen noemen. Ze zijn synthetisch-intuitieve, hoofdzakelijk evaluerende reacties van een onderlegd en temperamentvol poezie-lezer
die de kritiek op persoonlijk-geengageerde manier beoefent als een nooit te
voltooien confrontatie tussen zichzelf en de wereld van woorden. Ik vermoed
dat een streng-inductief, methodisch literairwetenschappelijk onderzoek de belangrijkste bevindingen van de „doordeweekse" lezer de Jong enkel in bun
geldigheid en betrouwbaarheid zou kunnen staven. Dat is de hoogste lof die een
reflex-kroniekje in de krant te beurt kan vallen. Maar zulke lof neemt niet weg
dat bedoelde kroniekjes van wetenschappelijk standpunt uit nog preliminair
moeten genoemd worden. De poeziekritiek zoals M. de Jong ze in deze bundel
voorstelt, behoort nu eenmaal tot een ander type van literatuurbenadering dan
de methodisch-wetenschappelijke aanpak. Ongeacht bun onderlinge waarde, zou
men Been van beide in de „hygiene der letteren" willen missen. Wat de ene
grotendeels intuitief ervaart en in nuce verwoordt, ont-bindt de andere in
wetenschappelijk formuleerbare gegevens -- hopelijk zonder het te ont-luisteren.
M. JANSSENS
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C. DE DEUGD, From Religion to Criticism. Notes on the Growth of the

Aesthetic Consciousness in Greece. Utrecht, Instituut voor Alg. Literatuurwetenschap, Ramstraat 31, 1964, 83 blz. (Utrechtse Publikaties voor
Algemene Literatuurwetenschap, No. 6, 1964) .
Dr. C. De Deugd schetst in deze beknopte studie de ontwikkeling van het
esthetisch bewustzijn in Hellas van Homeros, Hesiodos en de Pre-Socratici tot
Aristophanes en de dialogen van Plato. De titel van zijn studie lijkt geinspireerd
te zijn door het werk van F. M. Cornford, From Religion to Philosophy. A
Study in the Origins of Western Speculation (1912) . De auteur beoogt een
confrontatie van de klassieke kunstbeginselen met de hedendaagse kunstleer, die
grotendeels teert op de erfenis van de Romantiek. Zijn studie biedt inderdaad
het geschikte materiaal voor dergelijke confrontatie, waaruit, naar Schr. hoopt,
een beter inzicht in de continulteit en/of discontinulteit tussen de Ouden en
Modernen moge naar voor komen. Schr. constateert de eenheid van religie,
wijsbegeerte en literatuur in de vroegste perioden van de Griekse beschaving, en
onderzoekt het proces van geleidelijke verzelfstandiging van het „esthetische",
parallel met de „ontvoogding" van het wijsgerig denken sinds de Pre-Socratici.
De cultische verwevenheid van de kunst en het goddelijk karakter van de
inspiratie worden gedetailleerd onderzocht. Als zeer belangrijke aanvullende
beginselen van de Grieks-klassieke kunst stipt Dr. De Deugd aan : „techne" en
„mimesis". Het derde en laatste hoofdstuk is gewijd aan het esthetisch bewustzijn
van Plato, wiens opvattingen over de „mimesis" worden gesitueerd in het kader
van zijn dualistische wijsbegeerte. Schr. maakt bier terecht een duidelijk onderscheid tussen Plato's dualisme en de latere veel meer extreme theorieen van het
Westerse idealisme. Ik kan bij dit glasheldere overzicht enkel aanstippen dat ik
ermij over verwonderde Been enkele verwijzing te hebben gevonden zij het
maar ter vergelijking -- naar Fr. Nietzsches werk over de genese van de tragedie
,,aus dem Geiste der Musik".
M. JANSSENS
RUTH J. KILJ CHENMANN, Die Kurzgeschichte. Formen and Entwicklung.
Kollhammer (Stuttgart-Berlin-Koln-Mainz), 1967, 219 S. Kartoniert
220 fr. (Sprache and Literatur 37).

Ruth J. Kilchenmann, geassocieerd professor aan het Queens College van de
City University van New York, beschrij f t in dit werk de ontwikkeling van het
kortverhaal (wij gebruiken deze term als Nederlands equivalent van `ShortStory' en `Kurzgeschichte') van bij zijn opduiken omstreeks het einde van de
achttiende en het begin van de negentiende eeuw tot op de huidige dag. Beschrij ven is hier wel het j uiste woord, omdat zij er zich van bij de aanvang angstvallig voor hoedt normen vast te leggen voor het kortverhaal (,,keine Kurzgeschichte sondern Kurzgeschichten" blz. 16) en slechts via analyses en interpretaties een zo getrouw mogelijk beeld wil ophangen van een uiterst complexe
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uitdrukkingsvorm die pas de laatste jaren een zelfstandig literair statuut bekomen heeft. Kilchenmann negeert daarbij a priori en op expliciete manier alle
genrekwaliteiten en verhaaltypes met betrekking tot het kortverhaal om daarvan
slechts enkele, haars inziens karakteristieke vormen in de loop van zijn ontstaangeschiedenis te beschrijven (cf. de ondertitel van haar studie) die dan als mogelijke criteria voor deze verhaalvorm zouden kunnen gelden.
Wij moeten dus geen omvattende definitie of theorie van het kortverhaal
als zodanig in haar werk gaan zoeken. Het is immers niet haar bedoeling geweest de zaak theoretisch te 'trancheren'. Hoogstens kan men uit de inleidende
`Grundlagen' en uit de terloopse notities bij haar analyses en interpretaties een
vluchtige status quaestionis van de onderzoeksresultaten over het kortverhaal
distilleren. Volledig is dit theoretisch onderzoek allerminst. Denken wij maar
aan de talrijke studies, opstellen en referaten die in de jaren 1930-1940 in
Duitsiand over de toenmaals vrij j onge literaire spruit verschenen en waarvan
in het werk van Kilchenmann geen spoor te vinden is, evenmin trouwens als
van vroegere onderzoekingen van Amerikaanse vakgeleerden als H. S. Canby
en C. S. Baldwin, om slechts twee vrij bekende namen te vermelden.
Kunnen wij akkoord gaan met de vrijwillige (?) beperking die Kilchenmann
zich heeft opgelegd wat de theorie van het kortverhaal betreft, dan begrijpen
wij toch niet goed dat zij deze door haar zelf gezette perken te buiten gaat door
kort daarop een hopeloze poging te doen om dat kortverhaal of te grenzen
van de novelle en de v^rtelling, hoewel zij moet bekennen dat het haar onmogelijk is „einen Prototyp der Kurzgeschichte aufzustellen" (blz. 20).
Na deze `Grundlagen' vat Kilchenmann dan de hoofdbrok van haar studie
aan : Zur Geschichte der Kurz f orm^. Die ontstaansgeschiedenis van het kortverhaal loopt van `Vorläuf er' over 'Stufen' en `Uebergange' naar een 'Wende' in
de eerste decennien van de twintigste eeuw. De `Kurzgeschichte' heeft zich,
aldus de schrijfster, in de loop van die jaren steeds meer losgemaakt van de
novelle en andere kleine prozaverhaalvormen, en dit towel wat de thematiek
als wat de taal en de structuur betreft. Het eigenlijke moderne kortverhaal is
aldus de adequate uitdrukking geworden van het tegenwoordige leven.
Enkele opmerkingen bij deze interessante genesis van het moderne kortverhaal.
Bij de voorlopers (o.m. E. T. A. Hoffmann en E. A. Poe) is er slechts terloops
sprake over Washington Irving die reeds voor Poe in een brief van 11 december
1824 zijn mening over zijn eigen korte verhalen had weergegeven, mening die
o.i. even belangrijk is als die van Poe zelf. Tot de 'Stufen' rekent Kilchenmann
naast Mark Twain, Gogol en Guy de Maupassant ook Gustave Flaubert, hoewel
deze laatste niet in staat is geweest „sich von der Novellenform ... zu losen"
(blz. 53). Overgangsfiguren zijn dan o.m. Henry James ,Arno Holz, O. Henry
en Anton Tschechow ; maar het mag wel verwondering wekken dat de Letters
on the Short Story, the Drama and other literary topics van deze laatste (waarin
een apart kapittel onder de titel The Art of the Short Story!) in dit verband
niet vermeld worden.
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Een fundamenteler tekort lijkt ons echter de verwaarlozing van het Romaanse
taalgebied door een al te sterke toespitsing op de Duitse en Angelsaksische stapstenen. Al bekent Kilchenmann zelf dat de geschetste evolutie zich in geen
enkele literatuur geisoleerd heeft voorgedaan en dat aansporing en invloeden
met wisselende intensiteit van auteurs uit verschillende landen uitgingen, Loch
krijgen de Duitse vertellers en de Engels-Amerikaanse `short-story writers' veruit
de meeste plaats toegemeten. Vooral op de rol van E. T. A. Hoffmann en later
van het naturalisme (met 'Sekundenstil' en microscopisch getrouwe weergave
van de werkelijkheid) en het impressionisme wordt hierbij gewezen : zij hebben
volgens Kilchenmann de eigenlijke moderne `Kurzgeschichte', die pas na de
tweede wereldoorlog ontstaan is, het sterkst beinvloed. Hierbij weze aangestipt
dat in Duitsland het literair pluralisme van de tussenoorlogse j aren en de debacle na wereldoorlog II de evolutie in grote mate heeft versneld. (Deze sociologische benadering van het literaire feit doet niet meer vreemd aan als wij
weten dat Kilchenmann ook 'Volkswirtschaft' en 'Staatswissenschaft' op haar
diploma staan heeft).
Vanuit die nogal eenzijdig Duitse optiek wijst Kilchenmann er ook herhaaldelijk op (o.m. blz. 111, 141vv) en dat lijkt ons een van de belangrijkste
resultaten van haar onderzoek -, dat de invloed van Hemingway en Faulkner,
om maar direct de twee voornaamste Amerikaanse `short-story writers' te noemen,
doorgaans overschat werd ten nadele van de eigen Europese traditie, die in het
onderzoek vrijwel steeds ondergewaardeerd bleef. Deze stelling, die wij ten
dele kunnen onderschrijven, verliest echter in het werk van Kilchenmann heel
wat van haar bewijskracht doordat die Europese traditie in hoofdzaak met een
Duitse bril bekeken wordt. Terwiji titel en opzet van het werk heel wat bredere
verwachtingen wekken, wordt, zoals wij hierboven reeds aanstipten, het romaanse
taalgebied met zevenmijlslaarzen doorlopen. Dit gebeurt niet alleen in de ontwikkelingsschets van het kortverhaal tij dens de negentiende eeuw (slechts
Flaubert en Maupassant worden hierin opgenomen) maar ook in het al te
summiere kapitteltje over de Kurzgeschichte als literarisches Phanornen (blz. 167177) dat hoofdzakelijk aan Frankrijk en Italia gewijd is. Dit overzicht is zo
oppervlakkig (Kilchenmann beperkt zich tot „einige Hinweise and Feststellungen") dat het echt niet kadert in een wetenschappelijk onderzoek. Zeker,
de Romaanse literaturen hebben 'hun eigen novelle' meer dan wie ook blijven
koesteren en vonden het overigens niet nodig een speciale term te cre&en als
equivalent van de moderne `Kurzgeschichte' of `Short-Story'. Maar zijn dit alles
niet vaak begrippen die dezelfde inhoud dekken ? En moet Kilchenmann, die
zelf 'Romanistik' heeft gestudeerd aan de Sorbonne, niet toegeven dat in Italiae,
het land van Boccaccio, een massa kortverhalen het licht zagen die men, wat
taal en structuur betreft, „ohne weiteres mit der deutschen oder amerikanischen
Kurzgeschichte vergleichen kann" (blz. 172) . De behandeling ervan staat echter
geenszins in verhouding tot de feiten. Om nog te zwijgen van Oost-Europa en
de buiten-Europese landen, die in ware kosmonautenvaart worden overvlogen.
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Een voorbeeldje slechts. Het Poolse kortverhaal wordt als volgt `aangepakt'
,,Aus der Sammlung Polen erzahit geht hervor, lass sich im Osten..." (blz.
174) . Dergelijke onderzoeksresultaten (!) - ook elders worden anthologieen
als hoof dbewij smateriaal aangewend - wijzen o.i. op een even `korte' wetenschappelijke studie als de betreffende verhaaltjes Lang zijn. Neen, met die
`wereldreis in tien bladzijden' heeft Kilchenmann haar zaak en die van het
kortverhaal zeker niet gediend, hoe interessant de verwijzingen op zichzelf ook
zijn.
Heel wat belangrijker is o.i. de prognose die zij op het einde van haar studie
met betrekking tot het moderne kortverhaal stelt. Zij ziet hierin een nieuwe
oer-vorm van literaire uitdrukking waarop heel wat andere verhaalvormen en
genres verder zullen bouwen. Kilchenmann formuleert het aldus : „Das Kurzgeschichtliche ist meter als Gattung oder Typus : es ist Form gewordene Einstellung, Haltung, Denk- and Daseinsweise, das zum ursprunglichen Ausdruck
des Erlebens der Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts wird als Kern, Nucleus
and Zentrum literarischen Schaff ens. Es steht daher als Verhaltensweise, als
Formerlebnis am Anfang zeitgenossischer Schopfung and l sst sich als Grundoder Urform in Romanen, Horspielen and Erzahlgedichten nachweisen" (blz.
194) . Het gaat bier immers niet meer om `een kort verhaal' (,,eine kurze Geschichte als solche") noch om een vertelling om het vertellen zelf, maar om
een oorspronkelijke vorm van `uitzeggen', door woord, vorm en structuur, van
de hedendaagse werkelijkheid. Daardoor ook wijst volgens Kilchenmann het
kortverhaal over dit heden been naar de toekomst.
Noteren wij tenslotte nog dat het werk van Kilchenmann rijk gedocumenteerd
is en vaak revelerende interpretaties geeft van minder bekende korte prozakunststukjes die zij daarmee aan een onverdiende vergetelheid heeft onttrokken.
H. VAN GORP
KEES FENS,

Lood4jnen. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967 ; 169 blz.,

120 fr.
Na De Eigenzinnigheid van de Literatuur (1964) en De gevestigde Chaos
(1966) bundelde Kees Fens voor de derde maal een reeks kritische opstellen,
zij het thans van minder substantiele aard. Uit zijn woord T7ooraf vernemen
we trouwens, dat we deze bloemlezing to danken hebben aan het aandringen
van „sommige goede bekenden en, mag ik wel zeggen, bewonderenswaardig
hardnekkige lezers", eerder dus dan aan de intrinsieke waarde van de stukjes ^die de auteur oorspronkelijk als literair columnist vanaf 1960 in De Ted had
laten verschijnen en waaraan hijzelf niet meer duurzaamheid meende to molten
toeschrijven dan aan andere, door actualiteitsgebondenheid vluchtige en tot
vergetelheid gedoemde journalistiek. Een onmiskenbaar voordeel van dergelijke,
van een wel opvallende bescheidenheid getuigende mededeling – voor zover
ze althans niet verdacht gaat lijken - is alvast dat de lezer de tekst met minimale
verwachtingen benadert en de kans op ontgoocheling daardoor Beringer wordt.
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Zo ook bier: we volgen Fens geboeid, soms ook geamuseerd in zijn veelal
luchtige, maar toch steeds f ij ne en bovendien vaak geestige notities en kanttekeningen, hem in de pen gegeven door publikaties allerhande, door herdenkingen of sterfgevallen, kortom door de literaire actualiteit. Binnen het bestek
van enkele bladzijden, in een paar regels soms zelfs, weet hij rake karakteristieken
te formuleren, die de ervaren en trefzekere criticus verraden. Een mooi voorbeeld hiervan lijkt ons de scherpe diagnose die Fens van Maurice Roelants als
mens en kunstenaar opstelt, kritisch-genuanceerd, doch nergens unfair of geinspireerd door de blinde vernielzucht die zovele jongere „beeldenstormers"
ongunstig onderscheidt. Het heeft overigens geen zin pier een overzicht of
opsomming to geven van de 46 bijeengebrachte stukjes, die uiteraard overwegend
moderne auteurs betref f en, towel Noord- als Zuidnederlanders, dichters evengoed als romanciers en essayisten. Wel dient nog vermeld te worden, dat naar
het einde toe ook enkele principieler beschouwingen opgenomen werden, met
name over de taak en de relatieve objectiviteit van de Kritiek, die omschreven
wordt als „het proces van bewustmaking van de structuren, van de volkomenheid
of onvolkomenheid ervan, uit welke laatste vaststelling een waardeoordeel
volgt" (p. 149) .
En toch belet dit alles niet dat menig lezer -- met evenveel recht als Fens
zelf dat ergens ten aanzien van Gijsens Scripta manent doet -- de vraag zal
stellen : „maar moet dat nu allemaal een goof doen naar de eeuwigheid ?" .
Dergelijke bedenking ,die ook wij of en toe moeilijk konden onderdrukken,
hoeft dan trouwens nog geen depreciatie van de auteur te impliceren – die in
dit kritisch „kleingoed" steeds lezenswaard en zelfs belangwekkend blij f t –,
doch kan eenvoudig op een afkeuring duiden van een in het uitgeversbedrijf
meer en meer ingang vindende mode, die we ook reeds bij vroegere gelegenheden hebben aangeklaagd.
W. GOBBERS
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verschijnt viermaal per jaar ; ± 320 blz. per jaargang.
De abonnementsprijs bedraagt voor BelgiE 225 fr. ; voor Nederland f 16,25.
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 ATTENTIE 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 (eenmaal
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 eenmaal 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
worden bij de uitgever besteld.
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overdrukken. Extra-overdrukken

DECLAMATORIUM
DER NEDERLANDSE POEZIE
TERESA VAN DER MEULEN-VAN MARCKE
Een rijke oogst uit de hedendaagse Nederlandse dichtkunst.
Deze bloemlezing bevat 323 gedichten en 254 verschillende
dichters uit Noord en Zuid.
332 blz. – 5 illustraties – gebonden : pros :
Genaaide schooluitgave : 95 fr.

135

fr.

GRAMMOFOONPLAAT met 10 gedichten voorgedragen door de schrijfster,
gitaarbegeleiding door Max Damasse.
Pros : 55 fr.
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Adressen van de medewerkers aan dit hummer :
Bleidenberglaan 34, Wilsele-Leuven.
R. VAN DEN BR0ECK : Ruytenburgstraat 77, Berchem-Antwerpen.
c. W. VAN DE WATERING : Aldenhof 64", Nijmegen.
DR. W. DROP : P. J. Troelstralaan 15, Amersfoort.
DR. G. KNUVELDER : Broerelaan 3, Eindhoven.
PROF. DR. M. R.UTTEN : Quai de l'Ourthe 15, Luik.
DR. L. RENS : Kleine Bosstraat 67, St.-Stevens-Woluwe-Brussel.
DR. 0. DAMBRE : Montereystraat 15, Gent.
DR. C. M. GEERARS : Emmalaan 14, Amersfoort.
L. GILLET : lamingstraat 39, Tongeren.
DR. M. JANSSENS : Waverse baan 172, Heverlee-Leuven.
DR. W. GOBBERS : Vandewielelaan 10, Ronse.
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IN MEMORIAM
Prof. em. Dr. P. Minderaa
De tiende jaargang van een tijdschrift staat normaal in het teken
van een jubileum. Voor Spiegel der Letteren betekent 1967-1968
rouw om groot verlies. Toen de redactie van dit tijdschrift in het
vorige nummer een In Memoriam Prof. H. Uyttersprot publiceerde,
kon zij niet vermoeden zo kort daarop het heengaan van een
tweede redactielid te moeten betreuren.
Prof. P. Minderaa heeft zich van bij het ontstaan van Spiegel
der Letteren - reeds het eerste nummer bracht een bijdrage van
zijn hand een toegewijd en een bekwaam raadgever in onze
redactie getoond. Dat voortaan de hulp van zijn adviezen ontbreken
zal stemt tot droefheid.
P. Minderaa werd op 3 december 1893 te Amsterdam geboren.
Hij studeerde klassieke letterer, aan de Vrije Universiteit in zijn
geboortestad en was leraar aan het gymnasium te Zetten en het
lyceum te Zeist. Zijn belangstelling voor de Nederlandse letterkunde kwam vroeg tot uiting, nog niet door het schrijven van
studies, maar door de publicatie in 1919 van de verzenbundel
Klarende Luchten onder het pseudoniem Peter van Maarn.
In 1942 promoveerde hij op een proefschrift over Karel van de
Woestijne. Zijn leven en werken, dat een indrukwekkende biografisch-literaire studie bracht over de Vlaamse dichter die er in zijn
levensgang en zijn letterkundige ontwikkeling tot aan de eerste
wereldoorlog stap voor stap gevolgd wordt. Minderaa's faam als
criticus en literair-historicus was met deze publicatie definitief
gevestigd en dat deze classicus in 1948 als opvolger van Prof. Dr.
P. N. van Eyck aan de Leidse universiteit de leerstoel in de Neder
landse letterkunde toegewezen werd, was bijna even vanzelfsprekend als dat hij lid werd van de redactieraad die de uitgave van
Van de Woestijnes Verzarneld Werk op zich had genomen.

