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H. MARSMAN
DE CRISIS JAREN 19 2 6 - 19 3 6

Tussen 1916 en 1927 schreef Marsman gedichten waaruit hij, in 1938,
zelf een keuze maakte, toen hij zijn Verzameld 'Werk samenstelde.
Achtenveertig gedichten vormden tenslotte wat hij de poezie van de
Eerste periode heeft genoemd. Ze vertegenwoordigen misschien de helft,
misschien maar een derde, van al de verzen die Marsman in die jaren
schreef. De eerste afdeling van de Eerste periode bestaat uit gedichten
die in de bundel Verzen (1923) voorkwamen. Een deel van Marsmans
vroege gedichten verscheen in 1931, in Voorpost.
De poezie uit die periode werd Marsman letterlijk gegeven. Ze was
het produkt van een intens, spontaan dichterschap. Ze getuigt van een
alleszins zeer begaafde persoonlijkheid, die aan zeer hevige gevoelsschommelingen onderhevig was.
In die verzen is Marsman geslingerd tussen het verlangen over de
wereld te heersen en het verlangen te sterven. Hij kent een wilde machtsdrang, maar is tevens de prooi van een grenzeloze machteloosheid. Daardoor is hij niet in staat een bevredigende relatie tot stand te brengen
met de buitenwereld.
Wanneer Marsman voelt, dat hij niet langer in staat is in nauwe
verbondenheid met het heelal te leven, wanneer het hem niet meer
lukt „atoom en kosmos beide" te zijn, probeert hij het contact te leggen
met de werkelijkheid ; maar dit zoeken wordt voor hem dadelijk zo'n
angstwekkende onderneming, dat hij bezwijkt. Hij sluit zich dan in
zichzelf op.
Tijdens die Eerste periode is de dichter zeer eenzelvig. Hij is zichzelf
genoeg. Aileen voor hetgeen hij, in zichzelf gekeerd, opgewonden, angstig of terneergeslagen meemaakt, is hij ten voile ontvankelijk. De aanraking met de buitenwereld blijft in „Vrouw" en „Bloei" beperkt tot
een nachtelijk en uitsiuitend lichamelijk samenzijn met een verder ook
naamloze vrouw. Hun relatie is oppervlakkig. Er komen geen gevoelens
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bij te pas. Er valt zelfs geen enkel woord. Alleen de zintuigen zijn
hierbij betrokken, en dan nog in zeer beperkte mate.
Voor de massa heeft Marsman niets dan minachting : „terzij de
horde". In „Gang" wijst hij trots iedere gemeenschap af : „terzijde zal
de wereld branden". Hij wil hier niet actief deelnemen aan het maatschappelijk leven, hij wil een passieve toeschouwer zijn. De menselijke
beperkingen beseft hij bovendien maar al te goed. In vijf woorden drukt
hij ze uit : „o, grenzen, horizonten en vervloeien". Ze doen hem dadelijk
verlangen naar het kruis : „lokt mij dit enden scheemrende kruiseling / aan hemels enden". Wat de hevigheid van zijn toenmalige reacties
bewij st.
Exaltatie en neerslachtigheid, het zijn de twee polen van Marsmans
dichterlijke beleving in die tijd. Gelukkig bestaat er bij hem daarnaast
ook een zoeken naar de middenweg, een hunkering naar een meer bevredigende relatie met de werkelijkheid. Het bestaan van dat verlangen
heeft gemaakt, dat de stille knaap met de ivoren glimlach uit „Heerser"
later niet zweeg zoals Rimbaud, maar integendeel bleef schrijven, uit
zelfbehoud, hoe zwaar het hem ook soms woog.
Dat verlangen verklaart trouwens „De Blauwe Tocht", waarin Marsman zijn zelfbeslotenheid tijdelijk overwint. Vandaar ook „Virgo" en
„Penthesileia", waar de dichter zich identificeert met een vrouw, in een
poging om de vrouw te benaderen, al is het dan ook maar in verbeelding. Wanneer Penthesileia schreit om het verlangen naar de man,
dan is het Marsman, die verlangt naar de vrouw. Het probleem van

de relatie tot de vrouw treedt immers gaandeweg meer en meer op de
voorgrond, en aangezien die relatie onbevredigend blijft, worden de
angst en de vrees voor de dood geleidelijk ook groter.
