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RIJMBREKING IN MIDDELEEUWSE POEZIE
De term rijmbreking wordt in onze literatuur meestal gebruikt in verband met het middeleeuws toneel. Men bedoelt er dan mede het verschijnsel dat Hoffmann von Fallersleben aldus aanduidde : ,,Der Dichter
hatte es zur Bequemlichkeit fur die Schauspieler so eingerichtet, dass
die vorhergehende Scene mit dem ersten Reime eines Reimpaares schloss
and die folgende mit dem zweiten begann; jenes erste Reimwort wurde
gewiss als Stichwort ( re'plique) benutzt, damit der Einzelne sick danach
merken konnte, wane er auftreten musste" 1.
De term is echter ook in ruimer verband toepasselijk. In een opstel in
Romania XXIII 2 behandelde Paul Meyer le couplet de deux vers, voornamel i jk in de Franse poezie der middeleeuwen. Hij stelde daarbij vast,
dat in de poezie der twaalf de eeuw het einde van de zin samenvalt met
het einde van het tweeregelig couplet. De zin kan zich ook uitstrekken
over vier of zes verzen. Het einde van de zin valt evenwel niet samen
met de eerste, derde, vij f de of zevende versregel. Sporadische uitzonderingen weerspreken niet „de individualiteit van het couplet".
Op het einde van de twaalfde eeuw wordt het couplet gebroken. De
vernieuwers zijn volgens Meyer Chrestien de Troyes en Raoul de
Houdenc, aan Welke laatste hij o.a. de Vengeance de Raguidel toeschrijft.
Wel wordt het oude gebruik nog gevolgd en vindt men mengvormen,
maar de autonomie van het tweeregelig couplet is voorbij.
Deze verandering is van belang voor de dramatische literatuur. Volgens Meyer is in le Mystere d'Adam en in le Mystere de la Resurrection
het oude gebruik gehandhaaf d : het einde van de zin valt geregeld
samen met het einde van het couplet. Vanaf de dertiende eeuw treedt
met Jean Bodel en Adam d'Arras het verschijnsel van de rijmbreking
op „qui devait faire une si belle fortune".
De stelling van Meyer werd geanalyseerd door W. Noomen 3 , die het
voorkomen van de rijmbreking paging in de Franse dramatiek van de
7 HOFFMANN FALLERSLEBENSIS, Horae Belgicae. Pars sex/a. Vratislaviae 1838, p. XLVII.
PAUL MEYER, Le couple; de
W. NOOMEN, Re,narques stir

deux vers. Romania XXIII (1894) .
la versification du plus ancien theatre f rançais. L'enchainemeet des repliques et la rime mneronique. Neophilolologus XL (1956) .

1

12e en 13e eeuw. Hij onderscheidt twee groepen. Tot de eerste rekent
hij le Jeu de saint Nicolas van Jean Bode!, le Miracle de T heoPhil e van
Rutebeuf, le Courtois d'Arras en enkele kleine stukken, die met le
Courtois behoren tot het wereldlijk toneel.
In de tweede groep behandelt hij le Jeu d'Adam, le Fragment de la
Resurrection en de oudste redactie van de Passion du Palatinus.
De toneelstukken van de eerste groep hebben rijmbreking, tenzij de
repliek slechts een halve of een regel omvat (hemistichische of stichische
dialoog), of dat er omstandigheden zijn, waarin het mnemonisch rijm
zijn functie verliest. Als zodanig kan men beschouwen : de vraag die
een antwoord oproept, een bevel of een uitnodiging, een opmerking, een
kreet, een vloek en natuurlijk de handeling zelf. .
De tweede groep wordt gevormd door het bijbels geinspireerde, religieuze drama, dat nog de sporen draagt van zijn liturgische oorsprong.
In afwijking van Jeanroy, Bedier, Creizenach e.a. meent Noomen, dat
in deze spelen het mnemo-technisch hulpmiddel van de rijmbreking
ontbreekt. Waar het schijnbaar optreedt verklaart hij dit door de
stichische of hemistichische vorm van het vers.
Het verschil van behandeling in beide groepen schrijft Noomen toe
aan de verschillende maatschappelijke aard der auteurs en der spelers :
die van de eerste groep waren jongleurs, hun stukken behoorden ook
tot het repertoire van de jongleurs. De auteurs van de tweede groep
waren geestelijken, de acteurs werden gerecruteerd uit personeel, aan
een kerk of aan een abdij verbonden.
Noomen legt, zoals ook schrijvers in onze letterkunde doen bijvoorbeel d Hoffmann von Fallersleben 4, Kalff J , Van Dis 6 Stellinga 7, de
nadruk op de rijmbreking als scenisch rappel. Zij kan daardoor dienst
doen als toneelaanwijzing. Derhalve, wanneer men ziet, dat zij ook
voorkomt bij tonelen die lokaal of temporeel gescheiden zijn, moet men
aannemen dat de overtocht, gedragen door het rijm, van de ene plaats
naar een ver verwijderde
derde andere of van de ene periode naar een andere,
voor de middeleeuwer Been bezwaar opleverde om fluentibus verbis
door to spelen. Men neemt dan ook aan, dat een overgang als Lanseloet
HOFFMANN FALLntSLEBENSIS, a.W.
'G. KALFF, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Groningen 1907, dl. II, p. 49.
6 L. M. VAN DIS, Esmoreit, abel spel uit de veertiende eeuw, naar het Hulthemse hand-

schri f t uitgegeven. 17e druk. Groningen 1960.
7 Het abel spel „Lanseloet van Denemerken" en de sotternie „Die Hexe" na volghende.
Aantekeningen van G. STELLINGA. Gorinchem 1962.

vs. 321/22, waar de toneelaanwijzing luidt : „Nu heeft si gheweest met
hem in die camere" door de regisseur met deze simpele woorden overbrugd werd.
Voorzover mij bekend zijn Roemans en Gaspar de eersten die – in
hun uitgave van Gloriant 8 – het wegvallen van de rijmbreking een
zen
functie toekennen in de compositie van het stuk. In de Inleiding wijzen
zij er op, dat dit wegvallen na vs. 246 samenvalt met een onderbreking
in de handeling – wat naar hun mening Rogiers reis en optreden in
Bruuswyc is –, terwij 1 ,,bij Rogiers terugreis de handeling (de spanning)
ononderbroken doorloopt, hetgeen de rijmbreking aanwijst" (bedoeld
is bij vs. 339/40) .
En met betrekking tot wat zij bet tweede bedrijf noemen, schrijven
zij op dezelfde plaats : „De afsluiting van bet tweede bedrijf is niet
slechts door de rijmbreking na vs. 710 geboden (bedoeld is wel door
bet ontbreken van de rijmbreking B.), ze is daarenboven logisch verantwoord" .
Op p. XXXVII : „Toch houden we het (t.w. de indeling in drieen B.)
met de auteur op grond van zijn vormeigenaardigheden, in casu, het al
dan niet aanwenden van rijmbreking".
Uit de beschouwingen van Roemans-Gaspar blijkt dat bet al dan net
voorkomen van rijmbreking kan gezien worden als een compositiemiddel. Wel zijn zij in dezen niet consequent, zoals Stuiveling 9 aantoonde, omdat zij na Gloriant vs. 1084 een toneelverandering aannemen
middenin een doorgaande tekst, terwijl zij de rijmafsluiting bij vs. 284
over het hoofd zien. Ook Stuiveling ziet echter bet ontbreken van de
rijmbreking als compositiemiddel, bijvoorbeeld de overgang van Gloriant
vs. 710 naar 711 zonder rijmbreking is volgens hem „de breuk tussen
bet innige en bet avontuurlijke gedeelte, de breuk tussen lief des fiere
vervulling en lief des wrede beproeving" .
Is nu de functie van de rijmbreking die van een mnemotechnisch
hulpmiddel en indirect van een compositiemiddel, of wordt de breuk
in bet rijmpaar ook aangewend voor bet bereiken van een effect ?
Terwi j i Meyer aantoont dat Chrestien de Troyes is „ce romantique
anticipe", die als eerste de band tussen bet vers en de grammaticale
constructie heeft verbroken, bestudeerde Schwartzkopf de psychologische
functie die de rijmbreking kan hebben, speciaal in de vroege Duitse
epiek. Hij schrijft :
S Een abel spel van Gloriant. Uitgeg. door ROB. ROEMANS en RENE GASPAR. AmsterdamAntwerpen 1956.
9 GARMT STUIVEI.ING, L akwerk. T u aal f studies in literatuur. Zwolle 1967.
3

„Der unvollendete Reim lasst eine nicht geloste Spannung zuruck...
So werden wir den Schluss der Rede mit der Reimzeile and die Reimbindung mit der nachsten Rede da erwarten, wo die Szene von Rede zu
Rede schnell herubergleitet, wenn die Rede eng sich verschlingt mit
der Erzahlung, in Frauengesprachen and Plaudereien, den Reimpaarschluss in Szenen mit langen schwerwichtigen Reden, in bedeutungsvoller diplomatischer Verhandlung” 10.
Het zou interessant zijn een studie te maken van dit psychologisch
effect van de rijmbreking in onze middelnederlandse epiek. Men zou
dan bijvoorbeeld zien, dat Diederic van Assenede in Floris en Blancef l oer 11 een meester is in de aanwending van de rijmbreking als stilistisch
middel. Men ga dit maar eens na in de verzen 2329, 2688, 3222, 3540,
3568, 3646. Voor gevallen waarin de dialoog plaats vindt zonder dit
stijlmiddel, op grond van de Loon van het gesprek: vs. 1874, 2026,
2162, 2174, 2995, 3065, 3111, 3659, 3669, 3741.
Daarentegen zal men in een episch werk als Vanden levene ons
Heren 12 vrijwel geen rijmbreking vinden, gezien het feit, dat het regelpaar in dit werk zo'n sterk gesloten geheel vormt. Waar ze daar voorkomt zijn het dan ook meestergrepen bijv. vs. 998/99, 1830/31, 2603/4.
Met is duidelijk dat bij het bepalen van deze functie het subjektieve
element een belangrijker rol speelt dan bij het zuiver constateren van
het al of niet aanwezig zijn van het verschijnsel. In het algemeen kan
men dan ook zeggen, dat in de studies die aan de rijmbreking gewijd
zijn, de mnemo-technische functie vrijwel uitsluitend wordt nagegaan.
Behalve de vorengenoemde is er nog een situatie aan te wijzen,
zen, waarin
de rijmbreking
mbreking ontbreekt. Noomen wijstst er op dat bij gebruik van de
strofevorm de mnemo-technische hulpmiddelen minder noodzakelijk zijn
en daarom meermalen ontbreken. Dit is ook in het Nederlandse geestelijke drama der middeleeuwen het geval : er is meestal geen rijmbreking,
wanneer er ri jmkunstig gesproken Jets aan de hand is". De voor
naamste van deze gevallen zijn :
als een rondeel begint of eindigt
na de staartregel van een rondeel
als gekruist of geschakeld gekruist rijm volgt
v66r of na een ander bijzonder schema.
10 W. SCHWARTZKOPF, Rede and Redeszene in der deutschen Erzahlung bis Wolfram von
Eschenbach. Berlin 1909. Palaestra LXXIV.
1 Floris ende Blancefloer
loer van Diederic van Assenede. Uitgeg. door J. J. MAK. Zwolle
1960.
12 W. H. BEUKEN, Vanden levene ons Heren. Ingeleid en toegelicht. Zwolle 1968, dl. II.
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Wanneer men, zoals Noomen doet, de verklaring zoekt in de mnemotechnische functie van de rijmbreking en deze dus uitsluitend ziet van
de kant van de speler, is het ontbreken van de rijmbreking wel verklaarbaar na een bijzonder rijmschema maar niet daarvoor. Misschien
moet men dit uitblijven in onze vijftiende-eeuwse dramatiek ook zien
van de kant van de auteur: wanneer bij de verdere ontwikkeling van
het toneel dit het werk wordt van auteurs die vormtechnisch meer willen
presteren, blij f t de breking bij traditie grotendeels gehandhaafd, maar
op het tweede plan, zodat kunstjes als gekruist rijm, geschakeld gekruist
rijm, rondelen en andere bij zondere schema's de voorrang hebben.
Deze worden dan gezien als op zichzelf staande „proeven van kunst",
niet gekoppeld aan enig voorafgaand rijm, wat mede het verdwijnen
van de rijmbreking veroorzaakt. De zestiende eeuw is dan ook de tijd,
waarin de rijmbreking gaandeweg uit onze toneelspelen verdwijnt, zoals
uit het volgende overzicht moge blijken.
De abele spelen hebben alle rijmbreking, ook bij wisseling van
toneel, behoudens de afsluitende rijmen in Esmoreit vs. 386/7 en
Gloriant vs. 284 en 710/11, die to verklaren zijn als compositiemiddel.
De cluten en tafelspelen, door Leendertz gepubliceerd 13 , hebben als
stukken met snel op elkaar volgende gebeurtenissen vrij vaak de stichische dialoog, waarbij rijmbreking is uitgesloten. Een enkele maal
( Plaq-erwater vs. 149/50) ontbreekt rijmbreking bij geschakeld gekruist
rijm (eerste kwart 16e eeuw) .
Ten aanzien van het aanwenden van rijmbreking volgt ons oudste
wereldlijk toneel dus de traditie van het oude Franse jongleurstoneel.
In het door Leendertz a.w. op p. 181 vv. gepubliceerde tafelspel is
het ontbreken van rijmbreking bij vs. 17 waarschijnlijk een verschrijving, die dan ook later hersteld werd. In het daarop volgend tafelspel
kan door een andere indeling van vs. 97 de rijmbreking hersteld worden,
terwijl het slot met geschakeld gekruist rijm niet van de algemene regel
afwijkt. Dit tafelspel wordt door Leendertz geplaatst aan het einde der
15e of het begin der 16e eeuw.
Voor een overzicht van het geestelijk toneel heb ik slechts een representatieve keuze gedaan uit de vele rederijkersspelen, door Hummelen 14
genoemd.
Het Spel vanden heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert (iets
voor 1500) handhaaft de traditie van de rijmbreking behoudens de
13 P. LEENDERTZ JR., Middelnederlandsche dramatische poezie. 2 din. Leiden 1907.
14 W. M. H. HUMMELEN, Repertorium van het rederijkersdrama 1500-1620. Assen 1968.

stichische dialoog aan het begin, en bij geschakeld gekruist rijm (vs.
823).
De dichter van Mariken van Nieumeghen (iets voor 1500) staat al
enigszins vrijer tegenover de bier behandelde rijmtraditie : niet alleen
ontbreekt de rijmbreking voor de rondelen, maar ook komt ze niet voor
bij vs. 416, 903.
Het Spel van de V vroede ende van de V dwaeze maegden (omstr.
1500) heeft legio gevallen van het ontbreken van rijmbreking, niet
alleen bij gekruist rijm en als de toon meer lyrisch wordt, maar ook in
verzen, waar de traditie deze breking zou doen verwachten.
Ook het Spel van sainct f ooris (15e eeuw ?) is een buitenbeentje
inzoverre het op een aantal van 296 verzen niet alleen rijmbreking mist
in vijf gevallen van gekruist rijm, maar ook nog op vier andere plaatsen
(vs. 29, 195, 238 en 269).
Cornelis Everaert (1509-1538) 15 handhaaft in het Spel van Maria
hoedeken volledig de traditie evenals Colijn van Rijssele dit doet in
De Spiegel der minnen (omstr. 15 50) 16.
In Elckerlijc 17 (omstr. 1490) ontbreekt zesmaal de rijmbreking:
bij vs. 162/63 is de gedachte in de eerste rijmregel volledig uitgedrukt,
waarna de Doot het toneel verlaat, de volgende rijmregel begint met
Elckerlijcs klacht. Er is dus een pauze. Vs. 227 heeft ook na de door
Endepols 18 voorgestelde lezing een weesrijm. Vs. 306 en 405 zijn
stichische verzen. Vs. 492 wijkt inderdaad of van de traditie. Vs. 584 is
het begin van een gebed, en lyrische stukken vallen meermalen buiten
mbreking.
de rijmbreking.
Met het bereiken van de zestiende eeuw zien we gebondenheid naast
vrijheid. Van de reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van
de zestiende eeuw, uitgegeven door Van Dis 19, heeft het Spel van sinnen
door de „Heylige Gheest" uit Brugghe slechts op een viertal plaatsen
Been breking, terwiji het Spel van sinnen door „De Pensee" uit Edijnghe
geheel de traditie volgt. Wel vertoont laatstgenoemd spel een eigenaardigheid die tot nu toe nog maar sporadisch is voorgekomen: de
breking is over tweemaal twee verzen verdeeld, het rijmrappel – indien
men daarvan nog mag spreken -- is ruimer.
15

Spelen van Cornelis Everaert. Uitgeg. door J. W. MULLER en L. SCHARPE. Leiden 1898.
De Spiegel der Lviinnen door ColUn van Ryssele. Utrecht 1913.
17 Den Spieghel der Salicheit van Elckerlijc. Uitgeg. door R. vos. Groningen 1967.
18 Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc. Uitgeg. door H. J. E. ENDEPOLS. Groningen
16 M. W. IMMINK,

1955.
19

door

6

Re f ornaatorische rederijkersspelen uit de eerste helft t van de zestiende eeuw. Uitgeg.
L. M. VAN DIS.

Haarlem 1937.

In de S pel en van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent in
1539 2 0 , waarvan twee spelen ook voorkomen in vorengenoemde uitgave
van Van Dis, gaat men met nog meer variatie te werk. Wel gaat de
ze, waarop de uitgevers de
aanwezige breking soms schuil achter de wijze,
teksten hebben doen drukken, maar toch kan men zeggen, dat de richtlijnen die in dit overzicht werden vastgesteld, ook bier gevolgd zijn.
Twee vrijwel nieuwe verschijnselen moeten bier worden opgemerkt:
vaak omvat de breking een versregel met eindrijm, gevolgd door een
halve versregel met hetzelfde rijm – binnenrijm dus –, waarop de volgende spreker met een voile derde rijmregel antwoordt. Het behoeft
geen betoog, dat aldus de breking van scenisch rappel tot een rijmkunstje
is geworden.
Het andere verschijnsel is, dat in deze spelen, waar een „tooch" is
ingelast, geen rijmbreking meer voorkomt, in afwijking van het principe
dat rijmbreking ook optreedt bij verandering van toneel. In spelen die
de rijmbreking in acht nemen, kan het ontbreken daarvan dus een
aanwi jzing zijn, dat er een pauze is.
Dit voor ogen houdend kan men van de spelen in Gent vertoond het
volgende zeggen :
Lef f ynghe doorbreekt de traditie van de rijmbreking
mbreking door een vrijere
ere
behandeling met gekruist rijm, eindrijm met binnenrijm, zelfs over vier
regels verdeeld.
Meesene volgt meer de traditie, al komt ook bier rijmbreking binnen
Brie rijmregels voor.
Ipre heeft een zestal gevallen waar de rijmbreking ontbreekt.
Nieukercke kent een vi j f tal van zulke gevallen.
Nieuport volgt de traditie.
Thielt als Nieuport behoudens bij vs. 160, waar breking ontbreekt
i.v.m. tooth.
Antwerpen volgt de traditie. Na vs. 23 moet een tooth zijn geweest
zoals aangegeven en na vs. 545 ofschoon niet aangegeven.
Axcele is volkomen onregelmatig, rijmbreking is in dit spel geen vast
procede.
Thienen past breking ook vrijer toe.
Meenene is intake rijmbreking vrij consequent.
Bruessele heeft breking behoudens twee gevallen.
Caprijcke past rijmbreking vrijwel consequent toe.
20

De spelen van Zinne vertoond op het land juweel te Gent van 12-23 Juni 1539. Uitgeg.

en toegelicht door

L. M. VAN DIS

en

B. H. ERNE.

Groningen 1939, dl. I.
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Audenaerde is wel de kamer waar de rijmbreking het meest van alle
ontbreekt.
Loo, Cortrijcke, Wynoxberghe en Deynze handhaven vrijwel consequent de breking. In het spel van laatstgenoemde kamer blijft de breking
op twee plaatsen weg i.v.m. een tooch (vs. 172 en 418) .
Over het algemeen houden de rederijkers zich dus nog aan de traditie.
Dit geldt ook voor twee zestiende-eeuwse spelen van de hel, uitgegeven
door Erne 21 , voor de beide taf elspelen, uitgegeven door E. EllerbroekFortuin 22 , terwijl in Veelderhande geneuchlijcke dichten, to f elspelen
ende ref ereynen 23 de breking niet consequent is, wat kan samenhangen
met het karakter van taf elspelen.
De Bekeeringe Pauli 24 , een zestiende-eeuws rederijkersspel, handhaaft
de rijmbreking consequent. Hetzelf de doet nog in de zeventiende eeuw
de Antwerpse rederijker Guilliam Ogier in zijn spel De Gulsigheydt 2 5.
Men zal in dit overzicht de beide Bliscapen missen. De reden hiervan
is dat ik deze beide stukken heb willen reserveren voor een uitvoeriger
analyse.
De dichter van de Eerste Bliscap 26 volgt in het algemeen de regels
die ik hiervoren uit de bespreking van een aantal stukken heb afgeleid.
De voornaamste uitzondering is wel, dat in de gevallen waarin de tekst
Selete, pause (lutter) of een andere toneelaanwijzing heeft, geen rijmbreking voorkomt t.w. in vs. 257, 271, 342, 379, 616, 738, 770, 838,
916, 960, 1401, 1411, 1460, 1527, 1545, 1571, 1585, 1654, 1717,
1755, 2012, 2021.

Eveneens ontleent de dichter aan het gebruik van een rondeel of een
ander bijzonder rijmschema de vrijheid om de rijmbreking achterwege
to laten. Deze gevallen zijn: voor een rondeel vs. 588, 831, 1376-1400
(deze drie rondelen met een staartregel), 1644, 1701, 1782, 1816 (dit
rondeel met de door Van Eyck 27 voorgestelde correctie), 1833, 1850,
1904;

voor gevallen van gekruist of geschakeld gekruist rijm (er voor of
er na) : 718, 799, 1163, 1257, 1496, 1513, 2021, 2046.

2 B. H. ERNE, Twee zestiende-eeuwse Spelen van de hel. Groningen 1934.
E. ELLERBROEK-FORTUIN, Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende
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eeuw. Gro-

ningen 1937.

Veelderhande geneuchlijcke dichten, to f elspelen ende ref ereynen. Leiden 1899.
24 De hekeeringe Pauli. Uitgeg. door G. JO STEENBERGEN. Zwolle 1953.
25 Guilliam Ogier, De Gulsigheydt. Uitgave W. VAN EEGHEM. Antwerpen 1921.
26 Die Eerste Bliscap van Maria. Uitgeg. door W. DE VREESE. ' s-Gravenhage 1931.
27 P. N. VAN EYCK, Dierste prologhe van Die eerste Bliscap van Maria. Tijdschr. voor
Nederl. Taal- en Letterkunde LVIII (1939) .
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Bij stichische of hemistichische dialoog is het natuurlijk niet mogelijk
breking toe te passen. Men kan dit zelf nagaan in het spel.
Buiten deze gevallen blijven er nog een aantal over die niet vallen
onder bovengenoemde uitzonderingen. Gezien het felt dat de dichter
de traditie der rijmbreking volgt, kan men in verschillende van deze
gevallen een verborgen toneelaanwijzing zien, een indicatie dat een
korte pauze werd in acht genomen. Als zodanig beschouw ik: 605
Lucifer verschijnt voor de hel ; 680 Seth verschijnt aan het paradijs ;
1187 pijnlijke stilte in het Geding ; 1345 Vrede kust Gerechticheit ;
1448 Joachims klacht nadat hij uit de tempel is verjaagd ; 1793 de bisschop komt op om te verklaren dat Maria zal huwen ; 1913 de bisschop
stelt nog eens „het protocol" van de keuze vast ; 1937 pauze waarin
Josephs roede gaat bloeien ; 1965 pauze tussen Maria's vertrek naar
Nazareth en Gods besluit tot de Boodschap.
Elimineert men deze gevallen dan blijven er op het geheel van 2081
verzen slechts zeven over van A ichterlijke vrijheid" t.w. 274, 552, 997,
1097, 1127, 1217, 1276.
Wanneer men eenzelfde analyse als ik bier gaf voor de Eerst,e Bliscap
veil toepassen op de Sevenste Bliscap 28 , moet men bedenken dat volgens
het betoog van Minderaa 29 laatstgenoemd stuk meer afwisseling heeft
in het rijmschema, zodat bier uit dien hoofde minder gepaard rijm
voorkomt en dus minder rijmbreking mogelijk is. Dit in aanmerking
nemende kan men vaststellen dat de aanwending van het mnemonisch
rijm bier nog strikter is dan in de Eerste Bliscap d.w.z. behoudens de
gevallen van Selete en van een bijzonder rijmschema is de rijmbreking
bier geheel consequent.
De eerstgenoemde uitzonderingen betref f en :
Selete vs. 306, 327, 507, 572, 760, 991, 1138, 1540.
Aangegeven pauze vs. 1263, 1356, 1398.
Kennelijke, maar niet aangegeven, pauze vs. 640.
Voor of na een bijzonder rijmschema vs. 83, 116, 345 (breking over
vier regels verdeeld), 356, 385, 403 (lyrische aanspraak), 455, 727, 739,
926, 969 (lyrisch stuk, gebed), 1167-1198, 1201, 1206-1221 (strofe met
muzikaal schema) , 1258, 1325, 1519 (loflitanie) , 1639 (lyrisch schema) ,
1651-1670 (idem), 1671.
Rondeel vs. 157, 494, 982, 1342, 1680.

28 Uitgegeven in a.w. van P. LEENDERTZ JR.
29 P. MINDERAA, De compositie van Die sevenste Bliscap van Onser Vrouwen.

Nieuwe

Taalgids XLIX (1956) .
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Men ziet hieruit dat de algemene regels dezelfde zijn als in de Eerste
Bliscap en dat slechts enkele gevallen van dichterlijke vrijheid als in
laatstgenoemde geheel ontbreken. Gemeten naar de maatstaven van zijn
tijd is de dichter van de Sevenste Bliscap wat de bantering van de rijmbreking betreft nog iets strikter to werk gegaan, maar de beginselen,
waardoor hij zich in zijn techniek liet Leiden zijn dezelfde.
W. H. BEUK:EN
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(VERDWENEN) GEDICHTEN
UIT SINE NOMINE
In 1930 verscheen bij De Gemeenschap de tweede verzenbundel van
Jan Engelman onder de merkwaardige titel Sine Nomine. Over het
algemeen vond de bundel een gunstiger onthaal dan het drie jaren
eerder verschenen boekje Het Roosvenster. Achteraf kan men zich er
over verwonderen, dat de critici betrekkelijk veel waardering hadden
voor een gedicht als Met Jeanne d'Arc op Kerstmis, en duidelijk minder
voor het speelse Arne Borg ' . P. N. van Eyck achtte het laatste gedicht
zel f s niet aanvaardbaar 2.
Van de in deze bundel samengebrachte gedichten zijn er bij de
definitieve bundeling (Verzamelde Gedichten, 1960) enkele verdwenen.
Dat zijn – opvallend genoeg – vrijwel allemaal gedichten uit de eerste
afdeling van Sine Nomine. Bekijkt men die afdeling nauwkeuriger, dan
is het niet onwaarschijnlijk, dat de dichter in 1930 daarin het gelegenheidswerk heeft willen plaatsen. Dan ligt aan de naamloze bundel een
duidelijke compositie ten grondslag : I. gelegenheidswerk ; II. persoonlijke lyriek ; III. poesie pure (bij diverse gelegenheden geschreven) . Zo
bevat de laatste afdeling klaarblijkelijk gelegenheidswerk van een bijzonder soort.
Voor de meeste gedichten uit de eerste, en voor alle gedichten uit de
derde afdeling, valt ook wel aan to geven welke gelegenheid het geweest
is die de dichter tot schrijven aanzette. Het gemakkelijkste is dat uiteraard voor de gedichten uit de laatste afdeling: opdracht en titels wijzen
bier de weg. En Rade ontstond naar aanleiding van een filmvoorstelling,
onder auspicien van de pas opgerichte Nederlandse Filmliga. Jan
Engelman publiceerde het gedicht voor het eerst in het weekblad De
Nieuwe Eeuw van 13 oktober 1927; daar leest men ook het enthousiaste
1 Cfr. GABRIEL SMIT, Roeping, 1930, 557-560 ;
850-860.
2 Leiding, 1932, II, 272-292.

TH. DE JAFGER,

Roeping, 1931-1932,

it

verslag van de oprichting van de Liga, en welke verwachtingen Cavalcanti, met name omtrent Nederland koesterde. Zoals bekend werkte Jan
Engelman al enkele jaren aan dit weekblad mee. Wat hij er besproken,
of te bespreken vond, hield zijn aandacht vast. Mogelijk dat hij al
geboeid werd door een artikel over het Chiliasme in De Nieuwe Eeuw
van 29 oktober 192 5 3; zeker beef t hem het bericht gefrappeerd over
het optreden van Vera Janacopoulos in Den Haag, in de of levering van
11 februari 1926; en op 8 juli 1926 besprak hij zel f het Utrechtse
Lustrumspel Ichnaton. Mede in dit klimaat rijpten de gedichten van
Engelman uit die jaren. Waarschijnlijk mag men zelfs zeggen, dat ook
de poezielezers uit die tijd het zo ervaren hebben. Want het was in
De Nieuwe Eeuw van 12 april 1928, dat er kritiek los kwam op de
eerste, in De Gemeenschap gepubliceerde redactie van Vera lanacopoulos. Maar over dat gedicht hebben we elders gesproken 4.
Het bovenstaande gaat denkelijk niet op voor het gedicht Arne Borg,
dat na Sine Nomine nooit meer werd herplaatst, totdat het in Verzamelde
Gedichten gelukkig weer „boven water kwam". Het dankt zijn ontstaan
aan de Olympische Spelen te Amsterdam in het jaar 1928, waarvoor in
katholieke kring niet bijzonder veel of f iciele belangstelling bestond.
Wel veel belangstelling bestond er – getuige ook dit gedicht – onder
de kunstenaars 5 . Toch is er in verband met dit gedicht nog een enkel
zeer onbeduidend detail, dat weer aan De Nieuwe Eeuw doet denken.
Bij de zojuist genoemde kritiek in De Nieuwe Eeuw van 12 april 1928
op de eerste redactie van Vera janacopoulos, voegt Engelman een weerwoord. Daarin zegt hij, dat hij met een „vocalise" een stemoefening
bedoelt. Bij de publicatie van Arne Borg in De Gemeenschap van 1928
staat in de inhoudsopgave vermeld, dat het gedicht een „vocalise" is,
een vermelding die men nergens meer terugvindt; ook niet na zoveel
jaren in de Verzamelde Gedichten.
ook van de gedichten uit de eerste afdeling is wel aan te geven naar
aanleiding van welke gebeurtenis ze geschreven werden. The Flying
Fool werd geinspireerd door de grandioze vlucht van Charles Lindbergh
in mei 1927. „Aanleiding tot het schrijven van zijn Amenophis-gedicht
was voor Engelman het bijwonen van het lustrumspel van Graadt van

3 We vermelden dit, omdat Karel Meeuwesse in een voetnoot bij zijn studie over
Engelman (Roeping, 1942, 70-87), de vraag opwerpt naar eventuele chiliastische invloeden.
4 Zie Merlyn 4/5, september 1966, 411. In dat verband ook Spiegel der Letteren, 19651966, No. 4, 267 vv. ; en JAN ENGELMAN, Toch de I/aarheid in Ream, 1967, No. 38.
5 Zie Opgang, 1928, 528. Daarin ook het bier volgende, niet in de Verzamelde Gedichten
opgenomen gelegenheidssonnet van M. NIJHOFF :
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Roggen Ichnaton, gespeeld door de Utrechtse studenten." s Engelman
heeft dit spel besproken in De Nieuwe Eeuw van 8 juli 1926. Ook het
door Engelman nooit gebundelde gedicht Ichnaton, gepubliceerd in De
Gemeenschap van juni 1926, zal wel met deze gebeurtenis verband
houden
Aanleiding tot het schrijven van het gedicht Erich Wichman was zoals bekend - de dood van deze „vervoerde" in de oudejaarsnacht van
1928-1929. Voor het daarop volgende gedicht Mexico moet men de
aanleiding zien in de gebeurtenissen in het land van die naam, zoals ze
niet alleen beschreven staan in het er aan voorafgaande stukje proza,
maar ook in het weekblad De Nieuwe Eeuw van 1927.
Doordat voor alle gedichten uit deze afdeling de aanleiding tot bet
schrijven aanwijsbaar blijkt, komt men in de verleiding, ook voor het
gedicht Het Kind, zo'n aanleiding te zoeken. Dan ligt het voor de hand
aan te nemen, dat het zijn ontstaan dankt aan de geboorte van een kind
in het gezin van de dichter. Opmerkelijk is overigens dat het gedicht,
bij eerste publicatie in De Gemeenschap van 1927 op pag. 37, veel
langer was en ook een minder hechte structuur vertoonde dan in de
bundel. Ik kom daar, naar aanleiding van andere gedichten, nog op
terug.
Met Jeanne d'Arc op Kerstmis dankt mi. zijn ontstaan mede aan het
enthousiasme dat in die jaren merkbaar was voor de avant-garde film.
Het gedicht is opgedragen aan Maria Falconetti, die de titelrol vervulde
in de beroemde film van Carl Th. Dreyer La Passion de Jeanne d'Arc,
waarvan de Nederlandse premiere ging in het Amsterdamse filmtheater
De Uitkijk, op 9 november 1929. In het kerstnummer van het tijdschrift
De Gemeenschap 1929 werd het voor het eerst gepubliceerd.
Ten slotte het gedicht Maria te Canne, waarvoor de dichter zijn
inspiratie opdeed tijdens het bekende kunstenaarsbezoek aan ZuidLimburg, op 5 mei 1928 en volgende dagen. Na een kleine omzetting
- voorgesteld door Martinus Nijhoff - werd het opgenomen in het
tijdschrift De Gids 1929 II, pag. 223 g.
Uit het voorgaande menen we twee conclusies te molten trekken. Ten
eerste dat het mogelijk blijkt een noemer te vinden waarop de gedichten
in de naamloze afdelingen van de bundel Sine Nomine gegroepeerd
werden. En vervolgens, dat voor de groei van Engelmans vroegste ge6 J.

H. CARTENS, Orpheus en het Lam in Raam, 24, pag. 35.
Men zie, in dit verband, ook F. K. M. MARS, N.Tg., 1967, 195.
Over dit bezoek hebben we iets meer vermeld in het tijdschrift !Vlaasland, mei 1965,
No. 9, 274E vv.
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dichten De Nieuwe Eeuw en De Gemeenschap nog belangrijker zijn
dan doorgaans al wordt aangenomen. Dit laatste blijkt heel duidelijk
uit het gedicht The Flying Fool, waarmee de bundel Sine Nomine opent.
De redactie, die men daar vindt, is niet de eerste. De aanzetten tot het
gedicht vindt men in De Nieuwe Eeuw van 26 mei 1927. Onder de
titels The Flying Fool en H ymn e aan de Lucht geeft de dichter een
mengeling van lyrische poezie en hymnisch proza, waarin men duidelijk
elementen van het latere gedicht herkent. We geven de tekst als bijlage 9.
De dichter Engelman heeft eens gezegd, dat hij in die jaren zijn
instrument aan het stemmen wa y . Van dat stemmen wordt men getuige,
als men de dichter in gedichten als The Flying Fool en Het Kind van
een eerste, wat wijdlopige, tot een tweede en betere redactie ziet komen.
Het zuiverst stemt hij evenwel of als hij van een eerste ontwerp van
Vera lanacopoulos tot de zeer schone tweede en definitieve tekst komt.
Het zal in die stemming geweest zijn, dat de dichter jaren later, veel
gelegenheidswerk uit zijn oeuvre heeft uitgezuiverd.
B. M. SALMAN
Een oorlog had deez' aard', zoo groot zij is, gemeten
Vrede werd aangevat als wereldwerk en plicht,
Arbeid, die uit zijn ernst, vijf-jaarlijks, zich opricht
Tot een uitdagend feest van ijverende athleten.
Hij, die in Holland bouwt, werkt meer dan hij verricht,
De Steen wordt, eer hij er staat, van binnen zoo doorbeten,
Dat ingetogenheid reeds zegepraal mag heeten
En weerstand schepper wordt van ruimte en evenwicht.
Een feest, wijd, wereld-wijd, kon dat ooit samenkomen
In die bezielde rust ? Ons hart is onze bron,
Maar zou 't voor meer dan ons toereikend kunnen stroomen ?
Jan Wils, uw antwoord was dat gij het werk begon,
Iets van ons diepst geloof hebt gij eerlijk ondernomen.
Kunstenaars danken U voor Holland's Stadion.

De Nieuwe Eeuw, No. 509, 26 mei 1927.

The Flying Fool
6000 kilometer
6000 kilometer
9 Engelmans bewondering voor de luchtvaart in die jaren kan ook blijken uit zijn nooit
gebundelde gedicht Luchtschip. (De Gemeenschap, 1925, 60). In diezelfde jaargang (pag.
67) schrijft G. KNUVELDER over Heldenverering.
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6000 KILOMETER
schroefslag
donderslag
schroefdonderslag
schroef donderorgelslag
New York
Halifax
New Founland
grijs
blauw
gaud
grijs
grijs
schroef slag
iedere schroefslag een dreigement
iedere wolk een tuimeling
iedere waterberg een gericht
Good luck
– tot op de boulevard
Good luck
– de mist is dik en dit is mijn doodenwagen, mijn bed, mijn baar. Ik voer de
baar, ik word door de baar gevoerd. Ik zit in mijn stoel, roerloos. Een afgodsbeeld, geboetseerd door de hand van een kunstenaar. De eeuwen wischten zijn
naam uit. Ben ik ziel ? Ben ik lichaam ? Als ik ontwaak – vooruit ? achteruit ? zal het zijn in stilte. Overal is stilte. Sitlte is beneden den waterspiegel. Stilte
is achter den horizon. Stilte op het land, waar de menige schreeuwt – voor
zich-zelf. Ga ik naar boven ? Ga ik naar beneden ? 1k ben nergens. Ik ben
overal. Overal is ruimte. Ik ben een stuk van de ruimte. Ik beweeg mij in het
ruim. Het ruim is zonder einde, het ruim bestaat niet.
Ik besta zelf niet.
Toch gaan mijn oogen over het kompas. Iets naar links. Wat is links ?
Er vliegt een meeuw te pletter tegen de vleugels. Ik voel het kloppen in mijn
pols. Wat is dat in mij n nek ?
Nungesser en Coli .....
Hoe lang is dat toch geleden ? Te zwaar geladen. Vroeger opstaan, kameraad
Weg die hand ! .....
Kijk zoo'n wolk eens aan. Een gezicht. Lacht het mij toe ? Het kijkt zeer somber.
Om te gillen, niet op letten ! De wolk zakt uit. Lange slierten, Ik ben weer in
15

de mist. Grijsheid, grijze werelden vergaan naamloos en zonder spoor. Het
wordt nacht in de mist. Good luck – goed geluk, vooruit, vooruit...... Waar is
lucht ? Waar is water ? Mijn oogen sluiten zich. Ik dwaal, ik dwaal eindeloos.
Zware hamers in mijn slapen. Val ik ? Vallen, vallen, vallen...... Er breek wat.
Licht ? Yang op, yang op...... Rakelings over water, water, water...... Het is
als vroeger : ik was een kleine jongen en lag in bed. Groot Bingen schaduwen
over den wand. Het donker vouwde zich om mij samen. Ik deed mijn oogen
dicht en het werd veel donkerder. Ik viel eindeloos. Maar langzaamaan werd het
licht. Het begon te suizen in mijn oor...... Eerst kwamen er sterren. Snel schoten
ze te voorschijn, snel wentelden ze weg. Dan schoof een gordijn over den binnenkant van mijn oogleden. Ik zag de werelddelen : Azi+e, Australia, Af rika.....
Europa en Amerika, genegen naar elkander. Het werd lichter en nog lichter. Er
waren vlekken zoo licht, dat men er doorheen dacht te zien. Er stegen regenbogen,
er wuifden waaiers, er woeien vlaggen, er staken stralen uit. Daar kwam weer
een reusachtige schaduw. Een man met enorme laarzen begon zich vlug te
bewegen. Hij liep, hij liep, alsof hij nooit zou aankomen. Werd hij achterna
gezeten ? Opeens zag ik dat hij m i j achterna zat. Ik liep, ik liep......
Wat is dat ?
Ik glij, ik glij... Licht. De mist is weg. Zon. Licht. Stralende morgen. Blind zijn
mijn oogen. Bundels, bundels zonnestralen. Een middag, een maand, een jaar
van zon en wilde zomer. En daar...... in een rechte lijn...... Maar kijk dan
toch, daar, daar ! !
land
land
land
Ierland
ik schreeuw
ik gil
ik huil over het kompas
ik sta overeind
ik voel mij-zelf niet meer
ik ben een met zon, lucht, water, vogels, muziek en groen,
groen, groen land...
snel zitten
hou vast het stuur
groen land
groen land
land
land!
Cornwall
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Cherbourg
Tour Eiffel
6000 kilometer
6000 kilometer
6000 KILOMETER

Hymne aan de Lucht
o Lucht, matelooze Lucht die ons omringt,
Lucht die ons doet leven,
Lucht die doodt en Lucht die vruchtbaar maakt
Lucht die van ons eet en ons doet eten,
Lucht die ons drinkt en die wij drinken,
Lucht die ons verkleint en uitzicht geeft op het oneindige,
koude, warme, \vreede, milde, giftige, bloeiendE Lucht,
Lucht vol zon en Lucht vol regen,
Lucht zwanger van geluiden en Lucht die ons opsluit in hoorbare stilte,
krankzinnige democraat Lucht,
Lucht voor den eenling en Lucht voor iedereen
Lucht in de mijnen en Lucht boven de bergen,
Lucht zonder grens en Lucht zonder volume,
Lucht zonder hoogte, lengte, breedte, diepte :
Berg van duizeling
Kuil van zaligheid
Donzen deken
Vlammende emailplaat
Aquarium
Vuurbad
Meis j esschoot
Moederborst
Bloem
Vlam

Staal
blauw staal
blauw vuurstaal —
Ik dank u, Lucht, omdat gij Lindbergh hebt gedragen over den oceaan,
omdat gij hem bij de hand hebt genomen zooals een moeder haar kind bij de
hand neemt,
omdat gij u over hem hebt gespannen zoo trouw als gij u hebt gespannen over
Christophorus Columbus, die een heilige was ......
17

Europa zoekt Amerika, onder u
Amerika zoekt Europa, door u
dat wij elkander niet met leege oogen en leege handen aanstaren :
leer ons, o Lucht, to zoeken nieuwe gevaren
niet om de gevaren
maar om Hem die uwen schoot met gevaren vol legde !
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IN MARGINE
OVER REYNARDUS VULPES

Dr. R. B. C. Huygens, Leidens hoogleraar voor het Middeleeuws Latijn, heeft
zeker van elk neerlandicus warmen dank verdiend voor zijn voortreffelijke uitgave
van den Latijnsen Vulpes-tekst 1 , die een krachtige prikkel moge worden tot
nieuwe philologen-reynardien. Als aanwijzing, dat het methodisch weldoordachte
werk niet uitsluitend neerlandici vermag te stimuleren, volge bier bespreking
van enige onzekerheden.
21 : het overgeleverde cum sis dignus pietate kan men m.i. behouden : `daar
gij waardig zijt, pietas van mij te ontvangen (daardoor, doordat ik mijn dichtwerk aan u opdraag)'.
199 Consultus ... omnis : misschien (consultus gesubstantiveerd) 'iedere raadgever' (B 495/496 alle die hi k end e / Wjs van rade 2 ) . Na dezen regel kommapunt. Evenzo 1617 Consultus prudens ... michi dixerat olim (A 3175/3176
een goet man ... / f n rade = F 3143/3144).
209/210 ... peream ..., / hunc quin compel/am. `..., mag ik omkomen,
indien ik dan niet hem zal dwingen'. Vgl. 72 is quin traderet hunc, `dat hij
dezen niet zou verraden' .
233 iam Brunum novit . 'dadelijk herkent hij Bruun' (A 539 Bekenden alte
hant, F 525 Bekindene te hant) .
262 sicut te vervangen door fient dunkt mij even onvermijdelijk als plausibel.
341 Sed licet elisus: de incunabel heeft Sed hic elisus. De oplossing is m.i.
Sedit hic elisus: de verbere fit sibi nisus / fortis : 'aanvankelijk bleef Bruun,
gebroken, zitten, maar tengevolge van den bijislag kwam hij tot een forse krachtsinspanning'. Vgl. F 792/793 Brune sat ende sack al omtrent / Ende nam dat
men hem ga f , maar dan ( 798) Otram warp hem... ( 800/801) Mit ere harder
scarper bile / So tusschen hals ende hovet / ... (803) Dat hi verspranc vanden
slaghe; P 605 Bruyn die sat en suchtede ..., maar daarna (617) Lant f erts broeder
mit eenre ameye ... (618) sloech Bruyn op sin hoe ft t dat hi ... (619/620)
ontspranc mitten slage.
355 Ruricule : m.i, niet te veranderen in ruricole ; de dichter kan op grond
van een lezing als in ms. A van Lucanus 7, 859 ruriculis hebben gemeend, dat
ruricula een klassiek wettige vorm is.
357 declinior unda : niet in declivior unda te veranderen, daar de dichter op
1 R. B. C. HUYGENS, Reynardus Vulpes. De latijnse Reinaert-vertaling van Balduinus
Iuvenis critisch uitgegeven en vertaald. Zwolle 1968, Zwolse Drukken en Herdrukken
Nr. 66.
2 Met vrije interpunctie en plaatsing van hoofdletters citeer ik w. GS. HELLINGA, Van
den Vos Reynaerde, I. Teksten, diplomatisch uitgegeven naar de bronnen voor het jaar 1500,
Zwolle 1952.
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grond van de lezing in onderscheidene handschriften van Lucanus 4, 427 declinibus undis tot den overgeleverden tekst zelf kan zijn gekomen.
396 quern modo cerne : liever 'zie hem nu hier' (A 939 so siettene [F 924
besieten B 959 zieten} bier) .
402 quod ... colas : m.i. finaal `om op te dragen'.
417 et quis eum lesit ? : et valt uit den toon ; ik gis : Ei, quis eum lesit ?
tene so mesmaect ? ; ook F 973 begint met Ay God) .
(A 987 Ai God, wie heeftene
490 quamvis ... f ores : duidelijker `ook al zoudt ge zijn'.
599 usque : 'totnogtoe altijd' (anders A 1388 dicken, F 1376 dicke wile,
B 1406 dick) .
705 venter tuynet : m.i. met W. Knorr ventre tumet te lezen, daar onder de
fouten tegen het metrum dit type correptio, wanneer ik mij niet vergis, niet
voorkomt.
804 ibat in alta means : 'ging hij daar, die hoechste strate inslaand' (A 1762/
1763 Ende hi sprac te GrimJ'eerte den das : / 'Leedet ons die hoechste strate',
B 1782/1783 Ende hi ginck ... / ... door die hoge straet) .
903/906 Accelerate ! Frutex multus quoque sepis ubique : / qua suspendatur,
ite, parate crucem. / Tanta scit ille, pedes si ternos sive quaternos / effugiat,
f ugiat,
nobis non {beter naar overgeleverde interpunctie effugiat
f ugiat nobis, non met houdbaren dativ, eth.} bene captus erit : met de vertaling van 903/904 „Haast u !
ook zijn er overal veel takken van heggen : gaat, maakt een galg gereed waaraan
hij kan worden gehangen." schijnt de uitgever te suggereren, dat de koning zou
bedoelen : „maakt van een aantal van die vele takken een galg gereed" ; dit zou
dan een misverstand zijn van A 1905/1911 Reynaerde es cons menich tuun, /
Ende bets den avonde bi ; / Hier es Reynaert – ontsprinct hi, / Comt hi drie
voete huter foot, / Sinen lust die es so groot, / Ende hi weet so meneghen keer,
/ Hiene wert ghevanghen tsiaermeer. Maar men kan de Latijnse verbandlegging
gunstiger interpreteren : „Maakt toch haast ! Er is overal ook veel struweel van
hagen : als ge niet gauw een galg gaat gereedmaken om hem daaraan op te
hangen, zal hij me nog tevoren in dit struweel ontsnappen, w a n t hij heeft
zoveel behendigheid, dat, als hij maar drie of vier voet van ons vandaan weet
te komen, hij niet licht meer zal worden gevangen".
947/950 Reynardus coram cunctis astantibus inquit : / „O lupe, da veniam
iam michi dimidiam. / Sis licet ipse gravis, Hirce matertera, facti / commem^or
antiqui, tristia nulla dabit ..." : het Latijn kan bier niet teruggaan op F (1978
have, 1979 u scade, 1982 ouerdaet), niet op B (1994 Dorst ic), doch uitsluitend
op A 1985/1992 Reynaert andwoorde in corten woorden, / Dat alle die daer
waren hoorden : / 'Heere Ysengr^n, half ghenade ! / Al ware hu lief mUn grote
scade, / Ende al brincdi mi in vernoye, / Jc weet wel, soude min moye / Te
rechte ghedincken ouder daet, / Sone dale mi nemmern eer quaet. ...'. De
Vlaamse tekst beef t, onnodig, dunkt mij, steeds moeilijkheid gegeven. E. Martin 3
3 E. MARTIN, Reinaert. IT/illems Gedicbt Van den Vos Reinaerde and die Umarbeitung
and Fortsetzung Reinaerts Historie herausgegeben and erlaeutert. Paderborn 1874, p. 373.
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comtnentarieert A 1987 (bij hem 1985) aldus : „half ghenade ! Ironisch bescheiden bittet Reinart Isengrijn ihm zur Halfte zu verzeihn, well er um ganze
Vergebung doch nicht bitten durf e.". Zelfs ironisch zou Reynaert zo weliswaar
een juridischen flater begaan en snijdende verwijzing uitlokken naar het praerogatief des lioens. Niettemin geven uitleg in denzelf den trant, hoewel onzeker
of met vraagteken, F. Buitenrust Hettema ; J. W. Muller 5 (,,schijnt de minst
onaannemelijke verklaring" ), D. C. Tinbergen - L. M. van Dis 6 . Daarmede
echter blijven op weerwoord wachten de bedenkingen van W. L. van Helten,
die zijn oordeel : „Een lieflijke vereeniging van onzin, tegenspraak en leuterpraat !" op deze wijze adstrueerde : „Men lette op „Reinaert andwoorde" (vs.
1985), ofschoon hem niemand iets gevraagd heeft ; op „in corten woorden"
(ib.), terwijl er een speech volgt van zevenentwintig regels ; op de merkwaardige
Bede van Rein. om „half ghenade" (vs. 1987) ; ... op de zoo uitstekend gemotiveerde antithese van Haersind's neiging voor den vos (in vs. 1988-'92) ..."
enz.. M.i, besterft deze spot, als wij maar getrouwelijk horen naar den dichter.
Reynaert andwoorde . men behoeft slechts een opmerkzaam BYjbellez; r of beluisteraar van Passionsrecitatieven te zijn om te weten, dat aan „hij antwoordde"
niet onontkoombaar een vraag voorafgaat . In onzen tekst ligt het opgeworpen
probleem eenvoudig. Daar is het zo, dat Isengrijn sinen wive iets beval (A
1977/1978) ; Reynaert, bij de opdracht oor- en ooggetuige, andwoerde, di.
`reageerde hierop' en anders dan de wolf (A 1982/1984 No ... ;7o ... ;' No ...
no ... / No ...) sprak hij in corten woorden ; vgl. A 1946 en vooral A 2806/
2808 Jsingrjn began andwoorden / Te Tieceline (d.i. 'reageerde als eerste van
de drie op wat Tiecelin zei, en riposteerde') met corten woerden . // Jc wane,
ghi lieghet, heere raven.'. Zo slaat ter plaatse in (vier) corten woorden alleen op
A 1987 en al mag dan in A 1988/1992 nog een (bondige) toelichting volgen
en in A 1993/2013 een uitgebreide toespraak tot den soeten oom, tot heese
Brune en heere Tibeert, de dichter geeft ons met de qualificatie in A 1985 deze
kostbare aanwijzing, dat wat in A 1987 gaat volgen niet een „genadevraag" is,
zelfs niet een spottende, doch een, voor vol publiek, vernietigende tegenstoot :
„Haar, heer Isengrijn, wat gij daar zegt, b,etekent voor mij al ten halve genade !". De vos c o n s t a t e e r t bier honend een f e it. De sukkel, zo zet
hij hem te kijk, h e e ft hem al half en half ghenade geschonken met zijn
lastgeving aan Vrauwe Hersinden, dat zij van hem niet ne sciede, -- Hersinde,
1 F. BUITBNRUST HETTEMA, Van den Vos Reynaerde, 1I. Inleiding. Aantekeningen. Glossarium. Zwolle z.j., ca. 1910, Zwolse Herdrukken XX, p. 56.
5 J . W. MULLER, Von den Vos Reinaerde. Exegetische commentaar. Leiden 1942, p. 117.
6 D. C. TINBERGEN - L. M. VAN DIS, Van den Vos Reinaerde. Zeventiende druk. Groningen
1964, p. 150. De verzen van A tel ik naar deze uitgave.
W. L. VAN HELTEN, Tekstcritiek op Rein. I enz., Ts. V (1885) 256, reg. 6/15 ; de
summering der verzen heb ik aangepast.
g J. S. BACH, iVlatthdus-Passion, No. 17, maat 12 ; No. 42, maat 1.
9 W. BAUER, Griechisch-Deutsches IYVrterbuch zu den Schri/ten des Neuen Testaments
and der ubrigen urchristlichen Literatur. Funfte, verbesserte and stark vermehrte Auflage.
Berlin 1958, kol. 185 onder a_zox^olrocat . Via het respondit van de Vulgata zal zelfs dit
hebraistisch gebruik den middeleeuwsen mens wel niet vreemd zijn geweest.
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die nimmer haar moment supreme met den neve vergat, later ingeschreven bij
Magister Nivardus 10, Ysengrimus V 818, 1 •/19. Op deze slechts ten dele afgedwongen schending, als geluksmoment door de lupa beleden 11, doelt Isengrijn
met A 73 verhoert, Reynaert in zijn biecht met de wat gerieflijke omschrijving
A 1667 gheslapen bi, hier, A 1991, met het rappel aan ouder daet, die de moye
niet te rechte zou ghedincken, als zij het gavisam ... his lusibus (Ysengrimus
V 818, 17) zou verloochenen. Wat de gratuiete assertie betreft van Grimbeert
(A 240/241), als zou tussen wolvin en Reynaert een minne hebben bestaan, die
langher es dan seven iaer, deze heeft de pleiter uiteraard louter uit de ijle lucht
gegrepen om juridisch ernstige verkrachting te bagatelliseren tot een ten hoogste
met geldboete bestrafbaar overspel : de vos en daarmee bier de dichter weet
slechts van een daet, eenmaal.
Nu vrees ik, dat men het Vlaamse vers A 1987 te veel interpreteert met een
schuinsen blik naar het Latijn. Juist omgekeerd moet de m.i. klare taal van A
ons ertoe brengen, dat wij de vraag overwegen, of niet in Balduinus' tekst is te
emenderen 948 0 lupe, das veniam iam michi dimidiam. Het enige, dat hiervan
kan weerhouden, is de mogelijkheid, dat, gelijk anderen, Balduinus Iuvenis de
breviloquentie half ghenade ! niet heeft verstaan en toen verbalisme ging bedrijven. Maar Bien indruk wekt hij niet : zowel de invoeging van 948 jam als
tekst en aansluiting van 949/950 zijn bij aanvaarding van mijn correctie treffend
j uist.
997 lenociniis : m.i. niet geheel 'schurkenstreken', maar wat de Mnl. tekst,
slechts spaarzaam peioratief, even tevoren (A 2082) leckernie heeft genoemd ;
daarnaar ook 992 leno, 'iemand belust op het lekken van bloed' in een zin, die
slechts spaarzaam peioratief is. Terecht aarzelt Huygens, „om voor hetzelfde
woord, 5 regels na elkaar, twee conjecturen op te nemen".
1131 si nemus aut agros, si sursum sive pro f undum : sursum is niet meer dan
conjectuur ; overgeleverd is surum. Met L. C. Michels 12 leze men siccum.
1276 condere certus eras: `ge waart zo resoluut, dat ge ... hebt verborgen'
m.i. niet onmogelijk.
1693/1694 ... Sic multi sunt ad honorem / provecti, quorum musa pusilla
fait: correspondeert met A 3303/3305 Men seit dicken : hets menich man /
Groete eere ghesciet, dat hem God ionste, / Van dinghen die hi lettel conste.'.
E. VOIGT, Ysengrimus. Herausgegeben and erklart. Halle a. S. 1884, p. 305/306.
De Franse branche II (bij E. MARTIN, Le Roman de Renart. Tome I, L'ancienne collection des branches, Strasbourg 1882), elders genummerd VII a (bij M. ROQUET, Le Roman
de Renart, Branches VII-IX, Paris 1955) komt als bron voor de toespelingen op de relatie
Reynaert-Haersint in Reynaert I m.i. niet goed in aanmerking. Hoewel van Hersent daar
aanvankelijk zelfs initiatief uitgaat (II 1116 M. = VII a 5792 R.), is er nauwelijks
medewerking en lustgevoel in een latere affaire (VII a 5946/5947 sa queue / que ele
estraint ... vers les rains, 5958 Renart, c'est force, 5963/5965 Dame Hersant, vos disiez /
que ... / ... ja mes nel vos f eroie) .
12 L. C. MICHELS, Reinaert vs. 2368 (Muller 2388), Ts. 68 (1951), p. 194, een overtuigend amendement op D. TH. ENKLAAR. Reinaerdiana, die niet en waren vulscreven,
NTg. 43 (1950), p. 15 (herdrukt in D. TH. ENKLAAR, Lezende in buurmans hof, Zwolle
11

1956, p. 99).
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Men pleegt deze woorden in den mond te leggen van Belijn. Iemand zou kunnen
denken, dat hier reeds het Mnl. een moraliserend invoegsel beef t van den dichter,
zoals de Latijnse tekst deze in groter aantal bezit (473/474, 1557/1560, 1703/
1704) . Huiverig stemt evenwel B 3326 ... my ..., P 2454 ... mi ... .
1738 caput : misschien lets als 'bekroning' ?
1741 Emittit talem rugitum rex leo cernens : a priori is het methodisch juist,
een metrische afwijking rugitum te erkennen en niet talemque te schrijven ; zie
echter bovendien E. Voigt in zijn Einleitung op Ysengrimus, p. XXVIII.
Amsterdam.

D. KU.IJPER FZN.
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TWEE SONNETTEN UIT JUSTUS DE HARDUYNS „DE WEERLIICKE
LIEFDEN TOT ROOSE-MOND" ALS VOORBEELDEN VAN
CREATIEVE IMITATIO
De twee gedichten die we hier van naderbij willen bekijken, zijn de sonnetten IV
en V uit bovenvermelde bundel. Voor de goede gang van taken geven we eerst
de tekst van beide gedichten, zoals die voorkomt op p. 18 en 19 van de oorspronkelijke uitgave van 1613 (unicum bewaard in de Centrale Bibliotheek van
de Rijksuniversiteit to Gent, onder het nr. G.8342).
IIII
O blond-ghestruyvelt hair ! hair dat de Sonn' beraeytf
Dat mijn ionck-iaerigh hert hauwt soo stranghe bevanghen.
G tanden van yvoir ! o snee-wittighe wanghen/
Die t'pinceel van Apell' met purpur heeft befraeyt !
O lipkens/ daer uyt dat Liefde sijn schichten saeyt !
O mond/ daer uyt dat stort de Jeughd' haer soete sangheni
O wel-besneden handt/ die om mijn pijn t'herlanghen
Onsteeckt van nieus de torts/ die eens was uyt ghewaeyt !
o ooghskens j biende vreught/ en droefheydt van ghelijcke
O borstiens/ die besit Cupido voor sijn rijcke
O keel/ diens zoet gheluyt zoo langh in d'oore blijft
O cuskens/ die my dwaes ydel troost-hope gheven
O zoet-zuerighe spraeck/ die nu smeeckt/ en nu kijft
Ghy doet my duystmael s'daeghs hersteruen en herleven.
V
T'en is de blondheydt niet van u ghestruyvelt hair/
Ten is u voor-hooft niet zoo maetigh opgheresen/
Ten is u wind brauw' niet/ noch uwen mond ghepresen/
En vierighlijck aenbeen van zoo menigh minnaer ;
T'en zijn u lipkens niet/ die elcken-een voorwaer
Wonden alst hen ghelieftf en wederom ghenesen ;
Ten zijn u deughden niet/ noch u bevalligh wesen/
Noch het toov'righ ghelaet dat in u schijnt eenpaer ;
T'en zijn u wanghen nietf met purpur-root begoten ;
T'en zijn die peerels niet/ in uwen mondt ghesloten
T'en is u taele niet/ nochtans als heunigh zoet ;
Maer t'ghene dat mijn ieughd' als een bladt comt verdrooghen/
En mijn ionck-iaerigh hert van binnen branden doet/
En is anderssins niet/ dan t'raeyssel uwer ooghen.

Met sonnet IV begint de eigenlijke bundel ; wat voorafgaat zijn immers drie
sonnetten van algemenere aard, waarin de dichter zijn bundel opdraagt aan
Roose-Mond (I) , wier naam hij aan iedereen bekend wil maken (II) , naam die
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boven alle wondere en sterke – maar desondanks vergankelijke – bouwwerken
en rotsgebergten voor altijd over de gehele aarde en tot in de hemel beroemd
zal blijven (III).
Nu klinkt in sonnet IV plots een heel andere toon : alles wordt nu veel
concretes en directer. De lichamelijke schoonheid van de geliefde wordt bezongen, waarbij de nadruk valt op de macht die Roose-Mond door haar schoonheid
op de minnaar uitoefent. Wanneer we dit gedicht bekijken naar zijn formele
sonnet-kenmerken, dan zien we het volgende. Rijmschema : abba abba, d.w.z.
omarmend of gekruist rijm in het octaaf, en in het sextet een van de meest
voorkomende rijmschema's, nl. ccd ede, waarmee dit gedicht zich voorbeeldig
aansluit bij de eisen gesteld aan het zgn. Franse of Petrarca-sonnet (volgens de
terminologie van Walter Monch in zijn boek Das Sonett. Gestalt and Geschichte,
Heidelberg, 1955). Dit sonnet IV vertoont echter geen wending of volta tussen
octaaf en sextet. Wel is er een duidelijke pointe in het laatste vers. De dichter,
die in de beperkte ruimte van het sonnet, een portret van zijn geliefde RooseMond heeft getekend, heeft het gehele gedicht naar de climax van vers 14 toe
gebouwd : „Ghy" (d.w.z. al die schoonheden en eigenschappen van Roose-Mond
samen) „doet my duystmael s'daeghs hersterven en herl even" . In een felle
overdrijving en spelend met een scherpe antithese, beide zo geliefd bij de
petrarkiserende renaissancedichter, trekt De Harduyn de conclusie.
We zegden dat de zo typische wending bier ontbreekt. Dat hoeft ons eigenlijk
niet te verwonderen in een gedicht waar de dichter niets anders doet dan de
geliefde a.h.w. van het hoofd tot het middel te portretteren. Er was in die
beschrijving van de uiterlijke, ook weer hoogst traditionele schoonheid, geen
plaats voor een oponthoud of een breuk. Indien dit inderdaad zo is, dan is de
keuze van de sonnet-worm eigenlijk niet zo gelukkig of zelfs volkomen onverantwoord en in elk geval ondoeltref f end. Of is die vending er wellicht toch ?
Wanneer we nauwkeuriger gaan kijken, zien we dat het sextet begint met de
woorden „O ooghsk.ens". Het valt ons bier al dadelijk op dat De Harduyn
afwijkt van de logische manier van portretteren, nl. beginnend bij het haar en
zo geleidelijk dalend, in logische volgorde de diverse lichaamsdelen beschrijven
of noemen. Over het hoofd van de geliefde heeft hij het reeds gehad ; hij is in
zijn lovend portret al gekomen aan de „wel-besneden handt" (v. 8) en hij zal
zo dadelijk de „borstiens" (v. 10) bezingen. En tussen hand en borstjes duiken
daar nu plots in vers 9 die ogen op ! Toen ik dat eenmaal had gezien, wou ik
uiteraard weten hoe het gedicht van Joachim du Bellay, dat model gestaan had
voor De Harduyn 1, er op dat punt uitzag. Het gaat bier om het sonnet 91 uit
de bundel Les Regrets, verschenen te Parijs in 1558. De tekst luidt als volgt 2
' De bronnen worden systematisch vermeld door 0. DAMBRE in : Justus de Harduw,jn.
,,De weerliicke lie fden to; Roose-iMond" — 1613, ingeleid en met aantekeningen voorzien,

Zwolle, 1956, Zwolse Drukken en Herdrukken, nr. 21, p. 170.
2 JOACHIM DU BELLAY, Les regrets et autres oeuvres poetiques... Texte etabli par J.
Jollif f e. Introduit et commente par M. A. Screech, Geneve, 1966, Textes litteraires francais,
p. 164. — Du Bellay volgde bier zelf een gedicht na van de Italiaan Berni, wiens gedichten in 1540 verschenen waren.
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O beaux cheveux d'argent mignonnement retors
O front crespe, & serein ! & vous face doree !
O beaux yeux de crystal ! o grand' bouche honoree,
Qui d'un large reply retrousses tes deux bordz
O belles dentzt d'ebene ! o precieux tresors,
Qui faites d'un seul rix toute ame enamouree
O gorge damasquine en cent pliz figuree !
Et vous beaux grands tetins, dignes d'un si beau corps
O beaux ongles dorez ! o main courte, & grassette !
O cuisse delicatte ! & vous gembe grossette,
Et ce que je ne puffs honnestement nommer !
O beau corps transparant ! o beaux membres de glace
O divines beautez ! pardonnez moy de grace,
Si pour estre mortel, je ne vous ose aymer.

We zien dat de „beaux yeux de crystal" (v. 3) bij Du Bellay inderdaad staan
waar wij ze in het logisch getekende portret verwachten. De Harduyn heeft zijn
voorbeeld bier echter volkomen vrij gebruikt, en wet in functie van zijn hele
opzet. Sonnet IV is immers het inleidende gedicht van de zowel door O. Dambre 3
als M. A. F. Ostendorf 4 onderkende „ogen- cyclus" . Daarom beef t de imitator
de „ogen' van bun normaal te verwachten plaats •— b.v. vets 2 overgeheveld
naar een centrale plaats in het gedicht. Elk sonnettenlezer verwachtte immers
bij het begin van het sextet een wending. De lezer zit, bij deze plaats van het
sonnet aangeland, klaar om het schokje van de volta te verwerken en gaat
derhalve met verscherpte aandacht verder lezen. Maar bier krijgt de lezer niet
de gebruikelijke subjectieve toepassing van het in het octaaf gebrachte objectieve
beeld. Neen, hij wordt op een psychologisch bijzonder goed gekozen moment
zeer nadrukkelijk geconfronteerd met de „oogskens", die op deze manier en
vedette geplaatst worden. Functioned l is dat volkomen verantwoord, aangezien
alle gedichten tot en met sonnet XVI (afsluitend gedicht van de ogencyclus) de
ogen als cejraal thema hebben.
Het is merkwaardig dat een jong renaissancistisch dichter, die uiteraard niet
beter wenste dan zich te mogen aansluiten bij de reeds met roem overladen
Pleiade-dichters, in zijn eerste bundel zo bewust en verantwoord afstand kon
nemen van het door hem gekozen voorbeeld. In de creativiteit van de Zuidnederlandse dichter krijgt de imitatio Naar voile betekenis.
Dat omdichten gaat trouwens nog veel verder. Het Franse gedicht is duidelijk
een soort parodie of satire op het petrarkistische minnedicht. M. A. Screech zegt
in een voetnoot bij dit gedicht : „L'humour de ce sonnet consiste a transposer
les adj ectif s habituels des poetes petrarquistes : ce sont, par exemple, les sourcils
qui sont normalement d'ebene, et non pas les dents 1" s . Du Bellay zingt bier in
een satire, gebruikmakend van het petrarkistische jargon, de lof van een over3 0. DAMBRE, a.w., p. 24.
4 M. A. F. OSTENDORF, De

cyclische bouw van De Harduyns bundel `De weerliicke
lief den tot Roose-Mond', in : De Nieuwe Taalgids, jg. 50, 1957, p. 305-314.
5 J. DU BELLAY, Les regrets..., a.w., p. 164.
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jarige courtisane. Elke „lovende" uitroep bevat een dubbele bodem. Het gedicht
culmineert in de laatste twee verzen, waarin de dichter beweert dat hij als
eenvoudig sterveling de „divines beautez" van de bezongene niet durft te beminnen. Henri Chamard zegt over de bundel Les Regrets o.m. „Cette peinture
des maeurs romaines s'espace sur 51 sonnets (LXXVII - CXXVII) ". Allerlei
zaken worden beschreven, o.m. „faits et gestes des courtisanes" (wat op dit
sonnet 91 van toepassing is) . (...) „La satire des Regrets ... est a l'ordinaire
malicieuse et piquante, quelquefois jusqu'a l'amertume. (...) Joachim innovait
le sonnet satirique et, dans l'espace de quatorze vers, faisait tenir tout un portrait
humoristique, tout un tableau de moeurs" 6 . De Harduyn nu is er in geslaagd
een Frans sonnet, dat volkomen anders van toon en strekking is, om te dichten
tot een echt loflied op de reele schoonheid van zijn geliefde, en het zo dienstbaar
te maken aan zijn opzet.
Bekijken we nu sonnet V, dat door De Harduyn duidelijk als een pendant van
sonnet IV bedoeld is. In een lange ontkennende voorzin, die over drie strofen
loopt, neemt de dichter alles terug wat hij zopas in het vorige gedicht beweerd
heeft. Hij doet dit echter slechts met de bedoeling daar een sterke tegenstelling
tegenover te plaatsen. De wending is bier bewust en weer volkomen verantwoord
verder naar achter verschoven om de spanning te vergroten en de tegenstelling
tussen wat hem niet en wel heeft gegrepen te verscherpen. Niet uw lichamel ijke
schoonheid, doch slechts „'t'raeyssel uwer ooghen" (v. 14) hebben mij in vuur
en vlam gezet. Dit gehele gedicht is gebouwd naar de climax van de tweede
terzine toe, en in die laatste strofe nog eens naar de allerlaatste woorden „t'raeyssel uwer ooghen". Want over die ogen wil hij het nu immers hebben. Hij begint
dan ook sonnet VI al dadelijk met het woord „Ooghen". Deze twee inleidende
sonnetten van de ogencyclus hebben geen andere bedoeling dan de lezer in deze
cyclus binnen te leiden.
Ook hier weer volgde De Harduyn een Frans voorbeeld en ook hier weer deed
hij dat precies op de manier, die aan zijn bedoelingen het best beantwoordde.
De nagevolgde dichter is andermaal J. du Bellay. Het gaat dit keer echter om
een gedicht uit een volkomen andere bblndel, nl. uit de XIII. Sonnetz de l'honneste amovr van 1552 (Les Regrets dateert van 1558 !) . Het geimiteerde Sonnet
II luidt als volgt
Ce ne soot pas ces beaux cheveux dorez,
Ny ce beau front, qui l'honneur mesme honnore,
Ce ne sont pas les deux archets encore'
De ces beaux yeux de cent yeux adorez :
Ce ne sont pas les deux brins colorez
De ce coral, ces levres que j'adore,
6 HENRI CHAMARD over J. du Bellay in : Dictionnaire des lettres f rancaises. Le seizieme
siècle, Paris, 1951, p. 253-255.
7 Overgenomen uit HENRI CHAMARD, Joachim du Bellay. Oeuvres poetiques. I. Recueils
de sonnets. Edition critique, Paris, 1961. [Fotografische herdruk van de uitgave van 1908),
Societe des textes francais modernes, p. 140.
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Ce n' est ce teinct emprunte de l' Aurore,
Ny autre object des cceurs enamourez :
Ce ne sont pas ny ces lyz, ny ces rotes,
Ny ces deux rancz de perles si bien closes,
C'est cet esprit, rare present des cieux,
Dont la beaute de cent graces pourveue
Perce mon ame & mon coeur & mes yeux
Par les rayons de sa poignante veue.

Ook hier heeft De Harduyn zijn doel scherp voor ogen gehouden. „Ces beaux
yeux" uit vers 4 heeft hij bewust onvertaald gelaten, omdat hij precies, en dit
in flagrante tegenstelling met zijn Frans voorbeeld, het gehele gedicht naar de
climax Wilde voeren van de laatste woorden „t'raeyssel uwer ooghen". Om dit te
kunnen doen, is hij trouwens nog op een ander punt van het origineel of geweken. Bij Du Bellay wordt de minnaar slechts getroffen door „cet esprit, rare
present des cieux" (v. 11), terwijl bij De Harduyn de minnaar overrompeld
wordt door „t'raeyssel" van Roosemonds „ooghen". Niet de kwaliteiten van de
geesr dus, maar de macht van de ogen palmen de minnaar in. Deze concretisering
is voor de priester-dichter De Harduyn toch wel merkwaardig. Du Bellay wees
hem de weg naar een meer vergeestelijkte verhouding, maar De Harduyn weigert
a.h.w. bewust de hem toegestoken hand, om heel nadrukkelijk en dit weer in
functie van de door hem geplande ogencyclus en in een ruimer verband van een
krans gedichten over „de weerliicke lief den", een heel wat minder geestelijke
liefdesverhouding te suggereren. Zo is de imitator voor de tweede maal bewust
afgeweken van zijn voorbeeld, om op die manier iets nieuws te creeren, lets dat
volkomen paste in het plan dat hij had met deze sonnettenkrans.
We moeten er ook nog eens nadrukkelijk op wijzen dat De Harduyn dit
gedicht, dat met sonnet IV een tweeluik vormt en slechts zijn volledige zin door
sonnet IV krijgt, uit een andere en oudere bundel van Du Bellay gehaald heeft.
Ook hieruit blijkt de zelfstandigheid en de inventiviteit van de creatieve imitator.
Er is nog een ander punt waar de bewerker los gekomen is van zijn voorbeeld.
In de twee gedichten samen van Du Bellay lezen we dertien (!) keer het woord
beau (of de verwante vormen beaux, belles, beaute en beautez) . De Harduyn is
er in geslaagd geen enkele keer het woord schoon of schoonheid te gebruiken.
Dit wijst nog eens op zijn onafhankelijkheid en zijn niet geringe taalvaardigheid,
maar tevens ook op een drang naar concretisering die we in veel van zijn gedichten aantref f en. Hij vervangt immers het vage, nietszeggende „beau" door
een veel concretere en meer tekenende bepaling, die bovendien, in tegenstelling
met Du Bellay, bijna steeds de invloed of het effect aanduidt, welke het bezongen lichaamsdeel uitoefent op de minnaar. Die concretisering bereikt trouwens
een prachtig hoogtepunt in vers 12 van sonnet V, waar De Harduyn het nogal
ongrijpbare van het Franse voorbeeld omzet in een zeer direct en aanschouwelijk
beeld.
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Aan die iichamelijke schoonheden voegt De Harduyn op eigen initiatief nog
twee elementen toe, nl. „cuskens" (v. 12) en „zoet-zurige spraeck" (v. 13), die
er eveneens toe bijdragen aan het gehele gedicht een veel dynamischer karakter
te geven. Deze nieuwe elementen dienden dan tevens ter vervanging van de
Franse pikanterieen uit de satire 0 beaux cheveux d'argent (v. 10 en 11) , die
natuurlijk in een dichtbundel van de priester-dichter Justus de Harduyn volkomen
ondenkbaar waren.
Tot besluit wil ik nog wijzen op een laatste, niet onbelangrijke uitbreiding bij
de imitator. Tot drie keer toe verwijst De Harduyn naar zijn jeugd : „ionckiaerigh hert" (S. IV, v. 2 ; S. V, v. 13) en „ieughd' " (S. V., v. 12). Dit
persoonlijke motief (bij Du Bellay volkomen afwezig), dat overigens als een
ref rein in de hele bundel terugkeert, beef t de dichter vooral bij het begin van
deze sonnettencyclus zeer nadrukkelijk naar voor willen schuiven. Het betrof
bier een voor hem zo belangrijk getuigenis, dat hij meende hiervoor het Franse
voorbeeld gerust te mogen verlaten en over te gaan tot een aemulatio. De
Harduyn had er immers behoefte aan, om welke reden dan ook, de lezer ervan
te overtuigen dat het in deze dichtbundel ging om gedichten, gemaakt „eertijts
in den bloeytijdt sijns levens" of .,inden eersten aanvanck sijnder Jonckheydt" ^.
Gent, 16 januari 1969.

F. A. J. DAMBRE

8 G. CAUDRON in zijn opdracht aan de Catharinisten van Aalst, in : De weerliicke lief den
tot Roose-Mond, p. 6 en 7.
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OP STALPARTS ZONNEN-DAGEN
Nu na de Madrigalia ook de Zonnen-dagen van Stalpart in een welbewerkte
tekstuitgave met commentaar 1 beschikbaar zijn gekomen, zal ter vermijding van
onnodig verder zoeken snelle bespreking van enkele moeilijke passages gewenst
zijn.
P. 52, 15/16 : het citaat uit Cassius Dio 37, 9, 1/2.
P. 53, 1 : de citaten uit Plinius, Naturalis Historia 2, 99 en Cassius Dio 47,
40, 2.
P. 55, 32 beroept Stalpart zich op Messiaanse prof etieen van heidenen „als
van Hydaspes, Mercurius, Trismegistus". Daarover zegt de commentator op
p. 22, 6/16: „Als eerste noemt hij een verder onbegrijpelijke Hydaspes. ...
Dan volgt Mercurius of Hermes .... Trismegistus is de naar Egypte gevluchte
Hermes, door de Egyptenaren That genaamd. ... Hierop heeft Stalparts derde
naam betrekking.". In werkelijkheid heeft Stalpart in het geciteerde slechts twee
autoriteiten bedoelen te noemen : 1. Hydaspes ; 2. Hermes Trismegistus. De
komma namelijk na Mercurius is er een uit de vele, die van bladzij tot bladzij
den modernen lezer met misverstand belagen. Hydaspes ziet op den wel in laathellenistischen tijd te plaatsen orakelsmeder H ystas pes, in een adem met Sibylla
genoemd o.a. bij Iustinus Martyr, Apologia 20, 1 en 44, 12 en bij Clemens
Alexandrinus, Stromata VI 5 (43, 1) (ed. O. Stahlin, Leipzig 1906, p. 453).
Verbonden met de rivier Hydaspes vinden wij den naam reeds bij Lactantius,
Divinae Institutiones 7, 15, 19 ; op hem gaat Stalpart, al dan niet rechtstreeks,
terug, zonder schrij f - of drukfout.
P. 56, 21 : het citaat uit Iustinus Martyr, Apologia 44, 12.
P. 67, 19/21 : ontleend aan Servius, niet aan Vergilius.
P. 67, aanm. 2 : de tien maanden ontleend aan Vergilius zelf (eclog. 4, 61) .
P. 73 str. 6, r. 2 Als het dose : `dan dit', d.i. `dan dit wesen' ; het is m.i. juist,
daar dese slaat op een subst., dat ntr. is.
P. 82 str. 6, r. 1 't Josaphatsche dal : in den uitleg ontbreekt verwijzing naar
Joel 3, 2.
P. 93 str. 3, r. 7/9 Een ... bad/ Van water nat/ En niet te min van tranen :
`een ... bad, nat van water en niet minder van tranen'.
P. 97 str. 1. r. 8 de jesse-blom : een verwijzing op p. 403 naar Jesaja 11, 1
zou nuttig geweest zijn, ook voor p. 100 str. 1, r. 2 min Jesse-lover.
P. 99 str. 7, r. 1/2 En hier mee na ghekommen/ In all's des Heeren wet:
m.i. een absolute constructie ; zo ook p. 369 str. 6, r. 1/2 En by den knecht
ontboo'n,/ Sprack.
1 JAN BAPTIST STALPART VAN DER WIELE, Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi, Op alle
de Zonnen-dagen Des Iaers, Ingeleid en van aantekeningen voorzien door DR. B. A. MENSINK,
met musicologische medewerking van DRS. J. A. J. BOHMER, Zwolle 1968 (Zwolse Drukken
en Herdrukken Nr. 61) .
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P. 126 str. 5, r. 7/8 Wilt ghy my dan beletten/ Te willen doen het ghene dat
ick magh : willen is m.i. niet overbodig, maar peen bewuste weergave van Matth.
20, 14 volo ... dare.
P. 134 str. 6, r. 1/4 't W's niet dan pure m^inne,, / Die hen bier hart en tongh/
Van vraghen en versinnen/ Sorghvuldiger bedwongh : te prefereren is de verbinding van sorghvuldiger vraghen en versinnen.
P. 153 str. 1, r. 13 Dit quaet ghedrocht : ghedrocht is onaantastbaar ; vgl.
WNT IV 631, 29.
P. 183 str. 1, r. 3 VerblUdt u: de zinspeling op Laetare zal tot een nietkathaliek waarschijnlijk niet voor str. 9, r. 3 doordringen.
P. 183 str. 1, r. 6/8 Want daer soo veel Loch overschiet/ En steect het op een
honderd vrinden/ Vhf, ses, te min of meerder niet: `... komt het op een 500
a 600 gasten meer of minder niet aan' ; vgl. p. 232 str. 7, r. 1 een vrou drie,
vier, '3 a 4 vrouwen'. Bron van Half Vasten is niet uitsluitend Joh. 6, 1-15 ; het
gegeven (str. 4, r. 4), dat de discipelen de 5000 schikten van honderd t' honderd
in ghelitten, stamt uit Marcus 6, 40 en selecteert zelfs daaruit ( per centenos et
quinquagenos ; vgl. Lucas 9, 15 quinquagenos) . Welnu, zo bedoelt de dichter,
bij een aantal van 50 zulke ghelitten steekt het niet op 5 of 6.
P. 191 str. 3, r. 4 hy knerste : 'hij knerste met de tanden' (Joh. 11, 33 inf remuit ; vgl. Job 16, 10 in f remuit contra me dentibus) . 'Doorliep hem een
huivering' zou de vertaling kunnen zijn van intremuit.
P. 197 str. 2, r. 1 Wat doen ... wy : kan alleen betekenen : twat gaan we
doen ? ; het vertaalt Joh. 11, 47 quid facimus ... ?.
P. 240 str. 3, r. 1/2 't Is haest ranch genoeg, wanneer/ Het wel genoeg is
misschien `het is al gauw snel genoeg, wanneer het goed genoeg is'.
P. 241 str. 6, r. 6 Van den ouden deessem reyn. : kan rechtstreeks teruggaan
op I Corinth. 5, 7 expurgate vetus fermientum, maar ook op de Paas-sequens van
Adam van St. Victor Zyma vetus expurgatur (in haar geheel afgedrukt o.a. bij
F. J. E. Raby, A History of Christian-Latin Poetry, Oxford 195 32, P. 353/354).
In Stalparts Seste Paesch-lied vinden wij allerlei verwerkt, dat herinnert aan
het vervolg der sequentie : in beide treden op Isac, Jonas, Joseph en Samson en
de Leeuw van Juda (uit Apocal. 5, 5) .
P. 243 Ref rein, r. 5/6 Dit 's den dagh, die den (d.i. 'dien de') Heer ons
heydt heeftt gestaeckt. : gebrekkige
gemaeckt (nl. `heeft'),/ En (nl. die) de droefheydt
wijze van uitdrukken, mogelijk ter weergave van v. 16/17 uit de Paas-sequentie :
haec est dies, quam fecit Dominus,/ dies n o s t r i d o l o r i s t e r m i n u S.
P. 243 str. 3, r. 1/5 Isac die geboden/ WUlen was te dooden,/ Komt te buys
weer na drie dagen/ Dat voor hem, als borrig, geslagen/ Was een jongen ram.
vgl. Adam van St. Victor 25/27 Puer, nostri forma risus,/ pro quo vervex est
occzsus,/ vitae signal gaudium. In de sequentie is type van Christus de ram,
borgtochtelijk ter dood gebracht ; Izak (d.i. `Lachen') symboliseert daar de
vreugde der verloste Kerk. Stalpart echter neemt Isac als type van Christus :
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beiden komen te buys weer na drie dagen. Misplaatst bij hem wordt nu de
borrig meer dan het feit, „dat Christus juist door te sterven terugkwam" .
P. 245/246 str. 8, r. 1/5 Komt den leeuw dan lovers,/ Die eerst om te roven/
Opgeklommen, uyt meedogen/ 't Hoo f d te rust had nedergebogen/ En de le'en
gestreckt : men moet bier, en eigenlijk reeds van str. 7, r. 6 af, niet meet denken
aan Richteren 14, 8/9, nog minder aan Ephes. 4, 8, maar aan Genes. 49, 9
catnlus leonis luda : ad praedam, f ili mi, ascendisti ; requiescens accubuisti ut
leo.
P. 247 Italiaanse tekst v. 9 Hoggin' ha nxostrato : tegen Hoggin', 'heden aan
ons' is geen bezwaar.
P. 251 str. 11, r. 1/2 IEsys Christus is den steen,/ En sin' wonden zUn de
eten. : hierop tekent de uitgever aan : „Vgl. Mt. 21, 42. Men lette weer op het
verstandelijke van de beeldspraak.". De appreciatie berust op verkeerde associatie. Wij moeten nl. niet vergelijken Matth. 21, 42 Lapidem, quem reprobaverunt
aedificantes,
icantes, hic factus est in caput anguli, maar I Corinth. 10, 4 Petra autem
eras Christus : steen (v. 1) is synoniem met rots (v. 5) ; de dichter zoekt te
schuilen in de spleten van een rots, niet in de reten van een caput anguli.
P. 255 str. 8, r. 1/8 : 't Was IESVS, soo men siet,/ Van wien dit was voorseyt./
1VE y sal gebreken niet,/ Soo lang als by my weydt ;/ Soo lang als sin' Genade/
Beslieren sal min' Paden,/ Soo 'n heb ick midts de dese/ Noch hel, noch doodt,
te vresen. : als commentaar lezen wij het volgende : „Men lette erop hoe persaonlijk en individualistisch het herdersmotief vanaf de 8e strofe wordt toegepast.
De persoonlijke band van Christus met de ziel, met `mij', overheerst in barok
en christelijk humanisme, niet de gemeenschap. ... ". Het waardeoordeel steunt
op misverstand. Blijkbaar meent de uitgever, dat v. 2 dit betrekking heeft op
hetgeen Ezechiel voorseyde (str. 6, r. 6) in wat voorafgaat (str. 6, r. 7 / str. 7,
r. 8) ; de verzen str. 8, r. 3 / str. 10, r. 6 zouden dan eigen woorden zijn van
Stalpart. In eerster instantie heeft hier de interpunctie misleid. Vergelijken wij
b.v. p. 261 str. 7, r. 7/8 Dit is de wet van Godts bestier./ Begeerdy 't daer, soo
der ftt het bier., dan zien we daar, dat v. 7 Dit vooruitwijst : `de wet, waarnaar
God bestiert, luidt als volgt : ...'. Zo oak op onze plaats. Van Jezus was het
volgende voorzegd, nl. door David : „Mij zal nets ontbreken, zolang als Hij,
Jezus, mij weidt" en nu heeft de verklaarder wel in str. 8, r. 3/4 Psalm 22 (23),
1 herkend, maar niet in str. 8, r. 5 / str. 10, r. 6 de paraphrase van het vervolg
van den Psalm : Paden <22, 3 semitas ; doodt < 22, 4 mortis ; stock < 22, 4
baculus ; roede < 22,4 virga ; een ta/el < 22,5 mensam ; heerelUcken kelck
< 22,5 calix ... praeclarus ; droncken < 22,5 inebrians. Het negenvoudige
ii k-m y-mijn' stamt alzo uit een citaat ; dit strekt zich over 20 regels nit : Matth.
22, 2/14 en Psalm 115 (116) , 3/4 blijven buiten spel.
P. 286 str. 11, r. 1/2 What reden hebstu dus te sl jpen,/ U plomp verstand op
Christus disch ! : object van s4 pen is niet „uw ganzeveren pen", maar U ('uw')
plomp verstand.
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P. 286 str. 13, r. 1 G' en soeckt maer knoo pen in de biesen : knoo pen of
knorven in de biesen is vertaling van het Latijnse nodum in scirpo ; vgl. Plautus,
Menaechmi 247 ; Terentius, Andria 941.
P. 292 str. 4, r. 5/6 Daer de sinnen in failgeren,l Is 't gheloof alleen de
boet: voor de verklaring van boet mag men niet uitgaan van 'baak', ` (kust)
licht', daar het Latijn heeft Ad firmandum.
P. 305 str. 6, r. 7 / 8 de boo pen/ Van haer ... eer : herinnert eerder aan Coloss.
1, 27 in vobis spec gloriae dan aan Hebr. 11, 1.
P. 337 str. 11, r. 3 jammersucht : m.i. 'liefde tot droefheid' (droefheid nl. om
de zonden) ; vgl. II Corinth. 7, 8/11.
P. 352 str. 6, r. 3/5 Want wat is Naim anders toch/ Als d' yd'len naem, en 't
schoon bedrog / Des werelds, die ons troost beloo f t : zinspeelt, vermoed ik, op
Hieronymus, Interpr. Hehr. nom. (CCL, Turnholti 1959, p. 141) 65, 14 Naum
consolatio live consolator en 65, 16 Naa pulchra.
P. 375 str. 6, r. 1/4 (Een vrouw, die reeds twaalf jaar aan bloedvloeiingen
leed, genas, Coen zij het uyterste van Jezus' kleed aanraakte.) Dit niet alleen :/
Maer tot vermaeck der Kercke/ Bleef in een Steen/ Noch lange jaren wercken/
't Gesoomd<e> kleed van Christus beeld. : bron van de legende is Eusebius,
Historia ecclesiastica 7, 18, 1/3. Deze verhaalt, dat de bewuste vrouw ( 1
rev aoO^Oooi^oav ) uit heidensen kring in Caesarea Philippi afkomstig was
geweest en, genezen, daarheen wedergekeerd. Nabij de toegangsdeuren tot haar
huffs nu stond in Eusebius' tijd (vandaar Stalparts noch lange jaren) c' 3nj2ov
Aui ou (Stalpart : een Steen) een bronzen Fxi .mw,ua van een vrouw, geknield
en de handen naar voren gestrekt, op een die smeekt gelijkend, en recht
ertegenover, uit hetzelfde metaal, een ander Exn .mw,ua (Stalpart : beeld), een
hoog opgerichte mannenfiguur, in een ( 12o c (Stalpart : kleed) ingetogen
omhuld en aan de vrouw de hand toereikend. Daar, bij diens voeten, uitgerekend
ri ; or roc (Stalpart : in ... Steen), groeide nu een merkwaardig soort
kruid, dat placht op te schieten, totdat het raakte aan den zoom ( -rov- x^oaa r ov )
van het dubbelvallend gewaad van brans en dan een tegengif werd voor
allerlei kwalen (vandaar Stalparts wercken). Dat mannenbeeld, zo zei men,
droeg de welgelijkende trekken van Jezus.
P. 376 str. 9, r. 7 Ondoet uw' schoot. : bij schoot, als reflecterende op Marc.
5, 28 vestimentum eius en 5, 30 virtutem, quae exierat de illo, denke men aan
de plooien van een gewaad, dat rijke gaven bergt.
P. 376 str. 10, r. 10 ponden : m.i. `geweldig gewicht' ; vgl. WNT XII 2,
3257, 26/40 en 52/67.
P. 377 str. 11, r. 1/2 het kleed/ Uw's lichaems : m.i. `het Heed, dat Uw
lichaam is'.
P. 377 str. 11, r. 5/9 Ja reyckt uw' hand, en waer de schoot/ Ons niet alleen
van sonden rood,/ iVlaer door de dood/ Van 't leven bloot, ,/ Wy waren stracks
very esen.: m.i. anders te construeren. `Ja, reik Gij ons Uw hand ; en al ware
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bij ons dan de schoot niet alleen scharlakenrood vanwege onze zonden [zoals
rood was de schoot der vrouw, quae erat in pro f luvio sanguinis], maar a1 ware
dan onze schoot door den dood zelfs van het leven ontbloot {d.i. zonder leven,
zoals de Talitha uit Marc. 5, 41 zonder leven was,}, wij zouden — mits Gij Uw
hand maar reikt ? — dra zij n herrezen.
Amsterdam.
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D. KUIJPER FZN.

BOEKBEOORDELINGEN
Twaalff studies. Met een lijst van zijn wetenschappelijke publikaties door S. F. Witstein. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies
nr. 29. Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 194 blz., f 31,-.

W. A. P. SMIT,

Deze bundeling van een aantal verspreide opstellen gebeurde op initiatief van
de commissie die te Utrecht gevormd werd om aan W. A. P. Smit bij zijn
aftreden hulde te brengen.
Het beeld van W. A. P. Smit als literairhistoricus wordt in wezen natuurlijk
bepaald door zijn hoofdwerk -- dat towel tekstedities als fundamentele studies
omvat - over Revius, Van der Noot, Vondel en Hooft. Door Twaalf studies
krijgt dit beeld evenwel een niet te verwaarlozen afronding en aanvulling.
Afronding van het beeld van de Renaissance-specialist. Want dat blijft Smit,
blijkens de lijst van de wetenschappelijke publikaties, die mej. Witstein als
beproefde medewerkster voorbeeldig heeft samengesteld. En blijkens de bundel
zelf. Hoofdschotel daarvan is immers de - uitverkochte - verhandeling van 1964
over Het Nederlandse Renaissance-toneel als probleem en taak voor de literatuurhistorie, waarvan de revolutionerende draagwijdte vrij algemeen wordt erkend.
Hoe graag zag men trouwens de daar geschetste taak uitvoeren door een ploeg
onder leiding van W. A. P. Smit zelf ! Daarnaast zijn er drie studies over aspecten
van Hooft, een over Opitz als vertaler van Nederlandse sonnetten, een over de
bronnen van Antonides' Y- stroom, en tenslotte de al te bescheiden betitelde en
geformuleerde Aantekeningen bj het proza van Cats, die nieuwe wegen wijzen
waarop m.n. mej. Witstein blijkens recent werk energiek voortgaat.
Maar ook aanvulling, in zover Twaalf studies getuigenis aflegt van een mime
veelzijdigheid. Veelzijdigheid, om te beginnen, t.a.v. de periodes van de literatuur. Bijzondere aandacht verdienen in dit opzicht de studies over Schmidt
Degeners De poort van Ishtar en N. P. van Wyk Louws Die Swart luiperd.
Schmidt Degeners stuk, een van onze merkwaardigste versdrama's, maar een
moeilijk, paradoxaal, irrationeel complex, is gewoon niet meer denkbaar zonder
Smits zeer verhelderende interpretatie. Anderzijds blijkt uit de bundel, onder
inachtneming mede van het hoofdwerk, ook veelzijdigheid t.a.v. de genres.
Smits belangrijkste prestaties betref f en Revius' en Hoof is lyriek en Vondels
drama. Maar ook aan het epos en aan het proza heeft hij belangwekkende verkenningen gewijd, b.v. de belangrijke, in Etudes germaniques verschenen ordening
van het 18e-eeuwse bijbelse epos, de voormelde peiling van Cats' proza en de
vermannelijkende interpretatie van Feiths Julia.
Mij is speciaal opgevallen Welk aandeel het team-work in deze opstellen heeft.
Vaak zijn ze de neerslag van werkcolleges voor candidaten, waarbij een echt
team van professor en studenten een thema te lijf gaat, meestal met zeer appreciabele resultaten. Het aandeel dat de studenten in die resultaten hebben genomen, wordt telkens uitdrukkelijk vermeld - heel sympathiek.
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Het spreekt tenslotte wel vanzelf dat ook deze studies gekenmerkt zijn door
de scrupuleuze nauwgezetheid, de intellectuele eerlijkheid, de openheid en de
bescheidenheid, die men bij Smit moet bewonderen, ook als men het op sommige
punten niet met hem eens is. Menselijke kwaliteiten, die naast de verstandelijke,
van belang zijn en voor de literairhistoricus en voor de hoogleraar.
L. RENS

Literatuur-historie b ?j een Meilied van Hooft. Afscheidscollege
gegeven op woensdag 11 december 1968 bij zijn aftreden als hoogleraar
in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde aan de rijksuniversiteit
te Utrecht. Van Gorcum & Comp. N. V., Assen, 1968, 30 blz., f 2, 2 5 .

W. A. P. sMTT,

Dit afscheidscollege van de grote literairhistoricus, die om gezondheidsredenen
is moeten aftreden, bestaat uit twee vrij verschillende delen. In het eerste geeft
de auteur zijn credo weer wat de literairhistorische methode betreft. Hij stelt
het historische lezen, op basis van het zich inleven in een andere tijd, voorop als
het „eerst-nodige en ... meest-essentiele" (blz. 8) en wijst het perspectivisme
van Wellek en Warren af. Echt historisch lezen zou onmogelijk zijn ? Toch niet
minder mogelijk dan het zich inleven in een andere persoonlijkheid, wat gevergd
wordt voor de studie van contemporain werk. Het onderzoek naar de waarderingsgeschiedenis, waarop het perspectivisme berust, is iets heel anders dan „de
verklarende interpretatie van (een) werk vanuit de literaire en historische situatie
waarin het is ontstaan" (blz. 7) . Het biedt trouwens het gevaar dat men bij de
evaluatie-van-nu blijft stilstaan. Tenslotte ziet Smit in het poetisch ideaal dat
Wellek en Warren als een snort absoluut begrip voorzweeft, eerder een postulaat
dan een aantoonbaar felt. In dit positiekiezen verschijnt hij natuurlijk als een
exponent van zijn generatie.
In het tweede deel brengt hij dan een grondige en omvattende interpretatie
van De Min met pricken van zUn' strael. Het gaat bier om een Meilied, gepubliceerd in 1636, en geschreven in de beste pastoraal-amoureuse, dus tevens mede
petrarkistische traditie. Achtereenvolgens onthult Smit hoe Hooft, als waarlijk
groot dichter, de voorgeschreven beelden en stijlfiguren functioneel weet te
maken ; dat het gedicht in werkelijkheid uit de lente van 1623 dateert ; dat het
waarschijnlijk voor Christina van Erp is geschreven en verband houdt met biograf ische gegevens. Met zijn gewone prij zenswaardige voorzichtigheid concludeert
de auteur het als aannemelijk „dat Hooft's Majliedt achter de pastorale aankleding
een belijdenis van nieuwe levensaanvaarding verbergt (na het overlijden van de
elf j arige oudste noon – LR) en een beroep op Christina daarin mee te gaan"
(blz. 23). Een schitterende demonstratie van de methode.
L. RENS
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De nieuwe taalgids, W. A. P. Smit-hummer, Wolters-Noordhoff, Groningen,
1968, 148 blz., f 6,95.
Deze bundel literairhistorische studies werd aan Prof. W. A. P. Smit bij diens
afscheid te Utrecht aangeboden door oud-studenten en vrienden. Hij beslaat alle
periodes van onze literatuur.
W. P. Gerritsen gaat Het spoor van de viervoetige locusta bij Maerlant na en
belandt tenslotte bij een misinterpretatie van een Aristotelische tekst.
S. A. P. J. H. Iansen heeft het over Geheiligde heidense muziek bU Matth js
Castelein en Jean 1Vlolinet, terwijl S. J. Lenselink het waarschijnlijk maakt dat
niet Hebreeuwse, maar Latijnse teksten de werkelijke bronnen waren voor
Marnix' psalmberijmingen en bijbelvertaling.
De Gouden Eeuw neemt bier veel plaats in. S. F. Witstein schetst in een
merkwaardig artikel het Portret van een dichter bj Cats na, C. A. Zaalberg
brengt enkele ontromantiserende Retouches aan het beeld van Bredero aan, en
L. Strengholt toont ons Revius als sterk persoonlijk petrarkisant. Twee gedichten
van Huygens, nl. Grill en Vryery worden besproken respectievelijk door P. E. L.
Verkuyl en W. Vermeer. Een heel interessante bijdrage in het Frans levert
J. Voisine over de verhoudingen tussen Rotrou's Sosies, Th. Heywoods Silver
Age en de Amphitryon van de Haagse humanist Isaac van Damme. Allicht nog
belangrijker zijn de Uren met Luyken, waarin Karel Meeuwesse nagaat wat deze
dichter te danken heeft aan de katholieke spiritualiteit der 17e-eeuwse Zuidelijke
Nederlanden.
A. M. C. van Schaik-Verlee brengt correcties aan op de totnogtoe geldende
biografie van Rotgans, terwijl C. M. Geerars en W. van den Berg aandacht
vragen voor minder bekende figuren als F. J. van Overschie en F. J. van Winter
Tromp. W. Drop handelt over Piet Paaltjens als parodist.
Het boek wordt afgesloten met drie studies i.v.m. de twintigste eeuw : een van
J. van der Steen over dageraadsliederen, een onthullende analyse door A. L.
Sotemann van M. Nijhoffs De moeder de vrouw, en een stukje van Gerard
Knuvelder over Beeldende woorden bU Paul de Wispelaere.
Alles samen een belangwekkende bundel die tot een passende hulde aan Prof.
Smit is uitgegroeid.
L. RENS

Ethiek en Moraal bij P. C. Hoo f t, Twee Studies in renaissancistische Levensidealen. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies
nr. 18, Tjeenk Willink, Zwolle 1968, 268 blz., f 24,- geb.

FOKKE VEENSTRA,

Inderdaad twee, vrij ver uiteenliggende studies. De eerste heet Aristocratische
Moraal en behandelt een facet van de Geeraerdt van Velsen. De tweede, De mens
en z jn wereld in het goddel^k plan, is een interpretatie van het (in bijlage

voorbeeldig naar het hs uitgegeven) gedicht Dankbaar Genoegen van 1627.
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Toch hebben beide de onderzochte problematiek en de gevolgde methode
gemeen. Het gaat de auteur vooral daarom, een aantal sleutelwoorden uit de
behandelde werken juist te verstaan, d.i. de juiste inhoud die ze in Hoofts tijd
hadden, te achterhalen, en aldus telkens een facet te reconstitueren van die
zeventiendeeeuwse ideeenwereld, die zeer grondig van de onze verschilde.
Concrete invloeden zoekt Veenstra dus niet op te sporen. Hij gaat vooral de
geest van de tijd na, de ideeen die in Hoofts tijdperk algemeen opgang maakten
en de hele ontwikkelde maatschappij doordesemden. Hij beschikt daartoe over
een rijke bibliotheek van 17e-eeuwse wereldbeschouwelijke werken, waarin hij
naar definities van door Hooft gebruikte woorden, naar parallellen met
Hooftiaanse voorstellingen zoekt. De resultaten van die methode zijn treffend.
Geeraerdt van Velsen steunt op een hele ethica die cirkelt om de begrippen
adel en eer. Na nauwkeurige ontleding hiervan blijkt dat de aristocratische moraal
der 17e eeuw op een verbinding van middeleeuws met antiek gedachtegoed
steunde, die in de eigentijdse context der hoven was uitgewerkt en door de
patricische elite van de republiek der Verenigde Nederlanden werd overgenomen.
Daarenboven krijgen we een nieuw inzicht in de rol van de dramatis personae
Floris V en Geeraerdt van Velsen ; alleen de laatste kan, aldus Veenstra, beschouwd worden als de dramatische held, die ten vat komt door zijn monomaan
streven naar recht, waarbij hij niet alleen in onrecht, maar in het rijk van de
duivel terechtkomt.
Bijzonder mooi is de studie over Dankbaar Genoegen, een gedicht dat voor
het juiste inzicht in Hooft en zijn wereld van het hoogste belang blijkt. Geschreven na de dood van Hoofts eerste vrouw, van kinderen en verwanten, en in de
gespannen periode van twijf el omtrent Leonora Hellemans' ja-woord, is het
a.h.w. een reactie van de redelijke, en aldus tevens godsdienstige bezinning op
het leven, tegen een stemming van rouw en levensmoeheid. De rede brengt
Hooft ertoe in te zien dat hij ondanks alles reden heeft tot dankbaarheid en
vreugde om de plaats die Gods voorzienigheid hem, als individu P. C. Hooft
en als mens, mikrokosmos en beeld van God, heeft verleend in een volmaakt
geordende wereld. Zeer genuanceerd worden de verschillen tussen dit optimistische wereldbeeld en dat van Calvijn en een andere christelijke traditie in de
17e eeuw aangegeven.
Formeel is Veenstra's werk voorbeeldig te noemen (alleen de regelvolgorde
in het Lemnius-citaat op blz. 164E-165 is niet in orde) . Dankbaar mag men zijn
om de aantekeningen, de bibliografische vooral, de index van besproken en aangehaalde plaatsen uit Hoofts oeuvre en de algemene index.
Een opmerking zou ik willen maken i.v.m. het probleem van de dramatische
held in Geeraerdt van Velsen. Hier laat Veenstra zich al te uitsluitend leiden
door het ene, ethische aspect dat hij onderzocht heeft en verliest hij de vele
andere facetten van dit zo rijke treurspel uit het oog ; het spel van het noodlot,
de wisselvalligheid van de fortuin, de Senecaanse imitatie e.d.m. Hij stelt de
titelfiguur natuurlijk niet zonder goede gronden voorop. Maar hij gaat m.i. in
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zij n negatieve interpretatie van Floris V te ver. Hij noemt de graaf een schelm,
een schurk, die „als zodanig ... niet de hoofdfiguur van een treurspel (kan)
zijn" (blz. 85), „wiens ondergang als een gerechte straf door de toeschouwers
moest worden ervaren" (blz. 92) . Het lijdt geen twijfel dat Floris als een
onrechtvaardige heerser, als een tiran wordt voorgesteld, tegen wie verzet
gerechtvaardigd is. Maar tegenover de mechanische rechtlijnigheid van de
wraakbezeten Velsen staat, dat bij Floris een psychologische ontwikkeling is
waar te nemen, dat alleen bij hem anagnorisis en peri pateia plaats vinden, dat
aan hem de exitus in/ elix zich voltrekt, dat de vrees en het medelijden die tot de
katharsis aanleiding moeten geven, met Floris en niet met Geeraerdt verband
houden.
Ik vraag me of of het probleem nu al oplosbaar is. Geeraerdt van Velsen is
een vroege tragedie, typisch voor een overgangsperiode. De toen geldende
standaarden, de typologie van dat vroege drama zijn nog onvoldoende onderzocht.
Intussen ben ik veeleer geneigd, in Geeraerdt van Velsen een dubbele, tegengestelde beweging te onderkennen : Geeraerdt, die in zijn koppige, trotse, verblindende wraakzucht uit een positie van recht en eer in onrecht en schande
terecht komt ; Floris, die uit een vroegere verblinding door andere hartstochten,
ingevolge lotswisseling en vernedering tot inzicht komt, en gelouterd een dood
ondergaat die zijn vorstelijke stelling niet onwaardig is. In het perspectief van
die ontwikkeling kan ik niet geloven dat Hooft bij het uitgangspunt Floris
zomaar als schurk zag.
L. RENS

Vondelstudies, overzien en ingeleid door
Prof. Dr. L. C. Michels, De Fore!, Rotterdam 1968. 432 blz., geb. 465 fr.
(voor Belgie wordt de verkoop behartigd door de uitgeverij De Branding,
Antwerpen) .