Door zijn universitaire opdracht was Prof. Minderaa verplicht
zijn belangsteliing te richten naar alle gebieden van de Nederlandse literatuur. Hoe ruim en grondig hij dat gedaan heeft kan
men aflezen uit de lljvlge bundel Opstellen en voordrachten uit
mijn h.00gleraarstijd (1948-1964), verschenen in de „Zwolse reeks
van taal- en letterkundige studies", die met de „Klas,s,ieken" en
de „Zwolse drukken en herdrukken" ook jarenlang zijn kundige
leiding, naast die van andere hoogleraren, heeft genoten.
Door zijn vorming ais classicus, zijn kennis van de literatuur
in de Nederlanden en zijn dichterlijke begaafdheid was hij de
aangewezen persoon om zelf in de ,,Zwolse drukken en herdrukken" deg editie te bezorgen van Gulielmus Gnapheus' Acolastus,
waarvan hij naast de geannoteerde en literair-historisch gesitueerde
Latijnse tekst ook de vertaling in Nederlandse verzen publiceerde.
Prof. Minderaa voelde zich steeds aangetrokken door werk dat
minutieus onderzoek, overleg en bezinning vereiste. Dit tonen,
buiten zijn afzonderlijke uitgaven, de genoemde gevarieerde O pstellen en voordrachten die - zo veelzeggend - worden besloten
met een aantal studies waarin grondslagen en wezenskenmerken
van het literaire fenomeen als dusdanig onder de loep worden
genomen. Vooraleer Prof. Minderaa de literatuurstudie praktisch
beoefende, had hij ze theoretisch verantwoord. Hieraan heeft zijn
werk in niet geringe mate zijn wetenschappelijke en blijvende
waarde te darken.
Met een vooraanstaand geleerde verliezen wij tenslotte ook een
goed en edel meas.
DE REDACTIE
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AANTEKENINGEN BIJ „APRIL IN PARIS"
VAN HUGO CLAUS
1
In April in Paris, het slotgedicht van de bundel tancredo infrasonic',
legt Hugo Claus uitdrukkelijk getuigenis of van zijn bewondering voor
de muziek van het jazzfenomeen Charlie Parker. Op blz. 37 van de
genoemde bundel nl. schrijft hij in een nota : „Alinea 21-30-46. – De
naam `Charlie' duidt op Charlie Parker, de be-bop musicus, die ik
aanspreek terwiji hij `April in Paris' speelt, een zijner beste creaties met
`Lover Man'." Bij de gewijzigde heruitgave van het gedicht in Gedichten 2 zet Claus onder de titel enkel : „in 1951, Coen Charlie Parker nog
leefde". De Engelse titel verwijst dus naar Parkers uitvoering van het
bekende „April in Paris".
Zo'n duidelijke verwijzing naar de jazz komt in de verzamelbundel
de
Gedichten nergens anders voor, zelfs niet in de bundel Een geverfde
ruiter, die toch een afdeling „Amerikaanse" gedichten bevat onder de
titel ,,Reportage".
2
Zoals Claus tijdens zijn eerste verblijf in Parijs (eind 1947) bewondering opvatte voor de fascinerende Antonin Artaud, zo was dat tijdens
zijn tweede verblijf aldaar (1950-1953) o.a. het geval met Parker. Ook
aan Artaud wijdde hij een hommage, nl. het eerste gedicht uit de bundel
Registreren 3 . Artaud (1896-1948), als dichter een randfiguur van het
surrealisme, was eveneens toneelspeler en -criticus, schrijver van prachtige scenario's en filmacteur. Hij was een kunstenaar die zijn revolutionair en alle y verterend elan overal moist to bewaren, tot in zijn waanzin
en tot aan zijn doodtoe.
Tussen de twee door Claus bewonderde kunstenaars zijn belangrijke
punten van overeenkomst: alle twee verbleven ze voor korte of langere
tijd in psychiatrische inrichtingen ; ze waren verslaafd aan verdovende
1 A. A. M. Stols, uitgever, 's-Gravenhage 1952, blz. 31-35.
2 Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam 1965, blz. 117-119.
3 Uitgaven Carillon, Oostende 1948.
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middelen, en beiden waren ontwrichten, vervreemden in en door een
vijandige maatschappij. Met deze verdoolden voelt Claus zich solidair,
omdat hij zichzelf op bepaalde punten met hen kan identificeren. Deze
erkenning sluit ook hier een zelfbevestiging in.
Wellicht werd Claus, die, nerveus en intens levend, in Parijs van het
ene huffs naar het andere vluchtte, bovenal aangetrokken door de hevigheid waarmee kunst en leven in deze personen verenigd waren, een
hevigheid die zowel bij Parker als Artaud meermalen de voedingsbodem
was voor het sublieme.
Charlie Parker ( 1920-1955) , bijgenaamd „The Bird", bracht in de
lente van 1949 een bezoek aan Parijs, waar hij op het Jazz Festival
opviel door zijn hautaine houding tegenover het publiek en waar hij
desondanks diezelfde ontvankelijke luisteraars tot laaiend enthousiasme
bracht door het unieke gehalte van zijn spel. Toren hem later in een
interview gevraagd werd naar zijn favorieten in de muziek, noemde hij
de namen van Brahms, Schonberg, Duke Ellington, Hindemith en
Strawinsky. En de bejubelde altsaxofonis.t liet er onmiddellijk op volgen : „Boven alle musici bewonder ik Omar Chayam, de Perzische
dichter."
Wars van de stereotiepe show van de negerartiest wenste hij alleen
op zijn muzikale verdiensten beoordeeld to worden. „De sonoriteit van
de Bird, ascetisch, meestal hard en snijdend verhoogde de puurheid van
de muzikale expressie, bevestigde op zichzelf reeds het compromisloze
van de artistieke visie" 4 . Roggeman noemt Parker vender „de door een
mythisch pure droom bezetene, die zich aan de drek van het bestaan niet
kon aanpassen, voortdurend onder vlagen van paniek leed en van de
neurose in de alcohol, van de alcohol in de narcotica vluchtte..." „Naast
een muzikaal oeuvre bracht Parker ons een ethisch wrange, maatschappelijk droevige getuigenis. Hij leed zeer onder het wanbegrip en de
rassendiscriminatie... " 5.
In zijn diepste ellende echter schlep Parker een wilde, harstochtelijk
schone muziek, die van de grootste betekenis was voor een hele generatie
van musici en luisteraars. Maar het is tevens de vraag of de onveiligheid
en de onrust in de naoorlogse wereld ooit juister en bondiger tot uiting
zijn gekomen dan juist iii zijn werk. Parkers muziek zal blijven leven
om de inhoud ervan. Het is een muziek waarin melodische fragmenten
als ijsschollen op een zee van stilte de onbegrijpelijke eenzaamheid
verbeelden van de moderne mens.
4 Willy Roggeman, Brief vol jazz voor Gils. Gard Sivik 15-16 (1959-1960) .
5 idem als onder 4.
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Wat Claus in de muziek van Parker heeft aangetrokken, weet ik niet.
Maar het feit dat hij „April in Paris" een van zijn beste creaties noemt,
geeft een inzicht in zijn muzikale waardering. „April in Paris" nl. is
een opname uit de vijftiger jaren met begeleiding van een strijkorkest.
Deze combinatie was Been bijster gelukkige vondst van Parker, want ze
legde teveel beperking op aan zijn melodische inventiviteit. Toch wist
hij zijn persoonlijkheid in deze muziek te leggen en in „April in Paris",
waar hij de triviale begeleiding lijkt te vergeten, bereikt hij een opmerkelijke intensiteit aan expressie.
3
Na deze twee inleidende aantekeningen kunnen we de bundel gaan
bespreken, waarin April in Paris voorkomt, want dat is voor het juiste
verstaan van het gedicht absoluut noodzakelijk.
Claus schreef de bundel tancredo infrasonic in een zeer vruchtbare
periode uit zijn schrijversleven. In zijn tweede Parijse tijd (1950-1953)
ontstonden nl. novellen voor de bundel De Zwarte Keizer, het essay
Over het werk van Corneille, gedichten voor de bundels Pall en Perk,
De blijde en onvoorziene week, tancredo infrasonic en Een huffs dat
tussen nacht en morgen staat, de roman De Hondsdagen en journalistieke
bijdragen over culturele gebeurtenissen in Parijs, die verschenen in het
tijdschrift Tijd en 1Vlens, waarvan Claus redacteur was. In die periode
ontstond tijdens een verblijf in Oostakker bij Gent ook de eerste versie
van zijn poetisch meesterwerk De Oostakkerse Gedichten.
Ondanks zijn aangeboren rusteloosheid vond de bohemien Claus blijkbaar voldoende rust en concentratie voor deze overweldigende produktie.
Misschien was daarbij zijn toekomstige vrouw Elly Overzier, die hij in
1949 in Oostende had ontmoet, wel het inspirerende rustpunt. „Voor
Naar schrijf ik mijn gedichten," erkende Claus in een interview.
In die Parijse periode schreef hij, onder invloed van buitenlandse
moderne dichters en in contact met enkele Noordnederlandse „experimentelen", gedichten die in hun hartstochtelijke en ontredderende expressiviteit steeds zuiverder beantwoorden aan zijn toenmalig bohemienbestaan, dat voor een belangrijk deel gezien moet worden als de uitdrukking van zijn verzet tegen de vlotte maatschappelijke ordening 6.
In zijn porezie streefde Claus een bevrijding na uit een beangstigend
verleden en een volledig van alle complexen bevrijde creativiteit. Hij
zocht naar zuiverheid die voor hem een noodzakelijke levensbehoefte
6 Piet Thomas, De Vlaamse lyriek in het teken van de vernienwing. Literair Akkoord
8 (1964), blz. 80-81.
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geworden was. Met zijn geliefde moest hij een isolement veroveren
temidden van een verraderlijke omgeving.
Volgens de legendemaker Simon Vinkenoog verkochten Andreus,
Claus en Kousbroek in de zomer van 1951 hun nog te schrijven dichtbundels aan de uitgever A. A. M. Stols. Voor Claus werd dit de bundel
tancredo infrasonic, zijn eerste poezie-uitgave in Nederland, die in een
recordtempo geschreven weed .
Uit de titel van de bundel spreekt m.i. de neiging tot identificatie,
die ik reeds in de tweede aantekening i.v.m. Artaud en Parker aanstipte.
Tancredo is de gevoelig-edele held uit het epos Gerusalemme liberata
van Torquato Tasso. Deze Italiaanse strijver leed, na een gelukkig
verblijf aan het hof van het geslacht D'Este te Ferrara, reeds jong aan
vervolgingswaanzin (vgl. Artaud en Parker)) en stierf na een leven van
zwerven en bedelen in een klooster te Rome, juist voordat hij als dichter
gekroond zou worden. Tien jaar lang werkte Tasso aan zijn Gerusalemme liberata, dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de kruistochten
en dat in 1581 in druk verschijnt. In dit epos verborg Tasso onder een
martiale dadendrang zijn niet meer te realiseren Renaissancistische
levensdroom: de overgave aan een lieflijk, zwaarmoedig zingenot.
Inwendig door geloofstwijfels verscheurd en door intriges van literatoren
vernederd werd hij de scepticus, die het ideale geluk nog slechts als een
driaom kon ervaren.
Het Engelse bijvoeglijke naamwoord „infrasonic" verklaart Claus zelf
in een nota op blz. 36 van zijn bundel : „Generaal George C. Kenney
had het tijdens een conferentie te Massachussetts in September 1951
over vliegtuigen, die gewapend met ultrasonic-fluiten over een vijandige
stad zouden vliegen en alle bewoners ervan gek zouden maken in enkele
ognblikken, tengevolge van de schokken, die hun zenuwstelsel zou
ondergaan door de „ultrasonic-golven" g. „Infrasonic" (infrasoon) betekent : „met frequencies lager dan die van het hoorbare geluid".
De titel van de bundel kunnen we daarom m.i. het best „vertalen" door
,,de onhoorbaar razende Tancredo".
En dan het motto van de bundel: een citaat uit het werk van Gertrude
7 Literair Akkoord 4 (1960), blz. 160.
* Prof. dr. J. Weisgerber maakte mij erop attent, dat Claus Tancredo (of liever :
Tancredi, want zo heet hij bij Tasso !) niet heeft leren kennen via het epos Gerusalemme
liberata, maar via Monteverdi's Ii combattimento di Tancredi e Clorinda (1624), een
dramatische scene op tekst van Tasso, die voorkomt in het achtste boek van de Madrigalen.
Een merkwaardige coincidentie is daarbij, dat genoemd werk tijdens het Holland Festival
van 1951 werd opgevoerd, juist in de tijd dat Claus bezig was met zijn bundel tancredo
infrasonic.
8 vgl. Gedichten, blz. 99.
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Stein : „why am i if i am uncertain". Deze uitspraak is zowel toepasselijk op de Tancredo van Tasso als op die van Claus. In beide gevallen
is er sprake van een „tweede ik", dat hartstochtelijk op zoek is naar
zekerheid. Deze speurtocht heeft bij Claus een positief resultaat, nl. de
vrouw, en twee negatieve zij den die diametraal tegenover elkaar staan,
t.w. de agressieve aanklacht en de wanhopige berusting (zie verderop) .
De bundel is opgebouwd uit twee delen: 1. een naamloze cyclus van
21 gedichten, genummerd a-u, en 2. April in Paris. In de sterk gewijzigde versie van de bundel in Gedichten 9 heeft Claus de gedichten a, b,
d, e, f, g, h, i en 1 samengebracht tot een cyclus, getiteld jancredo
infrasonic", terwijl hij de gedichten j, k, m, p, q, r en t voorzag van
titels (de ongenoemde gedichten zijn niet opgenomen) en April in Paris
het slotgedicht is gebleven.
Misschien is de bundel tancredo infrasonic het best te typeren als een
razende klacht, getemperd door de ironie van een ruime geest, en
nauwelijks te onderscheiden van de aanklacht. Het is een aanklacht van
mens tot mens, ook vaak tegen de aanklager zelf. . Claus houdt zich
intens bezig met wat de mens van zijn tijd beroert. Hij is gevoelig voor
de problemen van de samenleving in oorlog en vrede 10.
Feilloos registreert hij „de heilige ellende" (gedicht a) . Hij is begaan
met de onmogelijkheid van de dialoog tussen de mensen. En daarom
protesteert hij „met een razend hart" (a) tegen „het traag bederf" (c)
van de „versteende hagedissen" (c), „de m e n-mensen" (s), of berust
hij wanhopig in het blijkbaar onvermijdelijke : „Ik ben verloren geboren" (b), „Wij bloeien maar bloeien tevergeefs" (e), en eindigt hij
,,zwart als een kruisdrager in het boete-Vlaanderen / Met gescheurde
voeten en de tronk in ketenen" (q)ook klaagt hij zichzelf aan, omdat zijn poezie te lieflijk heeft geklonken : „Genoeg tegen het alphabet van zoethout ,/ Tegen het tam en
kleurig dier der klanken" ( a) . Wat zal zijn gedicht dan zijn ? In ieder
geval „geen betralied gezicht" (a) . Men zal zijn ware aard leren kennen.
Zijn gedicht wordt nu een „Bericht aan de bevolking" (a) 11 . Zijn
afzijdigheid van vroeger, zijn banden met het vertrouwde milieu worden
aan de kaak gesteld. Hij voelt zich ook schuldig: „Schaamte is ons
deel / Schande ons voedsel" ( j ) . Vader en moeder hebben immers
bedrogen (i) . Hij ondervindt geen vergeving (o).
s blz. 99-120.
10 vgl. bv. het gedicht p, in Gedichten getiteld „Korea, juni 1951".
11 Later schrijft Claus een gedicht onder deze titel over de gevaren van de atoombom,
zie : Gedichten, blz. 259-263.
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„Typerend voor zijn poezie is (...) het oscilleren tussen opstandigelevensdrift en een zich-neerleggen bij de nutteloosheid van de passie” 7L2.
Zijn berusting wordt ijskoud en bijna emotieloos geregistreerd, a.h.w.
met ingehouden woede: „Onmachtig is het lot der blinde beulen" (u) .
De hele cyclus van 21 gedichten lang blijft de naald van Claus' registratie schommelen tussen protest en berusting (vgl. vooral gedicht u) .
Soros blijft die naald driftig in het midden trillen bij de geliefde, die
hem zegt: „Ik was bewoond en ik was wit / Van die dag en van jou te
beginnen / Stond ik in lichtelaaie" (f) . En Claus antwoordt verderop :
,,Uw lichaam blijft de tuin / Waar ik het mooi weder en de regen
maak" (n).
Claus gebruikt weinig thema's. Hij blijft een hele cyclus lang met
enkele algemeen menselijke ideeen bezig, die langs alle kanten bekeken
en gepeild worden. Dit naar-de-kern-tasten is een van zijn voornaamste
kwaliteiten, waardoor zijn poezie gemakkelijker aan de vergankelijkheid
ontsnapt.
De hele cyclus eindigt waarmee hij begonnen is, nl. met „Tancredo
infrasonic", d.i. de volledige berusting, de geluidloosheid : jancredo:
Been geluid meer en geen ademtocht" (U).
4
Alvorens over te gaan tot de bespreking van April in Paris Beef ik
bier eerst de tekst uit Gedichten, blz. 117-11913.
12
13

Paul Rodenko, Tussen de regels. Den Haag 1956, blz. 154.

TVarianten :

A: de tekst in Tijd en Mens, Tijdschrift van de nieuwe generatie, Derde jaargang, Eerste
nummer, April 1952, blz. 1-3
B: de tekst in tancredo infrasonic, a. a. m, stols, uitgever, 's-gravenhage 1952, blz. 31-35
2 A en B: „o hoge en bleke velden"
5 A: „dood en honger vaarwel dag grijze dagen"
12 A: ,,en plantte er een boom en bouwde er een huis"
14 A: „overbrachtten" i.p.v. „overbrachten"
18 A: „en gij ziet mij komen en spreken : dag"
20 A: „E 1 y s e e s en de straat eindigt als een kalme rivier"
B : „E 1 y s e e s en de straat eindigt in een kalme rivier"
21 A: geen spatie na 21
26 A: geen gedachtenstreepje na „geweten"
28 A en B: „voortij dig sterven"
29 B: spatie na 29
31 A en B: „de koning drinkt o koralen en ertsen van kolenmijnen"
32 A en B: na 32 volgt nog : „met in mijn ledematen de zwarte nerven"
33 A en B: gespatieerd gedrukt
35 A en B: na 35 staat nog :
„dat elk seizoen van kleur verandert
als mijn zang bevlekt en gehavend en
door tanden geraakt"
A: na 35 geen spatie
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APRIL IN PARIS
(in 1951,
toen Charlie Parker nog leefde)
De golvende tralies der Avenue des Champs
o hoge bleke velden
daar danst een kind en verliest
onmachtig alle wintertonen van verdriet en
5 dood en hanger Vaarwel dag Brij ze dagen
tussen de pleistertonen o zang der parken
ja wij zijn verloren wij willen
regen en hagel
niet meer wederkeren in dat traag land
10 van ossen en aardappelvelden en als ik in de polders was
ik stak er drie dorpen in brand
en plantte er een boom en bouwde een huis
en ging er wonen en blies op een horen
zodat de kraaien het overbrachten
15 zodat de raven doorvlamd uit de bomen vlogen
zodat het jonge pout spleet en het land
in voren beef de maar ik ben in het licht
gij ziet mij komen en spreken dag
April dag
36 A: ,,als honderd heesters in de tuinen palen in de straat en"
B: „ah honderd heesters in de tuinen palen in de straat en"
38 A: „dode de ontbloeide rand der dingen"
B: „dode en ontbloeide rand der dingen"
A en B: na 38 volgt nog :
„aan mijn onyx-blik geklemd met het water en het laatste ijs"
40 A en B: gespatieerd gedrukt
41 A en B: voor „dag" geen gedachtenstreepje
42 A: „die mijn gangen gaat en mij met een nieuw gelaat met een"
43 A: „dierenblik in de zomeravondstraat doet lopen"
A en B: geen gedachtenstreepje na „lopen"
48 A en B: „en ik de kardinaal ontmoet die in de hagen watert"
A: na 48 geen spatie
49 A en B: „en zie"
A: na 49 geen spatie
50 A en B: „de dode lantaarnen begroeten mekaar"
A en B: na 50 staat nog :
„de honden roepen de wind brengt regen"
56 A: na 56 een spatie
61 A: ,,2" i.p.v. ,,twee"
62 A en B: „in ons wakkerwordend huis en spreken"
65 A: na 65 geen spatie
68 A: „en zijn dan ineens verblind verhuisd"
B: „en zijn ineens verblind verhuisd"
72 A: „cheng-'wa" i.p.v. „cheng-wa"
77 A: geen spatie na 77.
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20 Elysees en de straat eindigt in een kalme rivier
eindigt als een : dag Charlie hoe vaart gij ?
zo de zomer komt zonder achterdocht zonder
veilige handen
niet geremd niet gehinderd door
ik weet het al ik wist het ik heb het
25
de hele lange tijd (tijd met heupen en organen) geweten de veilige vingers van kennis en geheugen en
voortijdig sterven en
zo ik er morgen in de zomer niet meer was
30 ja eindigt als een : dag Charlie ga liggen in het zand
de koning drinkt o koralen en ertsen
in mij uit mekaar gespat
elysees
lager nu en teder als het rag het slijm der hooispin
35 als de gekleurde gevlekte pupil van een sterk groen dier
ah honderd heesters in Palen in de straat en
tralies aan de huizen
ontbloeide rand der dingen
terwijl in
40 elysees
^- dag Charlie bebloede havik hoge stem
die mijn gangen gaat en mij met een nieuw gelaat met
een dierenblik door de zomeravondstraat doet lopen —
de drie vrouwen van de morgen op mekaar klimmen
45 en de lantaarnen doven

terwijl in de gouden geschramde vlakte
de grauwe nachtvrouw uit de tuinen vlucht
en de kardinaal in de hagen watert
en ja hoor
50 wij groeten mekaar
dag koning
dag prins
en het gesprek der koningsgezinden verlicht
ons slapend huffs en de dag gaat schuilen
55 in de struikeistenen
de president zal sterven
zo roept ons de allereerste dagbladventer tegen
ook dit zullen wij dus nog eens overleven
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de nacht is een vrouw
60 o honderdduizend lippen
en met de morgen komen twee gelijke treurige Chinezen
in ons wakkerwordend huis
en zeggen ongehoorde zinnen met hun handen
over kastelen of gevangenissen
65 (zij kijken door de tralies van hun vingers)
en wij in dit wit en dagelijks Parijs
wij worden water en vloeien open
en zijn ineens verhuisd
en vinden de morgen niet meer en denken Chinees
70 en duiken onder bruggen en zijn de Seine
indien de morgen Oosters was
indien cheng-wa nu was : de zon gaat op
of was : de zon gaat onder
of was : een grate vis of vissenvoedsel
75 of was : wij willen brood en hebben slaap
de trefzieke wingers van de dag
strelen het gelaat der straten open
de dag is een tweede vrouw
o honderdduizend lippen.
5

Het gedicht April in Paris verscheen voor het eerst in Tijd en Mens,
Tijdschrift van de nieuwe generatie, Derde jaargang, Eerste hummer,
April 1952, blz. 1 -3. Deze publicatie vertoont 20, meestal kleine, verschillen t.o.v. de tekst in de bundel tancredo infrasonic. Vermeldenswaard is verder dat Claus bij het gedicht in Tijd en .Hens niet uitdrukkeIijk verwijst naar de jazzmusicus Parker.
De uiteindelijke versie van het gedicht in Gedichten wijkt weer op
20 plaatsen of van de tekst in de bundel. Deze veranderingen zijn soms
zeer ingrijpend, zoals in voetnoot 13 gebleken is. De laatste versie leg
ik aan mijn bespreking ten grondslag. De voornaamste varianten komen
daarbij tevens ter sprake, vooral wanneer die van belang zijn voor de
structuur van het gedicht.
In dit „experimenteel" gedicht van Claus wordt de mededeling van
gedachten en gevoelens niet gedaan door woorden in een logisch en
redelijk zinsverband maar door beelden. Deze beelden worden meestal
totaal vrijgemaakt van de realiteit, van de onmiddellijke perceptie en
van iedere logica. Za wordt deze poezie een zuiver mentale kunst: de
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kennisgeving wordt vervangen door de suggestie, de metafoor verklaart
geen idee maar schept een klimaat.
Paul Rodenko wijst in zijn bespreking van De Oostakkerse Gedichten
op de „animale agressie" als drijfkracht en „tijdsleutel" van de paezie
van Claus ; „het is een paezie van drift en actie", die in de beeld- en
klankvorming doorwerken 14. Het gedicht heeft een harde vorm voor
een warme inhoud. Claus is in zijn ritme en plastiek „harder en wreder
dan zijn generatiegenoten ; zijn regels zijn korter, gedrongener, meer
gespannen, zij hebben iets kouds en roof dierachtigs" '.
De strijdvaardige essayist van de tijdschriften Taptoe en Gard Sivik,
Walter Koran, vat in een artikel over Claus zijn oordeel over diens
poezie als volgt samen: „Verbazende vondsten die klanken en beelden
doen in mekaar verglijden of tegen mekaar opbotsen, geven aan de
paezie van Hugo Claus vooral dat relief en die poetische geladenheid,
die Naar schoonheid blijvend maakt" 16.
De animale agressie en de daarmee gepaard gaande „harde" beelden klankvorming, die duidelijk in de cyclus „Tancredo infrasonic" naar
voren komen, zijn in April in Paris minder opvallend vertegenwoordigd
door de andersgeaarde instelling van de dichter tegenover zijn thema.
„Uit dit gedeelte spreekt meer positieve levensaanvaarding (zij het valgens een tellurisch schema) dan uit het andere gedeelte. Er is een
verrukking om de wereld door middel van de wereld zelf. Maar tegen
haeveel tijd is een dergelijke materiele vreugde bestand ? In elk geval
is deze poetische „relax"-jazz nog geen aanvaarding van de broosheid
van de poreuze steen van het geluk: nog geen berusting in het leven
dus. Mag men die berusting al bij een 23-jarige verwachten ?"
Na deze algemene opmerkingen over vorm en inhoud zullen we die
wat meer in details gaan bekijken.
Allereerst de inhoud. Uit de tekst komen de volgende verhalende
gegevens naar voren:
1. We kunnen het gedicht situeren in het jaar 1951 (zie : de toevoeging
onder de titel) .
2. De titel is m.i. ook letterlijk to vertalen : we zijn in de maand april
in Parijs (vgl. r. 19, 1 en 20, 66, 70) .
3. De dichter spreekt van de komst van de zomer (r. 22, 29) en van
de „zomeravandstraat" (r. 43), waarin hij loopt.
14 Tussen de regels. Den Haag 1956, blz. 186.

idem, blz. 154.
Galerie Zuid 1954.
17 Johan de Roey, Hugo Claus, een poreuze man van steen. Tielt-Den Haag z.j. (1964),
blz. 75.
15

16
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4. Hij wandelt door Parijs (vgl. r. 1, 20, 36-37, 42-43) .
5. Zelfs de tijd van de dag(en) wordt aangegeven. Claus schrijft over
de avond (r. 43), de nacht (r. 47, 59-60), de morgen (r. 44-45, 61,
69, 71) en de dag (r. 76-79) .
6. En dan natuurlijk niet te vergeten : de dichter ziet zich in gezelschap
van Charlie Parker (r. 21, 30, 41-43) .
7. Het „personenmateriaal" in dit gedicht bestaat chronologisch uit:
een kind (str. 2) ; wij, ik, gij (str. 3) ; Charlie (str. 4) ; ik, Charlie,
de koning (str. 5) ; Charlie, mij (ik, str. 10) ; wij, koning, Prins,
koningsgezinden (str. 12) ; de president, de dagbladventer, wij (str13),; twee Chinezen, ons (wij, str. 14) ; wij (str. 15) .
Met deze verhalende gegevens gewapend gaan we nu de tekst regel
voor regel bekijken.
Het gedicht opent met een „themaregel", die m.i. afgebroken wordt
en zijn voortzetting vindt in r. 20 : Claus bevindt zich op de Avenue
des Champs... Elysees. „Elysees" in r. 20 heeft immers een hoofdletter,
is dus een (stuk van een) eigennaam, terwijl „elysees" in r. 33 en 40
met kleine letter wordt gedrukt. Die eerste regel kunnen we tot op
zekere hoogte vergelijken met het thema in de jazzmuziek, een muzikale
frase die tot uitgangspunt dient voor de improvisatie. De strofen van
het gedicht die volgen, zijn dan weer te vergelijken met de jazzchorussen, die het thema omspelen en die naar hun aantal begrensd worden
door de rijkdom aan ideeen van de musici 18 . Zo'n thema kunnen we
eveneens vergelijken met een Aiemcel )y , waaruit de hele compositie
voorkomt en waarin ze steeds weer haar impulsen vindt.
Het „golvende" van het thema vloeit a.h.w. uit „in een kalme rivier"
(r. 20) ; de „tralies" keren pas terug in r. 65 ; de Avenue verschijnt
als „straat" in r. 20, 36, 43, 55 en 77. De themaregel breekt of bij
„Champs" (zie boven), maar werkt anderstalig door in „velden" uit
r. 2. Daar danst een kind, dat zonder het bewust te weten, „onmachtig",
afscheid neemt van alle verdriet. Dit kind herinnert de dichter door zijn
levenslustigheid aan zijn eigen jeugd, die niet zo rooskleurig was.
De hele derde strofe is dan ook een felle aanklacht tegen „dat traag
land" uit zijn jeugd, waar Claus zo graag de gevestigde orde wil vernietigen, die plants zal moeten maken voor een vitaal levensklimaat,
dat hij voorlopig in de natuur verwerkelijkt kan zien. Maar (r. 17)
Claus leeft pier in Parijs en niet in een doods en duister winterland ;
18 vgl. T. S. Eliot, Choruses from „The Rock". Collected Poems 1909-1935, London
z.j., blz. 155-182.
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hij is in het licht ; Parijs ziet hem bewegen en hoort hem april begroeten.
De themaregel vloeit uit, „eindigt", in str. 4. „Elysees" houdt m.i.
ook een verwijzing in naar het Elysium, het bekoorlijke oord, waarin
eeuwige lente heerst en waar de zaligen een eeuwige jeugd genieten.
De straat die met het spelende kind zulke hevige readies opriep, loopt
uit in „een kalme rivier", even rustig als de begroetingsformule : Hoe
maakt u het ?
Na deze vertragende strofe vervolgt het gedicht met een versnellende,
die verwijst naar de komende zomer, het geluksseizoen, waar str. 4 door
„Elysees" op preludeerde. Aan die naderende zomer stelt de dichter
vooraf zijn voorwaarden: de zomer moet hem met vertrouwen tegemoet
treden G ronder achterdocht") ; de dichter wil van de zomer geen
,,veilige handen" ; hij wil zijn geluk niet beleven in de veilige maar
verstikkende atmosfeer van kennis en (jeugd ) herinneringen. Ook is er
in zijn zomer geen plaats voor de gedachte aan de dood, hoewel de
dichter aan dit laatste schijnt te twijfelen. In het parenthetische stuk
komt het vo^ortdurend besef naar boven, dat zó'n geluk niet te verwachten
is. Het is de resignatie van iemand die zijn ogen niet kan of wil sluiten
voor het menselijk tekort.
Na r. 29 breekt de „chorus" af, die in versie B gemarkeerd is door
een spatie. Regel 30 sluit weer thematisch aan bij str. 4. Het onderwerp
bij „eindigt" kan dus de straat zijn (vgl. r. 20) . Opnieuw richt de dichter
zich tot Parker, die zich berustend op de aarde moet leggen. Wie is de
koning uit r. 31 ? Misschien biedt het derde gedicht van de cyclus
„Bewegen" uit het eerste deel van de bundel Een huffs dat tussen nacht
en morgen staat een oplossing 19 . In die cyclus nl. wordt „het seizoen der
lief de" verbeeld in „laag getij" en „vloed" . Het is afstoten en verlangen,
verrukt zijn en weer wegzinken in de leegte. Na het intiemste moment
blijft de minnaar als „een moede, bloedende koning" achter, terwiji
aan de Belief de toch nog „nieuwe ertslagen" openbreken. Wellicht ziet
Claus bier in de koning Parker in zijn rol van minnaar, die „de koralen
en ertsen" van diepere liefdesgevoelens nog wel kan bereiken, terwijl
de dichter daartoe onmachtig is 20.
Weer keert de themakern „elysees" terug als teken van rust en tevredenheid.
Ik meen dat de volgende strofe 7 onmiddellijk aansluit bij die kiem19
20

Gedichten, blz. 60.
vgl. verder : Gedichten, blz. 82, laatste strofe, een gedicht uit het deel met de, in

bovenstaand verband, veelzeggende titel „Delfstof" .
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cel. De dichter geeft m.i. hierin een impressie weer, die de muziek van
Parker op hem maakte: een ragfijne tederheid en heldere kleurigheid,
die aan twee dieren zichtbaar warden gemaakt.
Bij str. 8 zou ik met Claus willen zeggen : „Zovele scherven zijn in
dit verhaal" 21 . Het is alsof het oog van de dichter alle kanten uit vliegt
en hij struikelend over zijn woorden noteert : heesters, Palen, tralies,
want het wordt lichter : de rand; der dingen ontbloeit (r. 38) 22 . Het is
een verwonderde uitroep, die abrupt eindigt in... elysees (r. 40).
Bij het neerschrijven van dat woord komt meteen, hoewel tussen
parenthese, de groet aan Charlie, de „bebloede havik" en „hoge stem",
die de dichter vergezelt en daardoor vernieuwt. De kijk van de dichter
op de wereld wordt anders (vgl .str. 7 en 8).
Via r. 39 en r. 40 glijdt het gedicht naar r. 44, waarin de visuele
indrukken overheersen. Het wordt licht; de nacht vlucht weg en de
stralen van de opgaande zon schrammen de vlakte en worden als urinestralen in de hagen zichtbaar. De kardinaal als beeld voor de morgenzon
is verklaarbaar, wanneer we letten op de overeenkomst van kleur. We
hoeven hier niet, zoals Adriaan de Roover doet, een aanval op de Kerk
in te zien 23.
En dan is het moment aangebroken om elkaar te groeten : Charlie, de
koning, en Claus, de Prins, (her)kennen elkaar (r. 49-52) . De rest van
het gedicht is dan ook duidelijk in de wij-vorm geschreven ! De dichter
komt in de nabijheid van zijn huis, dat verlicht wordt door „het gesprek
der koningsgezinden", d.w.z. bewonderaars van Parkers muzikale rijkdom. De dichter kan nu niet meer struikelen over stenen : het licht is
overal (r. 54-55).
Heel merkwaardig is ineens str. 13. Claus hoort een dagbladventer
roepen : „De president zal sterven". Als we deze strofe vergelijken met
de derde strofe van gedicht h uit de bundel trancredo infrasonic (blz.
14) , dan zien we hier al een verwijzing naar de volgende strofe. Maar
ook dat bericht kan de dichter niet deren.
De eerste twee regels van str. 14 en de laatste strofe van het gedicht
omvatten in hun herhaling van toekomstverwachting de realistische houding van de dichter tegenover de komende dag. De twee treurige Chinezen, die zich met gebarentaal verstaanbaar willen maken, brengen de
harde werkelijkheid in het huis van de dichter 24. Zij zitten gevangen
21 Gedichten, blz. 95.

vgl. Gedichten, blz. 77, laatste regel.
2 X over Poezie, Lier 1955, blz. 28.
24 vgl. ook het Korea-gedicht, Gedichten, blz. 113.