Daar hij er maar niet in slaagt, zijn isolement te doorbreken door het
leggen van een menselijk contact met een ander mens, zoekt Marsman
onrechtstreeks aansluiting, hetzij bij nieuwe bewegingen in de kunst
(zoals in „Seinen"), hetzij bij literaire of historische figuren (Blake,
Leopold, Ichnaton, Kiriloff, Radiguet). In de laatste gedichten van de
Eerste periode overweegt reeds de geest, die later zal ademen in 's dichters Derde periode, wanneer hij vooral aansluiting zal zoeken bij het
cultureel erfdeel. Maar voorlopig troost Marsman zich met de gedachte,
„een vluchtige planeet" te kunnen zijn „tussen oeroude sterrebeelden,
een virginaal, ontijdig morgenlicht".
De tijden zijn zwart, oordeelt hij in „Heimwee". De dichter is het
samenzijn met mensen moe. Hij is zelfs het leven moe. Hij had willen
leven in een tijd van gemeenschappelijke begeestering, zoals de middel2

eeuwen, toen er kathedralen werden gebouwd, en kruistochten ondernomen. En niet in een land zoals het zijne, in een weinig bemoedigende
tijd.
In „Heimwee" is Marsman niet alleen bekommerd om de tijd. Hij
begint zich ook af te vragen, of hij niet beter anders dan al dichtend
zou kunnen streven naar zelfverwezenlijking.
Daarnaast groeit aan het einde van de Eerste periode zijn belangstelling voor bet Paradijs. Welk paradijs ? Niet het „kleine" paradijs, niet
het geluk zoals de vrouw zich dat voorstelt, niet de liefde voor de kleine
dingen. Maar het „grote" Paradijs van voor de erfzonde. Doch dat
Paradijs heeft hij niet kunnen herwinnen.
Wanneer Marsman aan Anthonie Donker bericht, dat hij voor de
tweede afdeling van „Paradise Regained" de titel „Tussen twee Paradijzen" heeft gekozen, citeert hij daarbij Baudelaire : „Vous avez dissemine votre personnalite aux quatre vents du ciel, et, maintenant, quelle
peine n'eprouvez-vous pas a la rassembler et a la concentrer !" 1 . Die
verzen wekken inderdaad de indruk, dat Marsmans persoonlijkheid zich
aan het splijten is. De dichter verplaatst zich in een gevaarlijke zone,
waar tussen zielsverrukking, mystieke beleving, waanzin en ontreddering
van de persoonlijkheid geen scherpe grens meer te trekken is.
Enerzijds klinkt „Lex Barbarorum" als een uiting van herboren 'evenswil, anderzijds is er in „Doodsstrijd" de tegenstelling tussen een vreseIijke doodsangst en een wilde agressiviteit. Maar vooral : zowel in „Lex
Barbarorum" als in „Crucifix", wordt Marsman de toehoorder van zichzelf. In bet eerste gedicht staat : „ik heb gehoord, dat ik heb gezegd".
In het tweede hoort Marsmans hart hoe hij bidt. Dat zijn duidelijke
tekenen van een intredende gespletenheid.
„Crucifix" is het relaas van een extase, van een soort kleine hemelvaart, tijdens welke de dichter „de stille bloemen van het Paradijs"
(met hoofdletter) vindt. Typerend voor Marsman is in dit gedicht echter
de manier waarop hij de namen Jezus of Christus weet te vermijden 2.
Hij kan niet ontkennen dat hij door de Man sterk aangetrokken wordt,
maar hij probeert hem te bagatelliseren.
Zeer aards is daartegenover „Seine-et-Marne", een tamelijk lang, vrolijk, opgewekt gedicht, het werk van iemand die een beter evenwicht
gevonden heeft.