P. DR. MAXIMILI,ANUS U.F.M. CAP.,

Op 28.10.1963, 79 jaar oud, overleed Pater Maximilianus, doctor h.c. van de
Nijmeegse universiteit, buitenlands erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde, en auteur van een omvangrijk oeuvre, bestaande vooral
uit cultuur- en literairhistorische studies. Deze studies, door vakmensen zeer
gewaardeerd, lagen evenwel verspreid in vaak moeilijk toegankelijke tijdschriften. Het is dan ook zeer verheugend, dat de belangrijkste ervan, voor zover aan
Vondel gewijd, thans in boekvorm gebundeld werden. Een groot gedeelte was
door de auteur zelf reeds klaar gemaakt ; niemand minder dan Prof. Michels
heeft de tekst aangevuld en overzien.
De keuze kon uiteraard niet uitputtend zijn, zelfs niet wat de Vondelstudies
betref t ; gelukkig heeft de bezorger de ontbrekende stukken met vindplaatsen
in de inleiding vermeld. Gebracht worden bier bijdragen over de invloed van
Ovidius, van Horatius en vooral over die van Vergilius op Joannes de Boetgezant ; over de inwerking van Thomas van Kempen, Bellarminus en Lessius ;
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over de bronnen van enkele beroemde reien en f ragmenten ; over de gedichtencyclus voor de claris Anna Bruining, een nichtj e van de dichter ; tenslotte het
bekende en algemeen hoog gewaardeerde `Lucifer' en de Franciscaanse School
dat door W. A. P. Smit in Van Pascha tot Noah werd beschouwd als ,,op dit
ogenblik ... het laatste woord" over het theologische standpunt dat Vondel voor
de uitbouw van zijn meesterwerk had ingenomen. Deze artikelen zijn allemaal
bijgewerkt en dus `up to date'.
Zeer duidelijk komt bier overal de grote kracht van Pater Maximilianus tot
uiting : zijn buitengewoon grondige kennis van Vondels werk en, daarenboven,
van de klassieke Romeinse dichters, met wie hij vertrouwd was als een geleerde
uit de bloeitijd van het humanisme. Daardoor is hij, enerzijds, een onvergelijkelijk beluisteraar geworden van ook de fijnste thematische echo's doorheen
Vondels werk ; Gedichtencyclus voor Anna Bruining is in dat verband een
typisch voorbeeld. Anderzijds heeft hij klassieke bronnen aangewezen, waaraan
zelfs zeer opmerkzame en beslagen voorgangers voorbijgegaan waren ; dank zij
zijn zeldzame eruditie kan hij bier zo verf ij nd te werk gaan, dat hij zelfs in
bepaalde beelden en wendingen invloedscontaminaties kan onderkennen en
analyseren. Dit werk geeft overal blijk van speurzin, accuratesse en spitsvondigheid. Misschien ontsnapt het niet helemaal aan het gevaar, bier en daar betekenissen en samenhangen hineinzuinterpretieren, zoals in de vele passussen die
ietwat kunstmatig met het kloosterleven en vandaar met Anna Bruining in verband worden gebracht. Ook kan het een gewaagd spel worden, in een bepaald
beeld b.v. het aandeel van Horatius van dat van Ovidius te willen onderscheiden ;
want zowel latiniteit als Renaissance hadden hun gemeengoed. We! zorgt Pater
Maximilianus er steeds voor (wat sommige vroegere positivistische onderzoekers
wel eens nalieten) , crop te wijzen hoezeer Vondel alle invloeden persoonlijk
verwerkt en, in zijn hoogsteigen poetisch universum geintegreerd heeft.
De zopas gemaakte reserve valt evenwel helemaal weg, waar we Pater Maximilianus de sporen zien nagaan, die bepaalde theologische opvattingen, bepaalde
theologische werken bij Vondel hebben nagelaten. Hier heeft hij gloednieuwe en
baanbrekende bijdragen geleverd, vaak de basis voor nieuwe, verrassende interpretaties gelegd. Vooral van dit werk kan gezegd worden, dat het onze kennis
van Vondel, zijn werkwijze, zijn oeuvre en de achtergronden ervan aanzienlijk
verdiept en verrijkt heeft. De besproken bundel mag dan ook beslist nergens
antbreken waar aan Vondelonderzoek gedaan wordt of kan worden.
L. REVS
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en L. PH. RANK, Bacchus zjn leven verteld en verklaard
door dichters, mythografen
en en geleerden, deel I, Utrechtse Publikaties
voor algemene Literatuurwetenschap, 12/A, Athenaeum – Polak en
Van Gennep, Amsterdam 1968, 160 blz.

J. D. P. WARNERS

De geleerde kommentators van Daniel Heinsius' Bacchushymne (Zwolse dr. en
herdr. nr. 53, 1965) J. D. P. Warners en L. Ph. Rank geraakten door de instudering van het gedicht zelf zozeer in de ban van de mysterieuze Wijngod, dat ze
even uitgebreide filologische speurtocht ondernamen naar de bronnen van de
Bacchusliteratuur. Zo werden ze met een onvermoed rijke achtergrond van
Bacchusinterpretaties gekonfronteerd en besloten hun onderzoek in twee specifieke richtingen in to stellen : enerzijds naar de mythografen, anderzijds naar
de franse en neolatijnse 16de-eeuwse dichters die Heinsius ten dele hebben
geinspireerd.
In een eerste nu verschenen deel (Bacchus I) behandelen ze de Bacchusmythografen (d.z. drie klassieke schrijvers, enkele middeleeuwse geleerden, renaissance-onderzoekers van de mythologie en geleerden uit de 17e eeuw), daarbij
vooral aandacht wijdend aan de methoden van hun mythenonderzoek. Het is een
boeiend overzicht geworden inleidend in een voor velen onbekend gebied, getuigend van ongemene belezenheid en grondige studie, waarbij de lezer tevens
verbaasd en geamuseerd opkijkt naar al het zonderlinge dat in eeuw na eeuw
in de hersens van denkers en dichters kon worden gebroed.
In het inleidend hoofdstuk, gewijd aan klassieke dichters en auteurs, komt
Euripides het eerst aan de beurt, wiens diepzinnig Bacchanten-treurspel als literair
en religieus hoogtepunt van de Dionysusliteratuur wordt geinterpreteerd met
nadruk op de gegevens die latere schrijvers hebben beinvloed : het verrukkelijke
van de nieuwe godsdienst, de attributen en de eigenschappen van de god, de
dionysische uitzinnigheid en de door wijn gewekte bevrijdende wonderen. Dan
volgen Ovidius met zijn omstandige maar van de oorspronkelijke tragiek ontdane
Bacchusverhalen en de historicus-mythograaf Diodorus Siculus uit de eerste eeuw
voor Chr. met zijn natuurkundige mythenverklaring, die beiden voor renaissancedichters bijzonder inspirerend zijn geweest.
De grondslag van de middeleeuwse belangstelling werd gelegd door Fulgentius
(ca. 500) in wiens handboek „Mythologiarum libri tres" de eigennamen der
goden etymologisch en allegorisch worden verklaard en hun een menselijke
herkomst wordt toegeschreven. De zg. „Scriptores rerum mythicarum", d.z. de
mythografen Vaticanus I, II en III, borduren daar verder op : de eerste in een
schoolboek met inhoud van de mythen, de tweede in een reeks mythische verhalen die de menselijke herkomst van de goden beklemtonen, de derde bouwend
op meer uitgebreide mythenkennis godensignalementen en Bacchusbijnamen verzamelend, Bacchus als bevrijder van armen en slaven, en het wijnfeest als
vruchtbaarheidsritus voorstellend. – Ovidiusverhalen die de middeleeuwen bij
voortduring hebben geboeid werden door drie kleinere Ovidiusuitleggers van
kommentaar voorzien : Arnulf van Orleans (einde 12e eeuw), die de Bacchus41

geboorte- en de Pentheusmythe behandelt ; Johannes van Garlandia (1195-1272)
die de mythische verhalen als bemanteling van verborgen waarheden beschouwt
en hun intentio moralis opzoekt ; en Giovanni del Virgilio, vriend van Dante.
– De veertiende eeuw levert in de „Ovide moralise" van een minderbroeder een
diepzinnige christelijk geinspirerde interpretatie die in de heidense verhalen een
ondergrond van christelijke waarheid ontdekt en in Bacchus overeenkomst met
Mozes, alsmede een prefiguratie van de komende Christus ziet. Eenzelfde christelijke interpretatie kenmerkt het „Reductorium morale" van de encyclopedisch geleerde Parijse benedictijn Petrus Berchorius (1290-1362), die in zijn vijftiende
boek „De formis figurisque deorum" naar de morele betekenis van de mythen
peilt in de mening dat morele waarheid onder de schors van de verbeelding
zowel bij klassieke dichters als in de Bijbel te vinden is ; hij beroept zich daarbij
op Rabanus Maurus (786-856) die stelde dat het „de taak van de dichter is het
gebeurde in andere vormen te gieten met een zekere maat van decorum en met
behulp van zijdelingse allegorische voorstellingen". De methode van deze moraliserende mytheninterpreet bestaat erin een mythologisch gegeven te kiezen dat
naar zijn bedoeling aansluit bij een Bijbeltekst en het dan van uit een bijbelse en
mythologische voedingsbodem moralistisch te verklaren ; in de overtuiging dat
het ware geloof met heidense voorstellingen wordt omweven, komt hij aldus tot
een Bacchus-Christus c arallelisme, waarbij de wijn een belangrijke plaats inneemt.
De renaissance-mythograf en bestudeerden daarna bun voorgangers en beperkten zich ertoe bun nu door de boekdrukkunst in bredere kringen verspreide
disparate gegevens zonder kritische zin in lange met citaten en opmerkingen
gekruide opsommingen enigszins te ordenen : Boccaccio (1313 -1375) deed het
in zijn reuzenwerk „De genealogia gentilium deorum" (15 boeken waaraan hij
15 jaar had gewerkt !), in het 14e deel ervan ook nog uitweidend over de taak
van de dichters en de waarde van de mythologie ; Giraldi (1479-1552), de
pur-sang renaissance-mythograaf, in zijn „De deis gentium varia et multiplex
historia" (1548), waarin hij bijzondere belangstelling aan de dag legt voor de
bijnamen van de goden die hij met enorme kennis etymologisch verklaart en in
alfabetische volgorde rangschikt ; en Natales Comes in zijn ordeloos saamgestelde,
herhaaldelijk herdrukte en vertaalde tiendelige „Mythologiae, sive explicationes
fabularum" (1551), waarin hij zonder christelijk-allegorische uitleg of diepzinnige bespiegelingen losweg uit de Ouden citeert en in Bacchus niets anders
ziet dan de wij n.
Komt dan de zeventiende eeuw. Geleerden volgen nu een nieuwe richting ;
verband leggend tussen mythologische verhalen en oud-testamentische geschiedenissen, ontdekken zij in de mythologie een verwrongen bijbelse waarheid en
goddelijke openbaring. Terwijl de renaissance-mythografen enkel op kennis van
de Oudheid steunden, zoeken zij een christelijke uitleg en passen daartoe de
komparatistisch-etymologische methode toe. De naar Leiden uitgeweken Engelse
^ redikant H. Sanford (f 1607) in zijn „De descensu Domini Nostri Jesu Christi
ad Inferos libri quatuor" (1611), waarin hij de letteromzettingmethode gebruikt
42

onder invloed van Becanus (een oorspronkelijke paradijstaal) uitgaat van een
eindeloze wederzijdse beinvloeding van godsdiensten en talen, aldus een BacchusMozes en een Bacchus-Christus identificatie suggereert en stelt dat de God der
joden in mythologische schijnvormen aan de Grieken bekend moet geweest zijn.
Daniel Heinsius (1580-1655) ontwikkelt in zijn verhandeling over Nonnus,
de Belief de auteur uit zijn jeugd, „Aristarchus Saser" (1627) op zijn beurt taalvergelijkende bespiegelingen, en in Bacchus een „tranenrijke" god ziende, ontdekt
hij een samenhang tussen de Dionysusdienst en de „tranenrijke" tragedie.
Vossius (1577-1649) publiceert een der belangrijkste mythologische werken
uit de 17e eeuw. In zijn „De Theologia gentili" (1641) gaat hij uit van de geschiedenis van Mozes die hij met contemporaine gegevens aanvult en stelt dat
in het oud-testament de oorsprong ligt van de Griekse mythologie, die de waarheid ten dele handhaaft en ten dele vervaagt ; ook hij ontdekt een BacchusMozes vereenzelviging en wijst op een innerlijke eenheid van Bijbelverhaal en
mythologische overlevering.
De Franse predikant S. Bochart (1599-1667) ten slotte ontwikkelt in zijn
,,Geografica sacra" (1647) aanvullende gegevens bij Heinsius en vooral Vossius
(die hij „viros summos" noemt), legt nog verband met het Hebreeuws en konkludeert dat de mythendichters heel wat aan de H. Schrift hebben ontleend.
Uit dit gevarieerde, over veel eeuwen gespannen overzicht (waaraan nog een
interessante bibliografie is toegevoegd) moge blijken met welk een aanwinst aan
inzicht in de door talloze mythografen doorvorste mythologische doolhof de
auteurs ons hebben verrijkt. Met spanning zien we deel II te gemoet, waarin zij
ons naar de rechtstreekse literaire bronnen van Heinsius' Bacchushymne zullen
leiden.
Sn

O. D AMBRB

Daav moet veel strjds gestreden zjn. Dirk Rafaelsz
Camphuysen en de Contraremonstranten. Een biografie. J. A. Boom en
Zoon, Meppel, 1967, VIII + 272 blz. + 7 ill. buiten de tekst.

DR. H. G. VAN DEN DOEL,

Het levensverhaal van Campuysen is de laatste zeventig jaar al verscheiden malen
herschreven. Allereert door L. A. Rademaker in de voor zijn tij d voortref f el ijke
en nog steeds onmisbare dissertatie Didericus Camphuysen (Gouda 1898) . Het
is oververteld o.a. door C. H. P. Meijer in het Nieuw Ned. Biogr. I"oordenboek
(II 1912, k. 293-298) ; J. te Winkel, Ontwikkelingsgang (III 1923, blz. 300310) ; G. A. v. Es (Gesch. van de Lett. der Nederlanden (IV, blz. 33-42) en
K. Heeroma, Ts. voor Ned. Taal- en Letterk., jrg. 68 (1951), blz. 1 -30. Zij
alien, benevens Petrus Rabus (1683) in de 17e eeuw, en nu weer Camphuysens
jongste biograaf, baseren zich, aanvullend en corrigerend, op de in handschrift
overgeleverde biografie van de 17e-eeuwse „reformateur" Barend Joosten Stol
(1665 ?) : voor het eerst en ook voor het laatst afgedrukt door Rademaker,
tap., blz. 255-283. Iemand heeft met een latere hand bij de in Friesland be43

waarde kopie opgetekend : „beschreven uit den mont van Camphuisens eijgen
vrouw, wonende toentertijt bier tot Amsterdam op de linde graght". Hoe belangrijk ook als bron, het moet uit een oogpunt van objectieve literatuurgeschiedenis
eerder een hagiografie (van „desen christelijken campioen") dan een biografie
genoemd worden. Er resten nog enige archivalia en wat brieven, maar er is geen
enkele andere bron waardoor men zijn figuur op andere wijze belicht zou kunnen
zien. Stol heeft Anna van Allendorp, tenminste zeventig jaar oud en al bij na
veertig jaar weduwe, geinterviewd. Haar herinneringen kunnen niet anders dan
gekleurd geweest zijn. Stol zelf was blijkens zijn gebrekkig Nederlands weinig
ontwikkeld ; als ijverig doopsgezind collegiant een vereerder van dit „excempel
(soo in verstant, als godvrugtigheit) onder de Kristenen", was hij allicht bevooroordeeld. Vervelender voor alle latere biografen die Stol's relaas gebruikt hebben,
Van den Doel incluis, is dat hij in twee andere gevallen beschreven wordt als
iemand die andermans gevoelens niet juist weergaf en veelal steunde „op ongefundeerde praatjes en geruchten", vgl. H. F. Wijnman, NNBW (1933), k.
982-983, en C. B. Hylkema, Re f ormateurs (dl. I en II, Haarlem 1900-1902).
Eigenlijk hebben we deze getuigenissen niet eens nodig: men leze maar eens
het fabuleuze verhaal van de nacht- of kerkuil, die als een voorbode van de
calvinistisch kerkuilen, op klaarlichte dag „door de glazen vloog en op zijn
lessenaar zittende hem met arendsogen ging zitten aankijken" (Rademaker a.w.,
267) . Kortom, alles wat Stol meedeelt en wat niet op andere wijze gedocumenteerd kan worden, moet met de uiterste voorzichtigheid behandeld worden.
Van den Doe! begint met een inleidend hoofdstuk, getiteld „Traditie en
Vernieuwing". De in deze titel genoemde begrippen kunnen m.i. niet toegepast
worden op de godsdiensttwisten in de eerste decennia van de zeventiende eeuw.
Het gaat in deze strijd om controversen die al vele eeuwen oud waren, tegenstellingen die teruggaan tot de tijd van Pelagius en Augustinus en tot de aloude
strijd om het caesaropapisme. De schrijver ziet ook wel het betrekkelijke van de
termen traditie en vernieuwing, maar gebruikt daarnaast betitelingen als progressieven en conservatieven, linker en rechter vleugels, die anachronistisch aandoen
en dus misplaatst zijn. Even verwarrend is het voortdurend gebruik van kwalificaties als „strenge" of „ekstreme" calvinisten. Als deze epitheta meer zijn dan
pleonasmen, mag men verwachten dat er ook een calvinisme-puur of een mild,
gematigd calvinisme aan de orde gesteld wordt. Slechts in een zin schemert daar
iets van door, als VdD schrijft : „hoewel de „nationaal-gere f ormeerden" in zekere
zin ook kalvinisten waren en zich gaarne gereformeerd noemden". Men krijgt
dan de tegenstelling tussen „ekstreem" en „in zekere zin", d.w.z. enigermate
calvinist. Niet alleen deze schrijver maakt zich schuldig aan begripsverwarring :
de terminologie van de historici in het algemeen wordt in dezen gekenmerkt
door een grote onduidelijkheid. De term. „calvinist" was een sektenaam die door
andersdenkenden gebruikt werd en door epitheta als „fel", „streng", „extreem"
en „ultra" en door verbasteringen als „kalvers" extra werd aangescherpt. Nergens
ter wereld (tot op de huidige dag toe) hebben de kerken die uit de reformatie
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van Geneve voortgekomen zijn, zich naar de mens Calvijn genoemd : zij lieten
de horizon van hun denken uit principe niet bepalen door een mens. Ze noemden
zich, omdat zij de pretentie hadden een herleving veroorzaakt te hebben van de
ene, heilige, algemene kerk : reforme, gereformeerd (sedert de 18e eeuw ook :
hervormd) , reformed, reformiert, en voorts naar hun systeem van kerkregering :
presbyterian. (Hier doet het spraakgebruik van de 19e-eeuwse neo-calvinist Abr.
Kuyper niets aan of : voor hem en zijn volgelingen was het gebruik van de naam
„Calvinist" slechts een stri, dkreet) . P. C. Hooft gebruikte, om de verschillende
soorten protestanten te onderscheiden de namen Luthersen, Calvinischen (men
ziet, hoe neutraal) en Mennonieten : of geleid van drie leidende reformatoren.
De situatie is dus zo : alien die niet katholiek of „dissenter" waren, behoorden
tot de publieke, d.i. de (Christelijke) Gereformeerde Kerk. Ook vele libertijnen,
omdat ze anders geen overheidsfunctie konden bekleden. En ook de remonstranten
waren gereformeerden en wilden dit blijven : tot vandaag de dag beet de uit de
breuk van 1618-1619 voortgekomen kerk: de Remonstrants Gereformeerde
Gemeente.
In die gereformeerde kerk echter waren van meet aan twee stromingen. In
zekere zin zit dat al opgesloten in de twee belijdenisschriften die in 1571 als
„formulieren van enigheid" aanvaard werden : de Heidelbergse Catechismus
(meer bijbels-soteriologisch van karakter), waarin noch de predestinatie noch de
theocratie geleerd worden, en de Confessio Belgica of Nederlandse Geloof sbelijdenis (meer intellectualistisch-speculatief), waarin dit wel het geval is. Daar
men wel uit het eerste formulier, ingedeeld in 52 „zondagen" moest preken,
maar niet uit het tweede, had men de beruchte strijdpunten nooit op de kansels
behoeven te brengen. Beide partijen, zowel degenen die voor de predestinatie en
de theocratie waren, als degenen die er tegen waren, hebben toch vaak op felle
wijze deze kwesties voor het forum van het kerkvolk gebracht. Daardoor is een
toespitsing van de problemen ontstaan die tot de betreurenswaardige breuk heeft
geleid. Globaal gezien zijn er in de 16e eeuw onder de gereformeerden twee
groepen, stromingen, nuances geweest, naar gelang van de zaak waar het om
ging met verschillende namen aangeduid, alle, behalve de laatste, met rafelige
of vervloeiende omtrekken
rekkelijken
preciezen
nationaai-gereformeerden
„harde" gereformeerden
politieken (pro staatskerk)
kerkelijken (pro kerkstaat)
„autochtonen" (uit het Noorden)
„vreemdelingen" (Z.N. immigranten)
arminianen
gomaristen
remonstranten
contra-remonstranten
Camphuysen past niet in dit schema. Daarom had de ondertitel van dit boek
ook niet moeten luiden : D.R.C. en de contra-remonstranten, maar : D.R.C. en
de gereformeerden. T.o.v. de contra-remonstranten is hij slechts lijdend object
geweest ; met de remonstranten heeft hij enkel de lotsverbondenheid gemeen
(en de verwerping van de leer der voorbeschikking, maar deze afwijking deelt
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hij met alle niet-geref ormeerden) . Hij is alumnus van het gereformeerde Statencollege en enkele jaren gereformeerd predikant geweest, maar hoever hij afstond
van alles wat gereformeerd was, blijkt na zijn of zetting als dominee : hij heeft
niet in de pas kunnen lopen met de remonstranten, die dadelijk weer een nieuwe
kerkorganisatie wilden opbouwen, een nieuw belijdenisgeschrift opstelden en in
hun hagepreken blijk gaven van een gereformeerde agressiviteit die ver afstond
van Camphuysens in wezen doperse levenshouding. De erfelijke invloed van zijn
vrome doopsgezinde moeder is zijn leven lang dominerend geweest.
De mening van Van den Doel dat ook zijn vader doopsgezind was (13) wordt
door geen enkel bewijs gestaafd. Integendeel, hoe zou hij ooit de beurs voor
het Statencollege, die door de gereformeerden met zoveel voorzorgen omringd
was, gekregen hebben, als hij van afkomst volbloed dopers was geweest ? Stol
zou dit ook zeker vermeld hebben. Ook Heeroma, die Camphuysen wegens de
erf f actor van de zij de der doopsgezinde moeder opneemt in de eregalerij van
„Doperse kunstenaars" (Van Mander, Vondel, De Clercq, Multatuli, Gorter en
Ter Braak ; een lijst die nog uitgebreid zou kunnen worden met W. F. Hermans)
spreekt van een gemcngd huwelijk.
De mening dat Camphuysen van een adellijke familie afstamde (25), kan
naar het rijk der fabelen verwezen worden. Zij vindt haar oorsprong in een
bericht van Petrus Rabus : Camphuysens vader, de Gorcumse chirurgijn, zou
afstammen van het Utrechts-Gelderse adellijke geslacht Van Camphuysen. Helaas
ontbreekt het „van" in de naam van de dichter. Dit soort speculaties (waaronder
Bilderdijks fantasieen een hoogtepunt vormen) kwamen algemeen voor, sedert
de Republiek beheerst werd door steeds aanzienlijker wordende burgers : niet
alleen zij zelf, maar ook de door hen bewonderde helden van de geest moesten
blauw bloed in de aderen hebben. Tenzij het wetenschappelijk bewijs geleverd
is, kan men dit soort beweringen geheel negeren ; en zeker moet men niet gaan
grasduinen in heraldiek, zoals op blz. 206 gebeurt. Gevaarlijk wordt het geloof
aan adeldom, als het ertoe leidt, een tekst verkeerd te interpreteren. De familie
Van den Boetzelaer, bij wie Camphuysen gouverneur-secretaris is geweest, wilde
hem (en VdD verwijst hier naar de vermeende adellijke afstamming) „koppelen
aan een 'staatjoffer' : een meis j e van zeer goeden huize". Stol schrij f t echter
„de staetj of f er, een j of f er van groot qualiteit", d.i. de kamenier van mevrouw
Van den Boetselaer. Even later staat er : „de camenier" brieft aan haar mevrouw
over dat Camphuysen en de gouvernante (d.i. diens heimelijke verloofde) tot
diep in de nacht contact met elkaar hebben. Er is niet veel fantasie voor nodig
om te vermoeden dat die jaloerse kamenier en de staatjoffer een en dezelfde
persoon was.
Inzake de kinderen van Camphuysen moet ook het een en ander rechtgezet
worden. Mevrouw Van den Boetzelaer wenste dat het eerste kind genoemd zou
worden naar haar vader (31) . Stol schrijf t : „zij bedong dat men het kind soude
noemen na haar vader" ; wij weten dat deze Werner van Pallandt heette. Hieruit
blijkt weer, hoe riskant het gebruik maken van Stol's geschrift is : het kind is
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immers blijkens het doopregister gedoopt onder de naam Justinus ; en niet
Justus, de rechtvaardige, zoals VdD verderop zegt. Justinus is een heiligennaam ;
het zou dus kunnen zijn dat die katholieke beer Van Pallandt deze als tweede
naam gehad heeft.
Inzake het vierde kind maakt Van den Doel (209) een ingewikkelde berekening over de tijd van de geboorte en de naam van de boreling. Er valt niets te
berekenen : blijkens een begrafenispenning is het Maria geweest, geb. 2 mei 1618
te Vleuten, gest. te Amsterdam 29 maart 1700 (Te Winkel a.w., dl. III, blz.
300 n.).
Camphuysens weduwe is gestorven in 1668, wonende „op de Linde graft".
Heeft zij misschien gewoond in het Lindenhof j e (thans Lindengracht 94 -112) ,
gesticht voor doopsgezinde weduwen (R. B. Evenhuis, Ook dit was Amsterdam,
dl. II, blz. 79) ? Gezien de afweerhouding waarin Camphuysen in het laatst van
zijn leven stond tegenover de remonstranten, en de grote populariteit die hij
vanwege zijn psalmen en gezangen bij de doopsgezinden genoot, zou het Been
wonder zijn dat de menisten zich over de weduwe met haar zes of zeven kinderen,
waarvan de oudste bij haar mans dood 13 jaar was, ontfermd hebben. Twee van
haar kinderen woonden later vlak bij haar : Maria, „In de Boomstraat, verbij
de Dwarsstraat", samenwonend met haar broer N. Camphuysen, „Schilder,
woonende achter de Noorderkerk". De moeder en haar twee ongetrouwde kinderen zijnn dus dicht bij elkaar blijven woven.
Stol heeft het over een afgezette remonstrantse prediker Henricus Holker, die
in 1624 als een soort koerier voor de Camphuysens fungeert. Van den Doe!
meent dat het een Ds. Hollering(us) is (72) ; in werkelijkheid is het Ds. Henricus Hollinger(us) : deze reisde in 1624 veel been en weer en zat in een
remonstrantse commissie voor „de bezorging der kerken en de correspondentie"
(NNBW/, dl. VIII (1930), k. 797-798) .
De suggestie dat Revius evenals Camphuysen de „namen van Godinn' en
Goden stadigh" zou mijden en niet „met latijnsch' of Grieksche g'leertheydt" zou
pralen, is onjuist (75). We! Oudaen, een halve eeuw later, is in dezen een
geestverwant van Camphuysen, zoals VdD ook terecht opmerkt.
Op blz. 74 wordt Ph. van Limborch genoemd als de man van wie Camphuysen
verwachtte dat hij een bijdrage zou geven in de drukkosten van de Stichtelycke
Rymen. Deze man, de later zo bekende Philippus van Limborch, moest toen
echter nog geboren worden. Bedoeld is diens vader, Frans van Limborch, zoals
ook duidelijk staat in de brief van Camphuysen (vgl. blz. 177) .
Op blz. 231 staat te lezen dat een schrijver J. Koopmans (in de bibliografie,
blz. 257, heet hij R. Koopmans) in 1804 van mening was dat Camphuysen in
zijn psalmuitbreiding beInvloed is door de Latijnse psalmuitbreiding van de
Schotse dichter Buchanan. Waarom dit dan niet onderzocht ? Getuigenissen uit
die tijd dienen altijd gecontroleerd te worden.
Voor wie kennis wil nemen van Camphuysens theologische opvattingen blij f t
Rademaker's proefschrift onmisbaar. Wie diens uiteenzettingen leest, ontkomt
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niet aan de indruk dat Camphuysen een syncretist is geweest : hij verwierp het
contra-remonstrantisme volstrekt, maar trachtte een synthese te vinden tussen de
opvattingen van de remonstranten, de menisten, de socinianen en de collegianten.
Maar syncretisme is heel wat anders dan wat Van den Doe! meent : „Veel wijst
erop dat hij nauwelijks een verschil tussen de voornoemde groeperingen gevoeld
heeft" (82) . Zo maakt men zich wel bijzonder gemakkelijk of van de man die
na zijn of zetting als predikant zoveel voor zijn overtuiging geleden heeft en die
zich, omdat hij het betrekkelijke van alle stelsels inzag, van alle groeperingen
of zij dig hield. Tegen het einde van zijn leven is trouwens het accent steeds meer
verschoven naar het socinianisme en de Rijnsburgers. Het heeft niet aan hem
gelegen dat hij de benoeming tot hoogleraar aan de sociniaanse theologische
hogeschool te Rakow niet heeft aanvaard : als hij zijn zin had kunnen doen,
was hij ervoor naar Polen gegaan. Dat wijst trouwens wel op meer inzicht in de
theologie dan Van den Doel hem toeschrij f t.
Van den Doe! is van mening dat zijn voorganger Rademaker de dichter
,,romantizeerde tot een held, een martelaar voor de goede zaak, een man die nooit
een misstap begaan heeft" (99). Dit moge juist zijn : men bedenke dat de
bronnen hem niet toelieten, het „audi et alteram partem" toe te passen, -- ik
ontkom niet aan de indruk dat Van den Doe! het omgekeerde heeft gedaan,
daarbij niet zozeer steunend op 's mans geschriften en op de aanwezige documenten, als wel op een, wat hij noemt, „psichologische verklaring" (94) . Camphuysen leefde volgens hem tussen twee uitersten : het wereldzoekende en het
wereldmijdende. Dit lijkt mij niet bepaald een karakterologische beschrijving,
aangezien deze twee uitersten, in allerlei gradaties, inherent zijn aan een christelijke, door de bijbel geinspireerde levenshouding. Wat het wereldzoekende betref t, constateert de schrij ver : „Begaaf d en trots van aanleg, was hij gevoelig
voor eer en voor het verlangen om in het leven hogerop te komen", en : ,,Camphuysen wilde een gevierd redenaar worden". Volgens mij is dit een hypothese.
Als hij zo'n statuszoeker was, heeft hij het in elk geval niet ver gebracht :
pedagoog, prive-secretaris, onderwij zer, na veel aandringen van anderen predikant, en ten slotte paria, vrijwillig, in en buiten het eigen land. Hij is altijd,
hetzij in feodale ondergeschiktheid, hetzij dienend onder een rector die hem niet
mocht, als prediker van een groepering die kerkelijk ten ondergang gedoemd
was en als een opgej aagde balling een man geweest die aarzelend en tastend zij n
weg ging en nooit een maatschappelijk rustpunt gevonden heeft. En het is ook
niet in te zien dat deze man anders gewild heeft: hij was meer een quietist dan
een activist.
Bovenstaande kritiek neemt niet weg dat wij om verschillende redenen toch
dankbaar mogen zijn voor het verschijnen van deze dissertatie, uitgegeven als
paperback, gestoken in een aantrekkelijk modern gewaad. Van den Doel komt
de verdienste toe, opnieuw de aandacht te hebben gevestigd op deze merkwaardige figuur uit de vroege zeventiende eeuw. Door hernieuwd bronnenonderzoek
en een veel betere rangschikking van de feiten heeft hij een verf ij ning aangebracht
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in het beeld dat wij van Camphuysen en zijn remonstrantse vrienden, inzonderheid de Geesterani, en zijn tijdgenoten hadden. Een dergelijke verfijning en
detaillering aangebracht te hebben, is onmiskenbaar een verdienste in een tijd,
waarin op de al zo vaak omgeploegde akker van de zeventiende-eeuwse literatuur
niet zo bar veel nieuws meer te ontdekken valt. Bovendien : een nieuw boek
betekent hernieuwde belangstelling.
W. J. C. BUTTENDIJK

Agon sulthan van Bantam. Treurspel in vU f bedrjven. Ingeleid en geannoteerd door G. C. DE w^ w. Klassieken uit
de Nederlandse letterkunde, nr. 37. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink,

ONNO ZWIER VAN HAttEN,

1968, 135 pp., 3 ill.

Het is een gelukkige gedachte geweest van De Waard om op het geeigende
moment, bij na 200 jaar na de editio princeps, een nieuwe uitgave naar deze
eerste druk van Agon te presenteren. Met Stakenburgs editie van De Geuzen
(1943) en de uitgave van het blijspel Piet je en Agnletje of de Doos van Pandorra door Vreeken (1954) zijn thans weer drie literaire werken van Onno Zwier
binnen handbereik gebracht. Men zou wensen dat aan Willem van Haren dezelf de uitgeversbelangstelling ten deel vie!.
De huidige uitgave is kennelijk het resultaat van een langdurige bemoeienis
met leven en werk van Onno Zwier, getuige de zeer uitvoerige inleiding en de
overvloedige annotaties. In zijn inleiding behandelt schr. achtereenvolgens stof
en bronnen van Agon, inhoud en karakters, verhouding van het drama tot de
historie, structuur en vorm, strekking, Franse invloed, bibliografische bij zonderheden en waardering. Schr. acht dit literair debuut van Van Haren om meer
dan een reden van belang : het is het eerste Nederlandse drama dat een onderwerp uit onze koloniale geschiedenis behandelt, bezit een grotere dramatische
kracht dan de Frans-classicistische toneelstukken bij ons gewoonlijk vertonen en
onderscheidt zich door een genuanceerd levendige versbeweging.
Schr. distantieert zich terecht van diegenen die het drama Agon beschouwen
als de literaire neerslag van de persoonlijke tragiek van Onno Zwier – de al dan
niet vermeende bloedschande – die negen jaar eerder tot zijn maatschappelijke
val had geleid : „binnen noch buiten de tekst is er een stringent bewijs voor te
vinden". Het zoeken naar parallellen tussen de dramatis personae en figuren
uit de historische realiteit (Agon = Onno Zwier ; Steenwijk = de hertog van
Brunswijk etc.) is even misleidend als weleer de politieke interpretatie van
Vondels Lucifer, omdat in beide gevallen een subj ectief -romantische verwevenheid van werk en auteur wordt voorondersteld. Slechts op een plaats kan men
iets van persoonlijke betrokkenheid vermoeden, wanneer namelijk Fathema in
vs. 1369-70 een klacht uit die evengoed op de familie Van Haren van toepassing
was : „o God, zyn 'er by u dan zekere geslachten, / Tegen welk' uwe toorn zig
nimmer kan verzachten !" Voor het overige blijkt Agon nergens een apologe49

tisch familiedrama, noch veel minder een aanklacht tegen de koloniale uitbuiting
van Indie door de V.O.C. Het is een vorstenspiegel met „algemene lessen in de
waarde van deugd- en plichtsbetrachting", zoals De W. formuleert.
In vergelijking met het door De W. verrichte bronnenonderzoek en andere
filologische werkzaamheden dunkt mij zijn analyse van de tekst zelf en van de
hierin optredende karakters wat summier en schematisch. Ik meen bijv. in de
figuur van Fathema, zoals zij verschijnt in het derde toneel van het tweede bedrijf,
een zekere inkonsekwentie te bespeuren. Fathema leeft geheel uit het verlangen
naar wraak op de Hollandse veroveraars. Haar weinig tactvolle strijdbaarheid
geeft haar op den duur jets monomaans. Toch speelt juist zij in II-3 met de
gedachte dat men de Hollanders beter niet met geweld had kunnen bestrijden
„Ik zie dat men wel haast die Rovers zou befnuyken, / Zoo men in Indien wist
het goud wel te gebruyken, / En latende ter zy onnutte dapperheid".
Er valt ook wel wat meer te zeggen van Saint Martin, die namens de Hollandse belegeraars met Agon en Fathema komt spreken over de capitulatie.
Fathema's adeldom voelt zich gekwetst. Honend vaart zij tegen hem uit. Wat
verbeelden die „Kooplien uit het West" zich wel ? Denken zij soms dat met
geld alles te koop is ? „'t Schynt dat sy 't gansche Oost reeds aanzien als bun
Slaven ! / Daar zyn nog Vorsten vry in 't Oost, en ook nog Braaven." Het
antwoord van St. Martin is symptomatisch voor de geuzentrots van de oudHollandse burger : „die gy Kooplien noemd, wel ver van zig te schamen, /
Draagen bun grootste roem, Mevrouw, op deese naamen ; / Sy syn by ons de
steun en kragt van 't Vaderland". Reeds deze passage alleen moet ons weerhouden om de auteur van Agon als een de Hollanders vijandig gezinde antikoloniaal voor te stellen. Frappant is bovendien, dat ook van de zij de der
`Indianen' enkele malen op de supe rioriteit van de westerling gewezen wordt
(vs. 71 vv., 957-58, 993 vv.). De voornaamste grief tegen de blanke overheersers blijkt bun hebzucht.
Enige aandacht ware ook gewen t voor Van Harens religieuze opvattingen.
De Ibrahim met zijn Leibnitziaanse theodicee-wijsheden (vs. 1386, 1432) lijkt
hier vooral spreekbuis van de aute r Bij de toelichtende annotatie op P. 122,
vs. 1269 vv. mis ik een verwijzing naar de Homerische teichoskopie. Over het
geheel genomen heeft De W. ons e chter een goede tekstuitgave bezorgd.
P. J. BUIJNSTERS

VlaerUch Belgie. Het eerste Vlaamsgezinde dagblad. Rijksuniversiteit te Gent. Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Publikaties van het
Seminarie voor Pers- en Communicatiewetenschap, 2. Wetenschappelijke
Uitgeverij E. Story-Scientia, Gent 1968, XIV-128 blz.

EL'S DE BENS,

Vlaemsch Belgie, de eerste Vlaamse krant met dagelijkse periodiciteit, verscheen te Brussel van 1 jan. tot 22 nov. 1844. De politieke lijn was unionistisch,
ofschoon de sympathie eerder de katholieke dan de liberale kant uitging. Met
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zijn actueel nieuws over binnen- en buitenland had het blad minstens een dag
vertraging op zijn Franstalige confraters, maar niet minder dan een nieuwsblad
wilde het een Vlaams strijdblad zijn en als dusdanig vervulde het, zijn kort
bestaan in acht genomen, een niet onbelangrijke rol. De ernst waarmee de redactie
zich van haar taak kweet, blijkt uit het peil van de – vaak radicale – hoofdartikels
en van de ruime aandacht die aan de culturele sector werd besteed zowel door
middel van bijdragen als van een aanzienlijke, gevarieerde en actuele informatie.
Lic. Els de Bens schetst in haar studie de externe geschiedenis van de krant en
geeft een uitvoerige kwalitatieve analyse van de inhoud. In een laatste hoofdstuk
bestudeert zij de voortzetting van het blad : „De Vlaemsche Belgen", een krant
die reeds op 23 nov. 1844 uitkwam en het tot 22 juni 1845 volhield ; de
strekking was niet langer unionistisch maar katholiek. Van deze voortzetting
geeft schrijfster alleen de historiek ; het is jammer dat zij niet op de inhoud is
ingegaan. Een eerste bijlage bevat 21 brieven met betrekking tot „Vlaemsch
Belgie", geschreven door of in opdracht van drie Pruisische ministers en de
Pruisische gezant te Brussel ; de stukken zijn bewaard in het Zentralarchiv te
Merseburg. Als tweede bijdrage is de integrale tekst van het editoriaal van
,,Vlaemsch Belgie" afgedrukt.
De krant is een uiterst belangrijk document voor de geschiedenis van de
Vlaamse pers in de eerste plaats, maar niet minder voor de geschiedenis van de
Vlaamse Beweging en laat ik eraan toevoegen voor de kennis van de mentaliteit
van een ontwikkelde en Vlaams bewuste bevolkingslaag ten aanzien van binnenlandse aangelegenheden (politieke strekkingen, houding tegenover staat en vorst,
economische toestanden, Vlaamse grieven) en buitenlandse aangelegenheden
(sympathie voor Duitsland, afkeer van Frankrijk, medevoelen voor Ierland, koele
houding tegenover Nederland) . Tegen deze achtergrond dient het blad als
document voor de studie van de culturele toestanden in meer beperkte zin, nl.
inzake schone kunsten, muziek, wetenschap en techniek en inzonderheid wat de
literatuur betreft, gezien te worden.
Voor de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde is „Vlaemsch Belgie" in
velerlei opzicht belangwekkend
1. Het is een initiatief en een prestatie van letterkundigen (nl. De Laet,
Sleeckx en Van de Velde) en het belicht als zodanig de toestand, de activiteit
en de betekenis van de schrijver in de Vlaamse maatschappij tijdens de eerste
helft van de 19de eeuw en zelfs nog enkele decenniën daarna. In grote trekken
is de sociologische situatie van de 19de-eeuwse Vlaamse schrijver bekend, maar
een document als „Vlaemsch Belgie" zal een stuk van betekenis blijken te zijn
in het systematisch aan te leggen en te bestuderen dossier in verband met dit
verwaarloosd aspect van de literatuur.
2. De bezielende geest en de stijl lijken nog deel te hebben aan de romantische
beweging.
3. De creatieve bijdragen van de niet weinige letterkundigen die hun medewerking verlenen, omvatten vijf historische romans (twee van Conscience, de
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drie overige van resp. Van Kerckhoven, Ecrevisse en Ed. Michiels), een groot
aantal verhalen (o.a. van Van Kerckhoven, De Laet, Stallaert, Ecrevisse en
Sleeckx), voorts gedichten (o.a. van De Laet, Dautzenberg en Th. van Ryswyck) .
Schrij f ster tekent hierbij aan : „Het merendeel van al deze literaire bijdragen
werd speciaal voor „Vlaemsch Belgie" geschreven en het zou dan ook de moeite
lonen om na te gaan of sommige van deze verhalen en gedichten door de
literatuurhistorici niet vergeten werden."
4. De literaire informatie krijgt het leeuwendeel in de rubriek „Kunstnieuws".
Zij bestaat uit boekbesprekingen, aankondigingen van nieuw werk en verslagen
over de activiteit van letterkundige verenigingen, waaronder uiteraard de toenmalige toneelvoorstellingen.
5. De verstrekte literaire informatie heeft „bij na uitsluitend" betrekking op
Vlaanderen en Duitsland. De Franse letteren staan in kwade reuk. De politiek
gereserveerde houding tegenover Nederland en de daarmee gepaard gaande
eerder geringe aandacht voor het gebeuren in Nederland sluiten literaire en
culturele belangstelling niet uit. Hoe groot deze belangstelling is en wat zij
speciaal in de literaire sector betekent, komt niet duidelijk in de uiteenzetting
van schrijfser uit. In de zgn. spellingsoorlog steunt het blad de anti-particularistische strekking en beklemtoont het krachtdadig de taaleenheid van Noord en
Zuid. Wat de literatuur betreft verklaart schrijfster : „Belgic en Nederland
bezaten een gemeenschappelijke letterkunde en volgens 'Vlaemsch Belgic' hadden
zij elkander heel wat aan te bieden. Nederland verschafte immers aan de
Vlaamse letterkundigen een ruim lezerspubliek en de krant wees er op dat de
hoogstaande literaire waarde van de Vlaamse werken elke blijk van wantrouwen
onder de Hollandse schrijvers had weggenomen." (blz. 73) . Daarop volgt een
eigenaardig citaat uit de krant, waarin gezegd wordt dat de Vlaamse geschriften
zoveel bijval in Nederland vinden „dat menig talentvol schrijver ons bekend
heeft zijn stijl eenigermate naer dien zijner zuidelijke mededingers gewijzigd
te hebben" .
Deze interessante bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaamse pers bevat, zoals
blijkt nit wat voorafgaat, ook stof tot een literair-historisch onderzoek. (Ook tot
een aantal correcties waarvan ik er meteen maar enkele signaleer. Het citaat in
voetnoot 6, blz. 8 is slordig en onverstaanbaar ; men leze : „ ... beteekent
Stryder of Heirman – en is terzelfdertyd ... ". Slordig citaat ook in voetnoot 53,
blz. 59 : niet Stecker maar Stecher is een van de overtuigdste – niet overtuigendste – voorstanders. Welke „reeks merkwaardige gedichten" publiceerde De Laet
in 1838 ? (blz. 28) . In de literatuuropgave (blz. XI) ontbreken de verschijningsdata van de door A. Jacob uitgegeven Conscience-briefwisseling en is bij het
opstel van Snieders over De Laet in het Jaarboek van de Academic 1912 te
verbeteren in 1892) .
R. F. LISSENS
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Literatur, 1.
LYRIEK H. Lehnert, Struktur and Sprachmagie; zur Methode der Lyrikinterpretation. Stuttgart, Kohlhammer. 159 pp. = Sprache and Literatur, 36.
Zur Lyrik-Diskussion, herausgegeben von Reinhold Grimm. Darmstadt,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. X + 469 pp.
M. Nijland-Verwey, Het poeziealbum. 2. Neerlands volksleven, 15e j., 3
Id., 3, 16e j., 1, maart, 125.
S. A. E. van Puffelen, Het historielied als dichtsoort. WT, 25e j., 1, jan.feb., 31-38.
DRAMA -
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H. H. Malmede, Wege zur Novelle ; Theorie and Interpretation der
Gattung Novelle in der deutschen Literaturwissenschaft.t. Stuttgart, Kohlhammer, 204 pp. = Sprache and Literatur, 29.
PARODIE – T. Shlonsky, Literary parody; remarks on its method and function.
Actes du IVe Congres ... litterature comparee... , 797-801.
U. Weisstein, Parody, travesty and burlesque: imitations with a vengeance.
Actes du IVe Cangres... litterature camparee..., 802-11.
PROZA – E. Neis, Struktur and Thematik der traditionellen and miodernen Erzahlkunst. Paderborn, Schonigh, 1965. 100 pp.
V. Sklovskij, Theorie der Prosa ; herausgegeben and aus dem Russischen
ubersetzt von Gisea Orohla. Frankfurt a.M., S. Fischer. 192 pp.
ROMAN – P. H. Dubois, Romanproblemen ; aantekeningen b j een essay van A.
Robbe-Grillet. Komma, 2e j., 1, 9-22.
W. J. Harvey, Character and the novel Ithaca, New York, Cornell. 222 pp.
Unser Jahrhundert and sein Roman ; Resumee { sic] einer Diskussion. Akzente, 13e j., 1/2, 2-27.
R. Koskimies, Theorie des Romans. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 275 pp. [Onveranderde nadruk van de uitgave Helsinki 1935].
H. J. Loreis, De wortels van de nieuwe roman. NVT, 19e j., 4, apr., 379-408.
G. Lukacs, Probleme des Realismus. 3. Der historische Roman. Neuwied,
Luchterhand, 1965. 642 pp. = Lukacs, Werke, 6.
H. Meyer, i7esenszi ge des humoristischen Romans. Bremen, Angelsachsen-V.
21 pp.
P. de Wispelaere, Zen roman personages van vlees en bloed ? Gids, 129e j.,
7/8, 191-94.
S. Vestdijk, Over de historische roman. M, 14e j., 2, mei, 97-121.
SAGE – M. Carpentier-Saggaert, Resultaten van het sagenonderzoek in het Nederlands taalgebied. V. Zuid-JVestvlaanderen. L. Wuyts, Id., VI, Turnhout en
omgeving. Volkskunde, 67e j., 1, 23-37/38-47.
SONNET - R. M. Burgess, The sonnet, a cosmopolitan literary form in the Renaissance. Actes du IVe Congres... litterature comparee..., 169-84.
VOLKSLIED - H. Stalpaert, Volksliederen verzamelen. Ons Heem, 21e j., 1, louwmaand, 1-9.
NOVELLE --

THEMA'S EN MOTIEVEN
P. Arents, Antwerpen in dicht en lied. 28. {1854-55}. Antwerpen, 12e j., 1,
36-40 ; Id., 29 [1855-56), Ibid., 2, juli, 91-92 ; Id., 30 [1856-58), ibid., 3,
sept., 125-32 ; Id., 31 [1858-60], Ibid., 4, dec., 181-84.
j. Elemans, Landbouw en letterkunde {Streuvels, De Vlaschaard}. Jeugd en
cultuur, 11e j., 8, sept., 344-57. Id., de beer en Barbele, ibid., 9, okt.,/nov.,
393-403.
Eos, an enquiry into the theme of lovers' meetings and partings at dawn in poetry,
edited by T. Hatto. The Hague, Mouton, 1965. 854 pp.
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E. Frenzel, Stoff- and Motivgeschichte. Berlin, E. Schmidt. 172 pp. = Grundlagen der Germanistik, 3.
-- --, Stoff-, Motiv- and S ym bol f orschung. 2. durchgesehene and erganzte Auflage. Stuttgart, Metzler. VII + 115 pp. = Sammlung Metzler, Abt. E.
Poetik.
W. aus der Fi nten, Maria Magdalena in der Lyrik des Mittelalters. Dusseldorf,
Schwann. 232 pp. = Wirkendes Wort, Schriftenreihe, 3.
R. Gilz-Ludwig, Medea and Phaedra, Semiramis and Kleopatra in ihrer literarischen Uberlie f erung. Actes du IVe Congres... litterature comparee.. .
1068-78.
F. Noske, De roman als bron voor muziekhistorische in f ormatie. Forum der letteren, 2, mei, 100-120.
POETIEK
Ars poetica, Texte von Dichtern des 20. Jahrhunderts zur Poetik, herausgegeben
von Beda Alleman. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. XI +
460 pp.
J. Boets, Moderne theorieen in verband met klankexpressie ; een kritische studie
met een systematische bibliografieie over de jaren 1900 tot 1960. Gent, Kon.
Vlaamse Academie. 255 pp.
C. M. Bowra, Poetry and politics, 1900-1960. Cambridge, Cambridge U.P.,
VIII + 157 pp.
S. J. M. Brown, The world of imagery; metaphor and kindred imagery. New
York, Russel & Russel. VI + 352 pp.
S. Chatman, A theory of meter. The Hague, Mouton, 1965. 229 pp. = Janua
linguarum, series minor, 36.
Th. Govaart, Brug naar het vers. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 72 pp.
H. U. Jessurun d'Oliveira, Een lezing lezen ; over Vromans Over de dichtkunst.
Merlyn, 4e j., 5, Sept., 327-60.
M. J. G. de Jong, Twintig poeziekritieken. Leiden, A. W. Sijthoff. 152 pp.
A. Kibedy Varga, Poetica in de hedendaagse franse poezae. Forum der letteren,
2, mei, 81-92.
H. Mayer, Inspiration and Gestaltung; zu einigen Fragen der Poetik im 20.
Jahrhundert. Actes du IVe Congres... litterature comparee..., 939-51.
K. L. Poll, Poezie is meer. Hollands maandblad, 7e j., 224, maart, 3-4.
J. Pfeiffer, IT/as haben wir an einem Gedicht ? Sechs Kapitel caber Sinn and
Grenze der Dichtung; mit einem Anhang: zu Heideggers Deutung der
Dichtung. 3. durchgesehene Auflage. Hamburg, Wittich. 155 pp.
F. Sarneel, Woorden gaan open. Jeugd en cultuur, lie j., feb., 178-84.
– –, Intermezzo over het ritme. Ibid., 6, mei-juni, 265-70.
L. J. Zillman, The art and craft of poetry; an introduction. New York, Macmillan. IX + -- 274E pp.
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V. Zirmunskij, Introduction to metrics ; the theory of verse, translated from the
Russian by C. F. Brown ; edited with an introduction by E. Stankiewicz and
W. N. Vickery. The Hague, Mouton. 245 pp. = Slavistic printings and
reprintings, 58.
STILISTIEK
H. Brown, Prose styles ; five primary types. Minneapolis, University of Minnesota
Press. VIII + 194 pp. = Minnesota Monographs in the humanities, 1.
H. J. M. F. Lodewick, Literaire kunst. 26e dr. 's-Hertogenbosch, L. C. G.
Malmberg. 184 pp. – Id., Id., 27e dr., Ibid.
KRITIEK
A. Demedts, Over de letterkundige kritiek. TVL, NR, 4e j., 1, feb., 24-29.
J. Starobinski, Ps ychanal yse et critique litteraire. Preuves, 16e j., 181, mars, 21-32.
A. van der Veen, De literaire kritiek : theorie en praktijk. Gedeeld domein, 20,
dec., 5-7.
R. Wellek, A history of modern criticism. 1750-1950. 3. The age of transition.
4. The later 19th century. London, J. Cape. XVI + 389, VI + 671 pp.
WERELDLITERATUUR
I. Neoupokoeva, Une 'Histoire de la litterature universelle'. Oeuvres et opinions,
85, jan., 126-29.
Literatuurgeschiedenis van West-Europa; door Dr. H. A. C. Spruyt-Spoelstra,
P. H. Breitenstein, Dr. R. Wiarda e.a. 8e dr. Zwolle, W. E. J. Tjeenk
Willink. 256 pp.
COMPARATISME
Actes du IVe congres de l'Association internationale de Litterature comparee ;
Fribourg 1964. Proceedings of the IVth congress of the International Comparative Literature Association. Ed. by Francois Jost. 1-2. The Hague,
Mouton. XXXII + 691, 4 + 662 pp. {doorgenummerd).
E. Koppen, Vergleichende Literaturwissenscha f t : umstrittene Prinzipien – verheiszungsvolle Praxis, Eindrucke vona Freiburger Kongress der Association
internationale de Litterature coal parse. Schweizer Monatshefte fur Politik,
Wirtschaft, Kultur, 44e j., 10, 971-74.
G. Poulet, ivfetamorphosen des Kreises in der Dichtung {Les metamorphoses du
cercle} ; deutsche Ubersetzung von P. and B. Grotzer. Frankfurt a.M.
S. Fischer. 450 pp.
Yearbook of comparative and general literature, published at Indiana University.
XV. Bloomington, Indiana University. 224 pp.
61

SPREIDING, INVLOED
A. Ampe, Kritische beschouwingen bj Die naervolghinghe des armen Leven
Christi. Hand. Zuidned. Maatschappij... XX, 15-37.
H. Dyserinck, Aspekten van Vlaanderens bjjdrage tot de Europese literatuur.
Trefpunt, 3e j., 2, 34-42.
– --, Len nadere toelichting in verband met de Noord-Zuidproblematiek en de
internationals spreiding der literaire productie van het Nederlands taalgebied. Trefpunt, 3e j., 3, 19-34.
E. van Itterbeek, Peguy in Vlaanderen : van Jan van Nolen tot Richard Minne.
DWB, 111 e j., 1, jan., 64-69.
J. M. Jalink, Het universitair onderw js in de Nederlandse taal- en letterkunde
in het buitenland . Neerlandia, 70e j., 10, akt., 148-53.
De Nederlandse roman in Engeland. Nieuwsblad voor de boekhandel, 133e j.,
30, donderdag 28 juli, 1454-56.
P. Skrine, A flemish model for the tragedies of Lohenstein. The modern languages review, LXI, 1, 64-70.
H. van der Tuin, La fortune de Theophile Gautier en Hollande (1830-1900).
RLC, 40e j., 2, apr.-juni, 212-25.
A. van der Veen, Amerikaanse studenten en Nederlandse literatuur. Neerlandia,
70e j., 4, apr., 54-57.
– –, Literature of the Lowlands through Californian eyes. Delta, autumn, 9e j.,
3, 5-12.
Th. de Vries, Auteurs, boeken, cultuurspreiding anno 1966. Nieuwsblad voor de
boekhandel, 133e j., 9, 3 maart, 415-25.
K. Wauters, Wagner en de Vlaamse letterkunde (1876-1914). WT, 25e j., 5,
sept.-okt., 345-55.
DIDAKTIEK
A. Elschenbroich, Dichtung – ein Weg zum Lebensverstandnis ; Die Auswahl des
Dichtungsgutes fur die Schule als Problem einer Literaturpadagogik. Wirkendes Wort, 16e j., 5, sept.-akt., 330-43.

NEDERLANDSE LETTERKUNDE
OVERZICHTEN
F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied; wereldiUke en geesteljjke liederen
uit vroegeren tad, teksten en meladieen verzameld en toegelicht. 1-3.
{Reprint Hilversum, F. A. Knuf, 1965 (= 1966)). 904, 960, 1028 pp.
J. van Ham en J. C. Verkerk, Facetten en figuren ; inleiding tot de Nederlandse
letterkunde. 2e dr. 's-Gravenhage, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar. 200 pp.
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G. Knuvelder, Nederlandse letterkunde. Schets van de geschiedenis. 31e dr.
's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 208 pp.
-- –, Nederlandse letterkunde. Compendium b j de Schets van de geschiedenis.
13e dr. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 80 pp.
W. L. M. E. van Leeuwen, Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde.
Groningen, J. B. Wolters. 200 pp.
J.
M. F. Lodewick, Literatuur; geschiedenis en bloemlezing. 1. Aanvang tot
H.
omstreeks 1880. 18e dr. 2. Omstreeks 1880 tot heden. 16e dr. 's-Hertogenbasch, L. C. G. Malmberg. 348, 448 pp.
LOKAAL
E. N., Rederjkers feest to IVervik, 1943. B, 67e j., 1/2, 36.

NAAR PERIODEN
MIDDELNEDERLANDS
ALGE'MEEN — A.

van Elslander, Aspecten van bet periodiseringsprobleem in de
geschiedenis van de Nederlandse letterkunde ; de Middeleeuwen. Hand.
Zuidnederl. Maatschappij ... XX, 365-72.
W. E. Hegman, Het Conincspel in de Middelnederlandse letterkunde. Hand.
Zuidnederl. Maatschappij ... XX, 183-228.
EERSTE TIJDVAK : 12e, 13e EEUW
L. van Acker, Parodierende elementen in Nivardus' Ysengrimus. Hand. Zuidnederl. Maatschappij... XX, 335-63.
A. F. Dekker, De samenwerking van Belgie en Nederland t.a.v. de Middelnederlandse handschri f ten. Gedeeld domein, 20, dec., 8-10.
P. Dronke, Medieval Latin and the rise of European love-lyric. 1. Problems and
interpretation. 2. Texts newly edited from the manuscripts and for the most
part previously unpublished. Oxford, Clarendon Press, 1965, 1966. XIV +
331, XII + 603 pp.
G. Hendrix, Willem van A f f ligems auteurschap van bet Leven van Lutgart getoest aan bet boo f dstuk Thimere. OGE, XL, 3, sept., 343-49.
W. T. H. Jackson, Medieval literature ; a history and a guide. New York, Collier
Books. 287 pp.
H. van Nuffel, Jan I, hertog van Brabant, persoonlUkheid en legende. Brabant,
3, 21 -27.
F. Pichering, Literatur and darstellende Kunst ins Mittelalter. Berlin, E. Schmidt.
229 pp. = Grundlagen der Germanistik, 4.
R. Tuve, Allegorical imagery ; some mediaeval books and their posterity. Princeton N. J . , Princeton, 461 pp.
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R. Vos, De vjf sinnen in middelnederlandse en retoricale teksten. LB, 55e j.,
3, 143-60.
BeatrUs ; uitgegeven door Dr. R. Roemans en Dra. H. van Assche. 6e dr. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. 44 pp. = Klassieke galerij, 21.
Beatrjs ; uitgave verzorgd door Drs. F. P. Huygens en B. W. E. Veurman. 2e
herz. dr. Amsterdam, J. M. Meulenhof.f . 40 pp. = Cahiers voor de letterkunde.
P. M. S. de Laere, Een onvermoed BeatrUskenner : P. Jan d'Assignies. WT,
25e j., 6, nov.-dec., 421-26.
Segher Diengotgaf, Tprieel van T ro yen, naar het Hulthemse handschrift uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door G. C. de Waard en Drs. G. Ch. Dupuis.
2e dr. Gorinchem, J. Noorduyn & Zn. 56 pp.
Karel ende Elegast, uitgegeven door Dr. R. Roemans en Dra. H. van Assche.
6e dr. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. XLIII + 57 pp. =
Klassieke galerij, 9.
Karel ende Elegast, inleiding en aantekeningen van Esther Hagers. 8e dr.
's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg, 1967 { = 1966]. 56 pp. = Maimbergs Nederlandse schoolbibliotheek.
Eso pet, facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrif t ; ingeleid
en toegelicht door Prof. Dr. Garmt Stuiveling. Amsterdam, Menno Hertzberger & Co. 1 - 2. 84, 116 pp. = Ad fontes.
Vanden Vos Reinaerde, uitgegeven door Dr. D. C. Tinbergen. 18e dr., verzorgd
door Dr. L. M. van Dis. Groningen, J. B. Wolters. 224 pp. = Van alle
tij den.
M. Gysseling, Nieuwe gegevens over de Reinaert. WT. 25e j., 5, sept.-okt.
321-28.

W. E. Hegman, Achtergronden van de Reynaert. Standpunte, 19e j., 6, aug.,
33-52.

Hendric van Veldeke, 25 minneliederen, ingeleid en toegelicht door
Drs. Jef Notermans. Gorinchem, J. Noorduyn & Zn. 52 pp.
L. Delfos, Slotwoord over Veldeke's taal. 1. WT, 25e j., 6, nov.-dec. 413-20.
M. L. Dittrich, Die „Eneide" Heinrichs von Veldeke; ein Quellenkritischer
Vergleich mit dem Roman d'Eneas and Virgils Aeneis. Wiesbaden, Steiner.

VELDEKE -

TWEEDS T1JDVAK :

Ca. 1380 - ca. 1430

Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift,t, uitgegeven voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde to Leiden door K. Heeroma met
medewerking van C. W. H. Lindenburg. 1. Leiden, E. J. Brill. 591 pp.
J. Weisgerber, Een detective in de middeleeuwen. NVT, 19e j., 8, okt., 813-17.
Een abel spel van Lanseloet van Denemarken, uitgegeven door Dr. R. Roemans
en Dra. H. van Assche. 3e dr. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel.
134 pp. = Klassieke galerij, 123.
64

Het abel spel vanden winter ende vanden .comer; gevolgd door de sotternie
gegaan door de fragmenten Drie daghe here en Truwanten.
Rubben ; voorafgegaan
Inleiding en verkiaringen Dr. G. Stellinga. Zutphen, W. J. Thieme. 96 pp.
= KLP, 175.
MAERLANT -- R. A. Cornets de Groot, Chemisch reinigen. M, 13e j., 10, jan.,
693-701.
DERDE TIJDVAK : Ca.

1430 - RENAISSANCE

A. J. M. van Seggelen, Het liedboek van Liisbet Ghoeyuaers. Zwolle, W. E. J.
Tjeenk Willink. 214 pp.
ELCKERLYC – Den Spiegel der zaligheid van Elkerlyc, ingeleid, uitgegeven en
verklaard door Prof. Dr. G. Jo Steenbergen. 3e dr. Zwolle, W. E. J. Tjeenk
Willink. 68 pp. = Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, 9.
F. van Vinckenroye, Petrus Diest, dekaan van de Facultas artium aan de Universiteit to Trier. LB, 5 Se j., 3, 161-65.
R. Vos, De Elckerlyc en een Joodse parabel. NTg, 59e j., 6, 363-73.
– –, De lee f tad van Elckerlyc. NTg, 59e j., 3, 180-86.
– –, Over de betekenis van enkele allegorische figuren in de Elckerlyc. SpL,
9e j., 1, 1-36.
Mariken van Nieumeghen, uitgegeven door Dr. C. Kruyskamp. 3e herz. druk.
Amsterdam, Wereldbibliotheek. XXXVI + 80 pp. = Rhetoricale schriften, 6.
VAN DER NOOT – W. van Eeghem, Brusselse dichters. 166. XXVI, 54, Thomas
van de, Noot (ca. 1475 - ca. 1523). BrP., 16e j., 3, 15 maart, 2. Id., 167.
XXVI, SS, Ibid., 15 april, 2 ; Id., XXVI, 56, Ibid., 5, 15 mei, 2 ; Id., 169,
XXVI, 57, Ibid., 6, 15 juni, 2 ; Id., 170, XVI, 58, Ibid., 7, 15 juli, 2
Id., 171, XXVI, 59, Ibid., 8, 15 aug., 2 ; Id., 172, XXVI, 60, Ibid., 9,
15 sept., 2 ; Id., 173, XXVI, 61, Ibid., 10, 15 okt., 2 ; Id., 174, XXVI, 62,
Ibid., 11, 15 nov., 2 ; Id., 175, XXVI, 63, Ibid., 12, 15 dec., 2.
DE ROOVERE – H. Erne, De aanspraak „vader" voor Christus b11 De Roovere. NTg,
59e j., 1, 36-37.
ZESTIENDE EEUW
P. Julius, Anna Bjns en Bonaventura. NTg, 59e j., 6, 396-401.
M. E. Kronenberg, Fragment van ,,Der vrouwen paternoster". TNTL, 82e j., 4,
255-58.
G. J. Peeters, Vervoort (t 1555), Roeckx (t 1527), en de „Exercitia Tauleriana". VMA, NR, 5/8, 123-54.
L. Roose, Kanttekeningen b j een heruitgave van Daniel Heinsius' to f zangen op
Bacchus en Christus. LB, 55e j., 2, 1-7.
– --, Drie Nederlandse Renaissancisten : Heinsius, Van der Noot en Huygens.
DWB, ille j., 7, 529-37.
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S. F. Witstein, De verzencommentaar in Het theatre van Jan van der Noot ;
bronnen en bewerkingsw^ze. Utrecht, Instituut voor vergelijkend literatuuronderzoek. 96 pp. = Utrechtse publicaties voor algemene literatuurwetenschap, 8.
ZEVENTIENDE EEUW
J. C. Arens, Naklanken uit Vergilius' Eclogae bU IVellens, Heemssen, Revius en
Van B-eaumont. NTg, 59e j., 6, 375-83.
G. J. Helmer, Den gheestel ycken nachtegael ; een liedboek uit de zeventiende
eeuw ; proef schrif t ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, op gezag van de Rector Magnificus, Dr. A. J. H. Vendrik, hoogleraar in de faculteiten der geneeskunde
en der wiskunde en natuurwetenschappen, volgens het besluit van de Senaat
in het openbaar te verdedigen op 19 december 1966 des namiddags te 4 uur.
Nijmegen, Drukkerij Gebroeders Janssen. 175 pp. met bijlage.
J. J. Oversteegen, Zes hoof den rollen in Tengnagels Onbekende voerman van
't schou-burgh. Merlyn, 4e j., 2, maart, 95-119, 141-48.
J. F. J. van Tol, Lucas van Mechelen en een anonieme codex van de VerzamelingScheurleer. LB, 55e j., 1, 72-84.
Verslag over het prUsantwoord „Het geestel jk lied in de Zuidel jke Nederlanden
in de eerste hel f t van de 17e eeuw". {door Prof. Dr. E. Rombauts, Prof.
Dr. L. Indestege en A. Mussche. VMA, NR, 9/12, 303-14.
BREDERO — M. Veldhuyzen, De melodie van een lied van Bredero. Mens en
melodie, 21e j., 6, juni, 166-68.
CATS – J. Cats, Het Spaens heydinnetje, inleiding en aantekeningen door Dr.
Vieu-Kuik. 2e dr. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink 116 pp. = Klassieken
uit de Nederlandse letterkunde, 17.
HUYGENS – S. Groeneveld, „Speelstryt" ; Constantin Huygens en het orgelgebruik
in zUn tad (1640-41). Ts voor geschiedenis, 79e j., 3, 260-78.
L. Roose, Dicht moet dicht zjn. NTg, 59e j., 1, 27-28.
J. Smit, Driemaal Huygens; vergel^kende karakteristieken van Constantin Huygens' Batava Tempe, 't Costelick mal en de Uytlandighe herder. Assen,
Van Gorcum. 188 pp.
HOOFT – P. C. Hooft, W'arenar, ingeleid en toegelicht door Dr. Aug. Keersmaekers. 2e dr. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. XXIV +
124 pp. = Klassieke galerij, 115.
P. C. Hooft, W7arenar, ingeleid en toegelicht door Dr. C. Kruyskamp. 2e herz.
druk Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 120 pp. = Klassi^eken uit de
Nederlandse letterkunde, 14.
A. Keersmaekers, Pieter Cornelisz. Hooft en Ida Cornelisdr. Queeckels in 16031604. SpL, 9e j., 1, 37-58.
F. R. Noske, Muzikaal woordenspel bjj Hooft. TNTL, 82, afl. 4, 233-54.
J. J. Oversteegen, Hooftse wendingen. Merlyn, 4e j., 4, juli, 259-75.
C
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F. L. Zwaan, Onthoo f tse kronkelingen {gevolgd door] J. J. Oversteegen, Weir
Philologen ; een antwoord aan F. L. Zwaan. Merlyn, 4e j., 6, nov., 489-93,
494-501.
vrss x – R. Foncke, Over Roemer Visser en z jn Tuyters. VMA, NR, 5/8,
155-84.
H. Hardenberg, Figuren uit de vaderlandse letterkunde. 1. Anna Roemers Visscher, 1.583-1651. Spiegel der historie, le j., 6, dec., 208-14.
VONDEL – Gysbreght van Aemstel, aantekeningen van Dr. J. J. Mak. 7e dr.
's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 88 pp. = Malmbergs Nederlandse
schoolbibliotheek.
Gysbreght van Aemstel, d'onderganck van z?Jne stadt en z.jn ballingschap :
treurspel, uitgeg. door T. Terwey en Dr. C. G. N. de Vooys, herzien door
Dr. L. M. van Dis. 20e uitg. Groningen, J. B. Wolters, 1965 [= 1966] .
164 pp. == Van alle tijden.
A. van Duinkerken [W. J. M. A. Asselbergs], De priester f iguren in Gysbreght
van Aemstel. DWB, 111e j., 7, 519-27.
C. B. van Haeringen, Vondels Deense ossen. NTg, 59e j., 3, 199.
J. Kempen, Joost van den Vondel, Govaert Flinck en het land van Klee f . Ons
deel, 9e j., 3, maart, 121-23.
Erfdeel,
L. Rens, Over het probleem van de invloed van Vondel op de drama's van
Andreas Gryphius. Handelingen Zuidnederl. maatschappij... XX, 25 1-62.
L. Roose, Uit l7ondels huis en Vondels buurt. DWB, 11 le j., 1, jan., 53-63.
W. A. P. Smit, Nieuwe Vondel-literatuur. 8. [L. Rens, Het priester-koningconflict Vondels drama]. NTg, 59e j., 1, 38-49.
– --, Vondel en het epos. NTg, 59e j., 6, 405-18.
E. M. Szarota, Die Ursulagestalt in Vondels „Maeghden". NTg, 59e j., 2, 73-89.
N. Wijngaards, Vondels ,Hollantsche trans f ormatie". NTg, 59e j., 5, 302-14.
ZEEBOTS
A. de Maeyer, Een Brabantse zeventiende-eeuwse toneelschr ,jver :
Willem Zeebots, 1625-1690. ESB, 49e j., 1/2, jan.-feb., 23-34.
ACHTTIENDE EEUW
F. J. Buynsters, Moralische W/ochenschri ften in den Niederlanden (1718-1800).
EG, 21e j., 3, j will. -sept., 408-16.
M. J. G. de Jong, Tien jaar strijd om Bilderdjk (1956-1966). Gids, 129e j., 6,
52-56.
P. J. Buynsters, Voorlopers van Justus van F f f en. NTg, 59e j., 3, 145- 57.
C. M. Geerars, Bj het slot van Poots Minnedichten. NTg, 59e j., 3, 158-70.
L. Rotgans, Scilla ; treurspel ; opnieuw uitgegeven met inleiding en aantekeningen door L. Strengholt. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 124 pp. =
Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, 34.
L. Schermer, Meleager en Atalante ; treurspel ; ingeleid en van aantekeningen
voorzien door Dr. C. M. Geerars. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 174 pp.
= Zwolse drukken en herdrukken, 54.
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NEGENTIENDE EEUW
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. 239 pp. = Achter het boek, II, 2/3, III, 1.
W. Schoof, Ho f f mann von Fallersleben and seine Bemuhungen um eine belgische Pro f essur. Volkskunde, 67e j., 1, 20-22.
M. C. van den Toorn, De Germaanse oudheid als inspiratiebron voor de Nederlandse romantiek. NTg, 59e j., 4, 219-32.
BEETS – Kuser, met inleiding en aantekeningen door Dr. M. H. Schenkelveld.
Zwolle, W. E. J. Tj eenk Willink. 99 = 1 pp. = Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, 35.
DAVID — L. Wils, Hulde aan kanunnik David. LVR, 16e j., 11-17.
H. L. van Breda, In memoriam kanunnik Jan Baptist David (1801-1866). Ibid.,
18-23.
CONSCIENCE — G. Degroote, Onuitgegeven en weinig gekende brieven van Hendrik Conscience (1835-1883), verzameld en toegelicht. 1. Inleiding. Handelingen Zuidnederlandse Maatschappij... XX, 99-127.
EMANTS — Godenschemering, uitgegeven en ingeleid door Dr. M. C. van den
Toorn. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 186 pp. = Zwolse drukken en
herdrukken, 55.
P. H. Dubois, Het laatste essay van iViarcellus Emants. Tirade, l Oe j., nov.-dec.,
758-62 {gevolgd door} M. Emants; W/oorden ; Ibid., 763-810.
P. Spigt, Marcellus Emants: de hopeloosheid als inspiratie. Mens en wereld,
21e j., 2, 22 jan., 4-5.
GEEL — J. de Rooy, Het „Gesprek" besproken. NTg. 59e j., 6, 384-90.
GEZELLE — Vlaanderen, 85, jan.-feb. ; {bevat) J. M. Westenbroek, Gezelle te
Roeselare, 2-7 ; J. van Dijck, Peilend naar Gezelles gemoed, 10-13 ; K. de
Busschere, Guido Gezelle en z?jn taal, 16-19 ; A. Demedts, De expressionisten over Gezelle, 24-27 ; J. de Muelenaere, Gezelles drang naar Engeland,
30-33 ; J. de Cuyper, Guido Gezelle te KortrUk, 36-43 ; Chr. d'Haen,
Gezelle en de Engelse poezie, 45-88 ; R. de Coninck, De tweede dichtbloei
van Gezelle, 50-56; G. Gyselen, Portretten van Guido Gezelle, 58-61 ;
A. Viaene, Gezelle en de volksgebruiken, 64-66 ; K. de Busschere, Het
huidig Guido Gezellegenootschap, 68 ; K. de Busschere, Ping ping ping...
een oratorium, 69.
G. Billiet, Guido Gezelle te Kortrjjk ; dichter van z jn kerk en van z/n parochie.
Verslagen en mededelingen van De Leiegouw, 8e j., 1 [Album Jan de
Cuyper), 69-87.
A. van Heeswijck, G. Gezelle, Allene, uit aller ogen. Nova et vetera, 44e j., 3,
217-21.
B. F. van Vlierden, Epistolary poetry; Gezelles poetische bewustwording in de
intimiteit (1858). DWB, Me j., 1, jan., 8-36.
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A. I. hi. Asselbergs, Dr. Jan Pieter Here of de kunst en het Leven.
Utrecht, Oosthoek. VIII ± 458 pp. = Muziekhistorische monografieen, 1.
D'HULSTE'R - J. Brys, Leo d'Hulster, 1784-1843. Verslagen en mededelingen van
De Leiegouw, 8e j., 1 [Album Jan de Cuyper), 107-16.
HUYS - J. Geldhof, Uitgeverstribulaties van Victor Huys. B, 66e j., 12A, wintermaand, 1965, 401-04.
LEDEGANCK — B. de Keyser, Monument Karel LodewUk Ledeganck te Eeklo.
Toerisme in Oost-Vlaanderen, 15e j., 6, nov.-dec.
VAN LENNEP -- D. J. van Lennep, Verhandeling en Hollandsche duinzang ; ingeleid en toegelicht door Dr. G. Stuiveling. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink.
78 pp. = Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, 36.
MULTATULI — K. Iwema, Stilistische varianten in de Max Havelaar. NTg, 59e j.,
2, 91 -110.
M. Janssens, Punches van de Droogsto p pel-hoo f dstukken in Max Havelaar. Hand.
Zuidnederl. maatschappij... XX, 229-40.
J. Kortenhorst, Multatuli en Hotz. 2e dr. Amsterdam ; Multatuli-Genootschap.
36 pp. = Geschriften van het Multatuli-Genootschap, 8.
A. L. S®temann, De structuur van Max Havelaar; b jdrage tot het onderzoek
naar de interpretatie en evaluatie van de roman. Proefschrift Rijksuniversiteit
Utrecht. Utrecht, J. Bijleveld. 1.-2. XVI + 192, III + 145 pp.
NOLET — J. Notermans, De poeet van het heldendicht Ambiorix. Dr. J. Nolet de
Brauwere van Steeland. Lirnburg, 45'e j., 3/4, 110-13.
POTGIETER -- J. de Cort, „Aan 't heimwee is het avontuur beschoren" ; analyse
van enkele stro f en uit Potgieters ,,Florence". Nova et vetera, 43e j., 5,
339-46.
SNIEDERS -- R. Dubois, Het yolks/even in het werk van J. R. Snieders. 2. Noordgouw, 6e j., 1, 15-51 ; Id., 3, Ibid., 2, 91-112.
STARING – R. A. Comets de Groot, Een opregt gemoed. M, 14e j., 7, okt.,
555-66.
VOSMAER – F. L. Bastet, Vosmaer en zUn beide Amazones. M, 14e j., 5, aug.,
420-46.
WEUSTENRAAD -- W. Beele, Alf red lViustenraad, belo f tevol dichter uit de Westhoek. Iepers kwartier, 2e j., 6, 55-65.
WILLEMS — A. Deprez, Brieven van, aan en over Jan Frans Willems, 1793-1846.
1-6. Algemene inleiding ; Teksten en aantekeningen (1812-1824) ; Teksten
en aantekeningen (1825-1829). Brugge, De Tempel, 1965. = Werken
uitgegeven door de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit
te Gent.
HEYE –

TIJDPERK

ca. 1880 TOT ca. 1900

W. L. M. E. van Leeuwen, Die niederlandische Literatur seit 1880. Institut fur
Auslandsbeziehungen Stuttgart, 16e j., 1, 17-22.
E. d'Oliveira, '80 en '90 aan het woord ; gesprekken met L. van Deyssel, TV.
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Kloos, A. Verwey e.a. {Samenstelling H. U. Jessurun d'Oliveira} ; ingeleid
door Kees Fens. Amsterdam, Polak & Van Gennep. 148 pp .
BUYSSE – M. Galle, Cyriel Buysse. Brugge, Desclee de Brouwer. 48 pp. = Ontmoetingen, 68.
-- –, De verhouding van Cyriel Buysse tot de Vlaamse beweging en Van Nu en
Straks; een nieuw document. Handelingen Zuidnederl. Maatschappij ... XX,
173-81.
COENEN - K. Fens, Van vermioeden naar zekerheid. Merlyn, 4e j., 2, maart, 85-94.
CUPPENs – B. Cuppens, Priester-dichter August Cuppens, het legendarisch pastoorke van Loksbergen. {Eigen beheerj. 347 pp.
VAN DEYS'SEL — H. G. M. Prick, Lod ew?jk van Deyssel en Herman Gorter : november 1897 - november 1899. NTg, 54e j., 4, 243-65.
VAN EEDEN – Frederik van Eeden-Genootschap. Mededelingen XXI, november.
37 pp.
C. F. A. van Dam, Van de koele meren des doods. NTg, 59e j., 2, 111-17.
A. Roland Hoist, Frederik van Eeden vr)gesproken. M, 14e j., 6, sept., 465-83.
ERENS – P. Brachin, Un ambassadeur de la culture franfaise aux Pays Bas: Frans
Erens. EG, 21e j., 3, juill.-sept., 417-31.
GORTER – Herman Gorter, uitgave van het Nederlands Letterkundig museum en
Documentatiecentrum. Amsterdam, De Bezige Bij. 40 pp. = Schrijvers
Prentenbaek, 12.
R. A. Cornets de Groot, Balders self-kick. M, 14e j., 9, dec., 726-37.
E. Endt, Nog een meisje van Gorter. Merlyn, 4e j., 5, sept., 40 5-10.
HEGENSCHEIDT – J. van Hoeck, Alfred Hegenscheidt ; uitgegeven door het Ministerie van Nationale opvoeding en cultuur. Antwerpen, Helios. 48 pp. =
Monografieen over Vlaamse letterkunde, 38.
J. Kuypers, Alfred Hegenscheidt, 6 april 1866 - 9 februari 1964. NVT, 19e j.,
5, 479-88.
KLOOS – P. van Eeten, Kloos en Beckering. [met een Naschriftt door H. Michael) .
NTg, 59e j., 1, 16 -26.
– –, Verwey en Kloos, kanttekeningen van een lezer. NTg, 59e j., 4, 267-75.
H. Michael, W' illem Kloos ; zjn jeugd, zUn leven ; een bloemlezing uit zen
gehele ceuvre ; ingeleid en samengesteld. 's- Gravenhage, Bert Bakker/Daamen, 1965 [= 1966). 384 pp. = Ooievaar, 214/16.
M. Nijland-Verwey, Nog Bens Verwey en Kloos. NTg, 59e j., 6, 393-95.
J. J. Oversteegen, Op straat. Merlyn, 4e j., 5, sept., 391-404.
DE LAEY - A. Demedts, Omer Karel de Laey. Periscoop, 16e j., 11, sept., 4.
VAN LANGENDONCK - A. Demedts, Prosper van Langendonck ; laden aan het
leven. Periscoop, 17e j., 1, nov. 2.
PERK – K. Meeuwesse, Perks Iris. TNTL, 82e j., 1, 37-77.
TETRLINCK – Th. Oegema van der Wal, Herman Teirlinck. Brussel, A. Manteau.
244 pp.
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J. Aler, Albert Verwey en Stefan George ; hun vriendschap – het
keerpunt. Duitse kroniek, 18e j., 112, 6-10.
W. Blok, Enige opmerkingen over De lister van Albert Verwey. NTg, 59e j ., 5,
VERWEY –

315-20.
J.-M. Delcour, Nouvelles etudes sur Verwey. EG, 21e j., 3, juill.-sept., 432-35.
K. Heeroma, Herdenking van Albert Verwey. TNTL, 82e j., 1, 1-36.

J. Kamerbeek jr., Albert Verwey en het nieuwe classicisme ; de richting van de
hedendaagse poezie (1913) in zn internationale context. Groningen, J. B.
Wolters. 124 pp. = Studia litteraria Rheno-Triaiectina, 9.
S. Vestdijk, Albert Verwey en de idee. [2e dr.). Amsterdam, Polak & Van
Gennep, 1965 { — 1966). 224 pp.
Th. Weevers, Albert Verwey en Stefan George. NTg, 59e j., 3, 194-98.
TWINTIGSTE EEUW
TIJDPERK

ca. 1900

TOT

ca. 1920

A. Demedts, Het t jdschri f t Alvoorder (1900-01) . Periscoop, 16e j., 5, maart, 2.
L. Brummel, In memoriam Lode Baekelmans, vriend van men.sen
en boeken. Gulden passer, 44e j., 1-7.
A. Mussche, In memoriam Lode Baekelmans. Mededelingen Vereniging van
Vlaamse letterkundigen, 53, apr., 42-44.
BOLTTENS — G. Verbeek, P. C. Boutens' BeatrUs. Nova et vetera, 44e j., 1, 64-77.
BURSSENS – K. Jonckheere, In memoriam Gaston Burssens. Mededelingen Vereniging van Vlaamse letterkundigen, 53, apr., 47-48.
ELSSCHOT – R. A. Cornets de Groot, Idealist door gedrag. M, 14e j., 2, meL
160-66.
VAN DER LEEUW – T. J. M. Versteeg, Een bezonnen to f lied van Aart van der
Leeuu'. NTg, 59e j., 3, 187-93.
GT,SEN – P. A. M. Geurts, De historicus betrekkelUk. Forum der letteren, 2, mei,
121-133.
W. Va'erewijck, Iliarnix G?jsen. Periscoop, 16e j., 8, juni, 1, 9.
G. Verbeek, Marnix Gijsen. Brugge, Desclee de Brouwer. 67 pp. = Ontmoetingen.
LEOPOLD — W. Ver Eecke, Jan Hendrik Leopold. Nova et vetera, 43e j., 4, 307-12.
M. J. G. de Jong, Leo golds Cheops ; een interpreterend essay met tekstuitgave.
Leiden, A. W. Sijthoff. 88 pp. = Aurea, 1.
P. Simons, De dichter J. H. Leopold. Ons erfdeel, 9e j., 3, maart, 15-31.
MUSSCH'E — A. Mussche, Jets over het ontstaan van de „Gedenksteen voor Rosa".
Vlaams marxistisch tijdschrift, le j., 4, dec., 32-34.
R. Herreman, Achilles Mussche. Antwerpen, Helios. 48 pp. = Monografieen
over Vlaamse letterkunde, 39.
TOP NAEFF – E. Vranken, Top Nae f f : „Rikkers". Nova et vetera, 43e j., 5,
406-13.
BAEKELMANS —
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J. Van Nijlen, Druilende burger; jeugdherinneringen van een
eenzelvig man. Tirade, l 0e j., 111, maart, 13 3-86.
VAN OSTAIJEN — P. Hadermann, Paul van OstaUen als criticus. Tij dschrif t van
de Vrije Universiteit Brussel, 8e j., 4, 194-208.
G. Knuvelder, Music-Hall van Paul van OstaUe'n. Jeugd en cultuur, lie j., 5,
maart-apr., 199-202.
E. Van Ruysbeek {R. van Eyck}, Paul van Ostajen en het wezen der poezie.
NVT, 19e j., 3, maart, 268-81.
C. Tindemans, Paul van OstaUen als theatercriticus. Handelingen Zuidnederl.
Maatschappij... XX, 293-334.
H. Uyttersprot, What's in a name ? Schmcoll en Scheerbart. VIG, 50e j., 11, nov.,
557-67.
VAN OUDSHOORN — J. van Oudshoorn, Bezwaar4jk verbljf ; uitgegeven naar het
handschrift, toegelicht en van een levensschets voorzien door W. A. M.
de Moor. Amsterdam, Polak & Van Gennep. 117 pp.
VAN SCHENDEL -• K. Fens, De ontdubbelde wader. Merlyn, 4e j., 6, nov., 457-64.
SCHREURS - B. M. Salman, Jacques Schreurs als dichter van Limburg. Maasland,
13e j., 8, apr., 254-57.
SLEEKS - W. Pee, Ary Sleeks. Taal en tongval, 18e j., 4, 1 dec., 188-89.
R. Seys, In memoriam Ary Sleeks. Med. Vereniging van Vlaamse letterkundigen,
53, apr., 52-54.
s7'REUvELs - W. Corsmit, Over meisjesfiguren
iguren in het werk van Stan Streuvels.
Band, 7e j., 15, 19 aug., 1-2.
F. Germonprez, Herinneringen aan Stun Streuvels. Snoeck's grate almanak 1967.
38-45.
TIMMERMANS — H. Combecher, Met een Nederlands gedicht voor een Duitse klas
{F. Timmermans, De herfst blaast op den horen} . Maasland, 13e j., 8,
apr., 248-51.
VAN NIJLEN -

TTIJDPERK

ca. 1920 TOT Ca. 1940

J. Engelman, De Katholieke jongeren, No/ens en het Fascisme. Raam, 26, 26-43.
W. L. M. E. van Leeuwen, Rondom Forum ; een t jdsbeeld in documenten uit
bet werk van J. Slauerho f f, H. Marsman, E. du Perron, M. ter Braak en
S. Vestd jk. Amsterdam, J. M. Meulenhoff. 160 pp. = Meulenhoff pockets,
125.
J. Weisgerber, Aspecten van het periodiseringsprobleem in de geschiedenis van
de Nederlandse letterkunde ; de hedendaagse literatuur. Hand. Zuidned.
maatschappij... XX, 373-79.
ACHTERBERG - Nieuw commentaar op Achterberg; [samengesteld door) Bert
Bakker en Andries Middeldorp. 's-Gravenhage, Bert Bakker/Daamen.
Daamen.
288 pp.
H. G. van den Doe!, Gerrit Achterberg, goochelaar of tovenaar - M; 13e j., ii,
feb., 803-20 ; Id., Ibid., 12, maart, 865-82.
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K. Fens, Een apothekerspraatje. Merlyn, 4e j., 5, sept., 413-15.
A. Middeldorp, GU zit er weer, al zit ge er niet meer ; gesproken inleiding tot
een Achterbergavond in boekhandel Broese to Utrecht op 16 november 1966.
M; 14e j., 8, nov., 641-48.
J. van de Sande, De structuur van Achterbergs bundel Autodroom. Merlyn, 4e j.,
1, jan., 29-64.
BLOEM - In memoriam J. C. Bloem. De Gids, 129e j., 7/8. {Bevat) A. Roland
Hoist, BU bet graf, 170-71 ; V. E. van Vriesland, PersoonlUke herinneringen, 171-73 ; B. Voeten, Persoon%ke herinneringen, 173-76.
BONI - H. Lampo, Armand Boni; van literair grisaille tot episch fenomeen.
Brussel, DAP Reinaert uitgaven. 32 pp.
BOSSCHAERTS -- G. Walschap, In memoriam Eugeen Bosschaerts. Mededelingen
Ver. van Vlaamse letterkundigen, 53, apr., 45-46.
DAISNE - B. Ranke {F. van der Auwera), Fiktieve ontmoeting met Johan Daisne
n.a.v. Als kantwerk aan de kim. en Charaban. Periscoop, 16e j., 4, feb., 3-4.
L. Scheer, Johan Daisne of het schr?jven als een onderonsje. DWB, Me j., 1,
jan., 48-52.
DEMEDTS - E. Janssen, De weg naar binnen ; Edith Stein en Andre Demedts.
Periscoop, 16e j., 11, sept., 3.
- -, De 60 jaar van Andre Demedts. Ibid., 12, okt., 5.
L. Verbeke, Andre Demedts ter ere. Het pennoen, 17e j., 5, dec., 9.
DECORTE - E. van Ruysbeek [R. van Eyck), Bert Decorte. Antwerpen, Helios.
36 pp. = Monografieen over Vlaamse letterkunde, 36.
DE DONCKER - A. Magerman, In memoriam Maurits de Doncker. PEN-Club
Belgic, Vlaams centrum, 2e j., 3, juli-sept., 2-3.
ENGELMAN - J. H. Cartens, „Orpheus en het lam" ; Jan Engelman en H. Marsman; 192.5-1940. Raam, 24, 7-160. Ook in boekvorm verschenen : Utrecht,
Ambo. 168 pp.
B. M. Salman, Het woord van de dichter. Merlyn, 4e j., 5, sept., 411-12.
GILLIAMS - P. H. Dubois, Maurice Gilliam r. Antwerpen, Helios. 52 pp. =
Monograf ieen over Vlaamse letterkunde, 41.
M. J. G. de Jong, Tweespraak in de her f st ; tekst en context b) Maurice Gilhams. Gids, 129e j., 2/3, 127-34.
HENSEN -- F. Closset, Herwig Hensen. Antwerpen, Helios. 48 pp. = Monografieen over Vlaamse letterkunde, 35.
W. Spillebeen, Heilige ziekte, Leven ! Een benadering van het dichtersch:ip van
Herwig Hensen. Periscoop, 16e j., 9/10, j uli /aug., 1-6.
HERREMAN - R. Minne, Uit de correspondentie met Raymond Herreman. NVT,
19e j., 9, nov., 916-29.
vAN HOOGENBEMT - B. F. van Vlierden, Albert van Hoogenbemt. Antwerpen,
Helios. 48 pp. = Monografieen over Vlaamse letterkunde, 40.
KLOOSTER - J. Boets, Poezie ontleden ; beschouwingen bj een gedicht van WV.
G. Klooster. Nova et vetera, 44e j., 2, 130-37.
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L. Scheer, Julien Kuypers en het thema der verinwendiging. DWB,
Me j., 2, feb., 132-36.
G. Walschap, Julien Kuypers. Antwerpen, Helios. 48 pp. = Monografieen over
Vlaamse letterkunde, 37.
MINNE — A. Demedts, In memoriam Richard 1vtinne. Mededelingen Vereniging
van Vlaamse letterkundigen, 53, apr., 49-51.
NIJHOFF — K. Fens, Awater, leven en leer. Merlyn, 4e j., 5, sept., 361-82.
L. de Jong, Het dilemma : Ik of g j. Jeugd en cultuur, lie j., 7, juli-aug., 300-07.
W. Spillebeen, Memlinc, alias Maarten van Nieuwenhove alias Martinus Nj'ho f f .
Ibid., 308-11.
L. Wenseleers, Het wonderbaarlUk lichaam; Martinus N jho f f en de moderne
IVesterse poezie. 's-Gravenhage, Bert Bakker/Daamen. 288 pp.
D'U PERRON — J. J. Oversteegen, De verteller in de kring; enkele aspecten van
Het land van herkomst. Merlyn, 4e j., 6, nov., 441-56.
ROELANTS J. Aerts, Rouwhulde ter nagedachtenis van de beer Maurice Roelants.
VMA, NR, 5/8, 190-93.
A. Demedts, Maurice Roelants tussen „Vuur en dauw". DWB, ii le j., 1, jan.,
43-47.
P. Schepens, Maurice Roe/ants; jeugdherinneringen. Periscoop, 16e j., 9/10,
juli-aug., 2, 4.
VAN 'SCHAGEN — W. Enzinck, J. C. van Schagen ; bekroond dichter maar ook
schrjver en monotypist. Kunst van nu, 3e j., 7, mei, 13-14.
VAN DE VELDE -- A. de Caluwe, K. M. de Lille, Marcel van de Velde. in: M.
van de Velde, Brugse paneeltjes. Oudenaarde, Sanderus. 5-12.
VERBEECK — B. Kemp lB. F. van Vlierden^, Het booglied van Rene T7erbeeck.
DWB, 111 e j., 10, dec., 747-57.
W. Vaerewijck, De dichter Rene Verbeeck. Periscoop, 16e j., 11, sept., 1, 9.
VERBRUGGEN — E. de Bock, In memoriam Paul Verbruggen. DWB, 111 e j., 6,
juli-aug., 427-29.
VERCAMMEN De andere fan Vercammen 66k 60. Red. Raf Seys. Huldecomite
Jan Vercammen. Koekelare, De Rumberg. 100 pp.
J. Daisne, Dr. fan Vercammen, zestig. DWB, llle j., 6, juli-aug., 473-74.
VES'TDIJK — R. A. Cornets de Groot, Vestd?ik, De vj f roeiers. Raam, 28, 7-29.
H. U. Jessurun d'Oliveira, VestUks Zo de ouden zongen. 1. Merlyn, 4e j., 3, mei,
179-95. Id., 2, Ibid., 4, juli, 302-24.
J. H. W. Veenstra, Pleegvader Vestdjk. Tirade, 10e j., 119/20, nov.-dec., 748-50.
VAN DE VOORDE — M. Eemans, LTrbain van de Voorde in memoriam. Periscoop,
16e j., ii, sept., 2.
WALSCHAP — H. Dethier, Zoek de mens G. Wlalschap. Proces, 2e j., 27/28,
15 feb., 8-13.
W. Enzinck, Gesprek met Gerard W/alschap. Studium generale, 12e j., 2, feb.,
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MEDEDELING
Op verzoek van de hieronder genoemde Werkgroep publiceren wij de volgende
mededeling :
WERKGROEP VOOR DE DOCUMENTATIE DER
NEDERLANDSE LETTEREN
Op initiatief van Dr. D. Grosheide, bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek
te Utrecht en ter realisering van de wensen die sedert 1955 door de Sectie
Bibliotheekwezen en sedert 1961 ook door de Sectie Letteren van de Algemene
Conferentie der Nederlandse Letteren zijn geuit, is op 26 oktober 1967 met
instemming van genoemde Conferentie de Werkgroep voor de documentatie der
Nederlandse letteren met haar werkzaamheden begonnen. De Werkgroep heeft
haar zetel in het Letterkundig Museum te Den Haag en het Archief en Museum
voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen en stelt zich ten doe! de documentatie over de Nederlandse letteren voor zover daar, naast de reeds bestaande
publikaties, behoefte aan bestaat, te stimuleren, te coordineren of te organiseren.
Tot nu toe zijn de volgende instellingen in de Werkgroep vertegenwoordigd :
de letterkundige musea to Antwerpen en Den Haag, de Koninklijke bibliotheken
te Brussel en Den Haag, de universiteitsbibliotheken te Amsterdam en Utrecht,
de instituten voor Neerlandistiek te Amsterdam, Leiden en Utrecht, de Centrale
Vereniging voor Openbare Bibliotheken, de Vlaamse Vereniging van Bibliotheeken Archiefpersoneel, de Conferentie der Nederlandse Letteren, de Stichting voor
Vertalingen, de Werkcommissie docenten Neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten en de Maatschappij der Nederlandse letterkunde. Mochten in Nederland
of Belgic nog andere instellingen dan wel particulieren zijn, die zich op een
of andere wijze met documentatiewerk betref f ende de Nederlandse letteren bezig
houden, dan zou de Werkgroep het buitengewoon op prijs stellen als contact
met haar werd opgenomen ter wille van een effectieve coordinatie.
In 1968 en 1969 werden de volgende proj ekten ter hand genomen :
a. De vermenigvuldiging van recensies uit dag- en weekbladen, uitsluitend ten
behoeve van openbare bibliotheken en Nederlandse instituten. Door samenwerking van het Letterkundig Museum en de Centrale Vereniging voor
Openbare Bibliotheken kon dit projekt sedert mei 1968 ten uitvoer worden
gebracht wat betreft de recensies in Nederlandse bladen. Van oktober 1969
of zullen ook de recensies uit Belgische bladen hierbij worden opgenomen.
b. De bibliografie der vertalingen uit het Nederlands. Door samenwerking van
de Koninklijke Bibliotheken en de bibliograaf van de Stichting voor Vertalingen kon met de uitvoering van dit proj ekt reeds een begin worden gemaakt.
Eind 1970 zal de eerste bibliografie over het jaar 1968 verschijnen, die vervolgens jaarlijks wordt voortgezet en om de vijf jaar door een cumulatieve
uitgave zal worden vervangen. Voordien staan de verzamelde gegevens ter
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beschikking van ieder die ze in hun geheel of gedeeltelijk wenst te publiceren,
van welke mogelijkheid het tijdschrift Ons Erfdeel reeds gebruik maakt. Deze
bibliografie heeft alleen betrekking op boekuitgaven. De beschrijving der
vertalingen die in tijdschriften zijn gepubliceerd is in voorbereiding. Oak zal
er naar gestreefd worden het hiaat op te vullen tussen de Bibliografiais Neerlandica, samengesteld door A. M. P. Mollema en P. M. Morel (Den Haag,
1962), die tot 1958 loopt en de eerste jaarlijkse bibliografie over 1968.
c. De kritisch-analytische bibliografie der bijdragen aan letterkundige en taalkundige tijdschriften en aan essaybundels.
Aan dit projekt bestaat bij alien die zich met de studie der Nederlandse
letteren bezighouden, een grote behoefte (zie b.v. A. L. Sotemann, Bibliogra f ie en Neerlandistiek, De Nieuwe Taalgids, jrg. 62, nr. 1, Groningen,
1969, blz. 41-46) . De Werkgroep streeft er naar dat deze werkzaamheden
aan een of twee afzonderlijke bureaus, die eventueel in de beide letterkundige
musea kunnen worden ondergebracht, worden opgedragen, en wel op zodanige
wijze dat hierbij de continuiteit en de professionele aanpak gegarandeerd zijn.
Op korte terzijn zal een programma towel voor een van 1970 of lopende als
voor een retrospectieve bibliografie worden opgesteld.
Intussen wordt reeds intensief aan een lopende bibliografie van tijdschriften
gewerkt door de Afdeling Moderne Nederlandse Letterkunde van de Universiteit te Leiden (zie : Ronald Spoor en Pim de Vroomen, Dokumentatie
moderne Nederlandse letterkunde, een proe f neming, De Nieuwe Taalgids,
jrg. 62, nr. 4, Groningen, 1969, blz. 291-293). Deze – en eventueei ook
elders ter hand genomen – activiteiten betekenen een grote steun voor een
op te richten bibliografisch bureau, dat de werkzaamheden kan aanvullen en
de organisatie op zich kan nemen van een „landelijke werkverdeling ten
aanzien van het materiaal dat zich hoger en hoger opstapelt", zoals Spoor en
De Vroomen in genoemd artikel schrijven.
d. Ten slotte besteedt de Werkgroep nog aandacht aan enkele kleinere projekten
die door een van de vertegenwoordigde instanties of door eigen subcommissies ten uitvoer zijn of zullen worden gebracht. Hiertoe behoren o.m. een
Gids voor de studie der Nederlandse taal- en Ietterkunde (binnenkort verschij nt reeds een Gids voor de studie der Nederlandse letterkunde, samengesteld door het Instituut voor Neerlandistiek te Amsterdam), een Literatuurlijst voor de docenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten en een
Centrale inventarisatie van schrijverscorrespondenties.
Het hoofddoel van deze korte uiteenzetting is zoveel mogelijk bekendheid te
geven aan de activiteiten van de overkoepelende Werkgroep voor de Documentatie der Nederlandse Letteren, teneinde met ieder in contact te komen die ook
binnen het terrein van deze documentatie werkzaam is. De Werkgroep, waarvan
het secretariaat is gevestigd in het Letterkundig Museum, Juffrouw Idastraat 11,
Den Haag en in het A.M.V.C., Minderbroedersstraat 22, Antwerpen, is zeer
erkentelijk voor mededelingen, hetzij over gekoesterde wensen op het gebied van
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de documentatie der Nederlandse letteren, hetzij over activiteiten op dit terrein
die haar nog niet bekend zijn. Op deze wijze hoopt de Werkgroep te voorkomen
dat er dubbel werk verricht wordt en te bereiken dat een ontstellende achterstand
zo efficient mogelijk wordt weggewerkt.
G. BORGERS,
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HET CLAIR-OBSCUR IN VONDELS DRAMA
I nl eiding
Wie met een van Vondels grote drama's vertrouwd is — en de meesten
onder ons kennen toch de Lucifer — weet, Welk een belangrijke rol de
beelden 1 van licht en donker er spelen. Met reden kan men zulk een
work om zijn straalkracht en bewogenheid vergelijken met de schitterendste doeken van een Rubens. Maar zo ruim de kennis van Lucifer
verspreid is, zo TJcinig weet men meestal van Vondels andere drama's
af, en men kan dus card en sfeer van die stukken moeilijk vergelijken.
Nu blijkt bij zulk een vergelijking dat beelden van licht en donker niet
alleen bijna overal een belangrijke rol spelen, maar ook dat ze bijna
telkens weer op een andere wijze worden aangewend. Vergelijken we
Vondels drama's in dit opzicht met schilderijen, dan schittert elk van
die schilderijen van licht en goud, is de nuancering in de stralende
tonaliteiten er uitzonderlijk f i jn en ruim, verkrijgt die schittering overal
een bijzonder relief doordat ze tegen duistere plaatsen afsteekt, anders
gezegd, ingevolge de aanwending van clair-obscur. Hebben die stukken
aldus allemaal iets gemeenschappelijks, dan bezitten ze toch elk hun
onmiskenbaar eigen varieteit van clair-obscur. Louter voor het oog, d.i.
voor de picturale zin, is dit reeds een boeiende vaststelling. Maar ook
het diepere inzicht is bij een acute waarneming van deze fenomenen
gebaat. Licht en donker blijken bij Vondel niet alleen visuele categorieen
te zijn, maar ook te verwijzen naar zeer belangrijke ideCle inhouden.
Licht en donker kunnen dus enerzijds op zichzelf gelden, anderzi jds
symbolisch een diepere betekenis onthullen. Om die twee redenen lijkt
het beschrijvend en vergelijkend onderzoek van Vondels drama's als
complexen van clair-obscur een belangwekkende onderneming, die we
in deze studie hebben willen aanvatten.
Die onderneming is intussen minder eenvoudig dan men op het eerste
\

1 In deze studie gebruiken we het woord „beeld" in de ruime betekenis van ,,aanschouwelijke voorstelling". Het omvat dus zowel de metafoor, die dient om een antler ding
aanschouwelijk te makers, als het evocatieve noemen of beschrijven van een ding zelf.
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ogenblik zou vermoeden. Dit hangt samen met het uiterst complexe
karakter dat Vondels beeldgebruik kan aannemen. Om dit aan te tonen
willen we enkele, vrij willekeurig gekozen passussen grondig analyseren.
Het eerste lichtbeeld dat we in Vondels dramatisch oeuvre aantref f en,
vinden we in de verzen 87-89 van Het Pascha, een allegorisch stuk dat
de verlossing van Israel uit Egypte behandelt en daardoor verwijst naar
de verlossing van de mens uit de zonde. Die verzen luiden :
Des morghens eer de Son met syne stralen luystert,
En t' Manen-zilver met syn gulden Torts verduystert,
Tot dat den swarten Nacht beschaduwt Bergh en dal

Onmiddellijk is duidelijk dat deze verzen op zichzelf staande geen
betekenis hebben. Ze dienen gelezen te worden in bun context. En dan
blijkt dat ze, in beeldloze taal overgezet, eenvoudig willen zeggen : van
vaor dageraad tot na zonsondergang, de tijd dat – dag in, dag uit – de
Israelieten slavenarbeid moeten verrichten. Voor de uitbeelding van de
idee „'s morgens" gebruikt Vondel twee beelden : 1. de zon luistert
(lustrat) met zijne stralen ; 2. de zon verduistert het manezilver met
zijn gulden toorts. Het eerste beeld is vrij eenvoudig, en Loch rijker dan
gewoon „De zon schijnt" of „De zon straalt". De zon „luistert" niet
alleen maar, hij „luistert met zijne stralen", logisch beschouwd een
tautologie, dichterlijk een verrijking, een verzwaring van Loon. We
verwijlen langer bij het „luisteren" van de zon, we zien niet alleen de
lichtschijn, er komen uitdrukkelijk stralen bij te pas, het juisteren"' en
de „stralen" resoneren tegen en in elkaar, weerkaatsen elkaar. In plaats
van een lichtterm „straalt" of „luistert" hebben we er niet enkel twee,
maar a.h.w, vier, omdat het J uisteren" de stralen terugkaatst, en de
stralen het „luisteren" . De luminositeit van de uitdrukking heeft er
ontzaglijk bij gewonnen. We vestigen de volle aandacht op dit verschi jnsel, waaraan we de naam „interref lexie" geven: zo hanteert Vondel lichttermen. Maar we hebben nog niet veel gezien ! Beschouwen we
nu het tweede beeld, om te beginnen op zichzelf. De zon „luistert" niet
meer, ze verduistert, hoe paradoxaal dat ook schijnen mag. De zaak
wordt nog ongerijmder : ze verduistert met een gulden toorts, dus met
lets dat eigenlijk ook weer licht geeft. Maar dan blijkt dat verduisteren
niet in het absolute, maar alleen in het relatieve waar te zijn. De zon
verduistert niet tout court, ze verduistert alleen het manezilver, anders
gezegd, een zwakker licht. Ze speelt het klaar dat het zwakkere licht
er in vergelijking met haar gulden toorts als duisternis gaat uitzien. Als
we abstractie maken van de voorafgaande lichttermen „zon", „stralen"
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en „luistert" (wat eigenlijk niet mag), dan hebben we weer twee, of
juister vier lichttermen ; elk van de twee is immers op zijn beurt uit een
paar samengesteld : „gulden" en „toorts", „maan" en „zilver". Nu kan
men gerust beweren dat elk van die termen niet meer is dan een geclicheerde formule. Ja, maar zulk een formule wordt bij een echt dichter
verlevendigd, ze krijgt nieuwe evocatieve kracht. „Gulden torts" moge
allesbehalve oorspronkelijk zijn, bij Vondel zien we dan Loch maar die
toorts in haar goudglans, zien we het goud stralen onder de vlammengloed. Anders gezegd, er is interreflexie tussen de twee delen van iedere
lichtterm, en interreflexie tussen beide termen ; ongestoorde interref lexie zelfs, want de botsing der lichtbeelden heeft plaats gegrepen vooraleer het woord „verduistert" valt. Nu het gevallen is,
bewerkt het iets heel eigenaardigs : een hoofdzakelijk visueel, naief
beeld wordt opeens tot een jeu d'esprit" omgebogen. Dat de botsing
van twee lichtbeelden duisternis teweeg brengt, is voor het oog nauwelijks mogelijk ; maar de ontwikkelde, in de knepen van rhetorica en
poetica geschoolde geest beef t er geen moeite rnee. Laten we nu nagaan,
welke soevereine spel-compositie ontstaat, wanneer we de beelden 1 en 2
zoals het hoort bij mekaar brengen. Dat straalt en fonkelt en spiegelt
aan alle kanten en in alle richtingen, daar komt kleurdifferentiatie en
intensiteitsdifferentiatie in ; en daar blijft die paradoxale, maar reeel
gemaakte duisternis, geboren uit lichtontmoeting. En nog zijn wij niet
aan het einde van het beeldcomplex. Het woord „verduistert", hoe bizar
het na het voorafgaande ook viel, blijkt nu opeens compositorisch (we
zouden kunnen zeggen muzikaal) zeer zinvol, als inleiding tot een beeld
van louter duisternis. Beeldritmisch hebben we een beweging van voile
lichtintensiteit G,zon met zijne stralen luistert") over een lichte inzinking ( ,,'t manenzilver") terug naar topintensiteit G gulden toorts") met
dan een eerste schaduw in „verduistert" en vervolgens een plotse afzink
in regionen van veelvuldige duisternis. Want even weinig enkelvoudig
als de lichtbeelden waren, verschijnt nu het duisternisbeeld. Er wordt
niet gezegd : „tot de nacht valt", waarmee het essenti^ele in een term
ware ingevangen. Nee, de nacht is zwart, en die zwarte nacht beschaduwt
dan nog. Dat is duisternis in de derde macht, duisternis die daarenboven
haar voile intensiteit juist onder het licht van de vorige beelden krijgt,
en die trouwens reflexief aan die beelden nog eens een bijzondere,
contrasterende helderheid verleent. Bedenken we nu weer dat heel dat
akkoord van licht en donker is opgezet om een eenvoudige tijdsaanduiding „van 's morgens vroeg tot 's avonds laat" to geven. Een meerdimensionaal en uit verschillende lagen bestaand complex van licht en
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donker, alleen maar daarvoor ! Is dat Been rhetoriek en barokke aanzwengeling ? Ten dele, zeker. Maar ze raken het essentiele niet. Het
essenti+ele is dat Vondel achter een cliche, met de ogen en met de geest,
een fonkelend en intrigerend samenspel van licht en donker heeft gezien, en dat dan ook heeft uitgewerkt. Hieruit kunnen we weer een en
ander betreffende hemzelf afleiden. Ten eerste : hij zou nooit tot dat
spel verleid worden, indien hij niet een uitzonderlijke belangstelling en
liefde voor het licht en voor clair-obscur-effecten had. Ten tweede : hij
is de elementair-artistieke natuur die door de cliche-fixatie heenziet, de
beelden kan verjongen, oorspronkelijk en authentiek maken. Ten derde :
in hem gaan de imaginatieve dichter en de rationeel-spirituele poets
doctus hand in hand.
We zullen pogen dit met een ander voorbeeld nog te bekrachtigen. De
verzen 45-48 uit de Opdracht dan Eusebia, waarmee Peter en Pauwels
wordt ingeleid, luiden :
Geen Labyrinth der weerelt kan verwarren
Haer opzet, zoo zy volght den marteldraet,
En 't licht der beide in bloet vergulde starren
Waer voor het kroost van Tyndar onder gaet.
Ons interesseert hier vooral v. 47. Vondel begint ermee de ziel in het
labyrint van de wereld te plaatsen ; ze moet zich eruit vrijmaken. Hoe ?
En hier gaan nu twee sferen elkaar overdekken, in se ideele sferen, die
evenwel voortdurend en zonder de minste moeite naar het karakter van
beeldsferen en terug overspringen. Om uit dat labyrint te geraken moet
de ziel het voorbeeld van de martelaren Peter en Pauwels volgen. Maar
uit het labyrint is Theseus eertijds geraakt dank zij de draad van
Ariadne : en nu contamineren dit beeld en de idee van het martelaarschap tot „marteldraad". Maar intussen is in Vondels verbeelding het
beeld blijven voortwerken van de hemel, waarnaar de ziel moet opstijgen. En we krijgen een nieuwe contaminatie, ditmaal tussen het
hemel-beeld en het mantel-beeld. Wie zich naar de hemel richt om
geleid te worden, volgt richtsterren en de „leidstar" is een veel voorkomend hemellichaam bij Vondel. Peter en Pauwels zijn in dit opzicht
vooizeker bruikbare richtsterren. Maar ze zijn sterren in ook nog een
andere betekenis, nl. die van glorievolle, schitterende wezens. Leidster
en schitterster overdekken elkaar. En Peter en Pauwels zijn sterren,
glorievolle wezens geworden, juist door hun heerlijk martelaarschap.
Van dat martelaarschap komt de glans, het goud ; dat martelaarschap
heeft de sterren verguld, oorspronkelijk wel tot goud gemaakt. Maar
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hier is er dan opnieuw contaminatie met vergulden als „met goud
bedekken". En het martelaarschap wordt door het bloed gesymboliseerd.
Aldus wordt „door het martelaarschap verheerlijkt" : „in bloed verguld". Een op zichzelf ongerijmde formule, die Vondel door een of
ander wonder aanschouwelijk en daardoor aanvaardbaar weet te maken.
Men ga slechts na, hoe hij erin slaagt de verbeelding van zijn commentatoren gaande te maken ; zo die van Pater Molkenboer, die bij 46- in de
WB-uitgave noteert :
De twee Apostelen Petrus en Paulus, samen gemarteld, wijzen als een
dubbelster, rood en goud om martelaarschap en glorie, de ziel den weg
naar den Hemel.
Door de beeldende kracht van zijn taal is het Vondel dus gelukt, een
waarlijk labyrintisch stukje hersen- en verbeeldingsgymnastiek dichterlijk
aanvaardbaar te maken. We zien bier opnieuw, hoe begrippelijke allegorische gegevens, wars van alle logica, door hem weer tot dichterlijk
materiaal worden omgesmeed. Er kan wel Been sprake van zijn dat
Vondel, onze analytische wegen volgend, zijn beelden rationeel, als in
een laboratorium zou hebben geconstrueerd. Ieder cliche is in zijn geest
opnieuw tot levend en dus voor nieuwe schepping aanwendbaar beeld
geworden, zo dat beeld na beeld a.h.w. aan elkaar ontvlamd zijn, in een
o.i. spontane associatie. Zulk een dichterlijke werkwijze doet in onze tijd
misschien vreemd en onbegrijpelijk aan, maar al wie met de 17e-eeuwse
letteren vertrouwd is, weet dat zij in die tijd werkelijk werd toegepast.
Conventie en dichterlijke kracht sloten elkaar toen allerminst uit indien zij het ooit hoeven te doen.
Onze analyse heeft aangetoond, hoe verbazend ingewikkeld en rijk
zelfs kleine beeldcomplexen bij Vondel kunnen zijn. Men zal zich aldus
een idee kunnen vormen van de verbijsterende ingewikkeldheid van
langere structures als de vv. 791-814 uit de reizang der Engelen na het
derde bedrijf van lozef in Dothan, of de kern van Rafaels pleidooi in
Lucifer ( 1475-1490 ) . De gedetailleerde analyse van zulke passussen
behoort intussen niet tot de opzet van deze studie, noch van deze inleiding. Op grond van de geleverde analyses kan de lezer, indien hij
daar zin in heeft, zelf dieper in zulke passussen doordringen. Hij houde
daarbij het in elkaar overgaan van intellectieve en intuitieve beeldspraak 2 de interreflexie, en tenslotte de onderlinge relaties tussen lichten duisternisbeelden in het oog.
2 Deze problematiek, alsook de verhouding tussen traditioneel en nieuw materiaal in
Vondels beeldspraak, worden grondig onderzocht in EDW. VERHOFSTADT, Bijdrage tot de
studie van Vondel's beeldspraak, getypte licentiaatsverhandeling R.U. Gent 1948.
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Wij wensen trouwens nog niet vooruit te lopen op ons onderzoek door
nu al te pogen, symbolische inhouden van Licht- en duisternisbeelden
aan te geven. Zulke inhouden zullen aan het licht komen bij de volgende, concrete behandeling van een aantal van Vondels drama's.