22

23

255

achter hun taalbarriere. Zij hebben het over kastelen of gevangenissen
(vgl. de Franse woorden chateau en cachot) .
Deze vreemde ontmoeting doet de dichter radicaal in de werkelijkheid
duiken : hij raakt, zelfs in dit wit en dagelijks Parijs, zijn weg naar de
morgen kwijt ; hij is niet meer geborgen (r. 68) ; hij opent zich voor
het lot van de Chinezen, nee, hij denkt zelfs Chinees. Hij voelt in zich
het verdriet, overvloedig als de Seine (vgl. de „kalme rivier" uit r. 20) .
Deze morgen heeft nu een „Oosters" gezicht, is een Chinees woord:
„cheng-wa" (ik denk hier onwillekeurig even aan het procede van
Ezra Pound in zijn Cantos) . Dat woord is onvertaalbaar : het kan de
morgen of de avond zijn (r. 72 en 73) ; het kan betekenen : het eten
van een vis of het eten voor een vis (r. 74), en misschien ook honger
of slaap (r. 75).
Maar de „trefzieke vingers van de dag / strelen het gelaat der straten
open". De dag brengt de realiteit aan het Licht. voor wie veel begrijpt,
is er ook veel te beminnen.
Over de vorm van het gedicht zal ik vager moeten blijven, omdat die
nogal moeilijk te beschrijven valt.
In mijn bespreking van de inhoud heb ik elke afscheiding d.m.v. een
regel wit als de begrenzing van een strofe opgevat. De aldus typografisch gemarkeerde 18 „strofen" (tweemaal zelfs bestaande uit een
woord !) zijn wellicht te vergeli jken met de in aantekening 2 genoemde
,,melodische fragmenten" in Parkers muziek, die als ijsschollen drijven
op een zee van eenzaamheid.
Op grond van enkele verhalende gegevens (zie boven) en vormprincipes zijn die fragmenten m.i. tot vier delen te herleiden.
Deel I omvat dan strofe 1 -4. De eerste regel, de themaregel, vindt
nl. zijn voltooiing in str. 4 (r. 20) . „Elysees" wordt daar voor het eerst
gekoppeld aan de groet tot Charlie. Strofe 2 en 3 vormen daartussen op
grond van hun inhoud bijna geheel een tegenstelling. Het ritme in str. 2
is hortend, vooral in r. 4-6. In str. 3 daarentegen, met zijn langere regels
in het begin, verandert het ritme pas, wanneer de dichter zijn protest
uit en zijn vitalistisch ideaal bekendmaakt. De slotstrofe van dit deel
eindigt in een rustige afsluiting van de bewogen themaregel.
We zien in dit deel, en trouwens in het hele gedicht, de dichter gebruik maken van een voortglijdend zinsverband, dat over kleinere
versnellende onderdelen been het gedicht voortstuwt en tot een eenheid
bi de. Dit voortglijdend zinsverband vindt allereerst typografisch zijn
bevestiging in het vermijden van hoofdletters aan het begin van de
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versregels (vgl. de andere gedichten uit de bundel tancredo infrasonic) .
Bovendien bindt het veelvuldig voorkomende enjambement de verschillende versregels en -onderdelen tot grotere eenheden. Het gedicht heeft
daardoor in zijn rustige strofen een minder harde vorm. Als we nog
letten op de van strofe op strofe springende herhaling en het gebruik
van de parataxis, dan meen ik te mogen zeggen, dat de uiterlijke brokkeligheid noch door de inhoud en noch door de vorm van het gedicht
bevestigd wordt.
Deel II omvat strofe 5 en 6. Dit deel eindigt evenals deel I met de
groet aan Charlie en het rustieke „elysees". Ook hier weer hetzelfde
ritmische verloop. De versnellende regels in het begin (door parataxis
en herhaling) eindigen met een rustige variant op str. 4.
Deel III is wat moeilljker als eenheid to verdedigen. Het bestaat m.i.
uit str. 7-13. De breuk ligt in r. 40, waar het afsluitende „elysees" opduikt met de onafscheidelijke begroetingsformule in str. 10. Maar r.
39-40 vindt pas zijn logische voltooiing in str. 11, r. 44. Trouwens de
groet staat parenthetisch, hoewel dat in versie A en B niet het geval is.
Op grond van de inhoud (zie hierboven) en het zinsverband meen ik
Loch deze eenheid te moeten handhaven.
Deel Iv tot slot tekent zich veel duidelijker als eenheid af. De
inhoud en het kernwoord „Chinezen" en bovendien het feit dat bijna
alle strofen in de wij-vorm staan, bewijzen dit m.i. afdoende.
Samenvattend mogen we zeggen, dat het slotgedicht van de bundel
tancredo infrasonic, towel naar de vorm als naar de inhoud, duidelijk
de speurtocht naar zekerheid 25 weergeeft van de rusteloze Claus. Hij is
zich intens bewust van het gevaar van een verziekte maatschappij, die
de gevestigde orde en haar belangen boven de persoonlijke behoeften
van de mens stelt. Dit bewustzijn maakt de dichter tot een „eiland in
de stad" 26, want „prof eet of Been / Wij warden steeds verraden" 27.
In zijn opvallende verzamelbundel Natu+urgetrouw schrijft Claus:
„Viet alle wezens weten wat ik weet. Alleen de wilden, de verrukte
ziende blinden. Sommige vrouwen en twee of drie vertrouwde dieren" 28.
Tot die verrukte ziende blinden mogen we zeker Parker rekenen, die
met Claus deze speurtocht heeft volbracht. Aan zijn hartstochtelijke
muziek immers herinnert dit gedicht op vele plaatsen.
B. KOOIJMAN
zie motto van de bundel.
26 Gedichten, blz. 25.
27 idem, blz. 35.
28 Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam 1954, blz. 24.
25
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IN MARGINE
AANVULLEND STUKWERK BIJ TWEE RECENTE UITGAVEN
I. HET VLAARDINGSE WELLE-KOOM SPEL VAN 1616

Als Nr. 59 van de Zwolse Drukken en Herdrukken verscheen JOB
A. VAN DE WAEL's I/ellekoomspel voor de reden5ikersintrede te V1aardingen in 1616, Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. R. L. J.
Bromberg, o.p. (Zwolle 1967) . De tekst is bijzonder moeilijk en het
behoort dan ook niemand te verwonderen, wanneer de opvatting van
den commentator princeps op anderscheiden punten weerstand zal ontmoeten. Ook ik zal in onderstaand artikel meermalen de zo gewenste
opheldering niet geven, deels omdat ik ondanks nadenken de plaats
niet versta (b.v. het motief van de cursivering van 114 ; definitieve interpretatie van 187/90) , deels, omdat mij de tijd voor verder napluizen
voor het ogenblik ontbreekt (b.v. de directe bron towel als de oerbron
van 3 driederleye; parallellen voor 571 op staan ; de melodieen van
233 e.v., 830 e.v.) . Daar ik echter van aordeel ben, dat de Neerlandistiek
van het nieuwe studiemateriaal voor de taal van de 17e eeuw, dat in de
laatste jaren op zo gelukkige wij ze vrijkomt, pas dan het voile prof ij t
zal trekken, wanneer de hedendaagse lezer, die voor m,oeilijkheden in
zulke nieuwontsloten teksten een betere oplossing meent te zien, niet
uit perfectionnisme of misslagenangst zwijgt, maar liever voor zijn deel
poogt, een lateren onderzoeker het acta agere te besparen, wil ik het
volgende stukwerk niet achterhouden.
2 de ghemeene rust : `den vrede' ; pax werd omschreven als publica tranquillitas.
11 al het ha yr : 'geheel het heirleger' .
13 'tGheloo f nl., dat Vrede driederleye Vreucht geeft. Door dit te stellen
tegenover 14 de bevindingh wil de dichter speels een vergelijking oproepen met
Thomas ; vgl. Ev. Job. 20, 29 quia vidisti ..., credidisti.
19 de Boodin, nl. het Bestand ; vgl. 126, 164.
22 gramen op grond van het voorkomen van het subst. grame en het werkwoord vergramen te laten staan. Zie MNW II 2099, 35/7: „Verbogen nv.
Brame en gramme ; de laatste vorm is de gewoonste".
50 Areachne : de dichter volgt, al dan niet via een medium, de versie van
Ov. met. 6, 130/3 : toen Pallas het fraaie werkstuk van Arachne zag, terchde
de spij t de godin der wij sheid (op deze slaat 51 haer) tot de onverdiende wraakneming, dat zij niet alleen het doek (een chronique scandaleuse van de losban-
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digheden van bovenaardsen) aan flarden scheurde, maar ook tot twaalf maal
toe Arachnes voorhoofd met een bukshouten weversschuitje doorpriemde.
52 De uitbeelding van d' achter kael oorsaeck gaat, doch wel via via, terug op
Phaedr. 5, 8, 2 calves, comosa fronte, nudo occipitio, Dist. Cat. 2, 26, 2 fronte
capillata, post haec occasio calva, Auson. epigr. 33, 8 `occipiti calvo es ?' `ne
tenear, fugiens.'.
70 Daer by van syne vroomt twee hoochten maken dede : `waar hij ter gedachtenis aan zijn heldhaftigen tocht twee plaatsen van verering liet oprichten'
vgl. Ps.-Apallod. Bibl. 2, 5, 10, 4 orj uria n c w dac ... 3 io on lac.
De columnae (Plin. nat. 2, 167) worden door onzen dichter gezien als hoochten
in den oudtestamentischen zin van 'hoge plaatsen' als `plaatsen van gadsverering' ; zie WNT VI 1047, 37/43.
78 maalt en brenght- hangen of van 77 So : `indien gij hen niet tijdig met uw
bliksem en donder doodslaat, ach !' (ingelaste verzuchting uit deernis met
zichzelf en den Hemel ; hierna gaat de protasis door :) `indien gij hen niet
vermaalt tot gruis en gij hen niet ten onder brengt, dan zullen zij ...' .
79/80 Sy sullen met het Volck van Numas ... / den Hemel op een nieuw bevechten : `zij zullen niet enkel (gelijk ze nu reeds doers) de Roomsen bevechten,
neen, zij zullen straks zelfs zich opmaken tot een nieuwe hemelbestorming' op
het voorbeeld van de stervelingen (Hom. Il. 5, 384 dv^O&v, Od. 11, 307
,ucvvvfkth w ) Otos en Ephialtes (Verg. georg. 1, 280/3 ; Aen. 6, 582/4
Hyg. fab. 28). Men sluite met het Volck niet aan bij het subj. (Sy ... met het
?Volck), maar bij het obj. (met het Volck ... / den Hemel). Numa was in 1616
een bekender gestalte dan heden dank zij Hendrik Laurensz. Spiegel, Numa of to
Ambtsweigeringe.
114 dees wel ii e v e n t d t: de cursivering wijst aan, dat de dichter wil
(vgl. 199 in dees wel lieve tyden), dat zijn lezers een zinspeling opmerken. Echter, waarop ? Toch niet op II Cor. 6, 3 i3ov vvv xai /)c o6 3 roc, Ecce nunc
tern pus acceptabile ? Of bedoelt hij : deze tijd, waarin (Aensiet) Liefd'd' zo in
het centrum der belangstelling staat ?
123 0 Vree ! : hiermee roept de dichter de godin van dien vasten Vrede (165,
vgl. 216) aan, dien, lang verwacht (19) , men tegen het jaar 1621 hoopte to
molten begroeten. Op 11 juli 1616 is echter nog slechts haar Boodin (19, 126,
164) aanwezig, de personificatie van het a b s t r a c t u m Bestandt. In concreto
doelt nu in 126, waar het accent op de beginphase valt, de dichter op 13 maart
1607, daarentegen in 19 op 9, wil men, 14 april 1609, den datum, waarop de
Boodin Mars ketende aan twaelef ronde Jaren (21) . Te spreken van den „vrede
arig Bestand", zoals de commentator p. 40 op v. 125, vermijdt
van het twaalfjarig
de dichter consequent ; hij bezigt met opzet de omschrijving ghemeene rust
(2, 110, 220) en wil in 126 onder u smaack verstaan zien den smack eigen aan
de vaste (165) Heylighe Vree (123).
149/50 en heeftt ... / Griecken soo veel ghedaan : `heeft ... voor Griekenland
niet zo veel tot stand gebracht' nl. aIs Holland voor het vereende Ghesin (92).
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Vgl. b.v. p. 78, 18 het Griecken, p. 79, 2 'tGriecken, d.i. `het land der Grieken',
`de Grieken'.
154 'tbekennent bedryven : `het wetenschappelijk-onderzoekend werkzaam
zijn' ; zie MNW I 779, 45/7.
162/3 Daar min Dienaers omigaent / van eeren prijs doet witten / Met Pylen
vol verstandts (in het Latijn met relatieve aansluiting : quem lustrantes meos
ministros honoris bravium telum in se dirigere iubet sagittis scite adductis)
`en dat de prijs der ere' (subj.), d.i. een prijs, die uit uitsluitend eer en niet
uit oorlogsbuit bestaat, 'mijn dienaars, terwijl zij om de spits (van Parnassus en
Helicon) heentrekken, met welgerichte pijlen (op dezen ereprijs) doet mikken'.
163/4 soo / soo ghemoeden soo / Ontwentmen Oorloghs lust: m.i. is ghemoeden ('gemoederen', d.i. ongeveer `beste mensen') vocat. `zo, zo, beste mensen, zo raakt men aan den oorlogslust ontwend' .
175/6 Myn S c h r y v e r v e r a c h t a a r, die u met ... / ... keunt sto f f eeren.: 'Mijn beste Scriverius' (vocat., Latijn ml Scriveri), 'verachter van anderen,
gij, die uzelf met ... kunt optaoien,' ; de vraag volgt in 177. In het Wellekoomspel is aar nooit = haar ; vgl. 464 aars, 473 d'aar, 503 are, 634 aars, 638 't aar,
651 are. De cursivering van veracht aar verraadt de vrees des dichters, dat ons een
spitse wending mocht ontgaan : met veracht aar – wij zouden wel veracht-aar hebben gespeld –, qua vorming te vergelijken met b.v. doeniet, `een persoon, die niets
pleegt te doen', durfal,
al, 'iemand, die altijd alles aandurft', sladood, oorspronkelijk
`doodslager', bedoelt hij blijkbaar `gij, die anderen zo stelselmatig veracht', `...,
wiens devies het is : veracht' (imper., cf. fac-totum, vade-mecum) `anderen'.
179/80 'tonvolkomen / Dat ghy van haer dus schrjj f t : `het foutieve, daarin
bestaande, dat gij over hen als volgt schrijft : ...'.
183/5 Een Volck dat veeltUdt is ontbloot van alle reden / Onmatich / onbesuyst ,/ wanschapen / onbesneden / In Treur-spels bly van sin / en weer oubollich
gram : citaat uit P. Scriverius, dat Dr. Bromberg p. 15/6 aldus moderniseert
,,Ze zijn juist meestentijds rede-loos, onmatig, onbehouwen, wanstaltig en onbeschoft. Van de klassieke toneelwetten kennen zij niets, want in treurspelen zijn
ze dan weer opgewekt, dan weer' op een zonderlinge wijze bedroefd.". Hij volgt
daarin voor een groot deel F. L. Zwaan (zie L. Ph. Rank, J. D. P. Warners en
F. L. Zwaan, Bacchus en Christus. Twee Lo f zangen van Daniel Heinsius, Zwolle
1965, p. 87), die het volgende heeft aangetekend : „105 reden : redelijkheid ;
woordspel met Rederijkers. 106 Onmatich : Wild ; onbesuyst : onbeschoft ; wanschapen : wanstaltig ; onbesneden : onbeschaafd. 107 treurspels : treurspelen ;
bly van sin : opgewekt ; oubollich gram : op vreemde, niet passende wijze verdrietig, bedroefd.". Beide uitleggers geven zo den indruk, alsof Scriverius zich
smalend zou hebben uitgelaten over maatschappelijke gedragingen, ja zelfs over
het lichamelijk schoon (,,wanstaltig") der rederijkers. In werkelijkheid raken al
diens verwijten, zoals uit den slotregel (Scriverius 107 = Wellekoomspel 185)
blijkt, bun litteraire oeuvre: daarin zijn zij ontbloot van alle reden, d.i. 'gespeend
van alle eloquentie', onmatich, d.i. `slecht in de metriek', onbesuyst, d.i. 'zonder
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plan maar lukraak er wat in het wilde weg op los dichtende', wanschapen, d.i.
`vormloos in de compositie', onbesneden, d.i. 'ongepolijst in hun taalgebruik' ;
ze zijn in de tragedie bly van sin en anderzijds, als ze oubollich, 'kluchtig' willen
zijn, weer gram: zij weten a n d e r z ij d s (185 weer) ook het komische genre
niet vrij te houden van een daaraan vreemd element.
186/7 Hebt ghy haar al ghetoetst / dat ghy dus vuyr en vlam / IVt sm ytet ;
doch de daad' ginght op haar vroomte schrap pen: 'hebt gij soms al die leden
van min Volck' (178), `van die Reden-rUckers bent' (182) `in een gedenksteen
gegraveerd' (zie Abraham de Koning, Tragedi-Comedie over de doodt van Henricus de Vierde, Koning van Vrancrjjk en Naverrae 66/8 Syn daden glinst'ren
noch, z jjn vroomheden sUn weerdt / Niet om met lett'ren in den swerten toets te
graven, / .Maer ... met aant. van G. R. W. Dibbets, Zwolse Drukken en Herdrukken Nr. 52, 1967, p. 45), `dat gij zó vuur en vlam spuwt' (lets, wat
blijkbaar tot de techniek van het toetsen behoort ; bier echter tevens schamperend) , `dock (dat gij) de activiteit op bun lijst van ferme daden gingt eraderen ?' .
M.i. is vroomte (vgl. 70 syne vroon#) collectief te verstaan als `vroomheden',
`vrome', 'flinke' daden ; wij hebben uit te gaan van een beeldspraak (zie L.
Schermer, Meleager en Atalante 54/5 Het, nl. het yolk, schrapt om eene Pout
den luister van zyn Heer, / Schoon diep geklonken in metaale en marm're
boogen), volgens Welke op een marmeren gedenksteen de heldendaden der
rederijkers zijn ingegrift ; door nu op het gebied van once spraeck (100) de
rederijkers als de lomen (102) te contrasteren met onsen Heyns (3), die wel
syn werck daer van gemaeckt zou hebben (102), krabt Scriverius om za te
zeggen in het lofschrift weg de daad' (= dade ; vgl. 178 Penn' = Penne). Dat
van alle critiek onzen dichter de qualificatie lomen het meest heeft gestoken,
blijkt wel daaruit, dat hij de tegen-these 169/72 die ... / Haer mildt ghegheven
Pondt niet en hebben begraven / In Traacheyts ledich Graf herhaalt in 752/3
die heur ghegheven pondt / In traacheyts leeghe Kist niet ... op sluyten.
188/90 Sy ('de bent') wilt haar wetenschap en Bach u eyghenschappen ('eigenaardige hebbelijkheden' als het verachten van anderen ?) . / Vervoeght dan van
haer doen / ghy bent heur niet te groot 7 (?) / Soo g'imm^er niet ('volstrekt
niet' ; vgl. MNW III 813, 56) (of `volstrekt niets' ?) en wilt (nl. vervoeghen
van haer doen ?) steeckt min in haer niet doot. : doordat ik aan 189 Vervoeght
... van niet een door parallellen voldoende gestaafden zin kan ontwringen, blij f t
mij de samenhang van 187/90 duister. Het is te wensen, dat door bekwamer
hand de gehele passage 175/90 definitief worde ontrafeld, voordat de Iitteratuurgeschiedenis foutief ermee gaat opereren.
221 leen : = leden (vgl. b.v. 210 betreen = betreden), oude vorm voor
`leiden' ; zie MNW IV 233, 48 + 327, 65. Evident maken dezen uitleg 222
u wech, 222 u wel ghenooghen, d.i. 'uw aangename reisgezellin', 238 leydt.
277/80 ontlede men aldus : De W/ sheydt (naamw. deel gezegde) is min
Ghesellin (subj.), / 'tingheven, d.i. de aandrift tot het vergaderen van kennis
(naamw. deel gezegde) zijn (vormen) mUn verstand'le krachten (subj. : mijn
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verstandelijke vermogens), Ondersoeck / Opmlerck (naamw." deel gezegde : on=
derzaeken en observatie) is het Begin, het eerste stadium op den weg, die tot de
kennis voert, doch Konst en Wetenheyt (naamw. deel gezegde) is eerst, brengt
pas het versachten (subj. : Latijn pacificatio), d.i. de intrede van ghemeene rust.
321 Des Wereldts Sinne-pop : `het Emblema' (in den zelfden zin, waarin
Roemer Visscher Sinne-pop introduceerde) `van de (zondige, ijdele) wereld (en
haar begeren)' ; vgl. I Joh. 2, 15/7.
324/6 Heb ick ... / Ghedwonghen als een Kindt : Momus beroemt zich, dat
hij als een andere deus Subigus (Teri, nat. 2, 11, 12 ; Aug. civ. 6, 9) Venus
'tdert'le Wfl (320), als ware zij een kind, subegit in den zin van Suet. Caes.
49, 4 Nicomedes ..., qui subegit Caesarem ; Aus. epigr. 142, 1/2 De f ormis uxor
cui sit, ancilla elegans, / uxorem habere, subigere ancillam velit ; Aug. civ. 6, 9
(CSEL XXXX 291, 25).
326/7 met opsien straf en banghe / Van sorghe datse zou wat van haer leemt
ont fanghe : `terwijl zij', nl. in de spanne tijds, dat zij ghedwonghen werd, `haar
blikken onafgewend' (zie WNT XV 2087, 58 en 2091, 28/32) `en vol angst,
tot mij opzag, uit bezorgdheid, dat (er wat zou zwaaien, d.i. dat) zij een of
andere vreselijke tuchtiging van haar verlamden Vulcanus zou ontvangen', zo
deze de inbreuk bemerkte. Voor opsien, 'oogopslag' vgl. Bredero, Klucht van de
koe 456.
332/3 Moom die elcks ghebreecken / Diemen hier Bockens noemt in de
handt weet to steecken : de constructie is m.i. aldus : Moom, die aan elcks ghebreecken (d.i. `aan elk, die met een gebrek is behept') die Bingen (zulke zaken :
gesupprimeerd antecedent van 333 Die-, obj. bij 333 steecken), Diemen hier in
Vlaardingen Bockens, d.i. 'bokkingen', noemt, in de handt weet te steecken.
`Bocken', gespecialiseerd zelfs 'Harderwijker', noemde men namelijk een veeg
uit de pan, een lik, een onaangenamen steek (WNT III 273/4) ; vgl. 341 Den
roocker van het Sprot / en stover van de Bocken, `de gever van den lik, de taebrenger der steken'. Het verwijt van het WNT III 274, 20/1, als zouden de
rederijkersverzen 332/3 en 341 „niet zeer helder" zijn, zal niet meer beamen wie
eenmaal inziet, dat van 333 Die- niet 332 ghebreecken het antecedent is.
337,/8 met zeghen / Dat (uit dat + -t) steeckt vry na de Kroon : `met zulk
een overwinning' (zeghen 'overwinnen' vermoedelijk gesubstantiveerde inf., ntr.) ,
`dat die een zeer serieuze candidate zal zijn voor de eerste plaats' (vry als satin
in het Latijn) .
364 Isser weer een Rot ghedrenckt ? : `is er een belangrijk nieuws ?' (ironisch
daar het, alweer, verdrinken van een ' mus decumanus niet juist schokkend kan
heten, verwacht de spreker blijkbaar geen wereldhistorie) .
366 blijve men lezen beminden, doch versta `beminde'.
368 Musen : reflecterend op 364 Rot, in den dubbelen zin van `Muzen' en
`muizen' ; met 373 een wordt bedoeld een dezer 1Vlusen. Een spel met Musen Muysen ook bij Roemer Visscher, Brabbeling, Schock I, Quick I, 1 en 5.
431 wrenyen en voort-gaan : = wrenyen voort te gaan ; vgl. 562, 574, 654.
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Wrenyen = wrengen = wringen, `zich inspannen om', 'erom worstelen om';
zie MNW IX 2873, 72/5. De vorm wrenyen te laten staan ; zoals Inge en Inje
(`Indi^e') naast elkaar voorkomen, zo wrengen en wrenyen.
444 twee haen vol sons : daar er sprake is van name en Fame, kan onze
dichter bedoelen : `twee handen vol (lone, ijdele) klanken', waarvoor wij kunnen
vergelijken MNW VII 1536, 56 (son = soen) en 1466, 58 / 1467, 24 (soen
= Latijn sonum) . Zijn voorganger Roemer Visscher, Sinne-pop pen, aan het einde
van het bijschrift bij XXX. Ick g(h)ee f t Amer weder dacht in 1614 bij zijn uitspraak maer het is al wint, ende een handt vol Sons wel eerder aan het onwetend
kind, dat met een blaas vol wind speelt, bellen blaast en in zijn handjes zonnestralen vangt.
460 nu heyt de stelt te veer: letterlijk `nu de stelt boven anderen voorheeft'
(zie MNW IX 1037, 68 / 1038, 15), bewuste onzin in komische vervorming
van nu 't veurstel heyt, d.i. `nu het thema mag opgeven' ; vgl. 170 aansiet Lie f ds
voorstel ; 344 u en u voorstel ; 614 't Vlaardingsche voorstel.
466 Promotheus vierlettergrepig kan de dichter hebben aangetroffen bij Ian
Moerman, De Cleyn VVerelt (t' Amstelredam, 1608), 5 (B 2) Hier scheurt
Jupiters voghel (bij Moerman Jupiter meermalen) Promotheus (uit te spreken
Pro-mo-the-us) herte. De spelling Promotheus is niet ongewoon ; men vindt Naar
b.v. oak nog in een prozatekst uit 1691 bij A. Weijnen, Zeventiende-eeuwse Taal,
Zutphen 1965,
4 p. 299, 9 en 11.
553 Molus : bedoeld is hier en in 559 de oude berggod Tmolus, oordeelkundig
scheidsman in den wedkamp tussen Apollo en Pan (vgl. Ov. met. 11, 156
iudice sub Tmolo certamen venit ad im par ; 11, 157 senior iudex consedit) . Het
aannemen van den schijn, dat hij met dezen kunstrechter op voet van gelijkheid
verkeert, typeert Midas (vgl. Ov. met. 11, 162 aderat nam / o r t e) .
556 al de Zil vanen : 'geheel het boerenpubliek' ; de Silvani worden Ov. met.
1, 192/3 onder de rustica numina gerekend.
571 is dit nieuwe op staan : 'betekent deze nieuwe renaissance'.
599/600 snolletjes ... / Daar min neus seecker wel op sou hebben estoo/t :
`snolletjes, waar mijn neus zich zeker behaaglijk in gekoesterd zou hebben'. Pan,
van zijn eerste optreden (353/4) of voorg_ esteld als nymphenjager, droomt van
stoven in den vrouwelijken f oculus (Apul. met. 2, 7, 7; Maxim. eleg. 5, 60 ;
Anth. lat. 34, 2) . Met 600 min neus ontwijkt hij Bartel een rauwer aanduiden
van zijn mentula. Onze dichter staat in een lange traditie ; P. P [ierrugues),
Glossarium eroticum linguae latinae, Parisiis 1826, p. 337 citeert een distichon
Noscitur ex labris quantum sit virginis antrum ; / Noscitur ex nano quanta sit
hasta viro ; oude uitgevers lazen Lampr. Heliogab. 5, 3 bene nasatos, 8, 6 bene
nasatorum honsinum, 9, 3 bene nasatos, waaronder zij -- evenals de jongere onder
het tegenwoordige bene vasatos `bene mutoniatos' verstonden.
626 'khater ('khat + 't + er) strack wel uytte leyt : 'ik had het hun weldra
goed uitgelegd' ; vgl. b.v. 574 Die 'r in't hoo f t leyt en maalt, `die bun in het
hoofd ligt te malen' .
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649 Gheest-dryvers : 'apostelen van den Geest'. Onder het woord geestdr^vers,
pas goed in zwang gekomen na de verschijning van Ph. de Marnix, Heere van
S. Aldegonde, Ondersoeckinge ende grondel^cke wederlegginge der geestdrjvische leere, aengaende het geschrevene I7oort Godes, in het Oude ende Nieuwe
Testament vervatet ..., 's Gravenhage 1595, doch door Marnix reeds jaren tevoren aangetroffen in Gerardus Nicolai's Inlasschingen in Bullinger's „Teghens
de JVederdoopers" (1569) (zie den herdruk door S. Cramer, Bibliotheca Re formatoria Neerlandica, VII, 's-Gravenhage 1910, p. 375, aanm. e in margine),
verstond men oorspronkelijk lieden, die de mening dreven, d.i. 'voorstonden',
`bepleitten', 'predikten', dat het inwendige woord van den Geest praevaleert
boven de uitwendige letter van de schrift. Het is gevormd analoog, aan CeremonidrUvers (die `voorstaan', de sacramenten niet onnut te achten ; het woord te
vinden bij S. Cramer 307 en 310), duysent IarendrUvers ('chiliasten' ; te vinden
bij S. Cramer 405), leugendr^vers ('sophisten' ; te vinden in den herdruk van
Marnix' werk bij J. J. van Toorenenbergen, Philips van Marnix van St. Aldegonde, Godsdienstige en kerkelUke geschri f ten, II, 's-Gravenhage 1873, p. 44),
vleesdr?jvers ('bepleiters' van de aansporing Min Gheest begheert u Vleesch ;
het woord to vinden bij C.C.W.H.S. = o.a. Caspar Coolhaes, Verantwoordinghe
van Sebastiaan Franck enz., zonder plaats of jaartal, doch ca. 1596, p. 6) , sweertende moort-dryvers (lieden, die de gedachte `voorstaan', alle Overheyden uit te
ro yen ; te vinden bij C. Coolhaes 6) , evenals het latere vol maak baarheid sd r fivers
('perfectisten') en boven- en benedenvaldrUvers ('supra-' en 'infra-lapsaristen').
In het licht van deze analogieen is de gangbare nood-etymologie (o.a. WNT IV
740/1 ; A. Weijnen, a.w. p. 54, § 60) te verwerpen.
651/2 Want sy verstaan die al op een are manier / Als Jan alleman die wel
is verstaande hier : `want zij verstaan die' SchrU f tuer, nl. het geschreven Woord
Gods, den Bijbel, 'volledig op een andere manier dan (zoals) iedereen hier ter
plaatse die (Schriftuur) verstaat – en recht verstaat' ; 652 die = (Latijn) earn,
niet (Latijn) qui.
654: Wanneer wij met een schip overdwors inde baan ('in de vaarroute')
dryven, d.i. wanneer wij met een schip (zie het citaat WNT XI 670, 61/2)
`ons langs het wateroppervlak bewegen' 'haaks op de vaarroute', zullen wij
ontwijfelbaar opbotsen tegen al wat den officielen waterweg volgt. Zo is het met
de rederijkers : wanneer zij lets zullen gaan dichten of schrijven, Legghens daar
altjt mee overdwors inde baan en dryven, `liggen ze daarmede', ni. met wat zij
dichten of schrijven, `altijd overdwars in de baan te drijven', d.w.z. `zijn zij
daarmee altijd weer voortdurend in de contramine'. Legghens ... en dryven =
`liggen ze te drijven' ; vgl. 562 stondt en taterde = 'stond te tateren', 574 leyt
en maelt = `ligt te malen' ; voorts betekent Legghens ... alt t ... en dryven:
'drijven zij altijd maar weer aanhoudend', zoals ons lig niet zo te zeuren : `zeur
niet zo aanhoudend'.
670/1 En Wiese op zUn zeer ... raken / Die selwe op reuyen : `en hem, dien
zij ... op zijn gevoelige plek raken, dien zullen we tegen hen opzetten'.
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707/8 Nu Zyringh die Apoll' verwan / Maeckt zyne Musen lot /: `Nu,
Syrinx, jii, die Apollo overwon' (zelfde bluf als in 357), 'laat jij' (Maeckt
imper.) `nu zijn Muzen niet met rust'. Pan gaat in schij n me (`mee') vreughde
toonen (700) ; wie niet scherp luistert, zal daarom menen, dat Pan Syrinx oproept, Apollo's Muzen to prij zen, (Maeckt ... lot + - dativ.) ; in feite is zyne
Musen object en bezigt Pan lot in den zin van 154 loot ('uitgeput', `mat')
`geef jij nu den Muzen de handen vol !' .
719/20 OP DE STEMME : Isser yemandt uyt Inge ghecomen.: bedoeld is de
melodie Isser iem^ant uyt Oost-Indien gecomen ?, te vinden bij Fl. van Duyse,
Het oude Nederlandsche lied, Tweede Deel, Hilversum 1965, p. 1136. Op
dezelfde wijs zingt men A. D. Loman, Een lied je van de zee (,,Wie gaat mee,
gaat mee over zee? Houd het roer recht ! ") .
737 -et hindert in R?ickdommen te vergaren : `het vormt een hinderpaal bij het
vergaren van rijkdommen' (Rjjckdommen obj. bij vergaren).
763 Of het gheen eer en is dat laster houwt voor schanden : `of dat niet iets
eervols is, wat' (dat obj.) `de laster' (laster subj.) 'beschouwt als schande' .
777/8 Met ... / Croont : 'bekrans u met ...'.
807/8 What sal ick u dan doers / wat boor ick u te stichten / Wat boon / wat
groote gift ... ? : men supplere in 808 chiastisch : Wat boon boor ick u te stichten ? wat groote gift sal ick u doen ?. Met 808 boon ('hoogten' ; plur. van het
gesubstantiveerde ntr. boo of ho ; zie MNW III 510, 8 + 24, 26, 27, 37, 39,
41 enz.) wordt hetzelfde bedoeld als met 805 Op-bouwinghen hooch : 'hoge
erezuilen' .
859 haar / en daars' door komen.: `haar en de Deuchde, waardoor zij gekomen is' ; komen = gekomen (zie MNW III 1716, 23/9) ; ellipse van is.