1 Marsman Archief, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 68D-63.
2 JAN H. CARTENS publiceerde in Orpheus en
H. MARSM AN, „Kruisbeeld of Kathedraal", dat

het Lam, Raam 24, Utrecht, een opstel van
revelerend is voor 's dichters verhouding

tot Christus.
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Ziet men „Seine-et-Marne" in het perspectief van Marsmans ontwikkeling sinds „Verhevene", „Vlam" en „Heerser", dan heeft er alleszins
een verdieping plaatsgehad. De dichter zweeft niet meer boven de
werkelijkheid, verloren in de machtsdromen van zijn kinderlijke fantasie.
Men lette vooral op de alleenstaande regel : „o, Seine-et-Marne, frans
Toscane !" Marsman verlangt naar een vrijer, warmer levensklimaat,
naar streken die niet alleen zonniger zijn dan Holland, maar die daarbij,
zoals Toscane, grote cultuurcentra zijn geweest. Aldus kondigt het laatste
gedicht uit de Eerste periode in zekere zin de Derde periode aan. Reeds
in „Invocatio" klonk het : „ik ben een blindelings bezetene van zon".
Ook in 's dichters houding tegenover de vrouw valt er een groat verschil te noteren. In „Seine-et-Marne" beschouwt hij haar niet meer als
een gevaarlijk wezen. Hij vlucht ook niet meer naar haar toe. Hij laat
ze slapen, „in het houten huis in het warme hart van bet paradijs".
Hij leeft nu zelfstandig naast haar en ziet in haar voortaan de bron van
zijn inspiratie.
Zeer belangrijk is echter het feit, dat „Seine-et-Marne" (1927) niet
in de bundel Paradise Regained werd opgenomen, waarvan de derde
druk in 1930 verscheen. Door de iniassing van dat ene gedicht kwam de
hele reeks gedichten, die thans afdeling VI vormen in hetVerzameld
Werk, in een gewijzigd perspectief te staan. Want daardoor gaf de
dichter in 1938 te kennen dat hij in laatste instantie het paradijs bier op
aarde verkoos boven het bovenaardse Paradijs, dat slechts te bereiken
was in zeldzame ogenblikken van vervoering.
In 1927 was Marsmans faam als dichter gevestigd. Drie bundels,
Verzen (1923), Penthesileia (1925) en Paradise Regained (1927) hadden van hem een belangrijk dichter gemaakt, die in steeds wisselende
vorm uiting gaf aan een werkelijk oorspronkelijke beleving. Om ook
een groot dichter te zijn, miste hij nog de nodige zelfzekerheid. Slechts
zelden bereikte hij de perfecte vorm. In de voortdurende gedaanteverwisseling, die zijn produktie uit de eerste jaren onderging, herkent men
trouwens een wezenstrek. Marsmans vrees voor verstening was zo groot,
dat hij niet verdragen kon, dat iets van hem een bepaalde leeftijd zou
vertonen. Vandaar zijn afkeer van de definitieve vormgeving. Bijna
nooit streeft hij in een afzonderlijk gedicht naar de volmaakte vorm,
en als hij een bundel uitgegeven heeft, acht hij zich niet voor goed
gebonden door die vorm. Later grijpt hij weer in, zodat een nieuw geheel ontstaat, met gewijzigde relaties tussen de onderdelen. Het gevolg
is, de zonderbare oppositie tussen jong en oud, tussen onbeheerste drang

en duidelijk inzicht, die we bij de ontleding van de gedichten uit de
Eerste periode kunnen constateren.
Marsman was een vooraanstaande figuur geworden in de Nederlandse
letteren, maar hij was uitgeput en ontgoocheld, omdat hij te hoge eisen
had gesteld aan zichzelf en aan de anderen. Er volgde een crisis, die een
tiental jaren heeft geduurd. Het is de achtergrond van deze crisis, die
we nu zullen belichten.
* * *

In januari 1924 verscheen het eerste nummer van De Vrije Bladen.