Het Pascha

Als rederijkersstuk is dit werk uiteraard nog niet gebonden aan de
Brie eenheden, w.o. de eenheid van tijd. Vanaf Hiervsalem Verwoest,
zijn volgend toneelstuk, zal de dichter die eenheid wel in acht nemen :
indien nog niet strict volgens de regels, dan is er toch een eenheid van
atmosfeer. Van dan of zijn Vondels stukken of dag- of nachtstukken.
Het Pascha is het een noch het ander : het omvat dag- en nachtpassussen.
In zekere zin is dit samen optreden van dag en nacht zelf s kenmerkend
voor het stuk, ook wat de formules van Licht en duisternis betreft. Op
een dezer passussen zijn wij in de inleiding dieper ingegaan. Hij is niet
de enige van zijn soort.
Nu rijst de Son int post, nu daelt sy neer int westen,
Wanneer de bleecke Maen klimt wt de watervesten,
De Mane die heur nu in voile ronde stelt,
En weder heuren giants en zilver-schij n versmelt (327-)

Hier is de confrontatie van zon en maan in lichttermen er niet om de
tijd aan te duiden, maar als een in een reeks beelden voor de onbestendigheid. Dit neemt niet weg dat het visuele clair-obscur er tenminste
zo belangrijk en duidelijk in is, als de ideele vergankelijkheidsgedachte.
En nog een derde idee kan door zon-en-maan worden weergegeven: die
van de afmeting der aarde. Zo heet het in vv. 1613b- : „van daer het
morghenroot / Verrijst, tot daer het licht neerdaelt in Thetis schoot".
Ondanks de beeldende kracht van Vondels taal, gaat het hier toch
telkens duidelijk om formules. Dit valt vooral dan op, wanneer men ze
in hun diverse verschijningsvormen met elkaar vergelijkt. De zon
„luystert" en verduistert het manezilver en in vv. 87- en in vv. 2075-;
nu eens, in vv. 137-, beschaamt de morgenstond het nachtzeil zwart, dan
weer, in vv. 767-, beschaduwt een donkey nachtzeil blind de dag, terwijl
in v. 89 de zwarte nacht berg en dal beschaduwt en in v. 723 't hemellicht de nacht beschaamt. Toch — we kunnen niet alle plaatsen citeren
blijkt de variatie groter dan men zou denken en treft men sums beelden
aan die bij alle onnatuur en conventionaliteit toch door hun vindingrijke
86

preciositeit opvallen, als dat van de zon, die de hemelse gordijnen van
zijn koets schuif t (299-).
In een gelijkaardige allegorische, conceptuele beeldvorming staat de
nochtans donkere nacht al eens verzinnebeeld in het maanlicht.
Toch geven niet deze lichten Het Pascha zijn eigen atmosfeer. Die
lichten, al wordt de zon er onder Phoebus' naam vergoddelijkt, zijn
maar een afstraling van het eigenlijke Licht, dat ze allemaal verduistert:
dat van God. De Heer zegt het zelf :
... de Son is maer een vonck
Van myne heerlijcheydt, die voor veel Eeuwen blonc (165b-)
In meer dan een dozijn passussen wordt bevestigd dat God het licht
is. Hij verschijnt in tal van lichtgedaanten, als de glans in het brandende
braambos ( 141b ) , als de vuurzuil die de Israelieten voorafgaat (1807).
Hij wordt herhaaldelijk door de zon verbeeld (473-, 998, 1781) , al
spel en daarin vaak de ideeen van de waarheid en van de genade mee,
zoals ook in vv. 1211- :
Monarche Misraijns, hoe lang zuldy noch konnen
D'oog-appels sluyten voor de klaerheyt eender Sonnen ?

Meer dan eens wordt gewag gemaakt van Zijn lichtend aangezicht
(133b-, 293-, 1794-), van de glans van Zijn heerlijkheid (141, 166,
710-), van Zijn bliksemende klaarheid ( 537- ) . Gods glans verduistert
alles, ook de heerlijkheid van de hoogste koning. Moyses zegt het (867),
en Pharao wordt verplicht het to erkennen :
Daer is een Koning noch die onsen giants verduystert,
En een bepeerlden Staf die heerelijcker luystert (1111-)

In het afsluitende koorlied, waarin Vondel de symbolische betekenis
van zijn spel onthult, nt dat het licht van de verlossing de schaduw van
de zonde verdrijft, wordt ook nog eens het beeld van de zon gebruikt
die de maan overstraalt.
Dit goddelijk licht kan dus verschijnen en zich openbaren, en doet
zulks in het stuk meer dan eens. Maar het kan zich ook aan het gezicht
van de zondige of onwaardige mens onttrekken en slechts duisternis
achterlaten. De gelovige voelt dit zelfs als een voortdurende dreiging
aan (133-). En zo is er in Het Pascha, naast de natuurlijke, ook een
mystieke duisternis, die van Gods afwezigheid. Zeker, de mens kan
vrijwillig en opzettelijk zijn ogen voor het goddelijke licht sluiten :
Pharao doet zulks. Maar tragischer is het, wanneer de Heer Zijn stralend
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aangezicht ook van Zijn yolk afwendt (293, 363-, 1781, 1794-) . Die
afwending van Gods lichtend aangezicht wordt niet alleen conceptueel
vermeld. Het is wel niet vermetel, Gods afwezigheid ook gesymboliseerd
te zien in de nacht in Pharao's droom, in de duisternis als een van de
Egyptische plagen, in de nacht waarin de eerstgeborenen worden gedood. In tegenstelling daarmee is de morgen dan symbolisch voor
Israels verlossing in God, en voor de verlossing van de gelovigen in het
algemeen. Alles samen mogen we wel besluiten dat er in dit stuk
nauwelijks een licht en een duisternis voorkomen, die niet als concept,
als motief, als beeld naar God verwijzen, en hun diepste betekenis pas
uit deze verwijzing ontvangen. Het Pascha lijkt ons dan ook bewust opgebouwd als een stuk van het Godslicht, berustend op een wezenlijke
equatie God = Licht. En we herhalen nog eens het merkwaardige, dat
het duister bier slechts uitzonderlijk voor aarde of hel, juister voor de
onverlostheid staat, maar hoofdzakelijk voor Gods zelfgewilde of door
de verblinde mens veroorzaakte afwezigheid.
Behalve ergens in een concrete realisatie zijn deze beelden niet
Vondels eigen vondsten. Bijna allemaal vinden ze hun oorsprong in de
Bijbel 3 . Maar het wordt voor de aandachtige lezer onmiddellijk duidelijk dat de equatie God = Licht voor Vondel niet zomaar jets is dat
men in de Bijbel kan vinden en dan in zijn letterkundig werk te pas
brengen. Evenmin is die equatie een louter rationele gelijkstelling. Neen,
ze komt overeen met de diepste, heiligste overtuiging van de dichter.
Het beeld verwijst naar wat voor hemzelf een a.h.w. existenti^ele werkelijkheid is geworden. Reeds bier openbaart hij zijn lichtliefde en de
geestelijke achtergrond ervan. Hij zal dit alles later op een oneindig
sterker, persoonlijker, organischer wijze tot uiting brengen. Maar toch
mag reeds voor Het Pascha gezegd worden dat de beeldspraak van licht
en donker er het eigen merk van de dichter draagt.
Hiervsalem Verwoest
Ook Hiervsalem Verwoest is, ondanks de merkbare invloed van Seneca, nog Been volgens de klassieke regels gebouwde tragedie. Maar bij
gebrek aan een werkelijke eenheid van tijd, vertoont het toch een onbetwistbare eenheid van atmosfeer. Het stuk behandelt de ondergang van
het oude Jerusalem en trekt daaruit een drievoudige les : 1. de wereldse
heerlijkheid verzinkt in het niet tegenover de hemelse ; 2. het licht van
3 Zie EDW. VERHOFSTADT, a.w., blzz. 47-.
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het oude verbond is niets vergeleken met dat van het nieuwe ; 3. de
ondergang van Jerusalem is een voorafbeelding van, en daardoor tevens
waarschuwing voor de ondergang van de wereld in het Laatste Oordeel.
Reeds in de eenvoudige formulering van de diepere zin die Vondel in
het stuk heeft gelegd, rijzen als vanzelf termen van licht en duisternis
op. Het behoeft Been betoog dat de dichter die mogelijkheden met de
hem eigen gloed en weidsheid heeft uitgewerkt.
Gaan we dit even na aan de hand van licht- en duisternisbeelden. In
dit stuk overheerst de schijn van een nachtelijke brandgloed. Maar die
gloed gaat bijna overal gepaard met een ander licht : de glans van het
heilige en prachtige dat in de brand ondergaat. Tait motief is het hele
stuk door verspreid, maar het komt het best tot zijn recht in de vv.
683-705 :

Ick zagh een Roomsch soldaet met zyn gekamden helm,
Ons vliende schildwacht kort navolgen met de glensters
Eens gloeyendigen brands : daer hy de goude vensters
Tan 't heylighdom me blaeckte, en Godvergeten stout,
't Vervloeckte vuyr stack aen 't gewyde ced'renhout
Dies eermen ommeziet dat schoon getimmer bernt,
En braeckt zijn voncken uyt nae 't flonck'rende gesternt'.
Help God ! de brand steeckt op, en een geschrey met eenen
Zwilt met d' opgaende vlamme en klatert door de steenen.
't Barbarisch volck komt aen op 't vuyr en op 't geluyd,
En vlamt op zoete wraeck, en ruyterlycken buyt.
De Keyzer in zyn droom, zo onverziens gedagvaert,
Vliegt op, grypt schild en helm, en d'appel van zijn slagzwaerd
Verneemt hoe 't vuyr met asch 't gewijde marmer deckt,
En 't golven vande vlam de guide daecken leckt :
Speurt hoe een roode gloed versmilt die goude schalien,
En 't hoogh verhemelt Koor worpt voncken door zijn tralien
Dies zweert by by zijn staf, zijn purper, en zijn kroon
Dat elck om 't eerste lesch, en 't Ioodsch gebouw verschoon
Maer ach ! hy roept to spa : zijn krijten is verloren

Bijna overal gaat het brandbeeld samen met een beeld van pracht of
wijding: gloeiende brand/ goude vensters, heiligdom/ blaakte, vervloekte vuur/ gewijde cedrenhout, schoon getimmer/ bernt, vuur/ gewijde marmer, golven van de vlam/ guide daken, rode gloed/ goude
schaliien, hoog verhemeld koor/ worpt vonken. Verwant hiermee is het
89

beeld uit v. 692: vonken/ flonkrende gesternt. Heeft Vondel deze
beelden opzettelijk bij elkaar gebracht ? In ieder geval suggereert hij
een verbondenheid tussen die vergaande heilige pracht en de sterren.
Anders gezegd, dit gloed-en-glansspel, die flakkerende interreflexie van
rood en goud heeft niet alleen een uiterlijke, visuele betekenis, maar ook
een innerlijke, ideele. En wel : dat de glans van het oude verbond
ondergaat in de gloed van de Romeinse overheersing. Jerusalem, het
oude verbond, behoudt ook in de ondergang lets van zijn onbetwistbare
glorie. Jerusalem is een „gebluschte zon : die met datze ondergaet/ De
weereld om doet zien, en als voor 't voorhoofd slaet" (603-) ; het Joodse
priesterdom, nochtans „vanden Hemel hooghgeadelt", is nu „Ontkleed
van zijnen glans" en „treurt zonder glimp of luyster" (1360-) ; de
verzen 1367-1376 zijn een verheerlijking van de glans van het oude
verbond ; de priesterlijke stoel was „korts vol van Majesteyt" (2111)! ;
de „welgeboren Stammen" blonken uit in 't gebergte „gelijck een glori
Gods" ( 2114- ) ; boven de ark placht het goud der Cherubs to lichten
( 2122 ) . Nu echter is het zo dat „Die glanssen zijn gebluscht waerom
ghy stond verwondert" (2197). Gedoofd niet alleen in het negatieve,
door de brand. Maar gedoofd vooral door een heerlijker Licht, dat van
het Nieuwe Jerusalem, het hemelse.
Wie zal nu twijff'len dat de wet...
Is donckerheyd, by 'tgeen dat schoonder luyster heeft ?
Wie zal de schaduwen omhelzen voor de waerheyd ?
Of kiezen Moses glans voor Christus guide klaerheyd ?
Die blonck op Thabor van zijn voorhoofd als een zon (2177-2183)

En bier bereiken we dan de aansluiting met de grondidee uit He ..
Pascha, dat God Licht is. Vooral de hemelse Christus wordt in licht -

termen bezongen :
Zijn kleed is enckel licht van boven tot bene'en.
Ziet wat een ronde kringh van louter vlam, en stralen
Omzweeft zijn Majesteyt (2204-)

Met dat „Feestgewaed ... van enckel Zon" ( 2363 ) schittert hij op
een door serafijnen gedragen troon die niets anders doet dan bliksemen
en schijnen en straal op straal werpen (zie 2369-). En nog uitdrukkelijker dan in Het Pascha wordt bier gesteld hoe zijn goddelijk licht al
het andere overtreft
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Daer alle tortzen, daer de sterren, Zon, en Maen,
Zijn enckel duysternis, ten opzien van den genen
Die 't end'loos Rond vervult, en niets laet onbeschenen
Daer 't nieuw Ierusalem heeft gants een ander schijn (2168-)

Die godsglans overtreft intussen niet alleen alle hemellichten, hij
overtreft ook alle aardse glans, zoals hij in Het Pascha die van Pharao
overtrof. Zo is „den weereldlijcken throon/ Een ongeachte prael,
indienze wierd gheleken/ By 's Hemels glori" ( 2140-) . En dit inzicht
werpt een onherstelbare schaduw op al de voorheen bezongen pracht
van het Romeinse keizerdom, ook al zijn Vespasiaan (zie 274-) en
Titus vergelijkbaar met de zon en houdt de laatste „Het oosten, en den
ondergangh" in dwang en zendt hij zijn stralen uit „Aen 's werelds leste
palen" (547-).
Een soort synthese van het brandbeeld en het lichtende Godsbeeld
krijgen we dan in de evocatie van het Laatste Oordeel, waarin de
hemellichten vergaan ( 2331- ) en de stralende Christus oordelend de
geh ele kosmos beheerst.
We hebben dus de drie grondideeen in de lichtbeelden teruggevonden.
En dit laat ons een conclusie toe, die weliswaar voorzichtig dient te
worden geformuleerd en kritisch toegepast, maar die dan toch zeer
belangrijk mag worden geacht : dat de lichtbeelden ons een toegang
verlenen tot de diepste bedoelingen van de dichter — op voorwaarde
natuurlijk, ze niet uit het geheel te isoleren. Hoeden we ons evenwel
voor het waanbeeld dat de lichtbeelden bier kwantitatief mogen worden
beschouwd. Inderdaad, de zingevende motieven komen in Hiervsalem
Verwoest slechts voor in het laatste bedrijf, en het stuk in zijn geheel
wordt door het ideeel minder belangrijke brandmotief beheerst. Waar
in Het Pascha, ondanks een gewoonlijk minder gewaardeerde compositie, Gods glans toch alles overstraalt, zoals dat voor een verlossingsspel
normaal mag worden geacht, heerst in Hiervsalem Verwoest de onrustige
verwarring die bij een ondergangsstuk past, en gaat het drama pas naar
het einde toe in het verklarende licht op.
Als plastisch dichter heeft Vondel zich sinds zijn eersteling aanzienlijk
ontwikkeld. Nog is het intellectieve aandeel in zijn beeldspraak zeer
groot, maar deze maakt zich hoe langer hoe meer los van geijkte
formules. Dit blijkt zeer duidelijk wanneer we de beelden voor „de dag
van zonsopgang tot zonsondergang" bvb. vergelijken met degene die
we in Het Pascha hadden leren kennen. In plaats dat de zon de maan
verduistert om dan door de nacht beschaamd te worden of lets dergelijks,
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beet het nu : „van 't helder dagende oost,/ Tot daer de post van ' t licht
vermoeyt in schaeuw verpoost" ( 277-) . Het duidelijkst blijken de nieuwe
verworvenheden evenwel in het zeer gevarieerde clair-obscur van de
nachtelijke branden – een motief dat ook in de volgende stukken belangrijk zal blijken.
Palamedes
Ook Palamedes is nog niet uitdrukkelijk en uitsluitend een nachtstuk.
En evenals in Hiervsalem Verwoest graviteren de beelden van licht en
duisternis er veel minder rond een centrale idee dan in Het Pascha.
Toch overheerst, na lezing van het stuk en meer nog na onderzoek van
de beelden van licht en duisternis, een bepaalde sfeer die we als
nachtelijk mogen kenmerken. Ditmaal niet de nacht waarin oude
heerlijkheid in de gloed van een brand vergaat, maar de nacht van de
leugen. Palamedes is immers het stuk van het verraderlijk toegedichte
verraad. Niet alleen de intrige die er zich afspeelt, verdraagt het daglicht niet, maar de beschuldiging en veroordeling van Palamedes kunnen
alleen dan voltrokken worden wanneer het licht van waarheid en
inzicht ontbreekt. Indien licht en duisternis ooit ergens allegorisch voorkomen, als intellectieve beelding, dan wel bier. Maar de dichter Vondel
slaagt erin die intellectiviteit verregaand weg te werken door zijn sfeerscheppende en beeldende kracht. Het is duidelijk dat de allegorieen die
hem door zijn geest werden ingegeven – daarbij zeer oude traditionele
lijnen volgend – zijn verbeelding op een autonome wijze hebben aan
het werk genet. En zo wordt dan die nacht van de leugen en de verbiinding voelbaar, tastbaar gemaakt. In feite blijven de nachtelijke
machten er niet tot leugen en verblinding beperkt. Weer zijn principe
van versterkende opeenhoping volgend, maakt Vondel die nacht, de
ideele nacht om te beginnen, zo duister als het maar mogelijk is. Ze is
gekenmerkt door de samenzwering van Ulysses en Diomedes (waarbij
Agamemnon en Catches en cs. betrokken zijn) . Haar klimaat komt
overeen met dat van het obscurantisme zoals het zich huiveringwekkend
in het portret van Catches (vierde „handel", eerste scene) en in de rei
na de tweede handel uit. Het donker van haat en wraak (806) en het
donkey van de leugen (600, 1859) voegen zich daar bij om de nacht
samen te stellen die als volgt wordt aangeroepen :
0 Nacht, Wiens doncker kleed beschaduwt alle menschen,
Wat boosheyd decktghe doch met dicke duysternis (1023-)
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Inderdaad, een dikke duisternis. Het natuurlijke licht is eruit gebannen. Er zijn geen sterren ( 295 ) , de maan is donker ( 607 ) of verhuld
De middernacht herhaelt haer scha
Met dick're duysternissen
Slaghregens decken Cynthia,
Dies wy haer aenschijn missen. (173-)
Dan, bij de aanvang van de tweede handel, onthult zich de oorsprong
van die nacht : ze is, ondanks alles, nog „een' blydre nacht,/ Als
d' onderaerdsche poel" ( 293- ) . Het is een helse nacht en alle duisternis
in haar verwijst naar het duivelse, dat Bans de opzet tegen Palamedes
beheerst. Het akelige schijnsel dat er toch doorheen waart, heeft dezelf_de oorsprong. Het gaat uit van de hellegeesten, die Ulysses tot de
bekronende wandaad komen inspireren. Het is verwant met de griezelige
gloed van de duistere offers die Calches en zijn trawanten brengen, en
die geassocieerd worden met kannibaals heidendom. Dat schijnsel en
die gloed doortrekken gans de huiveringwekkende reizang van de Ithakoisen onder leiding van Eurypilus, die aan Hekate, de maan als doodsgodin, is gewijd ; zelden heeft Vondel nog zulk een helse incantatie
geschreven als bier. Dat licht, dat geen echt maar vals licht is, vlamt
ook van de toorts waarmee Agamemnon de vermoorde Trojaan belicht
die a.h.w. de zwijgende kroongetuige tegen Palamedes moet worden
(zie 740-), en in de van Catches uitgaande gloed, wanneer de Grieken
een zonnetempel in brand steken. Deze passus doet natuurlijk aan de
brandtonelen uit Hiervsaler Verwoest denken, maar heeft toch een
Bans andere betekenis. Wat bier prooi der vlammen wordt, is een
Apollobeeld, een vuurtoren
Een' kerck de Son gewyt, geciert met rycke gaven,
Verstreckte een' baeck in zee : vermits de Godt, die korts
Voor d'ooster gevel braef te pryck stond met een' torts
Wiens goude flonckervlam natuurlyck scheen te lichten,
En dagh te senden op der menschen aengesichten.
Ons' krygsvolcx moedwil in die Godenprael ging weyen,
En brande en blaeckt'et al. d'aertswichelaer stond storm,
En loegh om 't plonderen van Phebus heylighdom (1898-1908)
En, zoals we straks zullen funderen, is Apollo juist de lichtbrenger,
de god van de waarheid, die bier heel wat eigenschappen van de ware
God uit de bijbelse spelen overneemt. Eigenaardig is nu de wijze waarop
de vergelding voor Palamedes vormen aanneemt die contrapuntisch
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staan tegenover de hellegeesten enerzijds, de vernietiging van de Apollotempel anderzijds. De Grieken worden bij hun terugkeer misleid door
een valse lichtbaken, die Palamedes' vader Nauplius op een rots ontstnken heeft ( 2088-2100 ) . En een vergelijkbaar contrapunt hebben we
tussen de geestverschijning in het tweede bedrijf en het optreden van
Palamedes' schim die de rechters teistert, in het sonnet waarmee het
ganse drama wordt ingeleid.
We hebben gezien dat uit de A ikke duisternissen" van die nacht het
licht voorlopig verbannen is. Maar de hoop erop is voortdurend aanwezig. Reeds in de openingsmonoloog roept Palamedes Apollo aan, die
.. met u klaerheyt bluscht de Goddelycke lampen,
En van het Aerdrijck veeght de nevelen en dampen :
Ghy siet in dese nacht, en voor uw Maj esteyt
Der sulcker schennis stuyt op myn onnooselheyt (111-)
Later wenst Ajax : „Saturnus breng de waerheyd/ Ten lesten eens in
't licht" ( 775 ) . Nestor eist als bewijs in het geding tegen Palamedes
,,Dat klaer en helder Licht gelyck de middagh doet" (853). Palamedes,
die in de zopas aangehaalde passus blijk gaf van een zuiver geweten,
rekent er ook stellig op dat
De Goden sullen tot gerechtigheyd bewogen
De klare waerheyd eens doen blincken, als de logen

Gelij
ck een damp
en als een roock verylt.
Gelijck
Y C1095- )
Y
P verstuyft,
En de rei der Eubeeers na het vierde bedrijf sluit zich hierbij aan :
T'hans als 's mans deughd na logens mist en damp
Opbeurt het hoof d, en blinckt als 's Hemels lamp (1859-)

In lichttermen verschijnen hier dus de goden die door het aardse
bedrijf heenzien, de waarheid, Palamedes' jeugd. Maar deze passussen
zijn ook om een andere reden nog belangwekkend. In geen ervan wordt
eigenlijk nog op de nacht gezinspeeld. De „dikke duisternis" die over
het hele stuk gespreid hangt, wordt bier opeens tot nevel, mist, rook,
damp, al die vormen van duisternis die inderdaad gemakkelijk voor het
licht verdwijnen. De centrale idee is bier dus wel dat het licht der
waarheid de vervluchtigende duisternis van de leugen verdrij f t.
Typisch voor Vondels beeldkunst is nu dat ook deze gedachte, amgezet in lichtef f ecten, op een autonoom beeldende manier, a.h.w. immaVergelijk dit beeld met dat in de tweede strofe van Albrecht Rodenbachs Macte animo.
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vent, een reeks andere passussen doordesemt, waar niet meer uitdrukkelijk sprake is van de waarheid. We denken daarbij aan de mooie
zonsopgang waarmee de „beatus ille"-reizang na het derde bedrijf
begint :
Alree het dun gesaeyt gestarnt
Verflaeut, en niet soo vyerigh barnt.
De schaduwe is aen 't overleenen.
De nacht het opgeeft. voor sigh heenen
De morgenstar drij f t 's hemels heyr.
De goude Titan rijst alree
Met blaeuwe paerden uyt der zee,
En schittert over Bosch en duynen (1327-1337)
en die weer naar Apollo verwijst. We denken ook aan het verhaal van
Hercules' afdaling in de onderwereld, die hij open legt voor het licht,
maar waarbij de duisternis althans voorbijgaand de wereld overvalt. De
betekenis van deze afdaling is : waartoe heeft het gediend, Hercules,
dat gij eens het helse ongedierte hebt getemd, wanneer het nu weer zo
de kop opsteekt. Het is een verleidelijke gedachte, een analogisch verband te leggen tussen Hercules en de Verlosser. Dan wordt de onuitgesproken klacht : waartoe, Heer, hebt Gij de wereld verlost, indien nu
onder een christelijke dekmantel aanslagen kunnen worden gepleegd
als die van de Prins en de Contraremonstranten tegen Oldenbarnevelt ?
Hoewel in dit antieke stuk de ware God als zodanig niet kan verschijnen, wordt diens rol door Apollo overgenomen, waarbij we opnieuw
een zekere equatie tussen god en licht kunnen waarnemen. Dat Apollo
de goddelijke lampen met zijn klaarheid blust, de nevelen en dampen van
het aardrijk veegt en de nacht doorziet (113), herinnert allemaal aan
de macht van de Licht-God in Het Pascha.
Uit deze bespreking moge andermaal blijken hoe belangrijk het is,
de licht-duisternissymboliek in het perspectief van het gehele stuk te
zien. Want het cliche-beeld is ook bier nog niet afwezig, ook al wordt
het in de context opnieuw door Vondels dichterschap getransfigureerd.
We denken bier aan de Helena-passus in de rei der Trojaanse maagden,
waarmee het stuk besloten wordt. Haar schoonheid wordt bier verheerlijkt in termen, die voor de meest authentieke naar god verwijzende
zonsopgangen niet moeten onderdoen :
En doen de schoonheyd van Heleen
Niet sterflycx, maer een' sonne scheen
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Die cierlyck uytgestreken,
Het hoof d eerst op komt steken,
En in het silver van den vloed
Haer' goude pruycke schittren doet
En in 't kristal 't vergulsel
Siet spieglen van haer hulsel. (2341-)
Het louter-decoratieve vormt voor de zeventiende-eeuwse dichter altijd
een bekoring, en zelfs Vondel ontsnapt er niet altijd aan. Uiterlijk is
er tussen zulke verzen en de zopas geciteerde verzen 1327-1337 geen
onmiddellijk voelbaar verschil. Men kan de dichter in de Helena-passus
zelfs beter geinspireerd achten. En toch is de resonantie van de andere
verzen groter, juist omdat ze niet enkel een decoratieve functie hebben,
maar samenhangen, niet alleen illustratief maar symboliserend samenhangen met de diepere inhoud van het stuk. Men vergete immers niet
dat de zeventiende-eeuwse dichter, hoe vormverzot ook, toch altijd een
boodschap te brengen, een meestal universeel-geldende waarheid voor
te houden had. Deze korte slot-uitweiding moge ons dan meteen tot de
conclusie voeren, dat de rijke beeldenoogst uit Paldmedes slechts gedeel telijk met de centrale motiviek samenhangt ; daarnaast verraadt hij
gewone echo's van vroeger, en ook heel wat (speelse ?) toevalligheid.
Gysbreght van Aemstel
Zoals bekend is dit stuk in ruime mate geinspireerd op de tweede zang
van Vergilius' Aeneis, waarin de brand van Troje wordt beschreven.
Het is essentieel – en ditmaal blijkt dat uit Vondels eigen tijdsopgave –
een nachtstuk, en weer een waarin een brand woedt. Het ligt voor de
hand dat Gysbreght van Aemstel dan ook een zeker parallellisme zal
vertonen met Hiervsalem Verwoest. Niet dat op zichzelf de brand zo
vaak en zo ruim beschreven wordt. In de meeste gevallen beperkt
Vondel zich tot de eenvoudige vermelding van het brand-feit, en lijkt
hij geen noodzaak te gevoelen om er beelden bij te pas te brengen. Een
van de weinige uitzonderingen brengt ons trouwens een nieuw beeld :
De wind steeckt op, men hoort hem in de vlammen bruizen.
Een zee van gloed verdrinckt al d' overige huizen. (1571-)
Maar de Gysbreght heeft met het oudere stuk dit gemeen, dat vooral
aandacht wordt geschonken aan de brand van de kerk, en dat er ook
bier weer interreflexie tussen de rode brandgloed en goudglans optreedt. Tegenover de lange, effectvolle beschrijvingen van de tempel96

brand in Hiervsalem Verwoest staan bier veel eenvoudiger en korter
beelden. Zo ziet de burgerij „de vlam/ Ten daecke van de kerck ten
hemel uitgeslaegen,/ En 't heerelijck gebouw... branden lichter laegen"
( 1222 ) . Hoe sober is dit, vergeleken met de ingewikkelde structuren
vol antithesen en parallellismen die we op blzz. 89- hebben aangehaald ! Alles samen vallen ook de interreflexies brand-licht soberder
uit : „De vlamme speelde in 't gaud, en schitterde by nacht" (1512).
Ook de weerschijn in wapens (1568) wordt zonder meer vermeld. De
kerkschatten die geplunderd worden, verschijnen eigenlijk niet in lichttermen (1168-1175). Nu kan men van oordeel zijn dat het soort understatement in een vers als 1512 de gruwelijkheid van de brandnacht juist
veel beter tot uiting laat komen dan lange en woelige passages : persoonlijk vind ik het, in zijn context, huiveringwekkend. Maar misschien
is er nog een andere reden voor die gedemptheid.
Het lijdt immers geen twijfel dat de brand een euvel vuur is, nauw
verbonden met de duisternis van de nacht en met de duisternis van het
verraad – is de stad Loch maar ingenomen dank zij de verraderlijke,
aan het Trojaanse paard herinnerende list van Vosmeer. Maar dat euvele
vuur coexisteert op een heel eigenaardige wijze met ander licht, dat met
God in betrekking staat. Op het eerste gezicht gaat het bier om een
toevallig, objectief samen optreden. Maar bij nader toezien blijkt de
conclusie gewettigd dat die coexistentie door Vondel gewild en dus
zinvol is. Die passussen zijn
... De kaerssen op 't autaer
Zijn zommigen gebluscht, en zommigen die blaecken (1166-)
en
... De helsche Grobber stichte
Met een gewijde toorts den brand in 't heiligh lack (1228)
Er is dus naast het helse vuur ook nog een gewijd vuur, dat zich niet
helemaal laat verdringen. Ja, maar wordt in bet tweede citaat dat gewijde
vuur niet juist, in een vreselijke ironie, dienstbaar gemaakt aan de
brandstichterij ? We menen dat dit samenhangt met hetgeen door
W. A. P. Smit als grondmotief voor Gysbreght van Aemstel werd aangegeven : de zinvolheid van het godsbestuur. Om die zinvolheid het
scherpst te laten uitkomen, moet vooraf de absurditeit van het gebeuren
zijn geaccentueerd. Ook het vreselijkste moet in Vondels perspectief
zinvol worden. Wat is nu die zin ? Om te beginnen, dat de brand voor
Amsterdam geen definitieve ramp is, maar in zekere zin voorwaarde van
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de komende glorie, waarop in v. 1830 wordt gezinspeeld. Dit loopt dan
helemaal parallel met de Aeneis, waar de brand van Troje de grootheid
van Rome voorafgaat, en zelfs met Hiervsalem Verwoest, waar de onder=
gang van het oude verbond voor de opkomst van het nieuwe a.h.w.
vereist is. Toch was Hiervsalem Verwoest (ondanks de uiteindelijke
zingeving) gekenmerkt door een troosteloze sfeer : de brand heeft
gewoed, men ziet – in een pijnlijke herinnering – van op het verkoolde
puin de vlammen smeulen en laaien ; die nacht heeft jets hopeloos, het
clair-obscur lets schrils en kouds. De Gysbreght, ondanks alle gruwelen,
is warmer, meer van goud doortrokken. De brandtonelen vormen er
weliswaar de actuele achtergrond, maar een reeks redeeming features
wegen er voortdurend tegen op. We bedoelen hier niet zozeer de
mildering in het beeld zelf, zoals we die in v. 1512 hebben kunnen
constateren, maar veeleer die scenes waaruit blijkt dat de geest en de
liefde sterker zijn dan elke adversiteit : de offerdood van Gozewijn met
zijn getrouwen, de tot het hoogste offer bereide echtelijke liefde bij
Badeloch. Zo vertoont – en dat is mede essentieel -- die nacht zelf een
merkwaardige ambivalentie. Ze is een ondergangsnacht, voorzeker. Ze
is zelfs een gruwelnacht, in Voorens woorden :
De duisternis des nachts maeckt alle ding oock gruwelijck
Dan schijnt het, watmen daeghs zich schaemen zou, min schuwelijck,
In dees bloed dronckenschap, en blinde en dartle lust,
Die tot een vonxken toe al 't licht van reden bluscht (1637-)

Maar ze is tevens, en vooral, een Kerstnacht. En alle begane vreselijkheden veranderen aan het heilig karakter van die nacht niet meer dan
de slachting van de Onnozele Kinderen aan de geboorte van de Verlosser
(en de uiteindelijke voltrekking van het verlossingswerk) vermocht to
veranderen. Eigen aan de Kerstnacht is nu juist dat het licht er in de
duisternis is geincarneerd, desnoods nog onzichtbaar, maar daarom niet
minder reeel. Dat licht in de duisternis is het geheel eigen motief van
de G ysbreght :
O kersnacht, schooner dan de daegen,
Hoe kan Herodes 't licht verdraegen,
Dat in uw duisternisse blinckt,
En word geviert en aengebeden ? (903-)

Het laatste vers is hier beslissend : het licht in dit stuk is opnieuw,
niet minder dan in Het Pascha of het laatste bedrijf van Hiervsalem
Verwoest, het authentieke licht van Godzelf. Het gaat wel degelijk om
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... dat godlijck aengezicht,
Waer uit de zonne schept haer licht,
En alle starren glans en luister. (705-)

Maar dit Licht verschijnt bier in de duisternis, ja, het gaat er in op :
Het kind waer voor een starre rijst,
Die Wijzen met haer straelen wijst
De donkre plaets van zijn geboorte (680-)

En sterker nog werkt de voortzetting van de zopas aangehaalde verzen. Na de beschrijving van een goddelijke heerlijkheid die zon en
sterren te boven gaat, luidt het :
Hier left by zonder glans in 't duister,
Die englen tot zijn' dienst verplicht. (708-)

Hier staan we dus zonder twijfel voor een clair-obscur, waar de
duisternis de functie heeft, het licht des te helderder te laten uitkomen.
Dit ondanks het paradoxale felt dat het erin opgaat. Hoe kunnen we
dit begrijpen ? We doen een eerste stap op de weg naar het inzicht,
wanneer we licht in de duisternis interpreteren als het goddelijke, het
heilige, in het aardse, het onvolmaakte. De duisternis is bier niet zoals
in Het Pascha de afwezigheid van God, maar eenvoudig de aardse, de
menselijke conditie. Het gaat dus om de incarnatie van het licht, waardoor dit laatste pas zijn voile heerlijkheid krijgt, om de heerlijke verschijning, in de menswording, van de Verlosser.
Om de bespreking van dit stuk of te sluiten is een kleine anticlimax
niet te vermijden. Gods licht wordt alleen in de reizangen vermeld.
We zien het niet, zoals in Het Pascha, effectief verschijnen, behalve
medegedeeld aan lagere wezens, die bier dus een functie in goddelijke
zin vervullen : de als sterren stralende oogjes van de Onnozele Kinderen
(928-), de gemartelde Gozewijn met Klaris en de nonnen :
Hy scheen een zon gelijck, en zy de klaere maen ;
Al d' andren starretj es, die bly ten reye gaen,
En juichen om dees twee, daer zy haer' glans uit scheppen. (1411-)

de eigenaardige lichtverschijning die Gijsbrecht terug naar huis drijft
en de kenmerken van een openbaring brengende engel draagt :
In die verbaestheid scheen een wolxken uit den hoogen
En goddelijcke glans te blincken voor mijn oogen,
En uit die heldre wolck quam eene stemme voort.
Ick heb het licht gezien, en zelf de stem gehoort (1357-)

en tenslotte de aartsengel Rafael, die niet alleen als Bids voor de uitwijkelingen fungeert, maar ook aan Gijsbrecht en de zijnen de zin van
het gebeuren onthult.
Wanneer we weten dat er tussen Palamedes en de Gysbreght niet min
dan twaalf jaren verlopen zijn, zal het ons niet verwonderen vast te
stellen, dat er een grote verandering is gekomen in de wijze waarop
Vondel zijn beelden concipieert en verwoordt. De cliche-beelden zijn
bijna helemaal verdwenen. Alle beelden die bij het lezen en beluisteren
onmiddellijk de aandacht trekken, hebben een oorspronkelijk karakter.
Ze zijn alles samen versoberd. Ze beantwoorden aan een veel intiemer
geworden visie, al is deze geenszins minder diep of groots dan ze placht
te zijn. In verband met de incarnatie-beelden in Gysbreght van Aemstel
dunkt ons het woord „mystiek' nauwelijks overdreven. De plastische
kwaliteit van Vondels woordkunst wordt bier a.h.w. vrijwillig opgegeven, ten voordele van het loutere, maar zeer evocatieve woord, zoals
Verhofstadt dit, evenwel te zeer veralgemenend, heeft gesignaleerd 5.
De interreflexie is zeker niet afwezig ; toch is ze niet meer het meest
opvallende in de relatie tussen beelden van licht en duisternis. Het
opvallende is een uitgesproken en toch ongeforceerde antithetiek. Wanneer we even de citaten betreffende „licht in de duisternis" ontleden,
vinden we: sterre met stralen/ donkre geboorteplaats ; zonder glans/
in 't duister (antithetische uitdrukking van „synonieme" beelden) ;
kerstnacht/ dagen (een paradoxale antithese, doordat de nacht een
lichtender voorteken krijgt dan de dagen hebben) ; licht/ duisternis,
enz... De eenvoudigste woorden volstaan op zichzelf. Ze drukken helemaal uit wat ze te zeggen hebben, en bezitten onopgesmukt een diepte
en straalkracht, die ze vroeger met alle epitheta en stilistische figuren
toch niet zo sterk bezaten. Misschien hangt het wel daarmee samen, dat
het aantal lichtbeelden tegenover vroeger heel wat verminderd is, zonder
dat daarom de imaginatieve en ideele beeldenwereld aan diepte of
rijkdom zou hebben ingeboet. Wat zijn lichtvisie betreft, lijkt Vondel
hier werkelijk te zijn ingekeerd ; de beperking heeft haar belang, omdat
b.v. bij de uitbeelding van de gruwelen of de verwoording van Badelochs gevoelens de dichter allerminst blijk geeft van bijzondere matigh eid of beheersing !

5 a. w., blz. 152.
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Maeghden

De grondsituatie in Maeghden is in se niet zo verschillend van die in
Gysbreght van Aemstel. Hier wordt Amsterdam platgelegd, daar wordt
Keulen door de Hunnen bedreigd; hier ondergaan Gozewijn en de
zijnen, daar Ursul en de haren de marteldood. Ondanks dat parallellisme zijn de verschillen toch belangrijker. In Gysbreght heerst de rode
brandgloed, en het stralen van de heiligen weegt daartegen, althans naar
buiten toe, slechts zwakjes op. In Maeghden is het brandmotief secundair geworden, hypothetisch. Keulen wordt weliswaar door brand en
plundering bedreigd en ligt onder die dreiging a.h.w. verlamd, maar
het brandt nog niet. Een nog belangrijker verschil vinden we bij het
lezen van de scenische aanduidingen : „het treurspel begint met den
dag en endigt in den avond", m.a.w. Maeghden is uitsluitend en uitgesproken een dagstuk, in die zuiverheid het eerste in Vondels dramatisch
oeuvre. Voor het eerst zien we in een stuk van Vondel de wereld in het
voile zonlicht baden. En dat is dan ook de eerste algemene indruk die
de lichtgevoelige na kennismaking met Maeghden zal overhouden.
Nooit to voren was het lichtmotief zo sterk en zo gedif f ereitieerd. En
Loch is het licht tevens helemaal geconcentreerd : op Ursul en de haren,
op de eigenschappen die van hen uitstralen, op de kerkgemeenschap, op
de kerk als instelling, op de eredienst, op God en zijn engelen, op de
heerlijkheid van het martelaarschap, op de verrijzenis en op de hemel.
Tevergeefs zal men in dit stuk zoeken naar meer duisternis dan nu
eenmaal, als contrast, door zoveel licht wordt opgeroepen. We zullen
in dit stuk dus niet zozeer het clair-obscur moeten volgen, als wel
nagaan hoe het verbeelde en het ideele licht zich bij Vondel gedraagt,
wanneer het onbeperkt kan heersen.
Beginnen we met het licht dat de prima donna van dit stuk, Ursul,
omstraalt. De gelovigen die haar kennen, noemen haar „een heldre
leidstar" (168), „'t zuiver licht" (175) dat belaagd wordt, heel zakelijke, gematigde uitdrukkingen. Bij de heidenen maakt Ursul pas echt
effect. Attila's veldheer Juliaan wordt zowaar lyrisch :
... zy stond (wat was 't een trotse stand !)
Op 't voorste schip, en hiel de Kruisvaen in de hand;
Gekroont met diarnant, en met robij ne roozen ;
Maer schooner bloncken dees', die op heur kaecken bloozen,
En blaecken allerschoonst, wanneer een eerbre schaemt
Het edelste van 't blood op elcke wang verzaemt.
Op haren boezem straelde en speelde met zijn vieren
Een goude Kruis, verzet met blaeuwe puicksaf f ieren. (269-)
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De leli, en de roos, van goud in 't kleed geweven,
Ontstaecken telckens dan haer' luister aen de zon,
Die onder ging van spijt, en niet verdragen kon
Den weerglans van dit licht, 't welck opging_ uit den Zuien,
En brack door nevels been, en oorloogs regenbuien. (284-)

Vondel heeft hier op zijn palet alles samengebracht waarover Renaissance en Barok beschikten om schoonheid te verheerlijken, en al deze
elementen, licht, edelstenen en bloemen, schitteren en vonken opgehoopt tegen elkaar op, in een veelvuldige interreflexie, die de indruk
van een verblindende rijkdom wekt. Met deze weelde vergeleken verzinkt bvb. de glans rond Helena in de slotrei van Palamedes in het niet.
Er is trouwens tussen Ursuls en Helena's schoonheid nog een groot
verschil : die van de tweede is louter aards en stoffelijk, die van de
heilige maagd is ook van geestelijke aard en niet los te maken van de
juwelen kruisvaan en het gouden borstkruis. Maar er is nog lets anders,
waardoor een passus als deze, met alle schatplichtigheid aan de Petrarkistische beeldspraak, als barok mag worden gekenmerkt. In andere
gevallen van interreflexie werden de lichtende voorwerpen en wezens
gewoon tegen elkaar opgesteld, zodat ze elkaar konden weerspiegelen.
Hier werkt Vondel niet meer met spiegels, maar met prisma's en
lenzen. Het licht wordt verhevigd in steeds koener elkaar overtreffende
vergelijkingen : de robijne rozen van de kruisvaan zijn (uiteraard)
schoon, maar schoner zijn de rozen op Ursuls wangen en het allerschoonst wanneer zij bloost. De dichterlijke taal poogt hier zichzelf in
een benadering van het absolute tot het allerhoogste op te werken. In
dezelfde zin werkt de hyperbool, waar Ursuls kleed de zon beschaamt.
Hier kan men de paroxystische interreflexie zeer fraai waarnemen : de
gouden versierselen van Ursuls kleed ontlenen bun luister aan de zon;
maar dan, met dat toch eigenlijk geleende licht, overtref f en ze de bron
ervan ; ze verjagen het, hoewel ze dan toch maar weerschijn blijken te
zijn van een essentieel licht dat uit het Zuiden komt. Dat kan de
middagzon niet zijn, hoe zou ze zichzelf verjagen ! Dat kan alleen het
licht van Ursul zelf zijn. In deze passus wordt de zon verjaagd, maar
dat- is mogelijk zonder dat er in feite duisternis ontstaat : de nevels en
regenbuien zijn maar zwakke vertegenwoordigers van het donke y . Reeds
in dit eerste voorbeeld treffen we alle elementen aan waarmee het beeld
van Ursul in het stuk vender zal worden ontwikkeld. We overlopen even
die verdere ontwikkeling, om aan enkele nieuwe aspecten aandacht te
schenken.
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Attila is door Ursuls schoonheid zo getroffen dat hij nog sterker
beelden vindt dan Juliaan. Voor hem is zij een openbaring van Venus
op aarde, waarbij de goddelijkheid met menselijke leden is bedekt
... gelijck de Zon, met eene dunne wolck
Betrocken, zomtijds zich vertoont voor 's menschen oogen,
Op datze haeren glans, en schijn verdraegen mogen (430-)
Hij noemt haar een aangebeden zon, die de dag in zijn borst helder
beef t laten opgaan :
Een licht zoo schoon, als oit op d' aerde blonck van boven,
Om al wat naer de kroon der schoonheid steeckt te dooven. (435-)

Reeds in Gijsbreght namen we een nieuwe voorliefde van Vondel
voor de ogen als stralende elementen waar. ook bier blijkt ze. Attila
is wel vooral getroffen door Ursuls ogen, de kolen waarin hij meer
schoonheid ziet dan in „Keulens gloende kolen" (496) , de zonnen „daer
de zon,/ Op 't klaerste van den dagh, niet tegens opzien kon." (1051).
Ursuls gouden haar en haar kroon vorden niet minder verheerlijkt
(1076-), vooral dan, na haar dood, in verbinding met een heiligenschijn.
Na haar martelaarschap is ze in zekere zin nog mooier dan bij haar
leven
... haer diamante kroon
Verlichte straet en wal, door 't schitteren der steenen,
En 't kroonegoud, gelickt en goddelijck bescheenen
Van eenigh godlijck licht, dat met een' ronden kring
Van tongen, rood als vier, om 't heiligh hulsel ging. (1552-)
en nog, vlak vooraleer ze ook op het toneel aan de Keulenaars verschijnt
Ick zie, om 't hoof d van 't lijck, een vlam van tongen weien,
En lecken Ursuls kroon. ay zie, hoe schoon het speelt.
Ick zie noch meer, een wolck, die zich daer boven deelt,
En zwanger van Gods glans vast arbeid door te breecken.
De wolck gaet op. wat Zon of bier te voorschijn koomt ?
Wat starren of dit zijn, die voor en achter krielen ? (1704-1711)

Dus de martelaarsverheerlijking in optima forma. Een nieuw, en
belangrijk beeld, ook voor latere stukken, is dat van de zon (of enig
ander licht) die a.h.w. in een geboorte, door een nevel of een wolk
heenbreekt. Nog een laatste gedaante van Ursul dient te worden ver103

meld, die van haar lijk in de kist : „Zoo leeft d'albaste pop in d'
ebbenhoute kas" (1630), eerder een picturaal dan een lichtbeeld, en
onmiddellijk gevolgd door een beschrijving van Ursuls onverminderde
lichamelijke schoonheid.
In gelijkaardige, zij het minder uitgewerkte beelden van praal en
glans verschijnen Ursuls tochtgenoten, vooral in de „wapenschouw van
haar leger", die in het vierde bedrijf de maagdenmoord voorafgaat :
Hier flickert Indien met al zijn diamanten.
't Is al schaerlakenrood, al purper, dat' er blaeckt,
Al fijn en louter goud, al zilver dat' er kraeckt. (1182-)

Die praal van de kerk is er echter niet voor zichzelf. Ze heeft een
welbepaald geestelijk doel, nl. Gods vijanden door 't oog tot in het hart
te stralen ( 1192 ) . En eenzelfde taak vervult wel ook de pracht van
de gebouwen en voorwerpen die verband houden met de eredienst: zie
de kerk van St. Gereoen ( 33-45 ) , zie ook de maagdenkerk, met zilveren
tomben vol edelstenen, met een gouden kamer, met een altaar „Daer
guide kandelaers, daer gulde lampen branden" ( 1760) , en waarmee de
apotheose wordt afgesloten.
Nog krachtiger zijn eigenlijk de passussen waarin de heerlijkheid van
het martelaarschap wordt uitgebeeld. De druppels van het martelbloed
zijn „robynen,/ Die boven Licht, bier doncker schijnen" (1353-), een
zeer fraai en eenvoudig clair-obscur, dat toch de ganse diepte van
Vondels lichtsymboliek in zich draagt. Grootser en barokker nog is de
stoet der heiligen :
Zy triomfeert by God, met wien zy zich vereende.

Met al haer Duizenden, die, op de starren treende,
Nu omgaen met den kloot, aen 's hemels gouden boogh,
En, boven zon en maen, braveeren daer om hoogh
Gods vyanden... (1655-)

„Zoo koomt de glori t'huis, die naer Gods glori staen" ( 1770) , de zon
is in het water gedaald „om op te staen met blyder straelen" (1374).
We zouden nog beelden kunnen aanhalen voor de goddelijke inspiratie (1169), voor de verlichtende wijsheid van Gods belijders (1216-)
enz. We willen er ons toe beperken, nog eens uitdrukkelijk vast te stellen, wat elke aandachtige lezer zelf zal hebben bemerkt, iii. dat al dit
licht weer verwijst naar de bron van alle licht, God.
Dit gebeurt bier op een totaal andere wijze dan in Het Pascha bvb.,
of, vooral, in Gysbreght van Aemstel. In Het Pascha wordt de equatie
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God = licht onmiddellijk uitgebeeld, in Gysbreght vooral door middel
van de incarnatie in het kerstekind ; in Maeghden echter wordt Gods
licht zichtbaar in zijn heiligen en in gaps zijn ook op aarde schitterende
kerk. En in Gysbreght en in Maeghden hebben we met een incarnatie te
doen : in Gysbreght met een die a.h.w. in de duisternis nog verborgen
bleef, in Maeghden met een die triomfantelijk aan het licht komt. Vergissen we ons, wanneer we bier in het eerste geval nog trekken van
ingetogen Doperse vroomheid zien doorschemeren ? In het tweede, dat
lijdt voor ons geen twijfel, verschijnt de extraverte glorie van de contrareformatorische katholieke kerk. Misschien vormt die geleidelijke doorbraak en ontplooiing van hemels licht een – hoogstwaarschijnlijk
onbewust – symbool voor de groei en de uiteindelijke doorbraak bij
Vondel zelf van hetgeen hij juist in de jaren rond het ontstaan van
Maeghden als het ware geloof was gaan zien. In ieder geval is dit stuk
een schaduwloze triomf van het geloof en de kerk, die weliswaar in
ruime mate door aardse schoonheid en aardse pracht wordt gedragen,
maar toch pas na de vernietiging van die schoonheid en praal tot voile
ontplooiing komt, in God en de glorie van de zaligheid.
Van de relatieve soberheid in Gysbieght tan Aenlstel is geen spoor
meer terug te vinden. De lichtbeeldspraak is bier helemaal op de spits
gedreven, in een fonkeling van hyperbolen. Het concetttistische van
vele dezer beelden, bvb. de robijnen van het martelaarsbloed, die boven
licht, op aarde donker schijnen, is niet te loochenen. En toch doen ze
steeds minder intellectief aan. De glans in Vondels spelen wordt hoe
langer hoe meer een warm, lichtend goud, en hoe langer hoe meer
voelen we die beeldspraak organisch verbonden met het grote, geestdrif tige hart van de dichter. Hier in Mae ghd en voelt men de grote
vreugde aan die openbloeit bij de Godminnaar en Godzoeker, op het
ogenblik dat hij gevonden heeft wat hij zocht om te beminnen. Zozeer
bij de bekering ook Vondels rede moge zijn betrokken (bekering, die
trouwens in 1639, het ontstaansjaar van Maeghden, wel nog niet voltooid was), zozeer voelt men bier toch de bezieling die de mens in zijn
totaliteit beweegt, als drijfkracht voor een dichtkunst die dermate een
organisch geheel is geworden, dat haar essenti ' ele kenmerken ook in
haar delen, i.c. de beeldspraak, naspeurbaar zijn.
Gebroeders
Na het aldoordringende, eenheidscheppende, vrijuit stralende licht
van Maeghden kunnen we in Gebroeders alleen een terugkeer naar een
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verbrokkelder beeldspraak van licht en donkey vaststellen, zoals we die
nog in Gysbreght van Aemstel hadden aangetrof f en, en tevens naar een
clair-obscur, verwant met dat in het laatstgenoemde stuk. In ieder geval
zijn de aardse en zelfs de „dikke" duisternissen hier weer aanwezig. Dit
is des te eigenaardiger, daar Gebroeders evenals Maeghden weer een
dagstuk is, dat „begint of f en voor, en endigt met den dag". Vanwaar
dan die duisternis, en wat kan ze betekenen ?
Maar nog opvallender wellicht is dat hier voor het eerst het licht
niet als een louter en schaduwloos goed voor de dag komt. Niets bier
van de gewone triomfantelijke klank die een zonsopgang bij Vondel
vergezelt :
De starren aen de lucht zijn bleeck en dun gezaeit,
En voor de morgenstarre en haere komst geweecken.
Het licht genaeckt allengs, en arbeid door te breecken.
Een ongezonde damp benevelt als het plagh,
Het Oosten, 't welck ons dreight met eenen bangen dagh,
Die 't landschap roosten koomt met gloeiende gareelen (2-)

David zegt het nog veel radicaier :
Daer rijst de zon, gevlackt met bloed in 't aengezicht,
En komt met haetelijck en ongezegent licht (17-)

En wat verder heet het :
Mijn hoop ziet licht te moet, maer door een' newel heen.
Hy, die den hemel veeght, en 't onweer doet bedaeren,
Wil in mijn mistigh brein het weder op doen klaeren. (30-)

Hier hebben we dan de drie beslissende thema's. We vinden het
brandmotief terug, in de gedaante van een ongenadige zonnegloed die
een land in droogteperiode teistert ; verder in het stuk wordt het thema
echter ook in louter brandtermen uitgewerkt : de weerschijn van branden
die door Saul werden aangestoken en waarmee hij zich schuldig heeft
gemaakt. Die branden zijn trouwens de oorzaak van de brandgloed van
de zon : de droogte is een straf van God voor die verleden misdaden.
En die branden kunnen slechts met bloed worden geblust. „Men bluscht
een' grooten brand met eenen emmer bloeds" ( 510) beet het, als algemene politieke waarheid. En hetzelfde motief, maar dan in het vrouwelijk-existentiele omgebogen, klinkt op bij Michol, waar zij het offer der
vrouwen in plaats van dat van de prinsen uit het geslacht van Saul
voorstelt
106

Och heeft de tij d noch niet dat smeulend vier gedooft.
Gedooght, dat wy dien brand met onze hartaer blussen. (1320-)
En zo begrijpen we dan het bloed in het aangezicht van de zon, de
hatelijkheid van het licht, en de noodzaak voor dat licht om door nevels
been te breken. We mogen dit zonnebeeld gelijkstellen met het in
laatste instantie weldoende inzicht dat in de loop van de dag zal rijzen.
In laatste instantie weldoend, want het zal Israel van de natuurramp
verlossen ; maar toch ook hatelijk en ongezegend, want dat inzicht moet
juist de noodzakelijkheid van een bloedig zoenoffer aanvaarden. Doordat dit inzicht mede jets vreselijks beheist, is het niet onmiddellijk als
overtuigend licht aanwezig, maar moet het zich baanbreken door Davids
,,mistig brein" : pas wanneer de koning de noodzakelijkheid van het
offer heeft ingezien, en de verschrikking ervan aanvaard, kan hij zijn
land redden. Dit is o.i. bier de betekenis van het licht uit de duisternis.
Dr. J. Poulssen heeft in een artikel Tragiek van Vondels glans (in
Raam, november 1963, blzz. 1-140) bijzondere aandacht besteed aan het
motief van „licht uit de duisternis" bij Vondel. Zijn idee komt hierop
neer, dat de zeventiende-eeuwse dichter, en met name Vondel, niet
alleen licht wilde laten opstralen, maar het uit de duisternis wilde laten
opstralen, a.h.w. met duisternis omhuld opdat het op de juiste manier
zou opstralen. Dit heeft zijn implicaties niet alleen voor het verhullende
van de beeldspraak, waaraan een zeker enigmatisch karakter niet mag
ontbreken, maar ook voor Vondels persoonlijk dichterschap. Vondel
zou, aldus Poulssen, teveel aan het rationele element in zijn natuur
hebben geof f erd, ten nadele van het even goed aanwezige irrationele.
Vandaar dan „tragiek van Vondels glans". Dr. Poulssen heeft zeker
de vinger gelegd op een opmerkelijk verschijnsel, maar in zijn conclusies
lijkt hij ons te zeer te veralgemenen. Wij hopen in deze studie aan te
tonen dat de verhouding van licht en duisternis bij Vondel veel meer
gedifferentieerd is dan Poulssen lijkt te zien, en dat die dif f erentiatie
doorgaans samenhangt met de algemene motiviek van ieder stuk.
In werkelijkheid is het licht dus niet hatelijk en ongezegend, al wil
dat David een ogenblik zo voorkomen. Want het licht van het inzicht
hangt nauw samen met een licht dat van bij het begin van het stuk van
de hoogen neerdaalt, het licht van hogepriester Abjathar in vol ornaat :
Wie daelt' er van den bergh, gelijck een nieuwe star,
Die ondergaet ? dit schijnt d' Aertspriester Abjathar,
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Hy koomt, gelijck een God, alleen vooraen getrocken,
Op 't allerstaetelijckste, en schittert met den gloed
Van borstgesteente en riem en tulband ons to moet.
En zie, hoe 't voorhoofd straelt van schrift, waer uit ick raem
En spel Gods majesteit, en aengebeden naem. (33-42)

Het eerste beeld mag als louter decoratief worden beschouwd. De ster
die ondergaat moet alleen de dalende beweging van Ab jathar en zijn
priesterschaar weergeven. Maar de andere beelden zijn betekenisvol. Ze
krijgen hun echo's in de verzen 61- en 204-, waarin de glans van het
heiligdom geschilderd wordt. Ze krijgen ook relief vanuit een passus
over het ontbreken van het „borstgeheimenis" waardoor men inzicht
krijgt in Gods geheimen : dat ontbreken van Gods orakel bracht Saul
tot de ergste aberraties. Dit suggereert meteen, dat de aanwezigheid
van dat „borstgesteente" waaruit de hogepriester de godsspraak kan
aflezen, David voor die aberraties behoeden zal. En dit alles mondt dan
uit in de prachtige verzen van Gods nederdaling over Abjathar. Deze
roept God aan als
Onzichtbre zon, die straelt van aller heemlen hemelen
In d' aerdsche duisternis (211-)

waarop „de kopren hemel dreunt" en zijn sloten openspringen. Dan :
Na' et onweer daelde een wolck, die al het huiskoor vulde,
En zwanger van een' gloed in 't ende aen 't baeren quam.
Dat zette zich, gelijck drie kringen, eene vlam,
Op bei de vleugelen der Cherubinnen neder,
Die kaetsten vast Bien glans en weerglans heen en weder.
d' Aertspriester tsidderende, ontfing in 't aengezicht
En schittrend borstjuweel het weerlicht van Gods licht.
Hij zagh' er 't schoon gesteente en zijne letters zwellen
Van helderheid, en kon hier uit 't Orakel spellen. (240-)

Hier hebben we de kern van heel de lichtthematiek van Gebroeders,
met het beeld van de geboorte uit duisternis, en dan het voile, flitsende
openstralen van het Licht, dat wellicht nog nooit voordien bij Vondel
zo prachtig en verblindend het licht van Godzelf was. Hoe mooi
Abjathars mystieke formule in de verzen 211- ook luidde, deze illuminatie overtreft alles. Men lette er op, hoe concreet ze verschijnt. Niet
meer het stralende aangezicht uit Het Pascha, maar een treffend beeld
van de Drieeenheid („drie kringen, ene vlam") , treffend ook voor de
bewoning door God van het hele apparaat dat de Kerk voor Hem heeft
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opgesteld. Na het kerstekindje en Ursul een nieuw beeld van incarnatie,
dat in zijn intensiteit de andere in de schaduw stelt. Het bijna muzikale
compositiegevoel van Vondel, dat we totnogtoe uit zijn hanteren van
beelden hebben kunnen afleiden, zorgt er ook wel voor dat deze Loon
nog kan uitklinken in de beelden van de tempel, waarin dat kerkapparaat voltooid wordt (Toezang in de reizang van de Priesteren na
het derde bedrijf) .
De overige lichtbeelden lijken veeleer toevallig over de rest van het
stuk verspreid, zonder veel samenhang. We willen een uitzondering
maken voor het beeld van het ondergaande Licht, dat er ons voortdurend
aan herinnert dat dit spel ook het drama is van de ondergang der
Gebroeders. Reeds aangeslagen in het beeld van Abjathar als ondergaande ster, komt het in zijn voile betekenis sterk en hardnekkig naar
voren op het einde van het vierde bedrijf. Het mooist en het meest
betekenisvoi gebeurt dat in de vv. 1376- over het huffs van Kis (dat
van Saul)
Het weick des morgens rees met zulcke schoone straelen,
Als 't voor zijn' middagh weer quam schandelijck te daelen.

Deze verzen zijn zwaar van zin, te meer ze een nauwkeurig contrapunt
hebben in de laatste reizang van de priesters. Daar beet het van
Abjathar, die aan de door Saul gepleegde priestermoord ontkwam :
Ter goeder uur zijt ghy 't ontdoken,
Gelijck een ondergaende star,
Om ryzende, eens te zien gewroken
Uw Vaders onrecht (1532-)

Louter thematisch gezien, vraagt men zich na deze passages of of
onze karakteristiek van de verzen 33- als louter decoratief, niet toch is
voorbijgegaan aan een heel subtiele compositorische zinvolheid. Het
feit dat Abjathar in het eerste beeld triomfantelijk naar beneden komt
en „ondergaande star" dus een heel ander voorteken draagt dan in het
tweede, een authentiek ondergangsbeeld, doet daarbij niet ter zake. Het
komt bier niet op de rationele betekenis van de woorden aan, maar op
de netting van het beeld in se.
We wilden nog een laatste lichtbeeld vermelden. Het staat, op het
eerste gezicht, in Gebroeders buiten iedere samenhang. Maar het is op
zichzelf mooi genoeg, en het houdt wel verband met ideeen die Vondel
in later werk, Adonias bvb., volledig zal ontwikkelen :
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Een deughd, barmhartigheid verciert der vorsten troonen,
En scepters meer dan goud, ja maeckt het hoofd van 't Rij ck,
Terwyl het sterflijck is, een Godheid zelf gelijck.
Een Vorst magh met zijn kroon vol diamanten praelen,
En glinstren in de zon ; maer alle zichtbre straelen
Verdooven, by den glans der koningklijcke deughd,
Barmhartigheid, die 't al gelijck de zon verheughd. (1208-)

Alles wel beschouwd is er hier toch een bepaalde thematische overeenkomst, en wel met Abjathars gebed en zijn inspiratie.
Kan deze evolutie van Vondels Licht-en-donker-beelden, die we totnogtoe in het werk hebben gesitueerd, ook daarbuiten jets onthullen ? Het
wil ons lijken dat Vondel hier ontdekt, dat het licht niet zo maar een
uniform sralen en fonkelen is als in 1Vlaeghden, maar dat het in zichzelf
klaarheid en duisternis draagt. Het licht-duister-drama wordt daardoor
meer dan ooit in de menselijke ziel en geest zelf gelegd. Zonder de al
te biografische opvatting van Molkenboer tot de onze te willen maken,
menen we toch dat Gebroeders direct verband houdt met de periode
waarin Vondel om het geloof worstelde. De bekering vergde dan toch
dat hij zou verbranden wat hij vroeger aanbeden had, dat hij zich in
geloofszaken losmaakte uit zijn familiekring. Hij kende dus de situatie
van degene die het licht klaar en ondubbelzinnig ziet, maar voor wie
het erkennen van dat licht pijnlijke offers insluit. Wanneer men in
Maeghden de jubel hoort van wie het licht heeft gevonden, dan in
Gebroeders de mannelijke klacht van wie moet ervaren dat ook dat
licht zijn schaduwzijden meebrengt. Heeft Vondel dat als bewust dramaturg zo gewild ? We weten het niet. Maar die zielservaring heeft zich
o.i. toch in het stuk baan gebroken, onder meer in de thematiek van
licht en donker.
Joseph in Dothan
Joseph in Dothan is opnieuw een dagstuk. Maar een dagstuk waarin
wordt aangetoond dat de nacht niet nodig is om duisternis te werpen,
ook wanneer men zich, wat die duisternis betreft, niet tevreden stelt
met de tenslotte toch optrekkende nevel uit Gebroeders. De twee vormen van duisternis die hier voorkomen, zijn stevig en concreet: loverschaduw op het middaguur en de diepte van een uitgedroogde put. Elk
van de twee contrasteert met een welbepaald lichtmotief : de schaduw
met de zonnegloed, de waterput met het licht dat van Jozef uitgaat. We
hadden reeds vroeger gelegenheid om erop te wijzen, hoe sommige
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composities met beelden bij Vondel aan muziek doen denken. Jose ph in
Dothan kan gerust een symfonie genoemd worden, die zich ontwikkelt
rond de twee voormelde clair-obscur-motieven.
De gloed van de middagzon herinnert natuurlijk onmiddellijk aan de
zonnebrand in Gebroeders. Toch is er een essentieel verschil. In het
oudere stuk kon die gloed reeds in zijn straffende noodlottigheid uit de
benevelde zonsopgang voorspeld worden. In het jongere ontbreekt dat
omineuze bij de dageraad. We staan zelfs voor een tegengesteld verschijnsel. De zon rijst normaal, ja, ze verlaat de kim
... veel schooner danze plagh.
Zy weckt my uit den droom met een' gewenschten dagh,
En schittert in den dauw en bloemen, nat van droppen. (33-)
Jozef begroet ze dan ook als „alverquickend" ( 582 ) en verbindt ze
met Gods heerlijkheid ( 32 ) . Pas nadat hij door zijn broers in de duistere
put is neergelaten, begint de zon te steken en te branden ( 735 ) ; haar
gloed wordt alsmaar sterker, zo dat hij op de duur zelfs verwenst
wordt ( 984) . Die gloed kunnen de broers niet verdragen (cfr de verder
te bespreken vv. 547-550)) en ze zoeken onmiddellijk beschutting in de
schaduw ( 736) . Dat schaduwmotief wordt in tal van passussen herhaald,
zonder als beeld speciaal te worden uitgewerkt. Dit doet echter niets of
aan de symbolische waarde ervan. Dat is dezelfde als die van het lover
waarachter de duivels (en de eerste mensen) in Adam in Ballingschap
en duivels en reuzen in Noah schuilgaan : de plaats waar de boosheid
wordt uitgebroed, het slechte geweten van wie duivelse inspiratie volgt.
Dat schuilgaan is intussen illusorisch, want er is er een die 't ziet, „het
alziende oogh, daer boven" ( 1264) . Vondel laat het uitdrukkelijk
zeggen:
De breede lindeboom (de zon ga vry haer gangen,
In 't Oosten) noodight u in 't grazige gestoelt,
Met bruine schaduwen, en aengenaeme koelt (856-)

Zo eenvoudig neemt Levi, Jozefs actiefste vijand, het op, vlak nadat
ze de jongen in de put hebben neergelaten. Maar Judas repliceert :
En Godt heeft ons in 't oogh, die ziet door lindebladen,
Door mergh en nieren been. wat schuilt' er voor Godts oogh ? (892-)

Wat Jozef betreft, is het wel een ironie dat hij de zon zo warm, en
zijn broeders nog vuriger begroet (581-) op de dag waarop zijn diepste
vernedering en zijn schijnbare ondergang worden voltrokken. Hij wordt
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in een afschuwelijke put neergelaten, waar zon noch maan schijnen
( 674) , ja, erger nog :
Myn Godt, mijn Godt, magh mijn gekiagh niet baeten,
En gaet uw glans en aenschijn voor my schuil,
Voor my, helaes, van u en elck verlaeten,
In dees spelonck, en onverlichten kuil ?
Ick zie 't gewelf des blaeuwen hemels blincken,
Door eenen bril van damp en dicke lucht ;
Al schijnt de zon, zy schroomt zoo diep to zincken. (743-)

Maar Jozef zelf is licht, krachtens ziji
goddelijke geinspireerdheid. Van bij het
duidelijk. Geen ogenblik krijgt de lezer of
gaan geloven in de schijnbare tragiek. De
gehouden dat dit put-avontuur met Gods
nodig is, opdat Jozef zijn voile glans zou
overvloed van lichtbeelden als

vroomheid, krachtens zijn
begin maken de reien dat
de toeschouwer de kans, to
ganse tijd wordt hem voor)estel overeenkomt, dat het
^ereiken. Dit gebeurt in een

... om hoogh ;
Daer d' allerhooghste zit gestegen,
Om naer zijn wijsheit t' overwegen,
Wat na ter werelt zal geschien ;
Het welck by zomtijts spelt door droomen,
Op dat zijn wit, in 't licht gekomen,
Hem tot een grooter glori dien. (100-)
Niet ruwe, maer geslepe stenen
Een' kostelijcker glans verleenen. (122-)

Dat Jozefs glans die van zijn nochtans glorieuze familie zal overtreffen, deelt Vondel mee in de bekende bijbelse beelden van zon, maan
en sterren die zich voor Jozef buigen (201-), waarop de broers sours
schamper zinspelen. Naar Jozefs glans verwijzen de vv. 547Wie of de zon verdraegen dar,
Dat hooftlicht, bron van alle klaerheit,
Een zichtbre Godheit, 't oogh der waerheit ?
Wie anders, als de morgenstar ?

(Hiermee hangt trouwens samen dat Jozefs broers na hun schelmstuk
onmiddellijk voor de zon in de schaduw vluchten). Jozefs glans is de
glans van godverlichte, alles overtreffende wijsheid (1180-), de glans
van de feniks, waaraan Vondel van zijn mooiste verzen wijdt
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Hy voert op zijn' gekruif den kop
(Om wien een glans zijn straelen spreit)
Een heldre star. de maj esteit
Ziet hem ten klaren oogen uit.
De goude halsbant hanght en sluit
Om zynen geschakeerden hals ;
Een rechte zonnespiegel, als
De zon zich blint ziet in dien gloet.
Natuur heeft met haer eigen bloet
Zij n wiecken kostelijck bekladt ;
Trots purper, trots schaerlaken, dat
Den koning of aertspriester kleet.
De blaeuwe staert, zoo lang, zoo breet,
Hangt geborduurt met roos by roos.
Robynen schittren op turkois.
Aldus, gevoedt van hemelsch vier,
En zon en daeuw, bereickt mijn dier
Zoo menige eeuw van hondert jaer,
Tot dat het smelt op 't zonautaer (1140-)
En de zingeving wordt dan, binnen het stuk zelf, volkomen verstrekt
in de tegenzang van de rei na het derde bedrijf — de kern van het ganse
drama, voor zover dit in zijn symboliek onthuld wordt. Ook dit gedeelte
is helemaal gewijd aan Jozef als licht :
Het zal strax ryzen, om te reizen ;
Om koningklijcke en aertspalleizen,
Met zijn
J van Godt verlicht vernuft
Te proppen : maer in 't eerst zijn banden
En noch een droeven dagh voorhanden
Eer 't, begenadight van een kroon,
In 't wit beschijn den gouden troon,
Het moet, vermomt met donckre wolcken
Van ballingschap, veel jaeren lang,
Na een' bedruckten ondergang,
In arbeit gaende, aen 't baeren raecken. (815-)
Het mooiste en diepste, in een woord beslissende beeld, is evenwel
dat van de Zang uit dezelf de rei, die we in zijn geheel citeren
Het lust ons om dees duisternissen
Des puts al 't hemelsch licht te missen
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Want zulcke duisternissen zijn
Ons schooner dan de zonneschijn.
Wy willen hier een' hemel stichten,
Verzien met aengenamer lichten
Dan aen dat blaeuw gewelfsel staen.
Zijn mont verstrecke een nieuwe maen
Zij n oogen, op den gront gezoncken,
Twee starren, die den nacht ontvoncken :
Het voorhooft, daer de lock om zweit,
Een zon, gekruift met maj esteit
Van zyzacht hair en blonde straelen.
Wat schemering kan 't hier by haelen,
Des morgens vroegh, of 's avonts laet ?
Wat avontstont, wat dageraet
Beschaemt die winckbraeuw, en die wangen ;
Nu met een' dunnen mist behangen ?
Als met een' sluier, fijn van draet,
En bruin van verf, daer vier door slaet,
En speelt en schijnt op 't zwart te zweven,
Te zoet gedommelt en verdreven.
Laet d' oogen weiden in die kunst :
Dees schaduw geeft dit licht een gunst. (791-)

In de licht-donker-symfonie, die Jose ph in Dothan is, speelt deze
reizang a.h.w. de rol van doorwerking, waarin de lichtthema's, Jozef en
de zon, op allerlei manieren met elkaar en met de duisternisthema's,
schaduw en put, worden gecombineerd en verstrengeld. Zulk een complexe en dynamische lurninositeit zullen we zelfs bij Vondel niet licht
een tweede maal vinden. Alle mogelijkheden in het spel van licht en
donker worden bier aangegrepen ; er is interreflexie van lichttermen,
oppositie van licht en donker, naast-elkaar van licht en donker. En Loch
gaan licht en duisternis hier in de grond een symbiose aan, waarbij elk
het ander heerlijker maakt dan het op zichzelf zou zijn. Het licht doet
de nacht ontvonken, het maakt de duisternis schoner dan de zonneschijn,
maar de duisternis geeft op haar beurt het licht een gunst. Ook door
het gebruik van schilderstermen in het laatste gedeelte geeft deze
reizang licht de indruk, vooral picturaal te zijn, en dan ondanks alles toch wel wat te overdrijven, vooral in de transfiguratie van Jozefs
lichamelijke schoonheid. Deze indruk is helemaal verkeerd, want indien
al ergens, dan steunt juist hier het clair-obscur op een stevige ideele
fundering. Vondel heeft er ons al aan gewoon gemaakt, dat het licht
goddelijk is, en de duisternis de aardse of menselijke conditie. Dat was
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zo in Gysbreght van Aerstel, dat is ook bier het geval. Het gaat bier
om een incarnatie van licht in de duisternis, en net zoals in Gysbreght
molten we ze ongedwongen christologisch interpreteren. Inderdaad, de
ganse jozef-figuur is van bij het begin bewust als voorafbeelding van
Christus uitgewerkt : men herleze in dit licht de verschillende aangehaalde passussen, en ze zullen een nieuwe klaarheid krijgen. Met name
in de vv. 743- zal men het „Eli, Eli, lamma sabaktani" horen weerklinken. Wanneer we dan de reizang parafraseren, komen we tot het
volgende : de aarde en de mensheid zijn door de incarnatie van de
godheid zo hoog verheven, dat zij voor de hemel niet moeten onderdoen.
En de godheid zelf straalt in een bijzonder licht, dank zij die aardse,
menselijke elementen waarin zij is opgegaan. Wanneer Vondel dan
zegt : zulke duisternissen zijn ons schoner dan de zonneschijn, dan zou
dit wel eens kunnen betekenen : God is ons nooit heerlijker verschenen
dan juist in zijn menswording. We kennen deze accenten uit de Gysbj'^ Pht, maar het lijdt geen twijfel dat ze bier veel sterker zijn uitgewerkt. De beeldkracht van LVideghden en de mystieke innigheid van de
rei van Burgzaten in Gysbreght zijn bier verenigd. En de incarnatie zelf,
vergeleken met het donkere kindje, is bier veel glansrijker, in al haar
geheimzinnigheid veel meer uitgesproken.
En nog is het thema van Jozef en de put niet uitgeput. Daartegenover
staat namelijk de variante van Ruben en de put. We staan bier weer
Bens voor een echt contrapunt. Jozef mist het licht en hij verlangt
ernaar (zie vv. 743-) . Ruben daarentegen kan zelfs in de put het zonlicht niet verdragen : hij ervaart het in zijn schuldgevoel helemaal als
Gods bestraf f ende blik. Zoals in vroegere stukken de zon zich terugtrok
om geen gruwelen te beschijnen, zo zegt Ruben nu:
Komt broeders, dempt den put : ick ben de zon niet waert.
De zon magh zulck een' vloeck noch ondier niet beschynen (1238-)
en wat verder, geheel in dezelfde zin
o zon, ghy deist met recht, en schij nt my 't licht te weigeren
Ja weiger my uw' glans : keer van my 't heiligh licht,
Eer ick uw zuiverheit bevleck met mijn gezicht. (1252-)
Barokke betuigingen van wroeging, die toch niet beletten dat hij
daarna weer te laf zal zijn om er zich tegen te verzetten dat zijn broeders
de geschiedenis met de bebloede rok ensceneren om hun vader te
bedriegen.
115

Aldus is, in opzicht van licht- en duisternismotieven, Joseph in Dothan
in zekere zin de synthese van alle elementen die we tot nog toe hebben
aangetrof f en. De samenhangende en diepzinnige symboliek doortrekt
het stuk trouwens als een gouden draad, en laat weinig of geen plaats
meet- voor andere, geisoleerde motieven. Het stuk en die symboliek zijn
helemaal geintegreerd, zoals de Jozef-geschiedenis en de Christus-prefiguratie elkaar hier met een verfijndheid dekken die een zeldzaamheid
is in onze en in de Europese letteren.
J oseph in Egypten
In dit stuk zal men tevergeefs naar een dergelijke, kunstig doorgevoerde en zinvolle lichtthematiek zoeken. Niet, dat er beelden van licht
en duisternis in ontbreken. Maar ze staan veel losser van elkaar, hun
optreden wordt niet door een strakke symbolische band bepaald ; vaak
geven ze de indruk, niet veel meer dan een decoratieve functie te
hebben. We zullen er dan ook ontmoeten, waarvan de betekenis net het
tegenovergestelde is van de authentieke betekenis zoals we die totnogtoe
bij Vondel hebben leren kennen.
De dichter had ook hier het Licht van Jozefs deugd, wijsheid en kuisheid tegenover de duisternis of de gloed van Jempsars hartstocht kunnen
stellen. Die gloed ontbreekt niet helemaal : de lief de wordt inderdaad
herhaaldelijk in vuur-termen voorgesteld ; die vuurtermen zijn echter
niet van visuele aard : ze verschijnen niet als licht, maar als warmte,
en vallen aldus buiten het bestek van deze studie. Maar Jozef kan
toch, vooral na het vroegere stuk, moeilijk anders dan als licht verschijnen ? Dat is inderdaad ook zo, en hij blij f t heel het stuk door een
lichtfiguur. Hij is het, objectief, voor de engelen, die in hem Gods licht
weerspiegeld zien : „'t eeuwigh licht, dat van Godts aenschijn straelt,/
In Josephs aengezicht, en elck ontvonckende oogen" ( 27-) . Hij is het
vooral voor Jempsar, subjectief, die geen beelden genoeg vindt om zijn
schoonheid en zijn adel te huldigen. Hij is het „uitheemsch licht, dat
leider al te kuisch/ Vergult gewelf en zael van ons gezegent huffs"
( 289-) . Ze verheerlijkt zijn flonkerende ogen, al eens „bruin als diamant" (204), zijn voorhoofd waar glans van uitgaat (300), zijn aangezicht dat haar liever is dan de dag ( 1039) . Ze zou zijn hoofd tot de
sterren willen verheffen, ja ze noemt hem zelf ook haar morgenstar
(226), ze zou hem met een krans van haar haar, met „puick van stralen"
(209) willen kronen, ze ziet hem als de zon naar wie zij, zonnebloem,
zich moet draaien krachtens een onontkoombare natuurwet (340-).
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Is dit wel, zij het dan gedeeltelijk vanuit een Bans andere hoek bekeken, dezelfde Jozef als in Joseph in Dothan, dan is hij dit ook als
lichtminnaar. Reeds in vroegere stukken ontmoetten we aanlopen tot
morgen- en zonnehymnen. Hier komen ze tot bun eerste ontplooiing
Zijt wellekom, herbore straelen,
Die schemering en duisternis
Het hoof t beschaemt doet onderhaelen ;
Vertoont ons al wat zichtbaer is,
Paleizen, naelden, lanen, stroomen
En weckt het al wat adem schept.
O zon, die, met uw goude toomen,
Den hemel tot een renbaen hebt ;
Van waer ghy al des weerelts oogen
Bekoort, met dat bekoorlijck licht,
Welx ondergang wy noo gedoogen :
O alverquickende aengezicht,
Wanneer zal uwe fackel baeren
Den dagh ... (van het weerzien met de zijnen – L. R.) (53-)

Ondanks dat verlangen naar zijn familie lijkt Jozef toch te houden
van dat licht „op 't hof, en zijn vergulde tinnen" ( 1 ) , en op dat onmiskenbaar Egyptische landschap van „paleizen, naalden, lanen, stromen" .
Hier raken we een bevreemdend punt aan. Inderdaad : de Egyptische
wereld, de vreemde, de heidense, die Jozef objectief bedreigt, verschijnt
bier niet, zoals men verwachten zou, in contrasterende termen van
duisternis. Ze verschijnt eveneens in licht. Slechts eenmaal verheerlijkt
Jempsar de duisternis :
Gesloke min smaeckt zoetst, in duistre en diepe holen
Daer leeft men by den nacht : daer glimmen Venus kolen
Met levendiger gloet, dan by den lichten dagh. (371-)

Ja, in zulk een wereld zou Potifars vrouw Jozef willen meeslepen.
Maar voor het overige is de Egyptische wereld niet duister. Het heldere,
zonnige beeld uit de morgenhymne blijft, althans schijnbaar. Om te
beginnen is de dialoog tussen Jempsar en Potifar al vol licht.
Uw roozen gaen eerst op, voor 't Licht, dat door wil breecken,
En op den drempel staet, den valen nacht te spijt. (388-)

zegt Potifar, en hij vraagt zijn vrouw verontrust, wat haar wars maakt
,,van tlicht, en myne oprechte min" (401 ) . Jempsar noemt in haar
antwoord zijn lief de
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Ons liever, dan voorheen de dagh en zonneschijn,
Die nu verquicken komt al wat begon te flaeuwen (414-)

en ze roept de hemel tot getuige voor de oprechtheid van de geuite
gevoelens :
... Heiligh oogh des hemels, die beneden
Op d' aerde met uw' strael de minste onzuiverheden
Ontdeckt, en altijd zelf zoo zuiver zijt,
Ghy ziet en kent mij n' gront. (419-)
De Voester tracht Potifar te overtuigen dat zijn vrouw op die feestdag lijdend is, en hem te troosten voor het felt dat ze hem zo slecht
onthaalt, andermaal met een lichtbeeld :
De zon getroost zich wel, dat d' afgeschene maen
Verflaeuwt, en niet een lit meer schijnt te kunnen reppen
Terstont verrijstze, en lacht, en komt weer luister scheppen
Uit hare wederga, Bien koesterenden strael. (430-)

Ook in het gesprek tussen Potifar en Jozef, waarin de eerste de
tweede tracht te overhalen om met de meisjes naar het Apis-feest te
gaan, vallen heel wat lichttermen, waaronder enkele die we bij Vondel
nog niet hadden aangetrof f en
Kan zoo een Iongling zich van zooveel zonnen spanen,
Van 't vier 't welck schooner speelt door teere j of f retranen,
Dan 't licht door eene wolck ; wanneer de regenboogh
Gespannen, regens spelt, en verft de lucht om hoogh (479-)

En Memfis maakt zich klaar om het Apis-feest te vieren „ef f en als
de zon, gehult met gout,/ Het hooft heffe uit de kim, om 't aertrijck
mee te deelen/ Dien goddelijcken glans" ( 502-) . Waarop Jozef het
gesprek brengt op de oorzaak van het licht ( 550) . Later tracht zelf s de
Voester met die „heldre lucht, vol puick van joffrestarren" ( 684) Jozef
te verleiden om naar het feest te gaan. In het langverwachte gesprek
tussen Jempsar en Naar hofmeester blijkt zij van ongenoegen „'t vrolijk
licht en 's ].evens hoogste lust" te verwensen, noemt zij zichzelf morgenstar, poogt zij Jozef tot lief de to overtuigen met de verzekering : „ons
Gotheen gaen ten hemel door dit vier" ( 1100) , Aan het slot, om aan
te duiden hoe goed Jozef het bij Potifar had, zegt de Voester:
... 't licht had lust zijn' haisbant te beschij nen,
Beslagen met f ij n gout, en blaeckende robij nen. (1285-)
118

Dit Egyptische licht moet echter nodig gedif f erentieerd worden. Zonder de minste twijfel is Potifar, een edele figuur, te goeder trouw : het
Licht is bij hem misschien wat hedonistisch getint, maar het kan ook zijn
rechtschapenheid tot uitdrukking brengen. Hij ziet werkelijk zijn eigen
wereld als helder, en die van Jozef als duister. De Egyptenaren aanbaden
tenslotte de zon als een godheid. Maar voor de lichttermen in de mond
van de anderen valt op, dat ze cliches zijn. En cliche wijst licht op
onechtheid. Die onechtheid breekt tenvolle door in het gesprek tussen
Tempsar en haar man, waar zij de mooiste woorden en wendingen, tot
een meineed toe, gebruikt om hem om de twin te leiden. Anders gezegd,
al dat heidense licht is in laatste instantie niet authentiek. En de Joden
die zich erdoor laten aantrekken om het gouden kalf te aanbiddei
,,Verzweren ... de glanssen / Van 't eeuwigh schynend licht" (641-).
En het Jezuskind zal met zijn klaar gezicht de duistre Goden (658) doen
neerstorten.
Waarom dan heeft Vondel die ontmaskering van het heidendom
slechts terloops, in een commenterende reizang, laten gebeuren ? En
waarom heeft hij het hele stuk door de indruk gewekt dat ook de
heidense wereld in licht leeft ? Het is moeilijk uit te maken of hij dat
opzettelijk heeft gedaan. Maar het is misschien niet uitgesloten dat hij
heeft willen suggereren hoe schoon de schijn van die wereld was, waarin
Jozef zich zuiver moest houden, en hoe licht deze de verdorvenheid
onder die glans had kunnen miskennen. We geloven echter beslist dat
het geen toeval is, dat de Egyptenaren zoveel louter esthetische of
anderszins holle formules bezigen. Hier heeft Vondel o.i. zeker het
inauthentieke willen aantonen. Jempsars gevlei en haar meineed vergen
trouwens ook voor de lezer of toeschouwer geen commentaar.
Peter en Pauwels

In dit drama ontmoeten we na vier dagstukken, voor het eerst sinds
de Gysbreght, weer een stuk met nachtatmosf eer. Het begin in de nacht,
en wel een nacht die in het volgende daggebeuren beslissend doorwerkt.
En dit stuk slaat ons met verbijstering. We hebben voorheen Joseph in
Dothan een synthese genoemd van al het essenti^ele dat we tot dan toe
aan symboliek van licht en duisternis in Vondels werk hadden aangetroffen. Maar een ding ontbrak er : de nacht. En het is duidelijk dat,
waar in Jose ph in Dothan de schaduw het licht een gunst Beef t, de
nachtduisternis de hevigst denkbare achtergrond vormt voor wat daarin
aan lichteffecten zal verschijnen. We hebben de indruk dat Ceder thema
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van licht en duisternis in Peter en Pauwels al het voorgaande in intensiteit overtreft. De Mamertijnse kerker dunkt ons veel zwart-duisterder
dan de put van jozef. Peter en Pauwels doemen er in veel scheller
slaglicht op. De hellegeesten overtuigen ons meer dan in Palamedes. In
gruwelijk vlammenspel overschaduwt de brand van Rome die van
Jerusalem of Amsterdam. Bliksem en kometen doorlichten die nacht als
nog geen andere bij Vondel. Het is alsof we, na enkele clair-obscurs
van mani^eristen als Lucas van Leiden, opeens voor een nachtstuk van
Caravaggio stonden.
Waar, in dit fortissimo van licht- en nachtmotieven, het Leit-motiv
vinden ? We zijn geneigd er twee te onderscheiden, twee die op bun
beurt zijn samengesteld uit een helder en een duister element. Het
eerste : de apostelen in de kerker ; het tweede : de vuurverschijnselen
in de nacht. Peter en Pauwels is opnieuw, na Joseph in Dothan (en een
lichte aanslag van het motief in Jose ph in Egypte) en voor Maria Stuart,
een kerkerstuk. Het is het meest uitgesprokene van de vier, en met zijn
nachtelijke, door allerlei gruwelen doorspookte steer ook het meest
beklemmende. De nachtduisternis die in het hele stuk doorwerkt, wordt
in de gevangenis a.h.w. gepotentieerd door die van het diepe hol. De
apostelen zitten achter een muur waar zelfs bij dag „geen zon kan
schynen/ Als voor een halleve uur ; en qualijck zonder quynen/ Van
't alverquickend licht" ( 219-) . In die kerker. heft Peter nu een klacht
aan, die we een negatieve transpositie van de zonnehymne in J oseph in
Dothan zouden kunnen noemen. Hij roept, nog voor dag, de haan aan,
heraut van de zon
... die zich oostwaert draeit,
En langkzaem naer de kim komt ryden ;
Terwij lze alree bekommert is
Om d' ysre tralien te myden
Der Mamertijnsche vangkenis
Die vasthoudt, in haer holle kaken,
Den weiflaer, dien 't van 't harte kon,
Al willends wetends te verzaken
Den glans der onderdruckte zon;
Een zon, die aller blinden oogen
Genezen quam ... (274-)
Woorden van duisternis worden bier omzeggens niet uitgesproken.
En Loch wordt de indruk van duisternis onweerstaanbaar gewekt door
de negatieve lichtbeelden. Op andere plaatsen in het stuk wordt dan
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wel gesproken over nachtelijke „kelders, kuilen, holen" (735), over
,,het duistre hol des kerckers" (1195). Het eerste citaat doelt op de
schuilplaatsen der christenen in deze tijd van vervolging. Daar te vertoeven is hun normale conditie, en dat maakt Peter en Pauwels' situatie
nog duisterder. Maar de fysische duisternis is nog de ergste niet. Het
ergste zijn het schuldgevoel en de wroeging die de verloochenaar Peter
en de vervolger Pauwels teisteren. Hier vallen accenten die we voor het
eerst gehoord hebben bij Ruben in Joseph in Dothan. Peter durft niet
opzien tegen het licht (290) ; het scherpst zegt hij het in vv. 293- :
d' Ooghappels, weeck en blint van treuren ;
Bezwalckt, beschaemt, en schuw van 't licht.
Heb ick hun noch niet uitgekreten,
Die waert zijn Godt noch zon te zien ?

Dit overdreven berouw voor daden waarvan de objectieve schuldigheid ver van vaststaat, draagt er natuurlijk toe bij, die indruk van toegespitstheid te wekken die heel het stuk doortrekt.
Maar hoe duister die kerker ook (vooral in de ogen van de apostelen
zelf), hij is niet zonder licht. Er is maneschijn (425, 430), er is ook het
licht dat de reddende vrouwen vergezelt. Maar bier hebben we dan een
eerste ambivalentie van die duisternis en dat licht. Wat beklemming is
rond de apostelen, achten Petronel en Plautil, die bij nacht de gevangenen willen bevrijden, juist een gunstig element ; en het licht, „zelden
vrient van heimelijcke lagen" (426), is bun daarbij allesbehalve welkom.
De bier gebruikte termen herinneren aan de sfeer rond Ulysses in
Palamedes. Nu is de opzet van de vrouwen natuurlijk lets gans anders,
en positief te waarderen. Toch is die echo wellicht niet helemaal toevallig, of aan gebruik van formules te wijten : blijkt Loch uit de verdere
gang van het stuk dat die bevrijding niet met Gods wil strookt. Hoe
dan ook, dat zopas vermelde licht heeft thematisch minder belang. Van
belang zijn de „Apostolijcke lichten" (264) die de kerker doorstralen
zoals Jakobs schitterende zoon het met de put in Jose ph in Dothan deed.
Peter en Pauwels worden in de meest diverse lichttermen verheerlijkt
ze zijn sterren (457, 1503, 1518), zelfs in bloed vergulde sterren (zie
hierover de inleiding, blzz. 84-) , Pauwels wordt het licht der heidenen
genoemd, rond zijn afgehouwen hoofd ziet men „een' glans van gloende
tongen" (1627), hij heeft voordien de dood beschreven als het opwaarts
varen van een hemelvlam, haar oorsprong tegemoet (zie 1313) . De
martelaren straalt van ver de martelkroon in de ogen, die het haalt tegen
goud en diamant, ja, tegen Caesars lauwerkrans (zie 1286-) . Met het
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licht van de apostelen verwant is de glans van de engel die Petrus uit
zijn tweede gevangenschap te Jerusalem verloste (1195, 1200) ; in een
vers als 1616, waar een engel blinkt uit Pauwels' gezicht, lijkt hij er zelfs
mee samen te vallen.
Hoezeer de nacht in de kerker heerst, Loch speelt hij thematisch ook
nog een andere rol, nl. die van achtergrond voor de zeer diverse vuurverschijnselen, die we thans zullen onderzoeken. Ook deze nacht is,
zoals in Palamedes, een helse nacht. In haar doemen de schimmen op
van Simon Toveraar en Elymas, die heel het duivelse complot tegen de
apostelen ten uitvoer zullen brengen. Ze roepen daartoe een hele schaar
hellegeesten op, die in vulkanische gedaante verschijnen :
Zy komen. d'aerde loeit, en tsiddrend berst van een.
Nu braecktze zwavelvier, en roock, en stof, en steen. (133-)

zoals ze eertijds al, in dienst van Simon verschenen waren ( 717 ) . Die
duivels krijgen de opdracht „met bagels blixems donders" te spelen
( 152 ) , de tempels te doorspoken, voor tekenen aan de hemel te zorgen.
In het tweede bedrijf krijgen we hun werk dan nauwkeurig beschreven :
De blixem trof Minerve en Jupiter op 't hooft,
In hun gewijdt gebouw ; gingk dal en heuvel strijcken ;
Verzengende al de stat, of meet dan veertien wijcken ; (785-)
De zon verborgh haer glans : 't welck duisternissen baerde,
En ons liet dolen, op het midden van den dagh (795-)
... de hemel stont in brant,
En gloeide, meer dan eens, van langgestaerte starren (805-)

Deze lichtverschijnselen gaan met veel andere omineuze gebeurtenissen gepaard (allemaal aan Tacitus ontleend) . De indrukwekkendste
passus is het uitgaan van het Vestaalse vuur in vv. 762-:
De slaperige Nacht, van mankop overladen,
Was ruim ten halven wege, en reedt met zachte raden,
Die nimmer kraecken, stil en knickebollend neer ;
Als wy het eeuwigh licht, met geurigh voetsel, weer
Verquickten, naer den plicht, waer in wy noit ontbraecken.
't Vergulde koorgewelf, vol weerglans, scheen te blaecken
Van d'onverzuimbre vlam ; en niemant bock een oogh,
Maar tong, of las, of badt, en sloegh 't gezicht om hoogh.
Wat beurt' er ? een gedruis komt kruipen door den drempel,
En spoockt, en dwarrelt vast, rontom den wackren tempel.
Een lucht, die, recht naer 't vier, haer' keer ellengskens nam,
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Verwaeit in 't eerst, doorklooft daer na die klare vlam,
En slorptze op 't lest ; als had een geest dien gloet gezopen.
Mijn kinders, och och och, ons heiligh vier ging uit.

Maar dat zijn niet de enige lichtverschijnselen in die nacht. Het is
ook de nacht van de brand van Rome, en men ziet en hoort de vlammen
a.h.w. flakkeren in verzen als:
Geen Gallen leidden lest de Stat in kolen,
0 neen ; maer ingeboren bloet
Zagh stil, en met een' koelen moedt,
Zijn torts zes etmael langk gaen ommedolen ;
Dan in de dalen, dan gezwint om hoogh,
De Bergen op, de starren licken,
Met gloende tongen ; roock verdicken,
En smoock verdunnen, onder 's hemels boogh ;
De vlam dan weder flackren, als herboren,
Door 't overslaen, van rack in rack. (938-)

Deze brand, hoezeer hij alle andere bij Vondel ook overtreft, is nog
maar een begin van de verschrikking. Deze bereikt pas haar hoogtepunt
in de levende toortsen der Christenen. Nero denkt er met sadistisch
genoegen aan : bet gebeurde Loch om henzelf „dien stoockebranders
aert" (848) uit to branden. De reizang der gekerstende soldaten na het
derde bedrijf beeldt de verschrikking ten voile uit :
Maer 's avonts gaet het vieren aen
Met menschen, die, op staken
Gespit, als fackels blaken,
En in geteerde rocken braen,
Of flackeren in wassekleen.
Hoe gloeien 's Vorsten hoven
Van vier, gelijck een oven !
Was 't Heidensch hart toen stael, of steen,
Dat het niet smolt in zulck een gloet ? (1249-)

Maar zoals door de vlammen in het vorige beeld de sterren stralen,
zo wordt ook de verschrikking, op haar toppunt, omgebogen. Want de
rei gaat verder :
Ons docht, wy zagen Engelen
Zich in die vlamme mengelen. (1258-)

Tot daar de twee hoofdmotieven. Vooraleer we echter tot bet in deze
complexiteit uiteraard zeer moeilijke probleem van de zingeving kunnen
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overgaan, dienen nog twee beelden te worden vermeld, waarvan althans
een in deze context beslist paradoxaal mag worden genoemd. Het
eerste is dat van de glans van het Romeinse rijk :
De zon van Rome is tot die laeghte niet gedaelt,
Dat eenigh licht zich, aen de lucht, durf openbaren,
Op 't godlijck spoor, waer langs August quam opgevaren. (881-)

Het is nogal normaal dat Romeinse keizers zo over hun eigen heerlijkheid spreken ; we hebben daarvan in Hiervsalem Verwoest al staaltjes
gehoord. En dat het verblinde heidendom (ten onrechte) in zijn eigen
licht gelooft, is bij Vondel evenmin nieuw. Bevreemdender evenwel is
het tweede beeld. Dan wanneer we God totnogtoe steeds in lichttermen
hebben zien verschijnen, tref f en we in Peter en Pauwels een duistere
godspassus aan. De apostelen zijn uit de gevangenis ontsnapt, ze zijn
^ nderweg naar de veiligheid. Maar opeens
Begon een zwarte wolck, een dicke donkre lucht,
Te daelen op den wegh ; van waer een zwaere zucht,
Gelijck van een ter doot bedroefde, zich liet hooren. (1061-)

Tie apostelen blijven ontsteld staan, en dan
Begon die bruine wolck allengskens op te klaren,
(Gelijck de hemel in het kriecken van den dagh)

Dit is duidelijk een geboortebeeld en men verwacht, zoals altijd
anders, het doorbreken van het licht. Maar niet het licht verschijnt,
althans niet in lichttermen. De apostelen zien de heiland met het kruis
bela.den en hij antwoordt op bun vraag waarheen : naar Rome – de
bekende Quo-vadis-episode dus. In gans deze passus overheersen lijkkl Buren. De apostelen zelf begrijpen niets van dat verschil met de
stralende Thabor-verschijning.
Daarmee beschikken we nu over alle gegevens om ons aan een interpretatie van dit complexe spel van licht en donker te wagen. We
onderkennen onmiddellijk het motief van het godslicht : in de apostelen
en de in het stuk optredende engelen, ook in de verheerlijkte Christus
op de Thabor, in Jezus' verhelderende aangezicht (1106) en in twee
beelden van de hemelse Christus. Eenmaal, „in een' ringk van licht en
Serafijns gezeten" ( 1647 ) , vergaart hij in kristal de tranen van de
Christenen. De andere keer zit hij
... aen 's vaders zy, behangen
Met eenen mantel, rijck van Goddelijcken gloet,
Waer voor al 't zichtbre licht zijn stralen strijcken moet (256-)
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We onderkennen ook de helse ondergrond, en van de nacht, en van
de kerker, en van de brand. Al deze elementen komen dan samen in de
uitbarsting van Nero's razernij ( 1417 ) . En we stellen ook vast dat die
helse elementen tenslotte door de hemelse worden overwonnen. Tot
zover past dat alles vrij goed in de symboliek waaraan Vondel ons
heeft gewoon gemaakt. In andere stukken evenwel kwam die symboliek
duidelijk naar voren en was ze, ondanks alle allegorische elementen,
Loch organisch in het geheel van het stuk geintegreerd. Is dat ook hier
het geval ? We beginnen eraan te twijfelen, wanneer we de ambivalentie
van de meeste beelden hebberi opgemerkt. Nemen we bvb. het hol: het
is gevangenis voor de apostelen, maar ook schuilplaats, en dat towel
voor de christenen ( 735 ) als voor Simon Toveraar, die Bing 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 (89-)
De associatie met de hel is duidelijk in deze passus, die vooruitloopt
er vv. 2032-. En eventueel kan men ook de beelden van v. 735
op Lucifer
op die helse noemer brengen : de christenen zitten daar immers niet uit
vrije wil, maar omdat ze door de hel vervolgd worden. Maar is zulk
een uitleg niet al te gewrongen ? Nemen we de nacht : het helse element,
maar voor Petronel en Plautil het gewenste om de apostelen te bevrijden.
Nemen we het licht: in se naar God verwijzend, maar door de vrouwen
gevreesd omdat het hun plan kan helpen verijdelen. Nemen we de
duisternis : hels element, maar toch overheersend in de ganse Quo vad1sepisode ; ook wanneer we aanvaarden, hier voor een nieuw incarnatiebeeld – in het licht van de Passie – te staan, dan blijft er toch een
discrepantie tussen deze duisternis (de aardse conditie) en de helse van
de nacht ; of mogen we dit in verband brengen met de vv. 259-, waarin
Jezus als een Samson de „mont des afgronts" komt opensperren ? Ook
dit wordt weer een vergezochte verklaring ! Nemen we Cornelia :
heidense priesteres en ongenadige vijandin van de apostelen, wordt ze
Loch in haar Vesta-tempel met de glans beschreven die we van bij
Abjathar in Gebroecl ers kennen. Zulk een polyvalentie, zulk een losmaakbaarheid van de ide^ele achtergrond stemt ons argwanend. Hebben
we bier niet het stadium bereikt waar het beeld, autonoom en uitwisselbaar geworden, overgaat naar het cliche ? \Ve vrezen dat dit stadium
bier althans gevaarlijk dicht benaderd is. Het stuk doet ons in ruime
mate aan als maakwerk, met prachtig materiaal door een geniaal
kunstenaar vervaardigd, maar toch maakwerk. Prachtige passussen, voor
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Vondel nieuwe toppunten als de reizangen over de brand van Rome
enz... kunnen niet totaal verhelen dat de mice en scene hier al te gewild
is en daardoor theatraal wordt. Het is alsof Vondel nu eens absoluut
een eclatant propagandastuk voor zijn nieuwe godsdienst Wilde schrijven, zonder dat de diepste inspiratie daarvoor aanwezig was, zonder dat
hij inzag, in 1Vldeghden zijn zielsgetuigenis al te hebben gegeven. We
formuleren deze conclusie behoedzaam, ook al omdat we ze langs slechts
een weg, die van de lichtbeelden, bereiken, en het wellicht voor een
scherpzinnige geest niet onmogelijk is voor onze bezwaren een oplossing
te vinden. Maar toch menen we ze te moeten formuleren – waarbij we
ons gesterkt voelen door het eveneens zeer genuanceerde oordeel dat
anderen zoals Albert Verwey (Inleiding bij zijn editie van Vondels
Werken, blz. XX) over Peter en Pauwels hebben uitgesproken.
Maria Stuart
Zo uitzonderlijk talrijk beelden van licht en duisternis in Peter en
Pauwels voorkwamen, zo relatief zeldzaam zijn ze in het laatste kerkerstuk Maria Stuart. Daarbij vallen ze in twee groepen uiteen, een relevante
en een niet-relevante. De eerste hangen alle samen met de volgende
centrale idee : Maria Stuart, lichtende majesteit, gaat uit de duisternis
en het leed van de gevangenschap, doorheen de nevels van de dood, op
in het eeuwig licht, waartegenover alle aardse glans in het niet verzinkt.
Eenmaal wordt er gesproken over „de duisternisse en damp van dezen
kercker" (756) ; voor het overige worden de lasten der gevangenschap
nergens in helderheidsbeelden weergegeven. Des te meer treedt Maria
zelf op in stralend licht. Ze verschijnt als „Schotsche zon" ( 59 ) , als
zon die van haar luister beroofd wordt ( 1687 ) , als maan in de nacht
( 14"96 ) , als lelie die blank bloeit temidden distels en doornen (1497),
als licht der koninkrijken ( 1683 ) , als licht dat de nevels doorbreekt,
ook wanneer het ondergaat ( 1479-) . Zelfs tegenstanders loochenen niet
haar oorspronkelijke glans (710, 714) . Haar edelmoedige aard wordt
geroemd die zijn stralen uitschiet en door al het tergen aan alle kanten
met grater majesteit doorbreekt (zie 225-) . Haar persoonlijke schoonheid wordt verheerlijkt, die haar ook na haar dood nog niet verlaat :
Noch speelt en leeft de ziel in bey de diamanten
Der oogen met haer vier, en blinckt aen alle kanten. (1652-)

Maria is vooral bekleed met de glans en de luister van het koningdom
bij Gods genade (683, 926, 1356).
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Maar dit is allemaal vergankelijke glans. Maria heeft een juist inzicht
in de taken wanneer ze belijdt : „Ik zie al wat bier blinkt voor stof en
vuilnis aan" ( 761 ) . Na haar dood voelt de Rei van Staatjof f eren dat
scherp aan en doet hij er in een lyrische passus zijn bekiag over :
Een oogenblick, een blick gaet strijcken
Met d' eere en 't licht der Koningkrijcken.
Een nevel, och ! voor ons te duister,
Berooft die zon van al haer' luister,
Benijt otis droef gezicht
Dat hartverquickend licht.
Die flonckrende oogen zijn geloken,
't Aenminnige gezicht gebroken,
Die scherpe stralen stomp,
Het lichaem slechts een romp (1682-)
Het purper ziet zijn' glans versterven
Hier moet de kroon haer' luister derven (1702-)

Consequent en doelbewust heeft Maria een andere glans boven die
glans verkozen. Dit blijkt reeds duidelijk uit haar morgenhymne in de
vv. 1214-, waarin zij de dag van haar ondergang even lyrisch prijst als
Jozef in Dothan de zijne, maar zonder zijn argeloosheid. Zij is zich van
alles klaar bewust :
Myn ziel...
... loopt de haven van de rust
Met voile zeilen in, op 't rijzen van de stralen
Der zonne, vroeger op om mijn geluck t' onthalen
Met levendiger vier en glanssen danze plagh.
'k Begin door 's weerelts damp en nevels nu den dagh
Der zaligen te zien, en vrydom te genieten,
In 't onbenijde licht, na kerckers en verdrieten
En ketens zonder endt.