II. ABRAHAM DE KONING, TRAGEDI-COMEDIE

Als Nr. 52 verscheen in de Zwolse Drukken en Herdrukken ABRAHAM
lYE KONING, Tragedi-Comedie over de doodt van Henricus de Vierde,
Koning van Vrancr jk en Naverrae, Ingeleid en toegelicht door G. R. W.
Dibbets, Zwoile 1967. De uitleg is m.i. in het algemeen uitstekend ; de
bijbelreminiscenties zijn voor bet grootste gedeelte aangegeven ; slechts
op een enkele plaats zou ik jets antlers of meer wensen. Misschien kan
bet volgende enig nut hebben voor de verdere studie, die nodig zal
blijven zelfs op punter van elementaire interpretatie (b.v. 976/80;
1274/7).
55 Al quaem ... ten Hemel a f geregent: `alsof ... uit den hemel in stromen
naar beneden kwam geregend' .
63 Mnemosijne : de betoning van dit woord, van 106 Herculean, 120 Lamia,
121 Helena, 763 Atropos, 1414 Herostratus e.a. maakt de eigen studie van Latijn
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en Grieks door De Koning, die de inleider p. 20, reg. 23/4 mogelijk acht, vcior
1610 weinig waarschijnlijk. De negentien figuren in 104-12 5 moet De Koning
dus wel aan een niet in het Latijn geschreven medium hebben ontleend. Maar
dit was niet Jan Moerman, aan Wien de uitgever p. 20, reg. 32/3 denkt : in diens
werk is van de negentien slechts een enkeling aan te tref f en (zie onder 112) ;
bovendien scandeert Moerman 27 (G 4), 2/3 Sardanapalus, De Koning 109
daarentegen Sardanap'lus.
105 De van Alexandro en d'andre gegeven verklaring dunkt mij volstrekt
zeker.
112 Crates : antieke bron is Diog. Laert. 6, 87 ; De Koning echter gaat op
een medium terug, dat in dit geval kan zijn Ian Moerman, De Cleyn VVerelt
(t' Amstelredam, 1608) 39, 1 Dits Crates van Theben, 39, 5 En vverpt in de zee.
Zie evenwel onder 63.
118/20 Cleopatra die treedt soo cierlUk opgepronkt, / Om een Demetrius soo
listich soet to vlejen. / Lamia [is 't) die smeekt. : Daar ieder lezer een Cleopatra,
die niet nader aangeduid wordt, in verband zal brengen met den triumvir
Antonius en Plutarchus in zijn Vitae Parallelae juist den Demetrius (Poliorcetes)
uit 119 en dezen Antonius in 6 3 yx^Owcs behandelt, mogen wij hopen, al
kennen wij De Koning's directe bron nog niet, dat onderzoek van Plutarchus
onze regels zal doen verstaan. Deze hoop beschaamt niet. Plut. vit. Ant. 25, 3
lezen we, hoe Dolabella Cleopatra den raad geeft, Antonius tegemoet te treden
Ev brvvaoav a )n v, cierlUk opgepronkt (118), zoals Hera, toen ze Zeus ging
bekoren (Horn. Il. 14, 162) . Wanneer zij zo den Cydnus opvaart, inviteert
haar Antonius ; zij echter (25, 6) 1ua J,ov rxrLvov ijEtov iz^OOc eavrp r`jxecv
en triumpheert. De overjarige Lamia daarentegen levert Plut. vit. Demetr. 27,
9/10 stof tot dit verhaal
: Toen zi
zij Bens als gastvrouw bij een feestmaal musiceerde op de fluit, vroeg Demetrius zijn tafeldame, „dolle Demo" : „nu, wat
vind j e ervan ?" . „Oud vel, Majesteit !". Even later draagt men een overvloed
van kostelijk r^ayi ua op. „Zie je, hoe royaal Lamia voor mij is ?". Demo
„O, nog royaler zal mijn moeke voor u zijn, mocht u genegen blijken, ook met
haar naar bed te gaan !". M.a.w. Lamia ... smeekt (120) ; men leze, anders dan
het handschrift, een komma na vlejen (119), een kommapunt na 118 opgepronkt.
120 Lana: tegenover den mannelijken veroveraar (121 Paris), die een gehuwde lady wegvoert uit de echtelijke woning, figureert de verlokkende hetaere,
die leiders van den staat, getrouwd of ongetrouwd, meetroont haar onkuise
sponde in. Met Lana is namelijk bedoeld Lais (vgl. P. J. Enk in zijn commentaar
op Prop. 2, 6, 1, Lugd. Bat. 1962, p. 95/7 en de daar aangegeven litteratuur),
later van eigennaam geworden tot soortnaam voor 'lonkende hoer'.
123 Aiax (drielettergrepig) bloo verstoort : misschien `bedeesde Ajax in zijn
waanzin' ; vgl. 243.
124 Hier schrikt den wreeden strUdt : 'hier in Holland is nu een bestand'
het is November 1610.
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124 daer : nl. in Griekenland, waar de Turken woeden. Vgl. P. Scriverius in
de verzen 237/48 van zijn opdracht in dichtvorm, voorafgaande aan de uitgave
van Daniel Heinsius' Nederduytsche Poemata, Amsterdam 1618 (herdrukt bij
L. Ph. Rank, J. D. P. Warners en F. L. Zwaan, Bacchus en Christus. Twee Lo f zangen van Daniel Heinsius, Zwolle 1965, p. 92/3) : ... want all' onmenslickheden / Daer hebben d'overhant in dorpen ende Steden (245/6).
144 vermeeren : het handschrift heeft verneren ; blijkens de aantekening is
vermeeren drukfout.
151 Al is 't dat gj naeu beter zit: `al zijt gij nauwelijks beter' nl. dan bassende honden (en al is het dus de vraag, of ik er recht aan doe, u van hen te
onderscheiden) .
156/7 met eere / BU logen verheven : `in het oog der leugen met ere verheven' .
295 behouwen : `behouden', `uit den brand'.
306 Beatri : 'mijn Beatrice', ironisch, als ware met Dantes beminde Slechte
Meeninge inderdaad te vergelijken ; vgl. 1109, 1332, 1382, 1437, 1448.
330 sainct Clou : vgl. 1449. Bedoeld is Chlodovaldus (Greg. Turon. hist. 3,
18), zoon van Chlodomeres, den zoon van Chlodovechus I (= Chlodwig) . Hij
grondvestte het klooster St. Cloud en stierf ca. 560. Drie eeuwen eerder, onder
keizer Decius (249-251), dateert dezelfde bron (Greg. Turon. hist. 1, 30) de
uitzending van Dionysius (331 Dens), den eersten bisschop van Parijs, wiens
naam voortleeft in St. Denis ; vgl. 88, 595.
338 de rjkeman uit Lucas 12, 13/21, die niet weet, quo congregem fructus
meos (12, 17), wordt geIdentificeerd met den rijken mens uit Lucas 16, 19/31,
qui induebatur purpura et bysso (16, 19) .
338 yonder eenich deeren : 'zonder dat (evenals den rijken man) jets haar
r
1
--.
eert . ^ei^
^ilsllll
lle, ^^ s
u cue ^ viii ragirr V
medelij den, kan
niet geimpliceerd zijn.
402 Rolla masseur, sit, sit in benaeuwthe jdts stoel : de edelman roept Gem.ejjne Droe f he jdt, daar zij in zwijm dreigt to vallen (401 'T gesichte mJ begee f t, den Pols ik naeuw gevoel) , waarschuwend toe : `Pas op, ma soeur, neem
plaats, ga zitten in den stoel, bestemd voor wie beklemd wordt door benauwdheid' .
405 Dus . 'dus'.
439 een Joas ..., rnaer niet tot in het graf : `een worst ..., in hachelijk tijdsgewricht als Joas onmondig tot den troo p geroepen en recht doende in de ogen
des Heren, maar niet z6zeer een tweede Joas, dat ook hij voortijdig zou worden
vermoord door knechten'. Vgl. 639, 888, 1070, 1165. De connotatie „keerde
zich op latere leef tij d van de Heer af" is m.i. niet aanwezig.
446 ... wesen. Met dit woord eindigt het gebed ; 447 Segt is tot de hoorders
gericht. Wij zouden misschien interpungeren : Segt: ,,Amen! -- Goede Godt,
alsoo moet het geschien !", zoals wij in 451 Heer wel met komma's zouden omsluiten (vgl. met 451 Jerem. 10, 24) .
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in plaats van tegenin.
522 verheven (adv.) : 'bij uitstek', `meet dan anderen'.
543 Traistre, vliecht : `Verrader, vlieg ervandoor !'.
550 dacht ik op : `was ik bedacht op'; zo ook 599 denkt, 'erop bedacht is',
676 dacht ... op, `was ... bedacht op'.
585 ... legt (imper.) : `leg Gij toch ...' ; vgl. meet nog dan Psalm 8, 7 de
Christologische interpretatie I Cot. 15, 27 ; Eph. 1, 22 ; Hebr. 2, 8.
589 Van : `van'.
605 h j zal 't soo wel noch maken : 'Hij zal het toch nog zo goed maken'.
619 niet (`niets') dan to veel : `maar al te veel'.
653/4 dolen, / Dat hU den jongen Raedt voor d'ouden raadt geloo f t : 'dwalen,
zodat hij' (of : 'daarin, dat hij') `den raad der jongelingen meet volgt dan den
raad der oudsten'. Vgl. II Kronieken 10 ,8 en 10, 13/4.
670 Een Koning Christel,?k : zinspeelt op 'Sa Maj este tres-chretienne' ; vgl.
Vondel, Treurdicht 21.
674 den Tracier : `de Turken' (collectief) . Gewone aanduiding; vgl. Vondel,
Treurdicht 182.

`gerust' .
709 Ills den Stoici (zie onder 63) doet, die 't quaedt noodtwendich dry f t :
`gelijk de Stoicij n zulks doet, die de leer predikt van de noodwendigheid van
het kwaad' ; drjven is `voorstaan', 'bepleiten', `prediken' .
715 : vgl. Jesaj a 10, 5. Zo ook 988.
722/3 : vgl. Jesaja 57, 1.
724 blij f t (imper.) op geen menschen gapen (tot den hoorder) : 'gaat toch
niet voort, altijd maar weer vol bewondering mensen aan te gapen' .
725 : vgl. Spreuken 21, 1.
729: vgl. Job 14, 2.
740 versteende wallen : vgl. Vondel, Treurdicht 96.
760 De ... schrejjende wolk : `de zich in stortregens ontlastende wolk' ; vgl.
Vondel, Treurdicht 119/20.
764 .ran donker huffs: 'zijn graf'.
790 End al dat toet, toeten dunkt rnU verschrikt : `En al dat trompetgeschal,
dunkt mij, maakt angstig' ; verrchrikt praes. Indic.
818 ras : ik lees rat, `rad'.
826 heeft het handschrift in rustige letter waerons u reden gee ftt loch schjjn :,
d.i. `Waarom ? Beef voor uw spreken toch een aannemelijk motief !'. Onduidelijkheid is ontstaan, doordat de copiist boven waerom u reden de aanduiding van
den spreker heeft willen bijschrijven ; hij kwam tot Pere du fran ; daaronder,
door het woord u been onrustig neergeschreven, mocht men nu ce verwachten ;
ik lees echter se (vgl. voor de e de laatste letter van handelinge op blad 99 in
het opschrift Derde handelinge enz.) .
689 vrjj :
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873/4 morgensterre. // ... van Vrankr jk end' Navarre: zelfde rijm Vondel,
Treurdicht 205 en 208.
902 sterket once hand en : vgl. Psalm 90, 17.
f e van ..., : 'daar hij kan rekenen op bestraf f ing van ...:' .
924 op straffe
Dat
:
`opdat'.
954
976 Den eenen (toch weal subj.) straftt de vloedt (toch we! obj.) : kan met
recht slechts gezegd worden van Xerxes, die den Hellespontus liet tuchtigen
(Herod. 7, 35), 979/80 end d'andre heeftt bequeelt (`betreurd') / Het doodelUk
vergiftt slechts van Alexander, wiens sterven wantrouwigen aan pa^1uaxEia
hebben toegeschreven (zie .Arian. anab. 7, 27, 1/2, Plut. vit. Alex. 77, Just.
12, 14) . Dan moet 979 Doch d'eersten sterft t te vroech op Xerxes slaan, niet
vergiftigd, doch neergestoken door het hoof d van zijn lij f wacht ( Just. 3, 1) .
Eerst recht duister wordt nu 976 maer d'eerst' (misschien een misverstaan hic
uit een bron van een bron ?) de Zee geboodt : de gelijkheid van uitdrukking met
979 d'eersten schijnt naar Xerxes te wijzen, de tegenstelling met 976 Den eenen
(subj.) naar Alexander ; het fluctibus maris imperare echter, door de Heilige
Schrift aan Jezus toegeschreven (Matth. 8, 26 ; Luc. 8, 25), door Antiochus IV
Epiphanes zichzelven (II Macch. 9, 8) , kan ik bij Alexander niet overtuigend
thuisbrengen, beter bij Xerxes (Herod. 7, 191, 2). Pas opsporing van De
Koning's directe bron kan, vrees ik, voor 976b alsmede voor 977/8 (mogelijk
te betrekken op Xerxen ... caelo tenebras minitantem, Val. Max. 3, 2 ext. 3)
helderheid geven.
984 sulk : `menig'.
988 roede Godes : waarschijnlijk (vgl. 715/6) denkt de dichter aan Nebucadnesar.
1032 al in al: vgl. Vulg. I Cor. 15, 28 omnia in omnibus; Eph. 1, 23, Col.
3, 11.
1110/1 'T is doch verloren al ons argueren. / Ik meen, ...: (binnensmonds)
`Het is toch vergeefs, al mijn vertogen.' (luider) `Pardon, ik bedoel : ...'. Vgl.
1284/5 dienaer vande Morgen-sterre / Lucifer, meen ik, 'dienaar van de Morgenster,' (maar dit kan gunstig worden opgevat blijkens 873, ook blijkens
Openb. 22, 16 ; vandaar de domper :) `pardon, van Lucifer, bedoel ik' ; 1323
End' Babbela, ik meen, Baccelarissen ; de spreker wil zeggen : End' Babbelarissen ;
maar corrigeert zich zogenaamd nog tijdig.
1125/6 : vgl. I Ikon. 3 (niet 2) , 11/2.
1134 De kalveren des to f s : vgl. Hosea 14, 3.
1148: vgl. Openb. 3, 11.
1241 Toovenaers, a f godendienaers : vgl. Openb. 21, 8.
1241/2 die Godts geboden / Hebben gestelt onder haer in settingh : `en zij,
die Gods geboden hebben gesteld beneden hun eigen inzetting' ; vgl. Matth. 15,
6 en Marc. 7, 9 en 7, 13, gericht tegen Schriftgeleerden en Pharisaeers.
1244: vgl. Openb. 12, 12.
1250 corn peer: `kameraad' .
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1279/80 gee^ndt is: / ... een kindt is : het rijm is voor onderzoek van de
klankwaarde der schrifttekens belangrijk, evenals 1295/6 vol -ejnd en, wis / .. .
schenden is. Een ander rijm 1283/4 Navarre / ... -sterre heeft parallellen in
873/4 morgensterre / ... Navarre en de daar geciteerde plaats uit Vondel.
1485 Gy Goden : vgl. Psalm 82, 1 en 82, 6 ; Ev. Job. 10, 34.
1498 Dan is uw' suster d'aerd', verrotting is uw' moeder : vgl. Job 17, 14.
1500 streelt uw' broeder : variatie op Psalm 2, 12 Kust den Zoon (zie ook
1009, 1483/4) ; de Goden nit 1485 zijn als 'kinderen des Allerhoogsten' (Psalm
82, 6) broeders van den Zoon.
t
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D. KUIJPER Fzn.

00K DE BRON VAN JUSTUS DE HARDUWIJNS
MARIAGEDIGHT ,,Maria cussende haer kindeken"
(Goddelicke Lof-sanghen, Ghendt 1620, blz. 26) ONTDEKT

Weer eens grasduinend in Franse contrareformatorische liedboeken,
waarin naar de geest van het concilie van Trente werd gepoogd het
profane lied door het religieuze te verdringen en dit dan aan eigen
devotie en geloofsverkondiging dienstbaar te maken, ontdekten we nog
een liedtekst op muzieknotering die Justus de Harduwijn tot creatieve
imitatio heeft geinspireerd.
Het betreft het uit acht strofen gebouwde gedicht onder de titel
Le bien-heureux Stanislas Koska tenant entre ses bras le petit Jesus que
la vierge Marie luy presence uit de door de jezuiet Guillaume Marci
samengestelde bundel Les Rossignols spirituels (Valenciennes, Jean
Vervliet, 1616, blz. 114-117 ; of in de ed. 1621, blz. 116-119), dat de
bron werd van het bekende, algemeen bewonderde Maria cussende haer
kindeken (6 str., G. L-S., 1620, hlz. 26) . We troffen het met lichte
varianten ook aan in de door de jezu^iet A. de le Cauchie bezorgde bundel La pieu'se Alouette 1 (ibid., 1619, I, bl. 340 en vlg.) onder de wijsaanduiding Amour par les yeux d'une Dame.
Dit Franse, daar anoniem gepubliceerde jezus.-lied zal wel een aemulatio-variante zijn van een oorspronkelijk profaan wiege- of minnelied
uit een wie weet hoe oud profaan liedboek. Men hoeft slechts de Jezusnaam te vervangen door die van een kindje of van een geliefde: een
moeder die Naar verrukkelijk kindje welbehaaglijk kust, of de minnaar
in vervoering voor zijn geliefd meisje zijn duizendmaal bezongen tafereeltjes. De samenstellers van liedboeken waren bijzander behendig in
het stelen, heraanpassen en integreren in nieuw verband van uit de meest
diverse hoeken geoogste teksten. Over de herkomst van de in La pieuse
Alouette gepubliceerde chansons spirituel/es verklaart de bloemlezer
averigens. zelf : „elles sont partie recueillies de divers autheurs, partie
aussi composees de nouveau ; la plus part sur les airs mondains et plus
communs...". En dit alles geschiedde dan onder de dekmantel van de
1 In deel II (1621, blz. 152-153 zijn er daarenboven zonder vermelding van auteur negen
strofen uit J. Bertauts De l'Assomption de Notre-Dame opgenomen, een gedicht dat de
Harduwijn eveneens, althans gedeeltelijk, moet hebben geinspireerd bij het schrijven van
-Sangh ter Hemel-vaert van Maria (11 str., G. L-S., 1620, blz. 36) . We hebben
zijn Lof-Sangh
daar vroeger op gewezen in onze monografie (1926, blz. 499). Het is echter de vraag of
de H. zijn bron in La pieuse Alouette heeft gevonden, dan wel rechtstreeks in de Recueil
des oeuvres ... de J. Bertaut (Paris, 1601) .
271

anonimiteit : de eigen auteurs worden niet eens genoemd en wie de
oorspronkelijke bronnen wil aanboren staat dan voor een zeer moeilijke
speurtocht.
Nu interesseert ons echter alleen de vraag hoe de Harduwijn die
Franse contrareformatorische liedboekjes leerde kennen. Laten we daartoe
even terugblikken op de voor hem, cruciale crisisjaren die beslisten over
de richting die hij definitief zou inslaan.
Ten, na het anoniem maar met een akrostichon-sonnet toegelicht –
verschijnen van Roose-mond (1613), de naam van de auteur al gauw
opdook en in wij dere kring dan die van de opgetogen intimi doordrong,
spitsten de militante contrareformatoren het oor en vroegen zich bezorgd
of geergerd of of de veelbelovende pastoor-dichter van Oudegem de
grenzen van het oorbare niet had overschreden : het paste in hun visie
een sacerdos allerninst zo maar weerlijke lief den te bezingen. Confraters
uit diverse kringen benaderden hem en poogden hem ervan te overtuigen
dat goddelijke impulsen een serener bron van inspiratie zouden zijn en
hij aldus zijn dichterlijke gaven in harmonie met de sacerdotale idealen
zou kunnen ontplooien. De dekanale visitator Henricus Calenus trad
handelend op en legde het echt diplomatisch aan boord: hij zwaaide
hem eerst welverdiende lof toe als priester, kanselredenaar en taalkunstenaar, en verzocht hem dan eventjes een van zijn eigen Latijnse
gedichten in het Nederlands (de lingua flandrica) te vertalen. Wat kon
de zachtaardige pastoor antlers dan ermee in te stemmen : en zo zag
zijn eerste religieus gedicht, de Lo f tang des Heilig Kruis het licht
de zo 't behoort zou
( 1614) , wat zijn herori^entering tot Gods gezal/de
inluiden. Gealarmeerde bevriende geestelijken (o.a. Kanunnik S. vanden
Kerchove, de benedictijn Lummenaeus a Marca, Prof. A. Hojus, J. D.
Heemssen, de abt Benedictus van Haeften, jewleten uit Gent, carmelieten uit Aalst, augustijnen uit Dendermonde) gaven raad en stimuleerden. De Gentse bisschop zelf, Jacob Boonen, gaf de doorslag en drong
de oplossing op: dichterschap en sacerdotale roeping redden door beide
ineengestrengeld te kanaliseren naar een praktisch stichtelijk Joel, het
samenstellen in contrareformatorische geest van een dichterlijk liedboek
voor de deugdlerende Jonkheid des bisdoms van Gent. Zo luidde de
opdracht, die voor de Harduwijn naar eigen getuigenis gold als een
bevel : „geankerd in het bevel mijns aldereerweerdigste Here oppersten
Priester van mijn vaderland".
Maar hoe die opdracht tot een goed einde gebracht ? Persoonlijk stond
hij op dit gebied voor een vacuum. Opstaan uit ontreddering en herwinnen van innerlijk evenwicht stellen overigens hoge eisen ; verlooche272