Marsman werkte dadelijk mee. Hij wilde rond dat tijdschrift de beste
krachten uit Nederland en Vlaanderen groeperen. Op kwaliteit kwam
het aan, de tendens was zonder belang. In januari 1925 nam Marsman,
samen met Roel Houwink, het tijdschrift zelf in handen. Hij besloot er
een agressief orgaan van te maken. Het was de tijd van het vitalisme.
Maar er stroomden niet elke maand geniale stukken binnen en reeds in
december trad een ontgoochelde Marsman uit de redactie. Hij was er
niet in geslaagd in enkele maanden een vitalistische gemeenschap, bestaande uit krachtige leidersfiguren, rond De Vrije Bladen te doen ontstaan. Hij eiste in feite te veel, had daarnaast te weinig geduld, was
bovendien al te vlug teleurgesteld en beschikte tenslotte niet over het
nodige weerstandsvermogen, om in zo'n onderneming te slagen.
Intussen kwam Marsman, rond 1925, eveneens tot de bevinding dat
hij bezig was, zichzelf in zijn werk te herhalen. Eerst wilde hij zwijgen,
uit trots. „Ik verkoos de onvruchtbaarheid boven de troost die een kunstmatige voortzetting mij aanvankelijk zou hebben gegeven" 3 . Want niets
vond hij onterender dan „het refrein te worden van zichzelf" 4.
Wat anderen trachten te vinden in avontuur, of door kunstmatig
stimulerende middelen, probeert Marsman dan te bereiken door ziek te
worden. Bij hem is er geen sprake van een „dereglement raisonne de
tous les sens", zoals bij Rimbaud. Daar hij niet over de kracht beschikt
om een verreikende koerswijziging te bewerken, zal hij de voortzetting
van zijn werk verwachten van een verslechtering van zijn gezondheid.
In zekere zin heeft Marsman zijn mortalisme uit de Tweede periode
(1926-1936) evenzeer gewild als zijn vitalisme uit het jaar 1925. Beide
waren voor een deel romantisch gekleurd. Maar er deed zich onmiskenbaar een onrustwekkende ontwikkeling bij hem voor. De dichter verlustigde zich voorwaar als een romanticus in een ziekelijke stemming,
3 Marsman Archief, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 68D, 6hs.
4 Ibidem.
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maar hij was ook minder strijdvaardig, doordat hij werkelijk verzwakt
was. Gedurende die periode baarde zijn gezondheid herhaaldelijk zorgen
en maakten zijn vrienden zich soms ongerust.
Nochtans kan noch zijn romantische geest, noch de vermoeidheid die
Marsmans ongehoorde bedrijvigheid als vitalist had veroorzaakt, de
lange duur van deze crisis volledig verklaren. Weliswaar zijn de fysiologische problemen af en toe ernstig geweest in die jaren, en dit niet
alleen wegens uitputting en ziekten, maar ook wegens zeer onbevredigende betrekkingen met een vrouw 5 . Het uitblijven van overwegend
nieuw werk dient men echter voornamelijk toe te schrijven aan een
aantal moeilijkheden van meer psychische aard.
Zo zijn gedachten van onmacht en onvruchtbaarheid Marsman jarenlang blijven kwellen. Over de diepe grond van deze obsessie zijn we
slecht ingelicht. Waartoe wordt men geboren, vraagt de dichter zich af,
en welk avontuur is nog de moeite waard in de wereld waarin we
leven ? 6 Bijgevolg gaat Marsman zich beschouwen als een fiere, eenzelvige, maatschappelijk ongebonden „zwarte engel", en wenst hij zich
geen nazaten 7.
Wie zou kunnen zeggen in hoeverre dit zelfbedrog is, en hoeveel
spijt en verlangen er werkelijk schuilt achter zulk een romantische voorstelling van de zaak ? Maar aan de andere kant ware het verkeerd,
Marsmans houding tegenover de vruchtbaarheid, in de ruimste zin van
het woord, niet in verband te willen brengen met de ontgoocheling
die de geleidelijke terugkeer naar de vooroorlogse maatschappelijke toestanden voor hem (zoals voor zoveel anderen) is geweest. Daarbij
komt nog dat deze hoogmoedige geest zijn machteloosheid moet bekennen, wanneer het erop aankomt een beslissende keuze te doen : „Ik
streed de moeilijke strijd die men voeren moet omstreeks zijn 30e jaar
waarin beslist wordt of men eeuwig jongeling blijft of dat men rijpt
van jongen tot man" 8 . Tegen zo'n strijd is Marsman nog niet opgewassen.