Ze trapt bewust „op d'aertsche kroon, om die van 't Paradi j s" (1499),
en gaat de dood tegemoet als een „Bruit, gereet om Godt in 't zaligh
licht te kussen" ( 1624 ) . Na haar dood kan de biechtvader dan ook de
verheerlijking bezingen van
Die by MARIE zit,
In 't onbesmette wit,
Gekroont met martelstralen
Daer hemelsche koralen
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Verhef f en Stuarts deught,
In 't licht van 's hemels vreught,
Door dicke droeve dampen
Van tranen bloet en rampen (1724-)

Die beeldspraak kan zeker niet oorspronkelijk worden genoemd, in
haar conceptie (dit past allemaal geheel in de conventie van het barokke
martelaarsspel), noch in de verwoording. Iedere formule afzonderlijk
hebben we, ook bij Vondel, wel al eens eerder gehoord, en dan klonk
ze doorgaans frisser en sterker. Wel merkwaardig is, in Vondels drama,
deze uitbeelding van het aardse in duisternis en licht, al blijkt die
aardse glans in laatste instantie niet veel zaaks. De beeldspraak heeft
hier een Bans allegorisch, opzettelijk, onorganisch karakter gekregen. Ze
heeft alleen de verdienste, samenhangend uitdrukking te geven aan de
ene grote, het ganse stuk beheersende idee.
Daarnaast hebben we dan de irrelevante beelden van licht en duisternis. Een ervan is nieuw en doet opzien, in zijn huiveringwekkend picturaai Clair-obscur :
Het laeuwe en roockend bloet in zilvre beckens stremt (1654)

Maar de andere zijn het citeren niet waard. Om een idee van hun
kwaliteit te geven vermelden we Maria's lijfarts, Burgon, die „een
ondergaende zon" (196) genoemd wordt, o.i. vooral terwille van het
rijm, al doen zowel Verwey als de commentator in de WB-uitgave zich
de moeite te noteren dat hij zo genoemd wordt omdat hij op het punt
staat zijn positie te verliezen. Of, aan het slot, wanneer de biechtvader
zegt :
O zalige Katrij n ! o bloem van Arragon !
Die nu zoo lieflijck slaept, men zagh u, als een zon,
In tranen ondergaen, terwijl uw deughden bloncken (1852-)

dan kunnen we dit alles niet anders beschouwen dan als barokke rijmelarij, zoals iedere 17e-eeuwse epigoon in staat was te schrijven. Hier zijn
we volop in het rijk van het cliche beland, waarin kwistig met zonneepitheta rondgestrooid wordt ten behoeve van iedere persoon met enige
betekenis. Die cliche-rhetoriek – waaraan Vondel zich ook elders wel
eens durft bezondigen — werpt een schaduw over het ganse stuk.
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Leeuwendalers
In Maria Stuart heeft de licht-symboliek tenminste nog een samenhang, een het ganse stuk doortrekkende zin. In Leeuwendalers is zelfs
dat niet meer het geval. Voor dit gelegenheidsstuk heeft Vondel in de
kist met pasklare beelden gegrepen, zonder veel geestdrift. De zon wordt
wel vaak vermeld, maar altijd zeer kort, en meer om de tijd dan om het
licht aan te duiden. Men zou kunnen spreken van een „orgelpunt van
zonnestanden". Waar ze figuurlijke betekenis krijgt, is het allemaal
langs lang bekende li jnen : de zon door een regenboog ( 1085 ) , een zon
van troost die door nevels van mismoedigheid breekt ( 282- ) . Hetzelfde
geldt voor het beeld van de ster : er dreigt een komeet, de geliefde heet
morgenstar ; wel wordt een beroep gedaan op een noordstar die in het
zuiden ronddoolt, om „nooit" te zeggen ( 326) ,. De maan doet zelfs eens
de traditionele Vondeliaanse zon na, om „veel blijder danze plagh" uit
een nacht een klare dag te scheppen (zie 445-) . Toch valt dit alles
enigszins te waarderen, omdat men a.h.w. aan Vondels mondhoeken
een glimlachje van speelse zelfspot bespeurt. Dat licht satirische zal de
eigen aanbreng van Leeuwendalers blijken te zijn. We vinden het oak in
de beschrijving van de blik van de Wildeman: „Gelijck door een
lantaerne een kaers by avont licht" (98) en in wat men nauwelijks anders kan beschouwen dan als pastiches van een zonnehymne enerzijds en
een verrijzenisrei anderzijds. De dag wordt door Adelaart als volgt
begroet:
o schoone zon, ghy rijst wel schoon
En heerlijck uit den oostertroon,
En treckt tot u al 's weerelts oogen
Maer met een krachtiger vermogen
Verrijst mijn zon, die opgeweckt,
Zoo vele harten tot zich treckt,
En waerdiger is aengebeden
Van al wat ademt hier beneden. (147-)

De in de grond gesofistikeerde gedachte dat de geliefde de zon
overtreft, wordt hier ontwapenend naief voorgedragen, met een verliefde overdrijving in het laatste vers, die opnieuw doet glimlachen.
Van de verrijzenisgedachte, waarbij het beeld der ondergaande en
weer opstaande zon in het tragische wordt omgebogen, hebben we hier
twee verwoordingen. De ene, waar Lantskroon Adelaart toespreekt :
... De zon van uwe j eught aen 't blincken,
En naulix opgegaen, begint in 't Bras te zincken,
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Als d'andre zon in duin : maer dees keert morgen weer;
Het licht van uwe jeught en jongkheit nimmermeer (1707-)

De andere is oorspronkelijk, in ons perspectief de interessantste oogst
uit Leeuwendalers: de reizang na het vierde bedrijf, die dezelfde gedachte uitdrukt, maar heel anders.
Toen Oostwey, ouder dan de dagh
Gestarrent zon en maen,
De zon zagh ondergaen,
En d'eerste reis voorover rollen,
Het huilde en kermde : o smart,
0 keer dien gouden kloot.
Hoe valt ons d' oude nacht op 't hart
Voor eeuwigh ! schut den noot.
Die lamp te derven, is een doot.
Oud Oostwey, droef in slaep geschreit,
Ontwaeckte 's morgens vroegh
Met vreught uit zij n onnozelheit ;
Toen d' uchtend, voor den zonnewagen,
Die nare grijnzen quam verjagen,
De lucht allengs wat blijder loegh,
En 't volleck uit de wey,
Den doier van het ey
Der weerelt, of de schijf der schijven
Zoo schoon vergult zagh boven drijven,
Gelijck ze 's avonts zonck.
Maar och, dees heldre vonck,
Voor eeuwigh uitgedooft,
Met eenen kouden steen,
Ons van die hope en troost berooft.
Het graf verwacht het been
De geest zal waeren hier beneen. (1666-1694)

Vondel baseert zich hier op een legende, als zouden de nude Arkadirs reeds bestaan hebben, voor de hemellichamen ontstonden. Hij
verwerkt ze pastoraal en leuk, en weet die toon toch in de laatste, op
het . slachtoffer Adelaart doelende verzen, ontroerend in het tragischgelatene te laten uitklinken. Hier behandelt hij een conventioneel beeld
op een onnavolgbaar originele manier.
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Salomon
Uit onze citaten is al overvloedig gebleken, hoezeer Vondel van
hyperbolische vergelijkingen houdt. In Salomon worden deze tot systeem
verheven. De kuif van de feniks in Ithobals visioen verdooft de zon
(488-) . Salomon straalt gelijk de morgenzon ( 525 ) . Sidonia verdooft
het helder licht (526) en ze bevalt Salomons ogen „meer dan 't licht/
Den Perssiaen behaeght" (592-). Haar lof zal „wijder gaen dan 't licht
des hemels straelt" ( 644) . De schilden van Salomons leger schitteren
,,Als starren aen Gods Croon" ( 702 ) . Salomons kroon is tot aan de
sterren gerezen ( 820) . Aldus omstraalt, zeker in de eerste helft van het
treurspel, een hevige gloed Salomons majesteit. De koning is het schitterende middelpunt van die lichtwereld. Hij is „der Vorsten zon" (18),
„'t eenigh licht der Koningklijcke hoven" (498), een „schoone star"
(1886). De synthese van dit alles ligt in de bezwerende aanspraak die
hogepriester Sadok tot de koning richt, om hem te overtuigen het
Astartebeeld niet te bewieroken. Hij noemt hem daarin „licht des
Heeren" (1212) en verheerlijkt hem als
... o bloem, o kroon, o licht der Vorsten
En Koningen, gewilt als 't aenschijn van de zon (1341-)
De afglans van die majesteit blijkt uit de praal van Salomons leger,
de glans van zijn ondernemingen :
De hemel scheen hier toe zijn' zegen te verleenen.
De zon had noit zoo schoon in 't hemelsch blaeuw geschenen (1192-)

Allen zijn het eens om Salomons glans te erkennen, de heidense priester Ithobal zowel als Sadok. Die glans is dus wel reeel, en zo voelen wij
hem ook doorheen de beeldspraak aan. Maar anderzijds kunnen we er
Loch de ogen niet voor sluiten, dat al die hyperbolische formules retorisch overdreven zijn, heel wat vleierij behelzen en eigenlijk overal de
waarheid een beetje geweld aandoen. Echt doorleefd is deze beeldspraak
niet. En zo, of Vondel dat nu bewust bedoeld heeft of niet, suggereert
dat toch een zekere voosheid van die majesteit van de Joodse koning.
Zoals voorheen al aangeduid is Salomons antagoniste, de Fenicische
prinses Sidonia, al even schitterend. Ze beet „morgenzon", „licht",
,,frissche dageraet" ( 528, 957) ; wanneer ze, als een voorafbeelding van
Salome, haar verleidelijke en noodlottige dans begint, lijkt ze een
avondster ( 1123 ) , ; ze vergelijkt zelf haar glorie bij een zon (1557).
Enerzijds leidt dit tot een voortdurende interreflexie tussen haar en de
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koning, alsof het felste licht op het felste licht botste en zocht het to
overtreffen. Ook suggereert dat de bedrieglijke verbondenheid tussen
beiden. Anderzijds doet dit verschijnen van de ware godsdienst en van
het heidendom in lichttermen ons terugdenken aan Joseph in Egypten,
waar wij een gelijkaardig fenomeen hadden vastgesteld. Want de glans
van het heidendom in Salomon beperkt zich niet tot Sidonia alleen.
Astarte zelf verschijnt in lichttermen (277-), het Astartefeest is een
triomfantelijke stoet van licht en bloemen (4e scene van het 4e bedrijf).
Het is niet uitgesloten dat Vondel aldus de noodlottige aantrekkelijkheid van die wellustverering heeft willen symboliseren, en in ieder
geval de stralende indruk die ze op de oude Salomon maakt. Maar nog
meer dan in Jose ph in Egypten wordt die glans van in 't begin als
schijnschoon en waan ontmaskerd, en wel door de Wetgeleerde, die
Astarte de verpersoonlijking noemt van een „vuil gebreck" ( 282 ) en
meent dat heel haar dienst beter niet aan 't licht komt ( 236) . Anders
dan de verblinde hofkringen ziet deze wetgeleerde de ware verhoudingen
zeer juist, in een nieuwe, heel oorspronkelijk uitgewerkte morgenhymne :
O zuivre Mayzon, die de heuvels en de dalen
Rontom Ierusalem beschij nt, en uwe stralen
Komt spiegelen in 't gout des tempels, en het dack,
Waer op noit vogel ruste, en dat noch smet noch vlack
Kan lij den ; kuntghe wel Bien gruwelbergh gedoogen,
En zonder deizen zien het geen we met onze oogen
Aenschouwen ? Kuntghe we! met uw doorloutert licht
Bestralen dezen vloeck, die gruwelen verdicht,
Den hemel terght, en trotst, en Godts gewij den drempel ?
Of achtghe, dat men Godt en Afgodt elck een' tempel
Magh bouwen, zonder smet, en zonder onderscheit ?
En is uw glans van 't licht, daer ghy uw maj esteit
Van licht en glans uit schepte, alree zoo wijt verbastert,
Dat ghy met deizen niet dees gruwelkerck verlastert,
Of uw gezicht bedeckt met eene donckre wolck (75-)

Anders gezegd, hij verwijt de zon dat ze de Astartetempel beschijnt,
zij, die nochtans haar licht van de ware God afleidt ; ze zou beter
duister worden of achter een wolk schuilgaan. Ook deze passus is in
de uitdrukking op de spits gedreven ; maar het accent klinkt veel echter
dan in de hoofse lofprijzingen rand Salomon en Sidonia. Deze wetgeleerde ziet nog zuiver. Hij kent nog het ware licht, het enig ware licht,
dat van God. Het is trouwens opvallend dat, na Salomons wandaad die
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's nachts gebeurt, de zon „zal schroomen ... op te komen" (1941-) , in
overeenstemming met de bezwering van de wetgeleerde.
Maar eerst is er nog een interludium met een dubbel nachtelijk clairobscur. Het eerste is dat van de fakkels die, in de handen van de opgewonden Jerusalemse gemeente enerzijds, van de Astartedienaars anderzijds, tegen elkaar opschijnen. En wanneer Salomon dan het afgodsbeeld
bewierookt heeft, barst het tweede, het onweer van Gods toorn los :
Godts gramschap roockt, gelijck een oven.
Hoe blusschen wy haer voncken Loch ? (1670-)

Alleen de weerlicht heerst nog ; alle andere lichten zijn gedoofd : de
fakkels en de lampen uitgeblazen door de wind (1724-),
De maen verloor haer' glans, 't gestarrent zij nen luister.
De lucht betrock alom, en wert heel zwart, en duister (1747-)

Toch, juist door het onophoudende woeden van de bliksem, staat de
hemel in brand „en scheen alom te blaecken" ( 1727 ) . Zoals we gezien
hebben, is de volslagen, zonloze duisternis het einde. Alle lichten, die
het Godslicht miskenden, zijn ondergegaan. Het is wel typisch dat
Salomon, het eerste stuk van Vondel met ongelukkige afloop, die afloop
meteen door de overheersing van de duisternis ziet symboliseren. Ook
dit wijst weer op een samenhang tussen de lichtbeeldspraak en de diepere
zin van het drama.
Inderdaad, ondanks haar conventioneel en op de spits gedreven karakter, vertoont de lichtsymboliek bier opnieuw een organische samenhang
en zinvolheid. In feite is de strijd tussen twee lichtgroepen, waarvan
de ene voos en de andere vals is, van in het begin onder het ware licht
geplaatst, en in duisternis eindigend, bier zeer fraai doorgecomponeerd.
Vele fijnheden zullen zich slechts na herhaald lezen onthullen, zoals
de samenhang tussen de vervloeking door de wetgeleerde en de afloop
van het stuk, of zoals het contrapunt tussen Salomon en Sidonia als
hemellichamen. In de grote twistscene tussen deze beiden, nadat Salomon
geweigerd heeft het Astartebeeld te bewieroken, klaagt de Fenicische
prinses
Ick docht, mijn glori zou nu eerst den adem halen,
En als een zon in top gerezen, met haer stralen
Verheugen al het schoon, dat hier ten hove blinckt.
Nu daeltze plotseling, en gaet te gronde, en zinckt. (1556-)

En daarmee, samen met de dreiging, Salomon te verlaten, haalt ze
haar slag thuis. Maar wat misschien totdantoe achter al het schijnschone
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licht verborgen was gebleven, zal zich onthullen : het ging hier tussen
Salomon en Sidonia in feite om een strijd op leven en dood. Goed, haar
zon zinkt niet ; maar dat brengt nu onafwendbaar mee dat de rei uiteindelijk zal moeten klagen over Salomon :
Hoe vie! die schoone star op 't einde van haer' padt (1886)

(En anders dan de ondergegane zon, kan een gevallen ster niet terug
verschijnen) . Zulk een contrapunt, samen met de andere vermelde
verschijnselen, wijst op een heropbloei van Vondels dramatisch dichterschap, en alles bij elkaar op een nieuwe woordkracht. De warme hevigheid van licht en duister in Salomon lijkt nog wat retorisch-overdreven.
In werkelijkheid maakt de dichter zijn taal klaar voor toppen die hij
als enige in de literatuurgeschiedenis bestegen heeft : die van Lucifer.
Lucifer

Wanneer wij Vondels drama's onderling vergelijken, wat het aandeel
betreft dat de lichtsymboliek erin heeft, dan spant Lucifer
er verreweg de
kroon. Het aantal lichtbeelden is er een veelvoud van dat in gelijk welk
antler stuk, Faeton niet te na gesproken, dat evenwel aan luminositeit
minder rijk is dan het meesterwerk. Maar dit kwantitatieve aspect is
eigenlijk niet zo belangrijk. Wel belangrijk is, dat in Lucifer praktisch
alle gegevens en alle aspecten van het gebeuren in lichttermen zijn
uitgebeeld. In Lucifer spelen licht (dat vooral) en duisternis de onbetwiste hoof drol .
Om te beginnen de scene. Het stuk speelt zich of in de hemel. De
beschrijving van die hemel met de hemellichamen overtreft alles wat
we in vroegere stukken hebben gezien. De kristalhemel met zon, maan
en sterren fonkelt het hele stuk door, van bij het begin, waar Apollion
opstijgt
In eenen andren dagh en schooner zonneschyn,
Daer 't licht zich spiegelt in het blaeuwe kristalyn (15-)

Van die dag wordt in vv. 827- gezegd dat hij „neerstraelt van Godts
glans" en vol „onbeschaduwt licht is". Dat is de wereld waarin de
engelen leven, het gebied dat Lucifers vroegste triomfen heeft gezien,
die triomfen waaraan Rafael herinnert:
... ghy steeght in 't licht, en, op bazuin en bommen,
Door 't blakende gesternte en steenen quaemt te brommen (1480-)
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Dat is dan ook het gebied waarin hij wil blijven heersen, waarin hij
zijn heerschappij wil verstevigen :
Nu zweer ick by myn kroon het al op een te zetten,
Te hef f en mynen stoel in aller heemlen trans,
Door alle kreitsen hene, en starrelichten glans.
Der heemlen hemel zal my een palais verstrecken,
De regenboogh een troon : 't gestarrente bedecken
Myn zalen ; d' aertkloot blyft myn steun, en voetschabel. ( 569-)
Maar door enkele passussen uit het geheel te isoleren, doen we de
hemel in Lucifer en de intensiteit der alles doordringende lichtsfeer
onrecht aan. Waar in andere stukken het isoleren van een licht- of
duisternisbeeld uit het geheel het misschien wel wat te fel accentueert,
kan men bier onmogelijk met enkele citaten een indruk geven van het
geheel. De interreflexie viert hoogtij. Ze grijpt zo veelvuldig plaats
tussen zoveel lichtende lichamen, in zo oneindig veel spiegelende en
versterkende facetten, dat ze werkelijk een bovenaardse lichtwereld tot
leven vermag te brengen. De som van onze citaten zal dat aantonen.
Wie spelen nu op dat schitterend toneel ? Om te beginnen zijn daar
de engelen, kinderen (1001) of zonen (1168) van het licht, en van wie
de glans die van de natuurlichten overschittert. Apollion schijnt de
hemelbollen geen engel toe, „maar eer een vliegend vier./ Geen star
verschiet zoo snel" ( 20- ) . Ze beheersen de hemellichamen ( 265- ) , ze
zijn voortgebracht om „te zweven/ in 't onbeschaduwt licht" ( 829- ) . De
schoonste van alien is Lucifer, de „heerscher over 't licht" (432), Gods
morgenster (o.a. 517) ; hij kan de nacht van 's hemels aangezicht
verjagen :
Waer by verschynt, begint het heerlijck op te dagen.
Zyn wassend licht, het eerste en allernaeste aen Godt,
Vermindert nimmermeer. (413-)
Hij is in glorie aan Gods voeten gezet. Rafael herinnert hem welsprekend aan zijn van God ontvangen heerlijkheid:
Ghy blonckt in 't paradys, voor 't aenschijn van de zon
Der Godtheid, uit een wolck van dau en versche roozen.
Uw geestgewaet stont styf van perlen, en turkoozen,
Smaragden, diamant, robyn, en louter gout (1475-)
en vraagt hem : „Zoudt ghy uw glansen, die de hemelen vercieren,/ Ons
licht verduisteren ... / Misscheppen onbedacht ?" (1484-).
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Uit het voorgaande volgt reeds dat, hoewel de engelen het allernaast
zijn aan God, Zijn licht ook het hunne en alle andere oneindig overstraalt. Als lichtschepper is Vondel nergens sterker dan in zijn uitbeelding, bier, van de Godheid. Dozijnen lichtpassussen, de ene al schitterender dan de ander, verheerlijken de schepper. Opnieuw verarmen we
de werkelijkheid, door slechts enkele voorbeelden aan to halen. God is
het „ongeschapen licht", de „zaligende glans" ( 216) , het „grondelooze
licht" ( 282 ) , „der zonnen zon, de geest, het leven" ( 291 ) , „aller glansen
Majesteit" (302), „der eeuwigheden glans en ader" (327), het heilig
licht,
Dat zuiver, noit bevleckt,
En loutere saf f ier ?
Die vlam, dien glans, dat vier
Van 't heldere Alvermogen (736)

Rafael verheerlijkt Hem als
... de goede Godt, wiens aenschyn ick aenschou,
In 't zaligh licht, daer wy, geheilight alle zeven,
Hem dienen voor zyn' Croon, en sidderen, en beven
Voor zulck een Majesteit, die op ons voorhooft straelt,
Verquickt en leven geeft wat leeft, en adem haelt. (1491-)

En zonder de minste twijfel schept ook het aanzien van de hoogste
engel, de Stedehouder, „zyn licht alleen uit Godts vermogen" (508).
Gans die wereld, met zijn drievuldige lichthierarchie, is in harmonie.
Tot bij het verschijnen van een nieuw wezen, de mens. En dat wezen is
met bijzondere lichtkracht voorzien. In zijn aanschijn blinkt de kunst
van de schepper door ( 108 ) . En sommige engelen voelen zich door Eva
in schoonheid nu al overtrof f en :
Nu blinckt geen Seraf ij n, in 't hemelsch heilighdom,
Als deze, in 't hangend hair, een goude nis van stralen,
... zoo komtze, als uit een licht,
Te voorschijn, en verheught den dagh met haer gezicht. (168-)

En nu doet zich het gebeuren voor dat de ganse actie losslaat. Gabriel
komt in Gods naam de engelen verkondigen, dat de mensen zullen
... stygen, langs den trap der weerelt, in den trans
Van 't ongeschapen licht, den zaligenden glans.
Al schynt het Geestendom alle andren t' overtref f en
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Godt sloot van eeuwigheit het Menschdom te verhef f en,
Oock boven 't Engelsdom, en op te voeren tot
Een klaerheit en een licht, dat niet verschilt van Godt. (215-)
Dan schynt de heldre vlam der Serafynen duister,
By 's menschen licht, en glans, en goddelycken luister.
Genade dooft Natuur en al haer glansen uit. (228-)

Het incarnatie-motief, dat we al zo vaak hebben aangetrof f en, verschijnt bier nu, van de hemel uit gezien, in louter lichttermen. Wel
degelijk heft God de mens tot Zijn licht op. Maar een gedeelte van
de engelen kunnen het niet zo zien. Voor hen betekent de verhef f ing van
de mens tot God de verlaging van God tot de mens, en dat kunnen ze
niet aanvaarden. Welhoe, „Zal 't eeuwighschynend licht nu schuil gaen
in de nacht/ Der weerelt ?" (474-) . En Lucifer zelf verwoordt zijn
opvatting, in begrippen :
De maj esteit van Godt en Godtheit wort verkleent,
Indienze haer natuur met 's menschen bloet vereent

(522-)

ook in een schitterend lichtbeeld :
... indien de zon verdwaelde
Uit hare streecke, en zich bekleede met een' smoock,
Om al den aerdtkloot toe te lichten, uit een' roock,
En zwarten damp ; hoe zou de vreught der weerelt sterven
Wat zou het aertsch geslacht al glans en leven derven
De zon al majesteits ontbeeren, in haer' loop !
Ik zaegh den hemel blint, de starren overhoop,
Indien de bron van 't licht haer klaerheit quaem te dompelen
In 't graf van een moerasch (529-)

Tegen het louter lichtende incarnatie-motief, zoals gezien door God
en de trouwe engelen, rijst een incarnatie-motief als verduistering op.
Op het eerste gezicht past dit laatste beter in de traditie van de incarnatie-symboliek die we totnogtoe bij Vondel hebben waargenomen ;
maar er is een aanzienlijk verschil : Vondel legt de nadruk op de verheerlijking van het duister door het licht, Lucifer op de devaluatie van
het licht door het duister. De Stedehouder werpt zich dus op als verdediger van Gods eer. Maar in werkelijkheid nijpt het schoentje elders
... 't is tyt dat Lucifer
Nu duicke, voor de komst van deze dubble star,
Die van beneden ryst, en zoeckt den wegh naer boven,
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Om met een' aertschen glans den hemel te verdooven.
Borduurt geen kroonen meer in Lucifers gewaet.
Vergult zyn voorhooft niet met eenen dageraet
Van morgenstarre en strael, waer voor d' Aertsenglen nygen
Een andre klaerheit komt in 't licht der Godtheit stygen,
En schynt ons glansen doot ; gelyck de zon, by daegh,
De starren dooft, voor 't oogh der schepselen, om laegh.
't Is nacht met Engelen, en alle hemelzonnen (350-)

Letten we erop, hoe Lucifer hier de incarnatie ziet als een beweging
van de mens opwaarts, met als gevolg duisternis voor de engelen. Hier
reeds projecteert hij alleen zijn eigen drang naar omhoog (plus het
gevolg dat die inderdaad zal meebrengen !) . Het ware argument voor
het verzet der Luciferisten, de nijd, wordt in allerlei toonaarden van
schamperheid en opstandigheid gevarieerd, met een rijk gebruik van
lichtbeelden(404-, 408-, 513-, 787-, 817-, 1201-, 1568 e.a.) .
Objectief gezien, en in het absolute, wordt door de menswording
natuurlijk niets van de glans der engelen afgedaan. Het komt alleen
aan op een juist inzicht in Gods bestel. In de hemel bestaat er immers
een hierarchie, zo door God gewild, en waaraan het te danken is dat
alley in de kosmos normaal verloopt :
In d'ongelyckheit is Godts heerlyckheit gelegen.
Zoo zienwe tegens 't lichtste het zwaerste zwaerder wegen,
Dus steeckt het schooner of op 't schoon ; de kleur op kleur;
De diamantsteen op turkoisblaeu ; geur op geur ;
Het stercke op flauwer licht ; gestarrent tegens starren.
Ons schicken is den Staet van dit Heelal verwarren,
Misschicken al wat Godt geschickt heeft, en beleit (942-)
Ghy ziet hoe 't hemelsch heir, geharrenast in 't gout,
En in 't gelidt gestelt, zyn beurt en schiltwacht houdt
Hoe deze star gedaelt, en gene, in top daer boven,
De klaerste een minder klare in luister kan verdooven
Hoe d'eene een kleiner ronde, en d'andre een grooter schryft
De laeghste hemel snelst, de hooghste langsaem dryft
En evenwel verneemtghe, in deze onef f enheden
Van ampten, licht, en kreits, en stant, en trant, en treden,
Geen tweedraght, nyt, nosh stryt : des Albestierders stem
Geleit dit maetgezang, dat luistert scherp naer hem. (972-)

Maar juist nijd heeft Lucifer en de zijnen aangegrepen. Enerzijds zien
ze de juistheid van die kijk op de taken niet in ; anderzijds gaat daarachter de drang van de zelfverheffing schuil. In feite wil Lucifer de
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hemel als het domein van God veroveren (zie 569-), en worden zijn
diepste gepeinzen door Rafael heel zuiver weergegeven
Ick wil in 's hemels top, door alle wolcken been,
En boven Godts gestarnte opstygen, van beneen,
Godt zelf gelyck, geen maght bestralen met genade,
't En zyze aen mynen stoel het leen verheergewaede. (1542-)
De lichtwereld in Lucifer symboliseert de hilerarchie van de macht en
heerlijkheid van de verschillende wezens in de kosmos. Met de fakkels
van de zelfverheerlijking tracht Lucifer nu zijn licht te forceren, waar
hij zichzelf als godheid laat aanbidden, in het koor der Luciferisten op
het einde van het derde bedrijf.
Het wonderbare aan deze wereld van lichtbeelden ligt daarin, dat
Vondel de juiste sfeer gevonden heeft, om zijn lumineuze verbeelding
de vrije teugel te laten. Zijn lichtvergelijkingen waren te sterk om in
aardse en menselijke verhoudingen ernstig te worden opgenomen ; ze
kwamen, als hyperboles, altijd wat geforceerd voor de dag. In de
hemel, in een gebied waar men op de kosmos der planeten en sterren
neerziet, daar is die taal op haar plaats. En het treffende is dan wel dat
bier geen vergelijking meer overdreven lijkt ; ja, de hele toon, hoe
hooggestemd ook, klinkt natuurlijk en volmaakt aangepast aan het
onderwerp. Zelfs de veldslag tussen Michael en Lucifer, waarin de
dingen nu wel weer op de spits worden gedreven, komt daardoor alles
samen aanvaardbaar, ja overtuigend voor. Nagenoeg driehonderd verzen
in het vijfde bedrijf zijn gewijd aan die van zonnen, sterren, bliksems,
goud en diamant schitterende strijd, het hoogtepunt van alle schitterende
wapenbeelden, al is Vondel daarmee nooit spaarzaam omgegaan. Om
de behandeling van Lucifer niet to lang te maken, zien we ervan of uit
die toch hoofdzakelijk decoratieve passussen te citeren. Wel moeten we,
voor we het kapitel van het licht afsluiten, nog wijzen op de talrijke
en belangrijke plaatsen waar Gods licht als aldoordringend inzicht, als
zuivere waarheid verschijnt. Belzebub waarschuwt dat men het opstandige opzet nauwelijks kan „ontveinzen voor het licht" ( 1064 ) . En
wanneer Rafael Lucifers ziel gepeild heeft, verzucht hij
... och, of voor d' alziende Zon,
Het aldoordringende oogh, ick deze lastren kon
Bedecken... (1566-)
En juist de onmogelijkheid daarvan drijft de tot inkeer gekomen
Lucifer tot de wanhoop die hem noodlottig zal worden ( 1647- ) . Ook
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na zijn val doet hij – te vergeefs echter – al wat hij kan om voor het
alziende oog te schuilen ( 2031, 2100) .
Hoe staat het nu met de duisternis in dit hemelse drama ? Eigenlijk
worden we verplicht twee soorten duisternis te onderkennen. Om te
beginnen de relatieve duisternis die ontstaat door de verhoudingen van
de vier lichtniveaus waarover we reeds gesproken hebben : hemellichamen, engelen, mensen, God. Waar het ene het andere overstraalt, ontstaat daardoor voor het andere een relatieve duisternis. Het stuk krioelt
van dergelijke passussen, en de lezer zal het gemakkelijk hebben ze te
vinden in onze citaten. En dan is er de duisternis op zichzelf. Eigenlijke
duisternisbeelden zijn bier vrij zeldzaam. En ze hebben bijna overal een
metaforische betekenis. Maar die betekenissen lopen erg uiteen. Het is
bijna alsof alle donkere metaforen die Vondel vroeger heeft gevonden
of gebruikt, bier terug opduiken. Het complot ( 663 ) , het oproer (987),
gevoelens van nijd (732, 774), hoogmoed (1534), droefheid (817),
Gods droefheid en toorn (1363, 1802, 2100, 2114) , Gods geheimenissen
(552, 453), de menselijke conditie (529, 930), de dreiging van de
ondergang (1419), de hel (o.a. 1523, 1847), de schuilpaats voor een
slecht geweten ( 2099 ) . Dit alles verschijnt dan onder algemene duisternisbewoordingen, of in de vormen waaronder we ze het best kennen,
vaak als wolk (de nijd, de droefheid, het oproer, Gods toorn, de
ondergang, zelfs de hel), als moeras of poel (de hel, de menselijke
conditie), als loverschaduw (het slechte geweten) . Treffend is, dat zelfs
het licht van God enkele malen verduisterd wordt:
... hoe straelt het heiligh licht
Zoo root op ons gezicht,
Door wolcken en bedroefde nevels ?
Wat damp, wat mist betreckt
Dat zuiver, noit bevleckt,
En loutere saffier ? (732-)
Ja, wat verder wordt de A iepe gloet/ Der Godtheit... zwart als
bloet" ( 742 ) . Wanneer Lucifer zich laat bewieroken, beschaduwt Gods
blijdschap zichzelf met een wolk van rouw (1363). Deze beelden verton en wel enige verwantschap met die van Gods afwezigheid in Het
Pascha. Maar beslissend is Loch weer die duisternis, welke vanaf het
einde van het vierde bedrij f bewaarheid wordt. Lucifer verwachtte dat
de Godheid, door zich met de menselijke conditie te verbinden, zich zou
dompelen in 't graf van een moeras ( 538) . Later zwoer hij in zijn
uitdaging tot de hemel, dat hij zou vechten voor zijn vrijheid, tenzij hij
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in een poel begraven werd „Met zoo veel scepteren, en kroonen, glans,
en voncken,/ Als ons de Godtheid uit haer' boezem heeft geschoncken"
( 1524- ) . Wanneer hij door Michael naar beneden geslingerd wordt,
verandert hij in een ondier, dat voor zichzelf gruwelt „En deckt met
damp en mist zyn gruwelyck gelaet" ( 1961 ) . Hijzelf is dus in de poel
beland. En dan maakt hij van die hellepoel zijn domein. Hij werkt zijn
plannen tegen de mensen uit
In eene holle wolck, een duistre moortspelonck
Van nevlen, daer geen vier dan uit bun blicken blonck (2032-)

Hij slaagt, en ook de mensen moeten zich gaan verschuilen „in geboomte en schaduwen". En nadat de straf aan de mensen zich in een
duister onweer voltrokken heeft (zoals meest iedere Godsstraf bij
Vondel) , worden de duivelen zelf gesloten in het hol ( 2164) . Het spel
van de schitterende etherische luminositeit is geeindigd in zwarte beklemming ; de aanvankelijk nauwelijks aanwezige duisternis heeft zich in
de allerlaatste 160 verzen over aarde en hel gespreid, en de hemel zelf
verduisterd. Hieruit blijkt weer hoe verkeerd Lucifer beoordeeld wordt,
wanneer men abstractie maakt van de laatste scene, of ze als vreemd aan
de rest beschouwt. Lucifer is andermaal een menswordingsstuk ; en die
menswording mag in het schaduwloze licht der godheid nu wel verschijneti als een louter in het licht hef f en van de mens, voor de aardemens is ze onlosmakelijk verbonden met zijn zondige conditie, met zijn
duisternis. Deze overschaduwing van een lichtstuk naar het einde toe is
niet alleen eigen aan Lucifer ; we hebben dit fenomeen al in Salomon
waargenomen en zullen het ook in latere stukken nog zien. Het hangt
samen met Vondels organische visie op licht en duisternis in de periode
van na 1648. Om die verduistering goed te begrijpen, moeten we ze
sub specie aeternitatis beschouwen. Dan zien we dat ze in feite het
begin betekent van de menselijke verheffing die in het stuk werd voorgespiegeld. Immers, geen verlossing zonder zondeval. En de tragiek
wordt bier, althans voor de mens, weer opgeheven. Letten we nog op de
dubbele beweging die het stuk doortrekt: een van boven naar beneden,
van God naar de mens, van het licht naar de duisternis ; en een van
beneden naar boven, van de geschapen conditie naar het licht : die van
Lucifer. De eerste beweging blijkt heilig, de tweede zondig te zijn. En
Lucifers eigenmachtig lichtstreven mondt dan ook uit in de duisternis.
Een subtiele paradox, waarmee Vondel klaarblijkelijk de „magische"
levenshouding veroordeelt, de „religieuze" aanprijst : de genade is alles.
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Salmoneus
De glans van de hemel met zijn lichten, de schelle schijn van de
bliksem : zoals ze Lucifer beheersten, zo beheersen ze ook Salmoneus.
Weliswaar in mindere mate; en ook op een ga ps andere wijze. Salmoneus is immers het gelegenheidsstuk dat Vondel had vervaardigd om
de toneeldecors voor de verboden Lucifer toch te kunnen gebruiken. In
Lucifer is de hemel authentiek ; de beeldspraak verkrijgt er dan ook
een straalkracht die niet moet onderdoen voor de lichtorganen welke ze
uitbeeldt. De bliksem, anderzijds, is indrukwekkend, maar hij verschijnt
alleen op het einde, beslissend kort. In Salmoneus daarentegen is de
hemel een fictie. Alle licht- en glanswoorden veranderen er niets aan
dat hij een decorhemel is. Maar Vondel maakt van de nood der inauthenticiteit een deugd. Met die ironie welke de barok in de tweede helft van
de 17e eeuw soms op zichzelf toepaste, wordt het gemaakte, louter
decoratieve, onechte bewust als zodanig vertoond en daardoor ontmaskerd. Hemel, hemellichten enz. zijn vals : de dichter vestigt er met een
brede grijns onze aandacht op. Wat de bliksem betreft, er is een valse
en een echte ; met de valse wordt deerlijk de spot gedreven ; de ware
woedt indrukwekkend, in de enige passussen die weer het zwaardere
accent der echtheid krijgen. Des te indrukwekkender kan de bliksem
woeden, daar Salmoneus, voor het eerst sinds Peter en Pauwels, weer
eery nachtstuk is, en hij daarin het enige echte licht voorstelt. Maar zelfs
het nachtelijk karakter van het stuk hangt samen met Vondels ontmaskerende bedoeling. De duisternis heeft er dan ook niets van de helse
beklemming in het voorgaande nachtstuk ; het licht heeft niets van diens
wisselende dynamiek van zieleglans, toortslicht en vlammengloed ; het
blijft beperkt tot pseudo-hemellichamen, operettetoortsen en een weliswaar effectvolle bliksem.
Zoals gezegd wordt de valse pracht in talrijke beelden opgeroepen ;
maar het zijn duidelijk papieren beelden. De goden schijnen in Elis „in
startelichte boogen/ Te drijven" (16-) ; de stad schijnt een lucht vol
starren „met tapijt van wolcken/ Behangen" ( 35-) ; wordt er over de
Melkweg gesproken, dan voegt Vondel er langs zijn neus weg aan toe:
,,zo beet die straet met starre' en wolken/ Van wederzy bekleet" (1212).
Wij onderstrepen, maar de dichter zelf zegt het telkens uitdrukkelijk.
Een bestanddeel van het decor voor Salmoneus' „godenoptocht" is
daarentegen echt, en men hoort het door de verzen heen ; we bedoelen
de koperen brug over de Peneius :
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... uit metael
Gegoten, en met een den goddelijcken wagen
Op goude raders, en vier paerden, hecht beslagen
Met blinckend stael, gereet langs 't brommende gewelf
Der brugge, en over stroom te rennen (90-)
... 't wonderwerck der brugge, uit erts en klaer metael,
... gegooten ;
Terwij lwe 't heiligh beelt, verbaest en onverdroten,
De Godtheid van Jupij n den gouden adelaer
Beschrijden zien om hoogh, en op den booghpylaer
Den blixem voeren (725-)

Opvallend is in de beschrijving van de pseudo-hemel het herhaalde
gebruik van het cliche-adjectief „starrelicht", en de uitdrukkingen waarin
het fictieve doorbreekt, als „de schim van een gemaelde wolck" (1786).
Even doorzichtig is veelal de karakteristiek van de pseudo-Jupiter met
zijn aanhang. Eerst de travestitie :
My past die mantel, rijck van licht, en overladen
Van starren. reick Mevrouw den mantel van azuur. (1522-)
.. u past die pauwestaert,
Zoo rijck en dicht bezaeit met Argus blinckende oogen. (1532-)

en dan de sterrendans, een prefiguratie in operette-stij 1 van de kosmische
dans in Adam in Ballingschap. Naast „Jupiter" en „Juno" treedt een
,,Apollo, die het al verlicht met (zijnen) glans" op, en een Diane daalt
,,met haeren jaghtspriet ... in 't schijnen van de maene" (1535-). Zo
stijgt „De rey der Goden ... uit 's hemels gouden troon" ( 1547 ) , een
verrukkelijke persiflage van de hofdansen, die haar hoogtepunt bereikt,
wanneer wordt aangekondigd dat de priesters bereid staan „Met facklen,
offertuigh, en geur van wieroockvaten/ U door den Melleckwegh en
starrelichte straeten/ Op 't staetighst' voor te treen" ( 1561 ) . Wanneer
het gebeuren evenwel authentiek wordt, onder de dreiging van de ware
bliksem, krijgt Salmoneus in cliche-taal toch een zekere waardigheid.
Hij verdooft alle anderen „in majesteit, en eere, en glans en luister"
met zijnen bliksemstaf „die schooner straelt by duister" (1694-) en
wanneer hij trots de godenwagen bestegen heeft :
De fackels bloncken klaer, en gaven een geflonker
In 't goddelijck gewaet, dat schooner scheen by donker. (1707)

Bij al die decorverlichting kunnen we het schijnsel van de echte maan
en sterren, hoewel niet geheel afwezig, gevoeglijk voorbijgaan. Belang143

rijker zijn twee soorten vuurgloed : de fakkels van daarnet, die van
triomftoortsen in lijktoortsen verkeren, naast oproerfakkels ; en het
oproer zelf als brand die de staat bedreigt ( 786) . Dat brandbeeld wordt
ook door Salmoneus' tegenstanders gebruikt en duidt het gevaar van
zijn gekke hervormingspogingen aan (119, 304) .
Het voornaamste lichtverschijnsel in Salmoneus is de bliksem. Om te
beginnen de pseudo-bliksem van de koning, vooral die van zijn brugbeeld, die door tegenstanders is afgebroken en hem door de Pizaners
wordt gebracht. Dat demoraliseert de would be-god totaal : „ons Godtheid mist haer wapen" (795), „Mijn donder heeft geen kracht, mijn
blixem vlam noch vier" ( 798 ) ^. Bij zijn metamorfose in het laatste bedrijf
heeft Salmoneus echter een nieuwe „blixemstandert" (1691) gevonden
en „Hy weet met zijne vuist en gloeiendige vingeren/ Den blixem 'in
den drang en 's volx gewoel te slingeren" ( 1727) . Dan treedt in de
enige meeslepende passus van het dichtwerk, de ware bliksem in actie'.
Uit een wolk daalt Jupiter op zijn arend naar beneden en bliksemt
Salmoneus en zijn gespan neer (zie 1730-) . De getergde god spaart
zelfs het lijk van de usurpator niet:
Toen stack de lijcktorts voort den Brant in 't hout, gewijt
Voor d'offerstieren : maer de hemel scheurt en splijt,
En schiet den blixem in de lijckvlamme uit den hoogen. (1761-)

Zelfs hier onderscheiden we echt nog moeilijk van onecht (was
immers Jupiter zelf voor Vondel Loch maar een fictieve figuur)
Filotimie, de koningin, laat nog de mogelijkheid open dat die zogezegde
bliksems handgranaten zijn, waarmee een aanslag op de koning is
gepleegd.
Van duisternis wordt weinig gewag gemaakt: al eens een wolk; ook
het hol-motief verschijnt, waar Filotimie wanhopig een schuilplaats wil
vinden. Maar natuurlijk speelt het ganse stuk in de nacht, en alle fictieve
lichten kunnen dit felt niet ongedaan maken. Dit motief lijkt ons niet
van belang ontbloot. We staan bier weer voor twee ideeen die elkaar
als compositielijnen kruisen : een mens wil zich tot het licht der godheid
verb of f en :
De Hooghmoedt schept voor ons gezicht
Een' hemel uit een stadt ; het licht
Uit duisternisse, en nacht, en dampen;
Het aerdtrij ck tot een lucht, vol lampen,
Gestarnte, en glans, die 't oogh verblint. (189-)
144

Maar daarbij weegt zijn menselijke conditie zo door, dat hij die
verheffing niet in het voile daglicht durft te ondernemen :
Men heeft, om min het volck t' ontrusten, en te stooren,
De nacht en duisternis voor lees triomf gekooren
Want wat zich schaemt by daegh, en draeit op veel gevaers,
Wort liever 's nachts gezien, als schooner by de kaers. (111-)
En dit herinnert er ons aan dat Salmoneus' sterrengewaad en bliksem
schoner straalden bij duister ( 1695 ) . We kennen deze beeldspraak in
verband met de incarnatie. Zo draagt ook dit ironische gelegenheidsspel
van Vondel toch weer een zinvolle boodschap : de mens die uit zijn
aarde conditie tracht op te rijzen, is aan deze zo gebonden, dat zijn
zelfverheffing er belachelijk door wordt. De inversie van de incarnatie,
het godworden van de mens op autonome weg, is onmogelijk, hatelijk
en bespottelijk. Qui z'eut faire l'dnge, fait la bete. En zo bereikt Vondel,
door mede langs de lichtbeelden het inauthentieke als zodanig te ontmaskeren, toch weer dat echte dat hem als mens en dichter kenmerkte.
Mogen we nog eens een gewaagde interpretatie riskeren ? Zou Vondel
niet, eens in het licht van het ware geloof opgerezen, een ogenblik
hebben gewaand dat niets meer zijn voelbare verlostheid, zijn anmiddell i jke heiliging in de weg kon staan? Aan dat geloof en die hoop zou
hij dan in zijn martelaarsspelen uiting hebben gegeven. Maar dan kan
hem, wellicht door introspectie, het inzicht zijn opgegaan dat zulks
voor hem niet was weggelegd, dat hij aan het fundamentele duister van
de menselijke conditie niet kon ontkomen, dat hij bijgevolg de pro f l^ndis
op een onmiddellijk zicht- noch voelbare verlossing diende te wachten.
Wij verkiezen deze interpretatie van de licht-duisternis-thematiek als
incarnatiethematiek boven die van Johannessen s die Vondel terwille
van een synthese tussen hemel en aarde tegen een eenzijdige spiritualiteit
ziet waarschuwen, of die van Poulssen 7 die in het lichtstreven een
streven naar rationalisatie van de persoon Vondel heeft gezien, dat in
feite met diens in ruime mate irrationele persoonlijkheid niet strookte.
Hoewel het ene het andere natuurlijk niet hoeft uit te sluiten. Niet
all een het kunstwerk, maar zeker de beeldenwereld is pluri-interpretabel !
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leptha

Zoals men weet had Vondel l eptha als een modeltragedie opgezet. Is
het daaraan te wijten dat er weinig of geen organische lichtsymboliek
in voorkomt ? Wel tref f en we er enkele lichtbeelden aan, maar dat zijn
bijna allemaal gevallen waar Vondel aan „imitatio van zichzelf" doet,
zoals W. A. P. Smit dat formuleert. De morgenzon die „driemaal, doods
van schrik, terug te varen" schijnt (218), de zon die op de ochtend van
een tragische dag achter een nevel verscholen blijft (322), het gezicht
van een geliefde persoon (bier de vader) , dat iemand meer behaagt dan
de zon ( 591 ) , dat kennen we allemaal van vroeger. Dit is ook het
geval met de glans die een martelares omgeeft : de vv. 1257- met hun
verheerlijking van de offervaardige dochter Ifis doen herhaaldelijk aan
Mae ghd en terugdenken, ook indien, in het perspectief van de ondergang,
de zon bier veeleer rood verschijnt. En Jefta schrikt in zijn berouw zo
goed voor de zon terug, als Ruben in Jose ph in Dothan en de apostelen
in Peter en Pauwels dat deden. We vinden bier ook enkele vergankelijkheidsbeelden in de trant van „gelijck by zomerdagen/ De heldre lucht
betrocken wort met vlaegen" ( 576-) of „Uw morgenzon heeft uitgeschenen./ Een wolck benijde uw' schoonen glans" ( 1936 ) . Minder gewoon voor Vondel zijn het beeld van het roest dat de „glans van schoon
metael" (750) verteert, en
Natuurlijck geeft het lemmet vlam noch dampen,
Als d'olie is verbarrent in de lampen
Maer 't lijt gewelt, als 't licht wort uitgebluscht. (687-)

Ontbreekt er dan helemaal beeldspraak die verband houdt met de
grondideeen van het stuk ? Over het geheel matig gespreid is de
duisternis van de twijfel, de moeilijkheid voor de mens om klaar te zien.
Het is voor de mens een existentieel gegeven
... hoe wy bier beneden warren
In schaduwen, verbystert, en verblint
Van aerdtscheit (1448-)
En dat wordt door de meeste medespelers in jefta's gewetensdrama
erkend, behalve door hemzelf. . Hij is ervan overtuigd klaar te zien, en
roept God en de engelen daarvoor tot getuigen aan :
Maar gy, die licht en duisternissen scheit,
Alziende Godt, o aldoordringentheit,
O engelen, in 't eeuwigh licht, daer boven
Zoo hoogh verlicht (1077)
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De ironie van het lot wil natuurlijk dat juist deze mens in feite het
meest verblind is, al komt zijn goede trouw, ja, zijn heilige overtuiging
daarbij niet in het gedrang. Toch is de diagnose zoals de hofpriester ze
stelt, objectief juist :
By vlaegen wort de klaere zon verduistert
Van eene wolck : noch breecktze na of voor
Met eene strael, ter zijde of elders, door
Maer 't licht van 't brein is hier te dicht besloten (1188-)
waarbij „hier" natuurlijk betekent : bij Jefta. En de rechter zal dit, na
volbrachte wandaad, zelf moeten erkennen :
Nu gaen te spa, te spa mijne oogen open (1707)
Deze tragiek van de menselijke beperktheid is evenwel niet absoluut.
jefta, die zich bekeert, wordt gered. En ook dat heeft de hofpriester in
potentie al gesuggereerd. Want inderdaad, de mensen wandelen in
schaduwen van aardsheid, maar dat wordt gezien en doorschouwd door
het alziende oog, dat door alle sterren en nevels neerziet ( 1447- ) . Voor
de opzettelijk verduisterende, de bedrieger, is dat een veroordeling.
Maar voor degene die te goeder trouw dwaalt, is dat in zekere zin een
troost. En zo vermag het godslicht de aardse conditie dan Loch weer te
doorhelderen. We moeten toegeven dat deze idee slechts rudimentair in
lichtbeelden tot uiting komt. Toch, ondanks het gebrek aan organisch
karakter van deze symboliek, kan men Vondel bier Been retoriek of
hol cliche-gebruik verwijten. Men heeft veeleer de indruk dat hij op een
sobere manier met pretentieloze, bekende beelden, een gegeven opsmukt
dat in zijn wezenlijk gebeuren wordt weergegeven door de naakte taal
waarin jefta's erkennen in v. 1707 wordt verwoord.
Koning David in balling.rchap
Geen licht is sterker in dit stuk dan de zon. Sommige zonne-evocaties,
vooral die van fysische aard, mogen als irrelevant worden beschouwd.
Wel relevant, ondanks bun verregaand cliche-karakter, zijn die waarin
de koning, David, of de prins, Absolon, als zon verschijnen; bun glans
wordt soms ook wel anders gesymboliseerd. Vergelijken we even die
twee beeldenreeksen.
De zon verheugt David minder dan Absolons gezicht (48, 519) . In
de droom van de bedgenoten lijkt de prins een leeuw, van goud bestraald
(371) ; een variante van dat beeld ontmoeten we in 1068. Over Absolons
glans gaan de vv. 495- en 1079 ; in dit laatste gaat het om een „glans ...
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van wettigheit". Na te Hebron te zijn gekroond, verschijnt Absolon als
een morgenzon (1035) en hij wordt gehuldigd als een waarvan de
naam de zon in glans en heerlijkheid verdooft ( 1040) . Achitofel raadt
hem aan, de bijvrouwen van zijn vader te beslapen : „Dat vry de
morgenzon den bruidegom beschijn' " (1510) en de prins verzekert die
bijvrouwen dan ook dat zijn zon het eerst de schoonste vrouwen „Haer
deught, en warmte, en glans ten beste" geeft ( 1676-) . Elders wordt hij
betekenisvol vergeleken met de heldre morgenstar (Lucifer !) die de
sterren komt te doven ( 1065 ) . Zoals men ziet omvat het zonnebeeld van
Absolon en diens schoonheid, en zijn jeugd, en zijn vorstelijke glans.
Maar het beslissende vers, waardoor tevens de verbinding met David
wordt gelegd, is : „Men eert d' opgaende, en niet eene ondergaende zon"
(-/94)Ook bij David zijn er, wat de diepere zin betreft, verschillende beeldengroepen te onderkennen. Een eerste hangt samen met „'t licht van
Godts profeeten" : „de klaere spiegel van (de) ziel" (598) en
Nu straelen goude cherubinnen
En Godt, uit zijn' genadetroon,
Ons klaerder toe (222-)

Dit beeld wordt zelfs door Urias' geest in het schampere omgebogen :
,,Een yvraer voor de wet, van 's hemels geest verlicht" ( 267 ) . Die
ironie verandert niets aan de authenticiteit van Davids prof etenschap ;
hij schijnt ook komend onheil te bespeuren ( 601 ) . De tweede groep
treft door een directer verband met de Absolon-beelden ; ook David
wordt, in allerlei lichttermen, met de zon vergeleken : „'t licht van
's konings aenschijn" ( 470) , de discussie over het al dan niet verlaten
van Jerusalem :
Ruimt gy Jerusalem, als balling, dat verdooft
Den glans der majesteit, dus lang by alle volcken
Aenbiddelijck, zoo wijt de hemel hangt met wolcken
Betrocken (1188-)
Indien gy 't vlieden stemt, ten minste laet de stadt
Verzien met eenen glans en koningklijcken luister
Van bedtgenooten : recht gelijck de zon, by duister
Beneen de kim gedaelt, noch gansch niet onder gaet,
Ten zyze een wijl een streeck van glanssen na zich laet,
Getuigen dat het licht te water, na 'et verdwijnen
In 't westen, weder uit den oosten zal verschijnen (1200-)
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Het verrijzenisbeeld mag bier niet uit het oog worden verloren. Maar
thematisch is het beeld van de avondzon sterker ; zelfs in Davids
omgeving wordt het dus gebruikt. Maar vooral de vijanden smalen :
Deze avontzon van 't hof gaet snel in 't oosten onder :
En tegens haer natuur. wie zagh oit grouter wonder ! (1443-)

In een reizang wordt het nog als vergankelijkheidsmetafoor gebruikt :
,,Wat 's nu 't gekroonde hooft ?/ De glans is uitgedoof t" (1439-).
Maar als hoof dthema ontmoet het het Absolonthema in het boven
geciteerde v. 794. Het gaat bier om de strijd tussen de opgaande (AbsoIon ) en de ondergaande zon ( David) . En zeer fraai wordt in verzen
als 1443- gesuggereerd dat die strijd niet overeenkomstig de natuur zal
worden beslecht. Uit 1200- leest men of dat de ondergaande zon zal
verrijzen.
In deze strijd tussen twee lichten (zie varianten in Joseph in Egypten,
Salomon, Lucifer), gaat het weer om een uiterlijk licht, dat van de rebel,
en de weerschijn van het ware, eeuwige Licht in David. Dit laatste
verschijnt weer in samenhang met duisternis : de zon beneen de kim
gedaald in v. 1202 en in v. 1483 ; de koning „versteecken in een hol"
( 1345 ) . Het licht dat in het duister schijnt te worden verlaagd is weer
het ware ; datgene dat zich eigenmachtig verheft, is voor het uiteindelijke duister bestemd. De ideele verwantschap met Lucifer is treffend,
al neemt Vondels poezie in deze parafrase van het bijbelverhaal bij
lange niet de hoge vlucht die ze in de hemelse fantasie van eigen
vinding bereikte.
Koning David Herstelt
Op het gebied van de lichtbeeldspraak is nagenoeg alles in dit stuk
du dejâ vu, zonder onderlinge samenhang, zonder verband met de

grondidee van het werk. Louter formules dus, op weliswaar sobere
wijze links en rechts in een droog geheel aangebracht. Toch kan het
interessant zijn na te gaan, hoe Vondel in zulk een geval te werk gaat.
Lichtbeelden komen vaak voor in eenvoudige opgaven van tijd,d, of
gewone natuurverschijnselen : fakkelgoed (21-), de maan (60), de
nacht, de sterren ( 205 ) , wapenschittering ( 209-, 1479) , stofwolken die
opklaren ( 1043 ) , de zon zelf, ondergaand ( 1416) of onder de kim
gezonken (473-).
God verschijnt in het eeuwig licht ( 1081 ) . Troost in tegenspoed wordt
voorgesteld als stralen die „Verlichten d' aertsche duisterheit/ Van
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wederspoet, waerin wy dwaelen (427-) . „In de nood herkent men zijn
vrienden" wordt : jouter gout blinckt heerlijck op den toets" (35). De
ondoorzichtigheid van het krijgslot heet „'s oorloghs nevel" (331).
Het overige zijn figuurlijke zonnebeelden van diverse aard. De zon
verbeeldt de zege (1238, 1686). Ze duidt de openbaarheid aan waarin
Absolon bezit neemt van zijn vaders bedgenoten, waarbij, in een bijna
woordelijke repliek van leptha, vv. 215-, „Het heiligh hemelsch licht,
gedootverft, en verschooten/ Van zulck een' gruwelstuck, scheen drywerf
achter uit/ Te vaeren" (82-).
Tenslotte gaat de zon, in aansluiting met de beeldspraak uit het vorige
stuk, met David en Absolon onder (1662), en vooral in
Dan zagh men al mijn vreught bezweemen,
En uitgeblust, quam ick de zon
Des schoonen jongelings te derven,
Dat aenschijn, daer mijne eer uit straelt.
'K getroostme met die zon te sterven,
Zoo zy in zulck een' afgront dwelt,
Haer glans in bloet en 's vader traenen
Verdrinckt. (457-)

De laatste verzen doen daarbij denken aan de schampere bejegening
van de wenende bedgenoten door Absolon in Koning David in ballingschap, v. 1668: „Wat wilt gy d' avontzon verdrincken in uw traenen".
De zonnesymboliek van het vorige stuk is bier in elk geval niet
doorgetrokken. Evenmin wordt de idee van de staetveranderinge in
termen van licht en duisternis uitgebeeld.
Samson
Hoe weinig talrijk de lichtbeelden in dit stuk ook zijn, toch geven ze
heel duidelijk een diepere zin aan het gebeuren. We hebben bier weer
a.h.w. twee diagonale, elkaar kruisende compositielijnen. De ene omvat
de duistere Dagon uit de prolong en haar kern ligt in de verzen 1023-:
Nu houdt hen (de Filistijnen – L. R.) Dagons nacht gevangen :
Dat 's meer te missen dan de zon,
Het eenigh en onendigh wezen.
0 licht der Godtheit, noit volprezen
Geluckiger staen wy Hebreeuwen,
Wien Godt die glanssen openbaert.
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Dus de Filistijnen, die het licht genieten, en ervan overtuigd zijn
klaar te zien, zijn in feite als blinden in de nacht van de afgodendienst
gevangen. Ze zijn daarnaast ook blind voor hetgeen Samson en God
tegen hen voorbereiden, terwijl zij menen, juist God en Samson voor
de gek te kunnen houden. Alleen de koorwaarzeggerin ziet „donckre
wolcken... boven Gaza hangen" (1231), maar zij wordt niet geloofd.
In de centrale passus die we zopas citeerden, ontmoet deze lijn van
de ware duisternis achter een schijnbaar licht, de andere compositielijn,
die van het ware licht achter een schijnbare duisternis. Dat ware licht,
de rei zegt het uitdrukkelijk, is dat van God en de Joodse godsdienst.
De schijnbare duisternis is die waarin Samson is gedompeld. De Joodse
rechter klaagt er zelf over dat hij zich als in een eeuwige nacht voelt
(894). En het treft – of dat nu opzettelijk gebeurt of niet -- hoe Vondel
hem laat optreden met woorden die herinneren aan degene waarmee
Sisyphus in Palamedes uit de onderwereld opdook :
.. is 't nacht ? of schijnt de halve maen ? (112)
Ofschoon het stuk in feite speelt van „voor den opgangk ( tot) den
ondergangk der zonne (Inhoudt, r. 51, WB), en dus een dagstuk zou
moeten zijn, kan men het als een figuurlijk, een geestelijk nachtstuk
kenmerken : in de blindheid voor de held, in de afgoderij voor zijn
vijanden. Feit is intussen dat, overeenkomstig de vv. 1027-, die nacht
voor Samson niet de laatste waarheid is. Weer zijn het de Jodinnen, die
het hem zeer juist zeggen :
Al weigert u de zon Naar licht ; Godt kan uw hart
Verlichten met een' glans inwendigh, die de straelen
Van duizent zonnen dooft. (224-)

En dat gebeurt in het stuk. Samsons blindheid is te wijten niet aan
de zonde, maar aan zijn verblinde verliefdheid voor Dalila. De tuchtkna ap heeft het bij het verkeerde eind, wanneer hij als oorzaak de
onwaardigheid suggereert om het hemelse licht te aanschouwen (114-).
Maar deze uiting staat in een zeer fraai contrapunt met Dalila's klacht,
waarmee ze tenslotte Samson tot het onthullen van zijn geheim heeft
weten te verleiden :
Gy zijt niet waerdigh dat dit diamantenlicht
Der oogen u beschij n' . (324-)

En om dat licht waardig te worden, verloor Samson het zonnelicht :
een nieuw staaltje van Vondels diepzinnige ironie, en van zijn verfijnde
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cornpositiekunst, die zeer vaak juist in de zetting van details openbaar
wordt.
Tot en met Lucifer mocht de menswordingssymboliek als de diepste
achtergrond van Vondels clair-obscur worden beschouwd. Is dat vanaf
l ep1ha niet meer zo ? Heeft daar een inzicht-motief dat van de menswording verdreven ? Ook Samson met zijn verblindingsmotief zou dat
kunnen laten vermoeden. We geloven het echter niet. We kunnen
l eptha ook zo interpreteren : wij bevinden ons nu eenmaal in aardse
schaduw, en de verheldering daaruit (niet alleen in puncto inzicht, maar
in puncto conditie) kan alleen door een beweging vanuit God worden
bewerkt. Ook in Samson mag men de ogen niet sluiten voor het menswordingsmotief. De rechter is er immers prefiguratie van de Zaligmaker.
En de nacht waarin hij verblijft, zij het dan verlicht door „een glans
inwendig" vanuit God, symboliseert opnieuw de menselijke conditie
waarin Jezus Christus op aarde is verschenen, ook al was hij tevens de
ganse tijd door zijn goddelijke wezenheid doordrongen.
Adonias

We moeten terugkeren tot Salomon om een paleisstuk te vinden waarin de personages . zo kwistig met lichttermen worden overstrooid als in
Adonias. Salomon, de koning, wordt door Bersabe „eerst opgaende
zon" ( 501 ) genoemd, door Abizag „licht van 't rijck" ( 1089 ) . Joab
heeft het, vooraleer te sterven, over „de zon van 's konings aengezicht"
( 1631 ) . Salomon is „diep in 't gout geheven" (1661) en zelf spreekt
hij over de glans van zijn kroon ( 1812 ) . Van 's konings overleden vader
beet het :
Toen David uitgeblonken
Met al zijn majesteit
In 't graf lagh neergezoncken (1739-)

Adonias, Salomons halfbroer, en troonpretendent, wordt door zijn
medestanders eveneens „opgaende zon" genoemd ( 354 ) , hij bezit de
,,glans der majesteiten" ( 1090 ) , de „glans van 't eerstgeboorterecht"
( 1291 ) ; na zijn dood klaagt men : „Dit licht heeft uitgescheenen"
( 1744) . Prinses Abizag, Davids jongste weduwe en de geliefde van
Adonias, heet herhaaldelijk „morgenstar" (2, 112, 354) . Maar ze verschijnt ook als „lentezon" (199) en, zoals Salomon, als „licht des
rijx" ( 112 ) . Ze is de schoonste die de zon bestralen kon (130-), ja
Geen morgenglans, ter kimme uitrijzende, bestroide
Het aenschijn van het oost met schooner roozeblaen (8-)
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7e bestraalde David en verlengde zijn leven (340, 532), ze blonk aan
Davids kroon „gelijck gesteente in gout" ( 929 ) . Die glans spruit voort
uit haar zieleschoonheid :
... de glanssen van haer ziel
En geest, die door de wolck van 't schoone lichaem straelen,
Verbeelden 't ooge, dat een engel neer quam daelen
In menschelijcken schij n ... (1115-)
In het stuk wordt verder gezinspeeld op de glans van Adonias' broers
(257-), op die van de kinderen die Abizag zou kunnen hebben (756),
op die van de hogepriester (1528). Een bijzonder geval is de ontleende
luister van joab
Men ziet de wisselbaere maen
Dan heel, dan half, dan nieu, dan onder,
In 't ent beroof t van al haer licht.
Wat is een prins en veltheer, zonder
De zon van 's konings aengezicht ?
Noch komt de maneschijn weer boven:
Maer zoo ick 't hooft nu onderhael,
Een nacht zal al mij n' luister dooven
Voor eeuwigh (1627-)
Een opvallende flonkering ! Maar wanneer we al die lichttitels onderling vergelijken, stellen we vast dat de epitheta soms uitwisselbaar zijn
en Salomon en Adonias heten (zij het uit verschillende mond) opgaande
zon ; en Salomon en Abizag heten (met dezelfde restrictie) Licht van
't rijk. Iets dergelijks laat cliche-beeldspraak vermoeden. Maar anderzijds
ware het verbazend dat een zo rijke lichtsymboliek geen samenhang met
de idee of de diepere zin van het werk zou hebben. En inderdaad, we
staan bier, enigszins zoals in Koning David in ba//ingscha p voor een
conflict tussen twee lichtsferen, een die dit licht van God ontvangen
heeft (Salomon), een die „zonder Godt (is begonnen) / En, vlammende
op het hell/ Der staeten, boven 't peil/ Van (haar) vermogen (is
gestegen)" (1709-), nl. Adonias. In zover is Adonias een Lucifer-figuur,
die alleen duisternis kan oogsten. Maar oak ter verduidelijking van nog
een andere idee worden bier twee zonnen tegenover elkaar gesteld. De
verzen 1061- behelzen nl. een nauwkeurige repliek van Palamedes 504-:
,,Noit droegh een rijck gerust twee koningen gelijck,/ Gelijck de weerelt
geen twee zonnen kan gedoogen". Deze verzen worden a.h.w. dank zij
de zonnesymboliek in het stuk zelf uitgebeeld.
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Op nog een ander punt houdt Adonias verband met Palamedes, en
ook dat komt in de beelden van licht en duisternis tot uiting. Men
herinnert zich dat Palamedes een complot-stuk was : ook Adonias is dat,
al heeft het complot er geen succes. Een van de functies van het licht
in Palamedes was, de waarheid, de ware toevlucht van een vals voorgestelde toestand uit te beelden. Ook hiervan vinden we een echo in
Adonias. In de eerste scene van het derde bedrijf zoekt Abizag Bersaba
op, om de laster te weerleggen, dat ze bij het complot betrokken zou
zijn. En ze gebruikt daartoe lichttermen : ze wil „in 't licht dit ongelijck
... tonen" ( 782 ) . Bersaba antwoordt dat Salomon alles nauwkeurig
nagaat : „het wil, zoo helder als het licht,/ Opdaegen" (885-). Salomon
zelf zal wat later verzekeren dat hij niet zal beslissen „op een donkre
blijck" (1101) ; anderzijds zal zijn vonnis het licht niet hoeven te
schuwen (1103).
Nog enkele losstaande lichtbeelden vragen bespreking : de goudeeuw
als beeld voor een bloeitijd ( 757), de luister die koningen door hun
goedheid verdienen (1059). Enkele fraaie beelden houden verband met
de glans van God. Deze straalt als een „hemelsch licht, waer voor de
schaduwen verdweenen" (476) . David stak, op Abizags verzoek, voor
haar „de fakkel van Gods woord" aan. Een laatste mooi clair-obscur
hebben we in Salomons tempelvisioen : hij wil een prachtkerk bouwen
Om Aarons heilighdom, dus lange met tapijten
Beschaduwt, diep in gout te zetten, daer Levij ten
En priesters wieroocken en of f ren dagh en nacht (471-)

Er zijn ook enkele belangwekkende beelden van duisternis. Er hangt
een wolk van ouderdom over Davids ogen (4) en Joab roept God aan,
zijn terechtstelling vanuit een walk te aanschouwen ( 1666) . Van vroeger
bekend is de duisternis van de schuilplaats : hol- en schaduwmotief
vormen hier samen de holle boom waarin Adonias zich verschuilt.
Abizag heeft hem die plaats aangewezen, maar het mag hem niet baten
( 1767) . We herinneren ons Samson, waar de titelfiguur, om het licht
van Dalila's ogen niet te missen, het eigen ogenlicht verspeelt. Enigszins
in dezelfde aard betuigt Adonias in het begin, m.b.t. Abizag:
En lagh ick Boot of blint in dicke duisternissen,
Dat waer my liever dan haer aenschij n lang te missen (201-)

Hij tracht er bijgevolg naar, blijvend haar aanschijn te genieten, en
juist dat leidt hem naar duisternis en dood. Uit zulke passussen blijkt dat
Vondels dichterlijke imaginatie hier Loch niet op het lage peil staat
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van de vorige stukken en van het volgende. Het organische karakter van
zijn lichtbeeldspraak komt bier evenwel in het gedrang, door een zekere
conventionaliteit. Ook bevreemdt het wat, in de bekende Luciferiaanse
lichtdualiteit een derde licht te zien verschijnen (Abizag), dat nauw
met dat van de zelfverheffing samenhangt, en samen met dit laatste
verduisterd wordt, zij het ook niet even radicaal. Mogen we hierin de
aanloop zien tot een nieuwe duisternis-symboliek, die ditmaal wordt
aangewend tot uitbeelding van de tragiek, en in verband met het licht
wordt gebracht, om ook bier de idee der „staatveranderinge", volgens
W. A. P. Smit de grondidee van Vondels laatste periode, te laten
uitkomen ?
Batavische Gebroeders

Nergens bij Vondel is de beeldenwereld van licht en duisternis nog
zo arm als in dit eigenaardige stuk. Ze vertoont er trouwens een opvallende paradox. Batavische Gebroeders is een stuk dat overdag speelt.
Maar de zeldzame beelden uit het gebied dat we onderzoeken, hebben
praktisch allemaal betrekking op nacht en duisternis. Meer dan eens is
er in tijdsaanduidingen spraak van het ogenblik „eer het licht opkwam"
( 155^ 1026, 1298) . Een nachtelijke wapentocht en andere nachtelijke
taferelen worden erin beschreven ( 615- ) . Holen (794) en schaduwen
(1120), ook de uit Adonias bekende holle boom, dienen als schuilplaatsen. Wat aan 't licht komt, is een duister ding als verraad (886) ;
twijfelingen dekken als een wolk het licht van de waarheid (1270).
Tenslotte verschijnt de dood, en dan nog aarzelend :
De doot, terwijl 't gezicht, als een paer blixems, blickt
En blickert, weeck te rugge, en scheen voor hem verschrickt (1729-)

Eigenlijk is deze beeldspraak veel te schaars om er wat dan ook uit
of te Leiden. Maar het povere dat we gevonden hebben, past goed bij de
„pare" sfeer van dit stuk van verdrukking en dood.
Faeton

Na voormeld dieptepunt in lichtbeeldspraak, gaat Vondel weer een
dubbel hoogtepunt tegemoet: Faeton en Adam in Ballingscbap. Het
eerste baadt, samen met Lucifer, onder al Vondels stukken het meest in
licht, in een overvloedig, wisselend, dynamisch licht. Maar aan de andere
kant herinnert het in sommige opzichten aan de decoratieve toneel155

matigheid van Salmoneus. De hemel, schouwtoneel van Lucifer, is Gods
echte hemel. De hemel, schouwtoneel van Faeton, is de fictieve, mythologische hemel van de Oudheid, gezien dan nog door de ogen van de
zilveren latiniteit. Want tot in de beeldspraak toe is Vondel bier schatplichtig aan de A4etamorphoses van Ovidius, zoals W. A. P. Smit in
detail heeft aangetoond. Die Ovidiaanse hemel is er geen waarin Vondel
kan geloven zoals in die van Lucifer.
er. Hij is een kunstmatige fantasiesfeer ; maar de authentieke dichterlijke kracht kan er zich volop ontplooien. En zo is ook de overheersende zonnebeeldspraak in Faeton,
hoewel decoratief en ornamenteel, nooit onecht of hol. Op de meeste
plaatsen in dit stuk speelt Vondel ; maar hij speelt met hart en ziel, zo
dat hij er de echte wereld bij vergeet, zo dat de fictieve voor hem
echtheid verkrijgt. Maar Vondel zou Vondel niet zijn, indien hij zich
strict binnen die dichterlijke kosmos hield die Ovidius hem had voorgetekend. De zon, het licht, dat betekent voor Vondel toch wat anders
dan de glans van een opera; het verwijst naar God zelf. . En deze diepere
en geheel eigen visie doorbreekt regelmatig het paetische spel, nog
afgezien van het felt dat Vondels hart van beproefde vader niet anders
kon dan dieper ontroerd worden door de geschiedenis van Apollo's
doldrieste zoon.
Het is duidelijk dat de fabel van de zonnezoon met de zonnewagen
op de zonnebaan in de eerste plaats tot een overvloedige zonnebeeldspraak zal aanleiding geven. Nergens anders trekt Vondel, in deze, zo
talrijke registers, nergens zijn zijn beelden zo rijk en gevarieerd. Zonneglans doorstraalt het eerste deel van het stuk, zonnegloed doorschroeit
het tweede, en na een bliksemende katastrofe (letterlijk) treurt een
hardnekkig verhulde zon. De beelden zijn zo rijkelijk over het stuk
uitgestrooid dat een synthese moeilijk wordt. We willen het toch wagen.
En daarbij beginnen we wellicht best met het aan Ovidius ontleende
goed. Zelfs waar Vondel zich nauw aan zijn vertaling van Herscheppmge houdt, en dat is herhaaldelijk het geval, molten we toch zijn
aandeel in het in-taal-brengen van de beelden niet onderschatten. Vondel
was allerminst een slaafs vertaler ; integendeel, iedere tekst die hij overzet, ontvangt onmiddellijk zijn persoonlijke stempel. Dat geldt ook voor
de passussen die recht uit de Metamorphoses zijn overgenomen. Daartoe
behoort in de eerste plaats de uitvoerige beschrijving van het zonnehof :
De pijlers draegen 't hof ten hemel. klinckklaer gout
En barnsteen gloeien hier en schitteren, als vlammen.
Het sneeuwit elpenbeen geeft dack, op heldre krammen
Van diamanten draeit de valdeur... (104-)
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Volgt dan een vloed van beelden van zee, aarde en hemel. Men begrijpt zeer goed dat Jupiter dit wonderwerk zou kunnen benijden en met
de bliksem van zijn glans beroven ( 6) . Ook Febus' hofstoet, in de
reizang na het eerste bedrijf, is naar Ovidius' model uitgewerkt, en
toch geheel Vondeliaanse kunst geworden :
Zoo zet by zich op een' smaragdentroon,
Die d' eeuwigheit kan verduuren.
Dagen, Uuren,
En Jaeren bewaecken het schoonste schoon.
Lent, Zomer, Herfst, en de stuuren
Koude en guuren
Winter, wreet van aengezicht,
Houden wacht om 't heiligh licht,
Dat zich hoogh in 't gout zal zetten,
En staven goude wetten,
Zonder smetten. (201-)
De raadgevingen van Febus aan zijn zoon zijn zo uit Metamorphoses
overgenomen, inbegrepen de beschrijving van de zonnebaan, de zonnepaarden, het hemelse landschap waardoor de nit been zal voeren (409-,
425-, 442). Met een laatste waarschuwing laat Febus zijn zoon gaan :
,,Want rijdtge hoogh, zoo steeckt uw torts de hemel aen :/ En rijdtge
laegh, zoo ziet gy d' aerde in kolen staen" (489- ) . Wat moest gebeuren,
gebeurt, steeds in Ovidiaanse termen
... de hengst ri j dt ongeport
Het veldt in, trapt de lucht. de donckre nevel wort
Gebroken van zrjn borst (1005-)
Al blonck het spoor, noch zagh de menner op 't gebaende
Hen niet te breidelen (1020-)
De droeve Faeton, zoo diep in d' aerdtsche delling
Van boven ziende, zat gedootverft uit ontstelling
En al te sterck een' dagh van 't onverdraeghsaem licht
Verduistert door dien glans zijn schemerend gezicht. (1027-)
De aarde wordt verzengd en roept Jupiter ter hulp :
Doorschietme met uw' schicht : laet my alleen verwerven
Door uwen blixem, en geen ander vier, te sterven. (1059-)
Zo gebeurt het. Jupiter, na heel wat beraadslagingen, slingert met zijn
bliksem wagen en menner ter aarde :
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Het gouden haer gebrant. de groote schoonheit smelt,
Gelijck een wassenbeelt, het vier te na gekomen.
Hy stort voorover, dat zelfs hemeldieren schroomen,
Gelijck een heldre star om hoogh by nacht verschiet (1404-)

Hoe heeft nu Vondel dat mythologische zonnebeeld uitgediept ? Om
te beginners zet hij Febus uiterlijk nog wat meer glans bij. De god is
gekroond met diamant (474) . Hij verschijnt
... in zijne pracht
Van purper, met gout doorslaegen,
Voortgedraegen
Op eene klaer blinckende fenixschacht,
Gekroont, op Jupijns behaegen,
Het zal daegen
Uit karbonklen van zijn kroon (190-)
Hij pakt uit met een rijk voorziene juwelenkist ( 691-) . Maar dat
blijft allemaal slechts uiterlijk. Febus is veel meer dan dat. Hij is „den
vader van den dagh" (24), „Den Godt die 't al verlicht en voedt, en
leven Beef t" (30-), „de zon.. . / Die alle dingen ziet" (40-) , „het alverquickend licht" (531).
Zijt anderwerf gegroet, en drywerf, hemelgloet,
En eenigh oogh, waerop de goon en menschen staeren.
Men eere u billijck met gezangen, en altaeren,
En of f erhanden : want wy leven door uw kracht.
Waer gy uw aenschijn deckt is 't eeuwigh eeuwigh nacht. (282-)

Zulk een machtige godheid heeft een teergevoelige majesteit (148),
ze is verblindend (146-), ze overtreft alle kunst (238), haar toorts
stoort de schaduwen (227). Nergens wordt Febus passender verheerlijkt
dan in de hymne die de Uren hem opdragen, in een van de mooiste
reizangen die Vondel ooit geschreven heeft
Verhef f enwe eenstemmigh met lof gedicht
Den oirsprong van licht en leven,
Hoogh verheven,
De godtheid, der starren luister en licht,
Die rondom zij n aenschijn zweven (157-)

De plaats ontbreekt ons om naar behoren te citeren uit deze hymne,
waarin de zon nog genoemd wordt „doorgronder/ Van al wat de nacht
verberght" ( 184-) . Anders gezegd, deze Febus verenigt in zich ongeveer
alle attributen die Vondel gewoonlijk aan de ware God toekent, en hij
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mag voor een interpretatie der lichtverschijnselen gerust met deze vereenzelvigd worden.
Het strookt met zijn lichtkracht, en betekent Loch een afdaling naar
het Ovidiaanse opera-peil, wanneer Febus bij het bezoek van Faetons
moeder Klymene zijn fakkel uit de hand geeft, omdat die te klaar
schijnt, en eraan toevoegt :
Oock willenwe ons perruick wat maetigen in 't praelen
Zoo mogenwe ongequetst uw aengezicht bestraelen (289-)
Zijn bezoekers hebben zich trouwens waardig opgesmukt met regenbogen vol zonnestralen, of een blauwe wolk bezaaid met gouden sterren
( 125- ) . De bittere ernst van het gebeuren breekt dan weer door, waar
Vondel Febus omineus aan Prometheus laat herinneren, die het hemels
rijk en het heilig vuur te na kwam, wat geen God kon toelaten, en die
dan ook door Jupiter gestraft werd ( 648- ) . Want nu zal die levengevende glans der zon, die in het begin zo verheerlijkt werd, in vernietigende gloed verkeren. Vuur ontsteekt de lucht ( 716 ) . Na de zondvloed valt een vuurvloed te vrezen ( 785 ) . De brand verteert de wolken
(789) en zelfs het vocht ( 1236) . De aarde staat in kolen en brand (899).
De zon wordt lijktoorts voor een brandstapel (911), ze wordt vloekbaar
( 924- ) . De hemel zelf dreigt een zee van vuur te worden (1070).
Dat is het uur voor een ander licht. Nadat het bliksemmotief reeds
vroeg was aangeslagen ( 362, 674-) , vraagt nu de aarde om de bliksem.
De goden in de hemelraad vallen haar bij. En Jupiter antwoordt op
Febus'
De zonnekloot zal haest te water gaen, en zincken
beslissend :
Zoo wy met eenen strael hem in den afgront klincken. (1259-)
Jupiters arend komt met de bliksem aangevlogen, de vogel die kan
... met scherpziende oogen
Den Brant van alley straelen bron,
Het steecken van de middaghzon
In 't hooftpunt zelf gedoogen.
Gy schroomt geen wederlicht
Noch gloet des blixems. (1289-)
Hij achterhaalt de zonnewagen en „Daer berst de lucht, van weerlicht
zwanger" (1370. De bliksem, met „een streeck van weerlicht, blaeu als
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zwavel/ En root" (1393), treft de zonnewagen : „Zoo bluschte 't eene
vier terstondt het ander uit" ( 1392 ) . En daarmee valt de duisternis.
Febus neemt, bedroefd en ontstemd, de rouwsluier aan (1449) en barst
in een wilde lijkklacht uit
Verscheur uw rougewaet, en sluier. treck uw haeren,
Eerst straelen, uit uw hooft. de vierde hemel schrey',
En voere in eeuwigheit bier na de roulivrey,
Getuige van mijn' rou, al d' aerde, in mu gezeten,
In naere duisternis verlaeten, en vergeeten,
Gevoele wat het is, en in heeft, mijnen zoon
Te moorden, inijne zon te raecken aen haer kroon.
Ick zweere in eeuwigheit geene oogen toe te lichten 3 (1530-)
Vooraleer tot een interpretatie over te gaan, willen we nog enkele
interessante losse beelden laten opmerken. Fa ^eton betuigt, absoluut zijn
vader te willen zien : „liever wenschte ick noit de zon te zien,/ Den
vader van den dag" ( 23- ) . Een diepe ironie, daar de zon immers zijn
vader is ! Klymene doet, in verwante stijl, een merkwaardige eed :
Mijn kinders, hoort. zoo waer als ick de zon aenschou
Die alle dingen ziet : ick zweere u by die straelen,
Waerby de levenden hunn' geest en adem haelen ;
De vader, die het licht aen al de weerelt deelt,
En schenckt, heeft u by my gewonnen en geteelt.
Verziere ick dit, zoo moet dit hart meineedigh quynen,
En na deze uur Been zon mijn aenschijn meet beschij nen. (40-)
De blijdschap wordt beneveld door tranen ( 89) . Op een andere plaats
,,biggelen (de tranen) als brantsteen, in de zon" ( 1431 ) . Mooi is
tenslotte de begroeting van Klymene door Febus:
Wie groet ons onverwacht door haren sluier heene ?
Ontdeck uw aenschijn, o mijn wederzon Klymene,
Genaeck ons vry (287-)
Hoezeer Fa'eton ook alleen aan roekeloosheid schuldig moge zijn,
Loch wordt ook uit de fenomenen van licht en duisternis duidelijk dat
hij hier, althans in belangrijke mate, een Lucifer-rol vertolkt. De mens
FaEton wil een goddelijke rol in het licht vervullen. Dat brengt hem
de bliksem en de duisternis van de flood. Die duisternis blijft niet tot
hem alleen beperkt, maar strekt zich ingevolge de rouw van Febus over
Alweer een ondoordachte eed ! Maar waar de belofte aan Faeton, ondanks alle gevaren voor de wereld, diende te worden gehouden, mag de tweede zonder meer vergeten
worden... Een kritisch lezer merkt bier een tegenstrijdigheid.
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de hele aarde en het hele mensdom uit. Bevreemdend is in dit voor
Vondel klassiek conflict van twee lichtsferen alleen, dat ook de goddelijke lichtsfeer zich verduistert. Is dit een rest van het menswordingsmotief ? Maar daarbij past dan weer slecht dat de aardse duisternis
alleen weer doorhelderd wordt doordat Febus de roues aflegt. Wij
kunnen wel een verklaring vinden, indien we op het spoor van de
Noordse geleerde K. L. johannessen' in Faeton een dubbelzinnige
figuur zien : niet alleen een Lucif erf iguur, maar ook een Christusfiguur,
een door de vader terwille van het mensdom geof f erde zoon. Zelfs
de Absolonfiguur in Koning David Herstelt wordt door johannessen in
die zin geinterpreteerd : ook deze zoon diende voor het hell van het rijk
te vallen. Dit zou de droefheid van de vader in beide gevallen een
diepere zin geven ; misschien molten we de verduistering van de zon
hier zo interpreteren, al hoeft natuurlijk niet ieder aspect in de uitwerking van een beeld noodzakelijk een diepere betekenis te hebben.
Wel willen we er nog op wijzen hoe ook bier Vondel weer een derde
licht heeft binnengebracht, zoals hij dat in Adonias met de (weliswaar
bijbels gefundeerde) figuur van Abizag had gedaan. Klymene zelf
treedt bij Ovidius namelijk niet op. Haar verschijning en haar rol laten
een vergelijking met Abizag toe en geven meer steun aan onze veronderstelling, dat deze nieuwe duisternis-symboliek ertoe moet dienen,
de idee van de tragiek van het lijden om anderen uit te beelden.
Adam in Ballingschap
Nergens treden licht en duisternis zozeer als de dramatische (en
dramatisch gelijkwaardige) antagonisten op, als in Adam in Bdllingschap. Het licht is Gods glans, al verschijnt deze minder in de hemel
dan in Lucifer, en meer op aarde, in het paradijs, in de mensen. Die
aardse glans moet intussen voor de hemelse niet onderdoen. Anderzijds
treedt de duisternis er van bij het begin veel sterker op dan in Lucifer.
Daar was oorspronkelijk niet eens donker aanwezig ; de val van de
engelen diende nog te gebeuren. Maar in de Adam is er onmiddellijk
duisternis, en wel de georganiseerde duisternis van de hel, die een
aanslag wil plegen op het licht-in-het-aardse, om daardoor het eeuwige
licht te treffen. Gans het stuk wordt gedragen door deze tegenstelling
waarin de duisternis tenslotte boven een essentieel veel machtiger licht
gaat doorwegen 1o.
9 a.w., blzz. 225-.
10 Zie L. RENS, Bee/den

nr. 1,

van duisternis in Vondels drama, in Spiegel der Letteren, jg. 10,
blzz. 1 -15, vooral het slot.
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Het stuk begint zelfs in de duisternis van de nanacht, en met het
optreden van de vorst van de duisternis, Lucifer. Toch wordt het eerste
deel van het drama geheel beheerst door een licht en een glans zoals
Vondel die nooit lyrischer en beeldender heeft opgeroepen. Het merkwaardige aan dat licht is, dat het de fundamentele idee van het aardse
als duisternis niet wegneemt (429) , maar die aardse duisternis helemaal
transfigureert. Zo is de hof van Eden een glanzende pracht :
Wat heeft de Godtheit bier een hemelschdom geplant !
Hoe flonckren d' oevers bier van bdellion, turkozen,
Karbonklen, onixsteen, en flickrend diamant
De gront is een tapijt van bloemen. geene hant
Van geesten kan zoo rijck borduuren en schakeeren.
Wat vogels steecken bier in kostelijcke veeren !
Daer staet d' eenhoren, die zich spiegelt in de bron.
Hier volght de zonnebloem het aenschijn van de zon,
En schijnt in 't harte ontvonckt van levendige straelen. (311-)

(Merken we op dat deze beschrijving, waarbij het geestendom zich
overtroffen weet, uit de mond van engelen komt !). In het heerlijkste
Licht straalt de mens. Adam en Eva treden op
... gekleet in witte zijde
Van erfrechtvaerdigheit, geslingert om bun leen,
En oock zoo f ij n van draet, dat door de zijde been,
De schoonheit van het lijf uitschijnen kan, en gloeien
Gelijkwe door den dau het ryzend licht zien groeien. (106-)
En de rei van wachtengelen bidt erom :
... dat geene aerdtscheit dit beklad,
Noch vuile vleck het schende in 't praelen. (488-)
Vanwaar komt die schijn ? Niet uit de aarde, uit de dingen, uit de
mens zelf. Hier raken we het Leit-motiv van Adam in Ballingschap, dat
in vele passussen, de een al mooier dan de ander, wordt gevarieerd :
d' Alzegenaer stort bier zich zelven tef f ens uit,
En waert in dier, en erts, en steen, en plant, en kruit,
Doch meest in Adam, beer van 't edelste geweste.
De hemel gaf zijn hart aen 't aerdtrijck hier ten beste. (335-)

Dit zijn Been lichtbeelden ? Inderdaad ! Maar deze komen nu als een
vloed opzetten. In aansluiting met de zopas geciteerde verzen over het
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kleed der erfrechtvaardigheid, wordt de oorsprong daarvan geopenbaa.rd :
Dees zuiverheit sproot uit Been zonne,
Die daeghlijx opgaet voor 't gezicht,
Maer uit der hemellichten bronne,
Eerste oirzaeck van al 't zichtbre licht. (491-)

En in de prachtige zonnehymne, die een godshymne wordt, bekroning
van alle gelijkaardige passussen die we reeds zo veelvuldig in Vondels
dramatisch oeuvre hebben aangetroffen, zingt Adam dat God een schijn
gelijk (is), die in een bron den mens gelijkt (150) en hij vervolgt :
Wy zagen die ons 't wezen schonck,
En uit het roode klay bootseerde,
Een ziel inaemde, en haer vereerde
Met eenen glans, die uit u blonck.
Gy dommelde uwen heldren luister
In onze ziele, een majesteit
Van vryen wille, onsterflijckheit,
En reden, noit bewolckt noch duister. (151-)

De bron van 't licht is dus God, „endtloos schooner dan de zon"
( 148 ) , de schepper van het licht, eerst als „lichaemloze schemering"
( 220 ) , dan als hemellichamen. Al deze scheppingen worden in prachtige
heel den verheerlijkt, het licht als „oudste dochter aen Godts voeten"
(228), de zon als „het alverquickend licht" dat „De schaduwen en
bleecke schimmen/ Verdrijft van 's aerdtrijx aengezicht" (119-), als
toorts van de Almacht ( 258 ) . Ze volgt met robijne raden haar heirbaan
( 259- ) , ze gaat met haar gouden wagen de middag kronen ( 301 ) , ze
kweekt het leven van de natuur ( 269) , ze strekt haar licht wereldwijd
uit (461 ) . Maan en sterren delen in die heerlijkheid. De mensen zelf
bootsen die heerlijkheid, die tevens volmaakt geordend is, na in hun
bruiloftsdans
Volght de vaste en wuf to lichten
Op hun spoor.
Dat 's op d' aerde een' hemel stichten.
Elcke star bewaert haer plichten
In Godts koor.
Zeven losse dansen binnen
't Vaste vier,
Dat rondom, om prijs to winnen,
Zeven telt aen 's hemels tinnen,
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In Nunn' zwier.
Dat ick dan de zon uitbeelde,
Gy, mijn bruit,
't Maenlicht, 't welckme noit verveelde. (884-)

In de tweede Tegenzang van dezelf de dans vergelijkt Eva zich, ook
in haar dansende gebaren, met de maan die haar licht aan de zon
ontleent, en in de Toezang van de dansrei verbeeldt een der dansers nu
eens de morgenster, dan weer de avondster ( 901-) . In haar betuiging
van eeuwige trouw aan Adam vergelijkt Eva de hemel met „een bruidegom, die (de garde) met duizent oogen,/ Van starren aenlonckt, en
bestraelt uit 's hemels boogen" (1024-).
Ook de engelen verschijnen in lichttermen. Ze worden al eens leistar
genoemd, ze laten „eene streeck van gout in hunne vlught/ Van boven
na" (408-), ze zweven den stillen melkweg neer ( 229 ) , ze verstrekken
de mensen licht in hun duisternissen ( 429 ) , Michael schittert in zijn
wapenrusting (380-).
Met Gods aloverstralende heerlijkheid hangt ook die van de hemel
samen, die dan tenslotte toch zelfs het aardse paradijs overtreft. Adam
zelf beseft dat er een onderscheid is tussen „'s hemels rijcke schatten/
En 's aerdtrijx minder goet" ( 421- ) . De duivels zelf erkennen dat „De
hemel overstraelt den hof met rijcker glanssen" ( 829 ) . En wanneer
Eva zich in extase afvraagt : „Waer staenwe, in 't paradijs, of daer de
starren blaecken ?" (932), wordt dit het begin van een mystieke verheffing (937-) met een visioen van de hemel, waar Cherubijns en
Serafinnen God vereren ( 945-) . De stad die de Godheid in het licht
hierboven bouwde, is in top voltogen. De pracht, met edelstenen en
edele metalen, overtreft die van het zonnehof in Faeton. Het is trouwens
opvallend hoe de beeldspraak in Adam in Balling rcha p in ruime mate
op die van het voorgaande stuk steunt, maar ze tevens telkens overtreft.
Overal heeft Vondel bier de hoogste poetische formulering gevonden,
nu die pracht niet louter decoratief blijft, maar a.h.w. door de ernst van
Gods heilig licht doorstraald wordt. Het hoogtepunt van deze hemelverheerlijking is „daer 't eeuwigh schijnend licht/ Van 't alvernoegende
en verzadende aengezicht/ Den schoonsten dagh verleent" (986J.
Tegen deze lichtwereld wordt dus door de duisternis een aanslag
ondernomen. Inderdaad, Lucifer,
... eerst geheilight om de kroon van 't licht to spannen,
En nu van 't eeuwigh licht in duisternis gebannen (1-)
heeft uit zijn nijd tegen de mens en zijn heimwee naar het licht een
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radicale haat tegen het licht ontwikkeld. Dat eeuwige licht dat hem
terwille van het mensenlicht verbannen heeft, wil hij nu juist treffen
In zijn volschapen beelt, wiens glans zoo hemelsch flonckert.
Indienge 't kroost, dat naer den vader zweemt, verdonckert,
Zoo keert by 't aenzicht van deze ongelijckenis. (565-)
Wat zou het paradijs een keel naer 's hemels boogh
Opsteecken ! weick een damp al 's hemels glans bezwalcken ! (820-)

Maar hoe de mens in 't paradijs, omgeven van wachtengelen, treffen ?
Daar is in 't paradijs een element dat door de duivels kan worden gebruikt : de schaduw van het lover der bomen. Die schaduw is op
zichzelf geen kwaad. De engelen zelf A omen door Godts last (de)
bruiloftsdisch bekleeden,/ Daer 's levens boom den disch met zijne
schaduw deckt" (458- ) . Maar waar de nacht, door Lucifer tot zijn
optocht verkozen, voor de dag moet wijken, kan de hater van het
licht nog
... in schaduw duicken
Van nachtspelonck, of haegh, of lustbosch, boom en struicken. (13-)
Daar zullen de duivels tevens hun schuilplaats en bun operatiebasis
kiezen ; en daardoor wordt de schaduw zelf jets duivels. Contrapuntisch
tegenover de boom des levens staat de boom der kennis, waar de
zondeval zal worden voltrokken. En wel dank zij de paradijsappel, een
heel ambivalent gegeven in de licht- en duisternissymboliek. Enerzijds
schiet hij „Een' strael van gout, en levend root" ( 1187 ) , zoals het
overige paradijsooft. Maar in feite verdekt die glans de worm die
binnen steekt ( 730) . Er is nog meer :
Deze appelschel beschaduwt Godt (1173)

en omdat ze de goddelijke kennis verbergt, en omdat ze de goddelijke
genade bedreigt. Met deze appel wordt de zondeval voltrokken, waardoor de duisternis over Gods beeld komt:
... dus wort de parel van zijn kroon
Geruckt, en in het slijck getrappelt en geschonden. ( 576-)
De mens, die voordien verrukt was over het licht en daar zijn hoogste
vervulling in zag, is opeens schuw van het licht geworden (1562).
Schuw van het licht, en schuw van het leven :
... wat toeft de doot ! het leven is me tegen,
De naere duisternis veel liever dan de dagh. (1547-)
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Het licht ziet immers door alles heen en stelt hem in staat van beschuldiging. Daarom doet hij nu net zoals de duivels, en gaat ook hij
zich in de beschikbare duisternis verbergen :
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. (1486-)

En hoe vertwijfeld Adam ook de duisternis zoekt (1615-), Uriel kan
hem alleen bevestigen wat hijzelf al had ingezien : geen diepe nachtspelonk, geen hol, hoe naar en dicht, kan hem verbergen (1626-).
En zoals Lucifer en de zijnen met de bliksem uit de hemel verdreven
werden, zo Adam en Eva uit het Paradijs. Een onoverkomelijke brandgloed verspert hun voortaan de weg.
De duisternis, die zo lichtschuw is dat men niet anders kan dan tot de
volstrekte superioriteit van het licht besluiten, heeft het in dit stuk dus
op het licht gehaald. Alles eindigt in grauwe wanhoop. En zelfs de
woorden waarmee Uriel naar de komende Verlosser verwijst, brengen
Been sprankel licht ; want ze zijn zelf verduisterd, verholen in het
beeld van de vijandschap tussen de slang en het zaad van de vrouw.
Het is net alsof Vondel, in zijn diepe en angstige meditatie over de
macht van de zonde, die Gods schepping en alle menselijk geluk bedreigt, zijn geloof in de verlossing verloren zou hebben.
Een Augustinus loste het probleem met zijn jelix culpa" op, maar
zelfs die uitweg laat Vondel niet, althans niet uitdrukkelijk, open. Men
is totaal vergeten dat „d'opperste... zijn genade streckt/ En uitbreit
wijder dan de heldre zonneglanssen/ Zich spreien overal" (460-).
Kunnen de gegevens van dit stuk op een of andere wijze met de
menswordingssymboliek in verband worden gebracht ? De dichter zegt
zeer duidelijk dat alle aardse schoonheid reeds op een eerste incarnatie
neerkomt : ze komt van God, de hemel heeft zijn hart aan 't aardrijk
ten beste gegeven. Maar dit is pas de natuurlijke incarnatie, niet de
bovennatuurlijke van de Verlosser. En het is nu eenmaal een f eit : voor
deze laatste is de voorafgaande overwinning van de zonde, van de
duisternis noodzakelijk. Gods gaven aan Adam en Eva zijn van dien
aard dat dezen op zeker ogenblik in een soort mystiek visioen de hemel
schouwen. En hier ligt dan misschien wel weer een van die verzoekingen
om rechtstreeks, a.h.w. autonoom, in het licht te rijzen en het zich toe
te eigenen. Dat is voor Vondel niet de wijze waarop het dient te gebeuren. En Adam en Eva vallen bij het eerste offensief van de duisternis.
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We kunnen ons intussen moeilijk van de indruk ontdoen dat hier ook
nog een andere, wellicht onbewuste symboliek meespeelt. Het is alsof
Vondel, die zo helder het goddelijke in en doorheen de schepping
schouwt, er zelf naar verlangd heeft, de stad der Godheid te zien, de
mystieke ervaring deelachtig te worden. En alsof hij vaststelt dat zulks
hem niet zal vergund zijn, behalve in, na de ultieme duisternis van, de
dood 1Z.
Zungchin
Dit is weer een nachtstuk, en zoals Vondels meeste nachtstukken niet
alleen door de atmosferische duisternis beheerst, maar ook door de
geestelijke duisternis van complot en verraad. Die duisternis wordt
trouwens door allerlei omineuze, vage en gruwelijke schijnselen doorspookt. En wanneer de natuurlijke zon opgaat, gaat de zon van het rijk
onder. Deze beeldenwereld is voor Vondel niets bijzonder nieuws, en
we zullen zien dat ook in de uitdrukking veelal traditioneel goed wordt
gebruikt. Maar dit ene thema gaat gepaard met een ander : dat van een
allegorische missieverheerlijking, waarbij het licht van de ware godsdienst de duisternis van het afgodendom bestrijdt en zou moeten overwirnen.
Over de natuurlijke nacht valt weinig te vermelden, behalve dat ze
weer het geschikte klimaat voor complotten en verraad vormt. Maar
ook voor de verkenningstocht die de prins in het maanlicht onderneemt,
en die hem het licht van het inzicht brengt, dat er werkelijk verraad is
gepleegd. Daarnaast wordt die nacht doortrokken door het vuur, de
bliksems (273-) en het salpeterlicht ( 406) van de oorlog. Maar ook dit
bliksem- en brandmotief krijgt bier een figuurlijke betekenis. Kanselier
Us spreekt van een „brand van hofgebreken". En bier wordt dan weer
verband gelegd met het verraad-motief. Dit motief wordt op zijn beurt
bijna voortdurend begeleid door een helder trouw-motief, en op sommige
plaatsen smelten beide samen. Om te beginnen wordt dat trouwmotief
gedragen door de zendelingen. Hun ongekrenkte trouw „blonk, gelijk
een strael, in Zunignatius, den fenixhelt" (254-). En verder :
Wy toetsten vaders trou, die blonk op alle proeven,
Als gout van Ganges op den toetsteen blinkt ten toon.
Zy blonk gelijk een perle aen onze wereltkroon. ( 514-)
1 Cfr. Bespiegelingen I, vs. 21-32 en G. BRANDT, Het lee en ran Joost van den Vondel,
ed. Leendertz, blz. 58 : „als (Agnes Blok) vraagde, Hebt gy u'el zin in 't eeuwigh ler en ?
was zyn antwoordt, jaa daar heb ik lust toe: maar ik wilde 'r wel als Elias naar toe
vaaren.
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Wanneer de verdenking van verraad het hof is binnengeslopen, komen
zelfs de oudste dienaars van de keizer in opspraak. De prins verdenkt
Kolaus, maar de keizer antwoordt:
Eer die stantvastige Kolai s ons den voet
Zou lichten, zal de dagh in duistren nacht verkeeren,
De zon in duisternis... (660-)

Daar waar het verraad aldus begeleid wordt door de trouw, heeft het
complot steeds een tegenpart in het licht van zijn ontdekking, licht dat
vooral wordt nagestreefd door de prins (615, 625-). Een laatste lichtverschijnsel dat die nacht doortrekt, is dat van de „voorspoken", de
gebeurtenissen die de ondergang voorspellen. De keizerin vertelt uitvoerig over een ros gedrocht dat vuur en vlam braakte ( 541-) , over
haar geboortester die voor een staartster moest uitwijken ( 561-) , over
de dampen die de zon verduisterden ( 576) . Pater Adam Schal antwoordt
op dit alles :
... Europe, klaer verlicht
Van boven, bout geen hoop van voorspoet op gezicht
Van geesten (583-)
Wat niet wegneemt, en bier durft men de ironie van Vondel nauwelijks als vrijwillig to beschouwen, dat de boze voortekenen allemaal
uitkomen, terwijl pater Adams troostwoorden woorden in de wind
blijken...
Daarnaast is er een ambivalent motief van op- en ondergaande zon.
Terwijl de natuurlijke zon opgaat :
De dageraet breekt aen in 't oostgeweste, en scheit
De duisternis en 't licht (998-)

gaat de zon van de keizer onder :
Zoo zinkt de zonneschijn onder de kim.
Dan rijst de schim. (1425)

En voor de nieuwe keizer staande, klaagt de getuige van die ondergang :
En naulijx kan ik nu d' opgaende zon gedoogen,
Die levenden verquickt, en mijn gemoedt bedroeft (1492-)

In het beeld van vv. 1425- wordt dan weer een andere idee aangeraakt, die van de onbestendigheid van wereldlijke macht en pracht. De
rei van priesteren noemt de tijd in China
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Noch ongestadiger dan 't ongestadigh licht
Der maene ons toeschijnt met geen eenerley gezicht,
Naer datze van de zon belonkt wort en bescheenen. (33-)
En dit motief kan dan weer in verband worden gebracht met dat van
de standvastige trouw.
Hoe staat het nu met de lichtsymboliek in verband met de ware godsdienst ? Erg oorspronkelijk kunnen we ze niet noemen. Ze staat hoof dzakelijk in dienst van een sours wat goedkope allegorische commentaar.
Zoals vroeger apostelen in Indi^e de afgoderij „met wapenen des lichts
bestreen" (420), zo hebben nu de jezuieten kerken gebouwd op de
grond „Daer 't eerst vol gruwelbeelden stont,/ Waer voor de zwarte
lampen branden ( 423- ) . Anders gezegd, „het licht verdreef de duisternissen" ( 430 ) . In die trant verhaalt de rei nog hoe het bijgeloof zijn
kracht verloor „waer de heilzon quam te schijnen" (443 ) , vergelijkt hij
Xaverius' vurige geest met „d' yver van Elias,/ Gelijk een toorts, in
Achabs tijdt" (457-), heeft hij het over de vurige wens om in China
,,t' Ontsteeken 't kruislicht van den heilant" (467 ) . Wat zal er gebeuren
bij de val van de keizer die de missies steunde ? „een helsche en blinde
nacht/ Van dwaelinge en afgoderyen" dreigt „Het licht van 't kruisaltaer
met kracht,/ ... / Te blusschen" ( 1426- ) . Inderdaad, hoewel de nieuwe
keizer belooft, de missie „in (zijn) schaduwe (te) bedekken/ Voor
oproer en gewelt" ( 1568- ) , komt de geest van Xaverius zelf de bedreigde toekomst van de Chinese missie onthullen. Hij doet dat weer
vrij stereotiep, door uit een heldere wolk te verschijnen
De wolk gaet open. welk een glans en heerlijkheit
Verschij nt hier in 't verschiet, uit 's hemels goude boogen
Een heiligh, rijk van glans, verquickt de schreiende oogen (1578-)
En na zijn weinig bemoedigende boodschap trekt de rei de conclusie :
Al zienwe boven 't hooft veel donkre wolken hangen ;
Wy geven ons aen Godts voorzienigheit gevangen,
Met onvermoeit gedult, uit ootmoedt en ontzagh.
Het licht komt, na den nacht, veel schooner voor den dagh (1611-)
Deze laatste lichtsymboliek is sluitend en samenhangend. Dat kunnen
we van de beeldenwereld i.v.m. Zungchins ondergang niet zeggen. Deze
is niet organisch verbonden met de idee van het stuk, die Brandt Corstius
heeft geformuleerd als „de ongedurigheid en onstandvastigheid van de
aardse rijken... tegenover de eeuwigheid en bestendigheid van God" 12.
12 J C. BRANDT CORSTIUS,

Zungchin en Trazil, in De nieuu'e taalgids, 39 (1946), blz. 67.
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De diepste zingeving van het stuk steekt misschien in het slotvers, dat
evenwel zeer divers kan worden geinterpreteerd en dat we niet zonder
meer aan de incarnatiesymboliek durven koppelen, al is verband geenszins onmogelijk.
Noah
In dit laatste van Vondels oorspronkelijke drama's wordt de dag
geschilderd die, zegt Noe:
... met den ondergang der zonne, u dreight te smooren
In eenen eeuwigen verdoemden duistren nacht,
Een' nacht, die schemerlicht noch morgenstont verwacht. (374-)
In zekere zin is dat een nog ergere dag dan die van de zondeval. Daar
verloren de mensen de klaarte der erfrechtvaardigheid, werden ze a.h.w.
verdoembaar ; in Noah echter dreigt de eigenlijke, eeuwige verdoemenis.
Maar er zijn natuurlijk veel parallellen tussen die twee dagen, ook in
de wijze waarop Vondel ze uitbeeldt.
Ook Noah begint met een duivelmonoloog, ditmaal gesproken door
Apollion. Deze „koning van de nacht" (1) lijkt machtiger dan Lucifer
in het oudere stuk :
Mijn stinkende adem is alree den hemel tegen,
Die schuw van helschen stank, de starren trekt om hoogh
Dewijl mijn zwavelkeel den starrelichten boogh,
Met smook bezwalkende, berooft van zijnen luister. (4-)

En toch schuwt ook hij het licht. Hij verschijnt „eer d'inarbeitgaende
zon,/ Het daghlicht baerende, uit de kim koome opgestegen" (2).
Zoals de duivels in Adam in Ballingfchdp is hij op loverschaduw aangewezen :
... de cederboomen weigeren
Ons Beene schaduwen, in 't opgaen van den dagh,
Om stil te schuilen. wat de schaduwe vermagh,
Dat leerde u Adams hof (36-)
en het duurt niet lang, eer hij voor het licht moet vluchten :
Maer ginder wil de zon de schemering braveeren,
En opgaen : laet ons, eer haer fakkel uit de kim
Den aerdtboom toelichte, ons verbergen in de schim
Van 't hooge Bosch. (92-)
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Maar Apollion is niet alleen duisternis. Zijn blikken branden „als
twee koolen, in het duister,/ En dikke duisternis, met eenen rooden
gloet" (8-) ; ook is de brandgloed zijn wapen. Van in het begin wenst
hij het vuur te leggen aan de ark, en de door hem geinspireerde reuzen
zullen pogen dat ten uitvoer te brengen (begin vij f de bedrij f) .
In Adam in Ballingscha p stond tegenover de duivelse duisternis niet
alleen het goddelijke, maar structureel vooral het menselijke licht. In
Noah is dit licht ook nog aanwezig, maar fel verzwakt en tot een enkele
persoon beperkt. Daar straalt het echter in ongebroken glans ( 278 ) . Er
is nauwelijks een mooier contrast denkbaar dan dat tussen de voor de
zon op de loop gaande Apollion, en Noe, die met het licht oprijst
(271-) en de laatste morgenhymne uit Vondels dramatisch werk aanheft. De aanhef zelf is majestueus. Maar van de klank der hymnische
vreugde valt niets meer te bespeuren. Deze dag is de laatste kans voor
de mensen :
Daer komt het morgenlicht gevaeren,
Als een heraut, uit Godts palais,
Om 't menschdom voor de leste refs
Te wekken of hen Godt wou spaeren. (99-)
Die kans blijkt gering. Want de andere mensen zijn allesbehalve nog
lichtfiguren als Noe. De rei der wachtengelen klaagt erover
Waer is de klaere luister
Gebleven, die voorheen
Uit 's eersten vaders aenschij n scheen
Hoe ziet Godts beelt dus duister,
Dat eerst zoo helder blonk ! ( 517-)
Nose kent nog God en de goede leer, „het licht, dat uit den hemel
scheen,/ Alle aerdtsche duisternis verdreef uit zuivre zielen" (436-),
Terwijl alle andren, van dit licht
Versteeken, dwaelen,
In duistre dalen (149-)
Die duisternis heerst intussen alleen voor Gods en Noe's geInspireerde
oog. De andere mensen zijn er zich geenszins van bewust. Zij geloven
vast, lichtmensen te zijn. Niet alleen leven zij in pracht en praal (88,
882), maar zij geloven in het licht van de levensvreugde en in het licht
van de rede. Urania beweert dat zelfs Nose's zonen het aanschijn van
de vrouwen
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... liever dan het allerschoonste aenschouwen,
Dat is het aenschijn van d' alkoesterende zon,
Der levendigen vreught, en aller lichten bron (968-)

en in die Noe's pessimisme tartende uitbarsting van heidense levensvreugde, het beroemde zwanenlied, luidt bet:
Stervende zoekt haar flaeu gezicht
Noch eens het licht (1087-)

Anderzijds zijn de andere mensen nuchtere rationalisten. Wanneer
Achiman onder de indruk is gekomen van de eerste berichten over een
watervloed, zegt de hofmeester sussend tot Urania : „Ik zie den zonneschijn, na deze korte vlaegh" ( 774) . En de grootvorstin zelf hekelt het
geloof in het bovenzinnelijke en buitennatuurlijke :
... laet zich onweetenden vergaepen
Aen beelden van een wolk, of schrikken voor een' schicht
En staertstar, root van vier, en schittrend wederlicht
Van blixemstraelen... (808-)
Een mooi teken voor de autonomie van de beeldthematiek bij Vondel,
buiten een ideele samenhang, zijn deze verzen, wanneer we ze vergelijken met de verzen 583- uit Zungchin. In Noah wijzen de rationalistische materialisten die voortekenen af, daar doet het de vertegenwoordiger van het ware licht. Het leuke is, dat beiden door de feiten gelogenstraft worden. De dichters, zelfs Vondel, die dan toch een christelijke
rationalist mag worden genoemd, weten altij d dat „there are more
things"... En uit enkele passussen in Noah kan de moderne mens zelfs
afleiden dat, naar het inzicht van de dichter, ook de anderen dat onbewust nog aanvoelen. Vondel heeft dat waarschijnlijk niet opzettelijk
gedaan, maar in het intermezzo van de ruzie tussen Achiman en Urania
duiken in de beeldenwereld voortdurend voorgevoelens van de naderende katastrofe op :
Wat zwoertge niet ! de zon van straelen eer berooft
Te zien dan 't minnevier in uwe borst gedooft (877)

zegt Urania, als Achiman poogt zich van haar los to maken. En in
dezelfde tirade werpt zij alle van hem ontvangen sieraden in het slijk.
Ik zei zopas dat Vondel dat waarschijnlijk niet opzettelijk heeft gedaan.
Maar het is toch niet uitgesloten dat hij deze toetsen wel bewust heeft
aangebracht : dat zou toch maar stroken met zijn zeer verfijnde compo172

sitiegave, vooral in het gebruik van beelden, die we al zo vaak bij hem
hebben kunnen bewonderen.
Ook zijn meesterlijke kunst in het contrapunt hebben we herhaaldelijk
kunnen waarnemen. In Noah viert ze weer hoogtij. Bij Apollion constateerden we het clair-obscur van nacht, schaduw en brandgloed. Bij Nose
dat van het eigen licht, en de nacht die hij de wer gild verkondigt. Bij de
reuzen dat van hun duisternis voor God en bun eigen lichtillusie. Maar
niet alleen de dramatis personae worden aldus in licht en donker uitgewerkt. Ook vele motieven op zichzelf blijken ambivalent. Zo is de
schaduw wel in de eerste plaats duivels ; maar ze is ook beschermend in
de goede zin, en komt als zodanig in twee belichamingen voor : de
wachtengelen die „schaduwen met goude pennen/ De treden van/ Dien
vroomen man" (145-) – een van Vondels mooiste beelden -- en de ark
zelf. Deze is een schaduw ten goede; Noe weet dat natuurlijk ; maar
zijn eigen zoon Cham betwijfelt het : „Hier schijnen zon nosh maen.
hier is het eeuwigh nacht" ( 1191 ) zegt hij, en verder
Zoo sl ij tenwe den tij t, in schaduwen en dampen,
En leven by geen zon, maer traen en rook van lampen (1300-)

Geen wonder dat Urania's heidense lichtleer vat op hem heeft ! Ook
het duivelse brandmotief heeft een contrapunt in de fakkel van Uriel
in v. 1463 en vooral in de vv. 1484-:
... daer stont
Het spook haer tegen, en beschermde d' ark en boomen
Met gloende fakkelen. de stoutste reuzen schroomen,
Geblint door dit gezicht, dat sterk in d' oogen schijnt.