nen van wat in spontane overgave eerst werd aanbeden en rechtsomkeer
maken valt nog harder.
Toch gebeurde het. Het komt ons voor dat de nadruk waarmee, na
i
de renaissancistisch georenteerde
vrienden, nu op hun beurt de contrareformatorische geestelijken de Harduwijns echte poetische begaafdheid
beklemtoonden en prezen in hoge mate zijn dichter-bewustzijn heeft
geprikkeld en dit hem als dichter heeft gered. We constateren inderdaad
dat hij blijk gevend van intense belangstelling in de verjonging van het
literair gebeuren het volgend jaar, d.i. in nov.-dec. 1615, naar Antwerpen reisde om er de premiere van Guilliam van Nieuwelandts Saultragedie bij te woven, en dat hijzelf als, heraut van de nieuwe dichtkunst
verwelkomd en gehuldigd werd in de op het voorplan tredende Ol y f takkring, waar hij naast Sweertius en de dichter Ysermans ook zijn vriend
uit de Leuvense jaren, de priester-dichter Joan David Heemssen ontmoette. Dat die kontakten in de eerste plaats hebben bijgedragen tot
verheldering van zijn roeping als dichter blijkt o.a. uit de merkwaardige
ode die hij op 1 jan. 1616 van Nieuwelandt opdroeg, waarin hij zich
richtte tegen de sinnekens sot der rijmers hot, hersseloos en heel verdoo f t
en Van Nieuwelandts geest vol heyligh vier preen. En de omgang met
Heemssen, die eveneens voor de keus stond tussen renaissancistischerotische en -religieuze inspiratie, zal daarenboven zijn inzicht in het
priester-dichter-zijn hebben verdiept. Milder ori+enterend wellicht dan
de waarschuwende interventie van Calenus is de vriendschappelijke
confrontatie met Heemssen geweest : beiden hebben zich daarna definitief aan religieuze bronnen van bezieling gewijd.
Nu zelf bezield met een geest vol heilig vier keerde de Harduwijn
naar zijn Oudegem-oase terug en bereidde zich voor op het dichten van
Goddelijke Lo f zangen. Als volbloed renaissancist zou hij zich vanzelfsprekend aan het algemeen geldend principe van de creatieve imitatio
blijven vastklampen. Samenvattend kunnen we de Harduwijns speurtochten naar religieuze inspiratiebronnen voor de in opdracht van de
geestelijke overheid samen te stellen contrareformatorische liedbundel
ongeveer als volgt localiseren.
Het ligt voor de hand dat de op het titelblad van de Roose-mond
prijkende leus eensdeels naerghevolght de – ... Francho ysche Poeten hem
feller nog dan voorheen fascineerde, nu hij aanvankelijk nog al hulpeloos voor die bisschoppelijke opdracht stond ; ook dat hij allereerst aan
de hem zo vertrouwde Pleiadedichters zal hebben gedacht, te meer daar
enkelen under hen op latere leeftijd en mede als reactie op de reformatie
eveneens het erotische vaarwel hadden gezegd in ruil voor diepere reli273

gieuze bezinning en inkeer. Wat een toestroom van geestelijke paezie
ontdekte hij bij Du Bellay, Bertaut, 'Belleau en vooral bij de hem zo
gelijkgeaarde Desportes 2: gedichten van inkeer en berouw, psalmen- en
Hoogliedparafrasen, gebeden, Kerst- en Marialiederen, kerkhymnen !
Dat de Harduwijn zich ten overvloede aan deze bronnen heeft gelaafd
hebben we vroeger herhaaldelijk in het licht gesteld.
Een andere haard in de glued waarvan hij zich bleef koesteren was
zijn eigen Roose-mondcyclus. Intuitief . onderging hij de ene mystieke
muziek van „der lief den stifle krachten", d.i. het instinctief aanvoelen
dat en de harstochtelijk menselijke Roose-mond- en de gelouterde
God-en-Maria-verlieving uit eenzelf de heldere bron opwelden, zodat hij
in speelse argeloosheid veertien minne-sonnetten of -liedekens uit de
Roose-mond met lichte varianten op de aanbeden namen en op de nieuwe
sfeer naar de Goddelijke Lo f zangen overhevelde en vergeestelijkte.
Doorheen de sluier van de hem opgedrongen verloochening van wat
rigoristische ijveraars misprijzend Venusgejanksel noemden bleef aldus
het oorspronkelijk serene liefdevuur gesublimeerd vonken, wat de nieuwe bundel dan benevens algemene contrareformatorische kenmerken een
meer persoonlijke klank schonk en een zuiver poetisch gehalte waarborgde.
En een laatste eerder toevallig houvast boden hem de toenmalige
contrareformatorische liedboeken. Het is best mogelijk dat de Harduwijn
aan de hand van een of andere uitgave van de door jezuieten geredigeerde bloemlezing Het Prieel der geestelicker melodiie (Brugge 1609,
Antwerpen 1617) inzicht heeft gekregen in de bedoeling en de
wijze van samenstelling van een dergelijk liedboek. De bundel, overigens
ten dele geinspireerd door Coyssards in 1592 te Lyon verschenen ,,Puraphrase des hymnes et cantiques spirituelz pour chanter avecque la
doctrine chrestienne", genoot reeds een zekere populariteit. En wat in
de voorrede wordt verkondigd aangaande het versmetrisch aanpassen
van de „Rhetorijcke" aan „den Francoyschen ende Italiaenschen voet"
kon hij eveneens onder ogen hebben gekregen. Maar rechtstreekse inspiratiebronnen leverde „Het Prieel" hem niet, en zijn eigen renaissancistisch ritmisch aanvoelen was al verder geevolueerd.
De renaissancist de Harduwijn stond trouwens, mede onder invloed
van zijn vader, uitsluitend in het spectrum van de Pleiade en zijn verblijf
te Douai (ca. 1605-1607), waar hij ter voorbereiding van de priesterwijding studeerde aan de theologische Kamerijkse kapittelschool, heeft
2 Jonker Jan van der Noot beroemde zich erop de Brabantse Ronsard te zijn ; Justus
de Harduwijn zouden we met evenveel recht de Vlaamse Desportes kunnen noemen.
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ook op contrareformatorisch gebied de invloed van Franse publicaties
in de hand gewerkt. Waarschijnlijk zal hij te Douai wel volgend boekje
ander ogen hebben gekregen : „Les chansons spirituelles ou recreations
`'esprit, aux amateurs de vertu et de chaste poesie, composees par le
R.P. Adrien Le Brun de la corn pagnie de Jesus", dat er in 1607 in een
3e editie bij Baltazar Bellere verscheen met een door Bartholom. Petrus,
professor in de theologie aldaar, op 22 okt. 1606 ondertekende approbatie. En uit het woord vooraf tot de lezer zal hij heel precies de
bedoeling van de auteur en van soortgelijke contrareformatorische liedbaeken hebben kunnen vatten: „ ... s'il te plaist d'y ietter et assoir to
veu^e plustost que sur un tas de po^emes frivoler et las,cifs, qui pour le
iourd'hui courent et foisonnent quasi par tout au grand domage et
interest des bonnes moeurs, i'auray gagne ceque ie me suis propose".
Belangrijk is dat enkele gedichten motieven behandelen die later ook in
de Goddeljke Lo/zangen voorkomen, zoals Kerstmis, Onnozele kinderen,
St Jozef, Stabat Mater, Te Deum, enz. En al ontdekken we geen directe
invloed, toch kan de herinnering aan die motieven een impels zijn
geweest.
In voile incubatietij d van de Godd elijk e Lo f zangen nu, in 1616, verscheen een gelijkaardige bundel Les rossignols spirituel. (ditmaal te
Valenciennes bij Jean Vervliet), alweer door een jezulet (Guillaume
Marci) samengesteld en alweer voorzien van een door een professor in
de theologie te Douai (George Colveneere) afgeleverde approbatie.
Wellicht kan zijn vroegere professor aldaar, A. Hojus, die hem bijzonder
waardeerde en op de hoogte was van de hem opgedrongen geestelijke
hartoverplanting en van de uit te voeren bisschoppelijke opdracht, hem
erop attent hebben gemaakt; en zo al niet, moet hij het boek langs
andere wegen in handen hebben gekregen. In elk geval trof hij er een
liedtekst 3 aan die hem bijzonder moet hebben bekoord en de inspiratieb.ron wend van een zijner meest populaire en mooiste gedichten, zijn
Maria cussende hoer kindeken, dat hij opgetogen inschakelde in de rij
van zijn gave Mariazangen.
Laten we dan bron en imitatie parallel tegenover elkaar plaatsen en
nagaan in hoever we die imitatio als mede-creatief kunnen bestempelen.

3 ook verschenen in de 2e ed. van Les rossignols ... (1621), alsmede in La pieuse
Alouette door A. DE LE CAUCHIE s.j . ( Valenciennes, Jean Vervliet, 1619, blz. 340) .
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Les Rossignols spirituels (Guillaume Marci S.J.) .
– Valenciennes, Jean Vervliet, 1616,
blz. 114-117, met muzieknotering.
-- ibid., 1621, blz. 116-119.
(Ook met lichte varianten opgenomen in La pieuse Alouette (A. de le Cauchie
S.J.) ibid. I 1619, blz. 340 en vlg. met de wijsaanduiding A m o u r p a r
les yeux d'une Dame.
Le Bien-heureux Stanislas Koska tenant entre ses bras le petit Jesus que la
vierge Marie luy presente.
1 Ca done mignon, ca ma liesse,
ca vien, ca petit ccil, vien,
ca ta bouche que ie la presse
Puisque ta Mere le veut bien.
Jesus, it faut que ie to baise
A ceste fois tout a mon ayse.
2 Petite bouchette vermeille
Tu es pleine en toute saison
De miel tel que la douse abeille
Amasse en sa douse maison.
Jesus. ...
............
3 0 vrayment divine bouchette,
0 bouchette, qui flaire mieux
Que muse, que baume, que cyvette,
Ny que tout le Nectar des Dieux.
Jesus, ..
............
4 Monstre moy la rose fleurie
De tes deux joues, monstre aussi
Ton front de marbre de Parie,
Heureux object de mon souci.
Jesus... .
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de Harduwijn)
Ghendt, by Jan van den Kerchove, 1620
blz. 26-27, met muzieknotering. 4

Goddelicke Lo f -Sanghen (Justus

Maria cussende haer Kindeken.
T'sa t'sa min lief / myn herte-braecke /
Mijn toeverlaet immers nu dooght /
Dat mjjnen mond eens u ghenaecke,
Want 't is den wil van die u sooght.
Mondeken soet ick moet u kussen /
Om mijnen brand alsoo to sussen.
2 De biekens cleyn op d'inckel tipkens
Haelen hun aes / en heunigh soet
Van u roo-glatte suycker lipkens ,/
In coeverheydt / en over-vloedt.
Mondeken ...

3 Ach ! dat ick kuss' die purpur rooskens
Van uwe wanghskens sunder vleck ./
Welck ick u Moeder t'alle pooskens
Met mijnen aedem over-deck.
Mondeken ...
4 Ach ! dat ick kuss' die crollend' hairkens /
Die flichelen dweersch / ende crom /
Ghelijck of doen cleyn waeter-baerkens
U hoofdeken heel om end' om /
Mondeken ...
4 De muzieknoteringen (Rossignols - Godd. Lof-Sanghen) verschillen helemaal voor de
Bassus-strofe, alsmede voor het refrein (Superius en Bassus) ; wel is e_r. een zekere overeenstemming voor wat de Superius-strofe betreft.
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5 Monstre tes petits yeux qui dardent
Mille petits feux doucereux
Dans le cceur de ceux qui regardent
Leurs petits flambeaux amoureux.
Jesus, ....
6 Mais ou suis-ie ? las ! ie me pasme,
Las, las ! ie tombe sans vigueur.
A 1'ayde ! on me desrobe l'ame,
Ah ! ie meurspar trop de douceur.
Jesus....
7 Ah ! mignon destourne to face
Tes yeux me font esvanouyr.
Mais non, non, fay que ie tres-passe
Pour a iamais de toy iouyr.
Jesus, ....
8 Sors, sors, mon ame ! va, fuy, vole
He ! que f ais-tu dedans ce corps,
L'oyseau ne tarde en sa geole
Quand it en peut sortir dehors.
Jesus, ....

Allereerst vallen de zeer uiteenlopende titels op, alsmede de totaal
andere sferen. Enerzij ds het naief extatische taf ereeltj e van een aan het
aardse ontrukte gelukzalige die het in zijn handen ontvangen Jezuskindje
erotisch zoent en het inf antiel-zoeterig toespreekt (vooral in de door
de H. niet nagevolgde 3e, 7e en 8e str.), zodat het geheel eerder lachlust
dan ingetogenheid wekt en overigens een pijnlijke discrepantie oproept
tussen het in de titel geprojecteerde toneeltje en het al to vreemd verhaaltje zelf, met het sterk vermoeden dat het gedicht oorspronkelijk een
louter profaan karakter moet hebben gehad en het onthutsend inzicht
dat de geestelijke sluier waarmee de aemulator het heeft omhangen er
op slot van rekening eerder een karikatuur van gemaakt heeft.
Anderzij ds het in de algemeen menselijke sfeer omgetoverde tafereel
van het speels stoeien van een moeder met haar bloedeigen kindje, of
dit nu Maria dan om het even Welke andere moeder moge zijn. Die uit
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5 Ha ! hoe dijn oogskens naer my schieten
Hun s prietelinxkens vlammigh-heet.
Schiet / ooghskens ,/ schiet ;/ ick zal ghenieten
Meer vreughd daer voor dan yemand weet.
Mondeken ...
6 Maer wat ! och siet / siet my besu4jcken ,/
Siet my ter aerde sincken neer.
Helaes ! min Biel gaet van my wUcken /
Sonder dat zy wilt commen weer.
Mondeken ...

eeuwenlange en dagelijks weerkerende werkelijkheid nieuw opbloeiende,
welbehaaglijke confrontatie van moeder en kind stemt dadelijk tot
intultief sereen medevoelen en -zingen, tot mede opgaan in de vreugde
van het kussen van lipkens en strelen van wangskens en krullende
haarkens, ten slotte tot een versmelten oog in oog en wegebben in
deining van gelukzaligheid. Dit transponeren uit de sfeer van het irreele
in die van de moederlijke werkelijkheid zonder enige moraliserende
tendens noch erotische inslag is een vondst van de Harduwijn en het
schenkt aan zijn imitatio een zachtademende sereniteit en een innemende
charme.
Wat de uiterlijke vorm betreft, constateren we in overeenstemming
met het renaissancistisch navolgingsprincipe een zelfde structuur : zesregelige strofen bestaande uit een kwatrijn en een herhaald tweeregelig
refrein ; een zelf de rijmschem,a : gekruiste rijmen abab, afwisselend

slepend en staand in het kwatrijn en gepaard slepend in het refrein ;
verzen uit vier heffingen, jambisch alternerend. Een eenvoudige structuur
passend bij de eenvoud van het lied.
In zake de tekst stellen we vast dat de Harduwijn niet alle acht Franse
strofen heeft nagevolgd, maar zich tot vijf heeft beperkt : de te zoeterige
amplificaties in' de 3e, 7e en 8e strofen heeft hij geweerd, terwijl hij
zelf een strofe (4) inschakelde, verrukkelijk van klankgehalte en beeldspraak, waarvaor althans in de overgeleverde tekst uit Les Rossignols
Been equivalent te vinden is. Of het bier gaat oat heel eigen vinding is
moeilijk te achterhalen ; in elk geval moeten die verzen hem bijzonder
hebben bekoord, vermits een variante ervan voorkomt in het Bersabeafragment uit De Val end e Opstand van David (1620) :
v. 91-92 „En doet laughs heuren hals soo fledderen die haerkens /
Al oft het waeren al veel waeter-blauwe baerkens."

Kenmerkend is daarenboven een neiging naar het meer concrete. Men
vergelijke de strofen 2 en 2, 5 en 5, vooral 4 en 3, alsook het vindingrijke
refreintje.
Bijzonder opvallend zijn ten slotte in elke strofe enkele (door ons
gecursiveerde) inspiratief geladen kernwoorden, die de sluimerende
ontroering van de H. hebben gewekt en dan tot eigen zegging zijn
uitgedeind. Men kan ze beschouwen als de katalysators van het imitatio-proces. Want hierin ligt het geheim van de Harduwijns poetische
creativiteit, dat hij ontvankelijk van, aard altijd een wachtende was op
magische influisteringen en dat zijn sluimerende poetische ontroering
eerst dan ritmisch kon opwellen nadat ze een zeker suggestief fluidum
had opgevangen. Uit de hem opgedrongen anti-Roosemond-houding ten
slotte ontwaakt tot een sereen minnaar van Maria: „'k wil in uw zoet
ooggelonk ,/ voortaan leven minnedronk", leefde hij in een spanning
van verlangen haar ter eer „veel liedekens vol schoon gedicht" te kunnen
concipieren en uitzingen, en elk manna dat zijn poietische aandrift kon
voeden was hem welkom ; uit de dauw van zijn verbeelding bezielende
ontleende kern- of bronwoorden distilleerde uit dan zijn eigen zangerige
Mariaverzen. En er zal wel niemand warden gevonden, die de superioriteit van zijn Maria cussende haer kindeken in twijfel zou willen trekken.
Het blijft een panel in onze vroegzeventiende-eeuwse religieuze lyriek.
Zo wordt dan weer een hoekje opgelicht van de sluier die hangt over
de soete dieverijen uit de bloeiende boomgaard van de 16de- en 17deeeuwse creatieve imitatio, en we vermoeden dat er in pastoor de
Harduwijns tuin nog wel een en ander valt te ontdekken.

0. DAMBRE
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Vereniging voor de geschiedenis van het Belgisch protestantisme. Annalen,
Serie IV, 8. 361-78.
W. Waterschoot, Lucas d'Heere en Den hof en boomgaard der poesien
(1565). Kon. Soevereine hoofdkamer van Retorica „De Fonteine". Jaarboek
65, 47-119.
1964/65,
HOUWAE1T – J. B. Houwaert, De vier wterste ; tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium door Dr. F. van Vinckenroye. 1. Inleiding. 2. Tekst. 3. Tekstverklaring. Gent, Secretariaat van de Kon. Vlaamse
Academie. 216, XIV + 351, 164 pp.
VAN DER NOOT — S. F. Witstein, De verzencommentaar in „Het theatre" van
Jan van der Noot ; bronnen en bewerkingsw jze. Utrecht, Instituut voor
Algemene literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit. 87 pp. = Utrechtse
publicaties voor algemene literatuurwetenschap, 8.
C. A. Zaalberg, Het Cort Begryp van Jan van der Noot als episch werk.
NTg, 58e j., 4, 252-59.
J. C. Arens, Van Acontinus tot Alcontio : de rederjjker „Elck kan falen" en J. B.
Houwaert. NTg, 58e j., 6, 395-96.
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K. Heeroma, De samenstelling van Tghevecht van minnen. NTg, 58e j., 3,
171-84.
W. M. H. Hummelen, B het tweede handschriftt van Het spiel van de wellustige
mensch. SpL, 8e j., 2, 81-102.
J. J. Mak, Nederlandse bewerkingen van „La riote du monde". SpL, 8e j., 2,
126-31.
L. Roose, Oranje tegenover Midas; een Antwerps to f dicht op Retorica. Kon.
Soevereine hoofdkamer van retorica „De Fonteine", Jaarboek 1964/65,
121-28.
-, De gedichtenverzameling van Jacobus de Moor (1598). SpL, 8e j., 4,
241-67.
ZEVENTIENDE EEUW
J. Andriessen, Nederlandse Stabat Mater-vertalingen uit de
OGE, 39e
j., 3, Sept., 310-16.
H. M. Hermkens, Naar het handschrift.t. NTg, 58e j., 4, 260-62.
A. de Maeyer, Passietoneel-teksten uit de zeventiende' en de achttiende eeuw;
bdrage tot de kennis van het Paas- en passietoneel in de Nederlanden. In:
Kultureel jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen. 1963. I. Gent, Provinciebestuur, 1964. 217-678.
Pays Bas. In : Histoire des spectacles. 779-95. Paris,
E. Willekens,
Gallimard. = Encyclopedies de la Pleiade, 19.
ische gegevens.
BELLEMANS – F. H. M. Hertoghs, Daniel Bellemans, enige biografische
SpL, 8e j., 1, 57-63.
BREDERO R. Antonissen, Bredero de Brabander. In : Dietse studies, bundel
aangebied aan Prof. Dr. J. du P {lessis) Scholtz, by geleentheid van sy
vyf-en-sestigste verjaardag, 14 mei 1965. Kaapstad, Academia. 1-24.
cmuso J. C. Arens, Nederlandse gedichten van Jan Cruso uit Norwich. SpL,
8e j., 2, 132-40.
VAN DER GOES – P. Minderaa, Antonides' satire Maryas. TNTL, 81e j., 4,
241-60.
lARDUWIJN – J. C. Arens, Ellende ; J. de Harduyn en Revius naar Gregorius van
/ Nazianze. NTg, 58e j., 4, 263-64.
VAN GELUWE S. A. E. van Puffelen, Traditionele dichtkunst in de zeventiende
eeuw; poezie van Aernout van Geluwe. WT, 24e j., 10, dec., 495-504.
Hoovr – A. Keersmaekers, Pieter Cornelisz. Hooft en Ida Cornelisdr. Queeckels
in 1603-04. SpL, 9e j., 1, 37-58.
F. Roggen, De regie van Trjjntje Cornelis. Kon. Soevereine Hoofdkamer van
Retorica „De Fonteine", Jaarboek 1964/65, 199-204.
C. A. Zaalberg, Hooft als pleitbezorger voor Menelaus; rede uitgesproken
bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Leidse Universiteit
op 11 december 1964. Groningen, J. B. Wolters, 1964. 16 pp.
17e eeuw.

Le theatre _ aux
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H. M. Hermkens, B drage tot een hernieuwde studie van ConstantUn
Huygens' gedichten. Nijmegen, [eigen beheer), 1964. 360 pp.
P. E. L. Verkuyl, Sterren-konst-licht bU Huygens-lectuur. NTg, 58e j., 4,
234-43.
portret van
P. J. H. Vermeeren, Drie gedichten na driehonderd jaar ; zelfportret
Constanter in 1664. TNTL, 81e j., 1,/2, 16-57.
LUYKEN — J. Luyken, A f beelding der menselUke bezigheden ; voorwoord Johan
Schwenke. Zaltbommel, Europese bibliotheek. 216 pp.
REVrus -- J. C. Arens, Steekdichtjes van Revius op heidense wizen en afgoden
goden
naar Lactantius en Augustinus. SpL, 8e j., 3, 209-12.
-, Naar Frans model (Revius, ed. Smit 1 253-4 ) . NTg, 58e j., 3, 166-67.
SIX -- J. C. Arens, Bange Pisander : Six van Chandelier en Erasmus' Adagia. NTg,
HUYGIvs

58e j., 5, 348.

C. Blokland, Willem Sluiter 1627-1673. Assen, Van Gorcum & C.
408 pp. = Neerlandica traiectina, 16.
VONDEL — Gysbrecht van Aemstel, d'ondergang van z jn stad en zUn ballingschap.
T reurs pel. Verzorgd door Dr. A. C. Sotemann ; dramaturgische inleiding
en toneelaanwijzingen door Drs. W. Ph. Pos. 6e dr. Amsterdam, J. M.
Meulenhof.f . 80 pp. = Cahiers voor de letterkunde voor het voortgezet
onderwijs.
Joseph in Dothan; inleiding en aantekeningen door L. Strengholt. 2e dr.
Zwolle, W. E. J. Tj eenk Willink, 1964. 120 pp. = Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, 15.
B. Albach, Vondels speelruimte - een fiere, feestel#ke burgerzaal. Het toneel,
86e j., 6, 247-53.
J. C. Arens, ChristelUke heroiden voor Vondels Maagdebrieven. SpL, 8e j.,
3, 212-15.
– -, Smaaldichtje van C. Kinschotius op Vondels TVergiliusvertaling van 1646.
NTg, 58e j., 6, 387.
N. van der Blom, Nogmaals : een naamloos gra f schri f t van Vondel. SpL,
8e j., 1, 53 -57.
A. P. Braakhuis, Vj f jambische versregels in Joseph in Dothan. NTg, 58e
SLUITEIt

j., 3, 170.