Zelfs de duivelse duisternis heeft bier een tegengewicht in de godgewilde duisternis van de katastrofe, en in de verblinding van de mensen
die de nakende duisternis niet willen zien. Tevergeefs wijst Noe naar
„die drift van zwarte wolken" (1019), tevergeefs waarschuwt hij dat
„dc lucht .../ Verwacht een' langen nacht" (1023-) en schildert hij
onweer en zondvloed af. Maar dan komt het, met de verschijnselen die
Urania als bakerpraatjes belachelijk had gemaakt :
De gansche hemel stont in eene lichte vlam.
Staertstarren, fakkels, zwaert, vierpijlen, roode draeken,
Verbijsterden het yolk, van angst verstomt en stijf. (1527-)
Daer kraekt een donkerkloot de kruin van 't reuzendak.
De roode zwavelvlam, ter steenrotse uitgeborsten,
Schudt Kaukazus. (1543-)
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En bier gebeurt dan datgene waardoor Noah het f elst tegen Adam in
Ballingschap afsteekt. Zeker, in dat verschrikkelijk onweer gaat de
mensheid onder. Maar zelfs voor Urania spreekt Uriel het bevreemdende, heerlijke woord :
... doch komt gy met berou te sterven,
Zoo kuntge, hier gestraft, genade om hoogh verwerven. (1572-)
En in zijn laatste duisternisbeeld, de „schaduw van den kerker" (de
limbus) verwijst Vondel dan juist naar het licht dat hij heel zijn werk
door bezongen heeft, van Het Pascha tot bier, in Noah : dat van de
Verlosser.
In het licht van de laatste drie drama's van Vondel kunnen we het
slot van Zungchin, „Het iicht komt, na den nacht, veel schooner voor
den dagh" ( 1641 ) , weilicht in zijn diepste betekenis begrijpen. Vondel
heeft voortdurend gemediteerd over de menswording. Hij heeft die
gezien als hemels licht dat in de aardse duisternis, die van de menselijke
conditie, moest komen en daar zijn voile glans verwierf. In de laatste
werken legt hij het accent van die relatie wat anders. Hier schijnt hij
de bedoeling te hebben, een duisternis zo af te schilderen, dat ze totaal
doorweegt. Dat is dan niet alleen de duisternis van de aardse conditie,
maar vooral die van de zonde, van de verdoembaarheid. Misschien lagen
deze elementen in het vroegere duisternisbegrip ook al verscholen ;
maar ze droegen geen speciale klemtoon. Vanaf Salomon dan, maar
vooral vanaf Adam in Bdllingschap doen ze dat wel. De bedoeling is
evenwel niet, de duisternis in se af te schilderen. Vondel was geen voorloper van de „zwarte" boeken van onze tijd. Hij wilde alleen de voile
glans van de Verlosser laten uitkomen. En dat gebeurde het best tegen
de achtergrond van een zo volledig mogelijke duisternis. Pas wie de
beklemmende wanhoop van het slot van de Adam heeft aangevoeld,
kari het licht van de Verlosser tenvolle waarderen, als een licht met een
intensiteit zoals alleen het Godslicht die kan hebben. In feite werkt
zulk een Licht, desnoods onzichtbaar (zoals Gods licht dat bij Vondel
zo vaak is) , door in alle tragedies die W. A. P. Smit de tragedies van
de staetveranderinge heeft genoemd. Deze eindigen ongeveer alle in
duisternis. Maar ook voor de niet-bijbelse stukken is die duisternis,
althans in de geest van de begrijpende toeschouwer of lezer, niet het
laatste. Na de dood van Julius en de verbanning van Burgerhart in
Batavische Gebroeders komt de vrijheid, de verlossing van de willekeur
der Romeinse verdrukking. Na de ondergang van Faaeton zal Febus, de
zon, Loch weer oprijzen. Alle, tot onrechtvaardigheid leidende, droefenis
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van David in Koning David Herstelt neemt niet weg dat in feite het
godsrijk hersteld is en het slotvers „De vreught wort best gesmaeckt na
ballingschap en tranen" ( 1748 ) geeft nauwkeurig weer, wat dat van
Zungchin in lichttermen zegt. Adonias sluit op de verwachting van een
andere Davidszoon.
Zo heeft ons onderzoek naar de symboliek van licht en duisternis bij
Vondel ons niet alleen een van de rijkste beeldenwerelden der 17e
eeuwse literatuur laten ontdekken, maar daarenboven een van Vondels
belangrijkste thema's onthuld : de samenhangende idee van menswording en verlossing. In de eerste en in de laatste drie drama's ligt de
klemtoon vooral op het aspect verlossing. Van Gysbreght tot Joseph in
Do/han ligt hij meer op de incarnatie, althans wat het spel van licht
en donker betreft. Volgt een tussenperiode met martelaarsspelen en
stukken met lichtdualiteit. Vanaf Lucifer krijgt deze lichtdualiteit dan
hair definitieve gedaante : tegenover elkaar staan het Godslicht dat
zich in de aardse duisternis begeeft (incarnatie) en een zondig Licht dat
naar de plaats van het hoogste licht tendeert en daardoor in ( onverlosduisternis terechtkomt. Het gebeurt natuurlijk dat meer dan en
b
van deze elementen in een bepaald stuk voorkomen. Hoe dan ook, we
komen tot de conclusie dat een onderzoek langs deze weg althans veel
bevestigt van de bevindingen van K. L. johannessen 13 . Vondel beef t
wel degelijk het essentiele van de „cultische" inhoud van het mysteriespel met een classiciserende tragedievorm verbonden. Hij is de tragicus
van menswording en verlossing.
10

LIEVEN RENS

13 Johannessen heeft de grote verdienste gehad, to wijzen op het incarnatie- en verlossingsmotief, en op het verband van Vondels drama met het mysteriespel. Maar hij maakt
alles ondergeschikt aan zijn idee, dat Vondel als barokdichter een synthese van hemel en
aarde zou hebben nagestreefd. In de concrete implicaties van die opvatting kunnen wij
hem, zoals boven gezegd, niet volgen.
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EEN VISIE OP JULIUS DE GEYTERS
„GEUZENLIED"
In november 1968 bracht een geruchtmakende televisiekwis het in het
vergeetboek geraakte Geuzenlied van Julius de Geyter opnieuw in de
actualiteit. Op de vraag naar de datum van het ontstaan van het lied
kreeg de jury niet het verwachte antwoord, nl. het tot dusver algemeen
aanvaarde jaartal 1872. Toen de kandidaat, die blijkbaar gedocumenteerd was, bij zijn stuk bleef, werd die datum een historisch probleem.
L. Simons, adjunct-conservator van het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven, stelde onmiddellijk een onderzoek in. De eerste
resultaten deelde hij reeds op 23 november, een week na de kwis, in een
artikel in De Standaard mee. Bij de jaarwisseling verscheen zijn bijdrage
om- en bijgewerkt in de vorm van een brochure onder de titel Van
't ongediert der Pa pen ... Rondom De Geyters Geuzenlied 1 . Een vroege
druk van de partituur van het lied (met Nederlandse, Franse en Duitse
tekst) in facsimile is erin gereproduceerd.
Tot nog toe werd aangenomen dat het lied, althans de tekst, in 1872
ontstond naar aanleiding van het verblij f ( 16-27 febr.) te Antwerpen
van de Franse kroonpretendent Henri van Artois-Bourbon, graaf van
Chambord. De aanwezigheid van Chambord gaf aanleiding tot incidenten en straatgevechten. Rondom zijn figuur kristalliseerde zich een
moment de politieke tegenstelling tussen katholieken en liberalen.
Koningsgezinde, conservatieve katholieken brachten hem hulde en...
zongen De Vlaamse Leeuw; republikeinse liberalen manifesteerden tegen en zongen de Marseillaise en de Carmagnole. De stri j dende liberaal
De Geyter, die de „Chamborddagen" meemaakte, zou dan gauw op de
melodie van De Vlaamse Leeuw een nieuwe tekst hebben geschreven om
er de tegenstanders (Jandverraderen" en „ongediert") mee te lijf te
gaan en de „geuzen" tot de strijd om de vrijheid aan te zetten. Zo ontstond, volgens de traditie, het Geuzenlied in 1872. Het volgende jaar
1 N.V. UGA, Heule 1968.
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maakte Alexander Fernau er een eigen compositie op. – Dit alles is
uitvoerig verteld geworden door A. de Lattin in Het lied in het Antwerps volksleven der vorige eeuw ( 1954 ) . Wat speciaal de datering
1872 betreft, bestaat er een reeds oude traditie die in 1886, nog tijdens
het leven van De Geyter en diens vrienden en medestrijders, werd
ingezet door de Bibllographie Nationale 2.
Het door Simons ondernomen onderzoek leidt naar een ander jaartal :
1873, en wel bepaald 15-17 september van dat jaar. Deze datum staat
niet alleen onder het stuk dat in J. de Geyters 1 'erken 3 is opgenomen,
hij komt ook voor op verscheidene, o.a. in het AMVC bewaarde, afzonderlijke afdrukken op losse bladen en blaadjes van papier en karton,
voorts in bet Antwerpse weekblad Recht door Zee van 28 sept. 1873.
De aanlei ding tot het schri jven van het lied zou dan niet het verbli j f
van CZambord to Antwerpen in febr. 1872 en de daarmee gepaard
gaande incidenten, raar de tussentijdse verkiezing voor de Kamer van
Volksvertegenwoordigers geweest zijn, die op 16 sept. 1873 in het
arrondissement Antwerpen plaats had en die niet gunstig was voor de
liberalen. De thesis van Simons is dat het aannemelijk l jkt dat het stuk
van De Geyter in de verkiezingsatmosfeer is ontstaan „als een antwoord
op de door de [ katholieke l Meetingpartij andermaal [zoals tijdens de
Chambordincidenten] gemonopoliseerde „Vlaamse Leeuw". Ik meen
dat Simons voldoende duideli jk heef t aangetoond dat de tekst zoals wi j
hem kennen, dagtekent van 15-17 sept. 1873. Gepubliceerd werd hij
voor het eerst nog dezelfde maand van hetzelfde jaar. De tekst met de
muziek van Fernau verscheen voor het eerst in mei 1874. De titel was
telkens De Vlaamsche Leeuw en de Geuzen 4.
De bevestiging van zijn stelling vond Simons, toen hij, nadat zijn
studie geschreven was, op Sinterklaasochtend in het AMVC een onbekende brief van De Geyter aan de leden van de (liberale) gemeenteraad
van Antwerpen ontdekte. Het document is gedateerd van januari 1874
en bevat een uitvoerige verdediging van De Geyters kandidatuur voor
de betrekking van directeur van de plaatselijke Berg van Barmhartigheid. onder de vele daar opgesomde verdiensten van de schrijver voor
de liberale zaak komt deze voor : „Wie schreef bij onze neerlaag in de
2 Gegevens over de verschillende dateringen in het artikel van L. DE SMET, Het Geuzenlied van Julius de Geyter. De legende van 1872 ? in Wetenschappeliike Tzdingen, jg. 28
(1969), nr. 1 (jan.-febr.), kol. 1 -6.
Bezorgd door Max Rooses, dl. V, Antwerpen 1908, blz. 152-154.
Reproduktie van de oorspronkelijke muziekuitgave bij het artikel van E. WILLEKENS,
De Geyters Geuzenlied opnieu a actueel in De Vlaamse Gids, jg. 53 (1969) , nr. 2 (febr.),
blz. 34-36.
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laatste Kamer-kiezing de Geuzen en de Vlaamsche Leeuw, dat misschien tot groote zegepralen zal voeren ? – Dagelijks, sinds Chambord
binnen onze muren kwam, vraagt de publieke geest nieuw voedsel : wie
is tusschen de Lien personen die het heilig vuur onderhouden, die eenen
berg van werk en zorg op de schouderen dragen ?" Verder in de tekst
van dit voor de kennis niet alleen van De Geyter maar ook van het
liberalisme in Vlaanderen zeer belangrijk document 5 wordt gezegd dat
de Vlaamse Beweging die „de ziel van de meetingpartij" is geweest, „de
grootste kracht onzer verjongde liberale partij" moet uitmaken. De
Geyter weet dat vele leden van de gemeenteraad daar anders over denken
en aarzelt niet te schrijven : „Er mogen anti-Vlamingen onder U zijn..."
Niettemin verklaart hij onomwonden: „De toekomst, in Antwerpen
vooral, behoort aan de Vlaamsche Beweging, vereenigd met de Liberale
zaak." Daar hamert hij een lange alinea op, die besluit met : daarom
„staan wij, Germanen, in 't harnas tegen het latijnsch papendom."
Uit dit fragment valt veel te leren. Ten eerste het getuigenis van de
dichter zelf omtrent het ontstaan van zijn lied, – ik kom daar op terug.
Ten tweede de steeds levendige herinnering aan het verblijf van
Chambord te Antwerpen, dat slechts een tiental dagen geduurd heeft
en dat een terminus a quo lijkt te zijn voor een nieuwe opflakkering
van de lokale vrijzinnigheid. Ten derde de aanwezigheid in het liberalisme in Vlaanderen, waarvan de geschiedenis nog niet geschreven is,
van een strekking die de Vlaamse Beweging tot zich wil trekken, om
niet te zeggen monopoliseren. Onbekend is de strekking niet, ook niet
bij de tijdgenoten en ook niet bij de tegenpartij. In West-Vlaanderen,
onder de discipelen van Gezelle en in de Blauwvoeterij waarschuwt
men tegen de geuzen die willen „s'enparer du mouvement flamand" 6,
Volledig afgedrukt onder de titel Julius de Geyter ten tijde van het Geuzenlied. Een
onbekend dokument, na het artikel van L. DE SMET in W etenschappelijke Tijdingen, kol.
6-12.
6 Men zie o.m. het manifest dat Rodenbach onder de schuilnaam C. Sneyssens in het
eerste nummer van de derde jaargang van De Vlaamsche Vlagge (1877, afl. Paasverlof,

blz. 3-9) plaatste onder de titel Ter Inleiding (opgenomen in F. RODENBACH, Albrecht
Rodenbach en de Blauwvoeterij, dl. I, Amsterdam 1909, blz. 188-198) . Rodenbach schrijft
daar dat het wachtwoord „s'emparer du mouvement flamand" de ronde deed van de
vrijmetselaarsloges.
,,En zij lukten : in der waarheid, ja, zij lukten : die er aan twijfelt kijke eens rondom
hem.
Wie kent de geschiedenis niet des Willemfonds en der verkochte Zweep ? Men weet
wat het zal wel gaan is. Onlangs hebben wij de feesten der Pacificatie gezien. Heel de
Vlaamsche kunstbeweging is, om zoo te zeggen, in der geuzen handen. De Vlaamsche
kamp is een schandelijk middel van Logiepropagande geworden, en dat is het, die
s'emparer du mouvement flamand, dat het Vlaamsch kamp verdeelde en in den staat bracht
waar wij bier hooger van spreken." (citaat volgens F. Rodenbach, blz. 193-194).
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maar De Geyters brief brengt een onverdacht getuigenis voor het
Antwerps liberaal milieu. En ten vierde valt de op een of andere wijze
als racistisch aangevoelde tegenstelling tussen Germanen en Latijnen
op : aan beide zijden van de levensbeschouwelijke grens wordt zij niet
zelden uitgespeeld.
Met deze beschouwingen wijkk ik niet of van het Geuzenlied. Zij
houden integendeel verband met de achtergrond waartegen het lied client
geplaatst en begrepen to worden en, voor wat het dichterlijk creatief
produkt betreft – want dat is het ondanks stunteligheden en bombast
toch in de eerste plaats – met de voedingsbodem zelf waarin het is
ontstaan. Wie de tekst bekijkt, merkt dat de eerste bedoeling, en ik zou
nog liever van aandrang spreken, kennelijk van Vlaams-nationale aard
is. Dat blijkt uit drie elementen : 1. de oorspronkelijke titel, 2. het
nauwe aansluiten bij de structuur van De Vlaamse Leeuw en 3. de
inhoud van de eerste strofe.
1. Zoals boven werd gezegd, luidt de titel in alle publikaties van
1873, 1874, en zelfs nog van 1875, De Vlaamsche Leeuw en de Geuzen.
Eigenaardig is dat De Geyter in zijn brief het lied de Geuzen en de
Vlaamsche Leeuu' noemt. Als verschrijving veelbetekenend : wat wij,
geuzen, met die leeuw zullen aanvangen.
2. Het hele stuk sluit nauw aan bij de vers- en strofenbouw van De
Vlaamse Leeuu . De Geyter schrij f t gewoon nieuwe woorden op het
bekende rationale strijdlied : hij behoudt het vers, het metrum, het
rijmschema en, zoals duidelijk blijkt uit de tekst die in De Geyters
Werk en is opgenomen, de achtregelige strofe telkens gevolgd door een
vierregelig ref rein. De nieuwe woorden kunnen perfekt op de melodie
van De Vlaamse Leeuw gezongen worden. Hierna, ter vergelijking, de
twee versies van de eerste strofe ?.
De Vlaamse Leeuw
Zij zullen hem niet temmen,
Den fieren Vlaamschen Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid
Met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen,
Zoolang een Vlaming leeft,
Zoolang de Leeuw kan klauwen,
Zoolang hij tanden heeft.

Geuzenlied
Zij brullen „Leeuw van Vlaanderen
En huilen tegen ons,
Zij die den Leeuw doen kruipen,
Doen kruipen voor Bourbons
o Breydel en De Coninck,
Gent, Brugge van weleer,
Heeft Vlaandren dan geen Kaerels,
Hebt gij geen Klauwaarts meer ?

De Vlaamsche Leeuw volgens Nederlandsch liederboek, uitg. door het Willems-Fonds,
dl. 1, Gent 1891, blz. 75-82 ; het Geuzenlied volgens DE GEYTERs Wlerken, dl. V, blz. 152.
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Zij zullen hem niet temmen,
Zoolang een Vlaming leeft,
Zoolang de Leeuw kan klauwen,
Zoolang hij tanden heeft.

— Op, Geuzen ! wreekt uw vaderen
Zwaait gij de Leeuwenvaan !
Wee, wee den landverraderen,
Wanneer hun uur zal slaan !

Men lette op de aanhef bij De Geyter : „Zij brullen", een duidelijke
echo van ,,Zij zullen". Het initiaal moment van De Geyters stuk is
naar de klank volkomen op De Vlaams,e Leeuw afgestemd.
3. Naar de inhoud is het initiaal moment van De Geyters gedicht
eveneens op De Vlaamse Leeuw afgestemd. Het gaat alleen om Vlaamsnationale gevoelens, niet om dompersmentaliteit en slavernij, niet om
licht en vrijheid. De eerste strofe komt hierop neer : Zij, de katholieken,
brullen De Vlaamse Leeuw tegen ons maar verraden hem door er de
Bourbons mee to huldigen. Heeft Vlaanderen dan geen trouwe zonen
meer ? Op, Geuzen, wreekt gij de smaad die de vaderen werd aangedaan. Zwaait gij de leeuwenvlag. Wee de verraders, als de afrekening
komt. – Met andere, minder vurige woorden : de katholieken verraden
de Vlaamse zaak, de liberalen moeten haar ter harte nemen. Ik verwijs
naar de bovenvermelde strekking in het Vlaams liberalisme die de
Vlaamse Beweging tot zich wil trekken.
Nu is het een van de eigenaardigheden van dit lied dat de Vlaamsnationale aandrang na de eerste strofe plotseling geen effect meer
sorteert. De leeuw verdwijnt, – geen lied van de leeuw, geen vaandel
met de leeuw meer. In het laatste woord van de laatste strofe duikt hij
nog wel even op, gekluisterd in een samenstelling, die in het verband
met het voorgaand vers slechts onmachtige bombast is :
Wij gaan vooruit als reuzen,
Vooruit met leeuwenmoed !

Weliswaar wordt na de eerste strofe het vaderland niet uit het oog
verloren : strofen 2 en 3 komen telkens uit op dit motief. Het gaat
echter niet – en dat is van het grootste belang – om het voortbestaan of
de wedergeboorte van een yolk – in De Vlaamse Leeuw beet het : „Een
y olk zal niet vergaan" –, het gaat om de vernietiging van de ideologie
van de paapse tegenstrevers. Str. 2 : Overal ter wereld rijzen weer de
kloosters als paleizen op en laat het obscurantisme zich Belden, ook bij
ons, – maar de geuzen houden de wacht. Str. 3: jezuieten zaaien haat
en twist, Rome smeedt de ketens van de slavernij, 't zwart gespuis zal
het mensdom verpletteren. Dan komt de beruchte climax, die het succes
van het lied zal worden :
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Dan, Geuzen, dan te wapen,
De vrijheidsvlag in d'hand
Van 't ongediert der papen
Verlost ons Vaderland !

Str. 4 daarentegen is veeleer een verzuchting van een wereldhervormer.
Geen fanatieke agressiviteit, geen hatelijkheden. Ook het motief vaderland is verdwenen. In de plaats treedt het hele mensdom: Wanneet
komt de dag dat iedereen zijn eigen koning, zijn eigen paus (d.i. volkomen vrij, in de beeldspraak van de democratische geus) zal zijn en
het hele mensdom een enkel Broederland ? Daar willen wij als geuzen
voor strijden.
Men kan bezwaarlijk beweren dat de eerste strofe voorbeeldig past
op de andere drie ; deze daarentegen vormen een goed geheel dat op
een ruime visie eindigt. Er valt tussen de eerste en de volgende strofen
Been continuiteit te bespeuren van het onderwerp, het thema, het
motief, de aandrang of hoe men het ook wil noemen. Dit heeft mij
dadel i j k gefrappeerd, toen ik de tekst naar aanleiding van het verschi j nen van bovenaangehaalde artikelen ging lezen. Wat het geval nog
frappanter maakte – en dat was mijn eerste aantekening – zijn de eerste
vier verzen die naar mijn mening, ook na het lezen van alles wat omtrent
het ontstaan van het lied geschreven is, een snelle en gevatte reactie
zijn op het zingen van De Vlaamse Leeuw door De Geyters tegenstanders in omstandigheden die niet anders dan die van de Chambordincidenten in 1872 kunnen zijn. Als de woorden een zin hebben, dan roept
de verontwaardigde De Geyter uit: De papen brullen De Vlaamse
Leeuw als een strijdlied tegen ons in manifestaties ter ere van een
Bourbon en verraden de Leeuw (door hem aldus te doen kruipen voor
wat in de romantisch nationale terminologie de Franse erfvijand beet.)
– Zodat wij weer in 1872 zijn.
Ik wil de door De Geyter zelf meegedeelde datum 15-17 sept. 1873
niet incrimineren en zijn eigen getuigenis in de brief van jan. 1874 niet
wraken. Dat zou geen zin hebben. Wat mij geleidelijk is gaan interesseren, is de factuur en, daaraan verbonden, het mogelijke ontstaan van
het lied. Er zijn mij geen vroegere versies van het Geuzenlied bekend en
ik heb er de pers uit de jaren 1872 en volgende niet op nagelezen. De
structuur van de tekst doet echter vragen oprijzen, die wij bezwaarlijk
kunnen ontwijken. Geen vraag, maar een constatering, is de discrepantie
tussen de eerste strofe en de volgende drie. Een ti j dgenoot van De
Geyter heeft dat reeds gemerkt. Op 18 juli 1875 schrijft iemand die
Prem-as tekent in Recht door Zee dat de eerste strofe kan gemist worden
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en dat de titel te lang is, „het y olk heeft zich reeds een beteren titel
gekozen en zegt eenvoudig: het Geuzenlied." 8 Gelijk heeft het yolk,
niet alleen omdat het eenvoud en kernachtigheid waardeert, maar omdat
de oorspronkelijke titel, De Vlaamsche Leeuw en de Geuzen, ten slotte,
evenmin als de eerste strofe, geen zin heeft voor een vrijzinnig
dlied
zinnig strijdlied
– of liever, voor het strijdlied van de antipaapse vrijzinnigheid -- waarvan de kern in strofe 3: „Van 't ongediert der papen ... " ligt en niet
in de Vlaamsgezindheid. Prem-as stelt trouwens in zijn artikel radicaal
voor, de eerste strofe door de derde te vervangen.
Wat dan met die eerste strofe ?
Eerste hypothese : de eerste strofe is in febr. 1872 ontstaan. Niemand
ontkent het verband met de Chambordincidenten van 1872: de vermelding van de Bourbons is al te duidelijk. Simons spreekt van „een duidelijke allusie" 9 , Willekens van „duidelijke toespelingen" 1 °. Willekens
noemt het „kruipen voor Bourbons" zelfs meer dan een allusie : „het
is," schrijft hij, „het ontstekingspunt van het gedicht, naar aanleiding
van de beroerde dagen van 1872 toen De Vlaamse Leeuw van Van
Peene en Miry te Antwerpen gezongen werd ter ere van de Franse
kroonpretendent Graaf van Chambord."" Ik heb straks gesproken van
een snelle en gevatte reactie op het zingen, d.i. voor De Geyter het
misbruiken van De Vlaamse Leeuw. Hij klaagt in de eerste strofe een
misbruik, een verraad aan dat nu gebeurt en dat hij in de O.T.T. stelt:
Zij die de Leeuw doen kruipen, doen kruipen voor Bourbons. Het is
Been herinnering aan wat een jaar en zeven maanden geleden is gebeurd, toen de klerikalen de Leeuw d ed en kruipen. Of anders gezegd:
in Sept. 1873 doen de klerikalen de Leeuw niet kruipen voor Bourbons,
wel wenden zij zijn lied aan tegen de geuzen (Er zijn daar immers twee
regels die hun van pas komen: „Hij strijdt nu duizend jaren Voor
vrijheid, land en God.") De tekst en de spontane toon bedriegen niet.
Ik beken dat ik veel voel voor de stelling dat de eerste strofe in 1872
is ontstaan en neergeschreven. Bewijzen heb ik niet. Werd de tekst
toen ook gezongen ? De traditie gewaagt van een nieuwe, liberate tekst
op de melodie van De Vlaamse Leeuw, die tijdens de woelingen om
Chambord gezongen zou geweest zijn 12 , maar van zulk een tekst of van
de hele „stunt", zoals Simons het geval noemt, blijkt de pers van 1872
niets te weten. Een afdoend bewijs is dat nog niet. Simons en Willekens
8 SIMONS, o.C., blz. 12.
9 SIMONS, O.C., blz. 7.
10 WILLEKENS, O.C., blz. 34.
11 WILLEKENS, O.C., blz: 34.
12 'SIMONS, O.C., blz. 9.
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hebben elk een ogenblik gedacht aan de mogelijkheid van het ontstaan,
in 1872, van wat de een een „coupletje" of een „couplet" 13 , de ander
,,een concept, een paar strof en" 14 noemt, maar zij hebben er geen spoor
van gevonden en zij verklaren kategoriek dat wat in 1872 eventueel
zou bestaan hebben in geen geval het Geuzenlied van 1873 is. Waarin
zij m.i, gelijk hebben. Ik verschil alleen met hen hierin, dat ik het ontstaan van de eerste strofe in 1872 direct uit de straatrellen, die verscheidene dagen duurden, voor meer dan waarschijnlijk houd.
Tweede hypothese : het hele stuk, zoals wij het thans kennen, werd in
sept. 1873 geschreven, met als vertrekpunt de bestaande strofe. Het
hoofdmotief van de strijd in de tussentijdse verkiezing is de tegenstelling
tussen twee ideologieen, de katholieke en de liberale (= vrijzinnige) .
Zoals steeds zijn er allerlei implicaties, politieke, lokale en in dit geval
ook Vlaams-nationale wegens het feit dat de (katholieke) Antwerpse
Meetingpartij overtuigd Vlaamsgezind is. De Meetingisten zingen weer
De Vlaamse Leeuw, natuurlijk nu niet meer om een Bourbon te buldigen. Ik zie niet goed waarom De Geyter nu, in 1873, zo verontwaardigd
zou zijn dat hij het misbruik en het verraad van De Vlaamse Leeuw
door de klerikalen aan de kaak zou moeten stellen en de geuzen oproepen de vaderen te wreken en de leeuwenvlag te zwaaien. Aan de andere
kant is de Leeuw voldoende aanwezig in de verkiezingsstrijd en blijkt
ook het Chambordincident nog vers genoeg in het geheugen om door
de liberalen geexploiteerd te worden , zodat beide elementen, de
Leeuw en de Bourbons, actuele gegevens zijn. Ik herhaal mijn mening:
actueel genoeg om op in te haken, maar niet om thans, in 1873, als
„Qntstekingspunt" van het gedicht te dienen.
Mijn tweede hypothese is nu dat De Geyter zijn in 1872 spontaan
op De Vlaamse Leeuw gemodeleerde strofe weer opneemt en vandaar
uit zijn liberaal strijdlied in dezelfde versmaat en strofenvorm schrijft.
Waaron dit nieuw lied ? Er bestaan op dat ogenblik reeds drie recente
Geuzenliederen 16 . Voor de verkiezingscampagne kan het ook niet dienen, want volgens zijn eigen datering begint De Geyter eraan op
15 sept., de dag voor de verkiezing, en komt hij er pas op 17 sept., de
SIMONS, o.c., blz. 11 en 16.
14 WILLEKENS, O.C., blz. 35.
15 SIMONS, O.C., blz. 14-15.
13

16 Elk met de titel Geuzenlied. sJMONS wijst op het bestaan van deze stukken (o.c., blz.
13) , die geen carriere hebben gemaakt. Zij behoren, samen met de herdenking van de
driehonderdste verjaring van de inneming van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april
1572, de massaal verspreide brochure van DE GEYTER Over de Geuzen en de oprichting
van het „Geuzenverbond", tot de sterke golf van Geuzenromantiek die in 1872 is waar
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dag na de verkiezing, mee klaar. Het lied moet de vrijzinnigen een hart
onder de riem steken, welk ook de uitslag van de verkiezing is. Er staat
sneer op het spel dan het onmiddellijk en lokaal belang. De wekroep
is tevens een agressieve geloofsverklaring, wortelend in de verontwaardiging van febr. 1872 en aangevuurd door de politieke strijd van sept.
1873. Wat dat geloof inhoudt weten wij uit de boven gecommenteerde,
openhartige en moedige brief aan de homogeen liberale maar zeker
niet homogeen Vlaamsgezinde gemeenteraad van Antwerpen: „de
Vlaamsche Beweging moet de grootste kracht onzer verjongde liberale
partij uitmaken". Het liberaal belang is ook een Vlaams belang. Wat
De Geyter zelf betreft: „Een geheel leven van opoffering voor onzen
stam had mij gelukkiglijk bij al de flaminganten des lands hoog in
achting gesteld ... " en verder : „ ... al de Flaminganten zullen getuigen,
dat de zucht tot heropbeuring van onzen stam tot merg in mijne beenderen is vergroeid..." Men lette op het woord stam en men begrijpt dan
die andere verklaring : „Maar in Antwerpen, op heel den Vlaamschen
bodem, behoort de toekomst aan de stamliberalen ... " Stam en bodem :
ondubbelzinnige nationalistische termen. Zijn geloof, wij weten het,
verbindt het Vlaams-nationaal element met het antipaaps liberalisme.
Hij heeft geprobeerd de twee elementen te verbinden in zijn lied. In
de eerste strofe is het hem gelukt. In het lied als geheel genomen is
daarentegen de discrepantie opvallend, tenzij men zover gaat de versen strofestructuur als begeleidend nationaal element te beschouwen waar
de inhoud zich tot de liberale ideologie beperkt. Maar De Geyter behoorde niet tot het ras van de subtielen.
Hij vertrekt van de bestaande flamingantische strofe. In de verkiezingssfeer heeft dan een verschuiving naar het antipaaps liberalisme
plaats. Dit krijgt nu het ... leeuwendeel, drie strofen lang. Iets gelijkaardigs is naderhand met de titel gebeurd: de oorspronkelijke titel van De
Geyter, De Vlaamsche Leeuw en de Geuzen, is na betrekkelijk korte tijd
het Geuzenlied geworden. De melodie van De Vlaamsche Leeuw werd
ongeveer een maand na het klaarkomen van de tekst door de compositie
van Fernau vervangen. Toen de muziekuitgave in mei 1874 verscheen,
prijkte op het titelblad een theatrale (Water) geus die zich van zijn
boeien bevrij d had en over katholieke requisieten triomfeerde, in de
te nemen. Het gedicht van C. Adriaenssens is deels vrijheids-, deels drinklied ! Dat van
J. Blockhuys en dat van P. Billiet – op muziek van Fernau ! verheerlijken, het een
lyrisch, het ander meer verhalend, de strijd van de Geuzen tegen Spanje en zijn veeleer
historisch retrospectief. Geen enkel heeft het karakter van een actueel strijdlied. Evenals
de op de eigen tijd betrokken strijdende vrijzinnigheid ontbreekt het Vlaams motief en
met De Vlaamse Leeuw hebben zij van ver of nabij niets te maken.
184

rechterhand een zwaard, in de linker een vaandel, – nergens een Vlaams
symbool. Op een latere muziekuitgave, waarvan de integrate f otograf ische reproduktie als bijlage bij de brochure van Simons werd verzonden
en waarvan de titelblad-tekening werd overgenomen op de omslag van
de brochure, staat een veeleer dromerige Watergeus afgebeeld: ook hij
triomfeert over gebroken boeien en (ditmaal talrijker) katholieke requisieten s zijn rechterhand rust in zijn zij, de linker omklemt een vaandel, – nergens weer een Vlaams symbool. Boven zijn hoofd de nieuwe
titel : Geuzenlied. Reeds vroeg heeft het stuk van De Geyter bij diens
strijdgenoten zijn tweevoudig – of tweeslachtig – karakter verloren en
zijn bestemming als antipaaps liberaal lied bereikt. Deze bestemming
lag in de climax van de derde strofe. Daar had De Geyter – hij alleen
onder de geuzen-dichters van zijnn tijdd – de felle woorden voor de felle
gevoelens gevonden.
R. F. LISSENS
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KRONIEK: H. N. FUGEN EN DE
LITERATUURSOCIOLOGIE *
Try 1964 promoveerde Hans Norbert Fugen aan de Universiteit te Mainz
op een dissertatie over Die Hauptrichtungen der Literatursoziologie and
ihre A4ethoden. Die studie, waarin de auteur blijk geeft van een uitzonderlijke wijsgerige, sociologische en letterkundige onderlegdheid,
vond van meet af aan grote bijval, zodat ze reeds in 1968 haar derde
druk beleven mocht. Intussen was Fugen tot privaatdocent aan de
Heidelbergse Alma Mater benoemd. In 1968 bezorgde hij een bloemlezing van literatuursociologische teksten, die bepaalde facetten van de
in zijn studie aangesneden problemen toelichten. Deze bloemlezing is
van een kernachtige inleiding voorzien, waarin de sociologische benaderingswijze van de literatuur schematisch voorgesteld wordt.
Fugens proefschrift bestaat eigenlijk uit drie delen. In het eerste deel
bakent hij het werkterrein van de literatuursociologie af, zondert hij
deze van de buurtwetenschappen af, o.a. de literatuurgeschiedenis en
-wetenschap, en bepaalt hij zijn empirische onderzoekmethode. Ongeveer
de helft van het werk is aan een nauwgezette methodologische begripsbepaling besteed ; die bladzijden lezen niet viot : de auteur hanteert een
bondige en abstracte stijl, die de lezer Been verpozing Bunt; hij springt
om met uiteenlopende stellingen, zonder die steeds voldoende toe te
lichten ; om aan de eisen van de wetenschappelijke objectiviteit te
voldoen, streeft hij de volledigheid na, jammer genoeg ten nadele van
de duidelijkheid, en wel wegens de overdreven bondigheid van zijn
uitleg. In het tweede deel, dat van een ontzagwekkende cultuurf ilosofische belezenheid getuigt, ontwikkelt hij, aan de hand van een massa
historische feiten, een typologie van de verhouding tussen de schrijver
en de maatschappelijke structuur ; de meest essentiele kenmerken bier* Aanleiding tot deze kroniek de twee recente publicaties van H. N. FUGEN, Die
Hauptrichtungen der Literatursoziologie and ihre 2Methoden. Ein Beitrag zur literatursoziologischen Theorie, H. Bouvier u. CO. Verlag, Bonn, 1968, 3, 215 blz. en I"ege der
Literatursoziologie. Herausgegeben and eingeleitet von HANS NORBERT FUGEN. Soziologische Texte, Band 46, Luchterhand Verlag, Neuwied am Rhein and Berlin, 1968, 479 blz.
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van, waarop hij in de loop van zijn historisch gekleurd onderzoek naar
gelang van zaken was ingegaan, vat hij uiteindelijk samen in een
systematisch opgebouwde tabel. In het derde en kortste deel weidt hij
uit over een begripsbepaling van het publiek, de geestelijke en materiele
bemiddelaars tussen de schrijver en zijn publiek, en ten slotte over de
structuur van dichterskringen. Hier verwijst hij vaak naar het boekje
van R. Escarpit, Sociologie de la Litterature, dat hoofdzakelijk tot doel
heeft de sociale processes te beschrijven die zich binnen de wereld van
het boek afspelen. De belangstelling van de Franse hoogleraar gaat
eerder naar soci©grafische problemen i.v.m. het beroep, de afkomst, de
leeftijd der schrijvers ; de inhoud van het woordkunstwerk laat hij
buiten beschouwing, evenmin bemoeit hij zich met het scheppingsproces ervan ; alleen de materiele omstandigheden waaronder het boek
als stoffelijk voorwerp, als koopwaar tot stand komt en verspreid wordt,
interesseren hem.
Overeenkomstig de Duitse drang naar idealiteit en innerlijkheid, ziet
Fugen over de uiterlijke kant van het literair verschijnsel been, en dringt
hij door tot het wezen hiervan om er datgene op te sporen wat zich tot
een sociologisch onderzoek leent. De specifieke aard hiervan stelt hem
voor de noodzakelijkheid allereerst het begrip literatuur te bepalen, om
vervolgens haar sociologische premissen na te gaan.
Terwiji hij zich op het wezen van het woordkunstwerk bezint, betreedt hij het werkgebied van de literatuurwetenschap, die precies tot
doel heeft de eigen aard van het literair kunstwerk te bepalen, en
dienovereenkomstig de lnaatstaven na te gaan waaraan het dient te
beantwoorden. Er zijn in de literatuurwetenschap even zovele verschilIende richtingen als in de andere geesteswetenschappen, zodat Fugen
eerst een keuze moest doen. Daar hij uiteraard het kunstwerk als een
sociaal verschijnsel zal waarnemen, dient hij van een literatuurwetenschappelijk gefundeerde omschrijving van de literatuur uit te gaan die
uitsluitend het wezen zelf ervan raakt, met uitsluiting van alle bijbehorende factoren, van bijv. psychologische of esthetische aard; hij
heeft met andere woorden een zo objectief mogelijke begripsbepaling
nodig, die krachtens haar zuiverheid, diverse gebruiksmogelijkheden
biedt. Zo een definitie vindt Fugen in het werk van de Poolse fenomenoloog Roman Ingarden, Das literarische Kunstwerk ; de bescheiden,
dock delicate taak die Husseris discipel op zich neemt, bestaat hierin een
,,Wesensanatomie" van het literair werk te geven, waarvan de uitkomsten de weg zouden kunnen wijzen naar onbevooroordeelde esthetische beschouwingen. Hij houdt alleen rekening met de waarneembare
1.8.7

constituerende bestanddelen van het kunstwerk, ni. wat hij de ,,betekeniseenheden" noemt, en sluit van zijn onderzoek zowel de schrijver als
de lezer uit en, kort gezegd, alle zakelijke werkelijkheid die in het
kunstwerk zou kunnen weerspiegeld zijn ; hij maakt ook geen onderscheid tussen de goede en de waardeloze werken ; de vraag die hij
tracht te beantwoorden is de volgende : wat maakt het woordkunstwerk
uit, en wat onderscheidt bijgevolg het literaire van het niet-literaire ?
Het literair werk is een echt wonder, schrijft Ingarden. „Es existiert
and lebt and wirkt auf uns, es bereichert unser Leben ausserordentlich,
es gibt uns Stunden des Entzi ckens and des Hinuntersteigens in die
abgrundigen Tiefen des Seins, und. dock ist es nur ein seinsheteronomes
Gebilde, das im Sinne der Seinsautonomie wie ein Nichts ist" 1 . Het
kunstwerk heeft geen essentie, en kan dan ook niet met de zuivere rede
benaderd worden ; het is dan ook de reden waarom een uitgesproken
rationalistisch wijsgeer als Spinoza geen gevoel heeft voor kunst en
alle woordkunstwerken als „absurditeiten" van de hand wijst ; het waarheidsgehalte ervan kan niet aan de feitelijke werkelijkheid getoetst
worden ; het is loutere fictie, die dus met geen waarneembare werkelijkheid overeenkomt. Een niet-literair geschrift, daarentegen, steunt
op vaste empirische grond, nl. een echt gebeurd iets, meegemaakt door
in levenden lijve bestaande mensen ; dit is o.a. het geval met dagbladberichten of wetenschappelijke betogen ; de vermelde feiten evenals de
voorgestane stellingen hangen niet in de lucht, maar kunnen gecontroleerd worden ; van een dergelijke controle is bij een literair werk geen
sprake; dit is van de zijnde werkelijkheid geheel en al vervreemd, een
,,seinsheteronomes Gebilde" in Ingardens terminologie. Op grond van
dit onderscheidingscriterium kan Fugen onder de literatuur alle geschrif ten thuisbrengen die een fictief karakter hebben, ongeacht bun
stijl- en vormkwaliteiten ; onder de literatuur ressorteren dan ook
zowel de detectiveromans als de fraaie letteren.
Indien een fictief verhaal ons echter vermag te ontroeren, dan is dit
hieraan te wijten, dat wij het verhaalde in ons concreet mens-zijn weten
op te nemen, en in de werkelijkheid die wij beleven weten te integreren.
M.a.w., bij de lectuur maakt het niet-werkelijke, fictieve gebeuren een
concretiseringsproces door, met het gevolg dat de . in het kunstwerk
voorhanden zijnde woordenwereld in ons bewustzijn omgeschapen wordt
in een concrete werkelijkheid, waarop wij onze logische categorieen van
tijd, ruimte en oorzakelijkheid proberen toe te passen. De omzetting
1 ROMAN INGARDEN, Das literarische Kunstwerk, Max Niemeyer Verlag, Tubingen,
1965, 3, p. 399.
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van fictie tot realiteit mag echter niet tot het uiterste doorgevoerd
worden, want dan zou de fictie met de realiteit identiek zijn,n, en meteen
verdwijnen ; de concretisering moet dus binnen zekere grenzen beperkt
blijven ; de marge tussen de fictie en de herschapen werkelijkheid is
wat Ingarden de „asthetische Einstellung" noemt, een term die Fugen,
ter vermijding van het misverstand dat het woord esthetisch zou kunnen
wekken, niet overneemt en die hij vervangt door de uitdrukking „literaturgemasses Verhalten". Hiermee bedoelt hij, dat de literatuur van de
lezer een geschikte literaire gesteldheid eist, en de ongeoefende lezer
voor twee gevaren staat : ofwel beschouwt hij de literaire werken, zoals
Spinoza, als onzin ; ofwel neemt hij ze voor bare werkelijkheid, zoals
die onnozele burgervrouw uit Klikspaans Studentenleven, die er zich
over verwondert, dat de helden in Verdi's Aida al zingende kunnen
sterven ! Het literair genot is dus een voorrecht, dat slechts diegenen
voorbehouden is die van nature literair aangelegd zijn of – dit is meestal
het geval, – een gepaste opleiding gekregen hebben. In zijn inleiding
tot de bloemlezing merkt Figen op, dat empirische onderzoekingen
uitgewezen hebben, dat de literaire gesteldheid pas aan de middelbare
school en de hogere schooltypen kan worden verworven ; een ongeletterde of iemand die alleen de lagere school doorlopen heeft, is doorgaans
onbekwaam een literair werk als zodanig te waarderen ; de graad van
geschooldheid heeft geen invloed op de beschikbaarheid voor het
literaire, echter wel op de literaire smaak 2.
Terwijl de lezer zich de in het kunstwerk „dargestellte" toestanden
in bepaalde mate concreet voorstelt, beantwoordt hij aan de verwachtingen van de schrijver. Deze verzwijgt heel wat in zijn verhaal, – daar
de geschapen wereld fictief is, hoeft hij b.v. niet het tijdsverloop en
het ruimtelijke leader te vullen, zoals dit in de empirische werkelijkheid
wel het geval is, – en hij verwacht van de lezer, dat hij op grond van
zijn levenservaring de leemten aanvult. Het kunstwerk is onwerkelijk,
doch maakt aanspraak op werkelijkheid ; het mist gelijk welk meetbaar
waarheidsgehalte, doch legt waarheidspretenties aan de dag. De literatuur kan pas tot Naar recht komen, wanneer Naar dubbelzinnig karakter
erkend en algemeen aanvaard wordt; er is dan ook sprake van institutionalisering van de literatuur, als de procedure volgens welke men zich
tot de literatuur verhoudt, vastgelegd wordt. We bevinden ons nu op
het sociologisch gebied, waar de belangstelling gaat naar een collectief
bepaald patroon van gedragsvormen en niet naar individueel bepaalde
gedragingen.
2 Cf. H. N. FUGEN, W/ege der Literatursoziologie, p. 21.
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Het individu met zijn al dan niet erfelijk belaste aanleg, driften en
wensen is bet studieterrein van de psycholoog, terwijl de socioloog zijn
aandacht vestigt op de onderlinge samenhang en wisselwerking tussen
de leden van een sociale groep of een collectiviteit. N.a.v. de theorieen
van Freud, die de maatschappij ervan beschuldigde 's mensen aangeboren driften te onderdrukken, ontstond in de twintiger jaren van onze
eeuw de strijd : „nature or nurture": wordt de mens zoals hij is bepaald
door het biologisch aangeborene of door het sociaal verworvene ? Is
de invloed van de omgeving doorslaggevend of niet ? Sociologie en
psychologie blijken nu tot een compromis te zijn gekomen : de erf elijkheid geeft potenties en mogelijkheden, waarvan de verwerkelijking door
de sociale omgeving bevorderd of tegengewerkt wordt ; aan de mens is
een individueel en een sociaal aspect te onderscheiden, zodat psychologie en sociologie elkaar aanvullen en alle menselijke verschijnselen
langs twee kanten kunnen benaderd worden : de individueel-psychologische en de collectief-sociologische. Laten wij het voorbeeld van de
zelfmoord aanhalen ; psychologisch gezien is hij het gevolg van een
angstneurose ; deze angst, die de mens aangeboren is, kan getemperd
of verhevigd worden door de hechte of zwakke cohesie van de maatschappelijke groep waartoe hij behoort ; statistieken wijzen inderdaad
uit, dat de zelfmoorden procentueel talrijker zijn in de protestantse
landen dan in de katholieke, en bier het percentage toeneemt naarmate
het geloof achteruitgaat. In literair opzicht is het schrijverschap een
natuurlijke gave die bepaalde individuen beschoren is ; die gave kan
alleen vruchtbaar gemaakt worden in een maatschappij die open staat
voor de literatuur en bijgevolg bereid is de woordkunstwerken in de
geschikte gesteldheid tegemoet te komen. De psycholoog onderzoekt het
scheppingsproces dat zich binnen de kunstenaar afspeelt, terwij 1 de
belangstelling van de socioloog gericht is op de maatschappelijke voorwaarden die dit proces bevorderen of belemmeren. De samenhang van
het psychologische en het sociologische verklaart waarom Fugen in zijn
studie meer dan eens de sociologische en de psychologische facetten van
eenzelfde verschijnsel toelicht, als bijv. de literaire roem in de Renaissance.
De socioloog beschouwt niet de literatuur als een prive-aangelegenheid, waarbij alleen de scheppende kunstenaar betrokken is, wel als een
institutie, waaronder moet verstaan worden een collectief bepaald gedragspatroon, dat Fugen in casu aanduidt als „das literaturgemasse
Verhalten". De institutionalisering van de literatuur houdt in, dat noch
de schrijver noch de lezer willekeurig handelen, maar dat beiden zich
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aan geijkte gedragsnormen houden, zodat elke partij op de handelswijs
van de andere kan vooruitlopen. Er wordt dan ook gezegd, dat schrijver
en lezer met elkaar in interactie staan : de schrijver verwacht van de
lezer, dat hij de concretisering van het kunstwerk volgens de vastgelegde procedure volbrengt, terwijl hijzelf aan de verwachtingen van
de lezer tegemoet komt, doordat hij een fictieve woordenwereld schept
die tot verwerkelijking noodt. Er bestaat tussen beiden een concessus,
een impliciete verstandhouding omtrent de verhouding tot het literair
werk. In de inleiding tot de bloemlezing brengt Fugen onder de
„Elementaranalyse" alle onderzoekingen die tot doel hebben de institutionaliseringsprocessen van de literatuur te verklaren.
Een tweede onderzoekingsveld is de „Strukturanalyse". Aanvankelijk
stond de schrijver in rechtstreeks contact met het publiek. Naarmate de
technische ontwikkeling een steeds verder doorgedreven arbeidsverdeling
meebracht, traden tussen schrijver en lezer steeds meer beniddelingsorganen op, nl. de kritiek, de drukkerij, de uitgeverij, de boekhandel,
de rnassacoinmunicatiemedia. Dit zijn even zovele instituties, die niet los
van elkaar, maar wel tot elkaar in verhouding staan. Het begrip structuura gal yse omvat de onderzoekingen naar de onderlinge betrekkingen
tussen de verscheiden instituties die, globaal genomen, het literair
systeem vormen.
Tot zover Fugens omschri jving van het doel van de literatuursociologie. Zijn bedoelingen komen nog duidelijker naar voren, als hij de
verschillende onderzoekmethodes kritisch beziet.
In de 19de eeuw was de sociologie, net zoals de andere geesteswetenschappen, aan de wijsbegeerte verbonden, die toen gekenmerkt was door
de „esprit de synthese" : ze stelde er prijs op allesomvattende afgeronde
denksystemen tot stand te brengen. De eerste literatuursociologische
bescbouwingen waren dan ook ingeschakeld bij de grootse gedachtenconstructies, waarop de speculatieve geest trots was. onder de titel
„Literatursoziologie als Teil sozialphilosophischer Systeme" weidt Fugen
uit over enkele van die 19de-eeuwse f ilosof en die de literatuur in hun
systeem onderbrengen, en er een sociale functie aan toekennen ; dit is
o.a. het geval met de positivist A. Comte, de sociaalmoralist J.-M.
Guyau, en K. Marx en zijn volgelingen, S. W. Plechanow en G. Lukacs.
Gezien de doorslaggevende betekenis die de marxisten aan de maatschappelijke verhoudingen hechten, en de aantrekkingskracht die de
marxistische ideologie op veel sociologen uitoefent, onderwerpt Fiigen
de „marxistische Literaturbetrachtung" aan een diepgaande kritiek. Het
volt dadelijk op, dat hij ervan afziet de marxistische benaderingwijze
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van de literatuur met literatuursociologie gelijk te stellen; daarom
gewaagt hij, ter vermijding van elk misverstand, van een marxistische
literatuuropvatting. Dat het marxisme afbreuk doet aan de voorwaarden
van een onbevooroordeeld beoefende literatuursociologie, bewijstst hi j op
grond van de Brie volgende argumenten:
1. Doordat het marxisme de literatuur als geestesprodukt (de zgn.
bovenbouw) afhankelijk maakt van sociaal-economische oorzaken (de
zgn. onderbouw of basis) kan de literatuur slechts een functie waarnemen, nl. de socialistische werkelijkheid weerspiegelen, wat haar
mogelijkheden aanzienlijk beperkt.
2. Krachtens het beginsel der partijdigheid stelt het marxisme de
literatuur in dienst van de ideologie en herleidt het ze tot een propagandamiddel, wat in strijd is met het wezen van de literatuur, die aan Been
waardeoordeel gebonden is.
3. Het marxisme beoordeelt de inhoud van het kunstwerk naar een
extra-literaire maatstaf, zodat het specifieke van de literatuur, nl. de
vrij verlopende wisselwerking tussen schrijver en lezer, uitbli j f t.
In tegenstelling tot die literatuursociologen die in het raam van bun
allesomvattend levensbeschouwelijk systeem de literatuur vast omlijnde
sociale doeleinden stellen, toont Fugen zich meer bescheiden en stelt hij
zich tevreden met de onbevooroordeelde waarneming van de verhouding
tussen literatuur en maatschappij. Hij onthoudt zich van gelijk welk
waardeoordeel, spreekt zich niet uit over een sociale finaliteit van de
literatuur, denkt er niet aan een afgeronde literatuursociologische theorie
uit te werken. Hij verkiest wat de Amerikaanse socioloog Robert K.
Merton „middlerange theories" noemt, die betrekking hebben op begrensde aspecten van sociale verschijnselen, boven ruime syntheses, die
tegen het empirisch onderzoek niet bestand zijn. Evenals Merton, door
wie hij blijkbaar beinvloed wordt, pleit hij herhaaldelijk voor de empirische literatuursociologie; zoals de naam het aangeeft, is haar doel
een reeks theoretische stellingen of typologieen op grond van empirische
onderzoekingen uit te werken ; ze constateert en systematiseert de
mogelijke gedragspatronen, zonder hierover een oordeel uit te spreken.
Duidelijkheidshalve scheidt Fugen de empirische literatuursociologie
van de literaire sociologic of ; deze heeft nl. tot doel het oorzakelijk
verband tussen literatuur en maatschappij vast te leggen. De voorstanders van de sociaal-literaire methode beschouwen literatuur en maatschappij als twee losse variabelen, waartussen zij een causaal verband
leggen : de ene is de oorzaak van de andere ; ofwel is de fictieve wereld
van het woordkunstwerk de weerspiegeling van de maatschappelijke
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werkelijkheid, ofwel richt deze zich naar het literair model. In de bloenlezing is een tekst opgenomen van de Amerikaanse socioloog Ruth A.
Inglis, waarin deze de verhouding maatschappij-literatuur in twee
categorieen abstraheert, die hij de „reflection theory" en de „social
control theory" noemt : „Fasst man es kurz, so besagt die Ref lektionstheorie, dass die Literatur die Gesellschaft reflektiert, die Kontrolltheorie, dass die Literatur die Gesellschaft formt" 3. Fugen merkt terecht
op, dat in beide gevallen het literair werk als een sociaal-historisch
document behandeld wordt, en aldus van zijn specifiek karakter ontdaan
wordt. De empirische literatuursociologie eerbiedigt de eigenaardige
hoedanigheden van de literatuur ; ze onderzoekt alleen hoe deze, op
haar eigen manier en met haar eigen middelen, staat tegenover de
waarden en de normen van de maatschappij waarin ze ingebed is. Welke
functies kan de literatuur in de maatschappij vervullen ? Dit is de
beslissende vraag die Fugen in overweging neemt en waarop hij tracht
te antwoorden. Dit essentiele probleem roept er weliswaar andere op,
o.a. de sociale status en het sociaal prestige van de schrijver. Die hele
problematiek ressorteert onder wat Fugen de „Funktionsanalyse" noemt.
Alvorens hierop in te gaan, moeten wij eerst enkele sociologische
begrippen verduidelijken.
Mensen die los van elkaar leven en in generlei rechtstreekse of onrechtstreekse verhouding tot elkaar staan, vormen geen maatschappij.
Er is, weliswaar, na de Eerste Wereldoorlog, sprake geweest van een
„Societe des Nations", maar dit woord dekte geen sociologische realiteit,
het werd alleen als beeldspraak gebruikt. Een aantal mensen maken pas
een samenhangend geheel uit, wanneer zij bepaalde voorstellingen, opvattingen, waarden en normen gemeen hebben en bun gedrag ernaar
richten ; onder waarden dient te worden verstaan collectieve voorsteliingen omtrent hetgeen goed en nastrevenswaardig is, de waarden zijn
niet eeuwig of algemeengeldend, ze veranderen van collectiviteit tot
collectiviteit en van tijdperk tot tijdperk. In de sociologie is de betekenis
van het woord waarde dus zeer ruim, het beef t betrekking zowel op
materiele als op geestelijke doeleinden, die een groepering de moeite
waard zijn; zo kan bijv. rijkdom een waarde zijn. Het geheel van die
waarden maakt de cultuur uit ,terwijl het begrip cultuurpatroon eerder
wijst op de samenhang van alle cultuurelementen. Die waarden zijn het
na te streven doel ; dit moet nu gerealiseerd worden, en niet gelijk hoe;
de groep bepaalt niet alleen de doeleinden, maar ook de middelen om
3 Ibid., p. 163.
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ze te bereiken ; de mensen molten niet naar willekeur handelen, maar
moeten zich gedragen zoals het behoort, en daarom een gestandaardiseerde procedure volgen; zij worden door de zgn. normen gebonden,
die de voorspelbaarheid van het gedrag der mensen bewerken: men kan
m.a.w. verwachten, dat de andere zó zal handelen en niet anders. Zo
ze is een institutie. Er moet ook voor
een gestandaardiseerde gedragswijze
gezorgd worden, dat de leden van de maatschappij de normen naleven ;
te dien einde bestaat er een zgn. sociale controle, die uit beloningen en
sancties bestaat, die de meest gevarieerde vormen kunnen aannemen. Dit
betekent, dat niet iedereen de waarden als richtinggevend erkent of zich
aan de geldende normen houdt ; er zijn afwijkingen, die min of meer
talrijk zijn, naar gelang de graad van stabiliteit en cohesie van de
maatschappij. Hier dient het begrip functle ingevoerd te worden.
Het woord heeft verschillende betekenissen. De sociologie heeft het
woord aan de biologische wetenschappen ontleend, waar het naar de
organische processen verwijst,
st, met het oog op bun bijdrage
drage tot het
voortbestaan van het lichaam ; overgedragen op de sociologie betekent
dan ook de functie de waarneembare gevolgen van menselijke activiteiten met betrekking tot de handhaving van de samenleving; wanneer
deze activiteiten tot de stabiliteit van de groep bijdragen, wordt er
unctles, terwijl ze dysfunctioneel werken, wanneer ze
gesproken van eufuncties,
ingaan tegen de geldende waarden en normen, en bijgevolg de integratie
van de samenleving tegenwerken. Vroeger werd gewoon aangenomen,
dat iedere afwijking van het cultuurpatroon dysfunctioneel werkte ; de
jongste onderzoekingen hebben uitgemaakt, dat niet-conforme gedragingen evenzeer produkten zijn van de maatschappelijke structuur als
conforme gedragingen. Het begrip structuur verwijst naar een samenhangend geheel, dat uit op elkaar betrokken delen is opgebouwd ;
in die zin zijn alle cultuurelementen gestructureerd. Die cultuur
wordt door mensen gedragen die in de maatschappij een plaats
innemen in verhouding tot anderen, die een rol vervullen, en een of
meerdere posities bekleden (men kan bijv. tegelijkertijd echtgenoot zijn,
vader, christen, burger, voorzitter van een vereniging, schrijver enz.) ;
aan iedere positie zijn rechten of voorrechten en verplichtingen gekoppeld, alsook een sociale status ; de verscheidenheid hiervan kan aanleiding geven tot het ontstaan van standen. Ook in zijn beroepspositie
draagt iedereen het
zijbij tot de bevrediging van collectieve behoef zijne
ten; daar alle prestaties niet gelijkelijk gewaardeerd en geldelijk bebond worden, ontstaan er klassenverschillen ! Het netwerk van al die
door de positie bepaalde relaties is de sociale structuur. De samenvatten194

de term sociaal-culturele structuur duidt het geintegreerd geheel van
alle sociale relaties waarin de leden van de maatschappij betrokken zijn
en alle normatieve waarden aan.
De functieanalyse die de reeds genoemde Merton onderneemt, brengt
hem ertoe vijff typen van functies te onderscheiden, of, in zijnn terminologie, vijf typen van aanpassingsmodi aan de sociaal-culturele structuur.
In zijn onderzoek houdt hij de te realiseren waarden en de voorgeschreyen middelen om ze te realiseren uiteen. De eerste aanpassingswijze is
de ,,conformity"; in een stabiele en geintegreerde samenleving is dit
het vaakst voorkomende geval : de mens aanvaardt zowel de waarden
als de normen, het doel als de middelen ; hij schikt zich geheel en al
naar het gegeven cultuurpatroon en draagt dus positief bij tot de instandhouding van de maatschappelijke structuur. Het tweede type is de
,,innovation"; het individu aanvaardt wel het na te streven doel, maar
aangezien de sociale structuur het voor hem moeilijk maakt dit langs
de geboden weg te bereiken, volgt hij verboden wegen of ontdekt hij
er nieuwe. De tegenovergestelde aanpassingswijze is de „ritualism"
de mens wordt er zich van bewust, dat het doel buiten zijn bereik ligt,
daarom verzaakt hij eraan en stelt hij er zich veiligheidshalve mee
tevreden de normen strikt na te leven, zonder het doel op het oog te
hebben waarvoor ze bestemd zijn. De vierde aanpassingsmodus is de
,,retreatism" ; zoals de naam het aangeeft, trekt de betrokkene zich uit
de maatschappij terug, doordat hij en haar waarden en haar instituties
verwerpt ; hij is een soort vagebond of paria. Ten slotte hebben wij de
„rebellion" ; evenals de vorige, verwerpt hij het bestaande cultuurpatroon ; hij onderscheidt zich evenwel van hem, doordat hij een vernieuwing van de sociale structuur in de hand werkt 4.
Mertons functieanalyse blijkt Fugen beinvloed te hebben. Zijn belangstelling is, immers, hoofdzakelijk gericht op de mogelijke functies van
de literatuur binnen de maatschappij, een term die dus en mensen en
cultuur omvat. Wij hebben al gewezen op de wisselwerking tussen
schrijver en lezer, die beiden het literair verschijnsel volgens ongeschreven ,maar collectief erkende gedragsregels benaderen ; wij spraken in
dit verband van institutionalisering van de literatuur, krachtens welke
de betrokken p arti j en onbewust aan elkaars verwachtingen tegemoet
komen. Schrijver en lezer zijn op elkaar aangewezen, te meer daar zij
4 Cf. ROBERT K. MERTON, Social Theory and social Structure, The Free Press, New York,
1968, 3, pp. 194-211.
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deel uitmaken van dezelfde maatschappij en, – of zij het willen of niet –,
bun literaire activiteit, zoals alle menselijke activiteiten, een functie
vervult en een invloed heeft op de integratie van de samenleving. In
die zin is de literatuur in de sociaal-culturele structuur ingeschakeld ; ze
is immers een integrerend deel van het geheel van instituties, waarden,
normen en relaties dat de sociaal-culturele structuur uitmaakt. Een
bijzondere taak van de literatuursociologie is de mogelijke functies van
de literatuur te onderzoeken ; anders gezegd, hoe verhoudt zich de
schrijver tot de bestaande maatschappelijke structuur, werkt zijn literair
handelen functioneel of dysfunctioneel op de heersende structuur in ?
Het spreekt vanzelf dat de functie bier uitsluitend op de literaire activiteit slaat en niet op de andere posities die de literator als burger, huisvader of politicos kan bekleden.
Merton had voor de algemene sociologie vijf typen van functie of
aanpassingswijzen onderscheiden, rekening gehouden met de dualiteit:
waarden en normen. Fugen ziet die nuancering over het hoof d, zodat
zijn voor de literatuursociologie geldende typologie slechts drie modi
overhoudt. Het eerste type is het „gesellschaf tskonf orme" type, dat met
Mertons „conformity"-modus overeenkomt: de schrijver erkent de waarden en normen van de maatschappij en werkt de consolidatie van de
sociale structuur in de hand. Het tegenovergestelde type is het „gesellschaftsabgewandte" type, dat in Mertons typologie aangeduid wordt
door de „retreatism" : de schrijver verwerpt de gegeven structuur en
keert zich meteen van de maatschappij af, die hem dan ook als een
outcast beschouwt en haar controle over hem uitoefent door hem te
vertrappen. Mertons „rebellion" vertaalt Fugen door de „gesellschaftskontrare" aanpassingswijze: dit type handelt eveneens dysfunctioneel
t.a.v. de heersende structuur, maar doordat het voor nieuwe cultuurwaarden en -normen ijvert, handelt het functioneel t.a.v. de vorm nemende
structuur. Aan elk type zijn een aantal vergelijkingscriteria verbonden,
waarvan wij de voornaamste aanhalen : de aard van de maatschappelijke
structuur (statisch of dynamisch) ; de houding van de heersende stand
tegenover de literatuur (positief of negatief), en in verband hiermee
de middelen die hij gebruikt om zijn controle uit te oefenen (bijv. het
mecenaat, de prijzen, de censuur) ; de sociale stand of klasse waartoe
de helden behoren; de sociale groepen waarvan de problemen in de
literatuur te berde gebracht worden ; de uitdrukkingswijze (conventioneel, oorspronkelijk, esoterisch) ; het sociaal prestige van de schrijver
en de factoren die het bepalen (het beroep, de roem, de steun van een
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hooggeplaatste) ; de omvang van het publiek (gesloten of ruime kring)
de aard van de kritiek (godsdienstig, ethisch, esthetisch) 5.
Om dit alles aanschouwelijk te maken, haalt Fugen voorbeelden aan
uit de geschiedenis. Hij toont bijv. aan, dat de middeleeuwse schrijver
evenals de 17de-eeuwse Franse literator het maatschappijconforme type
vertegenwoordigen, dat de sociaal-culturele structuurveranderingen die
zich in de 15de en de 18de eeuw voordoen, bun weerslag hebben op
de literatuur, waar nu het maatschappijcontraire type overheerst, en
dat met de romantiek het maatschappijafgewende type doorbreekt, dat
zich bewust wordt van een onoverbrugbare kloof tussen literatuur en
maatschappij . Hoewel Fugen, op een uitzondering na, historisch-chronologisch te werk gaat, beweert hij met klem, dat het niet zijn bedoeling
is de opeenvolging der feiten aan te tonen, maar wel op de herhaling
van dezelfde processen te wijzen, die aan zijn typologie ten grondslag
liggen ; hij wil meteen bewijzen, dat de functionele verandering van
de literatuur met de structuurverandering van de tnaatschappij gepaard
gaat. Ondanks zijn waarschuwing kunnen wij ons echter niet van de
indruk ontdoen, dat zijn uitvoerige verantwoording van zijn typologie
de schijn heeft een eerste, bescheiden aanloop te zijn tot een sociologische literatuurgeschiedenis. Aangezien t.a.v. dezelfde sociale structuur
de literatuur uiteenlopende functies kan vervullen, hadden wij het ook
wenselijk gevonden, dat hij een voorbeeld gaf van verschillende integratievormen van de literatuur aan een bepaalde sociaal-culturele structuur,
bijv. die van onze huidige consumptiemaatschappij.
Dit is evenwel een opmerking van ondergeschikt belang. Met zijn
degeli jke studie heeft Fugen de weg gebaand voor de vruchtbare ontwikkeling van een wetenschappelijke discipline, die, in samenwerking
met de literatuurwetenschap en de literaire vertakkingen van de andere
humane wetenschappen, het juiste begrip van het literair verschijnsel
slechts ten goede kan komen.
R. HENR,ARD

j Cf. H. N. FUGEN,

Die Hauptrichtungen der Literatursoziologie zind ihre Methoden,

pp. 166 en 167.
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IN MARGINE
EEN VERLOREN GEGANE NEDERLANDSE BEWERKING
VAN EEN KEULSE 'BOERDE' UIT DE 15DE EEUW
De Index librorum prohibitorum van 1570, gedrukt bij Chr. Plantijn te
Antwerpen, zal wel altijd voor hen, die geinteresseerd zijn in de geschiedenis
van het 16de-eeuwse boek een intrigerend objekt blijven. Tegen welke edities
van welke werken precies had de censuur nu onoverkomelijke bezwaren, waarbij
men zich in gemoede kan afvragen of de tijdgenoot gretig dan wel beangst
onmiddellijk kon invullen wat wij nu zo naarstig trachten te achterhalen. Zeker
als men zich bezighoudt met de samenstelling van een overzicht van de produktie
van de Antwerpse drukker Jan van Ghelen jr. (noon van de postincunabeldrukker van die naam), wiens adres ons bekend is uit drukken van ca. 15501608 , levert deze Index nogal wat problemen op : tien maal wordt hij daarin
met name genoemd, terwij l hij van minstens zes andere werken voor 1570 (ook)
edities bezorgde. En dit schenkt hem thans de voor ons niet meer zo twij f elachtige eer de bij de overheid impopulairste drukker te zijn, tenminste, vergeleken met het aantal keren dat zijn collega's genoemd worden. Nu is er wel het
een en ander van de genoemde titels met enige zekerheid te determineren, zoals
Chr. Sepp in 1889 heeft gedaan 2 Toch blijf t er nog genoeg over om bedachtzaam in het achterhoofd te prenten, teneinde het toeval de kans te geven
behulpzaam te zijn.
,,Ook deze titel is mij niet nader bekend geworden.", moet Sepp schrijven als
hij is aangekomen bij het volgende werk: „Van de vier Vrijers die toe Cole
alle ee vrouwe vrij den, bij Jan van Ghele." 3 . En ook tachtig jaar later wordt
men weinig wijzer als men op zoek gaat in de bibliotheken van Noord en Zuid
naar deze monomane vrij ers : exemplaren blijven vooralsnog onvindbaar. Wel is
er thans een nieuwe vermelding voorhanden uit de 16de eeuw, die er van getuigt
dat dit werk in ieder geval voor 1570 in de boekhandel leverbaar was. Op
16 maart 1569 gaf Alva opdracht lijsten op te maken van het boekenbezit in de
boekwinkels, waarvan er ons een aantal zijn overgeleverd. Het was de beruchte
inquisiteur Petrus Titelmannus zelf die van 16 tot 18 maart to Kortrijk de
inventaris opstelde van de voorraad die hij aantrof in de winkel van Antheunis
Ghemmaerd alias Schrieveyns en ten huize van diens broer Rogier, en daarop
A. ROUZET, Adresses d'imprimeurs, libraires et editeurs belges des XVeme et XVleme
siecles, in De Gulden Passer 40, 1962, p. 151-207. p. 195.
2 CHR. SEPP, Verboden lectuur ; een drietal Indices librorum prohibitorum toegelicht.

Leiden 1889.
3 Idem, p. 260.

Index librorum prohibitorum. Antverpiae, Chr. Plantinus, 1570. In-8°, A-G8 , ex.:
Amsterdam Universiteitsbibliotheek, 283 F 25. fol. {F8)verso (p. 95) .
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komt voor : „Vande vier vryers die to Cuelen vrieden." . Of hij hier een
exemplaar van een andere editie dan die bij Jan van Ghelen, waarvan de Index
spreekt, in handen heeft gehad, is niet te zeggen, wel dat bier o-ngetwij f eld
een uitgave van hetzelfde werk geregistreerd werd. Welk werk ? De titel wijst
in de richting van een stuk literatuur met een volksboekachtig karakter, dock in
Debaenes `De Nederlandse volksboeken' (1951) vindt men niets dat aan deze
titel doet denken. Het blijkt dat, wanneer we eenvoudig de weg der vrijers naar
Keulen volgen, evenzeer voor ons de bevrediging klaarligt, en wel in de persoon
van de Keulse maagd Stynchyn van der Krone. Haar aanschouwelijke demonstraties met vier vrijers voor een verlegen jongeling die nog niet van wanten weet,
zijn ca. 1419 te Keulen op amusante wijze berijmd, en aldaar ook tweemaal
gedrukt met typografisch materiaal uit het atelier van de drukker Johannes
Koelhoff sr. Het is in Nederland geweest dat een exemplaar van de vermoedelijke editio princeps van deze 'boerde' voor het eerst gesignaleerd werd, dank zij
de speurtochten van de Utrechtse bibliothecaris A. Hulshof. Aan het eind van de
eerste v'ereldoorlog bezocht hij de rijke bibliotheek van de beer B. W. G.
Wttewaall te Houten, waar hij onder meer een bandje aantrof met drie Keulse
incunabelen, waarvan hij, samen met J. J. A. A. Frantzen ,in 1920 een tekstuitgave bezorgde . Het gaat ons nu om het eerste drukje in deze band, waarvan
helaas het blad met de titelpagina ontbreekt. Hulshof beschrijft dit exemplaar
uitvoerig in de inleiding bij Frantzens tekstuitgave. Waar het zich thans bevindt,
is niet bekend : het behoorde in ieder geval niet tot het gedeelte van de
Wttewaall-collectie dat aan de Utrechtse universiteitsbibliotheek geschonken
werd". Op grond van het typografisch materiaal wijst Hulshof dit drukje toe aan
Johannes Koelhoff sr., en dateert het rond 29 nov. 1492. In de `Niederdeutsche
Bibliographie' van Borchling en Claussen staat dit exemplaar beschreven onder
nr. 173, overigens uit tweede hand, naar de editie Hulshof en Frantzen '.
Een ander, volledig, exemplaar van deze editie blijkt te berusten in de Houghton
Library van Harvard College te Cambridge (Massachusetts), naar opgave van
Goff, S - 810 . Afgaande op Goff kunnen we vaststellen dat deze incunabel
verder niet beschreven is : hij verwijst alleen naar Borchling en Claussen. Hij
geeft als shorttitle „Stynchyn van der Krone". Dit stemt overeen met de titel

A. VAN AUTENBOER, Onbekende drukken van volksboeken en andere `Deutsche' u erken
in 1 569, in Leuvense Bijdragen 45, 1955, p. 131-145. p. 143. nr. 162.
Drei Kolner Schwankhi cher aus der YVten Jahrhundert. Stynchyn van der Krone,
Der boiffen
f en orden, 7larcol phus. Herausgegeben von J. J. A. A. FRANTZEN and A. HULSHOF.

Utrecht 1920.
A. HULSHOF, Eene belangrilke schenking aan de universiteitsbibliotheek te Utrecht,
in Het Boek 7, 1918, p. 305-317.

De Centrale Catalogus te 's-Gravenhage kent geen exemplaren van dit drukje. Op de
Utrechtse universiteitsbibliotheek bevinden zich wel foto's van dit exemplaar.
' C. BORCHLING and B. CLAUSEN, Niederdeutsche Bibliographie. Gesamtverzeichnis des'
niederdeutschen Drucke his sum Jahre 1800. Neumunster 1931-1936. 2 din.
FR. R. GOFF, Incunabula in American libraries. A third census of fifteenth-century
books recorded in North American collections. New York 1964.
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van de tweede editie van dit werk, gedrukt met hetzelfde typografische materiaal
loch voorzien van andere houtsneden : ,,Vã eyner suverlicher aventure.
Stynchyn vã i der krone. " Hulshof plaatst deze editie in het atelier van Koelhof f s zoon, die na de dood van zijn vader in 1493 het bedrijf voortzette 9.
Het gedicht bestaat uit 91 strofen van ieder 7 regels. De verteller is een
jongeling, die hevig verliefd is op een vrouw, welke echter geen acht slaat op
zijn avances, zodat hij ten einde raad is. Een Keulse maagd, Stynchyn van der
Krone, vangt hem op en zegt hem te zullen demonstreren hoe dit soort zaken
verlopen. Daartoe nodigt zij uit vier verschillende landstreken vier `vrijers' uit,
die haar alien op een verschillende manier trachten te benaderen, terwijl de
jongeling vanachter een gordijn toekijkt. Na of loop vertrekt de jongeling weer
naar zijn geliefde, nu vol inspiratie. Dit verhaaltje, zonder duidelijke pointe,
moet het voornamelijk hebben van het komische geschermutsel van Stynchyn
met de vier vrijers. Dat het aan het slot niet in elkaar zakt, is hoof dzakelij k te
danken aan het drollige optreden van de vierde vrijer, Claes van Rotterdam, die
`Hollands'-sprekend is ingevoerd. Als enige van de vier vrijers is zijn gedrag
niet primair hoofs als wel zeer direkt gericht op erotisch kontakt, hetwelk in de
beschrijving door de auteur gelardeerd wordt met anale grappen. Het is misschien
wel typerend dat een Keuls auteur in de eerste helft van de 15 de eeuw voor dit
nummer een Hollander laat opdraven. Komische of f ekten bereikt hij met hem
vooral door taalproblemen tussen Claes en Stynchyn te scheppen : als Claes
belooft „Ick soude ju maken eyn gude koy" verstaat Stynchyn dat hij haar een
kae wil schenken, en wat moet ze daar nu mee ? Claes doet verder ook niet aan
hoofse fratsen maar wil meteen onversneden sex : „Och were yu roeckskyn voir
ontkneuf f t, I Dat ick yu memskyn sugen moecht, Here got, dat wer my so gude
genoecht." En de spraakverwarring gaat door ; als Claes zegt dat hij haar f eestelijk zou ontvangen in zijn bed, verstaat zij v? sten = winden laten : „`Jech, Claes,
wulde yr f ij sten and doin also, Wanne yr slaif f en sult by myr ?' " 10. Het is
vooral hier dat we nieuwsgierig kunnen zijn naar de bewerking in het Nederlands. Hoe werd de dialoog tussen Claes en Stynchyn bewerkt voor een Nederlandstalig publiek ? Dat de bewerking in ieder geval goed slaagde, lijkt de
plaatsing op de Index wel uit te wij zen ; het verhaal bevat verder geen elementen
die aanvechtbaar lijken voor de overheid, tenzij de bewerker dingen toevoegde,
die niet in het origineel voorkomen. Maar verder speculeren is zinloos. Duidelijk
is dat Jan van Ghelens editie „Van de vier Vrijers die toe Cole alle ee vrouwe
vrijden" iets zoniet alles te maken moet hebben met de Keulse Stynchyn van der
Krone, wier wijze lessen aan het eind van de 15de eeuw tenminste tweemaal op
de drukpers gelegd werden.
1

I

HERMAN PLEIJ

Editie Frantzen en Hulshof (1920), Einleitung p. [III).
Editie Frantzen en Hulshof (1920), P. 23 strofen 78-79 ; p. 24 strofe 84 ; p. 24-25
strofen 85-86.
10
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BIJ 8 TOEGEVOEGDE PAGINA'S UIT DE BLOEM-HOF VAN 1608

In hun uitgave van Den Bloem-hof van de Nederlantsche leught die in 1955
voor de stichting 'Onze Oude Letteren' verscheen, gaven Van Dis en Smit als
teksten 1-99 die gedichten die ze – in dezelfde volgorde – in de Bloem-hof van
1608 1 aantrof f en ; als 100-121 werden gedichten opgenomen die niet in A,
maar wel in de Bloem-hof van 1610 2 te vinden zijn. Van Jan Siewertsen Colm
werden 18 specimina niet afgedrukt die voorkomen in Den bloeyenden Meywaghen . Argumenten voor het weglaten van deze gedichten kunnen we lezen
in de inleiding waar op p. XV wordt gezegd dat de uitgave leesbaar moest
blijven en dat daarom niet alle produkten van Colm werden opgenomen 4.
Met een zestal andere gedichten uit A is ook iets aan de hand in de editie
van Van Dis en Smit. In de verantwoording konstateren zij op p. XVIII dat in A
tussen p. 24 en 25 4 bladzijden 5 zijn toegevoegd, genummerd 21, ??, 23, 24,
en dat een tweede viertal is geplaatst tussen p. 32 en 33 ; dit draagt als paginering 33, 34, 35, 36. Op p. XIX van de inleiding lezen we dat de teksten
van I ook in B voorkomen en dat ze niet onder de no's 1 -99 staan ; de gedichten
uit II werden in 1955 niet uitgegeven omdat ze door uitgever Pers in 1610 niet
in B overgenomen werden ; andere redenen geven Van Dis en Smit niet op.
Waarschijnlijk waren zij van mening dat I en II niet tot A gerekend mogen
worden ; deze veronderstelling vindt steun wanneer ik zie dat in de varianten
op p. 212 wordt gezegd dat de gedichten 104, 105 en 106 (die dus ook in A
op I staan) alleen in B voorkomen. Wanneer we dit alles weten, kunnen we ons
wel afvragen om welke reden Van Dis en Smit dan wel de Arent van I, die
immers niet in B werd afgedrukt, op p. 181 overnamen.
I en II zijn inderdaad toegevoegd : bekijken we de struktuur van de eksemplaren van A, dan zien we dat A is opgebouwd uit katernen van 8 bladzijden
katern A : eerste 8, ongenummerde pp.
katern B: p. 1-8
katern C: p. 9-16
katern D: p. 17-24
katern F: p. 33-40, etc.
Met opzet sloeg ik katern E hier over, want dit schijnt de enige uitzondering te
zijn : na ES tref f en we immers nog 6 bladzijden aan die tot E gerekend moeten
1 Hier verder als A aangeduid.
Hier verder als B aangeduid.
3 Den bloeyenden iMey-waghen vormt het laatste deel van B. Onder de weggelaten
verzen bevindt zich een naamdicht waarin Jan Sievertsen van Calm te lezen valt, gevolgd
door de spreuk Bemint de waerheyt.
Van Dis en Smit hebben niet veel waardering voor Colms dichterlijk werk : op p. VI
noemen zij hem een terecht vergeten dichter.
^ Hier verder als I aangeduid.
6 Hier verder als II aangeduid.
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worden, omdat pas daarna F aanvangt. Katern E zou dus bestaan uit p. 25-32
+ - I + - II = 16 bladzijden. Op I vind ik aan de voet van de bladzijden 21
en 23 de katernmerken E en E2. In alle eksemplaren die ik raadpleegde, vie! het
me op dat op p. 25 achter gedrukte E met inkt het cijfer 3 was bijgeschreven en
dat op p. 27 en 29 respectievelijk E2 en E3 met inkt veranderd was in E4 en E5.
Dit kan tot geen andere konklusie voeren dan dat p. 25-32 beschouwd moeten
worden als de oorspronkelijke katern E. De delen I en II zijn later hier rondomheen aan toegevoegd, waarbij het uiteraard eenvoudig was om bij het drukken
van I de katernmerken E en E2 aan te brengen, wat weer met zich meebracht
dat op het oorspronkelijke katern E korrekties aangebracht moesten worden.
I en II zijn bovendien geen 4 afzonderlijke vellen papier : p. 21/?? en p. 3 5/36
vormen een geheel, evenals p. 23/24 en p. 33/34.
Dat I en II later zijn tussengevoegd kan men ook zien aan de custodes op
p. 24 en 32 : deze verwijzen niet naar het begin van I en II, maar naar
p. 25 en 33.
De drie gedichten die op I zijn afgedrukt, De Goddin der Goddinnen, Als
de Godt der minnen en Die de guide Son braveren, zijn alle voorzien van de
naam Fontain, evenals het tweede van II, Ghy die de cracht der minnen 7 ; de
beide andere van II, Ghy die min Bert end sin en 0 laden o bitter laden,
zouden, gezien bun inhoud, ook van de hand van de Amsterdamse medikus Jan
Fontein kunnen zijn g.
Uiteraard kan men, niet beschikkend over verdere gegevens, slechts spekuleren
over het waarom van deze toevoeging. Waarschijnlijk wilde Pers de 6 gedichten,
waarvan er dus 4 zeker van Fontein zijn, per se in zijn bundel opnemen ; ze
zijn bij het zetten en drukken aanvankelijk misschien vergeten of, wat waarsch jnlijker lijkt, ze kwamen pas bij de drukker binnen Coen de andere gedichten
al gedrukt waren. Misschien waren ze wel zeer recentelijk door Fontein geschreven : Pers nam in de Bloem-hof wel meer nieuwe oogst op, zoals het gedicht
dat door Van Dis en Smit als no. 81 werd afgedrukt, dat immers werd geschreven bij gelegenheid van de ondertrouw van Gillis Tatspil 9 en Sara lacobs die
op 3 mei 1608 geschiedde.
Dat Pers I en II rond katern E opnam, is te verklaren : dit is het enige katern
dat opent met een nieuw gedicht en waarvan het einde samenvalt met het slot
van een gedicht ; in alle andere gevallen loopt er een vers over van het ene
katern naar het andere. Ook aan het einde van de Bloen-ho f van 1608 pasten
de zes gedichten niet : ze zouden dan immers hebben gestaan na het ScheydtPas wanneer men II onder ogen heeft gehad, kan men p. XV van de uitgave van 1955
(„De naam Fonteyn komt acht keer voor") rijmen met p. XIV (,,Van Johan Fonteyn zijn
no. 53, 55, 68, 75, 104, 105 en 106"), waar slechts zeven gedichten van F. vermeld worden.
Misschien moeten we in de slotregel van Ghy die mijn hert end sin, luidend „Ons
liefden vierich croont", een toespeling lezen op de spreuk van de Leidse rederijkerskamer
die „In Liefden vyerich" luidde (vgl. b.v. in I. VAN GERWEN, Nootwendich Vertoogh, Der
alleen-suyverende Springh-Ader ..., Haerlem 1614) .
y Archief Amsterdam : Tayspil. Het lidwoord van de negende regel van dit gedicht
maakt dan ook geen deel uit van het akrostichon, wel de eerste letter van ys.
202

Liedt dat de bundel duidelijk of sluit. Wel zouden de 8 pagina's van I en II
opgenomen kunnen zij n middenin een katern, t.w. tussen p. 52 en 53 of tussen
p. 60 en 61, waar immers ook geen gedicht gebroken zou zijn.
Pers wilde dus de zes gedichten in A opgenomen zien, wat ook al blijkt uit
het felt dat hun beginregels in het register werden vermeld. De veranderingen
in de katernmerken die nu noodzakelijk werden, stonden dit niet in de weg.
Het leek me nuttig om — veertien jaar na de uitgave van Van Dis en Smit -op deze gedichten to wijzen, met name ook op de drie die in 1955 niet meer
werden opgenomen.
G. R. W. DIBBETS
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EEN NIEUW GETUIGENIS OVER HADEWIJCH UIT DE 17e EEUW
De getuigenissen over Hadewijch zijn, zoals bekend, zeer zeldzaam. Wat ons
bereikte is bovendien van een zodanig schraal gehalte, dat towel Hadewijchs
historische gestalte, als het voortleven van haar werk in latere eeuwen, in de
nevelgebieden van ons literair-historisch landschap thuishoren. In de loop van
de 16e eeuw zinken haywighen boeken die sin voer doeghen gods gheprue f t 1
schijnbaar voor goed in de vergetelheid.
Als einde 1622 de bekende historicus Miraeus door de Bollandist Heribert
Rosweyde om inlichtingen over een beata Hadewige de Antverpia wordt verzocht,
moet hij twee keer een negatief antwoord geven : over haar en haar werken had
hij nooit jets vernomen Aanleiding hiertoe was een Hadewijch-handschrift (de
huidige codex C) uit de bibliotheek van de Bollandisten dat op het perkament
op de binnenzijde van het voorberd een notitie bevat van 17de-eeuwse hand (en) .
Die aantekening dient volgens Van Mierlo voor 1622 to worden gedateerd 3.
Ze zou er Rosweyde toe gebracht hebben zijn overigens onvruchtbaar gebleven
– hagiografische opsporingen naar Hadewijch aan to vatten. Precies een jaar
voor het verloop van deze briefwisseling overleed in Antwerpen een man die
hoogstwaarschijnlijk al even nieuwsgierig moet geweest zijn als het geleerde duo.
Pater Alexius van Brussel, kapucijn (t 15 nov. 1621) , had Hadewijch ook
gelezen. Onder de handschriften van de Gentse Universiteitsbibliotheek wordt
van hem een Schala Anagogica bewaard (sign. : 268) waar, in de lijst van de
Authorum nomina quae praesenti hoc libro citati supt..., de naam Hadewiga voorkomt. In zijn monumentale geschiedenis van De KapucUnen in de Nederlanden
en het Prinshisdom Luik, een typisch voorbeeld van een werk dat de literatuurhistoricus, zeer ten onrechte, zelden of nooit ter hand neemt, heeft P. Hildebrand
hieraan bekendheid gegeven 4 . Vermoedend dat aan Alexius' bronnenlijst ook
wel een en ander in het traktaat zelf zou beantwoorden, maakten wij nader kennis
met het handschrift. Tweemaal zijn wij op een tekst gestoten die uit de zgn.
school van Hadewijch stamt, en door Alexius uitdrukkelijk aan de Brabantse
mystica wordt toegeschreven. De volledige titel van het hs. luidt :
Schala anagogica / in qua, quicquid univer/sa vitae internae exercitia /
(etiam Spritualissima) / attinet, ordine quo me/lius fieri potuit suc/cincte
d escribitur / universa ex prec/ipuis Spirituali/hus authoribus / ad Dei
gloriam / et maiorem corn/moditatem / in unurn collecta. / A.V.P. Alexio
Bruxell. sacerd. capucc.
1 Uit een getuigenis van Jan van Leeuwen. J. VAN MIERLO in zijn Hadewiich. Visioenen,
II. Inleiding, Leuven-Gent-Mechelen, 1925, blz. 137. Een uitstekend overzicht over het
voortleven van Hadewijchs werken leest men bij N. DE PAEPE, Hadewijch, Stro f ische Gedichten. Grondige studio van een middelnederlands auteur, Gent-Leuven, 1968, dl. I,
blz. 6-12.
2 VAN MIERLO, o.c., blz. 129-130. De brieven van Rosweyde zijn verloren gegaan.
o.c., blz. 128. Terecht in tegenstelling tot De Vreese die haar rond 1630 situeerde.
4 Antwerpen, 1945-1956, dl. VIII, blz. 477.
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Het schrijven werd aangevangen op 28 mei 1600 (cfr. bovenaan de titelbladzijde), en beeindigd op 5 maart 1601 (blz. 504). Geschreven in een slordig en
derhalve vaak moeilijk leesbaar gotisch cursief schrif t bevat het kalfslederen bandje (in 8 °, papier) 504 genummerde bladzijden, die voorafgegaan zijn door een
tekening van de schala (uit een landschap rijst een ladder van dertig trappen op,
die reikt tot bij de in Hebreeuwse letters neergeschreven naam van God. Elke
trap krijgt een naam), het titelblad, een openingsgedicht, de reeds genoemde
bronnenlijst en een inleidend gebed (0 Trinitas superessentialis...). Na blz. 504
volgen nog een approbatie van Columbanus Vrancx, abt van de St.-Pietersabdij
te Gent 5 , en een zeer verzorgde alfabetisch geschikte tabula (blz. 505-532,
evenwel niet gepagineerd). Zowel de approbatie als de 'afgewerktheid' kunnen
erop wijzen dat het hs. persklaar was. Het is echter niet geweten of er drukplannen hebben bestaan. Mystieke lektuur werd toen trouwens vaak in handschrif t onder de kloosterlingen verspreid 6, waarbij de approbaties als waarborg
voor ortodoxie moesten dienen.
Het traktaat kwam tot stand in de periode van mystieke hoogkonjunktuur die de
jonge Zuidnederlandse kapucijnengemeenschap rond de eeuwwisseling doormaakte en tot de buitennissigheden leidde waartegen eerst de orde zelf, en later de
Spaanse Karmeliet Hieronymus Gracian zouden optreden . In 1594 onderwierp
een Cerenzoniale de lektuur van Tauler, Suso, Ruusbroec, Herp en de Theologia
Gef manica aan voorwaarden die klonken als een verbod. De kapittels van de
daaropvolgende jaren laten soms een minder vaste stem horen, maar in oktober
1600 werd de vrije lezing van Ruusbroec, Herp en Tauler nog verboden, en in
januari van hetzelfde jaar had het kapittel van Antwerpen sterk aangedrongen
op de broederlijke eenheid met het verbod de benamingen spirituales en ceremoniales, waarmee resp. de voor- en tegenstanders van de mystiek elkander bedachten, nog langer te gebruiken. In een dergelijk klimaat duikt vrank het
werkje van de spiritualis Alexius op : het bevat exercitia etiam spritualissima uit
de praecipuis spiritualibus authoribus waaronder het gewraakte trio niet de
geringste plaats inneemt b . Alexius van Brussel was zelf het middelpunt van
allerlei wondere verhalen, en bovendien lange jaren als socius van de magister
j Hanc scalam anagogicam con f ormem sacrae scripturae, doctrinaeque sanctorum patrum
admodum idoneam et utilem censeo ad hominis interni perfectam justi f icationem.
6 Zo hebben b.v. Benedictus van Canfeld en Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch
hun werken laten publiceren om een dergelijke onkontroleerbare cirkulatie of te remmen.
Cfr. vooral P. HILDEBRAND, Uit de voorgeschiedenis van het Quletisme. Dwalingen hi;
de Nederlandsche „Perfectisten" volgens Geronimo Gracian, den vriend van S. Teresia, in
Ons Geestelijk Erf, VI (1932), blz. 60-72, 183-193 ; ID., Les premiers capucins belges et
la mystique in Revue d'ascetique et de mystique, XIX (1938), blz. 245-294 ; J. ORCIBAL,
La rencontre du carmel theresien avec les mystiques du nord, Parijs, 1959.
S Benevens het drietal en talrijke kerkvaders vermeldt en citeert Alexius nog Angela
de Foligno, de Nubes Ignorantiae (the Cloud of Unknowing), de Margarita Evangelica
(de Peerle) , Blosius, Brigitta, Campensis ( Thomas a Kempis) , Catharina van Genua,
Dionysius Carthusianus, Gerlach Peeters, Hadewijch, Joannes Affliniensis ( Jan van Leeuwen), Petrus Godefridi (Frans Vervoort), Suso en Theresia van Avila. Merk de afwezigheid van Jan van het Kruis en Benediktus van Canfeld wiens Regle de Perfection reeds
zeer vroeg in hs. verspreid was.
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bij de vorming van novicen betrokken. Zijn Schala is dus wel een bijzonder
verrassend dokument 9 ! Men mag echter niet uit het oog verliezen dat, spijt
alle of f ici^ele indijking, de mystieke stroming zeer sterk was, en vanaf 1603 zijn
er duidelijke tekenen dat de strekking van de spirituales het zou halen. De aanvallen en verdachtmakingen zouden nu nog enkel van buiten komen (Gracian) .
Zeer schools van opzet bespreekt de Schala, vertrekkend vanuit de lezing of
lectio (le trap) zowat alle aspekten van het geestelijk leven, dat over dertig
trappen in de excessus fruitivus (Ruusbroecs „ghebrukelijc overladen" ?) uitmondt. Niet elke trap krijgt evenveel aandacht : aan de meditatio (4e trap) en
de contemplatio (16e trap) warden telkens bijna 200 blz. gewijd, wat de
disproportie binnen het werk duidelijk laat uitschij nen. Een neiging tot systematisatie is evenwel sterk voelbaar, en de verleiding is groot om aan te nemen dat
het boekje de neerslag is van onderricht.
Hadewijchs naam komt voor de dag bij de beschouwingen over de 15e trap
(tertium lumen vitam contemplativam praecedens), en de 19e (vulnus amoris).
De leer over de drie lichten die het schouwende leven voorafgaan (trap 13
tot 15) is letterlijk overgenomen uit de bekende Latijnse vertaling van Herps
Spieghel der Volcomenheit (cap. LVIII, ed. Verschueren, blz. 361 e.v.), die in
1586 te Rome verscheen, met de titel Theologiae Mysticae libri trey (blz. 578581) . God openbaart zich aan de ziel als een licht dat voorkomt als een
duisternis, een stilte en een niets, evenveel wijzen om Gods onbereikbaarheid
voor de ken- en streefvermogens van de mens uit te drukken. Voor de beschrijving van de drie lichten doet Alexius, in navolging van Herp trouwens, een
beroep op de ervaring : Hec tria (lumina) in unum conveniunt, grout scire
pote.ci, qui expertus est, non al/tern qui hec legit aut scribit (Schala, p. 256 ;
Theol. Myst., blz. 579) . De kapucijn voegt eraan toe dat enkel Ruusbroec,
Tauler en Herp over deze verlichtingen spreken, waaruit moet blijken dat niet
elke mens doorheen die ervaring de contemplatie moet bereiken. In een appendix
weidt hij echter verder over dezelfde trappen uit en roept hij voor het derde licht
het getuigenis van Hadewijch in. Ruusbroec, Tauler en Herp zijn dus toch niet
de enigen die over de zaak spreken ! Deze kleine redaktionele inkonsekwentie
zou een aanduiding kunnen zijn dat de appendix tot een latere redaktie van de
Schala behoort, of minstens het slordig resultaat is van een latere inlassing. Op
blz. 262 lezen wij in een nogal bevreemdend Latijn
De divino hoc, tertio vitam / contem plativam praecedens (!) lumine :
scribans / Hadewiga, tractat in hunc modum.

Wat volgt is niets minder dan een parafraserende vertaling van het 27e mengeldicht uit de zgn. school van Hadewijch. Wij laten haar hier vergezeld gaan van
9 Over Alexius van Brussel : P. HILDEBRAND, De Kapucijnen ..., dl. I, blz. 312-313;
VII, blz. 38 ; VIII, blz. 471, 477 en 724 ; IX, blz. 347.
10 Et quia omnes authores... prae f atorum luminum mentionem non faciant, uno solo
Rusbrochio, Harphio et Thaulero exepto, credendum hint etiam est, omnes ad vitam contern plativam per hanc viam prae f atorum luminum non pertrahi.
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de middelnederlandse tekst 11 . Zintekens die wij ter verduidelijking toevoegen of
wijzigen plaatsen wij tussen haak j es. Waar onze lezing twijfelachtig is staat een
vraagteken.
Een edel licht lichtet in ons fijn
Dat wilt altoes dat wij hem ledich sijn
Die puere vonke, dat gensterkijn,
Die levelicheyt der zielen mijn,
Dat enech altoes met gode moet sijn,
Daer lichtet god inne sinen eweghen scijn.
blz. 262

Nobile quoddarn lumen in nobis res/plendet,
in de rand
quod ociositatem exigit con/tinuam :
Hadewiga Seraphica
In scintilla resplendet Delus animae purissima,
que merito (?) ip / si uniri deberet semper.
Dat es verborghen in ons binnen ;
Het en can redenne noch sin versinnen
Niet anders dan met bloeter minnen.
Si sijn overformet diet bekinnen
Overnatuerleke vter vonken van binnen
In een godlec eenvoldich kinnen.

Hoc rpsum lumen / in nobis absconditum est,
illudque nec I cogitat, nec imaginatur,
aliud enim / non novit, quam Deo uniri amore pu/rissimo, (. )
qui trans/ormati sunt quod dico / intelligunt,
et ij soli me possunt capere ; (.)
De toeual der menichfuldicheit
Benemt ons onse eenuldicheit,
Also sente ian ewangeliste seit
Dat licht lichtet inder demsterheit,
Ende niet en begrijpse dies lichs claerheit
In hare die donckere deemsterheit.

blz. 263

Ut S. Joannes in quit,
lux lucet // in tenebris,
nec luminis corn prehen/dit claritatem, (.)
Waren wij comen to desen lichte,
So waren wij ledich in sijn ghesichte
Van alre wise, van alre berichte,
Van alre storien, van alre ghedichte
Jn een afgrondich onghestichte
Saghen wij dan dat licht inden lichte.

ad hoc si lumen / nos pervenissemus,
in ipsius staremus / ociosi conspectu
et in interminabili abys/so
lumen videremus in lumine.
11

Hadewijch. 1Vlengeldichten.

Uitgegeven door

J.

VAN MIERLO, Antwerpen-Brussel-Gent-

Leuven, 1952, blz. 138-140.
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Scamt v, ghi die langhe hebt ghescenen,
Dat v so langhe moet toeual menen
Ende onghewesent altoes cruept henen.
Mochte eenuoldicheit v in hare ghewenen
Datse v met haren lichte hadde ouerscenen,
So bleefdi van beelden, van formen ongherenen.

Pudeat 1 o vos quoquot estis,
exterioribus qui / inheretis,
et hinc merito in ijsdem in / essentiati crepitis.
Divina aliquando, / in vobis, si lux luxisset,
imaginibus / et formis iam esselis liberi : (.)
Ghi moecht v seluen zere versien
Dat ghi dat licht soeket buten met pertien
Ende in v gheel es ende v gheheel wilt vrien.
Wilde derre philosophien
Sijn meester, sone mogdi u selfs niet lien
Noch niets achten, maer alles vertien.

Qua / propter unde vos pudeat(.)
habetis, quod / lumen exterius queritis partibus(,) /
in vobis quod tames est inlegrum, et / solos vos cupit, (.)
modo philosophari prae / sumpseritis.
Ay, deus, hoe grote edelheyt
Es dese vrie ledicheyt
Daer van minnen minne al ontseyt
Ende niet en soect buten haers seluesheyt,
Alse si die eweghe salicheyt
Hevet besloten in hare enicheit.

0 Deus omni/potens, quam magna nobilitas
est / libera hec ac Pura ociositas,
ubi amore / amor omnia respuit,
nihil extra divinum / tuum pati quidquam desiderans, (.)
Tot zover het 27e mengeldicht. Het citaat loopt echter door met enkele verzen
uit het 26e mengeldicht. Moet de oorzaak hiervan gezocht worden in de tekst
die Alexius voor zich liggen had, of stamt dew nogal verrassende volgorde van
hem zelf ? In vv. 13-16 van de middelnederlandse tekst lezen wij
Daer werden si alle wisen quite
Ende veruremdet van allen ghelike :
De arme van gheeste in eerdrike
Houden van rechte dese vite.