A. S. Gerard, Baroque and the order of love : structural parallels in Corneil'le's Le Cid and Vondels Jeptha. Neophil., 49e j., 2, apr., 118-31. Id.,
Ibid., 3, juli, 210-20.
F. Gorissen, Govert Flinck, der Kleefsche
sche Apelles, and seine Vaterstadt
Kleve im Werke Joost Van den T/ondels. In : Govert Flinck, der Kleefsche
Apelles, 1616-1660 ; Gemalde and Zeichnungen. Kleef, Stadtisches Museum. 5-14.
P. King, Vondel tussen imitatio en Imitatio Christi. NTg, 58e j., 6, 388-95.
P. Mesnard, Pour le tricentenaire de Vondel ; le plus grand tragique chretien.
RLC, 39e j., 1, jan./mars, 5-21.
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Hee f t „Adam in ballingschap" een innerlijke structuur ? Nova et
vetera, 43e j., 3, 169-71.
M. Ree, Het standbeeld van Joost Van den Vondel. Ons Amsterdam, 17e j.,
6; juni, 169-73.
L. Rens, Licht en donker in Vond els beeldspraak. WT, 24e j., 3, jan./feb.,
149-54.
F. de Schutter, Adam in ballingschap ; een kort pleidooi. Nova et vetera,
42e j., 4, 270-81.
W. A. P. Smit, Nieuwe Vondel-literatuur. 6. Kare Langvik Johannessen,
Zwischen Himmel and Erde. NTg, 58e j., 1, 19-30. Id., 7. J. Poulsen,
Tragiek van Vondels glans. Ibid., 2, 91-99.
A. J. J. Visser, Het Pascha van Vondel : verwantschap met die misteriespel.
TVL, NR, 3e j., 1, feb., 53-59.
J. Noe,

ACHTTIFNDE EEUW
Kort verhaal van eene aanmerkelUke luchtreis ; een nieuwe planeetontdekking ; vert, uit het Russisch ; beknopte inleiding en enkele aantekeningen van M. J. G. de Jong. 's-Gravenhage, W. van Hoeve. 100 pp. =
Kramers pockets van formaat, 13.
J. Bosch, Nieuwe aspecten in de Bilderdjk-studie. NTg, 58e j., 5, 289-300.
H. Entjes, BilderdUk over „Over sell" en „Holland.". Driemaandelijkse
bladen voor taal- en volksleven in het O. van Nederland. 17e j., 3, 105-07.
VAN ENGELEN – N. Wijngaards, Aan de bronnen van de nieuwe esthetiek ; Cornelis van Engelen. NTg, 58e j., 3, 145-55.
FEITH ^- M. J. G. de Jong, „Het graf"" van RhUnvis Feith. LB, 54e j., 4, 110-20.
– –, Geen overspel in de hemel ; kanttekeningen bU een dissertatie {P. J. A.
M. Buijnsters, Tussen twee werelden : Rhijnvis Feith als dichter van „Het
graf"]. Gids, 128e j., 7, sept., 129-34.
M. N. J. Poulsen, Feiths doodsbrie f . Brabantia, 14e j., 1, jan., 1-7.
W. A. P. Smit, Rhjjnvis Feith en de lie/de
de van Julia. In : Dietse studies,
bundel aangebied aan Prof. Dr. J. du P{lessis) Scholtz, by geleentheid van
sy vyf-en-sestigste verjaardag, 14 mei 1965. Kaapstad, Academia. 144-59.
HOFMAN – W. Simaey, Leven en t jjd van Jan Hof man, KortrUks toneeldichter
(KortrUk 2 mL'iart 1758 - 2 augustus 1835). De Leiegouw, 7e j., 2, 129-57.
LANGENDIJK – Het wederzUds huwelUks bedrog; blijspel ; inl. en aantek. van
Esther Hagers. 5e dr. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 92 pp. =
Malmbergs Nederlandse schoolbibliotheek.
ROTGANS – L. Strengholt, De schroomvallige meisjes van Rotgans. NTg, 58e j.,
6, 366-73.
WELLEKENS -- J. B. Wellekens, Verhandeling van het herdersdicht (1715) ; verz.
door Dr. J. P. Warners. Utrecht, Instituut voor Algemene literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit. 120 pp. = Utrechtse publicaties voor
Algemene literatuurwetenschap, 7.
EI,LDERDIJK --
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NEGENTIENDE EEUW
E. de Bock, Verkenningen in de eerste he/ ftt van de negentiende
eeuw. Antwerpen, De Sikkel. 160 pp.
J. Ten Brink / Cd. Busken Huet, Brieven aan de uitgever van het Tjdschri f t
Nederland 1873-1886 ; uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien
door Dr. L. Brummel. 's-Gravenhage, Nederlands letterkundig Museum en
Documentatiecentrum. = Achter het boek, 2e j., 2/3, 3e j., 4.
J. Smit, De correspondentie Potgieter-Huet. NTg, 58e j., 5, 323-26.
K. Wauters, Wagner en het Vlaamse kultuurleven voor 1876. SpL, 8e j., 3,
225-30.
ALGEMEEN –

TIJDPERK TOT 1880
P. Brachin, Alberdingk Th jms verhandeling „De la litterature neerlandaise" (1854). VMA, NR, 9,/12, 329-61.
L. J. Rogier, Alberdingk Thjm en de katholieke her/e ying. In : Terugblik
en uitzicht. 2. Antwerpen, Hilversum. 251-74.
BAKHUIZEN VAN DEN BRINK – G. Stuiveling, Voetstappen van de Nederlandse
romlintiek. 3. Bakhuizen van den Brink in 1837. NTg, 58e j., 1, 11-18.
BEE'S – J. Elemans, Landbouw en letterkunde. Jeugd en cultuui, lOe j., 9, aug.,/
sept., 402-10.
couPi RUs -- G. J. M. van den Aardweg, De neurose van Couperus. Ned. tijdschrift voor de psychologie en haar grensgebieden, 20e j., 5, mei, 293-307.
R. P. Meijer, The theme of disintegration in the novels of Louis Couperus.
AUMLA, 22, nov. 1964, 268-76.
GEEL – Instituut voor vergelijkend literatuuronderzoek, Diodes en Charinus ; een
verge4/kende karakteristiek van hun prototypen in 1852 {J. Geel, Gesprek
op den Drachenf els) . NTg, 58e j., 5, 305-13.
GEZELLE – Gezellekroniek, 3, nov. Kapellen, Guido Gezelle Genootschap. 180 pp.
Bevat : R. F. Lissens, „De engel der Poezjj", 7-30 ; K. De Busschere, Guido
Gezelle en de taal, 31-62 ; P. Maximilianus van Dun, Ds H. Heven en
Gezelle, 63-65 ; J. de Muelenaere, Canon Benoit en Gezelle, 2, 67-88.
J. Aerts, Stilistisch-retorische aantekeningen bj Gedichten, gezangen en gebeden van Guido Gezelle. SpL, 8e j., 3, 161-83.
M. Casters, Zes brieven van Guido Gezelle. Tijdsp., 20e j., 11, nov., 202-11.
J. Geldhof, Gezelle, de taald em o craat. B, 66e j., 7, hooim., 205-06.
– –, Gezelle op de Breidel f eesten to Brugge ; augustus 1887. B, 66e j., 9,
herfstm., 281-82.
C. F. P. Stutterheim, Gezelle als Prokrustes. Forum der letteren, 6e j., 4,
nov., 201-16.
HOFFMANN VON FAL,LERSLEBEN – P. Brachin, Les Pays Bas vus par Hoffmann von
Fallersleben. EG, 20e j., 2, avr./juin, 189-209.
ALB'ER1 NGK THIJM –
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A. van der Hoop, De renegaat ; met inleiding en aantekeningen
door Dr. W. Drop. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1964. 120 pp. =
Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, 32.
MULTATULI M. Janssens, Retarderende structuurelementen in „Max Havelaar".
Forum der letteren, 6e j., 4, nov. 187-200.
J. Kortenhorst, Multatuli en Hotz. 's-Gravenhage, Jako Pers. 44 pp.
P. J. Meertens, Multatuli in Zeeland, Zeeuws ts, 15e j., 1, 2-13.
J. J. Oversteegen, Een verbaasd gezicht. Merlyn, 3e j., 1, jan., 69 -74.
G. J. Resink, Tristam, Max en Jim. NSt, 20e j., 4, apr., 247-56.
A. J. Schneiders, Don Quichot en Multatuli. LT, 231, okt., 518-19.
LOVELING M. Galle, Virginie Loveling, Klauwaard en Geus. NVT, 3e R, 18e j.,
7, 625 -28.
swim •- A. van Duinkerken [W. J. M. A. Asselbergs), Het noodlot van
Helene Swarth. DWB, 110e j., 4, apr./mei, 266 -79.
M. Galle, Helene Swarth over Couperus in brieven aan Pol de Mont. NTg,
58e j., 1, 31-34.
mouAR:s - H. Doedens, Markies de Thouars, citadel poeet en Twents dichter.
Driemaandelijkse bladen, 17e j., 4, 152-60.
TOLLENS H. Tollens, De overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de
jaren 1596 en 1597 ; gevolgd door Avondm mering ; tekstuitgaven met
varianten naar het hs. en de verschillende drukken, verzorgd en ingeleid
door Dr. G. W. Huygens. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink, 1964. 96 pp.
VERRIEST - S. Streuvels [F. Lateur), Hugo Verriest. Antwerpen, Helios. 52 pp.
= Monografieen over Vlaamse letterkunde, 32.
WJLLEMS - A. Deprez, Jan Frans Willems, 1793-1846. Antwerpen, Helios. 52 pp.
= Monografieen over Vlaamse letterkunde, 34.
rigid Withuys ; een nagenoeg verWXflTUYS - G. Gunderman, Christiaan God fried
geten dichter-regent. Ons Amsterdam, 17e j., 6, juni, 181-84.
VAN DER EJO P

TIJDPERK ca. 1880 TOT ca. 1900
F. Jansonius, Nieuwe literatuur over Tachtig. SpL, 8e j., 3, 2 16-25.
G. Kazemier, Verwey en Gorter : Persephone en Mei ; rede uitgesproken bij de
opening van het 51e studiejaar van de School voor taal- en letterkunde te
's-Gravenhage op 18 september 1965. Groningen, P. Noordhoff. 28 pp.
L. Macken, Over de brief wisseling tussen Frederik van Eeden en Lodew jjk van
Deyssel. DWB, 110e j., 3, maart, 221-24.
BUYSSE {- A. Demedts, Het proe f stuk van ons naturalisme : De biezenstekker door
Cyriel Buysse. Perisc., 15e j., 11, sept., 1-2.
VAN DEYSSEL - E. d'Oliveira, De betekenis van de organische minderwaardigheid
voor Van Deyssels stjl. Merlyn, 3e j., 1, jan., 2-28.
H. G. M. Prick, Lodewjjk van Deyssel te Mont-lez-Houffalize. SpL, 8e j.,
2, 140-46.
AIIGEMEEN -
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F. van Eeden, De heks van Haarlem; treurspel der onzekerheid ;
ingeleid en van aantekeningen voorzien door Drs. P. Vreeken. 2e dr.
Gorinchem, J. Noorduijn. 104 pp.
A. Perdeck, Nakend op de fiets. Gids, 128e j., 3, maart, 147-55.
GOITER. -- H. Gorter, Mei; een gedicht; Ingeleid door G. Stuiveling ; houtgravures van Dirk van Gelder. 4e dr. 's-Gravenhage, Bert Bakker, Bussum,
C.A. J. Van Dishoeck. 160 pp. = Ooievaar, 26.
A. Donker {N. A. Donkersloot), Herman Gorter na verloop van tjd. NSt,
20e j., 5, mei, 303-12.
F. Kief, Gorter als politicus onderschat. Gids, 128e j., 1/2, j an. ,/f eb., 77-81.
HEIJERMANS ` B. Albach, Hermzn He?/ermans' pennertrUd tegen Edward Gordon
Craig. Het toneel, 86e j., 6, 254-58.
A. Heijermans-Jurgens, Herman HeUermans' laatste levensjaren. Amsterdam,
E. Querido. 56 pp. = De boekvink.
KLOOS – H. Michael, Abel en Eva. SpL, 8e j., 1, 63-68.
P. van Eeten, Abel, Eva en Michael. SpL, 8e j., 4, 268-70.
W. Zaal, De Binnengedachten van Kloos. NTg, 58e j., 1, 1-10.
LAMBRECHTS – J. Droogmans, lVerk en betekenis van Lambrecht Lambrechts;
beschouwingen bU de IOOe verjaring van zjjn geboorte op 24 September
1865. Tijdsp., 20e j., 7/8, juli/aug., 120-28.
A. R., Lamhrecht Lambrechtshulde. Limburg, 44e j., 11/12, nov./dec., 237.
G. Michiels, Lambrecht Lambrechts (1865-1932). Ibid., 238-49.
–, Lambrecht Lambrechts ; bU de 100e verjaring van zUn geboorte, 24
September 1865. Tijdsp., 20e j., 3, maart, 18-28.
VAN LANGENDONCK – J. Hendrickx, Onze kwartierstaat : Prosper van Langendonck (1862-1920). Vlaamse scam, le j., 4, dec., 275-77.
SNIEDERS R. Dubois, Het volksleven in het werk van J. R. Snieders. Noordgouw, 5e j., 4, 183-217.
VERWEY – Het eeuwjaar van Albert Verwey, 1865 - 15 mei - 1965. OKW-mededelingen, 29e j., 18/19, 10 mei, 191-92.
F. Closset, Albert Verwey (1865- 1937). RLV, 31e j., 2, 198-201.
M. Nijland-Verwey, Verwey en Kloos. 2. Van het leven. NTg, 58e j., 4,
VAN EEDEN –

217-29.
R. Pannwitz, Albert Verwey and Stephan George ; zu +TVerwe ys hundertstem

Geburtstag. Heidelberg, Schneider.
M. Nijland-Verwey, Verwey en Kloos ; 1. Het boek van mysterie. NTg, 58e
j., 2, 73-83.

Th. Weevers, Albert Verwey, de dichter, 1865-1965. Jaarboek Maatschappij
Nederlandse letterkunde to Leiden, 1964/65, 11-30.
– –, Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey; een inleiding tot
zUn poezie. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 112 pp. = Zwolse reeks van
taal- en letterkundige studies, 17.
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C. Lemaire, August Vermeylen en Henri van de Uelde ; voorgeschiedenis van het tjdschri f t Van Nu en Straks. Archives et bibliotheques
de Belgique / Archief- en bibliotheekwezen in Belgie, 36e j., 1, 84-96.
J. Venstermans, August Vermeylen. Brugge, Desclee de Brouwer. 64 pp. =
Ontmoetingen, 60.
M. Rutten, Even terug tot Charles Morice en August Vermeylen. SpL, 8e j.,
1, 68-70.

VERMEYLEN –

TIJDPERK ca. 1900 - ca. 1920
A. Demedts, Lode Baekelmans ter gedachtenis. Perisc., 15e j., 8,
juni, 15.
G. Schmook, Lode Baekelmans 1879-1965. Bgids, 41e j., 2/3, maart/juni,
17-19.
BOUTEvs – W. Blok, Boutens' Nacht-Stilte. Merlyn, 3e j., 5, sept., 399-405.
K. de Clerck, Kennismaking met de verstechniek bU Boutens. RLV, 31e j.,
2, 133-42.
a--, Boutens' literair debuut. NTg, 58e j., 2, 116-21.
VAN CAUWELAERT -- M. Gijsen { J. A. Goris), August van Cauwelaert herdacht
(1885-1965). NVT, 3e R., 18e j., 893-99.
ELSSCHOT – K. Fens, Het verhaal van de publieke man {Het dwaallicht). Merlyn, 3e j., 1, jan., 29-37.
VAN 'DER LEEUW -- D. van Velden, De oorspronkelUkheid van Aart van der
Leeuw's Ik en min speelman. NTg, 58e j., 2, 102-08.
LEOPOLD F. Closset, Jan Hendrik Leopold. RLV, 31e j., 3, 281-86.
N. A. Donkersloot, J. H. Leopold; lotgevallen van een dichterschap. Amsterdam, Polak & Van Gennep. 104 pp. = Kartons.
MINNE – R. Herreman, BU het overladen van Richard Minne. NVT, 18e j., 5/6,
BAEKELMANS –

433-35.

K. Fens, Over Nescio's „Dichtertje". Merlyn, 3e j., 1, jan., 57-62.
C. Bittremieux, In memoriam Jan van NUlen. Tirade, 9e j., 105,
sept., 506-08.
P. G. Buckinx, BU het afsterven
sterven van Jan van Nolen. NStn, 22e j., 2, nov./
dec., 56-58.
VAN SCF EN'DEL — P. Angelini, Arthur van Schendel et l'Italie; les Notes sur la
Renaissance. EG, 20e j., 4, oct.,/dec., 511-28.
H. P. A. van Eijk, Mededelingsvormen bU Arthur van Schendel ; een stilis tisch onderzoek. Die Rededarstellungen Arthur van Schendels ; eine stilisti sche Untersuchung mit einer Zusammen f assung in deutscher Sprache. {Proefschrift R.U. Utrecht). Assen, Van Gorcum. 260 pp. + 4 pp. stellingen.
{Bespr. E. Jansonius, NTg, 58e j., 6, 414-18) .
A. Germay, Van Schendel in de „noodlotromans" aan het woord. RLV, 31e
j., 2, 142-48.
J. Noe, Een roman verklaren ; A. van Schendel : Een Ho/lands drama. Nova
et vetera, 43e j., 3, 208-19.
NESCIO –

VAN NIJLEN –

299

J. J. Oversteegen, Van Schendels Waterman : feit en fictie. Merlyn, 3e j., 1,
jan., 48-56.
F. Sarneel, Lezen en nog Bens lezen. 7. [A. van Schendel). Jeugd en cultuur,
lOe j., 6, maart 254-58. Id. Ibid., 7, apr., 331-36. Id., Ibid., 8, mei/juni,
372-76.
TIMMERMANS J. de Ceulaer, Felix Timmermans buiten onze grenzen. Ons erfdeel, 8e j., 4, juni, 16-26.
R. Kimpe, Kleine literaire herinnering. Trefpunt, 2e j., 3, 19-22.
VERCAMME'N – [Jan Vercammen-nr) Pan, 12e j., 2, mei, 31 pp.
VERMEERSCH -- A. Demedts, Gustaaf Vermeersch. Perisc, 15e j., 9/10, juli/aug., 2.
VAN ca. 1920 TOT ca. 1940
M. ter Braak en E. du Perron, Brief wisseling 1930-1940. 3. [tekstverzorging en annotaties H. van Galen Last) . Amsterdam, G. A. van
Oorschot. 496 pp.
M. Roelants, Roman van het tUdschri f t Forum of Les liaisons dangeureuses ;
documenten b^eengebracht en van wat commentaar voorzien ; een verzameling brieven van Menno ter Braak en Maurice Roelants alsmede enkele
epistels van Marnix GUsen, Raymond Herreman, Gerard Walschap en
Doeke ZUlstra ; enkele wederzUdse rechtzettingen door Victor E. van
Vriesland en Maurice Roelants en de twistappel van Victor Varangot :
Virginia. 's-Gravenhage, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. 240 pp. =
Nijgh en Van Ditmar paperbacks, 21.
[Bespr. W. Hazeu, Maurice Roelants schreef een nieuw roelantslied. Komma,
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le j., 4, 65-75).

M. J. G. de Jong, Baudelaire, Van Eyck, en N/ho f f . VMA, NR, 1/4, 31-49.
H. Kapteijns, Het maandblad De gemeenschap ; intenties en aspecten. Utrecht,
De Fontein, [1964). 184 pp.
VAN AKEN B. Ranke {F. van der Auwera}, Piet van Aken. Perisc., 15e j., 9/10,
juli/aug., 3-4.
VAN DEN 'BERGH — K. Helsloot, Variaties op het thema plagiaat of De dichter die
niet dood wil [Herman van den Bergh). M, 12e j., 10, jan., 645-59.
BLOEM – H. U. Jessurun d'Oliveira, Wanneer was Coen ? Merlyn, 3e j., 1, jan.,
38-47.
BORDEWIJK — Th. Govaart, Dodenherdenking. Raam, 19, 48-59.
TER BRAAK – M. ter Braak, Het verraad der vlaggen ; ingeleid door H. van Galen
Last. Amsterdam, E. Querido. Groningen, J. B. Wolters. 32 pp.
H. Bonger, Menno ter Braak. Rekenschap, 12e j., 1, maart, 2-32.
J. G. Kooij, Ter Braak en de grammatika. Merlyn, 3e j., 1, jan., 63-68.
M. van Nieuwstadt, Menno ter Braak 1930-1932 ; een biografische
ische proe f neming. Raam, 20, 4-41.
BUCKINX – R. Verbeeck, Pieter G. Buckinx. Antwerpen, Helios. 48 pp. = Monografieen over Vlaamse letterkunde, 29.
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BU.RSSENS -

K. Jonckheere, Gaston Burssens en het NVT. NVT, 3e R, 18e j., 2,

181-86.
P. de Vree, Gaston Burssens of Le silence tel qu'il le parl e. Perisc., 15 e j.,
3, maart, 1, 4.
OSTER - E. du Perron, Uren met Dirk Coster. De smalle mens. Amsterdam;
G. A. van Oorschot. 240 pp. = Stoareeks.
DEMEDTS - L. Scheer, Andre Demedts als novellist. DWB, 110e j., 3, maart,
207-12.
A. van Wilderode [C. Coupe), .Andre Demedts. Brugge, Desclee de Brouwer. 64 pp. = Ontmoetingen, 58.
ELStNG - P. Hardy, Johan-Mark Elsing zestig. Boekeng., 43e j., 5, juni, 197-98.
ENGELMAN - B. M. Salman, Jan Engelman en Limburg. Maasland, 12e j., 9 mei,
274-77, 79.
Go;SSAERT N. J. Schuurmans, De zgn. parenthetische be paling. NTg, 58e j., 6,
374-75.
GILLIAMS - J. Bernlef, K. Schippers, Gesprek met Maurice Gilliams. Gids, 128e
j., 1/2, jan./feb., 59-66.
P. J. Buynsters, ,,Het Maria-leven" van Maurice Gilliam^c ; een poging tot
interpretatie. SpL, 8e j., 3, 184-201.
M. Insingel, Gedroomde kaars; Maurice Gilliams: Gedichten 1919-1958.
Jeugd en cultuur, lie j., 2, nov., 72-80.
GIJS.EN - L. Scheer, De boo f dkarakters in het werk van Marnix GUsen en bun
houding tegenover het leven. DWB, 110e j., 1, jan., 3051.
A. van der Veen, Graham Greene en Marnix GUsen : leven op het grensgebied tussen geloof en ongeloo f . Gids, 128e j., 9, nov., 280-84.
JONCKHEERE - J. Waeyenborghs, Karel Jonckheere. Landeigendom, 19e j., 210,
juni, 213-14.
VAN HECKE - B. Decorte, Firmin van Hecke. Antwerpen, Helios. 44 pp. =
Monograf ieen over Vlaamse letterkunde, 33.
HENSEN - A. Demedts, De poezie van Herwig Hensen. DWB, 110e j., 7, sept.,
503-09.
INGHELRAM - J. van Remoortere, Daan Inghelram 60 ! WV, 14e j., 84, nov./
dec., 430.
JONCKHEERE - A. van Hoeck, De ambassadeur van onze letteren; interview met
Karel Jonckheere. Ambassadeur, 5, 13-15.
LEMAZRE - H. J. van Wielink, Edgard Lemaire 1897-1964. LT, 228, feb., 27-34.
LENNAET •- F. Dommisse, Over Clare Lennart. 's-Gravenhage, Rotterdam, Nijgh
& Van Ditmar. 104 pp.
MATTHIJS - F. Bonneure, Marcel Matthjjs. Brugge, Desclee de Brouwer. 72 pp.
= Ontmoetingen, 59.
NIJHOFF L. Wenseleers, Het lied der dwaze been: moderne lyriek en mystiek.
RLV, 31e j ., 5, 472-83.

W. ver Eecke, Drie gedichten van Paul van Ostaij^en. Nova et
vetera, 42e j., 3, 231-36.
P. Hadermann, De kringen naar binnen ; de dichterljke wer gild van Paul
van Ostajjen. Antwerpen, Ontwikkeling. 230 pp.
VAN OUDSHOORN J. van Oudshoorn, Bezwaari k verb4j f ; uitgegeven naar het
handschrift, toegelicht en van een levensschets voorzien door W. A. de
Moor. Amsterdam, Polak .& Van Gennep. 112 pp. = Kartons.
K. Fens, Gespletenheid als opgave. Merlyn, 3e j., 5, sept., 321-32.
–, Op weg naar begin en einde. Merlyn, 3e j., 6, nov., 425-35.
DE PILLECIJN L. E. de Meulenaer, Enkele structurele aspecten van De PillecUns
novelle „Rochus". Nova et vetera, 43e j., 3, 172-80.
SCHOUTED;EN J. Droogmans, Ward Schouteden en het kultuurleven in Limburg.
Tij dsp., 20e j., 3, maart, 2-9.
SLAUEtHOFF – P. Knops, Slauerho f f : dichter of prozaist ? Proces-verbaal, 2e j.
K. Meeuwesse, Een Frans /roefschrift over Slauerhoff (Louis J. E. Fessard,
Jan Slauerhoff, l'homme et l'oeuvre, 1964) . NTg, 58e j., 6, 397-403.
VES'TDIJK – R. A. Cornets de Groot, VestdUks Mnemosyne in de bergen. Merlyn,
3e j., 5, sept., 333-61. Id., Ibid., 6, nov., 436-56.
W. Enzinck, Simon Vestd jk ; opnieuw kandidaa't, opnieuw a f gewezen. Amsterdam, Stichting IVIO. 16 pp. = tAO-Reeks, 1084) .
M. Hartkamp, De kritiek en „Het genadeschot". Merlyn, 3e j., 4, juli,
253-67.
B. Kemp {B. F. van Vlierden), Spiegelgevecht met het geweten : „Het genadeschot" door Simon VestdUk. DWB, 110e j., 3, maart, 213-20.
J. Starink, Het fragmentarische huts; ruimteljjke verbeelding in een roman
{Terug tot Ina Damman) . 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 20 pp. =
Tilliburgis, 15.
DE VRIES – P. J. Risseeuw, Anne de Vries (Assen 22 mei 1904 - Zeist 29 november 1964). Jaarboek Maatschappij Ned. Letterkunde 1964/65, 121-27.
DE VRIES - J. J. Oversteegen, „Mjjn broer" in de steigers {Hendrik de Vries).
Merlyn, 3e j., 4, juli, 299-309.
J. J. Wesselo, De flood van min broer; n.a.v. IV. A. W'ilmink, Raadselachtigheid en onvolledigheid in enkele gedichten van Hendrik de Vries.
Merlyn, 3e j., 4, juli, 293-98.
W. A. Wilmink, Raadselachtigheid en onvolledigheid in enkele gedichten
van Hendrik de Vries. Merlyn, 3e j., 3, mei, 243-48.
WALSCHAP – A. Westerlinck [J. Aerts), T'alschap en de ondergrondse mens.
DWB, 110e j., 9, nov., 664-74.
VAN OSTAIJEN –

VAN ca. 1940 TOT HEDEN
M. de Belder-Sarens, Kamertoneel in Vlaanderen. Kon. Soevereine
Hoofdkamer van Retorica De Fonteine, Jaarboek 1964/65, 141-91.
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De beweging van vj f tig. 's-Gravenhage, Ned. Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Amsterdam, De Bezige Bij. 105 pp. = Schrijvers prentenboek, 10.
J. Bernlef, K. Schippers, twat z bedoelen, gesprekken met S. Carmiggelt, A.
Alberts, J. Hanlo, L. Th. Lehman, J. W. Holsbergen, M. Gilliams, C.
Buddingh', R. Cam pert, L. Vroman. Amsterdam, E. Querido. 184 pp.
A. Demedts, )Vloderne poezie ; grenzen en begrenzingen. TVL, NR, 3e j., 3,
aug., 18-30. Id., Betekenis en toekomst. Ibid., 4, nov., 13-21.
H. Oosterhuis, Standbeeld zonder marmer / Lichaam zonder vlees ; kanttekeningen bj moderne poezie. Streven, 18e j., dl 2, 8, mei, 773-79.
M. Rutten, Paul Snoek en Hugues C. Pernath : de Siamese tweelingen. V1G,
49e j., 2, feb., 102-20.
J. van der Vegt, Langs de linen van zestig; een verkenning in de aktualiteit.
Contour, le j., 5/6, okt., 171.
J. Weisgerber, Regards sur la litterature flamwnde. Industrie, 19e j., 10, oct.,
700-03.
ACHTERBERG – W. ver Eecke, Taalconstructies rond „Het gebeuren op Golgotha '
door de dichter Gerrit Achterberg. Nova et vetera, 43e j., 2, 144-51.
VAN BEEK E. Sarneel, De impasse van Geert van Beek. Raam, 23, 37-45.
BE tKHOF D. Janssen, Groei van een drieluik : een gesprek met Aster Berkho f .
Boekeng., 43e j., 3, maart, 97-101.
BERNLEF – D. Zaal, Jan Bernlef;; eenzaamheid tot en met overmoed. Wikor,
13e j., dec., 241-44.
BOON – J. Weverbergh, De mute tussen waarheid en fatsoen : Menuet van Louis
Paul Boon. V1G, 49e j., 11, nov., 689-97.
BRAKMAN –

W. Brinkman, Gesprek met Willem Brakman. M, 12e j., 1, maart,

763-75.
J. Bernlef, K. Schippers, Gesprek met C. Buddingh'. Gids, 128e j.,
3, maart, 138-46.
CAMPER'T J. Bernlef, K. Schippers, Gesprek met Remco Campert. Gids, 128e j.,
6, juni, 42-57.
CLAUS – G. Dieltjens, Claus en de moraal. De moralist, lOe j., 3, juni, 124.
J. De Roek, Naamgeving en beeldspraak in de poezie van Hugo Claus. 2.
Dialoog, Se j., 2, winter, 92-121.
P. H. Schrijvers, Omtrent Deedee's `Wereldbeeld en coquetterae' ; complementie-artikel. [Sybren Polet). Merlyn, 3e j., 4, juli, 310-20.
GOMPBRTs – H. Kaleis, Gomperts, de rede en het geluk. Tirade, 9e j., 106, okt.,
604-15.
DE HAES +— A. Westerlinck {J. Aerts), Het poetisch wereldbeeld van Jos de Haes.
DWB, 110e j., 2, feb., 126-43.
HAMELrNK Th. Govaart, Polariteit van leven en dood; nog Bens Jacques Hamelink. Kultuurleven, 32e j., 4, mei, 278-84.
BUDDINGH' --
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HERMANS

J. J. Oversteegen, Uit eten bU de kannibaal. Merlyn, 3e j.,

2, maart,

88-104.
R. van de Perre, De symboliek van het kind bU H. van
Herreweghen. NStn, 21e j., 7, aug., 214-21.
VAN DER HOEVEN — D'Haen, C., Commentaar van een lezer b) „Elementair" van
Jan van der Hoeven. VIG, 49e j., 3, 137-50.
HoORNIK H. U. Jessurun d'Oliveira, Visfilet.
filet. Merlyn, 3e j., 3, mei, 181-213.
HUSSEM - N. Scheepmaker, De navolging van Hussem. Gids, 128e j., 3, maart,
VAN HERREWEGHEN -

157-60.
J. Deleu, Het aandeel van de menf in het verlossingsprobleem : meer
mens worden door liefde. Pennoen, 16e j., 1, juni, 6 -7.
M. Janssens, Een andere Bernard Kemp. DWB, 110e j., 7, sept., 514-22.
KOOLHAAS - K. Fens, Korte analyse, `De bond in het lege huis'. Merlyn, 3e j.,
3, mei, 237-42.
LAMPO - M. Gevers, Le m ystere qui noun entoure. RGB, 5, mai, 110-16.
KEMP -

B. Ranke [F. van der Auwera), Hubert Lampo, romancier van de `andere'
werkelUkheid. Perisc., 15e j., 3, jan., 3-4.
L. Scheer, Hubert Lampo of de intellectualistische onrust. DWB, 110e j.,
5, juni, 354-59.
LUCEBERT

R. A. Cornets de Groot, Van letter tot letter. Gids, 128e j., 9, nov.,

285-88.