Alexius' citaat luidt
revera (?) / tales qui sunt hi sunt pauperes spiritus /
utpote, qui in omnium ignorantia
vitam / ducunt securissimam,
in qua et sensus et / sensibilia et intellectus et intellectualia //
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Hier breekt het citaat plots af want onmiddellijk volgt bk. 266 en niet blz. 264
zoals te verwachten vie!. In de Tabula wordt driemaal naar de ontbrekende bladzij den verwezen 12 . Uit de opbouw van het handschrift kan men vender nergens
afleiden dat het blad op een of and'ere wijze zou verwijderd zijn. Kennelijk gaat
het hier om een vergissing begaan bij het afschrijven 13.
De leer over de minnewonde (vulnus anzoris r- trap 19) moet het slechts met
een korte aanhaling uit Hadewijch stellen. Alexius' diagnose van de liefdewonde
bestaat hoofdzakelijk uit een aaneenrijgen van citaten. Op blz. 413 leest men
Cor eliam eo t1uod to;zl late aperium
es, ex prae f ata scilicet expansions leditur

in de rand :
14

et vulne'ral ur, et wide 1':-i lniis oritur
amoris, (.) est tames quod lumen spiritus,
aniynaque lesio;?em patiantur amoris
ti/st/tia/n tamell lion habent, nec of flicllol?es, quid (1!t 111;/uit 1larphlus) ainoJ'1s 1'lilneratie dulciss1ma passio est,
SC
Z1clli: a 7Oe1: a. (. 3 tl "lio 1'em
hoc 1.f1
12c1 e magis quis 1'u111erarlls est, e0
d iilclus stmt;ls (?) est. V ulneratus autem
illo dat 'ui alet ^l! (: ^) (✓ ootlne colt1ne //
blz. 414 Domine undas gratiae tins (") . Et alius
(') recede a is follllne t/U1a ;lOf poss11m
szsstil?cre milltltzidinein dulcedinis tue C').

Vulnus amoris 1inde

Harphius
Had e aciga

Ef rem
1. ROgemnis B. Francis, socites

De Hadewijch-tekst kan o.i. het best in verband gebracht worden met v. 6 van
het dertiende mengeldicht
Hare (d.i. van de minne) seerste wonden is al ghenesen

Quo zero hoc 1'ulni-re magis quis vulneratus esr, eo dulcius sanatus est.

De tekst uit Herp waarvan de teksten van Hadewijch, Efrem, Roge'rius, en vender
nog Ruusbraec a.h.w. een illustratie zijn, stamt weer uit de Spieghel der IUoIcomenheit (ed. Verschueren, blz. 259, r. 23-27).
Beide nieuwe getuigenissen leren ons helaas niets bij over de persoon van
Hadewijch, tenzij misschien de benaming Hadewiga Seraphica die in de rand bij
het eerste citaat is aangebracht, aas wordt voor verbeeldingrijke vorsers. Op de
viaarde van de aanhalingen valt ook al iets af te dingen : het gaat tweemaal om
Claritas que sancta Trinitas 264, Tactus spiritus Sancti quid 264, Tactus spiritus
Sancti acomprehensibilis intellectu creato 265.
Dit betekent nog iiiet noodzakelijk dat het bier om geen autograaf zou gaan. Alexius
kan ook een kladontwerp van zijn Schala foutief overschrijven. Het gedateerde naschrift
waarin hij op blz. 504 zijn traktaat aan het oordeel van de kerk onderwerpt, is van de hand
waarmee het hele handschrift is neergeschreven. Dit is op zijn beurt echter geen afdoend
bewijs ten gunste van een autograaf.
De vorige trap (18e) was de expansio Gordis, waaruit de voorstelling van het hart dat
door de liefde gekwetst wordt vanzelf voortvloeit.
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verzen uit de zgn, school van Hadewijch ! Hierbij mag men evenwel niet vergeten dat de mengeldichten, naar wij weten, minstens drie keer samen met het
autentieke werk van Hadewijch worden overgeleverd (B, C, en hs. 385 II v. h.
Ruusbroec-Genootschap) . De mogelijkheid dat Alexius een volledige codex
gezien heeft is dus niet uit te sluiten.
Belangrijk blijft in elk geval het felt dat deze gedichten bij de aanvang van
de zeventiende eeuw nog werden gelezen, en de naam Hadewijch in de mystograf ie nog gold als een autoriteit. Alexius' citaten verlenen aan de mystieke
literatuur die door de kapucijnen in die periode is voortgebracht een nieuwe
dimensie, waarmee terdege zal moeten rekening worden gehouden, daar men bij
de analyse van die teksten vroeger geneigd was de invloed van Hadewijch a priori
uit te sluiten. Er zijn trouwens ernstige indikaties voorhanden dat Alexius als
Hadewijch-lezer Been witte merel was. Wij hopen hierop later te kunnen
terugkomen.
K. PORTEMAN
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AVERECHTSE LITERAIRE VOORLICHTING IN HET BUITENLAND
Zij wie de internationale spreiding en bekendmaking van de Nederlandse letteren
ter harte gaan, hebben sinds W.O. II zeker redenen tot -- een voorzichtig
optimisme gekregen : towel op het stuk van vertalingen als op dat van de
informatie werden, dank zij lovenswaardig prive-initiatief of meer systematische,
in het beste geval van off iciele zij de gepatroneerde aanpak, de j ongste j aren
verheugende resultaten geboekt. In elk geval schijnt de onzalige tijd voorbij dat
het buitenland zich nog kon permitteren de literatuur der Nederlanden zonder
meer te ignoreren ; meer en meer daarentegen krijgt die thans in algemene
literatuuroverzichten en ref erentiewerken de plaats ingeruimd waarop ze als
waardevolle en originele bijdrage tot 's werelds cultuurpatrimonium recht heef t :
denken we maar aan Cassell's Encyclopaedia of Literature of aan de standaardwerken uit de Pleiade-reeks, al zijn daarnaast reeds vele andere gelijkaardige
publikaties te noemen ook uit andere taalgebieden.
Onze verwachtingen waren dan ook hoog gespannen, Coen we de nieuwste
Franse, onder de leiding van Philippe van Tieghem samengestelde literatuurencyclopedie, de Dictionnaire des Litteratures (Paris, Presses Universitaires de
France, 1968, 3 dln.), in handen kregen, vooral daar reeds bij een eerste vluchtig
doorbladeren van deze compact gedrukte dundrukeditie - ruim 4000 blz. ! bleek dat de letteren van Noord en Zuid er in zeer royale mate in vertegenwoordigd waren. In het woord vooraf van de hoofdredacteur konden we trouwens
vernemen dat de uitdrukkelijke bedoeling voorgezeten had het Franse publiek
uitvoerig in te lichten nopens die Europese en buiten-Europese literaturen waarmee het minder of helemaal niet vertrouwd was, en dat daartoe bij voorkeur
beroep gedaan werd op buitenlandse specialisten, in ons geval Dr. Jacques
Plessen, „charge de cours a 1'Universite d'Utrecht" - in de Franse taal- en
letterkunde, maar dat wordt niet vermeld - en destijds eerste lector Nederlands
te Straatsburg. Ons hierdoor gewekte vertrouwen werd nog versterkt door een
speciale „Note concernant la litterature neerlandaise", die op de Introduction
volgt, en waarin nadrukkelijk de fundamentele eenheid van onze letterkunde
wordt onderstreept, eenheid die het hele werk door wordt gedemonstreerd door
het consequente gebruik van de term „Nederlands" 1 , ook waar de behandeling
van het Noord- en Zuidnederlandse aandeel in afzonderlijke overzichten gebeurt
een in zijn duidelijkheid en beslistheid, vooral met het oog op Frankrijk, positief
te waarderen standpunt.
Wie dacht daarmee alle nodige waarborgen op zak te hebben voor een objectief-wetenschappelijke informatie, komt helaas bedrogen uit, zodra bij met lets
kritischer blik de welhaast honderden artikels en artikeltjes gaat onderzoeken die
aan onze letterkunde gewijd zijn (de stukjes die daarnaast nog over de ZuidVlaamse auteurs worden dus aangeduid als „romancier (resp. poete) neerlandais
(Belg.) " ; waarom echter een uitzondering werd gemaakt voor Boon (Josef), „ecclesiastique
et auteur dramatique beige de langue flamande" (p. 539) is niet duidelijk (overigens mag
de vraag worden gesteld waaraan de man zijn aparte vermelding te danken heeft) .
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afrikaanse literatuur handelen -- van de hand van Prof. Dr. R. Antonissen -- blijven hier uiteraard buiten beschouwing) : sommige ervan blijken zo slordig te zijn
opgesteld, krioelen dermate van de fouten en vergissingen, dat het bier geleverde
werk niet enkel bezwaarlijk au serieux kan worden genomen, doch zelfs een
ernstige waarschuwing, ten behoeve van de eventuele gebruiker, noodzakelijk
maakt. De ons aanbelangende stof ligt verspreid over de twee historische overzichten : Litterature a l'epoque moderne en Flandre (pp. 1382-1389) / resp.
Hollande (pp. 1826-1833), waarop in deze bijdrage de nadruk zal liggen, enkele
andere algemenere stukken o.m. over RederUkers en Mouvement de Quatre-vingts
het op p. 4283 gesignaleerde over Theatre neerlandais au XVIIe siècle blijkt
echter onder die titel onvindbaar –, en ten slotte tientallen, soms vrij uitvoerige
auteursartikels, gaande van Aaf j es tot Zielens. We zouden vanzelf sprekend onrechtvaardig zijn indien we meteen Plessens werk over de hele lijn als waardeloos
verwierpen : vooral onder de bijdragen over individuele schrijvers zijn er heel
wat in hun geheel aanvaardbaar, en in sommige valt zelfs het karakteriserings- of
synthesevermogen van de auteur te waarderen. We willen hier allereerst de
onbetrouwbaarheid van de feitelijke informatie aan de kaak stellen, zoals die
vooral tot uiting komt in de bio-bibliografische realia, in details van soms – het
zij toegegeven – ondergeschikte aard, maar die in een werk dat zich dergelijk
niveau aanmeet, in elk geval zouden dienen verzorgd te zijn.
Al lag, blijkens de inleiding, bij de samenstelling de nadruk bewust op de
moderne literatuurontwikkeling, toch mag worden betreurd dat een overzichtelijke
behandeling van onze oudere literatuur – van middeleeuwen tot 19de eeuw ontbreekt, waar dit b.v. niet het geval is voor de Scandinavische en ook nog
andere kleinere literaturen : het artikel Flandre opent met een beknopte historische inleiding hoofdzakelijk over 18de en 19de eeuw ; het artikel Hollande
daarentegen vangt eerst na Tachtig aan – dat, zoals gezegd, afzonderlijk wordt
behandeld –, in 1900 nl. Gebrek aan eenvormigheid in de presentatie van de
verschillende nationale literaturen – hier toch wel zeer opvallend, bij na getuigend
van willekeur – zal wel onvermijdelijk zijn in dit soort, door een uitgebreide
staf redacteuren samengestelde werken, doch in het geval van de twee takken
van eenzelf de letterkunde als de onze, bovendien door eenzelf de hand beschreven, verwondert het al meer ; zo vraagt men zich ook af, waarom geboorte- en
overlijdensdata van de Vlaamse auteurs wel, maar van de Hollandse niet vermeld
worden. De rangschikking van de schrijvers naar generaties en genres is vaak
voor kritiek vatbaar, doch vermits dit mede zaak is van subjectieve interpretatie,
gaan we per niet verder op in. Hetzelfde geldt uiteraard voor de selectie der
kunstenaars die voor opname in de overzichten in aanmerking kwamen, al moeten
we wel bezwaar aantekenen tegen de hebbelijkheid regels lang namen op te
sommen – niet zelden van derderangsfiguren –, die bij gebrek aan enige relief
aanbrengende commentaar volkomen betekenisloos blijven : wat moet een butenlander inderdaad met Len A. Duclos, G. D'Hondt, J. Arras, J. C. Schoup,
J. Verschaere, of een G. Van de Wall Perne, R. J. de Stoppelaar, Chr. de Graef,
212

Fr. Tingen, Arondeus, C. Poort en tutti quanti, die hij zelfs in meer dan een
nationaal-Nederlandse literatuurgeschiedenis vergeefs zal zoeken ?
Maar laten we tot de gewraakte onjuistheden overgaan : in het stuk over de
Vlaamse letteren alleen – dat we trouwens het nauwgezetst controleerden telden we er een – zegge en schrijve – zeventigtal ; in dat over de Noordnederlandse werd er wel wat minder bar huisgehouden. Een complete opsomming zou
natuurlijk geen zin hebben, al zou de redactie er ongetwijfeld haar voordeel
mee kunnen doen, doch een leerzame bloemlezing uit beide artikels willen we
de lezer niet onthouden. Verminkte auteursnamen zijn schering en inslag : tot
de meest gehavende Vlamingen behoren Van Duysse (voor: Van Duyse), Van
Laet (De Laet), Heckenrath (Herckenrath), Dorfel (Dosfel), Hammenacker
(Hammenecker), Eekhout (Eeckhout), Franken (Francken), M. Gijssen (Gijsen),
M. Teirlinck (H. Teirlinck), Van Hoogebeemt (Van Hoogenbemt), A. Matthijs
(M. Matthijs), Engelram (Inghelram), Henssen (Hensen), R. van Kerckhoven
(Van de Kerckhove), Bitremieux (Bittremieux), maar ook heel wat Hollanders
kwamen er bekaaid of : zo Van Eeckeren (voor : Van Eckeren), A. Schmeding
(Smeding), C. F. Kelk (C. J. Kelk), Anton Coolen (Antoon C.), H. van Eijck
(Van Eyk), Belcampoo (Belcampo), Clara Lennard (Clare Lennart), Lehman
(Lehmann), Budding (Buddingh'), Margo Minco (Marga M.), Cerrit Kouwenaar (Gerrit K.) , enz. Oak met de geboorte- en overlijdensdata --bij de Vlamingen dan - werd wel erg nonchalant omgesprongen : zo laat schrijver De Born
overlijden in 1893 in plaats van in 1953, bedenkt hij C. Gezelle, A. Cuppens,
F. Verschoren, J. Simons, L. Dosfel, F. Francken, F. Smits, E. W. Schmidt,
L. Verhees, I. Michiels, R. Durant met een foutief, soms eenvoudig fantaisistisch
geboortejaar, of laat hij na van sommigen – zeker van A. Hegenscheidt, J. Muls,
A. de Ridder, F. de Backer, W. Putman, J. Vriamont, A. van Hoogenbemt,
M. Matthijs had het gekund – het afsterven te signaleren. Hetzelfde kan nog
worden gezegd van de verschijningsdata van sommige tijdschriften : b.v. Groot
Nederland (hier 1936-40 i.p.v. 1903-44) of Podium (hier 1947 i.p.v. 1944 vlg.).
Normaal werden de namen der auteurs die ook nog op een afzonderlijk artikel
recht kregen, met een asterisk gemerkt : op p. 1826 echter treffen we minstens
een tiental tweede- of derderangsauteurs aan die dit merkteken blijkbaar onverdiend dragen, terwijl het bij andere veel belangrijker figuren, die dan ook terecht
elders apart worden behandeld – H. Roland Holst, Adama van Scheltema, Heijermans, Van Moerkerken b.v. – gewoon ontbreekt. Men kan dit dan allicht voor
muggezifterij houden ; het typeert in elk geval toch de verregaande slordigheid
waarmee de uiterlijke afwerking van de Nederlandse bijdrage in dit standaardwerk „verzorgd" werd. Wie •echter dacht, dat ernstiger misgrepen vermeden
werden, moeten we onmiddellijk ontgoochelen : wat te denken immers van de
competentie van de „specialist" die in zijn overzicht van de moderne Noordnederlandse letteren Christine D'haen opneemt, in het gezelschap van de experimentele dichters nog wel (p. 1831), en jets verder No Michiels, na Max
Dendermonde en Nel Noordzij, als vertegenwoordiger van de Hollandse psycho213

logische roman vermeldt (p. 1832), terwij 1 dezelfde auteur een 5 00-tal bladzijden
eerder – gelukkig maar – toch ook al een plaatsje had gekregen onder de
Vlaamse prozaisten.
Oak met de beknopte literatuurlijstjes aan het einde van beide stukken kunnen
we geen genoegen nemen : zowel van Knuvelder als van Lissens wordt nog de
tweede druk vermeld in plaats van de vierde (1967) ; Roemans, Bibliographi'e
van de moderne Vlaarnsche Literatuur en Closset, Aspects et Figures de la Litterature flamande moeten als respectieve verschijningsdata 1930-34 en 1943 dragen
in plaats van 1930 en 1953, zoals hier aangegeven ; en wordt met Van Leeuwen,
Drift en Bezinning, 1950 de derde druk (1951) van dit in 1936 verschenen werk
bedoeld ? Nu we het toch over bibliografie hebben, nog een tweetal opmerkingetjes in verband met de algemenere literatuurlijst die achteraan in het derde deel,
op p. 4283, opgenomen wend: P. Brachin, La Litterature neerlandaise kwam van
de pers in 1962 (en niet in 1961), en Van Mierlo's Beknopte Geschiedenis...
van 1954 is – wat niet uit de opgave blijkt een zesde druk. Bovendien is de
geboden bibliografische keuze voor heel wat verbetering vatbaar : belangrijke
Nederlandse handboeken ontbreken (waarom Baur niet genoemd ?), en zeker
uit de beschikbare Franstalige publikaties mochten meer titels worden geciteerd
(b.v. Weisgerber, Brachin) .
Na het voorgaande zal de noodzaak wel duidelijk zijn geworden ook de overige
bijdragen van de Nederlandse redacteur met de nodige omzichtigheid te benaderen en liefst zelfs meteen aan een systematische en grondige controle te
onderwerpen. Wij hadden daartoe noch de tijd noch de moed, doch enkele steekproef j es volstonden om ook hier een ontstellend gebrek aan accuratesse en zorg,
soms zelf s aan elementaire kennis, vast te stellen. Zo trof f en we artikels aan
over W. Bilderijk (verschrijving liefst 7 maal herhaald) (p. 480), Reinvis (sic)
Feith (p. 1342), Albert Kuyte (bedoeld wordt Kuyle) (p. 2211), Betje Elisabeth
(sic) Wolff (p. 4194) ; als Van Duinkerkens „coreligionnaire" wordt ergens
Buning (voor Bruning) genoemd (p. 1194) ; Albrecht Rodenbachs voortijdige
dood wordt zo maar eventj es met dertig jaar uitgesteld (1910 in plaats van
1880) (p. 3346) ; aan de Lierenaar Timmermans wordt gebruik van Westvlaams (!) dialect in de schoenen geschoven (p. 3921) ; Van de Woestijnes
Interludien en Zon in de Rug worden respectievelijk 1924/1926 en 1920 gedateerd, in plaats van 1912/1914 en 1924 (p. 4191), enz. Ten slotte zij nog gesignaleerd dat de algemene Index van de behandelde auteurs, die het werk
afsluit en zijn bruikbaarheid moet bevorderen, althans voor de Nederlandse
literatuur, in hoge mate onvolledig is : tientallen door ons opgezochte namen
bleken te ontbreken.
Voorwaar, er zit net iets te veel systeem in de bier aan het licht gebrachte
onvolkomenheden, opdat ze op rekening van toevallige verstrooidheid zouden
kunnen worden geschreven ; het spijt ons het zo scherp te moeten formuleren,
doch de hier gedemonstreerde slordigheid grenst aan wetenschappelijke onverantwoordelijkheid. Dubbel jammer is dit, omdat aldus een unieke kans verkeken
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werd om onze literaire en culturele public-relations met gezag en op hoog
niveau in het Franse taalgebied – en meteen elders in de wereld - te bevorderen.
Werkelijk, Dr. Jacques Plessen heeft de eerbiedwaardige zaak van de bekendmaking in het buitenland van ons al te vaak m,iskend cultureel erfdeel -- zaak
waarvan de behartiging, behalve deskundigheid, ook liefde veronderstelt door
zijn onbegrijpelijke lichtvaardigheid een wet bijzonder slechte dienst bewezen.
Het komt ons zelfs voor en voor onze Nederlandse „specialist" is het niet
veel minder dan beschamend – dat de hoofdredacteur van de Dictionnaire des
Litteratures niet eens zijn eigen nationale grenzen had dienen te overschrijden
om competentere medewerkers intake Nederlandse literatuur te vinden, die volkomen aan de gestelde eisen voldeden en deze taak dan oak met ere zouden
hebben volbracht. In zijn Introduction verzocht Philippe van Tieghem de lezer
door zijn opmerkingen bij to dragen tot de vervolmaking van de door hem
geleide reuzenonderneming : ook hem zijn wij deze strenge kritiek verschuldigd ;
zij moge hem dringend ertoc aanzetten, met het oog op een herdruk van zijn
werk, de Nederlandse bijdrage daarin grondig te laten reviseren.
W. GOBBERS
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BOEKBEOORDELINGEN
Old Men of the Sea. From Neptunus to Old French
„luiton" : Ancestry and Character of a Water-Spirit, Amsterdam,
Polak & Van Gennep, 1967, 88 blz. Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap.

DR. MIA I. GERHARDT,

Homerus en Hesiodus vermelden drie van de godheden die doorgaans worden
aangewezen als „Dude Mannen van de Zee", nl. Nereus, Phorcys en Proteus.
Een vierde zeegod, die zich later bij dat gezelschap voegt, is Glaucus. Die vier
godheden worden uiterlijk als oud voorgesteld. Tot hun meest opzienbarende
gaven behoren voorspellingen en gedaanteveranderingen. De raadselachtige Triton, die door de Griekse dichters nooit als een Oude Man van de Zee werd
beschouwd, verschilt dan ook in grote mate van die vier godheden. Toch staat
M. Gerhardt er uitvoerig bij stil omdat heel wat later en in een andere beschaving
een bepaald verband werd gelegd, tussen die boosaardige Triton en de Oude
Man van de Zee. Het betreft een Arabisch zeeverhaal, nl. de Reizen van Sindbad
de Zeeman (einde 9e of begin l Oe eeuw) .
De auteur probeert nu aan te tonen hoe het komt dat het monster, dat voor
Sindbad een ware kwelgeest is, wordt aangewezen als „de Oude Man van de
Zee'' . Hoewel reeds heel wat opgehelderd is betref f ende oorsprong en verwantschap, is de Oude Man van de Zee nog steeds een vrij duistere f iguur, niet
omwille van de vele variaties ons door de diverse overleveringen geboden, maar
wel omwille van zijn permanente trekken. Waarom wordt hij steeds als oud
voorgesteld ? Vanwaar die gaven als waarzeggerij en metamorf ose ? Schrij f ster
meent hiervoor een verhelderend inzicht te vinden in de zeescenes van Goethes
Kl a.rsische W/al purgisnacht.
In de Latijnse dichtkunst ontmoeten we opnieuw Proteus, Nereus, Glaucus,
Triton, die alien, onveranderd, aan de Griekse mythologie ontleend werden.
Aan de hand van teksten van Ovidius, Vergilius en Horatius probeert de auteur
aan te tonen, dat het er alle schijn van heeft dat de Romeinen die wezens in bun
dichtkunst enkel gebruikten vanwege de literaire traditie maar er in geen geval
in geloofden.
In het tweede deel gaat M. Gerhardt eerst na welke het verband is tussen
Neptunus en het Franse woord „lutin" . Over de oorsprong en het primordiaal
karakter van de Latijnse god Neptunus is weinig geweten, hoewel men het er
toch over eens is, dat hij aanvankelijk een god van het zoetwater was, voor hij
de rol van Poseidoon als opperste zeegod zou overnemen. Dat Neptunus' persoonlijkheid evenwel ruime bekendheid genoot — ook nadat het Christendom de
heidense goden had overwonnen —, moge o.a. blijken uit het felt dat geromaniseerde schrijvers uit de late middeleeuwen de weinig gekende watergoden, die
onder invloed van het Christendom als ooze tovergeesten werden bestempeld,
met de term Neptuni aanduidden.
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Feit is dat in Gallie de eigennaam Neptunus in de omgangstaal tot een soortnaam ontwikkelde met de betekenis van monster, boze geest of een of andere
duivel. Schrijfster schetst dan kort de ontwikkeling vanaf de originele vorm
,,netun" over „nuiton", „luiton" tot „luitin", dat in het moderne Frans „lutin"
geworden is.
Vervolgens wil de auteur zich een min of meer precieze idee vormen over de
wezens die in de Franse literatuur van de middeleeuwen zo genoemd warden.
Het meest complete overzicht van de reeks „netun-luiton" is te vinden in het
woordenboek van Tobler-Lommatzsch (Alt f ranzosisches W/orterhuch, dl. 5,
Wiesbaden, 1963). Fragmenten van achttien teksten (van de 12e tot en met de
15 e eeuw) worden er geciteerd. Schrijfster heeft die teksten geconsulteerd en
daarbij vastgesteld, dat twee ervan heel wat meer gegevens verschaf f en dan de
overige zestien, waarin de creaturen die „netun" etc. genoemd worden, meestal
slechts terloops vermeld worden, terwijl ze in de 13e-eeuwse epen Huon de
Bordeaux en Gau f rey behoren tot de belangrijke nevenpersonages. Volgt dan de
behandeling van de groep van zestien teksten, op twee uitzonderingen na, waarbij
de fragmenten eerst gegroepeerd worden volgens de vermoedelijke betekenis van
het woord, dit om na te gaan welke begrippen overheersen en welke andere er
minder vaak voorkomen, om tenslotte door een chronologische schikking te laten
uitschijnen welke verschillende betekenissen het woord „netun" etc. achtereenvolgens gehad heeft.
Het voornaamste deel van het onderzoek, meteen ook het derde en laatste deel
van dit werkje, betreft de twee „luitons" die in hogergenoemde 13e-eeuwse
gedichten een vrij belangrijke rol spelen. Er is eerst en vooral het anonieme epos
Huon de Bordeaux, waarin een van Auberons vazallen, aan wie de held van dit
gedicht nu en dan een onmisbare helper heeft, niemand anders blijkt te zijn dan
een „luiton". Voor de „luiton" heeft de dichter de naam MALABRON gekozen.
De auteur laat nogal uitvoerig de tekst voor zichzelf spreken om er Malabrons
kenmerken uit of te Leiden. Vragen die worden beantwoord betreffen zijn natuur,
de reden waarom hij een „luiton in de zee" is en zijn gaven. Huon de Bordeaux
kende een enorm succes, zodat niet alleen Huon maar ook Malabron carriere
zou maken in een reeks voortzettingen, omwerkingen en zelfs vertalingen, twaalf
in totaal : de Huon-cyclus. Schrijfster beperkt zich uiteraard tot een aspect, nl.
de rol die Malabron in die teksten is toebedeeld.
Er is dan tenslotte het eveneens anonieme epos Gau f rey. Ook bier wordt het
onderzoek geconcentreerd op een aspect, nl. het karakter van de „luiton" Malabron en zijn betrekkingen met zijn zoon Robastre. Er zijn de gelijkenissen met
Malabron uit Huon de Bordeaux, maar er zijn voor alles de frappante verschillen.
Een combineren van de gegevens verstrekt door Huon de Bordeaux, de voortzettingen en Geau f rey, laat de auteur toe te besluiten dat de „luitons" vertegenwoordigd door de diverse Malabrons, nauw verwant zijn met rivier- en zeegoden.
Ze kunnen beschouwd worden als jongere neven van de Oude Man van de Zee.
Tot besluit haakt M. Gerhardt nog even in op de visie van de natuurfilosoof
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Bachelard en verklaart ze zich zeer voldaan met zijn stellingen over „la suprematie
de l' eau douce" en „1' eau est portee au bien" .
Het betoog van M. Gerhardt is zo helder en overtuigend, dat we er alleen
maar grate waardering kunnen voor hebben. Graag hadden we evenwel een paar
zaken aangestipt, die ons bij de lectuur van dit werkje voor de geest gekomen zijn.
Laten we eerst even de auteur zelf aan het woord : „From earliest Greek myth
to European folklore of comparatively recent times, one meets with river-gods
and water-spirits who have several or many shapes at their disposal, and/or are
capable of giving prophetic advice" (blz. 16) . Welnu, hierbij hebben we spontaan
gedacht aan de figuur van Merlijn uit de Artursage. Is het niet zo, dat voorspellingen en gedaanteveranderingen behoren tot Merlijns voornaamste gaven ?
(Zie hierover : P. ZUM'THcYR, Merlin dans le Lancelot-Graal, in Les romans du
Graal dans la litterature des XIIe et XIIIe siecles. Parijs, 1956, blz. 149-166).
Is hij verder niet de welwillende raadgever en beschermer van de Britse koningen ? Ook daarin gelijkt hij op de Oude Mannen van de Zee en op de „luitons".
En Merlijn is toch ook de zoon van een jonkvrouw en een duivel en als zodanig
afschuwelijk van uiterlijk – „Dat kint vervaert my !" ... (J. VAN VLOTEN, Jacob
van Maerlants Merlin. Leiden, 1880, v. 3771 -,) en bijgevolg gelijk aan die
„filz de doable" die door een „netun" bij een vrouw worden verwekt (zie blz.
37-39). Welnu, iedereen weet dat Merlijn nooit, ook niet in de Keltische overleveringen, als een zeegod of watergeest werd beschouwd. En toch zijn er de
gelijkenissen. We twijfelen er trouwens geen ogenblik aan, dat ook de auteur
zich bepaalde vragen gesteld heeft, want herhaaldelijk wordt beklemtoond – en
we zien dit als een aanvaardbare oplossing voor de problemen ter take dat,
lang voor er schriftelijke getuigenissen waren, er een nauwelijks te overzien
geheel van traditionele kennis betref f ende het water bestond, die door een
onuitputtelijke menselijke verbeelding gretig werd bijgewerkt en mondeling op
zeer mime schaal werd verspreid. Onze uitweiding heeft louter tot doel de lezer
de complexiteit van het probleem onder ogen te doen zien. Interessant is in dit
verband ook het artikel Van kabouters en kobolden onder de Bantoes, in Nieuws
slit Zuid-A f rika, 9 (1969) 2, blz. 15, waarin de tokkelosie wordt beschreven,
wiens aard en verschijning vooral onder de Bantoes, Hottentotten en Bosjesmannen bekend zijn. Het is een dwerg en halfmens, die een dienstbare geest is
(cfr. de „luiton" in Rou (Wace), blz. 45). Hij leeft in diepe poelen of tussen
het riet, is boosaardig en gevreesd en kan zich onzichtbaar maken. Steller van
dit artikel herkent in de tokkelosie niet enkel Shakespeares Puck, maar ook
Alberik, de vorst der Nevelingen (Nibelungen) in het Duitse Zevengebergte,
die zich met zijn „Tarnkappe" ook onzichtbaar kan maken – zoals Malabron in
Gaufrey (blz. 75) –, en vooral de bullebak, bietebauw of boeman, die in de
Nederlandse sloten huist en de kinderen vroeger schrik aanjoeg. M. Gerhardt
zelf, die zich terdege bewust geweest is van de complexiteit van het door haar
behandelde probleem, heeft uit de ontelbare voorbeelden die over gans de wereld
gevonden worden, er eveneens enkele gegeven uit de Lage Landen als verge218

lijking met de Oudfranse teksten (blz. 448-50). Bestendig weet ze trouwens de
lezer te boeien, zodat dit werkje, dat reeds omwille van zijn uitvoerige bibliografie belangrijk is, beslist alle aandacht verdient en als een aanwinst voor de
kennis van de middeleeuwse literatuur kan beschouwd worden.
M. JOYE

Zevenslapers en andere tad-ver'liezers. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in
de vergelijkende literatuurwetenschap van de middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 2 december 1968. Van Gorcum, Assen, 1968,

DR. MIA I. GERHARDT,

52 blz.

Dat Dr. Mia Gerhardt een speciale belangstelling heeft voor de middeleeuwse
verhaalkunst en meer bepaald voor zijn kortste, eenvoudigste genres als legende
en sprookje, volkslied en „lai", wordt door dit betoog over de Zevenslapers en
andere tijd-verliezers o.i. definitief bevestigd 1.
De legende van de Zevenslapers is het eerste verhaal dat besproken wordt.
Veelal wordt dit verhaal gelocaliseerd in de Kleinaziatische stad Ephesus. Het
vertelt van zeven mannen die, om hun geloof vervolgd door keizer Decius,
zich verborgen in een grot en daar sliepen tot aan de tijd van keizer Theodosius,
dus nadat de streek zich tot het Christendom bekeerd had. Bij hun ontwaken
werden ze als heiligen vereerd, maar ze leefden daarna nog maar een dag (cfr.
blz. 5) . Zoals de auteur op dezelfde bladzijde opmerkt, is het correcter te
spreken van de Zeven Slapers, „of schoon hun aantal nog wel eens wil vari&en".
Schrijfster onderzoekt vervolgens welke versies van die legende zijn overgeleverd,
hoe ze zich verspreid heeft en welke de strekking ervan is. Verder peilt ze naar
de oorsprong van de legende, want „het Christelijk gewaad waarin de legende
voor het eerst op schrift verschijnt, bewijst nog niet dat ze van Christelijke
oorsprong is" (blz. 6). Het blijkt inderdaad zo te zijn, dat in de joodse overlevering diverse gelijkaardige verhalen bestaan ,o.a. de legende rondom een
zekere Choni of. Onias, die reeds in de 2e eeuw na Chr. werd opgetekend. En
ook Mohammed heeft aan de Zevenslapers een plaats in de koran ingeruimd.
Er is natuurlijk nog de Klassieke Oudheid, waaruit parallellen van de Zevenslapers zijn gereleveerd. Nu blijkt er wel wat het slapen en ontwaken betreft,
een duidelijk verschil te bestaan tussen legende en sage, beschouwing waarmee
de auteur dit deeltje besluit.
Niet alleen in sagen en legenden, maar ook in sprookjes kunnen mensen in
een langdurige slaap vallen. Schrijfster vergelijkt eerst die verschillende genres.
Het belangrijkste verschil ligt in de afloop van het verhaal. Dit wordt geillustreerd aan de hand van het sierlijke sprookje dat Doornroosje heet en dat iedereen
1 Van M. Gerhardt onthouden wij in dit verband vooral : Les Voyages de Sindbad le
Utrecht, 1957, The Art of Story-Telling, Leiden, 1963, Two Wayfarers. Some
Medieval Stories on the Theme of Good and Evil, Utrecht, 1964, en Old Men of the Sea.
From Neptunus to Old French „luiton" : Ancestry and Character of a Water-Spirit,
Amsterdam, 1967.

Main,
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wel zal kennen. Twee versies ervan zijn welbekend : die van Perrault, La belle
au boil dormant (1697) en die van de gebroeders Grimm, Dornr oschen (opgetekend 1807/10) . Er zijn evenwel nog andere en oudere versies. Alle versies
moeten, zo meent de auteur, teruggaan tot een verhaal dat eenmaal door iemand
bedacht is, maar dat wij niet meer bezitten. Heel kort heeft ze het ook over de
„Marchendeutung", waarbij ze de betekenis schetst die respectievelijk volgens de
mythologische school van de Grimms, de psycho-analytische verklaarders en een
allegorische lezing uit 1867 aan het sprookje moet gegeven worden. Haar uiteenzetting over de literaire geschiedenis van Doornroosje, vanaf Perrault tot
aan de eindredactie van Grimm, is daarentegen heel wat interessanter.
Heeft Dr. Gerhardt tot dusver verhalen besproken met als centrale motief
dat van de lange slaap, dan heeft zij het nu over verhalen waarin voor de
hoofdpersoon de tijd eveneens stilstaat zonder dat hij slaapt. Een van de eenvoudigste verhalen van die aard is de legende van De monnik en het vogeltje.
Ook hier behandelt zij even kort het tekstenbestand, de oorsprong van de legende,
de verspreiding en de localisering ervan, waarbij trouwens herhaaldelijk de naam
van de Benedictijnen-abdij van Affligem gevallen is. Meer aandacht wordt dan
geschonken aan de inhoud zelf, en dan speciaal aan twee kleine varianten die
aan het begin en aan het slot kunnen voorkomen en die door de auteur belangrijk
genoeg geacht worden om er een onderverdeling in versies op te baseren.
Die Eile der Zeit in Gott is de titel van een volkslied dat in Brentano en
Von Arnims Des Knahen Wunderhorn (1805-08) staat. Het vertegenwoordigt
de legende van de vrome bruid die op haar trouwdag naar het paradijs worth
ontvoerd. Schrijfster treedt hier niet in literair-historische bijzonderheden, maar
wil ons alleen even kennis laten maken met dit gedicht, vooral omdat er invloed
in het spel is van de oudere legende van de monnik.
We vertoeven nu weer in meer profane sferen bij de behandeling van de
anonieme Anglonormandische Lai de Guingamor (einde 12e eeuw) en de sage
over Thomas of Erceldoune, bijgenaamd The Rhymer of ook wel True Thomas,
historische figuur, die leefde in de 13e eeuw en een reputatie genoot als dichter
en als voorspeller van de toekomst. Ook voor Guingamor en Thomas Bing de tijd
snel voorbij, niet omdat ze geestelijk in vervoering verkeerden zoals in de pas
besproken legenden, maar omdat ze geschaakt werden door een ,,fairy" 2 Nieuw
is hier ook het motief van het niet-eten. Guingamor verlaat de „andere" wereld
en komt terug in zijn eigen land, waar hij van een appel eet en meteen oud en
verzwakt is. In de sage over Thomas is dit een waar taboe-motief geworden
samen met de „fairy" komt Thomas in een prachtige tuin van „Elf land" . Hij
2 Dr. Gerhardt geeft er de voorkeur aan, het Engelse woord aan te houden, „omdat het
Nederlands geen bruikbare benaming heeft voor de wezens in kwestie" (blz. 16) . Iets
wat we volledig bijtreden : „Fee" klinkt inderdaad al te veel naar kinderboeken, terwijl
we ons bij „elf" spontaan iets kleins voorstellen. Het is bovendien zo, dat de „fairy" in
de verhalen van Keltische oorsprong zoals bier, zich meestal voordoet als een elegante,
rijke edelvrouw, bovendien nog beschikkend over bovennatuurlijke krachten. We denken
hierbij ook nog aan de „fairy" Morgan uit de Arturcyclus.
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mag daar echter niet van het fruit eten. De verboden vrucht is ook hier een
appel. Waarom juist een appel ? Op die vraag bekent Dr. Gerhardt het antwoord
schuldig te blijven.
Als laatste voert de auteur een figuur ten tonele, voor wie de tijd in de andere
wereld uiteindelijk wel lang begon te vallen nl. Tannhauser. Hoewel het verhaal
– in de 19e eeuw opnieuw in het centrum van de belangstelling geplaatst door
Richard Wagner – op zichzelf glashelder is, blijkt het de grootste literair-historische problemen op te leveren. Ten eerste : hoe ontstond de identificatie van de
held van de sage met de 13e-eeuwse „Minnesinger" die zich „der Tannhauser"
placht te noemen ? Ten tweede : waar ligt de oorsprong van de sage ? Ten
derde : hoe komt het dat de naam van de paus, die in de sage een rol speelt,
onveranderd blijft ? Het is nl. altijd Urbanus IV (1261-1266), hoewel diens
regeringsperiode slecht klopt met die van de historische Tannhauser, geboren
in het begin van de 13e eeuw – de held van de sage is geen man van tegen de
zestig –, en hoewel er voor de rest wel varianten mogelijk zijn.
Dr. Gerhardt besluit haar betoog met enkele beschouwingen over wat zij
,,verticaal vergelijken" noemt (blz. 22), wat ze in bedoeld betoog evenwel minder
gedaan heeft, en over het verhelderende inzicht in de moderne literatuur ons
geboden door de kennis van de middeleeuwse literatuur, iets wat we volledig
kunnen onderschrijven, hoewel het omgekeerde ook het geval is. De noten met
een overvloed aan bibliografische gegevens volgen op blz. 25-36, terwijl de
besproken teksten op blz. 39-52 zijn afgedrukt.
De bedoeling van de auteur is geweest iets te vertellen, wat ze ter gelegenheid
van haar ambtsaanvaarding bijzonder passend vond (cfr. blz. 23). Ze heeft
inderdaad verteld, eerder dan bewezen ; ze heeft beschrijvingen gegeven, eerder
dan besluiten getrokken. Dit lijkt ons normaal, gewoon omdat het in het bestek
van een rede werkelijk moeilijk anders kon. Daarom willen we haar die enkele
al te bondige schetsen of soms zeer summiere commentaar graag vergeven. Zo
wordt op blz. 10 vermeld, dat ook de psycho-analyse haar verklaring heeft voor
Doornroosje, maar die komen we gewoon niet te weten, omdat ze het ondoenlijk
acht „om bun interpretaties in enkele woorden... weer te geven". Maar nu had
de auteur zich reeds beperkt tot een „kleine bloemlezing" van die „Marchendeutung", zodat wij ons de vraag stellen of er dan werkelijk geen andere
interpretatie voorhanden was die wel in enkele woorden kon weergegeven worden. Ook de definitie van „lai" als „een short-story in verzen" (blz. 17) is wel
erg summier en daarbij zeer onvolledig. Maar onze in de grond weinig belangrijke aanmerkingen verminderen in geen geval de waarde van dit werkje, dat
tegelijkertijd verma g te boeien en te ontspannen.
M. JOYS
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Pieter Corneliszoon Hooft `Deez Vermaarde man'. Ingeleid door W. HELLINGA en P. TUYNMAN. University
Press, Amsterdam 1969, f 10,40.

GEERAARDT BRANDT & REYER ANSLO,

In een fraai uitgegeven reproductie van teksten uit Henrik Wetsteins uitgave van
Hoofts Nederlandsche Historien (1703) en Mengel-Werken (1704) zijn bier
samengebracht G. Brandts Leeven van Hooft en diens Lykreede op de Muider
drost (beide ook uit Leendertz' editie bekend) en Reyer Anslo's huldezang
Muyden in Rou, waarin niet zo zeer een groat dichter dan wel een vurig bewonderaar en aandachtig lezer van Hoofts werken aan het woord is : Bijna ieder vers
zinspeelt op een geschrift van de bezongene.
De teksten worden voorafgegaan door een essayistisch betoog, ondertekend
door W. Hellinga en P. Tuynman, waarin men toch op een plaats de opvattingen
herkent van de auteur die het opstel over De onbereikbaarheid van Hoofts poezie
op zijn naam heeft (,,Wij moeten soms ver terug, wanneer wij tussen de mensen
van de zeventiende eeuw willen staan") en waarin hoofdzakelijk een antwoord
gegeven wordt op de vraag die de toehoorders van Brandts redevoering kunnen
gesteld hebben en die de huidige lezers zich misschien ook nu nog stellen:
Waarom Brandt en b.v. niet de bekende redenaar Barlaeus of Vondel?
Barlaeus zou zich, volgens eigen getuigenis in een versje – dus misschien ook
met aanwending van een topos, zoals wij terloops menen te moeten opmerken
te zeer door verdriet overmand gevoeld hebben om een lange lijkrede op te
stellen. In ieder geval was hij reeds een oude man, die kart daarop heel ziek zou
worden en het jaar daarna ook zou sterven. Anderzijds was hij een bewonderaar
van Brandt en had hij ook de mening geuit dat de toekomst van de Parnas best
aan een nieuwe generatie overgedragen kon worden. Vondel was van Hooft
vervreemd geraakt, al was hij toch op de herdenkingsplechtigheid in de Amsterdamse schouwburg waar bewuste Lykreede voorgelezen werd, aanwezig. Over
deze rede heeft hij zich ook lovend uitgelaten en aan wie de tekst thans te
retorisch en te hoogdravend mag vinden geven de inleiders de raad hem luidop
te lezen om op die wijze de zinvolheid van volzinnen, wendingen en structuren
te ervaren.
De drie teksten worden dan zonder taalkundige verklaring of andere kommentaar – de uitgave is ook vooral als blikvanger ter aankondiging van Hoofts
eerlang te verschijnen Opera Omnia bedoeld – aan de lezer aangeboden. Op een
tekstuitgave die, zoals hier het geval is, op een f otograf ische reproductie berust,
kan weinig kritiek verwacht worden. En toch... als de moderne lezer er recht op
heeft een tekst te leren kennen zoals de schrijver ervan deze oorspronkelijk
opgesteld beef t en zoals een eerste uitgever hem gelezen wilde zien, moeten we
het als een verzuim (door onaandachtigheid) van de nieuwe tekstbezorgers beschouwen dat ze bij hun reproductie ook de „Druk-fouten" niet opgenomen
hebben die Wetstein op het einde van de Mengel-Werken geplaatst heeft en
waarvan er niet minder dan tien (resp. 6 en 4) op de Lykreede en Muyden in
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Rou betrekking hebben. Zulk verzuim zal zich wel niet meer voordoen in de
reproductie van de Opera Omnia die we nu met belangstelling tegemoet zien.
L. ROOSE

Funeraire poezie in de Nederlandse Renaissance. Enkele
funeraire gedichten van Heinsius, Hoof t, Huygens en Vondel bezien
tegen de achtergrond van de theorie betref f ende het genre. Neerlandica
Traiectina, or. 17. Van Gorcum, Assen, 1969, VIII, 377 blz., geb. fl. 44.

S. F. WITSTEIN,

Poezie geschreven volgens de regels van de klassiek-rhetorische poetica gehoorzaamt aan gans andere wetten dan wat sinds de romantiek onder dichtkunst
pleegt verstaan to worden. Verontachtzaming of, erger nog, miskenning van het
bestaansrecht van deze wetten en regels hebben vaak geleid en leiden nog wel
eens tot onrechtvaardige en onwetenschappelijke beoordeling van een literatuur,
die het dan toch maar volgehouden heeft vanaf het klassieke Griekenland tot
aan de Franse revolutie. Of de hedendaagse opvattingen even lang zullen stand
houden zal de geschiedenis moeten uitwijzen.
In haar doctorale dissertatie (promotor prof. dr. W. A. P. Smit) heeft mej.
Witstein een grondig onderzoek gewijd aan enkele specimina, geschreven in het
Latijn, Nederlands, Frans en Italiaans in het vroeg 17de-eeuwse Nederland, van
een genre – de funeraire poezie – dat vrijwel dagelijks beoefend werd in de
klassieke en neo-klassieke dichtkunst samen met zangen voor geboorte, huwelijk,
wijding, promotie en dgl. De studie van de door mej. Witstein geselecteerde
stukken weed gegrondvest op een onderzoek van de toenmalige litteraire theorieen. Zo kon zij de drie basiselementen bepalen, waarmede de dichters werkten,
nl. laus, luctus en consolatio. Aan de hand van de precepten der rhetorica en
geleid door de iritatio in haar dubbele betekenis kon de dichter schier oneindig
varieren en aldus individueel schrijven zonder dat de universele draagwijdte en
verstaanbaarheid van zijn gedicht in het gedrang kwam. Dit alles wordt bijzonder
duidelijk gemaakt in de dissertatie van Dr. Witstein.
Het boek van mej. Witstein begint met een zeer lange aanloop van ruim
100 pagina's over het wezen van de klassiek-rhetorische dichtkunst van Aristoteles tot Minturno en Scaliger. We nemen aan dat deze bladzijden geschreven
zijn ten behoeve van de neerlandici, die mogelijk hiermede minder vertrouwd
zijn. De neolatinist komt dit expose, in feite een samenvatting van een aantal
basiswerken terzake, vrij overbodig voor wijl elementair en bekend. Daarenboven
is dit onderdeel van de verder originele dissertatie duidelijk tweedehands zoals
vergissingen en onef f enheden in de details onmiddellijk verraden : Martianus
Capella schreef geen gedicht (p. 31) maar een mengeling van dicht en proza ;
het oordeel over Ovidius (p. 33) zullen nog weinig latinisten nu onderschrijven ;
de auteur Johannes de Garlandia wordt nu eens Jean de Garlande (p. 36), dan
weer Garlandus (p. 40, p. 41) genoemd, al naar gelang het gevolgde naslagwerk ; de Griekse sophist Aphthonius (p. 93) weed al lang voor Heinsius in het
Latijn vertaald, o.m. door de Fries Rudolphus Agricola ; het overzicht der
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rhetorica-handboeken (p. 95) ignoreert de Italiaanse Renaissance, enz. Deze lijst
van details mag echter bij de lezer van deze bespreking geen ongunstige indruk
scheppen tegenover Witsteins ganse werk. We wensen nadrukkelijk te onderstrepen dat haar methode als dusdanig, nl. zich vooraf in te werken in de toen
algemeen gangbare literaire opvattingen en van daaruit de concrete werken te
bestuderen, wetenschappelijk de enig deugdelijke is om te komen tot een obj ectieve evaluatie van vroegere auteurs. De subjectieve appreciatie, die in een
volkomen ander vlak ligt, behoudt daarbij haar eigen rechten. Dr. Witstein heeft
daarenboven de uitstekende gewoonte teksten, waarmede geargumenteerd wordt,
steeds in de oorspronkelijke taal te citeren, iets wat we in onze tijd van „wetenschap" gebaseerd op vertalingen niet sterk genoeg kunnen toejuichen.
Op het einde van het eerste deel onderzoekt dr. Witstein enkele theorieen over
de funeraire poezie, zoals die geboekstaafd werden door Minturno, Corraea (in
een vrijwel onbekend De Coto eo poematis genere, quod epigranma vulgo dicitur
... libel/us, Venetie 1569), Scaliger en Jacobus Pontanus S.J. Dit zijn zeer
nuttige bladzijden, bijzonder waar de behandeling van de stof wordt geanalyseerd, want zij laten toe de dichter aan het werk te zien en leveren de sleutel
tot de interpretatie van het funeraire dichtwerk.
De behandeling van het „genre en zijn soorten" (pp. 98-101) is daarentegen
nogal summier uitgevallen en het wil ons voorkomen dat verder onderzoek bier
interessante gegevens zou kunnen opleveren. Het is vrijwel zeker dat de theorie,
die eerder arm schijnt, en de zeer overvloedige practijk van de funeraire Renaissance-porzie bier ver uit elkaar lopen. Dit kon wel het gevolg zijn van het felt
dat de theoreticus zich krampachtig aan de op dit stuk vrij povere antieke tradities
heeft gehouden, de auteurs daarentegen zich veel vrijer en creatiever bewogen.
De practijk toont in elk geval een veel grotere varieteit dan de theoretische
werken. Behalve met de verhouding tot de Oudheid hangt dit ongetwijfeld ook
samen met een probleem dat in het boek van dr. Witstein niet uitdrukkelijk
wordt gesteld, maar ons steeds duidelijker is geworden bij de lectuur van haar
tweede deel, gewijd aan de analyse van enkele stukken : is nl. het „funeraire
gedicht" wel een „genre" ? Inhoudelijk allicht wel, doch formeel zeker niet, en
dat is uiterst belangrijk in een formalistische literatuur. Het funeraire thema kan
immers behandeld worden epigrammatisch, lyrisch (in antieke zin !) , elegisch,
hucolisch en noem maar op, wat althans in het Latijn tastbare gevolgen heeft
voor het stijlniveau, de woordkeuze enz. Om dit door een voorbeeld te illustreren
zouden we willen verwijzen naar de bundel rouwdichten geschreven door de
Pleias Alexandrina bij het afsterven van de Westvlaamse dichter Sidronius
Hosschius in 1653. Augustinus Favoriti van Lucca schreef een ecloge ; de Romein
Natalis Rondinini en de Duitser Ferdinand von Furstenberg elk een elegie ; de
Illyrier Stephanus Gradius een epigram ; Joannes Torck van Minden een ode
(= lyrisch) enz. Nu wordt deze duidelijke formele indeling in de practijk weer
doorkruist door de vage betekenis van „epigramma" in de Renaissance, waartoe
sums echte elegieen behoren, en door het gebruik van allerlei termen, die hetzij
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niet exclusief tot de rouwpoezie behoren (zo : naenia, wat vaak een wiegeliedje
is ; zie Joa. Jovianus Pontanus b.v.) , hetzij anders gebruikt worden dan de
theoretici het willen (zo : monodia ; voorbeelden in de Istrias van R. Zovenzoni
en bij Politianus) of die verschillende formele genres dekken (zo : lachrymae en
tumuli) . Het is derhalve aangewezen naast de theoretici ook een aantal Renaissanre-dichters to lezen – van wie een deel onze Nederlandse literatoren zeker
bekend zijn geweest – om zo te komen tot een soliede basis voor de interpretatie
van de neo-klassieke funeraire poezie. We zouden in deze studie alvast betrekken
de Tumuli van Joa. Joy. Pontanus, van Cornelius Musius (voor Erasmus) en
van Joachim Du Bellay (4de boek van zijn Poemata) ; de Parcae, id est epitaphiorum ... libri 111 (Gent 1624) van J. Rycquius ; De Ann yntas-cyclus van
Thomas Watson en enkele andere pastoralia als Milton's Epitaphium Damonis
en de Daphnis van Dousa jr. geschreven voor de dood van Philip Sidney. Tenslotte enkele officiële uitvaartgedichten (exsequiae) voor de groten der aarde,
zoals de Threni hyperborei live exsequiae Christiana IV (Kopenhagen 1648)
van Christianus Aagard.
Een studie van zulk een mime keuze teksten zou wellicht een antwoord geven
op de vraag naar de betekenis van een stuk van Huygens, zijn Naeniae epimictae
(Wore, III, pp. 114-119), dat ons bijzonder geintrigeerd heeft. Dr. Witstein,
die het werkj e als een gedicht aanziet, oordeelt dat „het niet behoort tot de
typisch gemaniereerde poezie" (p. 242) . Dit lijkt ons niet zo zeker indien het
werkelijk als een gedicht geconcipi^eerd werd. Dan behoort het immers tot de
zeldzame klasse der polymetra, die een product zijn van postklassieke maniëristische experimenten en die typisch genoeg weer opduiken vanaf de 17de eeuw,
hetzij in gezochte maar soms toch bijzonder frd aie stichische polymetra als
Heinsius' Lusus ad apiculas en Crashaw's Pygmalion, hetzij – zoals hier – in
strofische, waarvan ook nog veel later interessante specimina zijn aan te wijzen
(Ecloga de Praga metro poll, van de Boheem Mickl, gestorven in 1767 ; ettelijke
Latijnse gedichten van Giov. Pascoli, enz.) .
Onze beschouwingen bij het boek van mej. Witstein zijn misschien nogal sterk
neolatijns uitgevallen. Dit hangt niet uitsluitend samen met onze eigen specialisatie, maar evenzeer met de aard van de 16de-eeuwse poezie, die hetzij in het
Latijn is gesteld, hetzij ten minste naar Latijnse modellen en voorschriften is
uitgewerkt. Bij het lezen van tal van Nederlandse verzen geciteerd door mej.
Witstein hoort men zo de aloude Latijnse formules doorklinken. Daarom zijn
neerlandici, die tegelijk goede latinisten zijn, bepaald onmisbaar voor de studie
van onze Renaissance-literatuur. Dr. Witstein vervult de voorwaarden om hier
zeer degelijk werk te verrichten.
J. IJSEWIJN
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M. A. SGHENKEVELD-VAN DER DUSSEN,

Het dichterschap van Hubert Kornelis-

zoon Poot. Een vergelijking van de „Mengeldichten" en het „Vervolg der

Gedichten". Van Gorcum, Assen, 1968. Van Gorcum's Litteraire Blbllotheek no. 15, f 32. Ook verschenen als Proef schrif t Amsterdam V.U.
Ons inzicht in de dichter Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733) is dankzij de
studie van Maria A. Schenkeveld-van der Dussen, waarop zij in dec. 1968 aan
de V.U., te Amsterdam promoveerde, verder verdiept. Geerars' Utrechtse dissertatie van 1954 heeft voor ieder die zich met leven en werken van deze dichter
wil bezighouden, de bio-bibliografische bouwstof f en verschaft. In zeer overvloedige mate bovendien ; de anecdote gaat, dat prof. dr. C. B. van Haeringen
opgemerkt heeft dat het boek zelfs antwoord geeft op de vraag hoeveel koeien
vader Poot op stal had. Geerars' studie is een Fundgrube die van Jan Greshoff
de kritiek uitlokte van o.a. onleesbaarheid (,,droogalsgortheid"), gebrek aan
poetisch en aan psychologisch inzicht, kortom : de „dichter verdrukt onder de
bescheiden". 1 Deze kritiek is te onbillijk uitgevallen, het werk heeft Greshof f s
ideaal van een literaire literatuurgeschiedenis niet tot doe! gehad. De grote waarde
ervan is zijn eigen doel . de uitvoerige documentatie over Poots leven en werken
in de ruimste zin. Mevr. Schenkeveld heeft dit kunnen ervaren en haar promotor,
prof. dr. G. Kuiper, bestempelde haar werk als een complement bij en een
compliment voor Geerars' boek.
Toch stond Greshoff niet alleen met zijn bezwaren, in vele besprekingen
werden soortgelijke geluiden gehoord. Velen benadrukten dat er op basis van
Geerars' studie verdergewerkt moest worden : „Dit verder werken is zeker nodig,
want in datgene waar het tenslotte om gaat, de bestudering van Poot's dichterschap, schiet Dr Geerars' studie m.i. sterk tekort", schreef F. W. van Heerikhuizen 2 en C. Kruyskamp merkte op : „In dit hele boek van 500 grote bladzijden is geen woord te vinden over de dichtvormen als zodanig waarvan Poot
zich bedient, over de metra, het rhythme, de beeldvorming enz." 3 P. Minderaa
vond het een tekort dat Geerars wel inventariseerde wie en waar Poot navolgde,
maar niet naging hoe 4. Vele recensenten tenslotte verweten hem het ontbreken
van verantwoorde poezie-analyse ; hij noemde de gedichten wel al of niet mooi
of geslaagd, maar verantwoordde dat oordeel niet.
Vooral met het oog op deze desiderata : dichterschap en dichtvormen, het hoe
van de imitatio, poezie-analyse en kritiek, is mevr. Schenkeveld inderdaad verder
gegaan. Haar werk is geen naslawerk geworden, maar een „leesboek" .
Bij eerste lezing van Schenkevelds werk kan men zich afvragen : wat zegt zij
eigenlijk dat door Geerars niet reeds gezegd is ? Bij verdere bestudering blijken
de verschillen. Sch. heeft zich een beperkt doe! gesteld : „door een vergelijking
van Poots eerste en laatste bundel, de Mengeldichten van 1716 en het Vervolg
' Het vaderland, 9 okt. 1954.
2 Elsevier'. weekblad, 5 febr. 1955.
3 TNTL 72 (1954), p. 310-311.
NTg 48 (1955), p. 187-191.
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der Gedichten van 1735, nader inzicht te verschaf f en in de aard en ontwikkeling
van zijn dichterschap." Poots dichterschap staat centraal in haar studie en anders
dan zowel Anton van Duinkerken als Geerars concludeert zij in feite dat Poot
in zijn laatste bundel als dichter verloren, maar als mens gewonnen heeft, d.w.z.
zijn gedichten vertonen over 't algemeen afgenomen creativiteit, doch grotere
authenticiteit. Enkele van de belangrijkste verschuivingen zijn
de verminderde aandacht voor het dichterschap;
het afnemen van de rol van de imitatio ;
grotere aandacht voor het christelijk geloof ten koste van de verwantschap met
de klassieken ;
de afgenomen inspiratie, met uitzondering van de inspiratie door zijn liefde voor
Neeltj e 't Hart en door de natuur ;
het toenemen van zelf bespiegeling ;
directere uitingen van subj ectieve ervaringen ;
meer langdradigheid en opvulling i.p.v. spitsheid en functionaliteit
grotere individuele bepaaldheid in de natuurbeschrijving.
De lezer krijgt m.i. daarbij geen duidelijk antwoord op de vraag, of de erandering in dit dichterschap voor het werk positief of negatief gewaardeerd dient
te worden. Zulks ter vergelijking met de standpunten van Van Duinkerken en
Geerars.
Met Jan H. Cartens kan men het betreuren dat de Gedichten I en II, waarin
zich Akkerleven, Winter, Morgenzang, Zomersche Avont e.a. bevinden, zo goed
als buiten beschouwing blijven ; zij vallen echter buiten schrijfsters doelstelling.
Wel vraagt men zich af, of een verantwoord inzicht in Poots dichterlijke ontwikkeling mogelijk is, wanneer deze beide bundels vrijwel buiten het onderzoek
gebleven zijn. Enigszins inconsequent is het daarbij dat in hfdst. XII de versificati van het Vervolg vooral met die van Gedichten I en II vergeleken wordt
(p. 218-221) .
Het is interessant na te gaan welk standpunt Schenkeveld inneemt t.a.v. de
actuele Poot-problemen.
1. Poot en de Minnezangen.
Sch. vervangt Geerars' „cyclus", dat een zeer specifieke betekenis kan hebben,
door het meer neutrale „groep" (p. 51) . Voorts heeft ze een belangrijke stap
gezet ter correctie van de onhoudbare visie van Geerars als zou Poot (de mens !)
de
in de drie mythologische gedichten (Mars en Venus beddepraet, De verlie/de
Venus en De Maen by Endymion) in verhulde vorm zijn opvattingen over sexualiteit weergegeven hebben. Terecht verwijt zij Geerars onvoldoende aandacht
In zijn bespreking van Schenkevelds proefschrift : Foot in Arcadie in Raam no. 52,
febr. 1969, p. 43-50.
Met Gedichten I wordt in dit verband uiteraard door Cartens en door mij bedoeld de
inhoud van deze bundel met uitzondering van de Mengeldichten, die in Gedichten I ook
opgenomen zijn.
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gehad te hebben voor het speelse element in deze gedichten (p. 60-69) . Tevens
wijst zij zeer scherp op Geerars' tegenspreken van zich zelf als het gnat om Poots
late huwelijk (p. 69), dat hij in zijn dissertatie verklaarde door Poots geldgebrek,
maar waarvoor hij in zijn artikel Een hermetische cyclus Poots „homo-erotiek"
als verklaring suggereerde 6 . Haar voorstel om in de laatste drie verzen -- inderdaad Been sententia ! -- van De Maen by Endymion „minnaaers ziel" te verstaan
als de Maen en niet als Endymion (p. 66, 67), levert een veel waarschijnlijker
en minder ingewikkelde interpretatie op dan Geerars gegeven heeft '.
Het is jammer dat Sch. in de drie gedichten toch ook een soort boodschap
van Poot over de lief de wil zien, hoe verschillend dan ook van de moralistische
interpretatie van Geerars, n.l., het onderwerp lief de „op een hoger niveau" te
brengen „door aan te wijzen dat het ook in de godenwereld van grate betekenis
is." (p. 70).
Zo belangrijk was echter de klassieke godenwereld voor Poot ook in zijn
beginperiode niet. Natuurlijk, hij bewonderde de klassieken, vooral Horatius
aan wie hij zich verwant voelde, volgens Sch. o.a. vanwege beider neiging tot
zelf-ironie. Men moet evenwel de invloed van de klassieke geest op Poot onderscheiden van de mythologie zoals die in zijn werk voorkomt. Werkelijke kennis
en inzicht betref f ende de klassieken zal voor de nauwelijks geschoolde jonge
dichter slechts in geringe mate weggelegd zijn ; de kennis van de mythologie
uit vertalingen, navolgingen en van afbeeldingen moet zeer uitgebreid geweest
zijn, maar Poot past deze kennis in zijn gedichten vrijwel altijd ironiserend toe.
Geen wijsheid, maar scherts. „goon kleeft valscheit aen", heet het in 'T bedrogh
der droomen. Terwijl Vondel en Hooft over godinnen schrijven, schrijft Poot
over jonge vrouwen met mythologische namen, attributen en daden.
2. Poot en de Pre-romantiek.
Sch. deelt niet zonder meer het standpunt van Asselbergs en Geerars dat Poot
een voorloper van de (Pre-)romantiek is ; Brandt Corstius' afwijzing van dit
standpunt echter ook niet s . In de z.g. persoonlijke gedichten van de laatste
bundel ziet zij n.l. „een tot dan toe uniek persoonlijk accent" (p. 178), dat niet
omgevormd wordt naar het algemeen-geldende zoals dat in Renaissance en
Classicisme het geval was. In de natuurpoezie, met name in Nacht en in Een
6 Een hermetische cyclus in de minnedichten van Poot, in NTg 57, 1964, p. 24-31.
Eerder dan Schenkeveld heeft Warners reeds vervanging van de term „cyclus" voorgesteld in een bespreking van Geerars' editie van de Minnezangen in NTg 58, 1965, p.
202-204. Warners wijst hierin ook reeds Geerars' interpretatie van de mythologische groep
af, overigens zonder tekstuele argumenten.
7 Een hermetische cyclus, p. 28 en iMinnezangen (ed. Geerars), p. 47.
Asselbergs' opvatting dat Poot een voorloper van de Pre-romantiek zou zijn, vindt men
o.a. uiteengezet in De zuster van de zon in NTg 53, 1960, p. 295-303 ; Geerars noemt
Poot in de eerste stelling bij zijn proefschrift een vroege voorloper van de Romantiek,
evenals in de tekst van zijn diss. (Hubert Korneliszoon Poot. Assen 1954, P . 262). Brandt
Corstius' afwijzing staat in diens bespreking van de diss. : Poot in relief in Critisch bulletin
21, 1954, p. 353-358. Th. Beening sloot zich naderhand aan bij het standpunt van Coster,
Asselbergs en Geerars (Het landschap in de Nederlandse letterkunde van de Renaissance.
Nijmegen 1963, p. 451) .
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schoojae dagh, worden een bepaalde nacht en een bepaalde dag beschreven (al
wordt dit niet consequent volgehouden) waarop de dichter een persoonlijke
reactie geeft. „Geer preromantiek nog, wel een op weg zijn erheen" (p. 208) ,
luidt haar toch wel enigszins vage conclusie, die overigens op betere argumenten
gebaseerd is dan Asselbergs' pre-romantische maneschijn.
Enkele details
Het lijkt me een gewaagde interpretatie om in Gelukkigh ongeluk de „zoeter
queekster van myn min" als de poezie te beschouwen (p. 83), daarmee komt
Sch. zelfs dicht in de buurt van Geerars' droomeroot ; aardiger is de suggestie
om Poot in dit gedicht, waar hij de spot drijft met traditionele elementen uit de
liefdeslyriek, als een (zij het dan ook onbewust) anti-petrarquistisch 9 dichter te
beschouwen.
Correcties op detailinterpretaties door Geerars van bepaalde gedichten geeft
Sch. onder meer voor de verhouding van Apollo en Thetis (p. 72), voor de
identiteit van Febes broeder (p. 76) en voor de plaats waar de dichter-ik zich
bevindt in y acht (p. 212) .
De poeziekritiek levert mevr. Schenkeveld vanuit het standpunt van de twintigste-eeuwer, wat uiteraard het risico van anachronistische interpretaties met zich
brengt : anno 1968 kan vrunt of zeit de man „gemeenzaam" klinken (p. 31) ,
voor Poots tijd hoeft dat niet het geval geweest te zijn ; hetzelfde geldt bijv.
voor Poots taalgebruik in Levensverbetering dat door Sch. als „vrij cm" wordt
bestempeld (p. 222). Mochten deze oordelen ook die van de tijdgenoot geweest
zijn, dan heeft zij dit hierbij althans niet vermeld.
De tijdgenoot mist men te veel in de hoofdstukken die handelen over de
vormgeving van de gedichten (VI en XII) . Op de kwestie hoe die zich verhield
tot die van de classicistische tijdgenoten, gaat Sch. m.i. niet diep genoeg in,
terwijl deze verhouding tot de gangbare theorieen een belangrijk inzicht in
Poots dichterschap kan geven, vooral in een tijd dat de poetica ten sterkste
normatief heet te zijn.
Een andere belangrijke bron beeft zij tevens onaangesproken gelaten : het
variantenonderzoek. Hier wil ik met een enkele suggestie volstaan. In de Mengeldichten zowel als in het Vervolg constateert Sch. „diaeresis metri causa" (p. 221) .
Was Poot zich van deze vormgeving bewust ? Laten we een voorbeeld nagaan
uit de Mengeldichten : „De bloemen aen den top / Des berregs, loken op."
Deze verzen zijn in de Gedichten I van 1722 en 17262 gewijzigd in : „De bloemen aen den top ; Des heuvels loken op." Hiervoor zouden mogelijk enige
verklaringen gegeven kunnen worden; een daarvan is, dat Poot bier „keuriger"
geworden is onder invloed van bepaalde geldende opvattingen en de diaeresis
heeft willen vermijden. Sch. meent dat Poot in de loop van zijn dichterschap lets
preciezer werd in zijn rijmen (p. 221) ; een variantenonderzoek had haar bij
deze uitspraak mogelijk tot steun kunnen zijn. In de Mengeldichten rijmt Poot
Schenkeveld spelt „petrarcistisch", Geerars „petrarkistisch", Cath. Ypes „petrarquistisch", Knuvelder „petrarquistisch", Van Dale „petrarkistisch".
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hart/smert ; in Gedichten I van 1722 en 17262 is dit rijm hart/smart geworden 10.
Een moeilijke zaak blijven de onderlinge verhoudingen van de mens Poot:
dichter Poot : dicl9ter-ik 11 (in bepaalde gedichten) : ik (in de gedichten).
Schenkeveld is zich het probleem bewust, maar handhaaft de verschillen niet
strikt. „Het zal duidelijk zijn dat de ervaringen en gevoelens van de `ik' niet
zonder meer aan Poot toegeschreven mogen worden", zegt zij, „Anderzijds bevredigt het toch ook niet de ikfiguur en Poot geheel van elkaar los te maken."
(p. 85). In de minnelyriek treedt de ikfiguur vrij vaak als dichter op „en is
daarin dus verwant aan H. K. Poot." In. De Lente nodigt de ik twee bestaande
meisjes uit, „een uitnodiging, die ongeloofwaardig zou zijn als ze alleen van
een `lyrisch ik' afkomstig was." In Danko f f er aen Erato dankt de ik voor roem
die hij als dichter verworven heeft door „twee met name genoemde gedichten
van H. K. Poot." In het verdere werk stelt Sch. in feite de dichter-ik gelijk aan
de dichter (Poot). In de Minnezangen ziet ze zelfs een „nauw verband" tussen
de ik zondermeer en de dichter Poot. Meer blijken van emoties, of van vroomheid
van de ik in het Vervolg der Gedichten betekenen voor haar dat Poot menselijker
of vromer was geworden. Naar alle waarschijnlijkheid terecht, maar dit zou
veeleer een conclusie horen te zijn van een onderzoek waarin in een consequente
terminologie alle fases vanaf de mens H. K. Poot tot en met de meest lyrische
ik onderscheiden zijn. De theorie en praktijk van de romananalyse kennen de
onderscheidingen voor de schrijver resp. in levenden lijve, op het titelblad, onder
het voorwoord of in de voetnoten, de schrijver zoals die uit zijn werken blijkt,
de schrijver die al of niet onder de naam van een bestaand schrijver in del
verhaalwerkelijkheid optreedt, de ik die schrijft over een ik of een hij, en die
laatste ik of hij zelf.
Het boek (235 pag. tekst) heeft een uitgebreide inhoudsopgave, een samenvatting (alleen in het Nederlands !), een register op de besproken gedichten
van Poot en een register op personen en titels. Literatuurverwijzingen staan in
voetnoten ; een aparte lijst van geraadpleegde en geciteerde literatuur ontbreekt.
Beschreef Geerars in de eerste plaats de historische figuur Poot, mevr. Schenkeveld-van der Dussen beschrijft vooral de dichter ; nog steeds blijft daarom de
behoefte bestaan aan studies die consequent uitgaan van de werken van Poot en
die deze werken zelf (het eigenlijke object van de literatuurhistoricus) tot
onderwerp hebben.
A. N. PAASMAN

10 Voorbeeld uit De verlie/de
de Venus, vss. 74, 75. Hierbij ga ik er van uit, dat Poot zich
actief beziggehouden heeft met zijn kopij, dat hij gecorrigeerd heeft, enz. ; dit wordt in
de voorwoorden van de verschillende bundels m.i. bevestigd.
11 In verscheidene gedichten van Poot treedt een ik op die dicht, kortheidshalve door
mij dichter-ik genoemd.
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Het Nederlandse gedicht na 1880, (poezie – essay kritiek – stijlleer – tekstverklaring), Leiden, A. W. Sijthoff, 1969, 144
blz., f 8, 2 5 .

MAR'TIEN J. G. DE JONG,

Volgens de ondertitel wel een ambitieuze onderneming : poezie, kritiek, stijlleer
en tekstverklaring omtrent het Nederlandse gedicht na 1880 bijeenbrengen en
inleiden op zowat 140 blz. De praktijk is matiger : het boek bevat in hoofdzaak
47 gedichten, gevolgd door vragen, waarin enkele grondbegrippen van de
technische poetica zijn verwerkt. Wij lezen 10 essays of fragmenten van essays,
waarvan drie door M. de Jong zelf, de overige door S. Vestdijk, D. A. M.
Binnendijk, A. Donker, A. Morrien, J. Walravens, P. Rodenko en P. Calis.
Twee van deze essays kunnen als kritiek in de eigenlijke zin beschouwd worden,
zodat alle elementen van de ondertitel wel aanwezig zijn.
Het boek schijnt bedoeld voor gebruik in de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs. Dat impliceert minstens twee dingen : 1. De auteur heeft geen
vernieuwende wetenschappelijke bedoelingen met deze uitgave. 2. Hij heeft
daarentegen wel didactische bedoelingen. D.w.z. hij wil de leerlingen inzicht
bijbrengen in de moderne poezie en haar ontwikkeling. Wil hij dit doe! bereiken
dan moet hij vertrekken van een coherente visie op het verschi jnsel poezie, een
visie die dan wel weer wetenschappelijke stellingname ondcrstelt. Dergelijke
principiele uitspraken vinden we in de inleiding en in het essay op blz. 38.
Van blz. 9 tot 18 vinden we een inleiding, getiteld „Taal en poezie". De
auteur vertrekt van een analyse van de dagelijkse omgangstaal, waarbij hij op
verantwoorde wijze begrippen ter sprake brengt en verklaart, zoals denotans,
denotatum, zinsinhoud, denktotaliteit, taalsystematiek e.d. Hij besluit zijn analyse
van het 'alledaagse taalgebruik' als volgt : „Men zou ons dagelijks taalgebruik
daarom kunnen omschrijven als : de toepassing van een deel der taalsystematiek
op een deel van de taalschat" (blz. 11) . Onmiddellijk daarop stoot hij door tot
de poezie, die dan voorlopig bepaald wordt als een taalgebruik, dat op „gespannen voet" leeft met de taalsystematiek en de taalschat, en wel omdat de dichter
,,heel bijzondere of gecompliceerde innerlijke ervaringen tot uitdrukking wil
brengen" en het gewone taalgebruik „niet voldoende mogelijkheden (biedt) om
structuren to maken die aan zijn diepste gevoelens of aan het door hem beoogde
effect beantwoorden." (blz. 11) .
Dergelijke manier om tot een omschrijving van het begrip poezie te komen,
kan licht de indruk wekken dat het eigene van de poezie, datgene vat een
gedicht tot gedicht maakt, en het tevens onderscheidt van alle andere vormen
van taalgebruik, deze afwijking van de taalsystematiek is. Ik geloof niet, dat
zoiets kan volgehouden worden. Er bestaan namelijk gedichten die niet afwijken
van de taalsystematiek, (Neem b.v. het door De Jong zelf afgedrukte „Liefdesgedicht" van J. Bernlef, op blz. 136) evengoed als er niet-poetische teksten
bestaan, die dergelijke afwijkingen wel vertonen. Iedereen immers, die iets
nieuws wil onder woorden brengen, een ervaring die nooit tevoren werd geformuleerd, is verplicht de taal op een creatieve manier te gebruiken. lemand die
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zo spreekt, kan b.v. een nieuwe inhoud aan bepaalde woorden geven, hij kan
nieuwvormingen smeden, ongewone woordkoppelingen tot stand brengen, enz...
Wij zien dat gebeuren in vrijwel alle nieuwe wetenschappen of takken van
wetenschappen, met een bijzondere bloei in de f ilosof ie. Daar heeft M. MerleauPonty zelfs uitdrukkelijk op het onderscheid gewezen tussen de napratende
`parole parlee' en de creatieve, zinscheppende `parole parlante' . Het feit dat de
spanningen tussen de systematiek en de conventies van de ecrste soort en anderzijds de praktijk van de tweede soort, in de poezie opvallend veel voorkomen,
wijst er alleen op, dat poetisch taalgebruik in hoge mate creatief taalgebruik is.
Maar lezen we even verder om te onderzoeken in hoever deze voorlopige
karakterisering van de poezie wordt genuanceerd. Aan de hand van enkele goed
gekozen verzen wijst de auteur erop, dat in de poezie de woorden (denotantes)
niet enkel worden gebruikt als verwijzing naar een betekenis (denotata) , maar
ook omwille van zichzelf. Hij besluit : „De poezielezer kent en (h) erkent het
principiele feit dat de dichter probeert de taal op een andere manier te gebruiken
dan dit gewoonlijk het geval is" (blz. 13). Dat lijkt zeer juist en bovendien
didactisch onberispelijk aangebracht. Waar we nu een uitdieping van dat eigene
van het poetisch taalgebruik verwachten, maakt de Jong nochtans een onverwachte zijsprong, die tegelijkertijd het begin is van een bizarre reeks bokkesprongen. Inderdaad in plaats van die uitdieping, waardoor de verkeerde indruk
omtrent de boven beschreven spanning zou kunnen weggenomen worden, krijgen
we te horen : „Het poetisch taalgebruik wordt niet alleen bepaald door de
taalsystematiek, maar tevens door een ander beginsel, dat we zouden kunnen
aanduiden met de term verssystematiek" (blz. 13) . En dan staan we even ver als
enkele bladzijden terug, want uiteindelijk blijkt, dat `verssystematiek' zowat een
verzamelnaam is, voor alle afwijkingen van het normale taalgebruik, die in het
gedicht voorkomen. In een fragment van N ij hof f valt hij samen met het rij m,
bij Snoek valt het gebruik van kernwoorden met specifiek eigen semantische
waarde eronder. Een klankgedicht van Lucebert tenslotte wordt helemaal bepaald
door verssystematiek, met uitsluiting van taalsystematiek. Nog afgezien van het
feit, dat er bij dit gebruik van de term van Been eigenlijke `systematiek' sprake
is (wel van een toevallige verzameling eigenaardigheden) , beef t De Jong als
een 2e Faust, ons en de leerlingen 'herauf, herab and quer and krumm an der
Nase herum gezogen'. Meer heeft hij ons na dit geleerde betoog immers niet
bijgebracht, dan dat de taal in de poezie anders gebruikt wordt dan gewoonlijk,
en dat dit anders zijn bestaat uit een aantal afwijkingen van de norm.
Was het maar zoveel, dan wisten we alvast iets, maar nu blijkt dat `verssystematiek' in de loop van het betoog nog een ander 'denotatum' dekt, nl. een
geheel van inderdaad gesystematiseerde poetische conventies, een verzameling
gecodificeerde afwijkingen van de taalsystematiek.
Het komt mij voor, dat dit de enige verantwoorde betekenis van de term is.
Met deze betekenis komt de term voor op blz. 14 : „Er bestaat trouwens nog een
ander poetisch `conflict' : namelijk de spanning tussen de verssystematiek en wat
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men zou kunnen noeinen de very praktUk". De verssystematiek wordt in dit geval
verder bepaald als b.v. „rijm- of metrumschema" daar waar hij in de andere
alinea's niet het schema, maar het rijm of metrum van het concrete gedicht zelf
is. (Wat bier voor de gelegenheid verspraktijk wordt genoemd) .
Deze dubbelzinnigheid heeft nefaste gevolgen wanneer we tenslotte belanden
bij de definitieve omschrijving van de poezie als „een spanningsverschijnsel
tussen taalsystematiek en verssystematiek, en tussen verssystematiek en verspraktijk" (blz. 17). Schoolvoorbeeld van een sofistische conclusie, waarin een term
geen constante betekenis heeft en het geheel dus helemaal geen. Wil men het
(tegen alle rede in) in de richting van afwijkingen en spanningen zoeken, dan
ware eenvoudiger en juister : `een spanningsverschijnsel tussen taalsystematiek en
taalgebruik in het vers'.
Maar de klap op de vuurpijl komt nog. Zonder verband met de context en
als een deus ex machina volgt de toevoeging : „Bij werkelijk grote poezie, komt
daar nog bij, dat uit deze spanning een mysterieuze vonk ontspringt, die op
ongeevenaarde wijze een facet van ons menselijk bestaan belicht." (blz. 17)
Wat beeldspraak al niet vermag. De taalspanning van zoeven is plotseling een
electrische spanning geworden en dan zitten we bij de vonken. Een sterk staaltj e
is dit van poetisch taalgebruik in zijn verduisterende mogelijkheden. Nu het
werkelijk belangrijk wordt stuurt de auteur ons met een vonkje in het riet.
Het is niet mijn taak bier het verschijnsel poezie to definieren, ik zou het
bovendien niet kunnen, maar ik weet wel, dat het inderdaad niet de taalspanning
zelf is, maar wel datgene waaraan die spanning dienstig is. Misschien opteren
we toch nog het best voor een taalgebruik dat estetische ontroering teweegbrengt,
d.w.z. een ontroering, die niet bestaat buiten de unieke vorm van het kuntwerk.
Veel verder staan we daarmee niet, maar als uitgangspunt voor verdere definitie,
is het vrij nuchter, geen alibi door mystificatie.
Op deze inleiding sluit een aantal vragen aan. Uit vraag 53 (blz. 18) blijkt
dat de betekenisafspraken niet tot de taalsystematiek behoren. Op biz. 16 nochtans wordt uitdrukkelijk gezegd, dat betekenisverschuivingen deel uitmaken van
de verssystematiek. Met reden kan de oplettende leerling dan ook oordelen, dat de
normale semantische waarde behoort tot de taalsystematiek, de andere pool van
de spanning. Van systematiek gesproken !
Van blz. 38 tot 43 lezen we een essay van De Jong, „Beleven en beschouwen",
ontleend aan de inleiding van zijn in 1967 verschenen bundel „Van Bilderdjk
tot Lucebert. Tekst en context van Nederlandse gedichten".
Dit essay handelt over het beleven en analyseren van poezie en wordt ingeleid
door twee citaten. 1. „Der Dichter stellt seine Schapfung in die Welt hinaus, es
ist die Sache des Lesers, des Asthetikers, des Kritikers, zu untersuchen, was er
mit seiner Schopfung gewollt hat." (Goethe) . 2. „Un poeme est un mystere,
dont le lecteur doit chercher la clef." (S. Mallarme) . In de commentaar worden
beide citaten naast elkaar gesteld, met als gemeenschappelijke noemer dat de
dichter zijn vers beschouwt als „een mysterie waarin de lezer moet trachten binnen
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te dringen" (blz. 38) . Juist. Maar nu volgt het verraderlijke : „De dichter versteekt zich, om met Boutens te spreken, in een schone vindbaarheid." Dit is
tekstmanipulatie. De strekking van Goethes uitspraak, wordt ook aan die van
Mallarme toegeschreven. Deze laatste heeft het nochtans over geen dichter maar
enkel over het gedicht. Deze spontane maar niet gerechtvaardigde gelijkschakeling
heeft enkele blz. verder consekwenties voor de methode van interpreteren. In
het eerste geval immers (Goethe/De Jong) geeft de dichter aan de lezer een
raadsel op, waarvan de oplossing bij de persoon van de dichter-deurwaarder
berust. Niet het gedicht staat centraal, wel wat de maker ervan `gewollt hat'. Deze
opvatting resulteert op blz. 40-41 in een verdediging van de 'indirecte methode'
bij analyse, en bij de bespreking van de gedichten zelf in talrijke vragen naar
de 'bedoeling' van de dichter.
In het 2e geval echter (Mallarme) is het gedicht een creatie van de dichter,
de lezer aangeboden omwille van haarzelf. Het raadsel heeft dan geen op voorhand, en van hoger hand vastgelegde oplossing meer. Het gedicht is geen
verhulling van de dichter meer, maar een aanwezigheid-als-opgave zonder meer.
Zelfs wanneer de dichter zelf meent dat hij belangrijk is, dan nog schijnt de
poezie datgene to zijn, wat aan zijn bedoelingen ontsnapt. En ons is het toch
om de poezie te doen.
Ik vind het dan ook dubbel pijnlijk wanneer De Jong in vraag 1 na
deze tekst criticus Kees Fens, omwille van een analoge opmerking voor
honderden of duizenden scholieren afschildert als een quasi-analf abeet, die nog
het onderscheid niet Kent tussen denotans en denotatum, en die bovendien het lef
heeft aan 'tekstverdraaiing' te doen. Dit is geen hoogstaande manier om kritiek
te beantwoorden.
Tot zover de poezieopvatting die aan dit leerboek ten grondslag ligt en de
metoden waarmee ze aan de man gebracht wordt.
Wat de gedichten zelf, met de bijhorende vragen betreft, moet ik mij tot enkele
opvallende punten beperken. Ik meen niet dat dit systeem, over heel de lijn
voldoening kan geven. Het lijkt zeer geschikt om de leerlingen op inductieve
wij ze de essentiele begrippen van de poetica bij te brengen, de voornaamste
stijlfiguren, typische zinsconstructies, ritme en metrum (zeer goed op blz. 23-24)
enz... Maar wanneer het er om te doen is een gedicht werkelijk ingang te doen
vinden, schiet het systeem te kort. Over het algemeen kunnen we twee soorten
vragen onderscheiden. 1. grammaticale (B.v. : Welk zinsdeel is .. ?) 2. inhoudelijke (B.v. : Wat bedoelt de dichter met ... ?) Bij aeze voorstelling maak ik mij
wel schuldig aan simplificatie, maar dan enkel om er op te wijzen, dat er een
gebrek is aan vragen die in de richting gaan van een osmose van beide strekkinben, zodat we bij de poezie zelf terechtkomen.
M i, ligt de Pout bij het opzet, nl. alles aan vragen toe te vertrouwen. Wanneer
de auteur toch dieper wil gaan, dan wat een beginnende leerling zelf kan
vinden, dan formuleert hij de vraag zo, dat het 'ntwoord er al in besloten ligt.
Het systeem heft zichzelf op. Men is veroordeeld tot oppervlakkigheid en f rag234

mentarisme, tenzij men de vragen gaat afwisselen met momenten van synthese
en mededeling. Dit wordt op enkele plaatsen gedaan, o.m. op blz. 95, waar
onder nr. 8 een zeer degelijke en bevattelijke inleiding op de werking van klanksymboAek staat.
Tot slot enkele losse opmerkingen. Op blz. 19 wordt „De waterlelie" van
Van Eeden afgedrukt, samen met een zeer parallel prozafragment van dezelfde
auteur. Dat biedt een unieke kans om vragen te stellen naar het verschil tussen
poetisch en prozaIsch taalgebruik, naar het verschil tussen poetisch proza en
geconcentreerde lyriek, enz... Dat hierop enkel de vraag naar „het verschil in
mededelingsinhoud" volgt, is ongoochelend.
Dergelijke verwaarlozing van zelfgeschapen kansen vinden we herhaaldelijk
terug, o.m. op blz. 31, waar onvoldoende ingegaan wordt op de verschillende
componenten van de creatieve act, zoals inspriatie, stielkennis, talent, transpiratie,
enz...
Op blz. 77, bij de bespreking van „Boerecharleston" van Paul van Ostaijen
begaat de auteur een grove veralgemening, door de poezie van Van Ostaijen te
klasseren, „als een spel... van louter klank en ritme".
Voor zover ik weet, strookt dat niet met de theoretische inzichten van deze
dichter. Eenvoudige herlezing van de ,, Gebruiksaanwjzing der Lyriek" had kunnen volstaan om hiervan overtuigd te zijn. Daar omschrijft hij zijn poetisch ideaal
als volgt : „Zij n beide verenigd, de zin en de klankwaarde, dan spreek ik van
de sonoriteit van het woord en daarmee bedoel ik, zoals in de schilderkunst, het
trillen der waarden tot elkaar, ... " (Verz. Werk, Proza II, blz. 318) .
Even verder wijst hij de „eenzijdige sonoriteit", waarbij ofwel klank ofwel
zin op het voorplan staat van de hand. Wanneer Van Ostaijen het dan ook
opneemt voor Verlaine's „de la musique avant toute chose", dan doelt hij op
een compositorisch beginsel. Dat beseft ook De Jong (cf. blz. 80, nr. 1) . Daarom
begrijp ik zijn boven geciteerde karakteristiek, in zeer algemeen geldende termen
gesteld, niet goed.
Wie overigens nog enkele blz. in Van Ostaijen verder leest, treft daar naast
vele andere leerrijke opmerkingen dit aan : „Niet de dichtcr is gewichtig, wel
het gedicht" (o.c., blz. 321) . Maar dit is een opmerking die Mallarme en Fens,
niet De Jong ligt.
Op blz. 134 stelt hij een vraag naar de samenhang van de woordgroep
,,surrealistisch `gezocht' ", zoals gebruikt op blz. 130. Voor deze vraag ben ik
onherroepelijk gezakt, want ik was er tot nog toe van overtuigd dat niet het
zoeken, maar het spontane automatisme van het onderbewuste als ideaal gold bij
de surrealisten.
Een vraag nog. Waarom bij Gilliams en Walravens zo nadrukkelijk op bun
`Belgisch' taalgebruik wijzen ? En vooral, waarom dat bij Walravens (blz. 115,
vr. 7) zo opvallend associeren met foutief taalgebruik, ook al maakt Walravens
in dit geval inderdaad een grammaticale fout ?
Conclusie. Het leeuwenaandeel van deze bespreking houdt verband met de
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theoretische opvattingen over poezie, zoals uiteengezet in de inleiding en in het
essay op blz. 38-43. Mijn bezwaren daartegen impliceren niet direct, dat deze
uitgave als handboek ongeschikt zou zijn. Ondanks enkele inconsequenties kan
zij m.i. elke leraar Nederlands goede diensten bewijzen, vooral waar het erop
aankomt verstechnische problemen te bespreken.
HUGO BREMS

Anthologie de la poesie neerlandaise. Belgique 1830-1966. Choix de textes
et traductions par MAURICE CAREME. Preface de JEAN CASSOU. Introduction
de KAREL JONCKHEERE. Aubier-Editions Montaigne, Paris ; Asedi, Bruxelles, [1967), 372 blz.
In de „Collection bilingue des Classiques Etrangers" van Aubier-Montaigne
brengt Maurice Careme deze keuze uit de Vlaamse poezie van Gezelle tot heden.
83 dichters, 178 gedichten, korte biografische aantekeningen van gemiddeld een
drietal regels. Keuze en vertaling zijn subjectief en als dusdanig verantwoord
door de samensteller. Careme is een Frans-Belgisch dichter wiens vers dicht bij
de werkelijkheid staat en toch een magische klank heeft. Hij verklaart dat men
slechts met het hart kan vertalen : liever een tekst verraden dock er de poetische
schittering van bewaren dan hem te eerbiedigen en te ontkrachten. Hij heeft
daarom slechts teksten vertaald die hem verwonderd en verrukt hebben ; hit
aantal gedichten heeft hij niet telkens in verhouding tot de bekendheid van de
dichter willen brengen en buiten de 83 zijn er heel wat niet aan bod gekomen.
Van de vertalingen mag men over 't algemeen zeggen dat zij het gestelde doel
benaderen, nl. de indruk te wekken dat de gedichten spontaan in het Frans zijn
geschreven. (Dit geschiedt al eens te vrij. Bijv. in de vertaling van Rodenbachs
,,Macte animo", waar „zuidse vrouwenzielen" niet in de figuurlijke maar in de
eigenlijke betekenis begrepen worden en ,,ces meridionales" heten. In „Cap
Ferrat" van Buckinx worden de blonde knapen „des enfants blondes". Te letterlijk is dan weer de vertaling van Ch. D'Haens „Daimoon Megas" in „Le demon
Megas".) Representatief kan de bloemlezing bezwaarlijk genoemd worden.
Aan het werk gaan een voorbericht door Jean Cassou en een inleiding door
Karel Jonckheere vooraf. Cassou meent dat het Nederlands van de Vlaamse
dichters – hij zegt wel duidelijk : hun taal, hij heeft het niet over hun volksaard
– in de eerste plaats geschikt is voor een eenvoudige toon en voor een bekoorlijk
en naief ritme ; met deze eigenschappen hebben Maeterlinck en Elskamp het
Franse symbolisme verrijkt. Dit neemt niet weg dat de dichters (zowel Gezelle
als Van de Woestijne) de diepste en levendigste gevoelens kunnen tot uiting
brengen. De redenering van Cassou is aan de erg eenvoudige kant. Ze wordt
enigszins goedgemaakt door een verwij zing naar de Vlaamse schilderkunst die
evenals de Vlaamse poezie van het contact met de dingen uitgaat en tot de
diepe geheimen van de ziel doordringt. „Telle est la Flandre : on l'embrasse
depuis son modeste principe jusqu'a l'epanouissement de tous ses pouvoirs et
l'on se rejouit d'un si harmonieux accomplissement. Celui-ci n'est pas moms
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rejouissant dans les royaumes de la poesie qu° de la peinture, et c'est Bien le
meme. I1 va de la nature a 1'esprit, mais en sorte que dans les commencements, et
alors qu'il semble qu'il n'y ait que nature, celle-ci est déjà esprit, et que, lorsque
nous en sommes au plus haut point de 1'esprit, celui-ci n'est esprit, et si fortement
esprit, qu'a cause de toute la nature demeuree en lui." (blz. IX) .
De inleiding van Jonckheere bestaat uit losse notities, soms snedig, soms wat
gemakkelijk. Het hoof dkenmerk van de Vlaamse dichter is „sa soif de vivre qui
le fait communier avec Ia nature" (blz. XII) . Onafscheidelijk daarvan zijn
nochtans de angst, de droefheid, de spijt om de zonde en de obsessie van de
dood. Voor alles wordt de dichter echter beheerst door de levensdrift.
Men heeft de indruk dat de inleiders het zich niet moeilijk hebben gemaakt
en zich hebben toevertrouwd aan hun ervaren pen.
R. F. LISSENS

Anthologie de la prose neerlandaise. Belgique 11 1940-1968 par PIERRE
BRACHIN, professeur a la Sorbonne, avec le concours, pour les traductions,
de P. Angelini, M. Brachin, M. Buysse, J. M. Delcour, L. Fessard, R.
Hammer, E. Hofer et H. Plard. Collection bilingue des classiques strangers. Paris, Aubier-Montaigne ; Bruxelles, Asedi, 1968. 416 blz., ing.
210 fr.
Het tweede deel van deze tweetalige bloemlezing van Vlaams proza sluit wat
de geest en de opvatting betreft nauw aan bij het eerste deel dat wij in Spiegel
der Letteren, X, blz. 306-307) hebben besproken. De groepering van de teksten
geschiedt thans volgens wat de samensteller „attitudes fondamentales" noemt. Er
zijn er een vijftal : „Nova et vetera" (religieus gelnspireerde schrijvers : Demedts,
Duribreux en Rosseels), „Naturalisme" (L. P. Boon, Van Aken en Ruyslinck),
„Realisme magique" (Daisne, Lampo en Vandeloo), „Existentialisme" (Walravens, Michiels en Van Kerkhove) en een „Derniere gerbe" met teksten van
reeds in de vorige secties vertegenwoordigde schrijvers, „mais illustrant un cote
different, et generalement moins important, de leur oeuvre" (blz. VIII). Hier
duiken Daisne, Lampo, Van Aken en Boon opnieuw op en vindt Claus onderdak.
De bedoeling van de sectie „Derniere gerbe" is de vreemde lezer een idee te
geven van de verscheidenheid en de rijkdom van het Vlaamse proza. Ik vraag
me af, of Brachin deze vijfde en laatste sectie niet beter geheel aan het experimentele proza had gewijd : aan rijkdom en verscheidenheid ontbreekt het waarlijk
niet in het werk van Raes, Willy Roggeman, Rene Gysen, Gils, Veydt e.a.
Aan de bloemlezing gaat een inleiding vooraf, waarin Brachin de door hem
geselecteerde schrijvers voorstelt. Hij citeert een paar keer de steller van deze
korte bespreking, maar blijkt niet ongevoelig te zijn geweest voor andere uitspraken, beelden en typeringen van dezelf de, die aldus het niet onprettig gevoel
heeft niet in de woestijn te hebben gepreekt.
Over de vertalingen kan slechts herhaald worden dat zij aan de opzet van de
,,Collection bilingue" beantwoorden. Of klinkaart, de Boomse baksteen die zijn
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naam gegeven heeft aan de bekende novelle van Van Aken, hetzelfde is als de
harde Hollandse straatklinker (in de vertaling : clinker, blz. 117) lijkt mij niet
zeker te zijn. En is de verklaring van de Winkler Prins als „sorte de Larousse
neerlandais" (blz. 169) niet een beetje aan de eenvoudige kant ?
R. F. LISSEN'S

Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven. Kla p per op het bezit.
{Antwerpen) 19682. XV + 597 blz. 100 fr.
Deze tweede uitgave van de Kla p per op het bezit van het Archief en Museum
voor het Vlaamse Cultuurleven omvat ca. 15.500 trefwoorden tegen de ca.
12.000 van de eerste uitgave, die in 1955 verscheen. Nieuw is thans dat voor
de bewerking gebruik werd gemaakt van ponskaarten en dat de klapper, behalve
het voorwerk, werd gedrukt met een computer van het Mechanografisch Centrum van de Stad Antwerpen. Nieuw is ook dat bij personen het geboorte-, ev.
overlij densj aar en bij verenigingen plaats, jaar van stichting, ev. van ophef f ing
zijn aangegeven. Op de eigenlijke klapper volgt een dubbele lijst van pseudoniemen. Het ligt dan ook voor de hand dat het boek meer is dan een repertorium
dat het raadplegen van de rijke documentatie van het A.M.V.C. vergemakkelijkt :
het is in zijn genre een welkom werkinstrument dat uitstekende diensten zal
bewijzen bij de studie van het Vlaamse cultuurleven sinds 1750, inzonderheid
van de Vlaamse letterkunde.
Het Woord Vooraf brengt de gewenste toelichtingen bij de aard en de rangschikking van de in het A.M.V.C. aanwezige documentatie en een bibliografie
over de instelling. De lezer verneemt dat sinds 1966 alle vertalingen van Vlaams
(literair ?) werk systematisch aangekocht worden en dat er wordt gewerkt aan
een kalender waarin nauwkeurige en betrouwbare gegevens over geboorteplaats
en -datum, ev. overlijdensplaats en -datum van personen samengebracht en langs
mechanografische weg bruikbaar zullen gemaakt worden. Toe te juichen projekt,
in afwachting dat met het inventariseren van de honderdduizenden handschrif ten, brieven, drukken, knipsels enz, een aanvang wordt gemaakt.
Er zijn lacunes en onvolmaaktheden. Ik heb wat gegrasduind in de lijsten
van pseudoniemen en deel enkele bevindingen mee ter attentie van de initiatief n emers en samenstellers die nergens genoemd zijn, maar wel de heren E. Willekens en L. Simons, de actieve conservators van dit unieke archiefdepot, zouden
kunnen zijn. Het gaat minder om aanvullingen dan om rechtzettingen.
Testibu.f is de schuilnaam niet van Flor Heuvelmans maar van diens zoon
Piet, die tijdens de jongste oorlogsjaren gehouden werd voor de schrijver van
het toen te Brussel zonder jaartal verschenen antiparlementair pamflet : A.
Testibus, Het parlentent in den storm ; er is dus ook een initiaal bij de naam
te voegen (blz. 540, 592). J. F. Moraaz, een gelegenheidsmedewerker aan Van
Nu en Straks, is Jan Kalf, de „Wrede Jan" van het Nederlands weekblad De
Kroniek, en niet de grate literatuurhistoricus Gerrit Kalff (blz. 542, 583) .
Raf van de Linde is niet de naam maar de schuilnaam van Rafael van Hecke
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(blz. 544, 575 ) . Aan de pseudoniemen van Johan de Maeght is Nele Klawwaerdinne toe te voegen (blz. 544) . De voornaam van Theuws, bekend onder de
schrijversnaam Jac. Bergeyck, is Jaak, niet Pater (blz. 556, 565). Op blz. 557
en 571 is Engelbert Gerard te lezen als Engelberg Gerard, zo ook Auwelier op
blz. 560 en 564 als Auweleer en Leeman Cor Lia op blz. 542 en 580 als
Leeman Cor Ria. Reinier Ysabie (blz. 561) is zelf een schuilnaam, nl. van Rene
Gaston Raymond Ysebie. Diricksens Joos staat op blz. 569 verkeerd in de kolom
pseudoniemen : het is, zoals genoegzaam bekend en zoals trouwens op blz. 597
correct vermeld staat, de echte naam van de als schrijver bekende Eug. Zetternam.
Hugues C. Pernath die op blz. 349 voorkomt, ontbreekt op blz. 586: het is
het pseudoniem van H. Wouters. Op blz. 588 ontbreekt Adriaan de Roover (op
het A.M.V.C. bekend, cf. blz. 380), schuilnaam van Felix de Rooy. Ten slotte
lijkt mij het nut, zelfs de zin van vermeldingen als G.D.M. voor Guillaume de
Marez (blz. 544), J.D.R. voor Jef de Ridder (blz. 551) e.d. niet zeer duidelijk.
Achter die initialen zijn wel meer schrijvers schuilgegaan en beroemd als de
combinatie G.B.S. zijn ze ook niet.
Dit zijn slechts enkele bevindingen. Zij kunnen gemakkelijk worden aangevuld
aan de hand van bijv. het Lectuurrepertoriunl en misschien mag ik ook verwijzen
naar de vierde druk (1967) van mijn handboek, waarin het register heel wat
pseudoniemen opheldert.
R. F. LISSENS
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RECTIFICATIE

1n het artikel van W. H. BEUKEN, R^rbreking in middeleeuwse poezie (Spiegel
der letteren, jg. XII, 1969-1970, nr. 1) Believe de lezer als volgt to corrigeren
– blz. 8 in de alinea beginnende met „Eveneens ... ", schrappen 1782, 1816
en 1904
– blz. 9 in de alinea beginnende met „Elimineert ... ", toevoegen 1151 en 1496
blz. 9 in de alinea beginnende met „Vaor of na een bijzonder rijmschema ... ",
toevoegen 410, 1155, 1179 en 1186, schrappen 1198 en 1670.

SPIEGEL DER LETTEREN
verschijnt viermaal per jaar ; ± 320 blz. per jaargang.
De abonnementsprijs bedraagt voor Belgie 225 fr. ; voor Nederland f 16,25
incl. B.T.W. f 16,90.
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,
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Stukken ter plaatsing alsmede boeken ter recensie worden ingewacht bij de
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Paul Rogghe

HET
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WAARDERING VAN DE REDERIJKERS
1. Hun sociaal belong en hun zel f bewustzijn
Wij zijn er ons niet altijd van bewust Welke plaats de kunst in de middel-

eeuwen en de daaropvolgende renaissance in de samenleving heeft
ingenomen, en vooral over de geschreven of beter gezegd gesproken
kunst heersen er grote misverstanden. Enerzijds, weten we, werden grote
schilders gebruikt voor zeer ambachtelijk werk, anderzijds lezen we in
Den Spieghel der Nederlantsch_ er Audtheyt hoe Marcus van Vaernewijck
te keer gaat over een door een restaurateur bedorven predel van het
„Lam Gods" van Van Eyck: „dat miraculeus constich werc ... de
welcke... meer weert was dan 't gout dat men daerop ghesmeedt zoude
connen legghen". Hij zegt dat de schilders Blondeel en Scorel het op
15 september 1550 „begonden te wasschen ... met zulcker lief den dat
zy dat constich werck in veel plaetsen ghecust hebben". De dichter Lucas
de Heere maakt er een ode op die wordt aangeplakt in de kerk.
Jean Jacquot zegt in zijn Joyeuse et triom phante entree (in Les fetes
de la renaissance) : „Les hommes du XVIe siècle attendent de fart
-- en dan bedoelt hij vooral de dichtkunst -- des of f ets puissants, ils lui
attribuent une efficacite qui est un peu du meme ordre que celle de la
magie de l'astrologie. Il s'agit par exemple ... de rendre propice un
manage dont depend le destin d'une nation". Na de slag van Pavia
dicht Cornelis Everaert „Tspel van den Hooghen Wint (Frans I) en den
zoeten Reyn" (Keizer Karel) . Deze tendens concentreert zich als het
ware in de zogenaamde jaardichten of carnacioenen, die vaak in een
processie gedragen worden en daarna in de kerk opgehangen, als een
soort van bezweringen.
Belangrijker zijn de spelen. Zij zijn een publiek evenement waarvoor
alle arbeid wordt stilgelegd. Alle burgers zijn daar op ingesteld :
In ,,Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden" van Vaernewyck
lezen we dat ook voor de hagepreken gebruikt werden de met leder
bedekte stoeltjes „hebbende Brij pickels, die men open ende toe doet,
daer men de camerspelen mede pleecht te ghaen hooren."

Casteleyn zegt dat de dichtkunst behoort onder Mercurius als een
zaak van beschaving, van vernuft, vaardigheid en maatschappelijk verkeer. In de proloog van Laurus Jansz Jesus onder die Leraars zegt een
van de personages dat de pastoor ,,een fraai sermoen" deed.
Ik wou om een plak,
Dat ik onder 't dak ook hadde geweest,
Doen hij dat preekte ; 't zou in mijnen geest
Een grote lust ende feest hebben geteeld.

Waarop hem geantwoord wordt :
Maar buurman, 't zelf de zal bier nu worden gespeeld
En van die Wijnranckskens zo worden verklaard.

Een ander voegt daar aan toe:
Ik wed hierom zo veel yolks vergaart
Van alderlei aard en dat principaal
Om te horen ageren 't voornoemde moraal.

De in 1539 te Gent voorgedragen refereinen worden in de zestiende
eeuw vijf maal gedrukt: te Gent, Antwerpen, Antwerpen, Antwerpen
en Wesel, de opgevoerde zinnespelen vier maal. De drukker van de
eerste uitgave, Joos Lambrecht, is er trots op in plaats van de oude
gotische de nieuwe letters te hebben gebruikt.
Deze kunst beet rethorica, welsprekendheid.
Shakespeare spreekt in Love's Labour lost van „The heavenly
rethoric of thine eye" en een „nieuw liedeken" in het Antwerps Liedboek van 1544 heeft :
Haer tonge waer is vreucht bi gewan
Spreect woorden van Retorijcke.

Haar beoefenaars zijn zich zeer bewust geweest van haar waarde
en hebben dat duidelijk uitgesproken. Marieken van Nijmegen klimt in
„den Boom" te Antwerpen op een stoel om te declameren:
Rethorijcke en is met crachte niet te leeren
Tes een conste, die van selfs comen moet.
Tes een gave vanden heyligen gheeste.

Ook De Roovere zegt in zijn „Refereyn van Rhetorica" dat ze „komt
uit de heylige geest" .
Anna Bijns dicht:
Mijn leden beven, therte es ontsteldt,
Als ik Rhetoricam sie vercoopen om gheldt.

Men leze Een s pel end e prologe van twee personages ... genaempt Rethorica en Verdchter der Const, het Esbatement van Musz cke ende rh,etorijke welcke conste de beste es, het Vreught-eyndigh spel (van Jacob
Celosse, 1610) „waerin speelwijs vertoont, hoe de Konst van Rederijcke... van vele in veel plaetsen misbruyckt wordt". Men leze de
opdracht van de Antwerpse uitgever van de „Spelen van Sinnen" van
Rotterdam van 1561 aan burgemeester en regeerders van deze stad:
Hij is in 1564 tot de uitgave overgegaan „om den lof en eere der
Rhetorijcke te verbreyden daer mijn herte toe trect". De door hem
gedrukte spelen acht hij te prijzen „om des sins wil" en „allen menschen
seer nut".
Men leze „Een spel van sinnen van de Siecke Stadt" van een onbekend
Noordnederlander, dat merkwaardige spel van voor de overgang van
Amsterdam naar de hervorming, met haar gedurfde, ver doorgedreven
symboliek, over de in de stad heersende wantoestanden. „Tijranije"
zegt tot „Hi jpocrisi j e"
Nu van vruechden, lief, wilt een referijntie spreecken,

maar „Hijpocrisije" weigert want „Sulck veel" en zijn gezelschap (de
katholieke machthebbers, de woekeraars, de filisters) houden niet van
rethorica :
Sy houwense voor dooren alle rethoresijnen.

„Amsterdam" klaagt op haar ziekbed:
Waer om veriaechdij van mijn...
die edele rethorijcke en die lustige musijcke
Waer om moetense wijcken want haer soete eloquentie
en constige inventie brachten mijn tot excellentie
van volcoemen credentie van Godts woorden vercooren

Jan Moerman, lid van de Olijftak, laat in 1584 te Antwerpen De
cleyn Werelt drukken, een verheerlijking van de rederijkkunst, die in
1608 te Amsterdam herdrukt wordt. Zij is mij, zegt hij in de inleiding,
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„van kindsbeene meer van natueren aengewassen, dan dat is die selue
van yemanden hebbe gheleert” .
,,Rhetorica sal altijts heur dienaers croonen" zegt het zinnespel van
de Leuvense „goose" te Antwerpen in 1561.
Een schoon to f elspel van Brae personagie"n te weten : een Prochiaen..
'W'ever zegt :

een Coster... een

Want der heylsame conste van Rethorijcke
Als een Liberteyt, vol vrijer eloquentien,
Mach schrijven en spreken onbeschamelijcke
Vanden ambacht haers kinderen...
Of nu benij ders der consten dit were condemneren
So en sal nochtans de goede hem niet laten verwinnen.