Even praten met No Michiels. [interview afgenomen door An Valvekens en Tony Rombouts) . Proces, he j., 14/15, 16 juli, 10-11.
MULISCH - N. Gregoor, In gesprek met Harry Mulisch. Amsterdam, De Bezige
Bij, 136 pp. = Literaire documentenserie, 1.
T. Neelissen, Van symbolen tot cymbalen. De maand, 8e j., 9, nov., 527-31.
POLET - D. W. Dijkhuis, Het wereldbeeld en de coquetterie. Merlyn, 3e j., 2,
maart, 146-52.
VAN HET REVE K. Fens, Uren, dagen, jaar. Merlyn, 3e j., 2, maart, 77-87.
ROEST cROLLIUS - M. Janssens, Het derde Jeruzalem. DWB, 110e j., 4, apr.,/mei,
MICHIELS -

287-93.

R. L. J. Bromberg, De kracht van de religieuze pro jectie. Jeugd en
cultuur, hOe j., 7, apr., 298-307. Id., Ibid., 8, mei/juni, 349-56. Id., Ibid.,

R^OSSEELS r-

9, aug./sept., 394-99.
L. Gillet, let proza van Jos Vandeloo : `litterature engagee' van
de goede soon'. RLV, 31e j., 5, 484-91.
VAN DER VEEN M. Mooy, Adriaan van der Veen. Brugge, Desclee de Brouwer.
VANDELOO -

64 pp. = Ontmoetingen, 62.
P. de Wispelaere, Simon Vinkenoogs geesteljjk avontuur. V1G,

VINKENOOG -

49e j., 9, sept., 616-17.
J. Bernlef, K. Schippers, Gesprek met Leo Vroman. Gids, 128e j., 7,

V,ROMAN -

sept., 116-28.
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L. H. Pelzer, Leo 1/roman. Brugge, Desclee de Brouwer. 80 pp. = Ontmoetingen, 63.
K. L. Poll, Symbolen voor de eigen vorm ; de poezie van Leo Vroman. 2.
Hollands maandblad, 7e j., 216/17, juli/aug., 48-54.
WALRAVENS – C. Haesaert, In memoriam Jan Walravens. PEN-club Belgi^e ;
Vlaams centrum, juli- sept., 2-4.
W. M. Roggeman, Portret in de morgen ; Jan Walravens. Kentering, 1,
16-20.
M. Wauters, De poetische visie van Jan Walravens. Kron. van kunst en kultuur, 24e j., 10, sept., 2 -4.
WAIRM:^OND M. van IJzer, Ellen Warmond. Jeugd en cultuur, lOe j., 6, maart,
267-77.
-- –, Ellen Warmond, ontmoeting in proza. Jeugd en cultuur, lOe j., 7, apr.,
316-19.

E. Bonneure, Een romanschrUver is een onruststoker ; een vraaggesprek met Paul de Wispelaere. Wikor, 13e j., 12, dec., 259-63.
DE art' – L. Scheer, Verhalen van Klaas de Wit. DWB, 110e j., 4, apri./mei,
294-99.
H. Romein Meijer, Wolkers' parades. Hollands maandblad, 7e j.,
WOL`KERS
211, feb., 30-34.
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LIJST DER GEBRUIKTE AFKORTINGEN
B
Biekorf
Bibliotheekgids
Bgids
Brusselse post
BrP
Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft and Geistesgeschichte
DVjs
Dietsche Warande en Belfort
DWB
Etudes germaniques
EG
Leuvense bijdragen
LB
Levende talen
LT
Maatstaf
M
Neoph
Neophilologus
De nieuwe stem
NSt
Nieuwe stemmen
NStn
Nieuw Vlaams Tijdschrift, nieuwe reeks
NVT, NR
Ons geestelijk Erf
OGE
Perisc
De periscoop
Revue generale beige
RGB
Revista de letterature moderne e comparate
RLMC
Revue des langues vivantes – Tijdschrift voor levende talen
RLV
Spiegel der Letteren
SpL
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
TNTL
Tydsskrif vir letterkunde, nuwe reeks
TVL, NR
Tijdsp
De Tijdspiegel
VIG
De Viaamse Gids
VMA, NR Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor taalen letterkunde, Nieuwe Reeks
West-Viaanderen
WV
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BOEKBEOORDELINGEN
Anthologie de la prose neerlandaise. Belgique 1 1893-1940 par PIERRE
RAcxrN, professeur a la Sorbonne, avec le concours, pour les traductions
inedites, de H. Plard et L. Fessard. (Collection bilingue des classiques
strangers), Paris, Aubier-Montaigne ; Bruxelles, Asedi. 1966. 412 blz.,
ing. 165 fr.
De in de dienst van de Nederlandse letteren onvermoeibare Pierre Brachin
stelde deze bloemlezing samen, waarop, als de opzet words verwezenlijkt, een
tweede deel, daarna een deel po^ezie en ten slotte een deel Nederlandse letterkunde van Nederland (inderdaad, aangekondigd als „Anthologie de la litterature
neerlandaise des Pays-Bas") zullen verschijnen. Tussen twee haakjes, het klinkt
een beet] e vreemd die „Nederlandse letterkunde van Nederland" en zelfs die
„litterature neerlandaise des Pays-Bas". Maar hoe moet het dan, als men Vlaams
en Nederlands, flamand en neerlandais of hollandais ter aanduiding van de
literatuur van het Zuiden resp. van het Noorden wil vermijden
den ? In bet Woord
Vooraf tot het thans aangeboden deel merkt men in Welke benarde positie de
auteur gekneld zit. „Cette bonne oeuvre (nl. door middel van een tweetalige
bloemlezing de kennis van de taal en de letteren der Nederlanden in Frankrijk
mede te bevorderen), les editeurs entendent bien la poursuivre en consacrant
encore plusieurs volumes a la Iitterature neerlandaise, taut hollandaise que
flamande". Waarop onmiddellijk volgt : „On remarquera que le mot „flamand"
n'intervient pas dans le titre. Le terme de ,,prose neerlandaise", avec la mention
„Belgique", a semble preferable. En of f et, si la litterature flamande possede,
par rapport a Celle des Pays-Bas du Nord, une originalite suffisante pour etre
traitee a part, it convenait neanmoins de souligner la fondamentale unite de
faire linguistique" (blz. 7-8). Door de benaming van een taal volkomen te
willen doen samenvallen met die van haar literaturen komt men tot fraaie
boektitels als „Anthologie de la litterature neerlandaise des Pays-Bas", „de
Nederlandse letterkunde van Nederland", en analoog redenerend : naast „de
Franse literatuur in Belgi^e" ook „de Franse literatuur in Frankrijk" (mooie
titel, maar het valt to bezien of hij er in zal gaan), „de Engelse literatuur in de
Verenigde Staten van Amerika" (i.p.v. „de Amerikaanse literatuur", wat iedereen begrijpt en gebruikt), „de Engelse literatuur in Groot-Brittannie", en noem
maar op !
Dc bloemlezer moet me deze aanhef maar niet kwalijk nemen. Hij is het
slachtof f er van een op zich zelf gewettigde maar in de laatste tijd wat to ongenuanceerde integratietendens en dito mentaliteit. Geeft Brachin toe op de
benamingen, naar de geest is hij blijkbaar niet geIntegreerd. Hij maakt immers
een apart boekdeel, daarbij steunend op, zoals boven aangehaald, „une originalite suffisante pour etre traitee a part". Bovendien verantwoordt hij de be
perking van de term „prose" tot alleen maar verhalend proza, met uitsluiting

van het beschouwend of ander literair proza, in deze bewoordingen : „Mais,
sans avoir jamais absorbe toute l'activite litteraire en Flandre, le genre narratif
parait bien repondre a un penchant du temperament national. A 1'epoque
consideree, en tout cas, et contrairement a ce qui se passe en Hollande, it
predomine sans conteste" (blz. 8-9) . Dit is een ondubbelzinnige erkenning
van de tweeledigheid van de Nederlandse letterkunde.
Dit eerste deel bevat work dat thuishoort in de periode 1893-1940. De eerste
datum zal wel op het verschijnen van Van Nu en Straks doelen ; de eerste
tekst is een fragment uit Vermeylens Vlaamsche en Euro peesche beweging
(1900) . De jongste opgenomen schrijver is Gilliams. De schrijvers die in 1940
of later hebben gedebuteerd, zullen in de tweede bundel aan de beurt komen.
Gijsen is echter nu reeds opgenomen, omdat hij tot de generatie van Roelants
en Walschap behoort. Teirlinck is vertegenwoordigd met een fragment uit
lviUnheer Serjanszoon en een ander uit De man zonder lij f, het enige toneelwerk
dat aan bod komt. Als „envoi" dient Van de Woestijnes De boer die sterft,t,
vreemd genoeg niet in de oorspronkelijke versie maar in de gecondenseerde
lezing van Teirlinck.
De keuze en de meeste vertalingen zijn van Brachin. Henri Plard (Brussel)
en Louis Fessard (Parijs) hebben elk enkele stukken voor deze bloemlezing
vertaald. Verder is van reeds eerder verschenen vertalingen door Betty Colin
en Roger Kervyn de Marcke ten Driessche gebruik gemaakt.
Over de waarde van vertalingen kan men tot in het oneindige praten. Ik
meen dat deze, ten slotte bedoeld om tegenover de oorspronkelijke tekst geplaatst en samen ermee gelezen te worden, volkomen aan de opzet van de
„Collection bilingue" beantwoorden. Wel heeft het mij verbs ash_ dat onze
meester van het kortverhaal, Toussaint van Boelaere, niet van de partij is en
dat Van Ostaijen in de inleiding uitsluitend als dichter wordt getypeerd en
verder met drie korte stukken vertegenwoordigd is. Waarom ook geen staaltj e
van zijn essayistisch of kritisch proza gegeven, en van dat van zijn tegenvoeter
en tegenstander Van de Voorde ? Want wij moeten niet te gauw zeggen dat
wij vertellers zijn, in die zin althans dat er geen ander proza aanwezig is dat
zich in het buitenland laat lezen.
it. F. LISSENS

Tragedi-comedie over de doodt van Henricus de Vierde, Koning van VrancrUk en Naverrae, ingeleid en toegelicht door G. R.
W. Dibbets, Zwolse drukken en herdrukken nr. 52, Tjeenk Willink,
Zwalle, 1967, 117 blz., 103 fr.

ABRAHAM DE KONING,

De Gouden Eeuw is zo rijk aan sterren van eerste grootte, dat al wat niet hun
glans bereikt, gewoon overschaduwd wordt. Dit geldt m.n. voor tal van belangwekkende tweederangsfiguren die beter verdienen. De jongste tijd schijnt daarin
enige verandering te komen, zo ten opzichte van Vondels jonggestorven leef tij dgenoot en medelid in Het Wit Lavendel, de dichter en dramaschrijver Abraham
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de Koning. W. A. P. Smit en, meer nog, K. L. Johannessen hebben bij hun
behandeling van Vondels drama al ruim rekening gehouden met het werk van
deze voorloper. Een uitgave van De Konings volledige oeuvre ligt nu in opdracht
van het ministerie van 0., K. en W. op het getouw. In afwachting wordt ons
bier de tekst geboden van De Konings weinig bekende eersteling over de dood
van Hendrik IV.
Deze is, meer nog dan de beter bekende drama's, een typisch overgangsstuk.
Het Celt drie bedrijven, plus proloog, en conclusie van de auteur. Er treden
sinnekens en allegorische figuren in op, er zijn vertooningen en komische tussenscenes. De hoofdpersonen en de allegorieen spreken in vrij behoorlijke alexandrij nen, maar de sinnekens en de komische figuren in knittelverzen, als het Been
rondelen en andere ingewikkelde rederijkersvormen zijn. Het stuk gaat inderdaad
over, het commentarieert het gebeuren op een statische en declamatorische, of
op een vrij boertige wij ze. Toch valt het vaak verbazend barok uit. Het zet
aan tot vergelijking met andere 17e-eeuwse stukken over koningsmoorden. Het
mag tot de allereerste geseculariseerde martelaarsspelen worden gerekend en
vertoont reeds tal van traditionele trekken van dat genre.
G. R. W. Dibbets heeft het gewetensvol en met zorg uitgegeven. De tekst
komt ons nagenoeg feilloos voor. Wel dient v. 1127 o.i. door Lief de des Vaderlands en niet door Gewillige Gehoorzaamheid to worden gezegd ; het VANrTT'
in v. 1476 lijkt, krachtens het metrum, tot VANITEYT to moeten worden opgelost.
De tekstverklaring is zeer ruim opgevat, klaarblijkelijk met het oog op gebruik
door studerenden. Enkele kleine aanmerkingen : bij v. 67 zijn toets en toetssteen
gewoon synoniemen ; 198 dat Schutt ik : liever daar kom ik tegen op dan dat
ontken ik ; 431 „ik ben er zeker van dat gij het mij niet zult weigeren" ; 546 –
hier staat verkeerdelijk de uitleg bij de personages van 11,3 ; dat Monsieur
Derroni in de loop van de scene verdwijnt of Pere du France wordt, staat nergens
vermeld of verklaard ; 753 tot bUt gedeelt blijft onverklaard ; dit is ook het
geval met enkele plaatsen waar moet = moge, en met een aantal Franse woorden ; 1322 – het satirische in dit vers blijft onvermeld ; 1472 Konings Koning
mocht verklaard worden als : God. Gediscussieerd kan worden over de toelichting
bij vv. 176, 366, 512, 674, 878, 977-.
Dibbets heeft zijn uitgave een fraaie inleiding meegegeven, die ingaat op
praktisch alle problemen die het stuk doet rij zen : goede korte biograf ieen van
De Koning en van Hendrik IV ; het essentiele over de weerklank van diens
dood in Nederland ; een passus over het genre van de tragi-comedie, met
ontleding van het grondmotief van het stuk ; een zeer behoorlijke analyse van
het werk onder inachtneming van constructie en versvormen ; tenslotte een
mooie vergelijking met Vondels T/tvaert en treur-dicht van Henricvs de Groote
etc. Toch rijzen ook bier enkele vraagjes. Helaas ontbreekt een bibliografie of
overzicht over het werk van De Koning. Er is niet onderzocht in welke mate de
vermelde (en ev. andere, Franse) pamfletten voor De Koning bronnen zijn
geweest ; de overeenkomsten tussen hem en Vondel kunnen worden uitgelegd
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door nauw contact, onderlinge beinvloeding, maar ook door (een) eventuele
gemeenschappelijke bron(nen) ; bij die overeenkomsten willen we nog Ko 764,
Vo 182 (de „Tracier") voegen ; in afwachting van grondiger onderzoek lijkt
Dibbets' conclusie dat De Koning de schatplichtige is, overtuigend. In de analyse
van het stuk mocht wat dieper op de dramatis personae zijn ingegaan. Een
intrigerende passus zijn de vv. 102-129 ; Dibbets spreekt hier over 19 figuren ;
wij tellen er 22, indien de vertoonde in kapitaaltjes staan gedrukt, 24 indien
de vertoonde figuren paarsgewijs bij mekaar horen ; dat laatste cijfer lijkt vrij
zinvol. Het lijkt vreemd dat De Koning die figuren daar totaal willekeurig zou
hebben bijeengebracht ; enkele vinden we inderdaad in ' Moermans De Kleyn
Werelt, maar de meeste ontbreken er. We vermoeden hier een of ander systeem,
een of andere samenhang ; wellicht kan verder onderzoek daarover uitsluitsel
geven.
LIEVEN BENS

Xantippe of het Booze I/y f des Filozoo f s Sokrates
Beteugeld, blijspel, van inleiding en aantekeningen voorzien door Dr.
W. A. Ornee, Klassiek Letterkundig Pantheon 41, Thieme, Zutphen,
1967, 142 blz. 97 fr.

PIETER LANGENDIJK,

Het was een goed idee, dit ouderdomsstuk van Langendijk opnieuw ter beschikking te stellen. Een recente literatuur heeft inderdaad terecht gewezen op
de interessante problematiek die het oproept.
Welke problemen zijn dat ? In een korte, maar goede inleiding laat Dr. Ornee
ze de revue passeren :
1. het verband tussen Xantippe
pe en Langendijks echtelijk leven met zijn tweede
vrouw Johannetta Maria Sennepart ;
2. de figuur van Xantippe op zichzelf ;
3. de waarde van het stuk.
Ornees argumenten om te weerleggen dat Langendijks tweede vrouw model
zou hebben gestaan voor „het booze wyf " zijn vrij overtuigend. Maar zelfs al
hadden zijn opponenten het bij het rechte eind, dan nog zou het stuk geenszins
kunnen gelden als een wraakneming voor huiselijke misere. Uit het stuk spreekt
juist een ruim begrip voor de vrouw van wie de naam synoniem voor „feeks"
is geworden ; ja, het is bijna een pleidooi voor Xantippe. I-Joe verschijnt ze in
dit stuk ? Ze is zeker ontzettend driftig en onbeheerst. Haar man irriteert haar
en ze reageert dat of met schelden en slaan. Maar waarom is ze geirriteerd ?
Heeft ze er in het stuk geen geldige aanleiding toe ? Sokrates zelf is de gelaten
wijsheid in persoon, die aan Xantippe niet meer aandacht schenkt dan aan een
atmosferisch verschijnsel ; haar huis wordt door hem tot een verzamelplaats van
(vaak heel bedenkelijke) filosofen gemaakt ; wanneer de Perzische gasten verschijnen, gaan ze vrijmoedig in haar huis de baas spelen ; prinses Dania tracht
gewoon haar plaats bij Sokrates in te nemen. Zou niet iedere rechtgeaarde huisvrouw zich met hand en Land daartegen weren ? Xantippe vertoont daarnaast
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twee heel sympathieke trekken : ze houdt van haar dochter op een manier die
men van zulk een feeks niet zou verwachten, ze ontpopt zich zelfs tot een vrij
schappelijke schoonmoeder in spe ; en vooral : tussen al dat yolk dat over
wijsheid oreert, is Xantippe de enige die een echt gewetensonderzoek doer, tot
echte zelfkennis wil komen, zich metterdaad te beteren tracht. Een ogenblik ziet
het ernaar uit, alsof Langendijk haar in een Warenar-situatie wil brengen ; maar
echt geldzuchtig is ze niet. Ze gelooft dat Sokrates haar alleen om haar geld
heeft genomen ; is het dan niet normaal dat ze hem zoveel mogelijk geld onttrekt
op het ogenblik dat hij Dania lijkt te verkiezen ? Bijzonder interessant is
Xantippes verhouding tot Diogenes. Het regent slagen tussen beiden, hij dwingt
haar in zijn ton, zij giet een pot vuil over hem uit. En toch haten ze mekaar niet
echt. Er is eerder een soort Ha f3laebe tussen hen beiden. Diogenes wil niet dat
Sokrates en zijn boeken enig kwaad zou overkomen ; maar hij is ook bekommerd
om Xantippe zelf. Hij wil haar niet zozeer temmen, als haar helpen om haar
onbeheerstheid te overwinnen ; en hij gnat daarvoor een heel eind uit zijn weg.
Hij stelt belang in haar. De tederheid die uit zijn woorden spreekt, wanneer zij
zijn therapie blijkt aan te nemen, is onmiskenbaar. En wat gedacht van het
gemeenschappelijke leven met haar dat hij zich voorstelt : „'k Zal bijten na de
reun, Xantippe na de teeven !". Een boeiende verhouding, zoals ik zei, en die
best het diepste stramien van het stuk zou kunnen zijn.
Van Es en Van Duinkerken hadden dus zeker gelijk, nieuwe aandacht voor
het stuk te vragen. Maar die belangwekkende aspecten volstaan toch niet om het
te redden. Op sommige plaatsen (Sokrates' rede !) is het hopeloos langdradig ;
de grofheden lopen vaak de spuigaten uit (hoezeer men ook, met Van Duinkerken, de voor de pruikentijd opvallende pit kan waarderen) ; Dania en haar
gevolg zijn marionetten ; de canstructie van het spel rammelt aan alle kanten.
Geen geslaagd kunstwerk dus ^- wel een interessante poging om karakterontwikkeling in een daarenboven origineel blijspel te brengen.
De tekst volgt de uitgave van 1760 ; er werd zorg gedragen, door de versschikking het verschil tussen viervoetige iamben en alexandrijnen te laten uitkomen. Toch laat die schikking op enkele plaatsen te wensen over (we noteerden
er op de blzz. 27, 32, 67, 91, 108, 127). Jammer ook dat de verzen niet
genummerd werden. In de tekst noteerden we een reeks zetfouten, gelukkig
meestal als zodanig te herkennen, en wel op de blzz. 28 (gled), 34 (Artaxeres),
41 (filizoof), 42 (bebeert, wienigje), 67 (broeder), 73 (basrst), 78 (uti), 80
(filofiesche, gewaarrschuwd), 84 (Euripedes), 89 (Wie, immders), 97 (scheneken), 103 (gemaakt), 120 (maatk), 121 (Inden), 124 (verloern), 125
(raaerny, aardsgodin), 132 (beheert), 133 (ddn), 138 (quaardaartigheid). De
aantekeningen schenken doorgaans voldoening ; enkele zetfouten op blzz. 29,
71, 101. Verkeerd lijkt ons op blz. 45 de uitleg voor „zetten voor de tanden" als
„in 't vooruitzicht stellen" ; analoge uitdrukkingen als op blz. 58 „'k leg myn
schrobber voor uw bek" maken het waarschijnlijk dat ook het eerste als „op
je gezicht slaan" moet worden verstaan.
LIEVEN RENS
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Uit de Republiek der Letteren. Elf studies op het
gebied der Ideeengeschiedenis van de Gouden Eeuw, uitgegeven voor de
Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting door Martinus Nijhoff, 's Gravenhage 1967, 276 blz.

C. L. TH.I jSSSEN-SCHrOUTE,

Kort voor haar vrij vroege dood riep Mevr. Dr. C. L. Thijssen-Schoute,
privaat-docent aan de universiteit te Utrecht, een Stichting in het leven, tot
bevordering van de Ideeengeschiedenis, vooral van de 17e eeuw. De eerste daad
van de Stichting bestaat nu in deze uitgave van een bundel ten dele niet eerder
gepubliceerde artikelen van Mevr. Thijssen zelf. . Prof. Mr. Kuijpers, voorzitter
van de Stichting, bezorgde een woord vooraf, Prof. Dr. A. G. H. Bacharach,
secretaris, een levensbericht van de stichtster.
De eerste aandacht van Mevr. Thijssen Bing naar het werk van vertalers in
de 17e eeuw ; haar proefschrif t was gewijd aan Nicolaas Jarichides Wieringa.
Haar opzoekingen i.v.m. J. H. Glazemaker leidden haar echter recht naar de
ideeengeschiedenis, m.n. naar de concrete uitstraling van de Spinozistische gedachte in het 17e-eeuwse Nederland. In de loop van haar onderzoek werd ze
telkens van het Spinozisme afgeleid : eerst naar het Nederlands Cartesianisme
(zo beet ook haar hoofdwerk), dan naar de werking van Bayle en Locke. De
uiteindelijke voltooiing van haar levenswerk bleef haar ontzegd ; maar zij heeft
schatten aan materiaal bijeengebracht en daardoor de ideeengeschiedenis een
blijvende dienst bewezen.
De artikelen in deze bundel, hoe verscheiden ook, cirkelen toch alle om de
voormelde grote belangstellingscentra. Ze behoren eerder tot het micro-onderzoek : het gaat er om het lot van boeken en drukken (Rabelais in de Verenigde
Provincien ; Bibliografieie van J. H. Glazemaker), om de betrekkingen van de
grote in Nederland verblijvende denkers met hun kring (Descartes en het Nederlands Cartesianisme ; De Nederlandse Vriendenkring van John Locke; Pierre
Bayle, de Filosoof van Rotterdam), om figuren in de schaduw van die groten
(Andreas Colvius, een Correspondent van Descartes ; Hermanus Lufneu,
neu, Medisch
Student to Leiden en Stadsarts te Rotterdam ; Lodeu jk Meyer en diens Verhouding tot Descartes en Spinoza) . Micro- onderzoekingen, zoals gezegd, voorbeeldig
en gewetensvol doorgevoerd. Maar bijeengebracht wekken ze opeens die Nederlandse maatschappij van de verebbende Gouden Eeuw tot leven, met haar
geleerden- en godsdiensttwisten, het gemntrigeer in emigrantenmilieus, de gisting
rond de geboorte van het ratlonallsme en de eerste tekenen van de Au f klarung ;
en vooral met de mensen. Deze artikelen krioelen van pittige en wetenswaardige
details : zo kan men er o.m. leren dat Descartes en Locke wel Nederlands
kenden, maar Bayle niet. Zulk een bundel vormt het tegendeel van abstracte
ideeengeschiedenis ; hij is een belangrijke bijdrage tot de concrete kennis van de
ondergrond, waarin de bloei van de Gouden Eeuw en die van de Republiek
der Letteren mogelijk was.
LIEVEN BENS
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„Trobar clus", Bibelexegese and Hispano-Arabische Literatur,
(Forschungen zur Romanischen Philologie. Herausgegeben von H. Lausberg, Heft 16) , Aschendorf f sche Verlagsbuchhandlung, Munster, 1965.
94 blz., 216 fr.

L. POLLMANN,

De zeer grote verdienste van de auteur is, dat hij de troubadourspoezie niet
langer poogt te evalueren op een sociologische, ethische of enige andere nietliteraire achtergrond, maar haar wil begrijpen in haar bewuste vormgewildheid.
Pas wanneer de middeleeuwse literatuur zó wordt benaderd, is de hoop, dat haar
waarachtige geschiedenis eerlang zal kunnen worden geschreven, niet meer ijdel.
Bovendien levert alleen deze methode betrouwbare resultaten op. Het is verheugend om te zien, hoe eeuwige twistpunten en tot dusver onontwarbare problemen,
door een werkwij ze als die van L. Pollmann toch en wel vrij eenvoudig kunnen worden opgeklaard.
De resultaten van deze studie zijn uiteraard vooral voor romanisten belangrijk.
Onrechtstreeks kunnen ze ook neerlandici toch wel helpen. Ik moge hier daarom
een zeer bondige beschrijving van de inhoud van het werk geven.
In een eerste deel (blz. 7-54) onderzoekt de auteur de „Entwicklung" en de
„Vorgeschichte" van het trobar clus. Hij komt tot de bevinding dat Marcabru
(die het trobar clus tot zijn voile ontplooiing heeft gebracht) , heeft kunnen
voortbouwen op een belangrijk aantal stijlelementen die reeds door Willem IXe
werden aangewend. Uit een vergelijking van de liederen van beide dichters, in
trobar clus- en trobar leu-stijl, blijkt, dat de zgn. „hoof se liefde" niet direct in
een trobar clus kan worden bezongen maar dat de dichters van de fin'amors het
trobar leu van Eble de Ventadour adopteren, een genre waarvan de grote Bernard
de Ventadour de klassieker is geworden. Het trobar clus zelf vertolkt – aanvankelijk een louter fysische liefde 1 . Een wezenlijk element van het genre
bestaat erin, „mehrere Sinnebenen so miteinander zu verflechten, dass es schwer
halt, eine als gultig herauszulosen" (blz. 18) . De bedoeling hiervan is „ein
vollig dunkles Gedicht" te scheppen „das keineswegs geeignet war, dem durchschnittlichen Zuhorer einen Zugang... (zu den Gedichten) zu verschaffen" (blz.
21) . In het trobar leu daarentegen wordt de „Aussagegehalt" niet versluierd
maar „auf der Ebene einer Aligemeingultigkeit besitzenden Formulierung alien
zuganglich exponiert" (blz. 22-23). Dit dan omdat „die hofische Liebe... vor
allem das Echo (braucht), sie braucht Zeremon.iell, sie braucht die Anerkennung
des Hof es, der ein Kollektiv ist and sehr unterschiedliche Grade der Bildung
umschliesst" (biz. 23).
Na een merkwaardige schets van de verdere ontwikkeling van het trobar clus
(bij Peire d'Alvernhe, Raimbaut d'Orange en Peire Vidal), komt de auteur tot
de vraag welke de geestelijke achtergrond kan zijn, m.a.w. welk het „Stilideal"
kan zijn „in dem die Dunkelheit positive Bedeutung gewinnt" (biz. 47) .
1 Het fin'amors-thema wordt door Pollmann niet geanalyseerd. Misschien mag ik hier
verwijzen naar mijn bijdrage over de troubadoursminne (Spiegel der Letteren, 7 1963,
blz. 17-43), waarin ik poogde te bewijzen, dat de fin'amors lichamelijk-geestelijk is.
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Veelal wordt het trobar clus verbonden met het „ornatus dif f icilis" 2 Pollmann nu wijst er op, dat volgens de middeleeuwse ars rhetorica de obscuritas
altijd een compositiefout is. De „bronnen" van het trobar clus moeten dan ook
elders liggen en de auteur vindt ze in de bijbelexegese en in de Spaans-Arabische
poezie op Spaanse bodem.
Steunend op teksten van kerkvaders kan hij besluiten, „dass die Konzeption
eines kraft seiner Dunkelheit werthaf ten Stils mit Sicherheit in die bibelexegetische Tradition verweist, vielleicht spezifisch zu den 'Moralia' Gregors des
Grossen zuruckfuhrt" (blz. 53). Ik weet evenwel niet zeker of Pollmann bier
niet een stap te ver gaat. Het is waar, dat er in zover overeenkomsten zijn tussen
trobar clus en bijbelexegese, als in beiden verscheidene betekenisniveaus in elkaar
vervlochten zijn (in de exegese zijn dat doorgaans : de historische, allegorische
en morele niveaus) maar ik heb de indruk dat, waar de auteur het heeft over
ambiguitas (van de exegese) en obscuritas (van het trobar clus), hij te gemakkelijk het ene voor het andere neemt. De exegese is er uiteraard op uit, de vaak
in de H. Schrift voorkomende obscuritas op te helderen - zij het dan niet op
een een-zinnig niveau -; zij streeft, dacht ik, de obscuritas zelf niet na. Het
trobar clus wel. Nu moet ik bier onmiddellijk aan toe voegen, dat de auteur niet
insisteert op de ambiguitas/obscuritas want hij weet, dat het trobar clus het
spelen op verschillende betekenisniveaus wel van de exegese heeft geleerd maar
dat de gewilde obscuritas uit een antler milieu wend overgenomen : de Arabische
poezie.
In het tweede deel van zijn studie (blz. 55-92) analyseert hij de poetische
boodschap, maar vooral de rijmstructuur van de zagal en de muwastah. Hij
vergelijkt ze bij de structuren van het trobar clus en komt tot de volgende merkwaardige resultaten. Het trobar clus neemt uit de Arabische literatuur de
zagalstructuur naast de Quflfunctie (het versluieren van de betekenis) over maar
geeft aan deze technieken een nieuwe bestemming : de meerzinnigheid, het heen
en weer sturen van het lied tussen de verscheidene niveaus. Zo wordt Arabische
composititechniek in de dienst gesteld van een christelijke wijze van denken.
De auteur noteert tenslotte zeer terecht, dat de conceptie van de liefde zoals
ze in het trobar clus wordt uitgezongen (en waarin het de louter lichamelijke
amor de cavalier, niet de zgn. „hoofse liefde" betreft) niet door de SpaansArabische poezie is beinvloed. Hiermee is m.i. definitief afgerekend met de
visie van vele Arabisanten die de zgn. hoof se minnelyriek uit de Arabische poezie
zagen ontstaan. Schakels tussen het trobar leu en de Arabische poezie zijn
inderdaad niet weer aan te wijzen.
Een in alle opzichten merkwaardige en belangrijke studie.
N. DE PAEPE

2

O.m. door H. Brinkmann, D. Scheludko, A. Del Monte, E. Kohler.
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jr., De poezie van J. C. Bloem in Europees perspectief,
Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap, Polak en
Van Gennep, Amsterdam, 1967, 114 blz., 140 fr.

J. KAMERBEEK

Men verwachte van dit boekj e geen systematische studie van Bloems poezie,
ook geen literair-historische, of zelfs mar cultuur-historische situering in het
Westeuropese geestesleven. Het is schr. er sletts om te doen enkele wezenlijke
trekken van Bloems poezie, meteen de verwantschap ervan met enkele bu.itenlandse dichters en denkers zichtbaar te maken. Het veld dat Kamerbeek aldus
bestrijkt is beperkt, wat hem veroorlooft zich te concentreren op essentialia en
hem in staat stelt, inderdaad, uiterst relevance opmerkingen te maken, op het
eerse gezicht onverwachte verbanden te onthullen, voor een nader onderzoek van
Bloems poezie – dat nu dan toch zou moeten komen – wegen to suggereren, die
weleens bijzonder verrassende perspectieven zouden kunnen openbaren.
De methode die Kamerbeek toepast, is des te boeiender, daar hij alleen
teksten aan de orde stelt, ze op scherpzinnige wijze ontleedt en met elkaar confronteert. Enige goedwilligheid moet de lezer, in den beginne, wel opbrengen.
Onmiddellijk en volkomen overtuigd worden wij stellig niet, maar als schr. in
de loop van zijn analyse ons tegenover meerdere convergerende krachtlijnen
plaatst, zien wij zoiets als een tekening in de legkaart te voorschij n komen, en
moeten wij meestal wel toegeven dat schr. ons de ogen opent op voorheen
onvermoede gelijklopende geesteswendingen en stijleigenaardigheden.
Het eerste hoofdstuk is de enigszins gewijzigde herdruk van een artikel dat
in 1963 verscheen in Forum der Letteren, onder de titel Vj f gedichten van J. C.
Bloem, en dat aanleiding gaf tot een polemiek tussen H. U. Jessurun d'Oliveira
en Kamerbeek in het tijdschrift Merlijn. Aan de hand van vijf gedichten van
Bloem wil schr. zich „van de identiteit van dat werk (i.c. Bloems poezie)
vergewissen". Naar de inhoud wordt daarbij een „reductie" van het leven vastgesteld „tot een kern, een essentie, een wat-dan-ook dat niet de volle omvang
van het leven heeft" ; formeel valt het reflexief gebruik van het demonstrativum
op. Zo raakt schr. het kernprobleem van de verhouding inhoud-vorm, of liever,
om met Kamerbeek te spreken, de verhouding van het intenderende en het
geitendeerde, die in de gekozen voorbeelden op merkwaardige wijze samenvallen.
Hoofdthema van Bloems po'ezie is, aldus schr., de menselijke conditie. De traditionele worm van die poezie nu staat in nauw verband met de thematiek, die blijk
geeft van een duidelijk grensbesef, dit ook op het gebied van het scheppend
vermogen van de kunstenaar. Het is onmogelijk, ook maar bij benadering, een
enigszins aanvaardbare samenvatting te geven van Kamerbeeks betoog, omdat
de tekstontleding er het leeuwenaandeel in krijgt.
In het tweede hoofdstuk wordt Bloems poezie, liever : worden verzen van
Bloem geconfronteerd met gedichten van Baudelaire, Jean Moreas, A. E. Housman, Rilke en Valery, waarbij minder thematische, dan wel stillstlsche overeenkomsten, deze als neerslag van een bepaalde geesteswending, aan de dag treden.
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Ten slotte wordt Bloems existentieel besef, in het derde hoofdstuk, getoetst aan
de denkwereld van Heidegger en Sartre.
In deze reeks opstellen pleit Kamerbeek naar overeenkomsten zo vluchtig als
stembuigingen, zo subtiel als syntactische en ritmische reflexen -- het gaat, ten
slotte, om verschillende taalmedia -- reconstrueert hij de gedachtengang van de
verschillende dichters en denkers, waardoor, zoniet de invloed, dan toch op overtuigende wijze, de „presentie" van het model voor de geest van de „navolger"
^- die dus Been navolger is – aantonen.
Werkstof en werkmethode vergen scherpzinnigheid en een zeker gevoel voor
subtiele verwantschappen. Het kan wel niet anders, of men blijft toch nog
allerlei vragen stellen na de lectuur van Kamerbeeks boek. Dat is dan ook het
meest stimulerende eraan.
In elk geval ligt daar een heel terrein br'aak voor het comparatistisch onderzoek
dat, zo toont Kamerbeek het op de teksten aan, tot vruchtbare resultaten zou
kunnen leiden.
L. GILLET

Van BilderdUk tot Lucebert. Tekst en context van
Nederlandse gedichten. A. T. Sijthoff, Leiden, 1967, 163 blz. (Natuur
en Cultuur) , 144 fr.

MA'TIEN J. G. _DE JONG,

Deze bundel van po'ezie-interpretaties behandelt teksten van Bilderdijk, P. N.
van Eyck, Nijhoff, Van Ostaijen, Gilliams, Hoornik en Lucebert. Er gaat een
methodologisch opstel aan vooraf, waarin M. de Jong zijn kritisch standpunt
uiteenzet. Hij verdedigt de stelling dat de analyse de schoonheid van een waarachtig gedicht geenszins ontkracht, maar haar in tegendeel bevestigt, m.a.w. dat
reflexieve analyse het kunstgenot niet in de weg staat, maar het eerder kan doers
toenoemen. Hij stelt het probleem van de verhouding tussen poezie-ervaring en
poezie-analyse en opteert voor een voortdurende, wederzijds bevruchtende interactie tussen beide. Zonder het bij de naam te noemen, formuleert hij helder het
circulaire proces van de literaire hermeneutiek, die zich in een adekwate methodologische aanpak altijd moet blijven bewegen tussen zo mogelijk ongeschonden
leeservaring en zo mogelijk relevante reflexieve inductie. Schrijver weet dat de
verhoudingen en wisselwerkingen tussen deze twee polen van het hermeneutische
proces zeer ingewikkeld zijn. In zijn analyses toont hij de facto aan dat hij die
interacties zo veel als mogelijk is heeft willen eerbiedigen. Hij combineert ,,intrinsic" en „extrinsic approaches" (in het ene opstel, bij voorbeeld dat over Bilderdijks Gebed, meer dan in de analyse van de Boerecharleston die uiteraard bij de
tekst en bij de tekst alleen blijft) . Dit kritische standpunt is m.i. het enig
mogelijke, vooral wanneer de interpretator wetenschappelijke ambities koestert.
In de Jongs programmatische inleiding worden echter niet alle vragen opgelost.
Een kapitale vraag blijft, bij voorbeeld, wanneer de externe benadering ophoudt
relevant te zijn. Hierover kan wellicht in theorie eindeloos geredetwist worden.
In feite zal de concrete analyse van elke tekst afzonderlijk op deze vraag een
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empirisch antwoord moeten geven. Intussen heb ik toch de indruk dat M. de Jong
de relevantie van sommige elementen die hij rond zijn teksten samenbrengt,
overschat. Ik denk aan de verwijzing naar Jung bij de bespreking van Gilliams'
Tweespraak in de her f st. Deze verwijzing is vanzelfsprekend een extratextueel
gegeven dat wegens zijn irrelevantie uit de context van het gedicht best kan
geweerd worden. Ook de verwijzingen naar de schilderkunst kuQnen van pedagogisch standpunt uit verhelderende waarde hebben, maar als men M. de Jongs
methodisch uitgangspunt scherp zou stellen, zou men ze, zonder veel kwade wil,
van literair standpunt uit eveneens irrelevante contexten kunnen noemen.
Ook vraag ik mij of of M. de Jongs opmerking over de „principiele" onwil
van studenten om zich reflexief bezig te houden met een tekst die hen aanspreekt, nog wel up-to-date is. Uit eigen ervaring zou ik omtrent die „onwil"
precies het tegenovergestelde kunnen zeggen. De onwil van intuitieve artistiekelingen om een mooie tekst met het lemmet van het reflexief bewustzijn en met
inachtneming van de strenge vereisten van de wetenschappelijke inductie te
onderzoeken, lijkt tegenwoordig verdwenen te zijn. De mentaliteit van studerenden, ook van studerenden met intultieve begaafdheid, is tegenwoordig zeer
,,matter of fact". Zij reageren precies tegen een „approach" die, al of niet door
de intultie voortgedreven, het binnentextuele aanbod van de tekst te buiten
gaat. M. de Jong verdedigt echter met het volste recht een kritisch-wetenschappelijke methode die het binnentextuele aanbod met behulp van zekere zgz.
„externe" elementen tracht te doen leven voor de reflexieve lezer. Hij verdedigt
een methode die, waar het kan en waar het past, concentrische cirkels trekt
rond een tekst. Sommige close readers of nog positiever, nog meer naar de
IinguIstiek gerichte literatuuronderzoekers, die een principiele afkeer zouden aan
de dag leggen voor zulke concentrische cirkels, kunnen in de interpretaties van
M. de Jong leerrijke demonstraties van deze wellicht meer traditionele maar
altijd nog adekwaat functionerende methode vinden.
M. JANSSENS

Literair Lustrum. Een overzicht van v?fl jaar Nederlandse literatuur 19611966 samengesteld door Kees Fens, H. U. Jessurun d'Oliveira en J. J.
Oversteegen. Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1967, 310 blz., 168 fr.
In het eerste deel van dit boek bezorgt Kees Fens een Panorama, zijnde een
korte literatuurgeschiedenis over de periode 1961-1966. Dit overzicht beslaat
57 bladzijden. Het veel uitvoeriger tweede deel, Pro f ielen, omvat dertien essays,
waarin telkens het werk van een schrijver words voorgesteld. Naast de drie
Merlynredacteurs werken aan deze Prof ielen mee : R. Bloem, J. Weverbergh,
J. Weisgerber en P. de Wispelaere.
Het derde deel is „een bibliografie van de belangrijkste literaire werken en
werken over literatuur in de periode 1961-1966". Het zoeken naar wat er staat
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(en ook naar wat er niet staat) in dit Literair Lustrum wordt vergemakkelijkt
door een Personenregister. Omdat de eerste aflevering van dit literair lustrum zo
nadrukkelijk „het begin van een courante literatuurgeschiedenis" wil zij n, wens
ik me bij de bespreking te beperken tot het historische overzicht van K. Fens.
Dit overzicht blijkt veruit het zwakste deel van het lijvige boek te zijn. Door
hierop de aandacht te concentreren geef ik het boek in zijn geheel niet wat het
toekomt. Maar waar het een literairhistorisch overzicht betreft, zijn feiten, bibliograf Teen en registers belangrijker dan dertien profielen.
Ik wil niet ingaa n op het feit dat Fens ontkent dat men een ontwikkelingsgeschiedenis van de Nederlandse roman zou kunnen schrijven „om de eenvoudige
reden dat die geschiedenis er niet is" ; in tegenstelling tot de Franse romancier
die in een traditie schrijft, zou de Nederlandse romanschrijver telkens opnieuw
moeten beginners, zonder houvast in een traditie (blz. 13) . Dit is immers een
al to fantaisistische bewering om er bij stil te staan. De behandeling van het
Zuidnederlandse proza laat ik voor wat ze is, evenals de ongelukkige voorstelling
van het tij dschrif tenwezen in Vlaanderen. Toch zou ik een tij dschrif t als het
NVT dat haast al het werk van H. Claus in zijn afleveringen opnam, dat het
avantgardistische oeuvre van I. Michiels en C. C. Krijgelmans heeft geherbergd,
enz. enz., niet zo maar bij de knus j es traditionalistische tij dschrif ten van Vlaanderen onderbrengen. Ik zwijg over het lef waarmee Fens durft of f irmeren dat
Merlyn naast het poer ook nog het close reading in het Nederlandse taalgebied
heeft uitgevonden en op dit laatste waarempel nog een patent had ook. Dit alles
kan nog een kwestie van appreciatie zijn, maar dat Azuren Holte niet de derde
maar de vierde dichtbundel van J. de Haes is (blz. 46), daar helpt geen merlynen
aan. Evenmin aan het feit dat volgende Zuidnederlandse dichters voor Literair
Lustrum in de periode 1961-1966 doodgewoon niet bestaan : P. G. Buckinx,
R. Verbeeck, H. Hensen, H. van Herreweghen, C. d'Haen, G. Durnez, B. Cami,
A. Bontridder, E. van Ruysbeek, P. Leroy, A. de Roover. Van W. Roggeman
ontbreekt de bundel Nardis (1966) . Bij Claus werd zelfs Het teken van de
hamster (1963) vergeten ! Van volgende Zuidnederlandse prozaschrijvers vindt
men zelfs de naam niet vermeld : A. Demedts, A. Mussche, A. Van Hoogenbemt,
M. d'Haese, M. van Maele, Fr. de Bruyn, Fr. Liedel, R. Gronon, A. Boni, M.
Rosseels, F. Dalle, J. Bergeyck, J. van den Weghe, L. Veydt. Rene Gijsen is als
prozaist onbestaande (in Fens' overzicht), evenals de romancier B. Kemp. Bij
Aken, Piet van wordt in de gauwte een driejaarlijkse staatsprijs verdonkermaand,
bij J. Geeraarts werd Schroot (1963) vergeten. Ook Geert van Beek, een van de
ontdekkingen in de jaren 1961-1966, is door de mazen geglipt.
Neen, dat is niet meer ernstig.
M. JANSSENS
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'80 en '90 aan het woord. Gesprekken met..., ingeleid door
Kees Fens, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1966, (Kartons) ; 147
blz., 140 fr.

E. D ' OLIVEIRA,

In de literair-historisch bijzonder interessante reeks Kartons van Polak & Van
Gennep, die, zoals bekend, al verschillende belangrijke bijdragen tot de kennis
van Tachtig en Negentig (Couperus, Kloos, Boutens, Gorter, Leopold) leverde,
verscheen thans een door H. U. Jessurun d'Oliveira samengestelde selectie uit
de twee klassiek geworden bundels interviews die zijn grootvader destijds van
een reeks prominente schrijvers van omstreeks de eeuwwisseling afnam. Uit
De Mannen van '80 aan het Woord (1909) werden aldus de gesprekken met
Van Deyssel, Kloos, Verwey, Van Eeden en Emants herdrukt, uit De jongere
Generatie (1914) die met Van de Woestijne, Buysse en Querido. Kees Fens
schreef voor de nieuwe uitgave een inleiding, waarin hij de vergeten figuur
van E. d'Oliveira oproept en ook een en ander mededeelt - over opzet en
methode van de auteur - uit diens hier niet opnieuw opgenomen ,,woorden
voora
moet worden erkend, dat de hernieuwde lectuur van deze nu
meer dan vijftig jaar oude teksten een ongemeen boeiend, vaak zelfs kostelijk
en bovendien leerzaam experiment vormt. Het leert ons om te beginnen, dat
de kunst van het interview - thans zozeer in trek - reeds in die beginjaren
- was de jonge d'Oliveira niet de eerste die ze in de Nederlandse literatuur
introduceerde ? met grout meesterschap beoefend werd dat blijkt al evenzeer
uit het sobere, doch psychologisch-raak inleidend portret als uit het scherpzinnig
geleid - zonder hinderlijke tussenkomsten evenwel -, levendig en nauwgezet
geregistreerd gesprek, dat haast steeds tot de kern weer door te dringen. Op
vallend is zeker ook de ,,moderniteit" van veel uitlatingen : de door de interviewer centraal gestelde problematiek van de verhouding kunst-gemeenschap dus : het engagement in de literatuur en de sociale verantwoordelijkheid van
de auteur - doet verrassend actueel aan. Misschien nog het merkwaardigst van
al is de onmiskenbare teleurstelling die de twee ,,reuzen" van Tachtig, Van
Deyssel en vooral Kloos, de moderne lezer bereiden : bun getuigenissen twintig
jaar na hun heroische tijd - maken een ronduit povere en kleurloze indruk,
naast de krachtige en overtuigde taal van persoonlijkheden als Verwey en Van
Eeden, eigenaardig genoeg precies de minst typische Tachtigers van hun gene
ratie.
Over de keuze van de hier gebloemleesde vraaggesprekken zou uiteraard kunnen gediscussieerd worden. Dat historisch - kleinere figuren zoals Netscher,
Simons-Mees, Bastiaanse, Scharten, Van Scheltema geweerd werden, daarom zal
niemand zich bekreunen ; daarentegen betreuren we het wél, dat het stuk over
Vermeylen - waarom een der ,,minst geslaagde", zoals Fens beweert ? -, dat
heel wat belangwekkends met betrekking tot De wandelende f ood en de geschiedenis van Van nu en straks bevatte, niet opgenomen werd. Men kan zich
tenslotte de vraag stellen naar het doel en de zin van dergelijke uitgave : kan
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ze Loch bezwaarlijk als oorspronkelijke bijdrage tot de kennis van de betrokken
periode gelden — daarvoor is al het bier medegedeelde te lang reeds literairhistorisch gemeengoed geworden —, dan vormt ze daarentegen wel – precies
door het directe, levende contact met schrijvers die, alle recent wetenschappelijk
onderzoek ten spijt, zo stilaan tot de sfeer der legende waren gaan behoren een waardevol „document humain" en een literair-historisch curiosum, waarvoor
towel elke in literatuur geinteresseerde leek als de vakman de uitgevers dank
moet weten.
W. GOBBERS

De Zuid elijkste Ned erland en. Verzamelde opstellen uitgegeven naar aanleiding van zij n 60ste verj aardag. Wilrijk, Oranj e-Uitgaven,
1967. XI + 496 blz. + kaart.

J. M. GANT 07S,

Nadat zij hem op 13 september 1964 ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op grootste wijze in het grafelijk slot te Male hadden gehuldigd, zorgden
de vrienden van J. M. Gantois voor de uitgave van een f link aantal van zijn
geschriften. Hierbij wend – met sukses gepoogd een indringend overzicht te
geven van de veelzijdige essayistische en wetenschappelijke werkzaamheid van
deze geleerde en volksverbonden Zuidvlaamse priester, die ongemeen veel voor
zijn en onze kultuur in het uiterste Zuiden van ons taalgebied heeft gepresteerd.
Het is dan ook met erkentelijkheid dat de lezer dit huldeboek doorbladert, een
erkentelijkheid die trouwens oprechte bewondering wordt wanneer men lezend
ervaart hoe deze van huize uit franstalige Zuidvlaming zich in en voor het
Nederlands en de Nederlandse kultuur heeft weten in te zetten. Gantois beef t
voor Frans-Vlaanderen `Nederlandse' horizonten geopend die de grenzen van de
kleine Westhoek ver overschrij den.
De opstellen waarmee de samenstellers de verzameling hebben opgebouwd
werpen een hel licht op de indrukwekkende afmetingen van Gantois' aktiviteit ;
wij leren er de onvermoeide kultuurstrijder kennen, de leider en de leermeester
van de Nederlandse beweging in Noord-Frankrijk, maar ook de geleerde : de
volkskundige, de historicus, de kunstcriticus, de filoloog, de naamkundige, de
toponimist (Gantois is een erkend taalgrensnavorser), en de letterkundige.
Uiteraard stellen wij bier vooral belang in de literair-historische en literairkritische opstellen die in de bundel werden opgenomen. Van overwegend historische aard is de in het Frans gestelde bijdrage Le „Cygne de Camibrai" (blz.
139-164), waarin met behulp van een sterk gedokumenteerde geschiedenis van
het Nederlands bewustzijn te Kamerijk, wordt gesuggereerd dat niet enkel de
omgeving te Duinkerken, maar ook hun Kamerijkse afstamming de De Swaen's
(oorspronkelijke Lecigne's ?) nederlandsgezind zou hebben gemaakt. Een zin als
,,Les ecrits de Verschaeve nous presentent la plus exaltante synthese, la plus
solide aussi et la plus coherente que puisse brasser un esprit humain" (blz. 240)
illustreert duidelijk in Welke geest een aantal van Gantois' Verschaeve-essays,
die in het boek werden opgenomen, zijn geschreven. Zelfs de lezer die zich
L-
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-- we! terecht -- hiertegen verzet, kan niet ontkennen welke fascinerende
persoonlijkheid Verschaeve voor vele van zijn tijdgenoten is geweest. Doorheen
de wierookwolken van bewondering die over Gantois' Verschaeve-proza hangen,
ontwaart men echter vrij vlug dat Gantois -- spijt zijn dityrambisch engagement
de literaire verschijning van Verschaeve in haar hoof dkenmerken gevat heeft
weten te omschrijven. Lezenswaard is beslist de konfrontatie Verschaeve-Barres
(blz. 416-439) . Eveneens interessant is zeker het recent essay (1964) met de
typische Gantois-titel Litterature thiaise en „l'autre langue" (blz. 35 -46) : motieven vers- en taalbehandeling in de poezie van een Auguste Angellier, een Andre
Georgin, en zelf s een helleniserende Samain, zijn voor Gantois indikaties om onze
letterkunde met – weliswaar minder grate -- Verhaerens te verrijken. Het vergelijkingsmedium is ook hier weer de bewonderde „visionnaire d'Alveringem".
Wij kunnen niet alle opstellen, waarvan een aanzienlijk gedeelte in het Nederlands zijn geschreven, ter sprake brengen. Niet iedereen zal met alles instemmen
wat Gantois schrij f t en beweert. Niemand zal echter de verdiensten van deze
man, die ons zopas ontvallen is, kunnen loochenen : Zuid-Vlaanderen heeft zeer
veel aan hem te danken.
Een zaak in deze uitgave is zeker to betreuren : op een -- dan nog onvolledig
lijstje na met de voornaamste bijdragen die hij aan zijn vriend prof. Celen
wijdde, valt nergens lets te bespeuren van een bibliographie van Gantois. Talrijke
werken en artikels die hij onder tientallen schuilnamen heeft gepubliceerd blijven
hierdoor in meer of mindere mate voor de belangstellende verborgen.
K. PORTEMAN
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