„Den vierighen Doom" van 's Hertogenbosch voert te Antwerpen in
1561 als antwoord op de vraag „Wat den mensch aldermeest tot conste
verwect" een samenspraak op over de kunst, ,,eenen schoonen schat
boven silver oft goud". Een van de samensprekers verwijt haar dat ze
Aiscoord)' sticht en spreekt van „thertneckig ghedicht teghen de overheyt", maar
... alle consten hoe danigh sij sijn
Als Gods gaven sijn goet excellent en fijn.
De factor van „Christus oogen" van Diest getuigt er:
Sy onderscheydt onrecht en rechtveerdicheyt
Een spieghelijcke claerheyt, een licht der weerelt.

De „G oudblomre' 3 heeft het over de armoede, waartoe menig dichter
gedreven wordt ; de kunst
maect menighe soo beroyt
Dat by nauwelijck en can (tsijn claer saken)
Vanden eenen broode ten anderen raken
En moet in povers ghehuchten duycken.

Men leze de inleiding tot „Den Lust-hof van Rethorica", Leiden 1596,
en verschillende refreinen in de verzameling van De Bruyne, o.a. dat
„Over de vijanden
anden van rhetorica" .
Roemer Visscher, de laatste autentieke rederijker, dicht nog:
Sy is de ghene, die my verselschapt altijd,
In blijschap, in droefenis, in vrede in strijd.
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„Rethorica” beperkte zich niet tot een individuele of binnenkamerse
bezigheid maar kwam op het forum. Met een uitgesproken bedoeling
te leren, te argumenteren. Op het einde van het „ancien regime", in
1760, schreef Voltaire nog: je pourrais citer plus de six fils de famille
que la comedie de l' Enf ant prodigue a corrigee" en „Si les financiers
ne sont plus grossiers, ... a qui en a-t-on l'obligation ? Au theatre, au
seul theatre". De verloren noon bijv. was een dankbaar onderwerp. Hij
werd ook in onze gewesten gespeeld (1548, 1630, 1717...).
Op het Antwerps landjuweel van 1561 wordt een refrein voorgedragen „Hoe schadelyc dat den onrechtveerdigen coopman een stadt is".
Op het landjuweel volgt voor de mindere kamers een haagspel, waarvan
de teksten worden uitgegeven in 1561 als „Spelen van sinne waer inne
alle oirboirlijcke ende eerlijcke handwerken ghepresen ende verhaelt
worden".
Coornhert schri j f t in 1580 in de opdracht van zijnn dialogen over „De
Koopman" : „Ick sack, Vriendt, het meerendeel der koopluyden het
ghewinne onmatelyck begheeren". Hij maakt een aantal samenspraken,
zeer theoretisch, abstract, over het misbruik van monopolies, het verspreiden van valse tijdingen en dergelijke.
Kinderliefde, ouderliefde worden op de planken gebracht. Zeer treffend bijv. in Tspel van de christenkerke en later in de Spiegel der
1Vlinnen.

Liefde speelt een rol in vele stukken. In Pyramus en Thisbe van „Trou
moet blycken", lezen we :
Want na amoreuse historien heeft hij begeerte,
Recht so oijt nae twaeter den vische

en in de Spiegel der Minnen is de verliefde
Gapende nae troost...
Recht als die visch nae twater duet.

Ook de erotiek. Moeten we bier niet mede een oorzaak in zien van
de houding van de kerk ? Heeft Boendale in zijn „Lekenspiegel" niet
reeds gezegd dat „oncuischeit van lichamen"
... verre die minste es
van alien den hoeftsonden ?
Zij is een aanleiding tot menig aardig vers, als in het Antwerps Liedboek het „Coppelt aen een", „Adieu Antwerpen", en „Van een clerxken
in dole":
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Al op den hoeck van deser straten, ...
Daer woont so properen meysken f ij n.
Daer sal ick noch eenen nacht bi slapen,
Oft craey en sal'der gheen voghel zijn !

De vleselijke lust wordt zeker niet als jets zondigs voorgesteld. De
zanger van ,,Een nye liedeken" dicht in zijn laatste strofe:
Die dit liedeken eerstwerf sanck
Wat loon sal hem God geven
Sijn soete lief al beider hant
Daer na dat eewich leven.

Ook in de refereinen van De Bruyne vinden we deze aansporingen
tot levenslust
Wat jonckheyt doet, dats duer natuere
Toont dathi'
g
l sijt,l is raet u gemeene
g Jjonc
op dbedde houwet al in mere.

Zoals Trevelyan in zijn „English social history" opmerkt zijn de
geesten in de tijd van Shakespeare vrij van middeleeuwse kluisters en
nog niet bevangen door puriteinse beperkingen. Zij zijn „in love with
life, not with some theoretic shadow of life". De historicus Jacob de
Meyere schrijft in 1531 dat zijn Vlaamse yolk zich wonderbaar behendig
toont om geritmeerde liederen te componeren in zijn moedertaal, en
dat er ook wel eens lets gewaagds in voorkomt. In 1580 wordt de
beiaardier van Antwerpen verboden onbetamelijke liederen op de Loren
van O.-L.-Vrouwe uit te voeren. Dat is dan onder de contra-reformatie. Maar ook de reformatie doet hier aan mee: De synode van
Dokkum verbiedt in 1591 het zingen van „vleyslijcke lieder" bij het
dansen.
Naast deze liederen zijn er de refreinen, die veelal een didactisch
karakter hebben.
Die Refereynen een goed gheluyt gaven
Diemen aldaer eloquentelijcke sprack

zegt evenwel een personage in Houwaerts „Pegasides Pleyn". Er zouden
veel bladzijden te vullen zijn met voorbeelden van zulke eloquentie.
Ook de prolong van het stuk dat „Christus ooghen" van Diest te Ant246

werpen in 1561 opvoerden ontlokt met zijn binnenrijmen een hard maar
harmonieus klankenspel aan de taal. Men moet dat niet stil lezen, maar
in de mond nemen. Helaas gaan zulke schoonheden te vaak bedolven
onder aangeleerde modieuse kunststukjes, woordherhalingen, overdreven
gerijm, die de Vlaamse volksman heeft overgenomen van de francophone hofdichters. P. Champion schrijft in zijn Histoire politique du
X V e siècle: „C' est dans le milieu des dues de Bourgogne, dans la
plantureuse Flandre, que ce mal (15'e-loquence, le culte de la phrase pour
la phrase.. la rime rare pour la rime) prit naissance... Chastellain...
demeure le meilleur des representants de la theorie nouvelle. II contamine... Olivier de la Marche, Molinet, Jean Marot, Lemaire de Belges..." Hij had ook Casteleyn en zijn Const van Rhetoriken kunnen
noemen. Woordherhalingen worden overigens ook in Engeland aangewend : Van „Every cause of a cause is a cause of thing caused" (in een
Treatise on Love) tot bij Shakespeare :
Light, seeking light, doth light of light beguile

(in een jeugdstuk, Love's labour lost) .
2.

De ref ormatorische stellingen

In onze gewesten gaat het in de zestiende eeuw in de eerste plaats om
de godsdienstige contestatie, de reformatie. Uit de rederijkerssamenkomst
van 1539 te Gent blijkt dat reformatorische stellingen, in wat dan toch
de intellectuele kringen buiten de clerge waren, algemeen verspreid zijn
geraakt. Het lijkt wel een congres.
Als onderwerp wordt opgelegd „welc den mensche stervende meesten
troost is", een thema dat reeds in de oudere Elckerlyc behandeld werd.
In het stuk van Oudenaarde (van Casteleyn ?) dat niet zeer levendig is
maar met een stevig ritme voortschrijdt worden hopen bewijsplaatsen
aangedragen uit de heilige schrift.
Gent antwoordt op de vraag welk yolk het meest zotten Celt: de
gekruinden.
Brugge begint met een lof van de
Heylighe schriftuer, waer duer men kendt
Van onze gheloove het recht fondament.

„Schri f tuerlic troost" zegt :
Dat elc magh nemen boucken in de handt
En leren, en lezen, waer zy gaen.
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Meesene:
Niet wt verdiensten en es by (den troost) u ghelaten
Maer duer de ghenade.

leper en Oudenaarde verdedigen het katholieke standpunt van de
goede werken.
Nieukerke is tegen de aflaten en laat „de mistroostighe mensch"
vragen :
waer zal ick my keeren
Want men nu tvolc diverschelic hoort leeren.

,,Schriftverlic troost" wordt bier vergezeld door zijn broer „Evangelisch
Leeraer" .
Nieupoort :
Niemant en can tot eenigher dueght gheraken
Dan duer ghenade

en
Onze wercken duechdelic
zijn onreyn voer God.

Volgens Tienen wordt de heilige schrift door valse profeten verborgen.
Axele minacht de goede werken. Tienen niet, maar schijnt tegen de
kloosterorden to zijn.
Antwerpen haalt de eerste prijss met een levendig stuk waarin de mens
omringd wordt door zes personages onder wie een „Vercondygher des
woorts", en zegt :
De wet verdomt en devangelye vergheift.

Ook Edijnghe zegt : Niet de wet, maar het evangelie ! Ook bier een
,,evangelisch leeraar" .
Brussel haalt een derde prijs met een zeer bewogen en meer traditioneel katholiek gericht stu! : waarin „doude serpent" de stervende mens
wil „verdoven" met „Gods predestinacye" en hem zo in 't ongeloof
brengen.
Want veil bouxkens maken en heift gheen hende
Om devangelye zy twisten en kyven.
.•
ickhevoele
myYq
qwalick,
g
Midts erruerighe secten die nu spruten.
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Loo begint met een eerbetoon aan „Karolus" :
Edel prince, met u loyale heeren...

en klaagt :
Veil schrif ten te lezen stellic by sye,
Tdijnct my ketterye ; ic en wil niet dolen

en
Aelmoesen voor mijn desire menighvuldigh
Gheif ic...

In een volgend spel spreekt „Hope der ghenade" :
Ghy cleyn vervaert hoopkin, pooght niet te bevene,
U hemelsche vadere belieft te ghevene

Hier komen werkelijk mooie verzen in voor:
Laets eten, drijncken, morghen zullen wy stervan,
Daer en es gheen hope tuwen verwerven ;
U plaghe, riepen ze, es onghenezelick.
Maer in den daghe mijnder noodt wezelick
Zocht ic den Heere met handen wt ghereckt,
Des nachts teghen hem tot troosten verweckt
Ic en ben niet bedroghen.

In het zelfde jaar 1539 wordt te Middelburg Den boom der Schri f tueren vertoond. Daar voor, van 1511 tot 1530, beef t de Bruggeling
Cornelis Everaert „Ghefondeirde Scrifture", „Scriftuerlick bewys" en
dergelijke laten optreden. Vijftig jaar later doet Robert Lawet uit
Roeselare het nog (,,Troost der scrif tuere") .
3. Beteugeling en verval

In 1522 worden te Antwerpen met eeuwige ballingschap gestraft
rederijkers die jamose billetten, dichten, rondeelen en balladen" aan
kerkdeuren en poorten hebben geplakt. In 1533 wordt „Lief de is't
f ondement" van Leiden geschorst om een batement waarin de Minderbroeders aangevallen worden die „der weduwen huysen deuraten" . In
1539 moeten te Gent de facteurs voortaan consent van schepenen
vragen „ende ooc ghevisiteert (worden) ten Preecheeren", omdat er een
een liedje gemaakt heeft op de geestelijkheid ; er wordt bun geboden
,,niet meer te stellene in rhetorijke quaet noch goet". Wij vragen ons
of hoe de samenkomst van 1539 toch nog heeft kunnen plaats vinden.
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Blijkbaar was de censuur niet zeer consequent en vormden de rederijkers een grote en krachtige groep. In dat zelfde jaar legt de inquisitie
te Dendermonde beslag op het verhoog van de rederijkers voor de
uitvoering van haar vonnissen. Als ze het terugkrijgen weigeren ze het
nog te gebruiken, de stad moet hen nieuwe stellages geven. In 1540
verschijnt te Brugge een ordonnancie van de Keizer om in de huizen
van drukkers, boekhandelaars, rederijkers en particulieren de verboden
boeken te zoeken en te verbranden, en de rederijkers te manen, geen
verdachte spelen te schrijven. Zulke ordonnancies worden voortdurend
herhaald. Van de 24 „vragen" die aan het landsbestuur ter goedkeuring
worden voorgelegd voor het Antwerpse landjuweel van 1561 worden
er 21 van de hand gewezen. In 1560 verschijnt een plakkaat tot verbod
van rederijkerij „daerinne ghemingelt zijn eenighe questien... beroerende
onze religie of to gheestelicke luyden". Alles is eerst te „visiteren by den
principalen pastoor, off icier oft Wet". Een plakkaat van 1550 gebood
reeds dat leken geen dispuut mogen houden over de heilige schrift.
Voor een paar liedjes tegen de monniken wordt het Antwerps Liedboek
in 1550 op de index geplaatst.
In 1548 wordt te Parijs het opvoeren van „mysteres" verboden, omdat
ze te vrijmoedig worden en te veel plaats ruimen aan gewaagde kluchten . In de Nederlanden wordt in verband met de reformatie veel
hardhandiger opgetreden. In 1547 wordt de rederijker Schuddematte,
de schrijver van een ballade tegen de Minderbroeders, te Antwerpen
onthoofd. In 1568 wordt de rederijker Johan Onghena te Gent opgehangen om deel te hebben genomen aan de beeldstormerij en wordt de
factor van de Haarlemse rederijkers geworgd. In 1569 wordt Jan Lautte
geworgd en verbrand. In 1558 wordt de factor van de Antwerpse
,,Violieren", Frans Fraet, onthoofd. In 1568 moet Egbert Meinartsz uit
Amsterdam het bekopen. In 1952 schrijft Maurice Roelants (Elseviers
W eekbl ad 1 nov.) over „dat altijd te wantrouwen rederij kersamateurisme .. .
De overheid wint het pleit.
Als tolk van de gevangen rederijkers dicht Bartholomeus Boeckx
(1570-1611) uit Lier (zijn gedichten berusten in handschrift in de
Kon. Bibliotheek te Brussel)
Met bangigheden groot,
In ons benoude muyte
Roepen wy in der Noot :
0 Heer help ons hier uyte,
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Ist dat uwen willen sy
Ent ons mach salich wesen
Op dat ons vroukens bly
Van droefheyt haer genesen.
Wij sijn beter geweest,
Camers der retorijcken,
Daer wy menigh present
Wonnen in alle wijcken.
Lier creech lof, prijs en eer,
Aldoor ons const weldadich
Dies clagen wy te meer
Dat men ons is versmadich.

In de proloog van Een td f elspel van drie sotten zegt „Vrint ter noot"
tot Rhetorika :
... al waert u volck verboden op den hals
die u lief hebben suellen u liefde toeghen,
en „Rhetorica" zelf in de naproloog:
Wij sullen vallen maer mijn const sal staende blijven.

Dat is echter te optimistisch.
Als in de Will ecom e ghesp eel t by die V iol ieren op het Antwerps
landjuweel van 1561 „Rhetorica" klaagt:
Och als ick dencke opt selve artijckele
Soo heb ick XX. Jaer gheweest in groote crencte.

geeft „Antwerpia" de schuld daarvan aan de oorlog, en ook de proloog
van Porph y re en Cyprine van J. Thieulier, in 1621 gedrukt achter Die
skamp
Schadtkiste der philosophen ende poeten van de Mechelse prijskamp
van 1620, getuigt dat
den smaeck vergaen is van de const
Deur Mars gebroet, die bet dan veertich j aeren
Onder den voet de const hiel in bezwaeren.

maar voegt daar aan toe: „De waerheyt mach soo claerlijck niet worden
gebloot. Sy waeren bet gedoot die alle dinck openbaeren".
In 1582 zijn er te Antwerpen met moeite nog enige leden van de
,,Olyftak" te vinden om in de inkomst van Alencon op te stappen.
In 1584 schaft de stad Gent haar toelage aan de rederijkers af. In
1593 worden na een brief van Philips II aan de bisschop van Gent de
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kamers afgeschaft, wat door een plakkaat van de raad van Vlaanderen
in 1594 bevestigd wordt. Een plakkaat van 1597 verbiedt het verspreiden, „singhen ofte spelen van eenighe camerspelen, staende spelen,
loven, liedekens, figuren ofte battemente" .
Men vergete niet dat in het Noorden de hervormde kerk zich even
afkerig toont van het zich bemoeien van leken met punten van het
geloof, en van de rederijkerij in het algemeen. Een decreet van Prins
Willem van 1583 te Middelburg verbiedt de rederijkersspelen wegens
,,ontstichting, lichtveerdigheyt ende ongheregeltheyt" maar er wordt
niet zo zeer de hand aan gehouden 1 . In 1619 verbiedt een plakkaat te
Leiden stukken te vertonen, waarin toespelingen worden gemaakt op
kerkelijke of wereldlijke overheden. Te Arnemuiden rond 1617, te
Loosduinen in 1619 wordt aan de rederijkers het spelen verboden. In
1661 ordonneert het Hof van Holland „dat in Been enkel dorp in
't vervolg de spelen der kamerbroeders of de minste kluchten zouden
gegeven worden". Juist in dat jaar worden in het Zuiden te Lier nog
eens „vuile en goddelooze vertooningen" aangeklaagd. In 1711 ver;
bieden de Staten in Holland nogmaals „het spelen, soowel als 't omrijden langs straten en wegen met trommels, vaandels en zotskappen,
op zon- en bededagen" .
Toch zal de rederijkerij nog een paar eeuwen vegeteren.
Het verval tekent zich duidelijk af. In 1587 zegt een woord vooraf
in de bundel Red erijck-kunst van Leiden (in proza !) : „Is al 't geschapen verrotting onderworpen... ist dan vreemd jonstighe Broeders dat de
Rederijck-kamers
ck-kamers in enigh verval gekomen zijnn ?"
In 1613, onder het twaalfjarig bestand, nemen kamers van Antwerpen,
Brugge en Oudenaarde nog deel aan een prijskamp te Haarlem. Daarna
verschijnen ze niet meer in het Noorden, waar in 1616 het laatste grote
rederijkersfeest gevierd wordt te Vlaardingen.
In het Zuiden verenigen ze zich nog eens te Mechelen in 1620 (verslag in „Schadtkiste" 1621) . Sommige dichters worden er met name
genoemd, terwijl ze vroeger steeds onder hun kenspreuk of die van bun
kamer schuil Bingen. Er zijn drie kamers uit 's Hertogenbosch, dat in
1579 de zi j de van Parma gekozen heeft en eerst in 1625 door Frederik
Hendrik zal ingenomen worden.
Tijdens het bestand krijgt de uitwijking van Vlamingen en Brabanders
bijna het aanzien van een volksverhuizing. Uit Antwerpen vertrekken
1 J. WILLS behandelt de gereformeerde censuur uitvoerig (en niet afwijzend) in het
hoofdstuk De gereformeerden
ormeerden en het tooneel tot omstreeks 1620 in zijn Literair-historische
opstellen (Zwolle, 1963).
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rond 1616 meer dan 240 huisgezinnen. De factor van de „Olyftak",
Ysermans, maakt er een spel Brabantia, over den desolater staet van
Antwerpen, waarvan alleen een lied bewaard is gebleven. De „Olyf tak"
mag nu weer optreden, evenals sommige andere kamers, en kent nog
een korte actieve periode, min of meer classicistische stukken opvoerend,
in 1616 Saul van Nieuwelandt, in 1618 Nero, waar de grote zaal van
het stadhuis voor afgestaan wordt, waarna Ogier in 1639 en volgende
jaren met zijn springlevende „Zeven hoofdzonden" nog aan het woord
komt. In 1660 zal de „Olyf tak" worden opgenomen door de St. Lucasgilde van de schilders en daardoor verenigd met de „Violieren" . In
1662 zullen er 70 leden zijn, in 1730 nog vier.
Er is te Antwerpen ook nog de „Ooudbloem" die in 1637 vraagt over
„den pant boven de horse" te mogen beschikken daar „de koophandel
niet gaet" en deze pand toch ledig staat.
Misschien zijn de kamers nu in het Noorden actiever dan in het Zuiden. Er heerst volgens Schotel rond 1 641 „een Bans-, zang- en dichtwoede, niet minder pernicieus dan de tulpen-, en later de actie-woede"
Er wordt getwist en gedronken. Boeren en stedelingen verlaten er bun
werk voor. Op plaatsen waar geen kamers zijn beginnen sommige
herbergiers zelf vragen uit te schrijven.
Een berijmde inventaris van de kamer van Veere vermeldt in 1695
A rie pakken kleeren, door Preek'ren nyd t' onbruik geraakt" .
Vegeteert de rederijkerij misschien vooral in katholieke omgevingen ?
Jan Steen (geb. in 1626) , die ze zo goed wist uit te beelden, was een
katholiek.
's Gravenpolder daarentegen verbiedt ,,'t oef f even van haren superstitieusen en afgodischen dienst, als 't spelen van Rethorica, profanatie
van den dag des Heeren door kaetsen, ballen enz... tot groote ergernisse
van de geref ormeerde ...
De meeste Hollandse kamers, altans in de steden, blijken nog of en
toe deel te nemen aan leerstellige twisten. Daarom dringen de consistorien aan op sluiting. Het consistorie van Dordrecht oordeelt dat de
refereinfeesten ,,meer kerckelijcke
cke als wel poetische bi j eenkomsten" zijn.
,,Het geen de geestelijken in hunne conferentien en libellen betwistten,
wend door haar op hare refereinfeesten beslist" .
Dat de door de rederijkers bewerkte literaire unificatie van Noord en
Zuid niet geheel verbroken is leert Het Brabantsch Nachtegaelken van
ca. 1650 (Brussel, Joan Mommaert) dat liederen van Hooft, Bredero,
Cats en Starter bevat naast die van Ysermans. Het wordt geregeld
herdrukt tot in 1736.
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Maar de literatuur ontwikkelt zich voortaan overwegend in het
Noorden.
Na de overgang van Amsterdam tot de hervorming (september 1578)
komen daar in de oude kamer „In lief de bloeyende" mannen van verschillende gezindheid bijeen, libertijnen, protestanten en katholieken, en
dragen er hun gedichten voor. Uit dit milieu komt de Academie van
Coster, die zich de vij andschap van de fanatieke predikanten op de hals
haalt. De vroegste geschriften van Hooft en Vondel staan nog dicht
bij de rederijkersstijl.
Als in het Zuiden in 1757 te Swevelgem een in 1688 opge
richte „Broederschap van het heilig Sacrament" hersteld wordt,
wordt er door de „conseillers f iscaux" van Maria Theresia bij de
Raad van Vlaanderen uitdrukkelijk aan het reglement toegevoegd
,,Dat er geene tragedien ofte comedien en sullen door de confrerie
moghen gepresenteert worden, ten zy de selven alvooren door
pastoor ende baillieu geexamineert ende geaprobeert syn geweest."
Onder jozef II worden veel opvoeringen verboden. Toch Koren we nog
van een prijskamp te Poperinge in 1782, waar uit Frans Vlaanderen
Hazebroek en Belle aan deelnemen, en in Frans Vlaanderen zelf in 1785
van een prijskamp te St. Winoksbergen. In 1789 worden de zilveren
schilden, het groot en het klein toneel van de „Goudbloem" van
St. Niklaas verkocht, maar de eetmalen worden in ere gehouden.
Aan de kamer van \XTetteren komt in 1810 een einde als Naar houten
Barak onder de sneeuw in elkaar zakt.
In 1808 lopen er nog twee „wilden" met een blazoen in een rede
rijkersoptocht te Moorsele.
Er zijn nog sporen die naar de oeroude oorsprong van het Nederlands
toneel wijzen. Van Duyse verhaalt dat „voor veertig jaar" te Veurne
in de kertsmis om middernacht een paar kinderen, als herder en herderin
gekleed, een lammeken binnen de kerk brachten dat bij de elevatie de
knietjes boog. In 1827 worden, zegt hij ook, in Veurne in de processie
nog tweeduizend alexandrijnen afgedreund. Op een van de wagens
galmt „een knechtje" de decasyllaben uit, die op de titelprent van
Vondels „Altaargeheimenissen" voorkomen.
4. Miskenning en eindelijke herwaardering in de literatuurgeschiedenis
Reeds Jan van Hout, een van de grote figuren die de Hollandse
gouden eeuw voorbereiden, die in 1596 te Leiden de rederijkerswedstrijd
van de „Witte Acoleyen" nog regelt en er gedichten en een toneelstuk
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voor schrijft maar daarna meer als historicus optreedt, richt, onder
invloed van de Franse pleiade, een felle uitval tegen de rederijkers in
de opdracht van zijn vertaling van Buchanans Franciscus.
Hooft noemt in zijn Nederlandsche Historlen ( 1642 ) Rhetorica een
,,stichtelijke vermakelijkheid... en soort van tang, die, mits d'overigheyt
de maat sla, van geenen geringen dienst is, om de gemoederen der
menighte te mennen".
In de achttiende eeuw is Huydecoper een van de weinigen die er nog
enige belangstelling voor aan de dag leggen. Hij schrijft in zijn „Froeve
van taal- en dichtkunde" van 1772, naar aanleiding van het Antwerps
landjuweel van 1561 : „Dit alles ... verwekt in ons eene heugchelyke
gedachtenis van den kunstlievenden aard der Nederlanderen, en byzonderlyk van den hoogen trap van luister, Bien de rederijkkunst ten dietyde beklommen hadt" .
In 1774 publiceert W. Kops een Schets eener geschiedenis der rederijkeren in de ,,Werkez van de Maetschappij der Nederlandsche letterkunde". Hij zegt dat de rederijkerij „oudtijds in ongemeene agting"
stond. Haar voornaamste oogmerk was de zeden te verbeteren en te
beschaven. Hij noemt De Roovere, Casteleyn en Houwaert, bespreekt
de samenkolnsten van 1539 en 1561 en zegt dat de rederijkerij daarna
vooral in het Noorden voortleefde. Tot slot geeft hij een lijst van de
kamers en een paar „gilde brieven" .
In 1800 publiceert H. van Wijn Historische avondstoid en, door K.
Ter Laan „ooze eerste geschiedenis der Nederlandsche letterkunde"
genoemd. Zij bieden voor bun tijd een goed overzicht tot in de 16e
eeuw, maar hij blijkt maar heel weinig teksten te kennen of te hebben
gelezen.
In 1812 noemt A. Ypeij in zijn Beknopte geschiedenis der Nederlandsche tale Van Ghistele, Colijn van Rijssele, Casteleyn en Houwaert
,,alien... wezenlijke bedervers van de Nederlandsche taal". De rederijkers hebben ook, enige uitgezonderd, „de dichtkunst door de vlekken
van bun ongeregeld leven afzigtig gemaakt" ! Hij kent hen wel „eene
jeugdige geestdrift" toe. „Trouwens, Beene nederlandsche, zoo min
vlaamsche, of hollandsche werken van dien tijd, zijn ons, wat den
inhoud aangaat, bekend".
De doopsgezinde J. de Vries, koopman en dichter, zegt in 1810 in
zijn Proeve eener geschiedenis der Nederlandsche dichtkunde over de
middelnederlandse literatuur dat ze komt uit „morsige holen van vadzige
monniken". Zijn katholiek gelovige vriend Jan Frans Willems, die de
Vlaamse literatuur van de zeventiende en de achttiende eeuw beter
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blijkt te kennen dan die van de vorige eeuwen, die hij gaat helpen aan
het licht brengen, ontkent de waarde van de rederijkerspoezie (Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, 1819-1824) . Hij sluit
zich hierdoor aan bij het oordeel van P. Huisinga Bakker in zijn Beschouwing van den ouden gebrekkelyken en seders verbeterden trant
onzer Nederduytsche Versen van 1781. Maerlant en zijn tijdgenoten

bedoelden, zegt hij, niets anders „dan den gemeenen man op eene
j
eenvoudige wijze
te onderrichten en te stichten". „Regel- en kunstmaetige eygenschappen" konden bun geschrif ten niet bezitten. Hun
slordige verzen bestonden „dan eens uyt acht, dan weer uyt tien, somtyds uyt nog meer dichtvoeten". Evenwel „in weerwil van dit alles heeft
hunne oude tael, voor iemand die er maer eenigszins aen gewoon zy,
eene welluydendheyd, eene bevalligheyd welke niet nalaet op het hart
te werken. Die korte, zaekryke en hoogst eenvoudige voordragt, die
reyne natuertael, welke thans niet meer te tref f en is, die juyste, onopgecierde gedagten en eyndelyk dat zuyvervloeyend Vlaemsch... verdienen allesints onzen eerbied, zoo niet onze bewondering" . Hij citeert
bijv. „die soete natheyt van den wyn".
In een studie over Cornelis Everaert (Belgisch Museum, 1842) ziet
bij in hun kluchten „de overlevering van vroegere tyden en van betere
regels", en in hun zinnespelen met „schrif tuerlycke, theologische of
zedelyk abstracte personnagien" een „verbastering'
Hij apprecieert Everaerts guitige „esbatement van den visscher", met
de biecht in de storm, maar niet zo zeer Colijn van Rijssele van wie hij
in zijn „Verhandeling" van 1819-24 de ,,Spiegel der Minnen" en „eene
verzameling van ses Batementspelen" noemt ! Hij citeert er nochtans zes
verzen uit, alsof hij hem gelezen heeft, om te tonen dat zij „somwijlen
wel eens zinrijk en niet onwelluydend zijn".
ker
Het calvi nistische Noorden heeft het over het algemeen nog moeilijker
met de beoordeling van de oude, overwegend Vlaamse en katholieke
letterkunde. In 1821 noemt Witsen Geysbeeck, in zijn Biographisch,
anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters, Floris
ende Blance f oer „een allerellendigst voortbrengsel uit de tedere kinds-

heid onzer letterkunde" en een „walgelijk wanschepsel". Ten Brink
schri j f t nog in 1884 zonder meer dat „Het leven van Sinte Christina de
Wonderbare" „is de geschiedenis van eene boerendeern uit Sint Truyen,
die zonderlinge visioenen heeft, en aan godsdienstwaanzin schijnt
te lij den" . Kalf f noemt ze niet. W. G. Brill schrij f t in de Kron jjk van het
Historisch Genootschap te Utrecht in 1866 over de bij de inkomst van
Margareta van York te Brugge in 1468 opgevoerde spelen: „Wanneer
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wij de kinderachtige verzinsels zien, met welke een ridderlijke vertooning
gestof f eerd was, gevoelt men, dat er geene reden bestaat om te betreuren, dat de ernst eener volgende eeuw zulke vertooningen in onbruik
heeft doen geraken" . Hij ergert zich boven mate om de „hoed van
rozen" die de vorstin wordt aangeboden, en om de duiven die, met
haar wapenschild om de hals, op haar rijtuig komen zitten.
We moeten wachten op C. C. van der Graft en C. G. N. de Vooys
om begrip te vinden voor de bijzondere schoonheid van de middeleeuwse heiligenlegenden, als we Van Vloten uitzonderen.
Prof. Siegenbeek, oud doopsgezind predikant, acht in zijn Beknopte
geschiedenls der Nedeulandsche letterkunde van 1826 de middeleeuwen
van weinig belang „ter beschaving en versiering van den geest". De
Roovere heeft een „ellendigen rijmtrant". Hij oordeelt jets gunstiger
over Anna Bijns maar betreurt haar „kreupelheid van maat en gebruik
van bastaardwoorden". De „Spiegel der Minnen van Colijn van
Rijssele" is „om zijn taal en stijl niet geheel verwerpelijk".
In 1823 publiceert Prof. B. H. Lulofs Over Nederlandsche spraakkunst, stijl, en letterkunde, als voorbereiding voor de redekunst of
welsprekendbeidsleer. Zijn overzicht begint eerst met „de beroemde Vernuften der zeventiende eeuw". Hij noemt op p. 334 Maerlant, Melis

Stoke, Van Heelu, maar gaat dan onmiddellijk over naar Marnix, Coornhert, Spieghel, Roemer Visscher. Op p. 343 stelt hij echter onder „eenige
Vragen bij welke men. de aandacht van jonge lieden bepalen kan" de
vraag: „Wat waren de Rederijkers ? Welke voor- en nadeelen hebben
zij onzer tale en Letterkunde toegevoegd ?"
N. G. van Kampen spreekt in zijn Beknopte geschied enis der letteren
en wetenschap pen in de Nederlanden ( ' s Gravenhage 1821-1826) van
,,meestal ellendige voortbrengselen, vol mislukte geestigheden, of de
taal van het ruwe gemeen" .
In 1838 schrijft Snellaert in zijn Verhandeling over de Nederla;idschc>
dkhtkunst iii Belgie dat hij de Spiegel der Minnen „nergens te zien
(heeft) kunnen krijgen ; hij meent dat de „ses batementspelen" van
Colijn van Rijssele die hij ook niet kept een ander werk zijn.
In 1842 zegt David in een artikel Van den invloed der rederzjkers op
de nationale letterkunde in de zestiend e en zeventiend e eeuw in De
1VIidd elaer dat „in hunne dichterlyke gewrochten geen schyn van ver-

dienste (is) te bespeuren". Men moet de geestdriftige recensie van
Nolet de Brauwere van Steeland over een heldendicht van zijn vriend
de Hollandse dichter C. Broere lezen dat daar onmiddellijk op volgt !
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In 1854 verschijnt de door het Koninklijk Nederlandsch Instituut
bekroonde Verhand el ing over den versbouw van Prudens van Duyse, in
1860 zijn Verslag over den drievoudigen invloed der Reder%kkdmers, in
1900, posthuum, zijn geschiedenis van de rederijkkamers in Nederland.
Hij heeft het over „de verveling, daar de Spelen van Zinnen ons mee
overladen", over hun „taalbederf" en hoe zij „door het spelen met het
rijm aan hare verzen de er aan ontbrekende schoonheid poogden bij te
zetten". In zijn „Verhandeling" toont hij een joist inzicht waar hij zegt
dat Philips de Schoone de rederijkers aanmoedigde maar „geen duister
voorgevoel (had) van den dubbelen invloed dien (zij) op kerk en
staatsbegrippen onder 't yolk konden uitoefenen. Eene nieuwe wereld
was ontdekt". Hun „kenniszucht" moest „vroeg of laat, op onderzoekingsgeest uitloopen". Maar verder dringt hij niet door. De „Pyramus
en Thisbe" van Casteleyn noemt hij „waarlijk een verergerende moraliseering, slechts uit hoof de van de heilige eenvoudigheid des mans
misschien verschoonbaar" . Hij toont een volkomen onverstand tegenover
het refrein. Hij begrijpt de Spiegel der 1Vlinnen niet. „Men schaamde
zich niet" hem in 1667 nog te herdrukken. „De titel toont reeds genoeg
aan, wat men hier te wachten heeft."
In 1851-55 geeft Prof. W. Jonckbloet zijn Geschiedenis der Middennederlandsche Dichtkunst uit, in 1868 -72 gevolgd door een Geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde die lang gezag zal hebben. Bij alle oudher
gebrachte, schrijft hij, is een nieuwe wetenschap ontloken, de wetenschap
van 't schoone, de Aesthetica. Wel is ten onzent deze wetenschap nog
alles behalve algemeen verspreid..." Aan de middelnederlandse letterkunde verwijt hij een „volslagen gebrek aan oorspronkelijkheid". Maar
ook Vondel heeft het „op dramatisch gebied nauwelijks tot het middelmatige gebracht". „Onder zoo doorschijnende allegorische figuren"
noemt hij de „Roman van de Roos" een „walgelijk wulpsch tooneel".
Hij is liberaal lid van de Tweede Kamer. Is het in deze hoedanigheid
dat hij, naar aanleiding van Maerlants' „Sint Franciscus" in deze heilige
het „spoor eener dweepende zinsverbi j stering" ziet, „die in hare onkiesche overdrevenheid tot walgelijke of belagchelijke tooneelen moest
leiden" ? Het gedicht van Maerlant kan, zegt hij, „uit zijnen aard,
om de soort waar het toe behoort, ternauwernood eenige aesthetische
waarde hebben". In de door Bormans in 1850 uitgegeven Christina de
Wonderbare kan hij in zijn Middennederlandsch,e dichtkunst niet het
beeld vinden eener heilige, maar alleen dat eener „waanzinnige" . Het
is een „smakeloos overdreven levensuiting". De vlaming Bormans
echter vindt in het Leven van de H. Christina „dezelfde juistheid en
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regelmatigheid, de kracht, de bevalligheid, die wij bij, Maerlant, bij van
Heelu en bij de beste schrijvers der dertiende en veertiende eeuw gewoon zijn te bewonderen", en in een brief aan Willems schrijft hij:
je n'ai jamais vu de plus beaux vers, ni un langage aussi pur" .
Johannes van Vloten, dr. in de godgeleerdheid maar zeer antikerkelijk, publiceert in 1876 zijn Jonckbloets zoogenaamde; Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde tegen diens „geschiedenis" van 1868-72:
De rederijkers, zegt hij, zijn met luttel, dock niet geheel zonder uitzondering, wat kunstschoon betreft weinig belangrijk maar „het komt
er toch op aan ze in hun eigenaardig streven te vatten". In zijn Schets
eener geschiedenis der Nederlandsche letteren van 1871 noemt hij
Casteleyn en De Roovere „waarlijk niet van talent ontbloot" maar hij
heeft niet veel op met de „veelal wat breedsprakerige en eentonige
zede- en zinnespelen" . In 1851 publiceert hij een bloemlezing van
middeleeuwse verzen. Kentekenend is dat Prof. Mathias de Vries deze
bloemlezing „te moederkerkelijk gelovig" vindt om er voor zijn lessen
gebruik van te maken.
C. Ph. Serrure, de discipel van Willems die nooit aan diens Belgisch
Museum heeft meegewerkt en in 1855 zijn eigen Vaderlandsch Museum
sticht, schrijft daarin dat het „hoogst belangrijk" zal zijn „den invloed,
welken de Kamers van Rhetorica op de tael, op de letterkunde, op de
verlichting des yolks gehad hebben, aen te toonen" . Maar over een
(inderdaad minderwaardig) gedicht van de rederijker Sterlinckx (in jaargang 1863) schrijft hij:: „Wat wansmaek, wat verbastering in de tael
wat ellendige rijmelarij ! En nochtans, wanneer men de schriften van
de meeste Rederijkers uit dat tijdvak leest, zijn ze niet beter !" Zijn
zoon C. A. Serrure publiceert in 1855 als student in de rechten een
bekroonde Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche letterkunde in
het grae f scrap Vlaenderen van de vroegste tyden tot aen het einde der
regeering van het huffs van Burgondie. Hij vermeldt Pam pken en Pampoeseken van De Roovere en nog een paar „bevallige stukjes", maar

weet weinig mee te delen over de spelen.
In zijn Dietsche Warande van 1858 schrijft Alberdingk Thijm dat de
rederijkerij is „een ragout van kwalijk gehakte rhythmische volzinnen,
aangelengd met eenige waterige chronijkberichten en zedelijke wenken".
G. D. J. Schotel, predikant te Tilburg, publiceert in 1861-62 zijn
Geschiedenis der rederijkers. „Geheele stapels van spelen van sinne en
refereinen doorbladerden wij en vonden er niet eene dichterlijke, zeldzaam eene geestige gedachte in". Dat geldt de Hollandse kamers. De
productie van de zuidelijke kamers was ook „zeer middelmatig" maar
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verdiende „verre den voorrang boven die der noordelijke provincien".
Wel noemt hij de rederijkers „verdienstelijke mannen", die, ,,hadden zij zich binnen de grenzen hunner instellingen en der welvoegelijkheid gehouden ; zich met Beene staat- of kerkzaken bemoeid... de
zeden niet verdorven, door het uitvoeren van walgelijke en zedelooze
stukken... gewis zij hadden vele steden tot eer blijven verstrekken .. .
en ... toejuchingen van geestelijke rechtbanken verworven".
H. E. Moltzer heeft in zijn Geschiedenis van het'Wereldlijk tooneel in
Nederland gedurende de middeleeuwen (Leiden 1862) eigenlijk Been
waardeoordeel.
Domien Sleeckx publiceert in 1866 in het Nederduitsch tijdschri f t
,,Te zijn of niet te zijn, brieven over het nederlandsche toneel" waarin
hi j geestdriftig schri j f t over Maerlant, Boendale, Ruusbroec, de abele
spelen en de oudste kluchten („een gezonden, Nederlandschen geest .. .
eene ervaren en kundige hand... kennis van het menschelijke hart...
frisch en levenskrachtig”) maar de daarop volgende zinnespelen, esbatementen en kluiten „op weinige uitzonderingen na... smaak- en kunsteloos" en het werk van „onkundige lieden" noemt.
Ten Brink acht dat „kunstgenot voor hem, die het drama der Rederijkers gaat beoefenen, niet (is) weggelegd". Hij acht wel dat 1Vlarieken
van Nijmegen „met meesterhand geschreven" is. Van de Roovere zegt
hij dat hij „een groot man in zijne soort" was maar zegt niet waarom.
Van de Spiegel der Minnen alleen: „De ongelukkige gelieven, wier
avonturen bier gedramatiseerd worden, treden op naast Venus, Saturnus
en Phoebus, en spreken in eene door Bourgondismen bijna geheel bedorven taal". Zijn vriend Van Lennep schrijft hem in 1865: „Die studie
(van het middelnederlands) moge zeer goed zijn voor filologen, maar
zij kan er nooit toe strekken, om onze stij 1 of onzen smaak te vormen,
en die zoogenaamde naleveteit ervan – 't eenige wat dan nog gebrek
aan vorm, rythmus, kadans, maat, rijm enz. vergoeden moet – geef ik
graag present en... lees liever Fransch !"
Als K. Buelens in 1879 de Ref ereinen van De Bruyne uitgeeft, „een
handvol onbekende, verborgene of strafbare gedichten uit den tij d onzer
vaderlandsche omwenteling" zoals hij zegt, naar een in 1869 door de
Kon. Bibliotheek te Brussel gekocht handschrift van 1579, acht hij
ze „zouteloos en gebrekkig", „met stokken en andere dergelijke
halsbrekerijen versierd" en „onder voorwendsel van diepzinnigheid, met
raadselachtige spreekwijzen vervuld".
De Gentse, daarna Luikse Prof. J. Stecher schrijft in 1887 in zijn
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gigue over de zinne-spelen : „Ce qu'il y reste d'art litteraire ne peut
guere s'apercevoir aujourd'hui que Bans quelques tirades eloquentes,
quelques vers, bien frappes ou une situation dramatique dessinee avec
un peu de relief". De Roovere „da ps quelques unes de ses poesies legeres... rappelle encore la naive cordialite des anciens sprekers". Over
Elkerlyc geeft hij Been commentaar; alleen: zelfde onderwerp als
Homulus en evenals Everyman van het latijn Hecastus afkomstig. „Colijn
van Rijssele eut du succes par son Esbatementspel sur les aventures de
Dierick et de Katherine".
Voor Kalf,f, die Ten Brink reeds weerlegde in een opstel in Museum
in 1895, is er al lang enig licht opgegaan. Hij zou de stelling van
Ten Brink, als zouden de rederijkers „volkomen middeleeuwsch" zijn,
niet gaarne verdedigen. Zij „hebben juist in menig opzicht krachtig
medegewerkt tot de zegepraal der begrippen die de nieuwere tijden
onderscheiden van de middeleeuwen. En in 1907, in het tweede deel
van zijn Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde : „Lang niet alles
in de opvatting en het wezen van de kunst der Retorijkers is ons
duidelijk. Doch dit eene kunnen wij duidelijk zien: dat er onder het
door hen voortgebracht dramatisch en lyrisch werk veel schoons, veel
verdienstelijks of karakteristieks is. Daarom wordt het eindelijk tijd,
de verouderde beschouwing te laten varen volgens welke 'de edele const
van Retorycke' bestaan heeft slechts in kunstjes". Maar dat zijn slechts
woorden en niet veel meer dan een vaag vermoeden. De Roovere „kan
sterk geweest zijn op het lange zwaard en den voetboog, een `meesterdichter' kunnen wij hem niet meer noemen". Zijn „Pantken en Pampoeseken" zijn „een paar walgelijke gelieven". Hij heeft de bitterheid van
zijn „Pap ende brood in d' oude daghen" niet aangevoeld en zegt dat
het een „waarlijk niet al te hoog ideaal (beleidt) , dock passend in
den mond van een braven metselaarsbaas". De dichterlijke verdienste
van Colijn van Rijssele is „zeer Bering". Hij ergert zich vooral aan de
allegorieen die daar nog zulke onbeschaamde rol in spelen. „Zoo sleept
zich, zegt hij, de onbeteekenende (!!) handeling onder veel been en
weer gepraat voort" .
C. G. N. de Vooys zal in Apostelspelen in de rederz kers%d in zijn
Verzarnelde letterkundige opstellen (Antwerpen 1947) schrijven dat „het
verdienstelijke pionierswerk van Kalf,f, in zijn „Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de zestiende eeuw" (1889) heeft de stoot gegeven tot menig onderzoek" en verder: „De geringschatting van de
rederijkersliteratuur, door het gezag van Matthijs de Vries en Jonckbloet
verbreid, heeft lang nagewerkt". Van 1Vlarieken van Nijmegen looft hij
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de jevensvolheid en poetische kracht" . Hij zegt voorzichtig: „Wij
mogen vermoeden en aannernelijk achten dat de algemeene deelneming
der burgerijen aan de tooneelvoorstelingen een krachtigen invloed heeft
gehad op hunne vorming: hun gevoel en hun literaire smaak heeft
ontwikkeld en verf ijnd" .
J. A. Worp publiceert in 1904 zijn Geschiedenis van het drama en
het tonedl in Nederland waarin hij schrijft dat de zestiende eeuw arm
is geweest aan grote kunstwerken. Hij vat de inhoud samen van de
Spiegel der Minnen die „eene eigenaardige plaats in(neemt) tinder de
drama's der 16e eeuw, omdat er de geschiedenis in behandeld wordt van
eenvoudige burgers uit den tijd, waarin de dichter zelf leefde ; men zou
het stuk een burgerlijk drama kunnen noemen, een genre dat eerst aan
het einde der 18e eeuw in de mode kwam".
P. Leendertz Jr. behandelt in zijn Middelnederlandsche dramatische
poezie van 1907 eigenlijk niet de rederijkers, tenzij de vroegste ; hij
vermeldt Marieken van Nijmegen maar niet de Spiegel der minnen;
hij onderschrijft Jonckbloets oordeel ; „veel kunstwaarde kan men er
niet aan toekennen".
In datzelfde jaar zegt Prof. J. W. Muller, die met Prof. Scharpe de
spelen van Cornelis Everaert uitgaf en over de Reinaert schreef, in de
Koninklijke Vlaamse Academie „Wat kan er al vervelenders bestaan
dan rederijkersgedichten !"
Prof. J. Prinsen schrijft in zijn Handboek van de l etterkundige geschiedenis van Nederland ( 2e druk 1920, de le druk is van 1906) in
de rederijkerij „niet anders (te kunnen) zien dan een parvenuachtige
uiting van machtsbesef ' bij de burgerij, die in haar grote algemeenheid
bijzonder weinig met kunst heeft uit te staan. Hij looft Marieken van
Nijmegen maar zegt: „Er behoort tegenwoordig misschien eenige moed
toe om slechts een matige bewondering te hebben voor het werk van
Colijn van Rijssele" ; wel komen daar „naast langwijlig geredeneer,
naast rhetoricale kunststukjes, aardige passages" in voor.
Het is opvallend maar slechts natuurlijk dat de niet-literaire, de
,,algemene" historici, die zich over literatuurgeschiedenis een oordeel
vormden uit de tweede hand, doorgaans in hun afkeuring nog minder
genuanceerd zijn. Pirenne schrijft in zijn geschiedenis van Belgie dat
in ,,les chambres de rhetorique... on ne trouve pas, dans le fatras de
ses vers, la moindre trace de l' esprit qui anime les humanistes". En nog
in 1942 schrijft Sj. de Vries in een opstel Reder jkersspelen als historische dokumenten in Tijdschri f t voor geschiedenis : „Hoge literaire waarde komt deze volkspoezie niet toe; de hedendaagse aesthetiek negeert
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haar dan ook terecht". Ph. de Vries schrijft in Algemene geschiedenis
der Ned erland en, IV, Utrecht 1952, dat de Nederlandse literatuur omd" was. „Het al te ver doorstreeks 1560 niet „op de hoogte van de tijd"
voeren en eeuwig herhalen van middeleeuwse methoden van allegoriseren en symboliseren doodden de handeling... We kunnen ons nog
moeilijk voorstellen dat burgers van een Nederlandse stad in de zestiende
eeuw het langer dan een kwartier volhielden om de voorstelling van een
rederijkersdrama bij te wonen". Er was „geen kunstgenot" .
Ondertussen breekt een beter inzicht zich baan, maar het is alsof enige
achtereenvolgende geslachten daartoe nodig zijn.
Als een verre voorloper kan Huydecoper beschouwd worden, die
reeds over het landjuweel van 1561 schreef : „Hadden die konstminnaars zo mogen voortvaaren, ik twijf f el niet of onze taal zou tegenwoordig veel zuiverder en beschaafder zijn, dan zij nu is".
Verrassend, en getuigend voor de sterke persoonlijkheid van G. N.
Cornelissen, is dat hij, wanneer in de tijd van Napoleon te Gent een
poging wordt gedaan tot „herstel" van de onder de Franse republiek
gesloten rederijkerskamer „De Fonteine", in een Franse rede verklaart
dat de rederijkers „contribuerent... a avancer les progres de la raison
et de l' esprit humain" .
Te Winkel, de eerste Noordnederlander die de literatuur van Zuidnederland in Naar voile omvang heeft onderzocht, looft in de rederijkersgedichten „de bouw Bier strophen met haar weelderigen rijmrijkdom ..
het aanhoudend terugslaen van den eenen regel op den anderen, dat
ons bij het hooren in eene telkens toenemende kunstspanning doet
verkeeren, maar in zijne eentonigheid ter juister tijd, doch slechts voor
een ogenblik, wordt afgebroken... (als) wanneer wij aan het strand der
zee de golven elkaar zonder ophouden zien volgen en verdringen ... "
Een voornaam keerpunt is in 1910 het opstel „Rederijkers eerherstel"
van J. A. N. Knuttel in De Gids. Knuttel is verwonderd te zien, dat
Kaif f geen poging doet tot een zuivere analyse en aesthetische waardering van de spelen van zinne. Hij looft de frisheid, lieftalligheid en
schalksheid van de dialoog van Narcissus en Echo. Hij acht Colijn van
Rijssele van de zinnekens een meesterlijk gebruik te maken. En waarom,
vraagt hij, houden wij niet van allegorie in kunst ? De geheele wereldbeschouwing van de middeleeuwer is in zekere zin een allegorische.
Als in 1913 de Spiegel weer uitgegeven wordt door zijn leerlinge
H. W. Immink brengt dat geen onmiddellijke ommekeer mee in wat
we de publieke opinie van de literair-historici kunnen noemen. J. L.
Walch schrijft in 1924 in zijn Studien over litterutuur en tooneel o „De
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ernstige stukken (van de rederijkers) , die voor de kennis van ons volksleven – en van onzen volksaard – zoo uiterst belangwekkend zijn...
behagen ons, die gewend zijn aan een wijder uiteengaan van kunst ter
eerie, en wetenschap (theologie, filosofie) ter andere zijde, maar zeer
zelden... Hun onbeholpen bouw, hun onnatuurlijke taal vol bastaardwoorden doen ze uitsluiten van deze lijst (een lijst van Nederlandse
toneelstukken van 1400 tot 1900 waarin ook niets van de robuste Ogier
wordt opgenomen, we! de ^Verbeerlijkte Scboenlapper van De Swaen) .
Hetzelfde geldt van die curieuze oudste burgerlijke – drama – reeks van
Colijn van R_ijssele, den eindeloozen en artistiek volkomen onbeduidenden Spiegel der Minnen".
Het is wel tref fend hoe daarentegen in 1933 een onbevooroordeeld
buitenlander die niet beinvloed is door een denigrerende Nederlandse
geschiedschrijving under de bekoring komt van de Spiegel der Minnen.
Op 6 januari vraagt de Duitse dichter Wolfskehl er inlichtingen over
aan Albert Verwey: „Ich babe, dies entzuckende Stuck bier aufgetrieben", schrijft hij. (Mea Nyland-Verwey, Wol f skehl-Verwey, Die Dokum ent e ihrer Freund ccba f t, Heidelberg 1968) .
In De roman in de 18e eeuw in 'West-Europa (Groningen 1925) herzict Prinsen zijn oordeel. De Spiegel der Minnen is „in opzet reeds een
Feithiaansche roman". Hij bevat „reeds prachtige voorbeelden van
zelf analyse" . Welk een perverse zelfkwelling reeds in het dansfeest. Er
zijn heel wat lief deromans geschreven „die minder psychologisch sterk
in elkaar steken" .
Een verrassend helder inzicht toont Th. de Jager in een rede over
De miskenning der rethorijckers op het Nederlandsch Philologencongres
in 1919, gepubliceerd in bet.Lustrum-jaarboek van de studenten aan de
Roomsch-Kath. of iek e leergangen van Ti/burg. De Jager is enkele jaren
geleden overleden. Hij moet, zoals G. Knuvelder mi j meedeelde, in
de jaren twintig een vrij omvangrijke geschiedenis van de Nederlandse
letterkunde hebben geschreven die helaas nooit verschenen is. „De
aigemeene minachting, zegt hij, waarmee de nederlandse rethorijckers
nu reeds sedert eeuwen bejegend worden, berust niet op wetenschappelijk-aesthetische gronden, maar is een der vele onjuiste tradities waaraan
onze nationale litteratuurgeschiedenis zo rijk is". Voor de Nederlandse
literairhistorici „was de horizon op tweeerlei wijze beperkt : door het
voorbeeld van de fransche en duitsche literatuurgeschiedenis (rethoridens en Meistersinger) " en door dat zij „wel waren historici maar geen
kunstkenners" en „de schoonheid buiten bun belangstelling" lag.
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Elders : „onze groote klassieken moesten bun nieuwe kunst veroveren
op de hunne en de tweede decade van de 17e eeuw is dan ook vol van
bet gerucht van de strijd.d. Terwij i zo doende de hooge middeleeuwen bet
geluk hadden geheel in vergetelheid te geraken, bleef van de rederijkers
de naam in herinnering met de spottende bijsmaak die iedere oudere
richting heeft in de ogen der jongere. Bovendien was de rederijkerskunst
niet dood : in de onderste litteraire lagen bleef ze tot diep in de
achttiende eeuw voortbestaan, natuurlijk in een toestand van diep verval,
en dus als een aanleiding tot voortdurende vrolijkheid voor de heersende litteraire richting".
Hij heeft bet over „de refereijnen overdekt met rijmen als een pokdalige met litteekens", maar tevens over „de noodzakelijkheid van bun
veelvuldige dubbelrijmen, en ketenrijmen : dat zijn de vleugelslagen
waarmee zij hun versgeluid tot de hoogten van de extase weten op te
zwiepen, de accoorden waarmee zij uit hun taal een jubelende orgelhymne \veten te trekken." Hij looft een „verrassende rake, of teerkiese
gedachtef orrnulering, voorbeelden van tref f ende beeldspraak, van boeien
de melodieuse klankexpressie" .
J. Sterck die blijkens zijn Van Rederijkeiskamei tot Zvfu1derkring van
1928 bet historisch-sociologisch belang van de rederijkeri j volkomen
inziet, noemt daarbij Elckerlyc en Marieken van Nieumegen maar niet
de Spiegel der Minnen. Sommige spelen, zegt hij, „verzoenen ons met
de soms gezochte en geknutselde taal der rederijkers, die daarin toch
zoo duidelijk wisten te maken hoe de toestanden waren, die hen tot
dichten aanzetten, geen gevaren ontziende, die hen van alle kanten
bedreigden". En wanneer de refreinen als strij dzangeii gebruikt worden
,,gaat van deze gedichten een wonderlijke kracht uit". Maar als C.
Kruyskamp in 1939 de refreinen van Doesborch uitgeeft schri j f t hij
daar nog bij : „wanneer dus... plotseling een enkele zoodanige regel
opduikt... dan is dat waarschijnlijk eerder aan toeval dan aan opzet te
danken". Zeer tekenend is, dat hij wel bewondering kan opbrengen voor
de France ballade, die, naar de aanwijzing die hij aan H. Guy ontleent,
„donne a la pensee une allure elegante, vigoureuse, harmonieuse" . Hij
maakt nauwelijks voor een enkel gedicht als het „prachtige" ref rein
„Ay sterven is een hart ghelach" een uitzondering.
J. Greshoff en J. de Vries veroordelen in bun Geschied enis der Nec'erlandse letterkunde (Arnhem 1929) „het gekunstelde van deze dorre,
koel-verstandelijke lyriek ; zij werd niet geboren uit waarachtig gevoel...
maar onstond door i jverige oef ening" ; zij maken een uitzondering voor
Anna Bijns ; geen woord over Colijn van Rijssele.
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Ook F. Bastiaanse noemt in zijn Overzicht van de ontwikkeling der
Nederlandse letterkunde (Amsterdam 1914E-27) Colijn van Rijssele niet.
„In literair opzicht vormt de geestesarbeid der Rederijkers uit de
Bourgondische periode (15e-16e eeuw) wel een curiosum maar geen
beeld van schoonheid". Er komt niets in voor „van zuiver letterkundige
betekenis".
D. C. Tinbergen schrijft in De Nederlandse literatuur in de middeleeuwen ('s-Gravenhage 1947) „en zijn onder de rederijkers dichters van
talent geweest" en „een enkele maal een levend bewogen stuk".
G. Degroote meent in De po e**zie der rederijkers in Dietse Warande en
ort in 1948 dat „traditionele miskenning, bemoeilijkt nog steeds, in
Bel fort
de algemeen objectief-historische waardering der rederijkersactiviteit,
het zuiver aesthetisch benaderen van hun verskunst." De rederijker was
,,een soort van geletterd stielman, in dienst van een kunstambacht". Maar
toch erkent hij „de taalmuziek van zijn klankvol woord- en rijmenspel".
Hij schijnt
nt de bittere ernst van de reformatorische bedoelingen te betwi j f elen : „Kritiek op de Kerk was in de eerste hervormings j aren onder
de rederijkers tot een soort litteraire mode geworden".
Prof. R. Verdeyen schrijft in het Album Baur in 1948, in Litteraire
reminiscensies big de red erjk ers : „Is men eenmaal beter ingelicht over
de bronnen van de rederijkers, ... dringt men eenmaal dieper door in
bun persoonlijkheid, dan zal er, naar ik verwacht, nog wel meer verdwijnen van het misprijzen, dat (de rederijkerij) al te lang is te beurt
gevallen en waarvan wij nog niet geheel zijn bevrijd". Hij verwijst naar
de geschriften van J. Van Mierlo. Van Mierlo zelf schrijft in de Geschied enis v. d. letterkunde der Ned erland en in 1949: „In de laatste jaren
is men de betekenis van deze kunst beter gaan inzien en is dan ook de
waardering voor de rederijkers aanzienlijk gestegen, zodat het gevaar
zel f s bestaat, dat ze wel eens overdreven wordt". Hij acht in de Spiegel
der Minnen „de karakters uitstekend getekend ; ook wordt bewust
gestreefd naar motivering in de geleidelijke ontwikkeling zowel van de
uitwendige gebeurtenissen als van het drama in de harten der gelieven.
Met dat al blijft het stuk, jammer genoeg, een rederijkersspel".
G. Knuvelder zegt in zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van de aanvang tot heden ('s-Hertogenbosch 1948)
aan de hand van Knuttel dat Colijn van Rijssele „had het ware dramatische genie, dat alle aspecten des levens overziet" . „Desondanks, meent
hij, is dit stuk voor den modernen lezer vrijwel ongenietbaar. Ons
hoofdbezwaar geldt de taal, overdadig gerijmel enz... Cornelis Everaert,
Anna Bijns, Colijn van Rijssele, zij brengen litterair geen nieuws na de
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groten van de vij f tiende eeuw". Maar Loch: „De rederijkers ontdekken
het gedicht als een doel op zich, als voorwerp van schoonheid", en zij
,,hebben een belangrijk aandeel gehad aan de verhoging van de levensvreugde der 15e en 16e eeuwse burgerij". „Bij tijd en wijle" begint een
dichter als De Roovere „inderdaad muzikaal te zingen".
Alhoewel Van Mierlo Colijn van Rijssele noemt „een onzer vroegste
grote dramaturgen : wat niet betekent, dat zijn spel nog zou kunnen worden opgevoerd" werd daar tenslotte een poging toe gedaan. In 1952 en
enkele volgende jaren werd er te Antwerpen een zeer verkorte versie van
opgevoerd door het Reizend Volkstheater van Rik Jacobs, in 1960 bracht
Fred Engelen er een op de planken van de Kon. Nederlandse schouwburg (de teksten resp. uitgegeven te Antwerpen in 1957 en te Brussel
in 1960). J. Mak schri j f t in een overzicht over de Nederlandse literatuurgeschiedenis in Spiegel der Leteren in 1957 dat de Spiegel der 1Vlinnen
,,misschien het allerbeste litteraire werk" is „dat ooit in het Nederlands
werd geschreven" .. .
E. DE BOCK
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WAT IS DE OUDSTE DRUK VAN
BREDERO'S SPAANSCHEN BRABANDER?
In een der laatste afleveringen van De Nieuwe Taalgids 1 verscheen
een artikel van H. Prudon, getiteld: De oudste druk van Bredero's
Spaanschen Brabander Ierolinao. Hierin worden enige belangrijke problemen op het gebied van de Bredero-bibliografie aangesneden.
De centrale vraag is of de ongedateerde editie die door Unger in zijn
bibliografie de oudste genoemd wordt (onder no. 54 A) inderdaad de
vroegste druk is ; of dat, naar Verdenius meende 2 de door Unger als
tweede geplaatste editie van 1618 (no. 54/55 B) als de eerste uitgave
beschouwd moet worden.
Op basis van nieuw feitenmateriaal voert Prudon nu een aantal
argumenten aan die de prioriteit van Unger 54/55 B (verder te noemen :
B) zouden bewijzen.
Het nieuwe materiaal is tevoorschijngekomen uit een vergelijking
van drie exemplaren van editie B die onderling verschillen. Het aantal
verschillen is zo groot dat Prudon het aanvaardbaar acht van „twee,
gedeeltelijk drie versies van druk B" te spreken (p. 379) .
Na onderzoek van deze versies stelt Prudon in het tweede deel van
zijn artikel (vanaf p. 384) de relatie hiervan tot Unger 54 A (verder te
noerel : A) aan de orde.
lk wil eerst ingaan op het onderzoek der exemplaren van editie B.
Dit zijn naar Prudon meedeelt (p. 379) : „het exemplaar uit het bezit
van de Amsterdarnse Universiteit", door hem B 1 genoemd 3; „de door
Unger beschreven editie die te Leiden berust", genoemd B2. Len derde
exemplaar (B3) is aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
Dit werd wegens zijn bijzondere samenstelling 4 door Unger als B* aan1 A.fl. 5 ; 62 (1969), p. 378-386.
2 Zie de vermelding bij Prudon, p. 378.
Voor het gemak van de lezer zal ik deze wijze van aanduiden der B-exemplaren
volgen.
" De vellen A tot en met C zijn van ander zetsel gedrukt dan de overige vellen van dit
exerriplaar. In verband hiermee wil ik — terzijde — de aandacht vestigen op het volgende.
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geduid : „Waarschijnlijk is deze druk wel te beschouwen als een afzonderlijke nieuwe uitgave ; voorlopig noem ik hem B *." 5 In een
Nasch_ ui f t vermeldt Prudon nog een ander exemplaar, genoemd door
L. Rens in zijn bespreking van enige nieuwe edities van de Spaanschen
Brabander s. Dit is aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Gent,
onder no. 6880 s, volgens opgave van Rens 7.
Allereerst wil ik opmerken dat de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam niet een maar twee exemplaren bezit, onder respectievelijk signatuur
P. T .S 7-17 en 461 F 8. Het door Prudon onderzochte exemplaar moet wel
P.T.S7-17 zijn ; het exemplaar 461 F 8 komt namelijk wat betreft de
door hem genoemde varianten tussen Bi en B2, overeen met B2, het
Leidse exemplaar g.
Er is dus een exemplaar Bi (Amsterdam P.T .S 7-17) , er zijn twee
exemplaren B2 (Amsterdam 461 F 8, Leiden 1091 B 23) en een B3
(Den Haag, onder sign. 853 G 5) 9.
Prudons betoog begint met een opgave van de varianten tussen Bi en
B2 10 . Hierbij wil ik aantekenen dat de plaatsopgave van variant no. 1
verwarring kan scheppen. De notatie „voorwerk 7V°" lijkt immers betrekking te hebben op een bladzijde
de in een bepaald katern (hier dus : de
versozijde van het zevende blad) . Dit is een gebruikelijke wijze van
noteren. Ook Prudon doet dit bij de andere varianten (bijv.: B1v° =
versozijde van het eerste blad van katern B) . In de notatie ,,7^°" wordt
1landelingen van de KoninklUke Zuidnederlandse 1vfaatschappU voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 22 (1968), p. 367-388, staat een lezing afgedrukt van C. F. P.
STUTTERHEIM, getiteld : De slordige Spaansche Brabander. Hierin wordt gehandeld over de
In de

problematiek van de namen der personagien : in sommige opzichten komen de namen van
de personen genoemd in de lijst van „Namen der speelende ghesellen", niet overeen met
die in het stuk zelf. . Onder meer is dit het geval bij de jongens in de twee knikkerscenes.
Deze worden in de lijst Joosje en Kontant genoemd, maar zij treden alleen in de tweede
scene (vss 454-485) onder die namen op. In de eerste knikkerscene (vss 285-305) komen
de namen Aart en Krelis voor. Ter inleiding van deze problematiek merkt Stutterheim op
(p. 370) : „Ik kan bier van de gedrukte tekst spreken en voorlopig buiten beschouwing
laten, dat er in de zeventiende eeuw verscheidene drukken zijn verschenen en dat deze op
ettelijke plaatsen van elkaar afwijken. Met betrekking tot de vraag naar de handelende
personen vertonen ze namelijk hetzelfde beeld."
De knikkerscenes komen voor op resp. A4v en B2v-B3 ; vermeldenswaard is nu dat
in het Haagse exemplaar (B3) in beide scenes de namen Ioosje en Kontant voorkomen.
Van Aart en Krelis is geen spoor te bekennen. Het Haagse exemplaar vertoont dus niet
hetzelfde beeld.
3. H. W. UNDER, G. Az. Brederoo. Bene bibliographic. Haarlem 1884, p. 55.
6 L. RENS, Twee nieuwe edities van Bredero's „Spaanschen Brabander". Spiegel der
Letteren, 11, 1969, p. 98-120.
7 BENS, a.w., p. 98.
4 Dit, aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Leiden, draagt de signatuur:

1091 B 23.
9 Hierbij hoort nog het Gentse exemplaar ; dit komt later ter sprake.
10 PRUDON, au.'., p. 380.
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echter alleen de bladzijde genoemd ; gemist wordt de letter of enig teken
waarmee het katern is gesigneerd (zoals : B of: ..) .
Bekijkt men nu de boekjes zelf, dan blijkt dat de bladzijde ,,7^°"
Been deel uitmaakt van een acht-bladig katern ; het betreft het d erd e
blad van het tweede katern (dat uit vier bladen bestaat evenals alle
andere katernen van deze quarto-uitgave) . De katernsignatuur is:
("a' de pagina op het blad in kwestie moet dan worden aange uid als : [(")3v). Het eerste katern is gesigneerd met het
teken . •. .
Behoudens de vellen A tot en met C in B3 zijn de exemplaren waarin
de varianten voorkomen alle van hetzelfde zetsel gedrukt. Er is dus
tijdens het drukken gecorrigeerd. De plaats waar dit gebeurde was de
drukkerij : bij beschouwing der varianten zou daarom uitgegaan moeten
worden van de situatie ter drukkerij 11. En eenmaal hierin geplaatst, kan
niet worden voorbijgegaan aan het feit dat de weg die leidt naar de
oude drukkerij nu al zo'n vi j f tig jaar geleden ontdekt, en sindsdien
intensief bewandeld is door Engelse en Amerikaanse filologen en
bibliografen. De „New Bibliography" 12 werd deze weg genoemd. In11 Blijkens het colophon op f. G4v werd editie B gedrukt : „t'Amsterdam : By Nicolaes
Biestkens, Drucker der Duytscher ACADEMIE: inde Lelie onder de Doornen."
12 Het is bier niet mogelijk opgave to doen van de uitgebreide literatuur op dit gebied.
Ik noem slechts :
A. Buitenlandse literatuur; voor een eerste inleiding :
Esdaile's manual of bibliography. Revised edition by ROY STOKES. London 1967;
voor het „handwerk" en uiteenzetting en demonstraties der principes
RONALD B. MCKERROW, An introduction to bibliography for literary students. Oxford
1928 (laatste, ongewijzigde herdruk : 1967) ;
\V. GS HELLINGA, Copy and print in the Netherlands (Engelse editie van : Kopij en
druk in de Nederlanden, zie onder B.) ;
W. W. GREG, What is bibliography ?, 1914. W. W. GREG, Collected Papers. Oxford 1966,
p. 75-88 ;

The function of bibliography in literary criticism illustrated in a study
of the text of „King Lear", 1933. Collected Papers, p. 267 -297 ;
W. W. GREG, Bibliography-a retrospect. The Bibliographical Society, 1892-1942. BiblioW. W. GREG,

graphical Society 1945, p. 23 -31.
Verder zij verwezen naar de tijdschriften :
1. The Library.
2. Studies in bibliography. Papers of the Bibliographical Society of the University of
Virginia.

B. Studies met betrekking tot de Neerlandistiek:
JAN VAN DER NOOT, Epitalameon, oft Houwelycx Sanck voor Otto van Vicht en
Cornelia van Balen, 1 583. Inleiding en aantekeningen van W. A. P. sMIT. Met een
bijlage over de drukgeschiedenis van W. GS HELLINGA. Zwolle 1953.
Van belang voor het bibliografisch onderzoek van in het bijzonder teksten van Hooft,t,
Huygens en Vondel is :
W. GS HELLINGA, Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de
Nederlandse typografie. Met twee inleidende studies van H. DE LA FONTAINE VERWEY

en G. W. OVINK. Amsterdam 1962.
voor de bestudering van de 15e-eeuwse Reynaert-drukken :
W. en L. HELLINGA, De betekenis van de incunabelkunde voor de Neerlandistiek. Dietse
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middels is zij al een dagje ouder geworden ; ernstige gebreken zijn aan
het licht gekomen 13 . Niettemin zijn er inzichten gewonnen die hun
waarde behouden hebben. Een dezer inzichten is, dat men bij beschouwing van varianten die ter drukkerij zijn ontstaan, niet uit kan gaan
van de ordening der pagina's in het gebonden boek, maar van die in
de drukvorm. In de vorm zijn de pagina's op een bepaalde wijze gegroepeerd. Deze groepering hangt of van de beslissing over het formaat
waarin men een boek wil laten verschijnen. Het formaat wordt bepaald
door de wijze waarop het eenmaal gedrukte vel gevouwen wordt: bij
een folio wordt het een keer gevouwen, bij een quarto twee keer, enz.
Het moet dus zodanig bedrukt zijn dat de pagina's bij het vouwen in de
goede volgorde komen.
McKerrow heeft dit punt van de druktechniek uitgebreid uiteengezet
en gedemonstreerd 14 . Hij laat zien dat voor een boek in quarto de
pagina's in twee vormen worden overgeslagen: de buitenvorm (met
pagina's 1, 4, 5 en 8) en de binnenvorm (pagina's 2, 3, 6 en 7) . Bij
correctie op de pers wordt binnen deze eenheden gewijzigd ; varianten
die zó ontstaan zijn, dienen binnen deze eenheden to worden beschouwd.
Dit heeft tot gevolg dat varianten op bijv. pagina 1 in verband kunnen
worden gebracht met varianten op pagina 4, 5 of 8 (alle buitenvorm),
maar nimmer met die op pagina 2, 3, 6 of 7 (alle binnenvorm) : bij
vergelijking van gedrukte teksten is de vorm de eenheid waarbinnen
men collationeert.
Het belang van dit principe blijkt wanneer men Prudons lijsten van
varianten bekijkt. Beginnend met de eerste (op p. 380) : hierin worden
zeventien varianten vermeld. Veertien hiervan (nommers 4 t/m 17)
komen voor in katern D 15 . De eerste tien komen voor in de binnenvorm (Dlv, D2r, Div en D4r), de laatste vier in de buitenvorm (en
daarin op een pagina : D4v) .
Bij zijn interpretatie van de varianten heeft Prudon het onderscheid
tussen binnen- en buitenvorm niet gemaakt: zij worden alle op dezelfde
wijze behandeld. Maar wanneer dit onderscheid wel wordt gemaakt, en
Studies, Bundel aangebied aan J. Du P. Scholtz [...) Kaapstad 1965, p. 52-76.
Tenslotte zij gewezen op
W. WATERSCHOOT, De Poeticsche Werken van Jonker Jan van der Noot. Handelingen
van het 26' Vlaams Filologencongres, Gent 1967, p. 57-70.
13 Zie hiervoor : D. F. MCKENZIE, Printers of the mind : some notes on bibliographical
theories and printing-house practices. Studies in Bibliography. Papers of the Bibliographical
Society of the University of Virginia, 22 (1969), p. 1-76.
14 MCKERROW, Introduction, Hoofdstuk Twee.
15 Omdat dit katern voor de druk- en tekstgeschiedenis de meeste gegevens biedt, beperk
ik mij hiertoe, althans in de bespreking van de B-exemplaren.
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men de varianten in twee groepen, namelijk 4 t/m 13 en 14 t/m 17,
onderbrengt, dan blijkt er tussen deze groepen een verschil te bestaan.
De varianten daarin zijn verschillend van aard.
In de binnenvorm komen evidente tekstvarianten voor: nommers 4,
5, 6, 7 en 9. Dit is bij de wijzigingen in de buitenvorm niet het geval.
De nommers 1416 en 17 hierin hebben betrekking op persoonsaanduidingen ; bij no. 15 betreft het een apostrof (wack're-wack re) . Bij no. 16
gaat het om het inspringen van de regel. De buitenvorm-varianten zijn,
behoudens misschien no. 16 17 , duidelijk van typografische aard; de
tekst is onveranderd.
De wijzigingen in de twee vormen zijn dus niet van gelijke aard. De
vraag is nu of de herkomst ervan dan wel dezelf de is ? Ook al is de
herkomst in het algemeen duister, naar Prudon opmerkt 18: Loch kan
geconstateerd worden dat in de binnenvorm van auteursingrijpen of
correctie op de kopij sprake kan zijn ; dit geldt niet voor de buitenvorm.
Voor de tekstkritiek is het van belang dit te onderkennen.
Ook bij het onderzoek naar de verhouding van B3 (het Haagse
exemplaar) tot Bl en B2 bewijst het beginsel van de vormeenheid zijn
diensten.
Prudon (p. 382) stelt vooreerst vast dat B3 op het punt van de varianten tussen B1 en B2 in bijna alle gevallen de lezing heeft van B2. Een
uitzondering vormen alleen de eerste Brie verschilpunten. Maar deze
komen niet voor in vel D; ik laat ze nu buiten beschouwing.
Er blijken echter tussen B3 en B2 op andere punten wel verschillen
te bestaan. Hiervan geeft Prudon op p. 382/383 een overzicht. Weer
blijken zij voornamelijk aanwezig te zijn in vel D. Van de in het geheel
zestien varianten komen er twaalf voor in D (nommers 3 t/m 14) .
Wanneer ook bier een indeling op basis van hun voorkomen in binnenof buitenvorm geschiedt, blijken zij op een na (no. 5) alle in de
buitenvorm voor te komen. Wijziging no. 5 betreft een apostrof:
verdobb'len-verdnbb len. Of het inderdaad een wijziging is ? Een mankementje in het zetsel – zoals ook Prudon mogelijk acht – is misschien
aannemelijker. De buitenvorm-varianten zijn van allerlei aard. De nommers 3, 6, 7, 10, 11 en 13 zijn tekstwijzigingen. Spellingvarianten zijn
16 Het bier aangegeven verschil : „Robbeknol
staat in Bi iets meer rechts dan in B2"
heb ik met het blote oog niet kunnen zien.
17 Ik weet niet of bier alleen sprake is van wijziging „van de bladspiegel" in B2, zoals
Prudon meent. Het is ook mogelijk dat no. 16 wel degelijk een rol speelt in de structuur
van de tekst. Maar hierop zal ik later terugkomen.
18 PRUDON, a.w., p. 3$0.
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nommers 8, 9, 14 ; zij zijn van een bepaald type, nl. c-ck (8, 9) en
c-k (14) aan het woordeinde.
Weer blijkt dus t.a.v. de correctie, verschil te bestaan tussen binnenen buitenvorm.
Tot nu toe is nog niet gesproken over het Gentse exemplaar. Dit heb
ik niet gezien. Prudon deelt mee dat het vrijwel overeenkomt met B i .
In zeven gevallen verschilt het hiervan. Vij f (nommers 2 t/m 6) van
deze gevallen zitten in vet D 19 . Op deze punten komt Gent overeen mn t
B2. Geen van deze vijf zijn tekstvarianten ; Brie komen voor in de
binnenvorm (nommers 2, 3 en 4) , twee in de buitenvorm (5 en 6) .
Ter verduidelijking volgen nu twee tabellen met een overzicht der
varianten in alle genoemde exemplaren, geordend volgens voorkomen
in binnen- of buitenvorm.
Tabel varianten z gel D: B 1-Gent-B 2-B 3
B1
Binnenvorm
Dlv, vs. 1011
Dlv, vs. 1030
Dlv, vs. 1030
Dlv, vs. 1051
D2r, vs. 1063
Div, regel 1
D3v, vss 1150
t/m 1185
D3v, vs. 1161
D3v, vs. 1164
D4r, vs. 1205
Buitenvorm
D4v, boven
vs. 1230
D4v, vs. 1247
D4v, vs. 1248
D4v, vs. 1252

haar de
kuycken-dief
wel schielijck eens
moetj e
lustich
selven beginnen
vrienden
namen,plaets
namen in marge
juist
dan be-enden.
dns
proe- ( yen.
Robbeknol jets
meer rechts dan
in B 2
wack're
regel springt
in
geen persoonsaanduiding in
marge

Gent

B2

B3

=B 1

de kuycken-dief
wel schielijck haar

=B 2

moetmen
listich
selven eerst beginnen
vrienden /
namen , staet
namen jets te
hoog
dan be-enden . ?
dus
proe- (very ?

=B 2
=B 2
=B 2
=B2
=B 2
=B 2

=B 1
=B 1
=B 1
vrienden/
=B 1
namen jets
te hoog
=B 1
dus
=B 1

=B2

=B1
=B 1
springt niet
in
TrUn in
marge

=B 2
=B 2
=B 2

wack re
springt niet
in
Tr?,n in marge

=B 2
=B 2
=B2

14 Zie de opsomming ervan bij PRUDON, a.w., p. 386.
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Tabel varianten vel D: B 2-B 3
B2
Binnenvorm
Div, vs. 1185

B3

verdobb'len

verdobb len

R obbeknol,met

Robbeknol, met

zoo stil als
langh
geluc
icj e
niet an mortel wreef/
hanghkloot
vooraan op regel wit
onder vs. 1262
heten/
ghy
hontsklinc

zoo stil/zoo stil als
jongh
geluck
ickj e
backhuys niet an mortel wreef/
hanghgat
achteraan vs. 1263
(heten/

Buitenvorm

Dar, aankondiging
vs. 1144
D4V, vs. 1231
D4v, vs. 1249
D4v, vs. 1255
D4v, vs. 1255
D4v, vs. 1255
D4v, vs. 1260
D4v, vs. 1262/
1263
D4v, vs. 1263
D4v, vs. 1266

jy
hontsklink

Is het nu mogelijk jets te weten te komen over het verloop der
wijzigingen ?
Op grond van interne kritiek ziet Prudon de richting der correctie
lopen van Bl als minst correcte, via B2 (gedeeltelijk correct) naar B3
(meest correct). Hij maakt hierbij Been onderscheid tussen correctheid
op het punt van tekst, spelling en interpunctie en typografische correctheid.
Doet men dit wel, dan kan geconstateerd worden dat B2 ten opzichte
van B1 typografisch correcter is in de binnenvorm. Evidente correcties
zijn

1. het vraagteken achter vs. 1161 : be-enden. De contekts laat zien
dat bier duidelijk een vraag gesteld wordt
,,Andries. Alsmen den armen dus sou over al versenden/
Werwaerts so souden sy int leste dan be-enden ?"

2. vs. 1164: dus in plaats van dns.
3. vs. 1205 : het vraagteken achter : proe- (ven. Ook bier blijkt uit de
contekst dat een vraag gesteld wordt:
,,Andries Wat duncktje byget Jan/en zynt gheen leck're boeven/
Die niet van waar 't bier is/maar van wat merck is konne proe
(-yen ?"

Daartegenover is de in B2 weggevallen apostrof in vs. 1247: wack'rewack re waarschijnlijk foutief (in buitenvorm) .
Van B3 ten opzichte van B2 kan alleen opgemerkt worden:
1. dat de on j uiste spatie in R o b b ek n of (boven vs. 1144) gecorrigeerd
is in B3 (buitenvorm) ;
2. dat de te verwachten apostrof in verd obb'l en (vs. 1185) afwezig
is in B3 (binnenvorm).
De stijgende mate van typografische correctheid is dus wel aanwezig
voor B2 ten opzichte van Bi in de binnenvorm; over de buitenvorm
valt weinig te zeggen. Ook B3 ten opzichte van B2 biedt t.a.v. typograf ische correctheid weinig houvast.
Of wat betreft de anderssoortige varianten het verloop der correctie
inderdaad van Bi naar B3 gaat ? Dit hangt af van de interpretatie van
de bewuste plaatsen. Het is niet mijn bedoeling deze stuk voor stuk te
bespreken. Wel zou ik enige vraagtekens willen plaatsen achter Prudons
wijze van interpreteren in sommige gevallen.
Eerst wil ik echter ingaan op de vraag of wij op andere wijze dan door
interpretatie iets te weten kunnen komen over het verloop der wijzigingen. Duidelijk is dat wij in B1, B2 en B3 de tekst in drie staten van
correctie aantreffen. Het Gentse exemplaar vertegenwoordigt geen nieuwe staat : het heeft op het punt der tekstvarianten immers de redactie Bi.
Duidelijk is ook dat deze staten van correctie aangetrof f en worden in
bepaalde vormen. B2 is (t.o.v. B1) gewijzigd in de binnenvorm, B3
(t.o.v. B2) is onveranderd in de binnenvorm, maar gewijzigd in de
buitenvorm. Ten opzichte van B1 wijkt B3 in beide vormen af. Men kan
zich nu afvragen waarom de correctie zo verspreid over verschillende
exemplaren optreedt ?
dens het
Er werden onjuistheden in de tekst geconstateerd die tijdens
drukken gecorrigeerd werden. Droeg men er dan geen zorg voor dat
deze correcties in alle exemplaren op gelijke wijze werden aangebracht ?
Hoe zijn zowel geheel gewijzigde, gedeeltelijk gewijzigde als geheel ongewijzigde vellen in verschillende exemplaren terechtgekomen ?
Deze vragen voeren weer naar de drukkerij. Weer moet allereerst
McKerrows boek, Introduction, geraadpleegd worden. In hoofdstuk 6,
getiteld On variations in different copies of the same edition, zet hij
dat gedeelte van het drukproces uiteen, dat betrekking heeft op correctie
op de pers. Hij bespreekt hierbij de konsekwenties die dit heeft voor
het gebonden boek.
De vellen papier worden in een bepaalde oplaag aan een zijde bedrukt
. Tijdens de druk vindt correctie plaats. Wanneer de
schoondruk)
(
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opl.aag gereed is worden de vellen opgehangen om te drogen. Pas
wanneer zij droog zijn kunnen zij aan de andere zijde worden bedrukt
( weerdruk ) . Er verloopt dus altijd een zekere tijd tussen schoon- en
weerdruk. Op ieder willekeurig moment kunnen de aan een zijde bedrukte vellen terugkomen naar de pers om van de andere vorm aan de
andere zijde bedrukt te worden. Vrij willekeurig is oak de volgorde
waarin zij terugkomen.
Bij de weerdruk wordt wederom op de pers gecorrigeerd. Er kunnen
nu allerlei combinaties optreden : een gecorrigeerde schoondruk bijvoorbeeld, kan een ongecorrigeerde weerdruk krijgen, of een gedeeltelijk
gecorrigeerde, of een geheel gecorrigeerde. Welke combinaties er ontstaan valt niet uit te maken.
Dit heeft tot gevolg dat een vel waarvan de schoondruk in een bepaalde staat van correctie is, niet een weerdruk behoeft te hebben die
in dezelfde staat van correctie is. Integendeel : dit zou puur toeval zijn.
Een andere onzekere factor is tenslotte nog de combinatie van vellen
– in verschillende stadia van correctie – zoals die bij het bind en ontstaat.
Ook latere bibliografen vestigen op deze situatie de aandacht.
Zo Fredson bou'ers 20 : „In this category of press-correction, state must
be applied to the forme alone, not to the sheet; depending upon various
circumstances, a corrected forme may be backed by an uncorrected or by
a corrected forme so that a corrected state of both formes of a sheet
can exist only fortuitously. Furthermore, since the sheets of corrected
and uncorrected formes were indiscriminately bound under ordinary
conditions, the corrected state of a book cannot exist except by accident
or by a special effort on the part of the printer."
Eveneens Chant. Hinman 21 : „Different copies in fact show an almost
infinite variety in their mixtures of early and late ; and a copy which
represents the uncorrected state of a given forme is almost as likely as
any other copy to represent the corrected state of the very next pressvariant forme, even when this next forme is on the other side of the
very same sheet of paper as the first." 22
De vraag naar de verscheidenheid die exemplaren onderling kunnen
vertonen, lijkt mij bier mee voldoende beantwoord.
Maar hiernaast is een ander punt naar voren gekomen. Het belang
dat de drukgeschiedenis heeft voor de tekstgeschiedenis, blijkt zijn be20 FR. BOWERS, Principles

of bibliographical description. New York 1949, p. 46.
The printing and proof-reading of the first folio of Shakespeare.

2 din.,
Oxford 1963, deel 1, p. 229.
22 Zie over vormen van correctie ook : W. GS HELLINGA, Kopij en druk, p. 141-151.
21 CH. HINMAN,
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perkingen te hebben : de chronologische volgorde der wijzigingen kan
op grond van kennis van de werkzaamheden ter drukkerij niet worden
vastgesteld.
Terugkerend naar de Spaanschen Brabander, moeten we op nog andere
problemen de aandacht richten :
De staten die in vel D van een aantal exemplaren van editie 1618
gevonden zijn, geven stadia van perscorrectie weer. De in verschillende
stadia verkerende vellen D werden samengebonden met andere vellen
waarop het voorwerk en de rest van de tekst gedrukt was. In deze
andere vellen werd nauwelijks gewijzigd: betekent dit dat de daarin
gegeven redactie als de definitieve beschouwd moet worden ? In dat
geval bekleedt vel D een uitzonderingspositie ; hoe zou deze te verklaren
zijn ?
Bij al deze vragen moet vaor alles gelet worden op het aantal onderzochte exemplaren. Dat zijn er niet veel: v1j f . Er zouden veel meer
exemplaren bestudeerd moeten worden om te kunnen gaan spreken van
A efinitieve redacties", en dus ook van „een ongewone positie" van
een vel binnen de editie 23 . Hoeveel meer valt moeilijk te zeggen daar
niets bekend is over de grootte van de oplaag. Slechts wanneer na onderzoek van een groot aantal exemplaren in het huidige beeld geen wljzlgingen zouden optreden, zou gesproken kunnen worden van een uitzonderingspositie van vel D. Wij zouden wat dit betreft dan misschien
te maken kunnen hebben met drukproeven, die om welke reden dan
ook, samengebonden werden met de andere, in definitieve lezing gedrukte vellen. Maar vooralsnog zijn er alleen maar de vi j f exemplaren.
De mogelijkheid dat in nog onbekende exemplaren ook buiten vel D
perscorrectie voorkomt, kan niet uitgeschakeld worden. Enige definitieve
uitspraak over de status van editie B is daarom op dit moment voorbarig.
Dit probleem werpt zijn schaduwen ook op het tweede door Prudon
besproken punt: de verhouding tussen druk B en de ongedateerde
uitgave A.
Maar voor ik hierop inga, wil ik, ter afsluiting van het relaas over de
B-exemplaren, nog enige vraagtekens plaatsen bij enkele van Prudons
interpretaties.
23 HINMAN heeft voor het onderzoek van de Shakespeare-folio ongeveer vij f envij f tig
exemplaren gecollationeerd, voor sommige gedeelten zelfs vijfenzeventig. Maar het is de
vraag of dit voor de tekstgeschiedenis zinrijk was. Dit gezien zijn eigen uitspraak over de
aard der varianten : „We can hardly fail to be struck, as we survey the many differences
between different copies of the Folio, by how seldom these differences affect the essential
text, how rarely they affect meaning." Printing and proof-reading, 1, p. 230.
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Allereerst valt op dat Prudon aan bepaalde lezingen van B2, respectievelijk B3, de voorkeur geeft op grond van verstechnische overwegingen 24. „Slechtgebouwde alexandrijnen" zouden in B2 zowel als in
B3 vervangen zijn door goedgebouwde. Men kan zich nu afvragen of
verstechnische overwegingen, leidend tot wijziging van niet-korrekte
alexandrijnen, in het geheel van de tekst zo'n belangrijke rol spelen.
Munt de Spaanschen Brabander uit door de volmaakte bouw van zijn
alexandrijnen ? Voorzover ik weet: juist niet. Raadpleeg ik de vakIiteratuur op dit gebied, dan is het eerste wat ik tegenkom de enigszins
mismoedige uitlating van Kal f f 25 die, sprekend over Bredero, zich juist
naar aanleiding van de Spaanschen Brabander afvraagt: „wat hielp het
hem, dat hij zijn stuk verdeelde in vijf deelen en zijne maatlooze rederijkersverzen bier en daar afwisselde met gebrekkige alexandrijnen ?"
Latere literatuurkundigen spreken zich wat opgewekter uit. Knuvelder 26
althans heeft het over „de vrije brederoiaanse alexandrijn" die in de
Spaanschen Brabander overheerst. Hoewel het niet helemaal duidelijk
is wat Knuvelder hiermee bedoelt, blijkt jets later dat het in gunstige
zin moet worden opgevat. Op de volgende bladzij (159) spreekt hij
immers van „meesterlijk gehanteerde versvormen" ; hiermee zijn, als ik
het tenminste goed lees, ook de alexandrijnen bedoeld (?)
Knuvelder baseert zich op twee artikelen van Kazemier 27 die zich
intensief met de versbouw van het stuk heeft beziggehouden. Al het
begin van het eerste artikel is veelzeggend: „Hoewel men Bredero vrij
algemeen een groot dichter noemt, zijnn sommigen over de bouw van
zijn verzen maar matig to spreken."
Iets verder op dezelfde pagina (299) zegt Kazemier: „Opmerkelijk
zijn altijd de verzen met meer of minder dan twaalf syllaben, die of en
toe tussen de alexandrijnen staan. Zijn ze ontstaan door slordig uitgeven
of heeft de dichter ze zo geschreven ?" In de loop van zijn studie wordt
dan juist de onregelmatigheid van de alexandrijnen kenmerkend genoemd voor de versbouw van de Spaanschen Brabander. Dit brengt
Kazemier tot de vaststelling „dat Bredero in de Spaanschen Brabander
experimenteert met de versvorm, middenin een dichterlijke ontwikkeling
24 PRUDON, a.w., p. 381 en 383.
25 G. KALFF, Geschiedenis der

Nederlandsche letterkunde. Deel 4, Groningen

1909,

p. 169.
26 G. KNUVELDER,

Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2,

's-Hertogenbosch 1967, p. 158.
27 G. KAZEMIER,

Versbouw in Bredero's Spaanschen Brabander. Tijdschrift voor Neder-

landse taal- en letterkunde, 54 (1935), p. 299-315.
0. KAZEMIER, De
28 (1934), p. 1 -16.
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compositie van Bredero's Spaanschen Brabander. De nieuwe taalgids,

verkeert. Het gaat er om, of de alexandrijn geschikt is voor de levendige
dialoog van zijn personen en daarvoor wordt dit vers vrijgemaakt van
alles wat op regelmaat zou kunnen lijken." (p. 304)
Samenvattend kan gezegd dat de korrekte alexandrijn juist als nietspecif iek voor de versbouw van de Spaanschen Brabander wordt beschouwd. Is hij als argument bij het bepalen van de richting der correctie
dan wel korrekt ?
Een tweede argument wordt door Prudon gezocht in fatsoensoverwegingen : „Een duidelijke verbetering uit fatsoensoverwegingen heeft
B3 in geval 11 met hanghgat tegenover hanghkloot in B2. Hier zien we
de in latere drukken nog sterker geworden behoefte Bredero's tekst te
kuisen en te verburgerlijken reeds opkomen." (Prudon, a.w., p. 384)
Hier vraag ik me of of dit niet wat vroeg is ? Fatsoensoverwegingen
in 1618 ? De eerste werkelijk gekuiste editie is van 1729 ! En waarom
laat deze vroeg-zeventiende-eeuwse kuiser dan weinig keurige termen
staan als hoere-d o p (vs. 1254) en pis-dief (vs. 1255), om raar een pair
van de meest evidente te noemen ? En deze staan maar enkele regels
boven no. 11 (vs. 1260) .
Vervolgens brengt Prudon naar aanleiding van de wijziging no. 16
in B3 : G2r : wese/(B2)-u'esen/(B3), vs. 1982, naar voren dat deze verandering is aangebracht „ter visualisering van het eindrijm. (In druk
rijmt wese/ niet zo duidelijk op afgelesen : (vs. 1983, L.O. de V.) zoals
in B2. Daarom heeft B3 er wesen/ van gemaakt) ." (Prudon, p. 384)
Bladert men echter de tekst door, dan blijken er tal van gevallen to
zijn waarin men zich om deze „visualisering van het eindrijm" niet heeft
bekommerd. Voorbeelden zijn:
D4v:, vs. 1266:
vs. 1267:
F4, vs. 1868 :
vs. 1869 :
G 1 r, vs. 1940 :
vs. 1941 :
vs. 1942:
vs. 1943:

koocke
oppe broken
desen
weze

gae
daen
sinne
binnen

Waarom in dat ene geval dan wel ?
Tenslotte de al eerder genoemde no. 16 uit de eerste lijst (vs. 1248) ,
waar in B1 de regel inspringt, en in B2 en B3 niet.
Hiervan zegt Prudon (p. 381) : „B2 verbetert ten slotte in 1 geval
(16) de bladspiegel. (Het is in druk-B – op uitzonderingen na – geen
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gebruik dat de regel inspringt als er niet een nieuwe persoon het woord
neemt) ."
Ik heb dit gebruik in de Spaanschen Brabander niet onderzocht en
kan mij daarover dus niet uitspreken. Maar wel valt het bij de bewuste
plaats op, dat met de regel waarbij in Bi ingesprongen wordt, de tekst
(monoloog van Ro b b ek n ol, lopend van vs. 1230 tot 1251) een andere
wending neemt. In de vss. 1230 tot en met 1247 spreekt hij of tegen
eventueel aanwezige „stommen" op het toneel of tegen de zaal. Maar in
vs. 1248 wendt hij zich tot zichzelf : „Robert, nu is het tydt dat ghy
middel versiert." Er wordt hier gewisseld, niet van spreker, maar van
aangesprokene 2& . Kan dit voor B1 een reden geweest zijn om in to
springers? Is dit door B2 en B3 verwaarloosd ? Dan zou juist BI
corrector zijn
Ik wil hiermee niet zeggen dat Prudons beoordeling van deze wijziging onjuist zou zijn, maar alleen dat naast de door hem genoemde, er
nog een andere mogelijkheid is. Bij deze tweede mogelijkheid zou niet
gesproken kunnen worden van alleen maar wijziging van de bladspiegel :
de typografie speelt dan een rol in de structuur van de tekst, is dus
inderdaad (zie noot 28) van belang voor de interpretatie.
Tot zover mijn vraagtekens naar aanleiding van Prudons interpretatie
van enige varianten.
Ik wil nu terugkeren naar de drukgeschiedenis, d.i. naar het tweede
punt: de verhouding tussen editie B en uitgave A.
„[ ...) door het chronologisch rangschikken van de drie versies van
druk B", zo zegt Prudon (p. 384), 4hebben we) een temporele schaal
verkregen waarop we ook de ongedateerde druk A een plaats kunnen
aanwijZen." Op grond van vergelijking van druk A met de verschillende
staten in B, komt hij tot de constatering: „Op de significante punten
(d.i. de tekstvarianten, L.O. d. V.) komt A overeen met de lezing van
versie B3." (p. 385) Hieraan verbindt Prudon de conclusie dat hij op
grond van deze overeenkomst „een in grote lijnen onontkoombaar evidente argumentatie" levert voor de prioriteit van druk B: „De versies
Bi en B2 zijn zeker ouder dan druk A, versie B3 is – gezien de samen28 De waarneming dat het wisselen van aangesproken personen in de typografie soms
door inspringen wordt aangegeven, dank ik aan J. J. OVERSTEEGEN. Naar hij mij meedeelde, vormde dit mede de achtergrond van de zestiende stelling van zijn proefschrift :
Vorm of vent [... . Amsterdam 1969. Deze stelling luidt : „Verwaarlozing van typografische
aspekten (als : inspringen en variatie in lettertype of -grootte bij de namen van personages)
kan bij de bestudering van Nederlandse 17de-eeuwse toneelstukken leiden tot onjuiste of
op essentiele punten onvolledige interpretatie van de tekst als drama. (... )'
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hang met de beide andere, naar alle waarschijnlijkheid ouder dan druk
A." (p. 385)
Het komt mij nu voor dat de argumentatie niet zo onontkoombaar is
als het lijkt.
Ten eerste: Prudon geeft niet aan hoeveel en welke exemplaren van
druk A hij gezien heeft. Nu is er – voorzover ik weet – slechts een
exemplaar bekend, namelijk het Leidse (1091 B 22) . Unger noemt er
wel twee (een in Leiden en een in zijn eigen verzameling) maar dit
laatste heb ik niet kunnen vinden.
Geen ander exemplaar staat vermeld in: de Centrale Catalogus in de
Koninklijke Bibliotheek to Den Haag; in de Bibliotheca Belgica ; in
de catalogi van de B1bllotbeque Nationale (Parijs), het British Museum
(Londen) en de Library of Congress (New York) 29.
Als nu ook aan Prudon alleen het Leidse exemplaar bekend is, kan er
eigenlijk Been sprake zijn van „druk A" : er is immers maar een exemplaar ter beschikking van wat door Unger een editie genoemd is. Dit
ene exemplaar komt overeen met versie B3. Maar voor er meerdere
exemplaren van A bekend en onderzocht zijn, kan niet gezegd worden
dat de editie A overeenkomt met B3. Wie zegt immers dat ook niet
tussen exemplaren van A verschillen zijn, zoals dat bij B het geval is ?
Misschien is er wel een exemplaar dat overeenkomt met B i ! Voorlopig
kan daarom alleen gezegd worden dat het ongedateerde exemplaar
Leiden, 1091 B 22, Unger no. 54 A op het punt der tekstvarianten tussen
de B-exemplaren, overeenkomt met het exemplaar van 1618, Den Haag
853 G 5, Unger no. 55 B*.
Wat vervolgens de prioriteit van B boven A betreft, vraag ik me of
hoe Prudon de aard van de relatie tussen beiden ziet ? Bedoelt hij dat
een exemplaar van B (= B3) als kopij voor A gediend heeft ? Het
wordt niet expliciet gezegd, maar jets anders lijkt nauwelijks mogelijk.
Er is immers afhankelijkheid van A t.o.v. B gesteld. Op grond hiervan
wordt de plaats in de chronologie vastgesteld : B ouder dan A. Hoe
kan – in Prudons betoog – de aard der relatie B-A dan een andere zijn
dan een waarin B3 als kopij gediend heeft voor A? De moeilijkheid
is dat men op grond van dezelfde gegevens als die Prudon gebruikt,
inclusief de door hem aangegeven volgorde der correcties, tot een heel
andere conclusie kan komen wat betreft de verhouding A-B. Men zou
ook kunnen opperen dat in het proces van gestadig groeiende correctheid, lopend van B1 naar B3, een poging gezien moet worden om
29 Dit is een beperkt, vrij willekeurig aantal vindplaatsen. Een systematische opsporing
van exemplaren heb ik niet ondernomen.
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editie B in overeenstemming te brengen met A. Dat in de versies Bi en
B2 fouten opgemerkt zijn ten opzichte van de kopij (A), en deze pas
in staat B3 helemaal gerectificeerd zijn. Dat kortom, in tegenstelling
tot wat Prudon meent, A als kopij gediend heeft voor B !
Uit dezelfde gegevens kunnen zo twee aan elkaar tegengestelde conclusies getrokken worden : hoe is dit op te lossen ? Het zal – dunkt mij in ieder geval noodzakelijk zijn meer materiaal te verzamelen. De
collatie A-B is immers alleen verricht op die plaatsen waar de B-exemplaren onderling variant zijn. Maar wanneer men A en B in bun geheel
collationeert, komen dan niet meer gegevens ter beschikking die voor het
bepalen van de relatie A-B van belang zijn ?
Aangespoord door deze mogelijkheid, heb ik de beide eerste katernen
(voorwerk) en de laatste Brie (E tot en met G) 3 ° van Bi, B2, B3 en A
gecollationeerd. Uit deze collatie bleek dat er tal van verschillen bestaan
tussen A en de B-exemplaren. Het betref f en towel tekstvarianten als
wijzigingen in spelling en interpunctie. Hieronder volgt een overzicht
van de tekstvarianten. De zeer vele spelling- en interpunctiewijzigingen
laat ik achterwege; het zou bier te veel worden. Ook de verschillen in
de titelpagina's zijn niet opgenomen ; hiervoor zij verwezen naar Ungers
titelbeschrijvingen. In het overzicht is de ordening naar de vorm niet
gevolgd. Wet zijn de vormen aangegeven: Bi = Binnenvorm, Bui =
Buitenvorm. De moderne paginering en regeling is volgens de recente
uitgave van het stuk door H. Prudon, Assen 1968.
Bi, B2, B3

A

Voorwerk
1. Bi, (t) 2r,
p. 25, regel 4:

waar op sy blinckende en
heugelijcke stralen

. • .2r:

waarop sy dan blinckende
en heugelijcke stralen

die sonder beweginge
groote aandachticheyt

. • .2v:

die sonder beweging en
groote aandachticheyt

2. Bui, (t) 2v,
p. 26, regel 17:

Tekst
3. Bui, E 1 r,
vs. 1296:
4. Bui, E lr,
vs. 1303 :
5. Bui, E2v,
vs. 1404:
6. Bui, Ear,
vs. 1433:
7. Bui, Ear,
vs. 1450:

op en stel en op en sprongh

op en stel op en sprongh

datter gheen meerder
Dief-leyers sinnen;

datter geen groote Kadetten
Dief-leyers sinnen ?

ghesworen nest

versworen nest

om stucken

stucken

helpt/helpt/helpt/helpt my

help! help! helpt! helpt
my

3 ° De vellen A tot en met C laat ik buiten beschouwing.
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8. Bui, E3r,
De deur; poort; de deur; of jy
selter bekermen

De deur! de poort! de deur!
of jy seltet bekermen

vs. 1500:
Bi, F2r,
vs. 1691:
11. Bui, F2v,
vs. 1746:
12. Bui, Far,
vs. 1756:
13. Bui, F4v,
vs. 1890:
14. Bui, F4v,
vs. 1902:
15. Bui, Gir,

wat was dat voor een soetman

wat was dat een soetman

En me wijf en stulp

In me wijf een stulp

voor kroon ?

voor een kroon ?

en gelders troefjen

een gelders troefjen

met een behaghen

met een goet behaghen

een Volckje

en Volckje

vs. 1932 :
Bi, G2r,
vs. 1994:
17. Bui, G2v,

sel ic seggen

sel ic je segge

in de stadt is

in de staat is

Spaansche seck

spaansche seckt

vs. 1451 :

9. Bi, E3v,
10.

16.

vs. 2030:

Er blijken dus nogal wat verschillen te bestaan tussen de B-exemplaren en A. Waar komen deze verschillen vandaan ? Bij bestudering
van de verhouding tussen de editie B en druk A verdient dit punt toch
nader onderzoek. Een onderzoek dat in ieder geval vooraf zou moeten
gaan aan enige conclusie over de relatie tussen de beide uitgaven. Meer
aandacht – zo lijkt mij – zou hierbij het probleem van de kopij moeten
krijgen. Het valt bijvoorbeeld op dat in A vrij veel drukfouten voorkomen ; in B heel weinig. Waarom staan er zoveel meer drukfouten
in A ? Moet dit alleen geweten worden aan die redder uit de nood : de
slordige zetter ? Moet daarnaast niet gevraagd worden naar de aard van
de kopij die A voor ogen heeft gehad ; was deze misschien slecht leesbaar ? Moet niet de mogelijkheid overwogen worden dat A teruggaat
op een handschriftelijke bron, geschreven kopij dus, waarbij – zeker bij
slechte kopij – makkelijker „verlezingen" kunnen voorkomen dan bij
gedrukte kopij ?
En waaraan is de grotere typografische correctheid van B te danken ?
Aan betere kopij, aan een nauwkeuriger zetter (!) of aan zorgvuldiger
correctie ? Alleen van het laatste hebben we tot nu toe een glimpje
opgevangen.
Meer vragen zullen gesteld dienen te worden voor we – zo ooit – tot
oplossing kunnen komen van de problemen, geboden door druk- en
tekstgeschiedenis van het werk van Bredero.
L. OEY-DE VITA
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NOGMAALS „CHEOPS" *

Aan een groot gedicht als Cheops van Leopold ervaart men dat elke
interpretatie van literair werk de voorlaatste is. Niet alleen blijft het
werk soeverein, niemand onder de interpreten spreekt het laatste woord
uit. Het is bovendien zeer de vraag, of de som van de interpretaties, op
een geschikt ogenblik gemaakt, het geheim van het „Gleichnis" dat
elk werk is, kan ontsluieren. Ik voor mij betwijfel het ten zeerste. In
mijn twijfel word ik bevestigd, als ik zie hoe Martien J. G. de Jong in
zijn doorwrocht en intelligent essay Leo golds „Cheops" de vondsten en
meningen van heel wat commentatoren met zijn eigen inzichten verwerkt
en toch nog plaats overlaat voor een andere kijk zowel op bepaalde
onderdelen als op het geheel. Uiteraard ook een voorlaatste kijk.
Chaos of kasmo.c ?

Een van de door De Jong en anderen beklemtoonde inzichten is dat
het heelal waarin de ommegang wentelt, een chaos en verwarring is
( 31-34 ) . Het gaat om de strofen II tot en met IV. Het ritme overweldigt. Nochtans past en meet Leopold bier net zoals hij dat in het hele
gedicht doet. Een werkwijze die samenhangt met zijn nood aan bedachtzaamheid en bezinning, maar die sommige poezielief hebbers hindert.
De ommegang strijkt been door wat genoemd wordt de weergaloze
luister der hemelcreaturen, door zalen zonder eind en door de ruige
duisternissen waar nieuwe hemellichamen uit het wereldstof ontstaan.
Dat is de eerste, algemene en imponerende indruk (11) . Bij die algemene
indruk blijft het niet. De dichter zal de bekende in het ruim zwevende
bollen benoemen. Nu is het opmerkelijk dat hij, vooraleer daartoe over
to gaan, eerst uitdrukkelijk wij st op de „samenhang", het „verband",
Naar aanleiding van MARTIEN J. G. DE JONG, Leopolds „Cheops". Een interpreterend
essay met tekstuitgave. Reeks Aurea, literaire kartons, A. W. Sijthoff, Leiden 1966, 86 blz.
De tekstuitgave berust op de nog door Leopold zelf gereed gemaakte versie. Het essay
bestaat uit een tekstinterpretatie in engere zin, een vergelijking met de (Egyptische) bewerkte stof en een onderzoek van de biografisch-literaire context.
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„de onontkomen dwang” die het geschapene in zijn greep houdt en
dat hij vermeldt dat iedere kracht zich manifesteert „in den balans"
met andere. Daarna pas zet hij zijn hemellichamen uit, telkens met een
grammaticale plaatsbepaling en telkens mooi van elkaar gescheiden
door een kommapunt. (Als men het doorheeft, is het aardige er grotendeels af.) Het zijn: waar midden in (v. 62) de worsteling der zonnen,
daar neven (v. 65) maven, en rondom (v. 67) de enkelsterren, in hunne
losse strengels (v. 73) de planeten, aan het uiterst (v. 77) de tintelmist
van de miljoenen zwermen waardoor bijwijlen kometen „langs parallellen loop" verschijnen en verdwijnen. Tot daar de bekende sterrenhemel (111 ) . Maar er zijn talrijke andere verblijven en werelden.
Leopold noemt ze niet, hij fantaseert geen onbekende hemelcreaturen.
Hij reserveert het derde deel van zijn triadische evocatie van de luisterrijke ruimte – na II (het algemeen uitzicht) en III (de sterrenwereld) om afsluitend te verklaren dat alle verblijven en werelden het gedrag
van de onderdelen, bun wenteling (op zich zelf) en bun koers (ten
opzichte van elkaar) gemakkelijk, niet krampachtig, besturen volgens
een wet die als vanzelf uit eigen wezen is voortgekomen (IV).
Is dat een beeld van chaos en verwarring ? Het visioen, hoe adembenemend, is geen wild vertoon. Het is geen chaos. Het is een kosmos,
een geordend heelal.
Waarom zondert Cheops zich af?
Consequent redenerend vanuit de mening dat de stoet van de verrezenen door een chaos wentelt, stelt De Jong dat de oude Cheops zich
,,overdonderd" voelt door een dynamiek „zonder de wetmatigheid te
kunnen doorzien die eraan ten grondslag ligt." Het verbijstert hem
allemaal, „het gaat buiten de duizelende en zich verloren voelende
grijsaard om" ( 34 ) . Reeds eerder had de commentator Cheops beschreven als een hoog bejaard man die zich precies wegens zijn ouderdom
niet kan aanpassen aan een nieuwe situatie, die niet benieuwd meer is
naar de Bingen daarbuiten en die zich opsluit in zich zelf. . „En wanneer
de nieuwe orde dan inderdaad zijn aanpassingsvermogen te boven blijkt
te gaan, neemt hij zijn kans waar zodra die zich voordoet" (26) en
zondert hij zich af.
Zevenenzestig verzen fang (v. 31-97) hebben wij integendeel de
kosmos, niet de chaos, door de ogen van Cheops in zijn groots vertoon
en in zijn ordening, samenhang en wetmatigheid gezien. Nergens wordt
daar gezegd dat Cheops voor die samenhang, dat verband etc. geen
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oog heeft, of dit alles of wij st, of veroordeelt, of versmaadt, of zich
ertegen verzet of jets van die aard.
Toch zondert Cheops zich af van de drom (waar we niet meer aan
dachten, zo waren we in beslag genomen door de evocatie van de
kosmos) en keert hij zich af van „al de oppertrots van dit onvergelijkelijke" (v. 100-101) . Men lette in het voorbijgaan op deze laatste
woorden: zij houden een appreciatie vanwege de oude in.
\Vaar ik De Jong tot mijn spijt niet kan volgen is wanneer hij schrijft
dat Cheops „wordt gedreven door heimwee naar het aardse leven dat
voorbij is. Zijn onrustige ziel verlaat het gezelschap..." (43). Al heb
ik reeds vele jaren geleden een laps gebroken voor de creatieve kritiek,
zulke Bingen, van dat heimwee en die onrustige ziel, lees ik niet graag.
Waar staat dat in het gedicht ? Ik ben ook allergisch voor een zgn. visie
voor de wending die met een reusachtige omgekeerde driehoek vergeleken wordt en een verbeelding die na de wending met grote trefzekerheid duikt en trillend tot stilstand komt.
De vraag die de interpreet dient te stellen, met de tekst in de hand,
luidt: Waarom, in de woorden van de dichter, wendt de ziel van de
oude f arao zich af? Als er een antwoord is, dan moet het in dit zo
logisch geconstrueerd gedicht liggen in de verzen 98-104, die de overgang tussen twee ruimten, kosmos en aarde, uitmaken. Van heimwee
en onrust is daar geen sprake. Van onbegrip evenmin. Zelfs blijkt
Cheops echt niet zo overdonderd te zijn dat hij geen begrip voor de
kosmos zou opbrengen. Hij stelt zich concreet voor ogen wat volgens
hem aan de kosmos mankeert. In de bovengenoemde overgangsverzen
komen twee werkwoorden voor die op een bewuste geestelijke verrichting wijzen : bevamen (omvademen, met de blik omvatten) en bevinden
(jets als resultaat van een waarneming, een onderzoek vaststellen, Van
Dale) . Cheops heeft de gehele diepte van de hemelen met de blik omvat
en wat heeft hij bevonden ? Het staat er duidelijk te lezen : „onrust
en verlaten zwoegen" // „woestenij en barre ledigheid". Weer zit de
logische ontwikkeling van een systematisch denkproces bij de dichter in
een duidelijk waar te nemen geleding : En dan na (v. 98) dat prachtig
schouwspel te hebben meegemaakt, na (v. 101) de mankementen te
hebben vastgesteld, dan (v. 105) Bing de ziel des ouden Pharao's zich
gaarne wenden. Dat is het antwoord van Leopold. Laat ik ten overvloede erop wijzen dat het over de kosmos gaat en niet over de stoet
van de verrezenen ; die zijn we al na v. 31 kwijt.
Na de doorslaggevende constatering wendt Cheops zich af. In zo'n
verblijf – het moge nog zo onvergelijkelijk zijn – kan hij zich niet
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vestigen. De minutieuze dichter vergeet niet hem uit de stoet te laten
treden, dock verspilt er niet veel woorden aan ( ,zonderde zich of " ,
v. 106) . Dan keert Cheops zich tot „het vertrouwdere", ginds op aarde:
zijn eigen verblijf, op zijn bevel voor hem opgericht, de piramide.
Het bezwaar van Cheops
Het bezwaar van Cheops tegen de kosmos is tweeerlei. Eigenlijk
worden vier „bevonden" redenen genoemd: onrust, zwoegen, woestenij
en ledigheid. Zij worden echter in twee begripsparen uitgedrukt, zoals
ik ze boven heb gegroepeerd. Onrust en zwoegen, samen genoemd, zijn
gelijkbetekenend, woestenij en ledigheid eveneens. Aan bet eerste begripspaar is de nuance verlaten toegevoegd, aan bet tweede de nuance
bar, d.i. onherbergzaam, onbewoonbaar. Het tweevoudig bezwaar van
Cheops komt hierop veer: onrust die verlaten is, leegte die onbewoonbaar is. In de prachtige en geordende kosmos heersen een verlaten
onrust en een onbewoonbare leegte.
Wat ontbreekt ? De vertrouwde aardse dimensie. Dat zegt Leopold
niet expliciet. Dat moeten we besluiten uit de nzanifeste tegenstelling
die van v. 105 of ontstaat, wanneer de farao zich keert tot het vertrouwdere, bet aardse, daar beneden.
Het avontuur in de kosmos kan men metafysisch noemen. Maar het
hoeft niet. Doet men bet wel, dan moet men duidelijk zeggen wat men
onder de term verstaat. Veiliger lijkt bet tnij, in verband met dat
avontuur te spreken van de absolute dimensie, ontdaan dus van alle
contingentie. Voor een verblijf in de absolute dimensie voelt Cheops
niets. In de oneindige ruimte van bet absolute die hij als verlaten onrust
en onbewoonbare leegte kwalificeert, is de farao niet thuis.
Nota. Het is Leopold er dus niet om te doen, een tegenstelling tussen
gemeenschap en individu op te zetten, zoals sommige commentatoren
hebben gemeend, wat door anderen met recht is bestreden. Dat is bier
immers bet probleem niet.
Stro f e VI Been intern ezzo : de farao

Er zit zeker een bedoeling in bet benoemen van Cheops nu eens als
de koning Cheops, dan weer als de oude farao, of de Brij ze sobere of
de oude, zoals in de commentaren wend opgemerkt. Op bet ogenblik
van de wending is bet „de ziel des ouden Pharao's" die zich naar de
aarde keert. De term farao loopt vooruit op bet begrip piramide dat
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gaat opduiken. Hij ziet de piramide, die als gestalte en haast levende
worm beschreven wordt (V, van v. 110 af) . Sommige interpreten beschouwen de daaropvolgende strofe VI als een intermezzo. In VII wordt
dan, volgens deze zienswijze, de beschrijving voortgezet.
Vooral W. Kramer is bij bet intermezzo-karakter van VI blijven
stilstaan. Daarbij aansluitend, legt De Jong er de voile nadruk op. Hij
spreekt van de uitzonderingspositie van de zesde strofe (50) of van de
„uitzonderlijke" zesde strofe ( 54) . Zijn interpretatie vindt men samengevat op blz. 41 : „Inderdaad staat de zesde strofe op zichzelf. En dat
niet zozeer vanwege bet door Kramer gesignaleerde `nauwere syntactische verband', bet gebruik van de tegenwoordige tijd, en bet subjectief
beschouwende intermezzo-karakter. Maar er overheerst daar een gewild
despotische heroiek, die eigenlijk vreemd is aan de 'natuurlijk' dominerende voornaamheid van de goddelijke koningsfiguur uit de vijfde en
zevende afdeling." Voor wie de tekst van Kramer niet kent komt diens
standpunt bier misschien niet goed uit de verf. Kramer schrij f t : „Dan
volgt een merkwaardig intermezzo : de verteller onderbreekt de beschrijving, neemt afstand in de subjectieve beschouwing, blijkend ook uit de
overgang in het praesens... en het nauwere syntactische verband. Het
is een reflexie over de levenshouding van `den eigenzinnigen despoot' .. .
En daarnaast de tekening van bet lijden van `den verloren / tot ondergang gedoemden drom' ... Een merkwaardige flits van bewustwording
van bet lijden der massa, der `viel zu vielen', in dit typisch individualistische gedicht !' (De Nieuwe Taalgids, 1952, blz. 327) .
Bij de eerste lectuur heb ik destijds deze strofe als een geleidelijke
overgang gevoeld, niet als een intermezzo. De eerste indruk is vaak de
goede. Voor mij keerde de ziel van Cheops in deze passage tot Naar
aardse faraogedaante terug. Doch na de bekende commentaren zal dit
wel enige verklaring behoeven.
Ik blijf niet stilstaan bij de overgang in bet presens als blijk van
subjectieve beschouwing, omdat immers de presensvorm van nu af tot
het einde van bet gedicht aangewend wordt, waarmee ik bedoel dat er
Been relatie bestaat tussen bet presens en de subjectieve beschouwing.
Ook bet nauwere syntactische verband van VI laat ik in bet midden:
Leopold gaat door met opsommingen en vergelijkingen opeen te stapelen, laat zijn ene lange volzin zonder vervoegd werkwoord bij bet
onderwerp kronkelen en blijft zijn impressionistische schrijftechniek
trouw. Onze aandacht gaat naar Cheops, om wie bet immers te doen is.
Wat weten wij van hem ? in het gedicht, bedoel ik. Dat hij zich in de
stoet heeft ingeschakeld en hem weer verlaten heeft. Maar wat weten
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wij over zijn innerlijke gesteldheid ? Slechts een passage (I, b) Bunt
ons een kijk in zijn binnenste, maar die psychologische situatie vergeten
we niet. Zich toevoegend en inschikkend in de nieuwe orde, heeft hij
zich zelf, heeft hij zijn persoonlijkheid tot bepaalde toegevingen gedwongen en heeft hij een en ander prijsgegeven. Gedwongen heeft hij
zich tot: 1. bet zich richten naar anderen, 2. bet zich minderen, 3, bet
terugdringen van zijn eigen scherpe wil, 4. bet verdwijnen in de menlgte, 5. het dienen (dienst verrichten !) als begeleider net als de
anderen. Wat een zelfvernedering ! Verzaakt heeft hij : 1. zijn alleenheerschappij, 2. zijn verheven positie, 3. zijn eigen scherpe wil, 4. het
staan boven de menigte, 5. zijn macht om anderen te bevelen.
Om redenen die ons bekend zijn, en die niet tot doel hebben deze
prijsgegeven eigenschappen en prerogatieven in hun oorspronkelijke
vorm te herstellen, treedt Cheops uit de ommegang. De dichter noemt
hem nu de farao. En inderdaad, Cheops wordt weer de farao. Dit gebeurt in twee stadia, V en VI.
De ziel van de oude farao bewondert, uit bet luchtruim Lou ik zeggen,
bet niet nader genoemde bouwwerk: bet ontstaat opnieuw voor zijn
ogen, nu van de spits tot de basis, en bet verheft zich gelijk een evenwichtige, natuurzuivere en levende vorm. Waarachtig „mit der Seele
suchend" bewondert hij bet werk op een geestelijk, bijna abstract vlak :
na enkele onmisbare aanduidingen (spits, glinsterwanden, zijden, driehoekvlakken, flanken, basis) verwijlt hij bij de bezonnen en doordachte
gestalte, de eendracht, samenhang en innerlijk verband; bet ontstaan uit
een oorzaak, een spanning, eerste begin van zoekende eenheid, levende
vorm. Ik wens bier aan toe te voegen, ofschoon dit niet aan andere
commentatoren ontgaan is, dat de dichter mutatis mutandis in bet
statische herhaalt wat hij in bet eerste deel van het gedicht in bet
dynamische gedaan had: daar beschreef hij de kosmos in zijn bewegen
en bewonderde hij de samenhang en de innerlijke wetmatigheid.
In VI echter heeft de overgang naar de wereld van bet concrete plaats
en laat ik bet nog maar eens noemen de wereld van de contingentie,
datgene wat tegenover bet absolute staat, bet niet-noodzakelijke, bet
beperkte, wat een vrije oorzaak heeft, bet domein van de mens. De in V
niet met haar naam genoemde piramide – zelfs niet bouwwerk, zoals
ik heb gedaan, wel gestalte (v. 121) en levende vorm (v: 133) – beet
nu concreet: grout monument, koninklijk gloriestuk en pronkkleinood,
rijke rotsklomp, juweel, bergkolos ; bet heeft een marmerpantser, is een
torenstapeling. Tegelijk met de overgang naar de wereld van bet concrete geschiedt de overgang van de ziel van de oude ; farao naar de
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concrete figuur van de grote heerser, die Cheops, op aarde, geweest is.
Hij keert terug tot zich zelf. Zo stichtend was zijn leven hierbeneden
niet. Dit groot monument is een getuigenis van almacht (v. 144)) en
fel bewind (tirannie) (v. 145). Het werd opgetrokken door duizenden
slaven die angstig gehoorzaamden aan de doffe wil (v. 154), het
onverwrikt (absoluut) gebod (v. 154) van de ver tronende (hoge,
ongenaakbare heerser) (v. 155), de eigenzinnige (eigen wil volgende)
despoot (v. 156). Het valt direct op dat dit de eigenschappen en prerogatieven zijn waar Cheops van afgezien had, toen hij zijn plaats innam
in de stoet. De dichter schenkt ze hem terug. Een beetje triviaal gezegd,
Cheops is weer de oude.
De dichter kan thans ook zeggen: hij toeft bier (v. 159). De farao
is op aarde geland. Hij bevindt zich op de begane grond. Neemt hij, na
een intermezzo, de beschrijving weer op, zoals Kramer het zag ? Helemaal niet. Hij is op zijn piramide toegestapt, hij onderzoekt, keurt,
koestert, treedt de gang binnen, etc.
De notie eeuwigheid
Er kan een misverstand rijzen omtrent de notie eeuwigheid. Deze
dient aangehouden te worden. Als Cheops zijn piramide binnengaat,
dan treedt hij zjn eeuwigheid binnen. Hij is gestorven, vergeten we dat
niet. Er kan Been sprake van zijn dat hij naar de aarde terugkeert om
er als een herrezene het leven te herbeginnen. Het hele gedicht speelt
na de dood van Cheops, aan de overkant, in de eeuwigheid.
Voor de oude Egyptenaren was het graf de woning voor de eeuwigheid. Hier wil Cheops verblijven. De notie eeuwigheid krijgt een eigen
inhoud : een voortzetting, tot in het oneindige, van het aardse leven,
van een leven in de dimensie van de contingentie. Valt het ons aanvankelijk moeilijk ons in die notie te verplaatsen, zij past in de context
van het zoeven gememoreerde Oudegyptische geloof. Cheops vindt zijn
graf in de in orde bevonden piramide terug (v. 157-174). Cheops vindt
zijn fysieke figuur terug: de mummie (v. 176-185) . Cheops vindt zijn
milieu en zijn sfeer terug: onderdanen en machtsverkondigingen (v.
185-208). Hij is geboeid door de thans complete voorstelling van de
eminente persoonlijkheid die hij op aarde was en die in het graf zal
blijven voortbestaan: heerser en godenzoon. Zo verklaar ik „en hij
hangt er in", de laatste woorden van het gedicht (woorden die ik als
beeld meen te vatten, maar die ik na de zoveelste lectuur steeds niet
poetisch kan verwerken. Zij blijven mij generen, net zoals het woord
slippen in het begin, v. 8) .
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De allegorische betekenis

Cheops heeft geprobeerd zich over te geven aan een absolute eeuwigheid, die boven het aardse verheven is ; daarvoor heeft hij zelfs zijn
persoonlijkheid te kort gedaan. De poging heeft hem niet bevredigd. Hij
is teruggekeerd naar zijn graf in de piramide om daar de eeuwigheid
te beleven in zijn hoge, weliswaar beperkte, maar eigen persoonlijkheid.
Dat is rust en dat is volheid (cf. het tweevoudig bezwaar van Cheops
tegen de kosmos) . Dat is wijsheid: het aanvaarden van de betrekkelijkheid.
Dit avontuur is over te dragen op Leopold. Misschien heeft hij het
in een flits erkend, Coen hij voor de klas de passage van Herodotus aan
't vertalen was, waarin de vader van de geschiedenis een weinig gevleid
portret geeft van de machtige despoot die het yolk aan een uitputtende
zware arbeid onderwierp en het dwong twintig jaar lang te bouwen aan
de grootste piramide. (Ik laat de bij Herodotus tot tweemaal voorkomende vermelding weg, dat Cheops de heiligdommen sloot en zijn
onderdanen verhinderde aan bun goden te of f eren. Het is typisch voor
Leopold dat het religieuze Been rol toebedeeld krijgt in het gedicht.
Wel rondt hij de figuur van Cheops af door hem de godenzoon (v. 208)
te noemen, omdat de farao de zoon van Re, de zonnegod, was, maar hij
was ook plaatsbekleder van de god en de hogepriester. Niets van dit
alles is in het gedicht geintegreerd) . J. C. Kamerbeek, een oudleerling
dens
van Leopold, heeft formeel verklaard dat het gedicht ontstond tijdens
een Herodotusles. De vonk zal dan wel geweest zijn de ontmoeting met
Cheops, de machtige despoot die de grootste piramide (n.b. een van de
zeven wereldwonderen) liet bouwen.
Wij bevinden ons duidelijk in het vlak van het grandioze. Het
grandioze bepaalt trouwens de plechtstatige zegging en de weidse golving van het hele gedicht. En Cheops staat op het niveau van de heros,
de halfgod. Hij is de sublimering van het individualisme van Leopold,
dat het stadium van de aanvaarding van de dimensie van de contingentie
heeft bereikt. Stadium, moment in een ontwikkeling: Leopold ziet af
van het uit zich zelf treden en opgaan in het absolute. Hij verkiest
binnen de grenzen van het menszijn te blijven, zij het dan binnen een
geexalteerde ik. Niet van de gewone mens, niet van iedereen.
De sublimering gebeurt uit een psychische nood die wij, geloof ik,
moeilijk kunnen peilen. Eerder heeft die nood Leopold ertoe gebracht,
de zuilen van de San Lorenzo te Genua te beschrijven met een Verschaeviaanse grandioosheid, te verwijlen bij het heroisch individualisme
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van Beethoven, zich bij de kennismaking met het werk van Omar
Khayyam een eigen voorstelling van deze wiskundige en dichter te maken
als een der meest soevereine geesten en een man die zich als groot
denker afzonderde, gehaat en gevreesd werd. In Cheops ontmoet Leopold weer een uitzonderlijke figuur, door zijn grootheid – nu als
heerser – opnieuw een afgezonderde. Maar die aan zich zelf genoeg
heeft. (Men zal eens comparatistisch moeten nagaan welke de eigen
betekenis van Leopold is in de context van het geexalteerde individualisme dat op het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw,
voorbereid door Carlyle, Nietzsche, Stirner en Wagner, in diverse schakeringen wordt aangetroffen bijv. bij Van Deyssel, d'Annunzio, Barres
e.a.) Er is bij Leopold een constante belangstelling voor het herosniveau.
Het verst is hij wellicht gegaan in zijn voorstelling, in 1906, van Omar
Khayyam, die met de echte figuur van de Perzische wiskundige-dichter
slechts weinig te maken heeft, maar des te duidelijker een projectie van
Leopold is. Ook Cheops is zulk een projectie. Ditmaal de beperking,
ja, maar in de context van het verheven ik.
Als ik spreek van gesublimeerd individualisme in het stadium van de
aanvaarde contingentie, dan houdt dat in dat de spanning tussen gemeenschap en individu voor Leopold, op het ogenblik dat hij Cheops
schri j f t, opgehouden heeft hem als probleem te fascineren. Leopold
bevindt zich bij de pool individualisme. Dat is wel duidelijk aan het
gedicht af te lezen, hoewel een verstandige lezer als Donkersloot meende
dat Cheops de heerlijkheid van de kosmische gemeenschap had ervaren.
Niet minder duidelijk is de symbolische functie van de tegenstelling
kosmos : piramide. Twee eveneens subjectieve interpretaties, dichterlijke
projecties van het absolute resp. de contingentie, waarbij deze laatste in
het beeld van de piramide als grootse realisatie van mensenhanden naar
de maat van Cheops, naar de maat van het geexalteerde ik is opgevat.
Het is mij bekend dat Van Eyck en Minderaa verder gaan in bun
interpretatie en hun commentaar. De Jong gaat nog verder : de piramide
is het gedicht, Cheops heeft het geschapen en is de uitbeelding van de
heroische „divino poeta" ( 77-78 ) . Onder het lezen van zulke commentaren, die ergens kloppen maar het krachtveld van de tekst wel sterk verruimen, zeg ik ja, daarna ben ik dan weer niet zelden geneigd neen te
zeggen. Ik wil het er allemaal graag bijnemen, als knappe aantekeningen,
als stoffering van de achtergrond, af en toe als speculaties van ervaren
lezers. Ik heb echter veelal het gevoel dat een flinke stap wordt gezet
buiten de tekst, die op zich zelf een uitdaging blijft.
R. F. LISSENS
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IN MARGINS
FOCQUENBROCH, FAMILIE EN KENNISSEN
Falsch sind die, so aus dem Dichten
Fdlschlich unser Leben richten. 1

Een dichter loopt des te meer kans slachtof f er te worden van de in het hierboven
geplaatste motto gewraakte biografische wandaad, naarmate er minder van zijn
leven met zekerheid bekend is. De controleerbare feiten met betrekking tot het
leven van Focquenbroch zijn al bijzonder schaars 2, en de ruimte voor het ontstaan
van een Focquenbroch-mythe is dus groot.
In de bier volgende aantekeningen over zijn familie en vriendenkring worden
enige bouwstenen of fragmenten daarvan aangedragen, met behulp waarvan
misschien te zijner tijd een biografie kan worden opgebouwd. Bij de huidige
stand van het onderzoek is het niet goed mogelijk na te gaan, of de bier meegedeelde bijzonderheden al of niet van waarde zullen zijn. In ieder geval is er
al winst, wanneer ze de ruimte waarbinnen mythologisering mogelijk is beperken.
1. Sie ick de IVaepens aen ter zy,

Die my mUn ouden Aedel toonen... s
Focquenbroch beweert, dat hij van adellijke afkomst is. Een onweerlegbaar
bewijs daarvan heb ik niet kunnen vinden. Misschien zijn de volgende feiten
toch aanwijzingen in die richting.
Als Willem Godschalck van Focquenbroch op 26 april 1640 in de Oude Kerk
te Amsterdam wordt gedoopt 4 als kind van de in 1629 aldaar gehuwde Pouwels
van Fockenbrouc de Jonge uit Antwerpen en Catrina Sweets van Amsterdam s,
treedt jonker Godschalck van Halmale als doopgetuige op. Over hem is weinig
bekend. We weten, dat hij omstreeks 1620 trouwde met de van de ridderhofstad
Den Engh bij Vleuten afkomstige Tbeodora van Zuylen van Nyvelt s . In 1649
werd hij door koop eigenaar van het in 1320 gebouwde maar intussen afgebroken
huis Heulestein aan de weg tussen Linschoten en Montfoort. Hij liet het huis
herbouwen. Pogingen om het nieuwe Heulestein vermeld te krijgen op de lijst
van riddermatige huizen in het sticht Utrecht, waardoor hij ook zelf opgenomen
1 Homburg, aanghaald bij F. J. VAN INGEN, Vanitas and Memento Mori in der deutschen

Barocklyrik, Groningen, 1966, blz. 52.
Het gedocumenteerde artikel over Focquenbroch van HENRI BOONTJE in Vandaag, XII,
Utrecht, 1966, blz. 34-50, bevat alles dienaangaande.
3 Alle de Wercken van W. G. V. Focquenbroch, Amsterdam, 1682 (drie delen), I,
blz. 106.
G.A. (Gemeente-archief Amsterdam) , 7, blz. 246.
5 G. A., 433, blz. 403.
JHR. MR. E. B. F. F. WITTERT VAN HOOGLAND,
tltrechtsche ridderho f steden, twee

Bi'dragen tot de geschiedenis der

delen, 's-Gravenhage, 1909/1912.
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kon worden in de ridderschap, mislukten. Na zijn dood in 1662 werd zijn neef
Gerlach van der Capellen, heer van Mervelt, Schalkwijk enz. de bezitter 7.
Op 13 maart 1607 was bij de doop van Focquenbrochs moeder in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam ook al een adellijke doopgetuige betrokken, namelijk graaf
Floris van Culenborg van den Berg 8 . Floris II (1577-1639), tweede graaf en
zeventiende heer van Culemborg, vrijheer van Pallant, enz., heeft een belangrijke
rol gespeeld in het politieke leven van zijn tijd. Door zijn huwelijk met Catharina
van den Bergh (1578-1640) was hij verwant aan de Oranjes. Zij is namelijk een
dochter van Willem IV van den Bergh en Maria van Nassau, een zuster van
Willem van Oranj e 9.
Tenslotte fungeert graaf Adolf van Bethem in 1608 als getuige bij de doop
van Margriet Sweers, een zuster van Focquenbrochs moeder 10 . Nadere gegevens
over hem heb ik niet kunnen vinden.
In geen van de drie genoemde gevallen is de relatie tot de families Focquenbroch en Sweers mij duidelijk. De adellijke belangstelling voor de families lijkt
mij nochtans merkwaardig genoeg om Focquenbrochs bewering dat hij van oude
adel is niet zonder meer als literaire bluf terzijde to schuiven.
2. „ran Cous n van Heden"

Vanaf het kasteel St. George Da Mina aan de Goudkust richt Focquenbroch
zich op 10 februari 1669 in een brief tot zijn „Waerde Vrindt" 11 . Zijn melancholieke stemming is onder meer bepaald door het verdriet om het sterven van
de met hem naar Af rika gekomen neef Van Heden. Focquenbroch was in juli
1668 als fiscaal in dienst van de W.I.C. naar Afrika vertrokken 12 . Philippus
van den Heeden vergezelde hem als onder-commies 13.
Deze Philips was de in 1623 geboren 14, waarschijnlijk oudste zoon uit het
huwelijk van Aderjaen van Heeden en Christijna Gerrits Westerhout 15, bij wier
bruiloft in 1618 Bredero als gelegenheidsdichter optrad 16. Bij de doop van
Janneken Focquenbroch, een oudere zuster van de dichter, was Adriaen van den
Heeden in 1633 doopgetuige 17.
De relatie tussen de twee families is niet geheel duidelijk. Misschien is
7 J. G. M. BOON, Heulestein en een middeleeuws schilderstuk, in Oud-Utrecht, XXXVI,
nr. 5, mei 1963, blz. 43.
8 G.A., 39, blz. 118.
9 Zie: G. D. J. SCHOTEL, Floris I/II van Pallant, graven van Culemborg, Arnhem, 1846,
en : MR. A. P. VAN SCHILFGAARDE, Het archief der heeren en graven van Culemborg, drie
delen, 's-Gravenhage, 1949.
10 G.A., 39, blz. 158.
ii Alle de Wercken, III, blz. 162 -165.
12 Alg. Rijksarchief, Archief Oude W.I.C., nr. 15 (2 juli 1668).
13 Idem, nr. 15 (24 mei 1668) .
14 G.A., 6, blz. 59.
15 G.A., 422, blz. 222. Zie ook : Oud-Holland, II, 1884, Brederoo-Album, blz. 35,
foot 6.
16 Groot Lied-Boek (ed. A. A. van Rijnbach), blz. 305-309, 310, aant. op blz. 364.
17 G. A., 6, biz. 362.
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Tanneken Zweers, de moeder van Adriaen van den Heeden, de verbindingsschakel. Zij zou een tante van Catrijna Sweers, Focquenbrochs moeder, kunnen
zijn.
3. „Die eertjts deese Veersen schreef,,
Was d'Eijg'naers Dienaer, Vrindt, en Nee f ."
De auteur van de bedoelde „veersen" was Focquenbroch, „dienaer, vrindt en
neef" van de eigenaar van een liber amicorum, op wiens verzoek de dichter ook
een blad er in als volgt heeft „bekladt"
Aen Mijn Heer JACOB HEI JBLOCK ;
Op sijn versoeck om een Vaersjen. 18
Ben je dan aen Mossel-schelpen,
Noch aen Kladt-papier te helpen ?
Noch aen Themas uyt je school ?
Kunnen de Begraffnis-Brieven
O Cousijn ! u niet gerieven ?
Koopt je Wijf dan noojt meer Kool ?
Is dan meester Claes de Vijfde,
Die de Stadt so langh gerijfde,
Doot ? of staedt sijn Ambaght stil ?
Of doet hij voortaen geen Ceelen
Aen de goeje luij meer deelen ?
Tot gerief van meenigh Bil.
Dat je mij juijst komt versoecken,
Om uw Secretale Hoecken,
Met wat Wisschers te versien ?
Doch, voor een der Wijste Neersen,
Schaf ick gaeren al mijn Veersen:
Bij Exempel : Dit s'er ien.
Finis.
P.S.
1st niet bedroeft, dat een uijt so veel
schoone Blaeren,
Om dat ick 't heb bekladt, na Poortegael
moet vaeren ?

Die eertijts deese Veersen schreef,
Was d'Eijgnaers Dienaer, Vrindt, en Neef
Ao 1664
24 Novemb.

1 Vgl. Alle de W/ercken,
Daar in een corrupte vorm.

W: G: V: Focq
Dr. Med:

III, blz. 86 : Aen N.N./ Op sijn Versoeck om een Vaersje.
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Een dag later, op 25 november 1664, vulde Focquenbroch nog een blad :
Fumus Gloria Mundi...
dat is
Des Weerelts Eer is niet dan Roock
Maer Roock is d'Eer des Weerelts oock.
Intelligentibus

Er onder staat : „Viro Eruditissimo, et Cognato Amicissimo, Iacobo HeijBlock
in Amicitiae Symbolum, haec pauca scripsi W :G :V : Focquenb: Dr. Med.
Amstelodamensis" en de datering.
Nog een derde bijdrage heeft Focquenbroch in Heijblocks album geschreven.
Het betreft een tot nu toe ongedrukt gebleven gedicht bij een op de tegenoverliggende bladzijde staande tekening, in 1653 door J. van Bronchorst 19 voor de
eigenaar gemaakt :
Op de Afbeeldingh van ELIAS door J:v: Brochorst,
De Raevens spijsen hier met broodt,
Elias, in sijn Hongers-Noodt.
Het alder-roofagtigst Gediert
Wordt hem van God tot hulp gestierdt :
Hoewel hij langh in dees Woestijn
Van hem vergeeten scheen te sijn.
So goet, en magtigh is Gods handt,
Tot sijner Vrinden onderstandt ;
Dat hij een Vijandt, oock hoe wreedt,
Haer tot een Vrindt te geeven weet :
Ja dat hij, als m'er t' minst op denckt,
Haer in de Doot het Leeven schenckt.
Wat wanhoopt ghij dan, troost'loos Mensch
Als t'u hier juijst niet gaet na wensch ?
Wij 1 God het alder-ongesienst
U kan doen strecken tot uw Dienst ;
Ja u ( bid ghij sijn hulp slegs an)
Uijt Roovers, Geevers senden kan.
finis
W: G: V: Focq.
Med: Dr.

Het album van Jacob Heijblock wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag 20. Het bevat bijdragen van Jeremias de Decker, Tengnagel, Jan
Zoet, Anslo, Westerbaen, Six van Chandelier, Cats, Vondel, Voetius, Huygens,
Jan Vos, Revius, Heinsius en vele anderen, onder wie dus ook Focquenbroch.
Getekende bijdragen zijo er van o.a. Aert van der Neer, Govert Flinck, J. van
der Does en Rembrandt. De eerste bijdragen dateren van 1645.
Jan Gerritsz. van Bronckhorst, ca. 1603-1661, vooral bekend als glasschilder, werkte
in Utrecht en na 1647 in Amsterdam, o.a, aan de Nieuwe Kerk en het stadhuis (Nieuw

Ned. Biogra/isch Woordenboek, II, kolom 255/256). Vgl. ook W7 rzbach, I, blz. 150.
20 Signatuur 131H26. Het is beschreven door C. VOSMAER in de Ned. Spectator, 1863,
blz. 266.
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Jacob Heijblock leefde van 1620-1690 21 . Zijn vader was pedel van het Atheneum Illustre in Amsterdam. Op kosten van de stad mocht Jacob f ilosof ie en
theologie gaan studeren in Leiden. Zijn wens als predikant naar Oost-Indi te
mogen gaan werd niet vervuld. In 1648 werd hij praeceptor van de Latijnse
school aan de Nieuwe Zijde, in 1670 rector en in 1678 rector van de beide
Latijnse scholen in Amsterdam. Als dichter leren we hem kennen door zijn
Farrago Latino-Belglca, Of Mengelmoes Van LatUnsche en Duitsche Gedichten,
Amsterdam, 1662.
In 1650 trouwt Heijblock met Maria de Lange 22 . Als getuige voor de bruid
treedt op Hendrik Zeegers van de Kamp, haar stiefvader en voogd, die dan
weduwnaar is na het overlijden van Maria de Langes moeder. Een aardige
bijzonderheid is, dat hij zich op dezelfde dag als zijn stiefdochter laat inschrijven
in de Amsterdamse trouwregisters om zijn tweede huwelijk aan te gaan, deze
keer met Hester du Pire van Amsterdam, weduwe van C. M. Hudts, wonend in
de Ban van Heemskerk. De dubbele bruiloft vond plaats op het blijkbaar door
Hester du Pire ingebrachte Huis te Manpadt, en wel op „den eersten dag van
de Bloedtvlietende Maend in het Jaer 1650".
De datum is aldus geformuleerd in een aan Heijblocks bruiloft gewijd gedicht,
dat is opgenomen in zijn Farrago Latino-Belgica .' Hey-geschreeuw, Over 't Samenrukken Van den Eerw: Hoo f tman over Hondert D. Jacob Heyblok, Bruydegom,
Ende d'Eerbare Jof f rozew Maria de Lange, Bi^uydt 23 . Het gedicht is vooral interessant, omdat het een opsomming geeft van de namen van de gasten. Tussen
vele geleerde namen als Plancius, Lydius, Montanus en Junius tref f en we ook
aan die van de schilder Bartholomeus van der Heist, van enkele leden van de
familie Du Pire, en van Paulus van Fokkenburg en Hans Sweers.
Hans of Johannes Sweers is ongetwijfeld een broer van Catrijna Sweers,
Focquenbrochs moeder. Bij zijn huwelijk in 1637 treedt zijn zwager Paulus van
Fockenbroec als getuige op 24• Direct contact met de familie Du Pire is er via
Willem Sweers, die in 1606 trouwde met Jannetje du Pire, een zuster van de
genoemde Esther 21S . Sara du Pire, een derde zuster, is in 1634 getuige bij de
doop van Paulus van Focquenbroch, een oudere broer van de dichter 26 . Tenslotte
worden Paulus van Focquenbroch, Willem Sweers en C. M. Hudts, eerste echtgenoot van Hester du Pire, in 1638 voogden genoemd van de kinderen van
Esthers broer Jan du Pire. Een van die kinderen was Anna du Pire, die in 1636
trouwde met Bartholomeus van der Heist 2T
De relatie tussen Focquenbroch en Heijblock schijnt dus te lopen via Heijblocks
21

Zie: J.

H. W. i?NGER

in Oud-Holland, II, 1884, blz. 26-33, en Nieuw Ned. Biogra

Fisch Woordenboek, IX, kolom 351.
22 G.A., 468, blz. 138.
23 Blz. 257 vlgg.
24 G.A., 446, blz. 77.
:13 G.A., 411, blz. 702.
G.A., 7, blz. 13.

J. J. DE GELDER, Bartholomeus van der Heist, Leids proefschrift,. Rotterdam, 1921.
blz. 138. Zie ook D. C. MEYER JR. in Oud-Holland, IV, 1886, blz. 225-240.
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vrouw, Maria de Lange, en dan nog via haar stiefmoeder Hester du Pire, met
Wier familie de Focquenbrochs inderdaad vrij nauwe betrekkingen moeten
hebben onderhouden.
4. Brief, Aen min Heer N.N.
Joncker-heer N:
Die verhuyst
Zijt van Delft...

28

In „dit verbruydt/ Lange veers,/ 't Geen een neers,/ Vier, of vijf,/ Tot gerijf/
Dienen kan" nodigt Focquenbroch de dan in Amsterdam verblijvende Delftse
vriend uit, samen met hem en zijn uitgever Jan van den Bergh enige genoeglijke
uren door te brengen om de oude vriendschap te vernieuwen.
In een aan Jacob Westerbaen gericht dankrijmpje heeft Focquenbroch het o.a.
over een „heer Duyst", die bevriend was met Westerbaen en met hemzelf 29.
Het rijm in de aanhef van bovenstaande brief laat toe, N.N. voorlopig door
Duyst te substitueren. Westerbaen heeft enkele gedichten gewijd aan een zekere
Hendrik Duyst van Voorhout bij diens promotie te Leiden in 1658 en bij diens
huwelijk in 1659 te Haarlem 30 . Mr. Hendrik Duyst Janszoon, heer van Moerkerken, is in 1637 te Delft geboren. Zijn vader werd in 1618 uit de Delftse
vroedschap gezet en in 1650 nog weer naar Loevestein gevoerd, maar werd in
eer hersteld. Hij zelf was in 1672 en 1673 schepen en in 1674 burgemeester
van Delft. Hij trouwde met Cornelia Doublet in 1659 31. Zijn vrouw overleed
in 1665 32.
Focquenbrochs rijmbrief dateert van 1666. Al in de aanhef heeft hij het over
de recente dood van de vrouw van de geadresseerde. Dit alles maakt het wel
erg waarschijnlijk, dat de beschreven Hendrik Duyst de persoon is aan wie
Focquenbroch zijn brief richt. Is hij ook de volksboekenkenner „meester Hendrik", aan wie Focquenbroch zijn Typhon heeft opgedragen ?
B. DE LILT

28
29

Alle de Wercken, II, blz. 303-305.
Alle de Wercken, II, blz. 309-312.

30
Gepubliceerd in een aanhangsel (met eigen paginering) bij Den herstelden Apollo's
Harp, 1663, blz. 28-30 en 45-49. Aldaar ook gedichten op Duyst van N. van Assendelft

e.a., blz. 30-31 en 49-51.
31 B. HOEK, Het geslacht Duyst van Voorhout in de zestiende eeuw, in Jaarboek van
het Centraal Bureau voor Genealogie, deel XII, 1958, blz. 209.
32
De Nederlandsche Leeuw, 1914, kolom 365.
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GEGEVENS VAN LETTERKUNDIGE HANDBOEKEN
MET ELKAAR VERGELEKEN

De geschiedenis van onze letterkunde biedt veel stof waarover men het met meer
of minder recht oneens kan zijn. Als men zich begeeft op een terrein waar persoanlijke smaak een rol speelt, of godsdienstige overtuiging, dan is verschil van
opvatting niets bijzonders. Het zal niemand verbazen dat verschillende letterkundige handboeken tot een verschillend oordeel komen over hetzelfde letterkundige werk, mits men daarbij rekening houdt met de persoon van de auteurs
van die handboeken.
Betreft het echter exacte feiten, dan verwacht de lezer van de handboeken
overeenstemming, vooral als die feiten voor ieder controleerbaar zijn. Het blijkt
dat die overeenstemming lang niet altijd bestaat. In het volgende wil ik aantonen
hoezeer de handboeken elkaar kunnen tegenspreken, en hoe belangrijk het is
bij elk gebruiksgeval een aantal handboeken met elkaar te vergelijken en op
hun gegevens te controleren.
Ik koos hiertoe een onderwerp dat een flinke hoeveelheid exacte gegevens
oplevert, en dat in de belangrijkste monumenten van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving behandeld wordt, namelijk de opbouw van de Van Velthemcompilatie. Deze verzameling ridderromans is in een handschrift overgeleverd
en door Jonckbloet in 1846-1849 uitgegeven. Zowel het handschrift als Jonckbloets uitgave zijn beschikbaar geweest voor Te Winkel, Jonckbloet, Ten Brink,
Van Mierlo en Knuvelder, en het is de moeite waard na te gaan wat zij in hun
werken over dit onderwerp meedelen.
Na raadpleging van de handboeken beef t men een globaal overzicht van de
compilatie, maar hoe deze precies is opgebouwd blijft duister. Bovendien doen
zich een paar problemen voor, die de nieuwsgierige lezer noodzaken zelf de
zaak te onderzoeken.
1 J. TE WINKEL, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Dee! 1. Haarlem, 1887.
W. T. A. JONCKBLOET, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. 4e druk door C.
Honigh. 6 din. Groningen, 1888-1892.
J. TEN BRINK, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Amsterdam, 1897.
J. TE WINKEL, Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. 2e druk. 7 din.
Haarlem, 1922-1927.
J. VAN MIERLO, Beknopte geschiedenis van de oud- en yniddel-Nederlandsche letterkunde.
's-Hertogenbosch, 1930.
J. VAN MIERLO, De letterkunde van de mideleeuwen. 2e druk. 2 din. 's-Hertogenbosch,
1949. (Dee! 1 en 2 van de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden.)
G. KNUVELDER, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. 2e druk.
4 din. 's-Hertogenbosch, 1957-1961.
Hier ontbreekt het handboek van G. KALFF. Hij vermeldt geen getallen, is kort over de
cornpilatie en bespreekt enkele romans afzonderlijk : dl. 1 p. 109, 113, 118, 306.
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Uit het handschrift en de uitgave

2

van Jonckbloet blijkt, dat de compilatie

van 87293 regels de volgende samenstelling heeft
Boek II.
(36947)
( 5588)
(
8)
( 4704)
(
12)

Lancelot
Perchevael

11161 - 11234

(11160)
(
74)

11235-14136
14137 - 14302
14303 - 14580

( 2902)
( 166)
( 278)

14581 - 18600
18601 - 18602
18603-22270
22271 - 23121
23122 - 23126
23127-26964
26965 - 26980

( 4020)
(
2)
( 3668)
( 851)
(
5)
( 3838)
(
16)

Graalqueste
hoofdstuk 18 : Vander jonc f rouwen van Galastroet,
waer ombe si W'aleweine minnende ward.
Die wrake van Ragisel
hoofdstuk 28: Hoe Lanceloet yacht jegen Ydire.
hoofdstuk 29: Hoe Lanceloet ende Bohort die
die jonc f rouwe verloeste die opten boem sat.
De redder metier mouwen.
verbindingstekst
I"alewein en Keye
Lancelot en het hert met de witte voet
verbindingstekst
Torec
slottekst

1-36947
36951-42538
42539-42546
42547-47250
47251-47262

Boek III.
1 - 11160

verbindingstekst
Moriaen
verbindingstekst

Boek IV.
1 - 296
297 - 13054

( 296) Prologhe
(12758) Artur's dood

De versregels zijn genummerd overeenkomstig de uitgave van Jonckbloet.
Hierbij dient opgemerkt dat de Lancelot met 36947 regels niet compleet is 4.
Jonckbloet heeft de eerste regel van de Perchevael genummerd : 36951. Zo komt
het tweede boek in totaal op 47262 regels, terwijl er in feite drie minder zijn
door het ontbreken van de regels 36948 - 36950 in Jonckbloets telling.
De vraag of een dergelijk overzicht, thuis hoort in een literatuurgeschiedenis,
laat ik hier buiten beschouwing. Dat hangt geheel of van de bedoeling van het
handboek, en van het systeem dat de auteur elders in zijn boek toepast. Het
overzicht moet wel compleet zijn, als het erin voorkomt.
En dan volgt nu de revue van de handboeken :
2

Roman van Lancelot. Naar het (eenig-bekende) handschrift der K.B. uitgegeven door

W. J. A. JONCKBLOET. 2 din. 's-Gravenhage, 1846-1849.
3 Zie ook: w. P. GERRITSEN, Die wrake vae Ragisel. 2 din. Assen, 1963. (proefschrift

Utrecht). p. 158-160.
'^ Vergelijk JONCKBLOETS uitgave deel II p. CXLII.

Te Winkel (1887) vermeldt de drie hoofddelen : Lancelot 36947, Graalqueste 11160, Artur's dood 13054. Daarbij zijn geinterpoleerd 26135 regels 6 . Dit
getal heeft Te Winkel verkregen door eerst 47262, 26980 en 13054 op te tellen,
wat een totaal van 87296 oplevert, en daarvan de drie hoofddelen of te trekken.
Aangezien het totaal drie te hoog is, is dat ook zo met het aantal gelnterpoleerde
regels. Vervolgens noemt hij de verschillende inlassen apart : Perchevael 5599 7 ;
I/alewein en Keye 3668 8; Die wrake van Ragisel ongeveer 2900 9; Moriaen
4704 10 ; De ridder metter mouwen 4020 11 ; Torec 384412.
Tellen we deze verhalen op, dan vinden we niet de aangekondigde 26135
regels, maar 24735. Er blijven dan 1400 regels onbesproken, te weten de hoof dstukken 18, 28 en 29 ; Lancelot en het hert met de witte voet ; en enige korte
verbindingsteksten.
De 5599 regels van de Perchevael zijn ontstaan uit de werkelijke 5588, waarbij
komen 8 van de verbindingstekst en 3 die in Jonckbloets nummering ontbreken.
De 3844 regels van de Torec doen vreemd aan, omdat Te Winkel wel de juiste
versregels noemt : 23127 - 26964.
Jonckbloet (1889) 13 geeft een uitvoerig overzicht, zoals te verwachten is na
zijn jarenlange bemoeienis met het hs. Hij neemt echter enkele stukken bij
elkaar, waardoor het voor de lezer bepaald niet duidelijker wordt. De wrake van
Ragisel is nu 2976 regels ; daar is hoofdstuk 18 bij inbegrepen 14 . Hoof dstuk
28 en 29 neemt hij samen : 444 regels. De ridder metter mouwen is 4022 regels,
de verbindingstekst inbegrepen. De Torec is 3854 regels, de verbindingstekst
inbegrepen.
Jonckbloet heeft het pionierswerk verricht, de anderen nemen uit zijn werk
over. Zijn beschrijving is de meest complete en bevat geen vreemde mededelingen
zoals we die nu gaan zien bij
Ten Brink (1897) 15 . Deze vermeldt de drie hoofddelen met hun juiste
lengte, plus zes andere romans, namelijk Perchevael 5500, De wrake van Ragisel
6176, I/alewein en Keye 3668, De ridder metter mouwen 4020, Moriaen 4704,
Torec 3840.
Van deze getallen vragen de 6176 van Ragisel, de 5500 van Perchevael, en de
3840 van Torec de aandacht. Het getal 6176 van Ragisel verbaast ons, omdat
5 p. 172.
6 p. 172 noot 3.

7 p. 172 noot 3 : 36948 — 42546.
8 p. 181.
p. 182. Te Winkel laat dit stuk beginnen met regel 11236, wat erg onlogisch lijkt :
11235 Daventure seget bier,
11236 Dat Artur die coninc fier
enz.
(vergelijk ook p. 182 foot 1.)
10 p. 187-188.
11 p. 190.
12 p . 194.
13 dl. 2, p. 97.
14 Idem bij GERRTTSEN p. 159 noot 32.
15 p . 98.
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Ten Brink de versregels vermeldt : 11160 - 14136, wat 2977 regels is 16 . Hierbij
noemt Ten Brink 11160 - 11235 als aansluiting. Hoewel niet nauwkeurig, is dit
laatste toch „in de buurt". Maar het getal 6176 blijft hiermee onverklaard. Het
zou kunnen, dat Ten Brink de Geschiedenis (1887) van Te Winkel wat vluchtig
gelezen heeft. Op p. 182 staat daar : „Ook speelt Walewein de hoofdrol in
Die Wrake van Ragisel, eene slordige vertaling van La Vengeance de Raguidel,
in de 13de eeuw door zekeren Raols, misschien Raoul de Houdanc, vervaardigd,
en 6176 verzen groot, die de Dietsche vertaler door ruwe, van weinig smaak
getuigende besnoeiing tot ruim 2000 verzen heeft doen inkrimpen, waar hij dan
nog omstreeks 900 verzen van elders of van eigen vinding heeft tusschen gevoegd, (...) ." Ik spaar de lezer de rest van deze Te Winkel-zin. Het komt me
zeer waarschijnlijk voor dat bier de bron van het getal 6176 ligt. Wie Aug leest,
zal de bepaling „en 6176 verzen groot" gemakkelijk bij Die wrake nemen, terwijl
hij in feite behoort bij La Vengeance. Het is onbegrijpelijk dat Ten Brink door
de regelnummering niet op het spoor van deze fout is gebracht. Brom zou met
genoegen zijn vonnis over Ten Brinks arbeid bevestigd zien 17 . Dat Van Mierlo
dezelfde fout vele malen liet afdrukken, is niet zo bekend. Maar daarover later.
Het getal 5 500 in plaats van 5 588 of 5 599 lijkt me niet bedoeld als afronding.
Misschien is het niet meer dan een leesfout vanuit slordig geschreven aantekeningen.
Voor het getal 3840 (Torec) heb ik geen verklaring kunnen vinden.
Ten Brink laat dezelfde delen onbesproken als Te Winkel (1887) , wat steun
geeft aan de veronderstelling dat die zijn bron is.
Te Winkel (1922) 18 noemt eerst de hoofddelen met hun lengte, en dan een
aantal geinterpoleerde verzen van 26127. Te Winkel wijkt bier of van zijn boek
van 1887 zonder te verklaren waarom. Het is mij niet gelukt het getal 26127
te reconstrueren. Vervolgens noemt hij : Perchevael zonder aantal ; Die wrake
van Ragisel 2902 19 ; en de andere romans gelijk aan de opgave in 1887. Ook
de fout 3844 voor de Torec met de juiste versregels keert bier terug 20.
We zien dat Te Winkel in sommige opzichten verbeteringen heeft aangebracht,
maar in andere niet. Hij vertelt niet hoe hij tot zijn nieuwe inzichten is gekomen, zoals Kalff (soms) doet 21.
Van Mierlo's werk (1930) 22, een gedrukte uitgave van een oorspronkelijk in
stencil verschenen overzicht (1928), is de voorloper van zijn aandeel in Baur's
16 P.

99.

17 G. BROM,

Geschiedschrrjvers van onze letterkunde. Amsterdam, z.j. (1944). p. 96:

,,een ondoordacht werk".
18 dl. 1, p. 281 foot 1.
19 p. 298 foot 2.
20 p. 307 foot 3 : 23127

26964 (= 3838 regels !)

Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, dl.

1, p. 125 noot 19 : „Met
terugneming van hetgeen ik vroeger heb gezegd, geloof ik nu (...) ".
Ook JONCKBLOET doet zoiets : Geschiedenis4, dl. 2 p. 23 noot 1 . „ ... dat ik teruggekomen ben van het beweerde in mijne Geschiedenis der Mnl. Dichtkunst...".
En dl. 2 p. 32: „Mij ne vroegere veronderstelling (...) ".
22 P. 30.
21 G. KALFF,
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Geschiedenis. Hele stukken zijn woordelijk daarin terechtgekomen, met de
fouten, zoals we zullen zien.
Van Mierlo vermeldt de drie hoofddelen met de juiste lengte. Vervolgens de
Perchevael zonder aantal ; De wrake van Ragisel 6176 23 ; Walewein en Keye
3668 ; De ridder metier mouwen 4020 ; Moriaen 4704 ; Torec 3849.
Hier treedt voor de tweede keer het getal 6176 op. Is Te Winkel de bron
(1887), of Ten Brink ? Vast staat, dat in de herdrukken 24 van Van Mierlo's
boek deze fout onveranderd is gebleven.
Op welke manier hij het getal 3849 voor de Torec heeft verkregen, is niet
duidelijk.
In 1949 vinden we in Van Mierlo's beschrijving 25 opnieuw de drie hoofddelen. Perchevael is nu 5500 ; de rest ongewijzigd. Wel geeft hij nu een aantal
ingelaste regels van 26127.
Hierbij valt op, dat Van Mierlo voor de tweede keer een of wij kend getal met
Ten Brink gemeen heeft, namelijk de 5500 van Perchevael (in 1930 zonder
aantal), en dat in de tweede druk van deze delen van Baur's Geschiedenis nog
steeds het getal 6176 voor Ragisel voorkomt. Alle inlassen opgeteld leveren een
totaal van 27917 in plaats van de aangekondigde 26127. Dit laatste getal
kwamen we ook al bij Te Winkel tegen (1922) . Ondanks het feit dat Baur de
herdruk van De letterkunde van de middeleeuwen „grondig herzien" noemt 26,
is Ragisel 6176 regels lang gebleven.
Knuvelder (1957) 27 noemt alleen het getal 36947 bij Lancelot, en bij Walewein en Keye vermeldt hij de versregels : 18603 - 22270 28 . Verder noemt hij de
zeven romans, waarbij hij verwij st naar de aparte uitgaven. De opbouw van de
compilatie blijft onbesproken.
Overzien we nu wat bier gevonden is, dan blijkt er naast enige overeenstemming toch heel wat onderlinge tegenspraak te zijn. Welke zin hebben de meegedeelde getallen ? Is dan een werkwijze als die van Jonckbloet niet te pref ereren, als hij de lezer in ronde getallen een indruk geeft van de omvang der
romans of delen ? 29
Het zij aan de lezer overgelaten conclusies te trekken uit de overeenkomstige
fouten bij Ten Brink en Van Mierlo, of uit de levensduur van de fouten bij de
laatste 30 . Dat er zoveel verschil van mening kan bestaan als het exacte feiten
betreft, moge een waarschuwing zijn voor ieder die met goed vertrouwen een
handboek raadpleegt.
P. TH. ELSINGA
23 p. 31.
24 6e druk in 1954.
dl. 1, p. 164.

25

26 Ter inleiding p. V.
2T

dl. 1, p. 91.

2 dl. 1, p. 92 noot 3.

23 Geschiedenis4, dl. 2, p. 97 : ,,dus samen acht stukken, niet minder dan 10300 en
15800, dus in 't geheel 26100 verzen omvattende".
30 Vgl. K. HEEROMA, Ben paar bladzijden van Van Zvlierlo. NTg. 1970. Van Haeringennummer p. 71-79.
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BQEKBEOQRDELINGEN

en W. P. GERRITSEN, VermakelUk bibliografisch
inch ganzenbord. Een hulpmiddel bij het bibliografisch onderzoek, ten behoeve van
studenten aan het Instituut De Vooys. Met medewerking van F. J. H.
de Bree, H. van Dijk en H. C. F. Schalken. Utrecht 1969.

A. M. J. VAN BUUREN

Voor de jongerejaars studenten Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht – maar niet voor hen alleen -, is deze in het najaar van
1969 verschenen Bids bij het bibliografisch onderzoek een bij zonder welkome
handreiking. Iedere neerlandicus weet hoe weinig handleidingen hij bij zulk
onderzoek ter beschikking heeft. Hoewel een aantal vakgenoten in Noord en
Zuid zich speciaal met de heuristiek beziggehouden heeft en een grote kennis
dienaangaande bezit, is het tot nu toe niet tot een bruikbare publikatie gekomen 1.
De voornaamste oorzaak hiervan is wel, dat men een verantwoorde keus moet
doen uit een schier onbeperkt materiaal. Hoeveel werken van een bepaalde
categorie moeten er opgenomen worden ; moet naar volledigheid gestreefd
worden ; bevordert volledigheid de bruikbaarheid ? Pas wanneer men bruikbaarheid laat prevaleren boven volledigheid, is een publikatie mogelijk.
De ervaring leert dat voor de meeste onderzoekingen met een zeer klein
gedeelte van de hulpmiddelen het overgrote deel van de gezochte gegevens te
vinden is, en dat men met de talloze overige hulpmiddelen de volledigheid
nauwelijks verder meet nadert. Voor iedere categorie de juiste beperking te
vinden, dat is het waar het op aan komt.
De samenstellers van het Vermakeljk bibliografisch
inch ganzenbord (VBG) hebben
dit terdege beseft en hun rubrieken klein gehouden : twaalf nummers in de rubriek
„}-Iandleidingen bij het bibliografisch onderzoek en Bibliografieen van bibliografie&i", negen in „Catalogi in boekvorm", zeventien in „Encyclopedieen" (waaronder ook de letterkundige vakwoordenboeken en vakwoordenboeken op het gebied
van Klassieken en Christendom), negen in „Biografische woordenboeken", tien
in „Geschiedenissen van de Nederlandse letterkunde", enz. Kortom, er is veel
zelfbeheersing aan de dag gelegd ! Wel is duidelijk te merken, dat de samenstellers medievisten zijn : van de tien literatuurhistorische handboeken zijn er
vier alleen aan Middeleeuwen en 16e eeuw gewijd ; voorts is er een exclusieve
rubriek „Bibliograf ieen op het gebied van de Middeleeuwse beschaving, inclusief
de letterkunde".
1 Xk denk hierbij aan de cursussen Heuristiek en Algemene heuristiek die door resp.
J. F. VANDERHEYDEN en zijn leerling, CL. NEUTJENS, te Leuven en te Antwerpen, voor-

namelijk voor intern gebruik uitgegeven zijn. Deze geven een zeer groot aantal nummers
(die kwalitatief sterk verschillen), zonder dat de gebruiker voldoende aanwijzingen krijgt
hoe hij efficient een onderzoek met deze hoeveelheden aan hulpmiddelen kan opzetten, of
wat ieder nummer bij een onderzoek waard is. — Uiteraard zal dit bezwaar voor de
studenten die de colleges van de genoemde auteurs volgen, niet gelden.
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In totaal zijn er 14 rubrieken (A-O, I en J naar goed bibliologisch gebruik
niet onderscheiden) met samen 144 nummers. Van gedrukte werken wordt een
(korte) titelbeschrijving gegeven, gevolgd door de gebruikelijke afkorting of
aanduiding van het werk, en de vermelding van de aanwezigheid ervan in het
Instituut De Vooys en/of de UB te Utrecht. Van het grootste belang zijn de
daarop volgende korte aantekeningen over de aard, bruikbaarheid e;d. van het
werk.
De spelregels van het Ganzenbord gaan vooraf. Ze bestaan uit een zevental
veel voorkomende opgaven met geprogrammeerde oplossingen. Bijv. „U wilt
weten wat er is gepubliceerd over het onderwerp X", of „U wilt weten in welke
handschrif ten en/of
of drukken een Nederlands litterair werk X is overgeleverd".
Om het antwoord te vinden wordt de gebruiker van A naar 0 (van a naar w ? )
op en neer gestuurd, waarbij hij soms met grote sprongen vordert en soms van
voren of aan moet beginnen, zelfs een beurt overslaan, maar vrijwel nooit in de
put zal raken
Een belangrijk apparaat, meestal te weinig bekend aan de neerlandicus, geeft
rubriek K : „Bibliografieen op het gebied van de moderne talen en litteraturen en
der vergelijkende litteratuurwetenschap". Aan deze rubriek hadden overigens,
vooral in verband met de letterkunde van de Renaissance, de bibliograf ieën van
de Italiaanse (Repertorio bibliogra f ico della letteratura Italiana) en Spaanse
(Bibliogra f is de la literatura Hispánica) literatuurwetenschap zeker toegevoegd
mogen worden.
Mij realiserende met Welk doel dit werk samengesteld is, n.l. als een praktische
handleiding voor jongerejaars studenten, zou ik de volgende deta_ilkritiek willen
geven.
flat betreft rubriek D, „Catalogi in boekvorm", kan men zich afvragen
waarom de handschriftencatalogus van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde (D6) is opgenomen en andere gedrukte handschriftencatalogi niet – al is
het waar dat D6 een moderne, deskundige beschrijving geeft van een uitermate
belangrijke verzameling. De catalogi van het 15e- en 16e-eeuwse (Nederlandse)
boek in het British Museum (D4 en D5) komen mij als een te specialistisch
apparaat voor – in ieder geval binnen het kader van deze handleiding. Te meer
omdat de British. Museum General Catalogue of Printed Books (D3) reeds is
opgenomen. Da samenstellers hadden voor deze en allerlei andere gedrukte
catalogi ook kunnen verwijzen naar D8, de Catalogus der bibliotheek van de Vereenging {...1 des boekhandels (afd. VI sub 3), die niet alleen als bibliografie
van bibliografieen te gebruiken is zoals de samenstellers opmerken, maar ook
als bibliografie van (gedrukte) catalogi. In verband met het grote belang van
deze catalogue met bibliografische waarde, zouden de aantekeningen b;j D8
aanmerkelijk uitgebreid dienen te worden : de systematiek, de sanenhang tus^en
de delen en de aanwezigheid zowel als de bruikbaarheid van de registers, zouden
hierin kort uiteengezet moeten worden.
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Dronkers' Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken (D9) is
ook onder de catalogi opgenomen, naar ik aanneem als een voorbeeldige representant van een soort. Buisman's Populaire prozaschrUvers daarentegen is opgenomen
onder „Bibliograf Teen van in Noord- en Zuid-nederland verschenen werken" (N15 )
evenals Debaene's De Nederlandse volksboeken (N8) . Met enige andere werken
in deze laatste rubriek (N6, N7, N19) vormen zij bovendien een groep waarover men met de samenstellers van mening kan verschillen : waarom deze werken
hier wel vermeld en bepaalde andere catalogi met bibliografische bruikbaarheid
(en andere bibliografieen) niet ?
Rubriek E, „Encyclopedieen", had beter de titel kunnen dragen van „Encyclopedieën en andere alfabetische nasla(g)werken". Het Liturgisch woordenboek
(E16) duet hier wat willekeurig aan. Een van de beste letterkundige vakwoordenboeken, dat van Laf f ont en Bompiani 2, ontbreekt hier, m.i. zeer ten onrechte.
Bij het pseudoniemen-anoniemen-apparaat van De Kempenaer (F9) hadden
in de aantekeningen zeker Kalf f's aanvullingen vermeld kunnen worden (NTg
25, 1931, p. 146-151)..
In de beknopte rubriek G, „Geschiedenissen van de Nederlandse letterkunde",
is het niet noodzakelijk Van Mierlo's Geschiedenis van de Oud- en A4iddelnederlandsche letterkunde (G9) nog te vermelden naast de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden (G3) waarvan Van Mierlo de Middeleeuwen verzorgde.
Knuvelders Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde zou hier, ondanks
alle bezwaren die men tegen het werk kan hebben, niet mogen ontbreken
eenvoudig bij gebrek aan beter. Van de opgenomen handboeken geeft er niet
een toegang tot de Zuidnederlandse letterkunde van de achttiende eeuw. Het
verdient daarom aanbeveling in deze lacune te voorzien door het opnemen van
E. de Bock's Verkenningen in de achttiende eeuw (Antwerpen 1963).
Van de „Registers op tijdschriften" (H) worden die op De nieuwe taalgids
(Hi) als enige uitvoerig besproken, terwijl men in Leuven en Leiden toch ook
registers maken kan ! De laatste aantekening bij het register op de NTg komt
me overigens onjuist voor : de inhoud van de rubriek „Aankondigingen en
med edelingen" van dit tij dschrif t is, voorzover ik heb kunnen nagaan, niet in
ofd. III van het register opgenomen.
In M, „Bibliografie op het gebied van de geschiedenis", kan beter de vierde
druk van Romein's Apparaat voor de studie der geschiedenis opgenomen worden
en kan de vijfde, voor de neerlandicus veel minder bruikbare druk (Ml) in de
aantekeningen een plaatsje vinden.
Van de eerste serie van „Petits Repertorium" (M3), de tijdschriftpublikaties
e.d. tem. 1939 betreffende, is voor de neerlandicus-letterkundige de rubriek
„Taal- en letterkunde" niet alleen van belang. Veel meer gegevens zal hij dikwijls
2 Bedoeld zijn de samenhangende Dictionnaire biographique des auteurs (2e ed. Paris
1964, 2 dln.), de Dictionnaire des ceuvres de tous les temps et de tous les pays. Litterature,
philosophie, musique, sciences (4e ed. Paris 1962, 5 din.) en de Dictionnaire des personnages litteraires et dramatiques de tour les temps et de tous les pays. Poesie, theatre,
roman, musique (Paris 1960).
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vinden in de rubriek „Geschiedenis van bijzondere personen en geslachten" (van
de afd. „Geslacht- en wapenkunde") , tenzij hij met anonieme werken of zaken
te maken beef t. Verder is de rubriek „Tooneelspeelkunst" (waarin o. a. een afd.
Geestelijk drama en een afd. Rederijkers) van belang. Voor het gewijzigde
Re per toriur, betreffende de publikaties vanaf 1940, geldt de noodzaak van het
zoeken via rubrieken minder, omdat het werk door registers (op plaatsnamen,
behandelde personen en auteurs) toegankelijker is geworden -- echter niet in
het geval van studies over anonieme werken, genres, technieken e.d.
Afzonderlijk gepubliceerde bibliografieen van Nederlandse auteurs (M : „Bibliografieen van auteurs") zijn beter dan via Arnim (01), te vinden via
Wabeke's A Guide to Dutch Bibliography (All), de Catalogus der bibliotheek
{...3 des boekhandels (D8) (afd. IV, sub 4F3 : „Bio- en bibliografieen voornamelijk van schrijvers, boeken en kunstenaars"), en via het Register op Noorden Zuidnederlandse bibliographische tUdschri f ten (H10) . Bovendien vindt men
in deze werken ook bibliografieen over auteurs en bun werk (vergelijk Opgave
VII, in het bijz. a en b) .
Tenslotte nog jets over de keuze van de rubrieken. Hebben de samenstellers
de voor de neerlandicus-letterkundige belangrijkste categorieën van hulpmiddelen
opgenomen ? Zoals gezegd, de aan de Middeleeuwen gewijde rubriek L is
exclusief ; ik zou die echter niet willen laten vervallen, maar er vergelijkbare,
beknopte rubrieken voor Renaissance, Achttiende eeuw en Romantiek aan toe
willen voegen. De gebruiker mist een rubriek die hem de weg wijst naar studies
en bibliografieen op het gebied van emblematiek, symboliek, en motieven. Deze
zouden m.i. in een rubriek bijeengebracht kunnen worden. Met enig basisapparaat
als bijv. de Motif-Index door Aarne-Thompson en het Handbuch der Sinnbildhunsi- door Henkel en Schone zou bier volstaan kunnen worden. Voorts kan men
zich afvragen, of een rubriek „Taalkunde" met alleen het allerbelangrijkste
apparaat (ik denk aan De Vooys' Geschiedenis van de Nederlandse taal, Van
Haeringen's Netherlandic Language Research e.d.) niet op zijn plaats zou zijn.
Mochten de samenstellers een „herdruk" overwegen 3, dan zou de bruikbaarheid
voor niet-Utrechters vergroot kunnen worden door de specifiek Utrechtse
nummers door algemenere te vervangen. In plaats van bijv. de „Tijdschriftencatalogus van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht" (C4), zou er geformuleerd
kunnen worden: de tij dschrif tencatalogus van een van de grote bibliotheken
(UB's en KB). De geprogrammeerde antwoorden zullen nauwelijks aangepast
hoeven te worden, indien de algemene en de overeenkomstige Utrechtse nummers
dezelfde letter-cij f er-aanduiding krijgen. De Utrechtse instellingen, catalogi e.d.
zouden alleen voor Utrechtse belanghebbenden op extra (al of niet losse) bladen
toegevoegd kunnen worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een stadseditie en een buiten-editie.
j Intussen is in maart 1970 reeds een ongewijzigde tweede oplage verschenen om aan
de grote vraag door (niet-Utrechtse) universitaire en m.o.-studenten te kunnen voldoen. Een
verbeterde volgende druk wordt in het vooruitzicht gesteld.
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Overigens mag men hopen, dat dit Ganzenbord zo weinig mogelijk in omvang
zal toenemen. Voor afgestudeerde gebruikers zou uitbreiding mogelijk aantrekkelijk zijn, voor j ongerej aars studenten zou het daarentegen in waarde afnemen, en
dat zou jammer zijn omdat deze groep meer dan ooit behoefte heeft aan een
routebeschrijving in de bibliografische doolhof ; vooral nu steeds algemener de
tendens zich manifesteert van een grotere zelfwerkzaamheid
werkzaamheid in proj ectwerkgroepen.
Febr. 1970
A. N. PAASMAN
Bloemlezing uit de „Over-Ysselsche Sangen en Dichten" van JACOBUS REVrus,
met inleiding en aantekeningen van Dr. W. J. C. Buitendijk, Klassiek
Letterkundig Pantheon 78, Thieme, Zutphen, z. j . (1968) , 103 blz., ing.
f 5,90.
Dr. W. J. C. Buitendijk heeft zich prachtig gekweten van de taak, de oude
bloemlezing van Van Vloten te herzien. Een nieuwe Revius in de Pantheon-reeks
was hoognodig geworden. Tijdens de jongste 50 jaar zijn waardering voor en
kennis van de Overijselse dichter inderdaad zeer aanzienlijk toegenomen : ten
bewijze de editie van het oeuvre en de biografie, beide voorbeeldig verzorgd
door W. A. P. Smit, alsook de vrij drukke Revius-studie.
In deze context is Buitendijks uitgave helemaal up to date. In een waarlijk
voortref f elijke inleiding worden leven en werk van de dichter behandeld, de
gecompliceerde persoonlijkheid van deze renaissancistische, j a barokke calvinist
onderzocht, de structuur van zijn vers ontleed en die boeiende waarderingsgeschiedenis geschetst, rond namen als Van Vloten, Heyting, Dirk Coster, Smit en
Van Es.
De keuze zelf valt op het eerste gezicht wat verrassend uit : bekende verzen
als Laetsten Dach ontbreken, omdat ze vertalingen of bewerkingen zijn, of ook
al eens om esthetische redenen. Maar bij nader toezien werd de keuze met grote
f ij nzinnigheid en kennis van zaken opgemaakt en beantwoordt ze helemaal aan
de bedoeling „alle facetten van Revius' werk zo mogelijk in hun beste specimina
te tonen". Onze kritiek blijft dan ook beperkt tot enkele zetfoutjes in de tekst :
T'selve (blz. 34), v. 2 ; Wet, gee f t kennis der sonden, v. 8 ; Harder-Liet, v. 8
Gebedt voor de belegering van 's Hertogen-Bos, v. 80; Verwoestinge der
Veluwe, v. 10. Cook had ik voor praktisch gebruik de verzen liever genummerd
gezien. Erg jammer is dat een register van titels en/of beginverzen, ja, zelfs een
inhoudsopgave ontbreekt.
Alle lof verdienen de grondige en volledige aantekeningen, die rekening
houden met ook de jongste bevindingen van het Revius-onderzoek, m.n. het
kostbare detailwerk van Arens, Stapelkamp en Strengholt. In dit verband slechts
twee kleine aanmerkingen. Volgens aant. 6 bij De claechheden leremiae – Voorreden Aende vervolgde Christenen ligt Gulik aan de Ruhr ; dit is onjuist : het
ligt niet aan de Ruhr (bijrivier van de Rijn), maar aan de Roer (Du. Rur),
dezelfde die te Roermond in de Maas uitloopt. Bij Hji droech onse smerten, v. 1
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geeft Buitendijk de voorkeur aan het gevoelsaccent op „sijn", m.i. ten onrechte.
Ondanks zijn onbetwistbare emotionaliteit is het hele sonnet gebouwd op het
(verstandelijk) contrast tussen „Joden" en „crijchs-lui" enerzijds en het herhaalde „ick" anderzijds.
Maar de slotsom blij f t : een uitstekende uitgave die we zeer warm aanbevelen.
L. RENS

Joseph in Dothan, van een inleiding en aantekeningen voorzien
door Dr. J. P. Warners en Dr. F. L. Zwaan, Klassiek Letterkundig
Pantheon 33, Thieme, Zutphen, z.j. (1968), 120 blz., f 3,90.

J. VONDELS

Dc bier geboden tekst is die van de le druk, d.i. die van de WB-uitgave.
Inzake interpunctie, y/ij en I/J verschilt hij van deze uitgave op enkele plaatsen
in de Inhoudt r. 25, tweemaal in de lijst der Spreeckende Personagien, in de
titel, in de verzen 1309, 1330, 1333, 1369, 1419, 1420, 1459, 1548, 1584. Dit
tast natuurlijk de betrouwbaarheid van de tekst niet aan; deze is uitstekend. Een
paar zeldzame en ongevaarlijke zetfouten staan in de verzen 1108, 1287, 1367,
1418 en 1501, terwijl de schikking van de verzen 1445 en 1455- niet helemaal
consequent is.
De aantekeningen zijn goed. Wel vallen ze op sommige plaatsen wat schaars
uit. Zo hadden we wel wat meer uitleg gewenst bij de opdracht, r. 83 (,,Liet
Ioseph sick wat luider hooren") en bij de verzen 140 (woordschikking) , 179
(„onrust") , 378 (,,slacht"), 485 (,,Mambre"), 499 (,,billijcke oogen") , 710
(„lang") , 860 (terzij de) , 864, 1286, 1324 (,,handen ... geschonden") , 1390
(afgebroken vers), 1508 (,,verloopen"). Terloops noteerden we zetfoutjes bij
de opdracht r. 90 en de verzen 81, 94, 105-6, 159, 730, 817, 842, 1098, 1430,
1538. Enkele annotaties lijken ons betwistbaar of vatbaar voor aanvulling. „Noormannen" in de opdracht r. 64 wordt verzamelnaam voor alle invallers genoemd ;
wij denken aan een wending als „muziek van Beatles, Rolling Stones en andere
Monkees" (of wordt zoiets bedoeld ?) . Voor r. 516c mocht de plausibele interpretatie van de WB vermeld worden. Met de transpositie-naar-de-tijd van „daer”
in vv. 524 en 817 ben ik het niet helemaal eens. Ik geloof niet dat „die kunst"
in v. 812 bedoeld is als „kunstwerk van de engelen" ; ik interpreteer in die zin
dat het beeld van Joseph in de put er uitziet als een clair-obscurschilderij waarin
men zich mag verlustigen. Bij de vv. 1008 (voor „passelijck") en 1277 geef ik
de voorkeur aan de WB-commentaar. Bij v. 1064 zie ik geen probleem in „Ia" ;
m.i. bevestigt de Vrachtmeester alleen Iudas' aansporing. In de commentaar
wordt Ruben gekenmerkt als misselijkmakend laf. Dit lijkt mij wat eenzijdig en
beperkt. Ruben is een karakter dat heen en weer geslingerd wordt tussen een
(beslist niet ongewettigde) vrees voor Levi en Simeon, en een loyauteit tegenover Joseph en Jakob die hem soms boven die bevreesdheid uittilt. Zeker is hij
geen sterke figuur : dat bewijst zijn geexalteerde woordenkramerij. Maar Loch
zet hij enkele keren, misschien zijns ondanks, zijn leven op het spel. Ik vind hem
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eigenlijk tragisch, omdat hij niet de moed heeft om zijn scherp en veeleisend
inzicht waar te maken.
De inleiding bevat een ruim overzicht over de bijbelse context die onontbeerlijk is om de situatie en de vele zinspelingen in het stuk te begrijpen, en
daarnaast een goede analyse van opdracht en drama. Een diepere peiling naar
de structuur van het stuk, of een situering ervan in het geheel van Vondels
eeuvre ontbreekt echter.
Dit wordt weliswaar in ruime mate goedgemaakt door de frequente verwij zing,
in de aantekeningen, naar W. A. P. Smits Van Pascha tot Noah. Terecht worden
Smits bevindingen veelal positief gewaardeerd. De reticentie t.o.v. Smits opvattingen over het vet doorgedreven parallellisme tussen Joseph en Christus is m.i.
geenszins gewettigd. Ik geloof beslist dat Vondel alle allusies en associatieaanleidingen bewust gewild heeft, en dat ze nergens toevallig zijn.
Een laatste opmerking : de lijst van afkortingen staat wel op een rare plaats
tussen de dramatis personae en de aanhef van het drama. Het MNW, waarnaar
herhaaldelijk verwezen wordt, ontbreekt er.
L. RENS

Hooft en DIA. Een onderzoek naar Hoo ft's verzen-bouquet
van 1608-1609 voor DIA, de identiteit van deze geliefde,
de, andere verzen
van Hooft voor haar en de implicaties van dit al/es, Polak :& Van Gennep,
Amsterdam, 236 blz., f 28,50.

W. A. P. SMIT,

Is dit dezelf de geleerde, die zich bij de behandeling van Vondels drama zo
rigoureus tegen alle biografisme verzette ? Men gelooft het nauwelijks, wanneer
men hem, met uitzonderlijke scherpzinnigheid en verkwikkend brio, uit de
biografische interpretatie van een handvol minder onderzochte gedichten van
Hooft, het beeld van diens amoureuze j eugd j aren ziet revolutioneren.
Uitgaande van een verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA, stelt hij deze,
tegen alle vroegere onderzoekers, gelijk met de Dia van 1603-1604, nl. met Ida
Quekels. En aan de hand van de gedichten voor Dia en die voor DIA – er bestaan
er ook nog nit de jaren van Hoofts liefde voor Brechje en voor Anna Spiegel reconstrueert hij dan een grote liefde, die de „retrospectieve" voor Brechj e in
de schaduw stelt.
Daarbij krijgt de jonge Hooft een vrij romantisch en niet altijd burgerlijkorthodox uitzicht. Hij blijkt verschillende dames tegelijk het hof te maken,
gedichten voor de ene zonder bedenken aan de andere te schenken, weer aan
te knopen met een vroegere geliefde nadat ze de vrouw van zijn neef is geworden, enz. Maar schetsen we de nieuw ontdekte liefdeshistorie even zakelijk :
Hooft zou Ida Quekels in 1602 hebben leren kennen, na enige tijd haar wederliefde hebben gewonnen, haar om niet achterhaalbare redenen in 1604 hebben
laten staan voor Brechje Spiegel, geleidelijk tot het inzicht zijn gekomen dat
hij nog altijd van haar hield – ook al was zij intussen Willem Hoofts vrouw
geworden. Hij zou haar in 1608 opnieuw het hof zijn gaan maken, opnieuw
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met goed gevolg. Maar deze omgang, hoe platonisch ook, zou tenslotte zijn
uitgelekt en Hooft zou, diep bekommerd om de gevolgen voor Ida, zich teruggetrokken hebben en zich dan spoedig, en gelukkig, zelf gebonden aan Christina
van Erp.
Zij n gewoonte getrouw gaat Smit heel omzichtig en gewetensvol tewerk. Aan
he teinde van zijn studie bezint hij zich nog eens over zijn resultaten en hij
resumeert ze als volgt : zekerheid over het .feit dat DIA Ida Quekels is ; waarschijnlijkheid van zijn reconstructie van de liefdesgeschiedenis in verzen tussen
I Ioof t en Ida, en van zijn conclusie dat niet Brechje, •maar Ida de grote j eugdlief de van de dichter is geweest.
Ik heb Smits argumentatie met grote kritische argwaan gevolgd, overtuigd
als ik was dat de DIA- gedichten van 1608-1609 voor Anna Spiegel geschreven
zijn. En ik moet bekennen, dat ik die argumentatie nagenoeg overal heb moeten
aanvaarden. DIA kan, om de eertijds door Jonckbloet opgegeven redenen, Christina
Van Erp niet zijn ; ze kan Anna niet zijn, want die had in 1606 een meizang
ontvangen, die in 1608 aan DIA werd gestuurd ; ze kan evenmin een andere,
nieuwe geliefde zijn : want die zou de allusies op Granida niet hebben verstaan ;
de liefde tot DIA is trouwens onweerlegbaar een herleefde liefde. Alle andere
implicaties die Smit ontdekt, vloeien logisch uit dit eerste inzicht voort.
Deze studie biedt dus een sensationeel aspect. Maar ze boeit de specialist
wellicht nog meer door de verf ijnde methode waarmee Hoofts gedichten worden
gepeild en door het inzicht dat ze verschaft in de „werkplaats" van de dichter.
Last not least leest dit onberispelijk-wetenschappelijke werk prettig en spannend
als een knap roman, nu eens in het speurders-, dan weer in het liefdesgenre.
En dat is niet zijn minste charme, noch zijn minste verdienste.
L. RENS

Ho f wyck, bezorgd en ingeleid door Prof. Dr. P. J.
H. Vermeeren, Haagse Teksten IL Servire, Wassenaar. 1967, XV. (32)
en 111 blz., f 8,90.

CONSTANTIJN HUYGENS '

De reeks Haagse Teksten brengt klassieke teksten in facsimile-uitgave, zodat
de lezer ze a.h.w. in hun oorspronkelijke presentatie kan leren kennen. Het is
een gelukkige gedachte geweest, juist Ho f wyck op die manier ter beschikking
te stellen. Het werk komt inderdaad voort „uit een levensstijl die op zijn beurt
weer gegrondvest is op een wereldbeschouwing" (Inleiding, blz. XIV-XV)
het is een voorbeeldige, uitzonderlijk interessante spiegel van de hogere cultuur
in Holland rond 1650, en dat natuurlijk vooral in zijn oorspronkelijke opmaak.
Daarbij komt, dat deze facsimile-uitgave uiteraard de vele Griekse en Latijnse
citaten in voetnoot bewaart, die bv. in de editie-Eymael ontbreken ; nochtans
blijken ze voor Huygens' opzet van reel belang geweest te zijn : in dit verband
vestigt de inleider terecht de aandacht op Aen den Leser ; Voor de By-Schri f ten.
Vlekkeloos is de reproductie intussen niet. Sommige bladzijden laten te wensen
over, vooral wat de weergave der noten betreft. Ligt de schuld bij de druk van
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het als grondslag genomen exemplaar der editio princeps (Kon. Bib!. 's Gravenhage, signatuur 759 C 20) , of bij de toegepaste of f settechniek ? – ik kan het
niet beoordelen.
In de inleiding herkent men overal de bevoegde hand. Voor mijn gevoel blijft
ze evenwel al te beknopt. Men moet immers bedenken dat „voor werkelijk begrip
en waardering van Constantij n Huygens' Ho f w yck leiding en voorbereiding van
daartoe bevoegden onontbeerlijk is" (Inl. blz. XV) . Hier onthult zich een
ernstige beperking in de opzet van deze reeks : deze uitgave, zonder grondige
inleiding en annotaties, kan zich praktisch alleen richten tot lezers die al ingewijd
zijn, of die een ander toelichtend apparaat bij de hand hebben. Wie echter deze
voorwaarden vervult, zal volop genieten van de charme van deze rijke tekst in
zijn eerste kleed.
L. RENS
Acht lezingen. Educatieve uitgeverij J. M. Meulenhoff
nv., Amsterdam, 1969. 125 blz.

DR. L. M. VAN DIS,

Van de acht lezingen die Dr. Van Dis in deze uitgave gebundeld beef t handelen
vijf over het moedertaalonderwijs, bespreekt een het schoolvak Bijbelkennis en
zijn twee aan letterkunde gewij d. De onderwerpen van deze schetsen liggen in
de tijd ver uiteen. Hun titels luiden : Jacobus van Looy als schrjver van `De
u'onderlUke avonturen van Zebedeus' en Realisme in de Reinaert, maar welk
s ealisme ?
Van Dis meent dat de 'geschiedenis der letteren' rond Van Looy ten
onrechte een legende geweven heeft, waardoor hij de man van twee boeken,
Proza en Jaapje is geworden, terwijl een werk als De wonderl?,jke avonturen van
Zebedeus ook in grote mate onze aandacht verdient. Uit het overzicht dat
Van Dis van de readies van critici op de Zebedeus geeft, blijkt dat het werk
`met gemengde gevoelens' onthaald is geworden. Toch kan men terloops
gezegd – daaruit ook vernemen dat het aantal bewonderaars niet gering is geweest. Niemand minder dan Marsman heeft in 1921 voor een volledige uitgave
van het werk gepleit, die dan ook in 1925 verschenen is. M. Augusta Jacobs'
dissertatie over Van Looy noemt Van Dis de grondslag voor ieder die zich met
de kunstenaar bezighoudt en haar auteur een goede geleidster. Om de Zebedeus
beter toegankelijk te maken acht Van Dis het noodzakelijk enig besef te hebben
van de levensomstandigheden van de mens en de schrijver van Looy, die het
schrij ven van zijn Zebedeus zijn voorafgegaan. Hiervan worden dan ook de
relevance momenten beschreven.
Het werk blijkt een reactie te zijn op de literatuur van zijn tijdgenoten, een
verdediging van zijn eigen kunstenaarschap, het verhaal ook van een levensweg,
maar deze wetenschap volstaat niet om het werk in zijn totaliteit te lezen.
Terwijl Zebedeus' jongste criticus blijft aandringen op een nadere zakelijke uitleg
van taken en personen waarop in het verhaal gezinspeeld wordt en die de tekst
kan verduidelijken, zet hij ook ertoe aan oog te hebben voor de speelse opzet,
de zelfiionie, de satirische bedoeling en vergt hij dat de lezer er tegen kan dat
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een vervoerde zijn gids is, dat een visionair zich laat gaan ; dat de lezer zich
gewonnen geeft aan zijn speelse geest, ook dat de lezer zich doodgewoon aan het
lachen laat brengen. Maar ook dan zal men door duisterheden gehinderd
blijven. Van Dis ziet deze hoofdzakelijk als een gevolg van Van Looy's taalgebruik, dat er niet steeds in slaagt betekenissen over te dragen. Hij moet dan
ook besluiten dat alle aarzelingen en ergernissen bij recensenten die hij tevoren
genoemd heeft, een reele grond hebben, waaruit wij concluderen dat de 'geschiedenis der letteren' — en daarmede kunnen niet de literatuurhistorici in het
bijzonder bedoeld zijn — een begrijpelijk oordeel uitgebracht heeft, als zij aan
Van Looy's Proza en Jaa p je de voorkeur heeft gegeven.
In zijn lezing over de Reinaert heeft Van Dis zich beperkt tot de bespreking
van een aspect van het Middelnederlandse dierenepos, maar dan ook een belangrijk aspect : zijn realisme. Hij onderzoekt wat wij onder deze term bier dienen
te verstaan en komt spoedig tot de conclusie dat G. A. Arendt het in zijn
dissertatie over de Reinaert bij het rechte eind heeft, wanneer hij dit realisme
als symbolisch omschrijft. De plaatsaanduidingen in het gedicht hebben alsvoornaamste functie het verhaal te aktualiseren en dienen, zoals ook de tijdsaanduidingen, hoofdzakelijk om situaties en stemmingen te beschrijven. Ook het
realisme in de uitbeelding der dieren moet men niet opvatten als een poging
om de dieren in bun biologische eigenschappen te laten kennen, maar als een
middel om in de diertypen mensen te karakteriseren. Een kort opstel dat ons
evenwel kan leren de Reinaert met nieuwe ogen te lezen.
L. ROOST:

Das Groteske and das Absurde iva iiiodernen Drama.
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1969. 144 blz. DM 12.80 (Sprache
and Literatur Band 53).

ARNOLD HEIDSIECK,

Internationaal maakt de geheimtaal van de literair-dramatische kritiek veelvuldig
gebruik van het begrip groteske, zowel als inhoudelijkheidskenmerk dan als
vormpatroon. Bij nader toezien blij f t de betekenis van de term vrij vaag. Als
deze auteur de ethische herkomst en de formele codificatie poogt te omschrijven,
dan gaat hij dus de enger-Duitse grenzen te boven, gesteld dat de literaire
werkelijkheid ooit alleen taalgeograf isch relevant mag opgevat worden.
De term noch het begrip 'grotesk' zijn exclusief of hedendaags. Oorspronkelijk
ontworpen als technische benaming voor een laat-Romeinse decoratiestijl, werd
het vlug overgedragen op alles wat uit een collectief -aanvaarde vormcode wegviel.
De pejoratieve associaties met het onbedoeld-belachelijke of het esthetischmonsterlijke leidden in het kritische woordgebruik tot een toepassing op elke
afwijking van een conventioneel patroon. Het groteske verwijst naar een incongruentie met de werkelijkheid of de norm.
Dat althans valt historisch nog wel te reconstrueren. Wat in zulke samenvatting echter verloren gaat, is de toch niet onbelangrijke voorwaarde dat daarmee
de inhoud onmogelijk exhaustief kan uitgedrukt zijn omdat de vulling van de
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term generationeel vatbaar blijkt te zijn voor verschuivingen. Een exacte beschrijving kan dus enkel stoelen op de actualiteit. Dat is meteen de opdracht geweest
die Heidsieck zichzelf heeft gesteld.
In niet-onbelangrijke zin is dit hele boek gemunt tegen Wolfgang Kayser, die
zelf eerder reeds een studie heeft gewijd aan de historiciteit van het fenomeen
('Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei and Dichtung'. Oldenburg, 1957) .
Kayser vertrekt terecht uit de werkelijkheid, die door de moderne auteur als in
tegenspraak met zijn denkwereld wordt ervaren ; deze breuk is de basis van de
interpretatie tot de fundamentele onenigheid tussen mens en zijn en de term
die deze ervaring onder woorden brengt is dan `absurd'. Voor Kayser ligt de
basis daar als een domein waarvan het groteske als een extroverte activiteit
gebruik gaat maken. Het poneert dus niet zijn eigen autonomie, het blij f t als
wezenlijke experimenteerruimte afhankelijk van een vooraf aanwezige ethische
interpretatie. Het groteske openbaart zich voor Kayser bijgevolg als een eigengereid ontwerp van het creatieve ik tegen elk denksysteem, vooral tegen het
rationele verklaren van een zijnssituatie. Hij weigert in het groteske een essentiele
zinswereld te ontdekken en de vele variatievormen van het groteske (het fantastische als een escapistische beweging naar de droomwereld, en het satirische als
een maskerspel vol wishful thinking) blijken dan slechts te beantwoorden aan
een intuitieve behoefte zich te onttrekken aan een dieperborende interpretatiebehoefte. Kayser aanvaardt het groteske wel als een symptoom van verbeelding,
maar hij negeert als oorzaak het samenspel van wereld en maatschappij. Kayser
verwaarloost bovendien dat, wellicht onder invloed van het 'teatro grottesco' en
veilig voor de absurditeitsrage van de jaren 50 van deze eeuw, de begrippen
`absurd' en 'grotesk' los van elkaar zijn gaan staan ; ze worden nog wel complementair gezien maar meteen ook gerangschikt als autonome varianten van een
zelfde dieptemotief. Het ornamentele karakter van het groteske ligt dan toch
reeds ver terug : `the common sense of nonsense' wijkt voor de expressiemodus
van een geldig wereldbeeld, fungerend als een verheldering en verheviging van
de fundamentele tegenstelling tussen het Ik en de Wereld.
Op deze laatste intenties haakt Heidsieck rechtstreeks in. Vanuit de polaire
oppositie van het groteske en het absurde als inhouds- en vormkenmerken van
het hedendaagse drama, probeert hij een constructieve bijdrage te leveren tot
een categorisering van het essentiele dramatische corpus als afwijking van de
geijkte esthetica. Heidsieck stelt om zich heen vast dat niet vormeloosheid, maar
vervorming van een observeerbare werkelijkheid bepalend is voor de moderne
kunstuitingen. Het is deze vervorming die de obj ectieve expressie is van het
abstract-inhoudelijke wezen van het absurde. Heidsieck aanvaardt vooraf, na een
discussie die eigenlijk niet verder draagt dan een zelfrechtvaardiging die vele
momenten en argumenten ongemoeid laat, dat de vervormde vormelijkheid
karakteristiek is voor het formele en conceptuele moment van het absurde. Precies
daar drijft hij een wig tussen het absurde en het groteske. Hij beschouwt het
groteske als een aspect in het kunstgebeuren dat, als vervormde vorm, niet
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tegelijk ook concrete absurditeit vertegenwoordigt. Hij verwijt de theoretics dat
zij in het groteske enkel het formeel-esthetische aspect opmerken. Waar hij de
mening deelt dat het absurde tendeert naar een universele verminking van de
werkelijkheid, beperkt hij de ambitie van het groteske tot een concrete verwij zi ng, waaruit het algemene wegblij f t, die bepaalbaar wil zijn. En dat is niet
toevallig zo, maar wezenlijk. Heidsieck stelt dat het groteske, zowel als omschrijving van werkelijkheid dan als esthetische vormelijkheidscode, behoort tot
de rationele orde.
Dat roept bij hem de twee klemmen op waaruit het begrip van het groteske
dient bevrijd te worden. Het is niet louter formeel, niet zomaar stijl als willekeur
van de autonome vormgeving en het is tevens niet de externe inkleding van een
absurdistisch wereldverstaan. Het groteske kan niet herleid worden tot een
partieel stijlaspect of tot een getuigenis van een mythisch denken ; het is integendeel een volkomen eigen vormcode, die de tijdsgeschikte en -geconditioneerde
uitbeelding is van wat bestaat. De structuur van het groteske wijst dus een
dubbele tegenstelling aan ; ze stelt zich op tegen een genormde ethica en ze
bestrijdt een collectief-gedeelde logica. Het is uit deze antinomie dat de vis
comica ontstaat. Het groteske onthult zich als de perversie van de ratio. Wat
doorgaans willekeur van vorm genoemd wordt, de vertekening nl., de disproportie,
de verminking, de vervorming, wordt uiteindelijk erkend als vormprincipe. Omdat
het absurde niet een objectieve kwaliteit van de werkelijkheid is maar een
psychische en intellectuele dispositie, de potentie om het geobserveerde te kleuren met de algemene zinloosheid, is de afscheiding van het groteske behalve
gewenst, vooral nog nodig.
Heidsieck breidt dit ontwerp tot een theorie van het groteske verder uit in zijn
logisch-esthetische structuur. Hij weeg het groteske of tegen vormen van maniërisme, surrealisme en tragikomedie. Daartoe haalt hij de exemplarische steun van
passages uit toneelstukken van B. Brecht, F. Durrenmatt, M. Frisch, S. Beckett,
en hij vergeet ook niet de sociologische stellingen van Th. W. Adorno als
getuigenissen in te roepen. In zijn theoretische uiteenzetting lijkt me Heidsieck
voortref f elij k te werk te gaan, waaraan de te combattieve toon tegen W. Kayser
onnodige geIrriteerdheid toevoegt. Te betreuren blijft het dat de auteur deze
beredeneerde uiteenzetting niet meteen erg praktisch heeft uitgewerkt tot een
zo volledig mogelijke typologie van het groteske drama. Herhaaldelijk trouwens
maakt de moderne kritiek gebruik van een variant op het groteske, zoals ervaren
aan de onmiddellijkheid van een dramatisch fragment : `de' groteske. Heidsieck
vermeldt het bestaan van deze term niet. Toch is het evident dat het terugvinden van het' groteske in de volheid van een dramatisch gegeven slechts gebeuren kan omdat er objectieve vormkenmerken dienen te bestaan ; die te
signaleren, indien mogelijk reeds te codificeren, tegelijk door te dringen tot de
structurele eigenschappen van `de' groteske, zou een zinvolle vervollediging zijn
geweest van dit in het theoretische overleg keurige boek. Wellicht mogen we
nu reeds deze opdracht aan A. Heidsieck toevertrouwen.
C. TINDEMANS
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Van In 't W/onderjaer tot De Verwondering, Een poetica
van de Vlaamse roman, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1969,
275 blz., ing. 295 fr.

B. F. VAN VLIERDEN,

De huidige mode wil dat men zweert bij het structuralisme ; dit is ook het geval
op het gebied van de literaire kritiek. Ik heb daar geen bezwaren tegen, integendeel, op voorwaarde dat de structuuranalyse niet te eng wordt opgevat, d.w.z.
dat zij waar het nodig blijkt gebruik maakt van de literatuurgeschiedenis om
het werk in zijn literaire context te situeren, en uitmondt in een esthetische
evaluatie die steunt op de bevindingen opgedaan op een zo ruim mogelijk veld
van onderzoek. Om geen misverstand te wekken voeg ik hieraan toe dat het mij
inmiddels onmogelijk lijkt een werk naar juiste waarde te schatten zonder grondig
in te gaan op de structurele aspecten ervan. Het ernstige literair-historische
onderzoek en de studie van de structuur verschaffen ons de enige objectieve
gegevens waarop een gefundeerd, bijgevolg wetenschappelijk oordeel kan worden
opgebouwd.
Het ontbreekt ons intussen in het Nederlands taalgebied aan theoretische
werken die het literair structuralisme te lijf gaan. S. Dresdens Wereld in woorden
(1965), hoewel zeker niet zonder waarde, heeft veel meer van een wij sgerige
bezinning op het literaire fenomeen dan van een technische en systematische
benadering van structuurproblemen. Wij blijven bijgevolg aangewezen op
Angelsaksische, Franse en Duitse theoretici, als daar zijn : W. C. Booth, C.
Brooks en R. P. Warren, E. K. Brown, E. M. Forster, N. Friedman, H. James,
P. Lubbock, E. Muir, R. Wellek en A. Warren, R. B. West en R. W. Stallman ;
M. Butor, N. Cormeau, J. Pouillon, J. Ricardou; K. Hamburger, W. Kayser,
E. Lammert, G. Lukacs, G. Muller.
Het eerste werk in Nederland dat zich systematisch toelegt op een zuiver
structureel onderzoek van een roman is, naar mijn weten, geschreven door
W. Blok, en wel over L. Couperus' Van oude mensen, onder de titel Verhaal en
lezer (1960) . Een genuanceerder standpunt neemt A. L. Sötemann in waar hij
De structuur van Max Havelaar (1966) onder de lens brengt, maar zo dat hij
ooh: een beroep doet op de literatuurhistorie, die hij onmisbaar acht voor een
juiste interpretatie en evaluatie van de roman. In Vlaanderen deed P. H. S. van
Vreckem in een beperkt deel van zijn lijvige studie, De invloed van het Franse
naturalisme iil bet u'erk van Cyriel Buysse (1968), aan structuurstudie. Wij
missen dus nog steeds een omvattende studie van de Nederlandstalige roman die
rekening houdt met structuurelementen. J. Weisgerber heeft op dit gebied toch
wel baanbrekend werk verricht met zijn Aspecten van de Vlaamse roman, hoe
subjectief de keuze van de bestudeerde romans hierin uiteraard ook uitviel.
Thans biedt B. F. van Vlierden ons een paetica van de Vlaamse roman, die
een poging wil zijn om de evolutie van de Vlaamse roman van Conscience tot
Claus in zijn uiteindelijke opzet systematisch na te gaan, en aldus een greep
doet naar de definitie van de kern van de roman, althans zoals hij zich bij ons
sedert Conscience heeft voorgedaan en hij zich thins bij de experimentelen voor316

doet. Een gewaagde onderneming ongetwijfeld, aangezien een nationale literatuur
nooit lang vrij blijft van vreemde invloeden – en dit is zeker het geval in de
Vlaamse letterkunde – waardoor de interne filiatie uiteraard lets kunstmatigs
over zich krijgt en niet goed verklaarbaar is zonder een ruimer comparatistisch
onderzoek. Maar goed, iedere onderneming vertoont gevaren en wij kunnen schr.
alleen maar gelukwensen voor de moed die hij heeft opgebracht om, hoewel hij
wist zich hierdoor aan velerlei kritiek bloat te stellen, een synthese te ontwerpen
van de evolutie van de Vlaamse roman, aldus de literatuurgeschiedenis verbindend met de structuurstudie van romanteksten. Voorlopig wil ik toch een
voorbehoud maken, wanneer schr. 130 jaar Vlaamse romangeschiedenis a.h.w.
in een notedop als exemplarisch voor de evolutie van de gehele Westeuropese
roman wil doen doorgaan. Een ander bezwaar dat ik reeds bier te berde wil
brengen geldt de omvang van het studieterrein. Waar de literaire context bevruchtend kan werken op de interpretatie en evaluatie van een singulier werk dat
structureel ontleed wordt, is het welhaast een gok literaire chronologie en
structuurpatronen, gespreid over 130 jaar romangeschiedenis, in een schema te
willen wringen, te meer waar – en dit pleit voor de intellectuele eerlijkheid van
de auteur – hij zich verplicht heeft gevoeld zo volledig mogelijk te zijn en zich
niet het recht heeft toegeeigend alleen voor zijn schema relevance werken te
kiezen. Toch krijgt men de indruk dat een overdaad aan materiaal het vernuftig
schema bier en daar op losse schroeven zet. Men kan grif aanvaarden dat plaatsruimte en tijd de auteur perken hebben opgelegd, dat een verzoening van poetica
en literatuurhistorie in een zo ruim bestek alleen in een veel lijviger werk tot
stand had kunnen komen. Maar wie leest nu nog werken van duizend bladzijden ?
Daarom had de auteur er wellicht beter aan gedaan zich tot structureel markante
werken te beperken om zijn aantrekkelijke thesis kracht bij te zetten. Men zou
hem dan verweten hebben de feiten te solliciteren ? Zoals het werk daar nu
voor ons ligt wekt het eveneens heelwat bedenkingen en heeft de lezer sterk de
indruk dat het vakjessysteem waarmee de auteur werkt hem ertoe verleidt bepaalde romans met geweld in een hokje te duwen waar het evenzeer of evenmin
thuishoort als in een willekeurig ander. Wij denken hier b.v. aan de merkwaardige filiatie, binnen de roman als therapie (voor de romancier of voor de
lezer, of voor het personage ?) , waaraan schr. ons wil doen geloven, uitgaande
van De boer die . ter f t van K. Van de Woestijne over Roelants' De Jazz-speler,
M. Gilliams, J. Daisne en H. Lampo om uit te monden bij De Verwondering
van H. Claus en Het boek Alfa van No Michiels.
Zoals gezegd de al te grootscheepse opzet en de beperkte ruimte maakten een
zulk bij de lezer wrevel wekkend in-een-keurslijf-persen welhaast onvermijdelijk.
Het wordt nu wel stilaan tijd, al was het maar rechtvaardigheidshalve, een
beeld te schetsen van schrijvers werkmethode. Hij steunt op de zich wijzigende
houding van de mens tegenover de werkelijkheid in de loop der eeuwen. De
Furopese mens althans zou, volgens schr., de werkelijkheid achtereenvolgens als
een wonder hebben ondergaan, zich nadien zakelijk ertegenover gedragen heb317

ben, er nu van vervreemd zijn. Met deze Brief asige ontwikkeling zou ook de
uitbeelding van de werkelijkheid gelijklopen : het epos, de burgerlijke roman die,
volgens schr., „het kritische stadium van de epiek" voorstelt, de huidige antiroman als resultaat van de vervreemding en het bewustzijn van het problematische
van deze gegeven werkelijkheid. Nu kan men zich al onmiddellijk de vraag
stellen in hoever zelfs een naturalistisch schrijver a la Zola de mimesis in zijn
literaire schepping kon doordrijven. Want ieder literair werk is een schepping zij het her-schepping – en behoort tot een andere realiteit, nl. die van het kunstwerk, dan de zgn. uiterlijke werkelijkheid. 1k voor mij betwijfel dat een
,,realistisch" schrijver zich er niet van bewust zou zijn geweest dat de realiteit
van zijn boek tot een andere orde behoorde dan die van het alledaags bestaan,
de existentie. Er is, meen ik, bij ieder bewust schrijver en deze is de enige die
kans maakt om literatuur te scheppen – een streven voorbij de existentie naar
de essentie, waardoor zijn „mimesis" van de uiterlijke werkelijkheid sterk
gerelativeerd wordt. Vanuit dit standpunt is het dan wel erg moeilijk schrijvers
overigens verleide!ijk schema met instemming te volgen.
De verdienste van Van Vlierdens werk, dat ik ondanks grondige principiele
bezwaren hoog aansla, moet dan ook worden gezocht in de brede eruditie waarvan het blijk geeft, in de stimulerende vragen die het voortdurend opwerpt vragen waarop Van Vlierden een antwoord voorstelt dat ons niet bevredigt, maar
waarop wij zo maar niet een antwoord kunnen bedenken, wat ons tot nader
onderzoek en rijper overweging noopt – in de elegantie van de geste, ten slotte,
die erin bestaat met de moed der wanhoop een werk aan te vatten en te voltooien, waarvan men weet dat het, voorlopig tenminste, de krachten van de
meest talentvolle criticus te boven gaat.
L. GILLET

Graag vestigen wij de aandacht van onze lezers op het verschijnen van een
nieuw „Driemaandelijks tijdschrift voor neerlandistiek", Studia Neerland1ca, dat onder de redactie staat van W. BLOK, W. M. H. HUMMELEN, A.
KRAAK, E. TH. G. NUIJTENS, A. SASSEN en M. C. VAN DEN TOORN. Uitgever
is Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam. Het redactiesecretariaat
is gevestigd op de Van Schaeck Mathonsingel, 4, Nijmegen. Prijs voor
het abonnement is f 60 – per kalenderjaar.
De uitgever beschrij f t het opzet van het tijdschrift als volgt : „Het wil een
bijdrage leveren tot de bestudering van zowel contemporaine als 'verleden'
Nederlandse taal- en letterkunde. Het zoekt aansluiting bij de probleemstelling
en methoden van onderzoek en beschrijving in de hedendaagse linguistiek en
literatuurwetenschap. Het draagt een zuiver wetenschappelijk-informatief karak318

ter, wat mede tot uitdrukking komt door bespreking van methodologisch belangrijke taal- en letterkundige publikaties uit binnen- en buitenland in de vorm
van `review articles'. Gestreefd wordt naar jaargangen met een gevarieerde
inhoud, waarin taal- en letterkunde gelijkelijk zijn vertegenwoordigd."
Het eerste nummer (93 blz.) bevat, naast twee taalkundige bijdragen, een
opstel van W. sLOK, Over HU-, Ik- en, vooral JU- romans en een artikel van
H. A. WAGE over De principes van Van Eycks literaire kritiek.
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Verder ontvingen wij
Van de uitgeverijen Em Querido/Amsterdam en Wolters-Noordhoff/Groningen
(in de reeks Kort en Goed) :
Insula Dei. Ingeleid door KEES FENS. 1969. VII + 32 blz.
Met de humor van een haai. Samengesteld en ingeleid door R. NIEUWENHUYS. 1969. VII + 32 blz.
FRANS ERENS, Een stille zaaier. Ingeleid door IYRS. G. TERMORSHUIZEN.
1969. VII ± 32 blz.

NESCIO,

CONRAD BUSKEN HUET,

Forum. Kritiek en Essay. Bibliografie door P. A. M. DELEN. Utrecht, 1969. 16 blz.
Te bestellen door overschrijving van f 4,95 op girorekening 759426 ten name
van W. A. Hendriks to Utrecht.
F. L. ZWAAN, Voet-maet, rim en reden. Bloemlezing uit Huygens' gedichten.
Tweede druk. N.V. Uitgeversmaatschappij W. E. J. Tjeenk-Willink, Zwolle,
1969. 146 ± IV blz. Prijs : f 8.

1/at kunnen wj weten. Elementaire inleiding tot de
kennis-theorie. Van Gorcum & Comp. N.V., Assen, 1969. 112 blz. Prijs : f 8,90.

DR. G. A. VAN KLINKENBERG,

De wereld schreef. . Uitgeverij Van Lindonk, Amsterdam, onder
auspiciën van de Stichting ter verbetering van het handschrift, 1969. 80 blz.

J. A. DOR'TMOND,

Koninkrijk Belgie. Inwij ding van de Koninklijke Bibliotheek Albert I door
Z.M. de Koning op 17 februari 1969. (Met de referaten van het internationaal
colloquium over „De grate algemene bibliotheken in het laatste kwart van de
20ste eeuw) .
Verslag van het derde colloquium van hoogleraren en lectoren in de Nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten, 's Gravenhage 1969. (Waarin o.a. de referaten van PROF. DR. R. ANTONISSN over De Middelnederlandse letterkunde :
literaire kunst of „voer voor filologen ?, van PROF. DR. G. STUIVELING over De
Nederlandse literatuurgeschiedenis : stand en misstand en van PROF. DR. J. J. M.
TIMMERS over De stand van de Nederlandse en Vlaamse cultuurgeschiedenis :
resultaten, tekorten, desiderata.
Ten huize van... Zesde reeks. Davidsfonds, Leuven, 1970.
blz. (Keurreeks nr. 115-1970-3) (Waarin o.a. interviews met A. Demedts
en R. Gronon) .

JOOS FLORQUIN,
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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
incl. B.T.W. f 16,90.
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 aismede boeken ter recensie worden ingewacht bij de
redacteur-secretaris Prof. 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 klein kapitalen gezet (in de
tekst tweemaal 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 20 overdrukken. Extra-overdrukken
worden bij de uitgever besteld.

E. F. NEUTS

BIBLIOGRAFISCH VADEMECUM
voor de leraar Nederlands

Meer dan twintig rubrieken geven alles wat sedert 1950 voor het onderwijs
Nederlands is verschenen : bloemlezingen, cursorische lectuur, spraakkunsten, boeken voor spelling en spreekonderwijs, literatuurstudie en
literaire esthetica, leraarsopleiding en pedagogische problematiek, audiovisuele middelen, enz.
geb. 248 fr.
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