De dichter zocht voordien steeds de roes, de bedwelming. Zodoende
had hij de keuze voortdurend verdaagd. Ondertussen hebben voor hem
sensaties het echte leven vervangen. Zolang zijn werk hem bevrediging
schonk, verkeerde hij in de waan dat men de levensvraagstukken in zijn
geest kan oplossen. Wie louter uit vitaliteit leeft, doet dat echter in een
5 Volgens mondelinge mededelingen aan mij van Jan Engelman (mei 1961) en D. A. M.
Binnendijk (18 april 1969).
6 A. LEHNING, De Vriend van mijn Jeugd, 's-Gravenhage, W. Van Hoeve, 1954, p. 28.
7 Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 133 M92/13.
8 Marsman Archief, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 68 D, 8 hs.
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overdreven spanning, die vroeg of laat een psychische inzinking tot gevolg heeft. Zo wreekt zich de werkelijkheid, die Marsman thans verplicht toe te geven dat hij nooit de nodige kracht bezeten heeft om
bewust te leven in een staat van verzet tegen God, en dat zijn nihilisme
hem niet toegelaten heeft, de harde slagen van het leven bewust te
dragen. Het is allemaal zelfbedrog geweest, dat zelfbedrog heeft hem
alleen vermoeid.
Ziedaar waarom gelatenheid en ontvankelijkheid, die nochtans zo
weinig stroken met Marsmans hoogmoedige natuur, plotseling meer
aantrekkelijkheid krijgen in zijn ogen. Nu hij zijn vroegere activiteit
niet meer kan voortzetten, deels omdat hij lichamelijk uitgeput is, deels
omdat hij gewaar wordt dat hij zichzelf steeds bedrogen heeft, en hij
verder in de maatschappelijke ontwikkeling niet de minste aanmoediging
vindt, is het begrijpelijk dat Marsman belangstelling begint te tonen
voor wegen die de vurige jongeling van weleer versmaadde.
De crisis die hij doormaakt doet denken aan die welke ook A.
Rimbaud kende, maar op vroegere leeftijd. De Fransman leverde het
gevecht met de engel toen hij amper negentien jaar was. Marsman is
kwetsbaar, Rimbaud kwetste zichzelf in zijn drang naar zelfvernietiging.
En wanneer hij de poezie vaarwel zegt, „ (ii) tire encore la langue a
son Dieu" 9 . Tot zoiets voelen we Marsman niet in staat. Hij begint, in
1925, integendeel mee te werken aan De Gemeenschap, het blad der
katholieke jongeren. Hij schijnt troost en steun te zoeken in de schoot
van de Kerk. Deze behoefte aan veiligheid is niet nieuw bij Marsman.
Men bespeurt ze al in „Verhevene" „hij tartte nacht / en vlocht het
ruige duister samen met zijn haren / tot veilige y acht". Maar ze wordt
ineens veel sterker.
Daar hij te zwak is om zich met eigen middelen te redden, begint de
dichter te letten op de manier waarop anderen de levensangst overwinnen. En wat stelt hij daarbij vast ? Dat alleen gelovigen bestand zijn
tegen de beproevingen. Zijn hele hooghartige, verfijnde natuur komt
echter dadelijk in verzet tegen een oplossing, die voor hem te gewoon
klinkt. „Nu erken ik, dat alleen religieuse mensen het harden – maar ik
kan nu toch niet, als noodrem, naar „religie" grijpen dat is te grof" ".
In zijn ontreddering zal Marsman nochtans een tijdje aarzelend op
de drempel van de katholieke kerk staan. Hoe komt hij daartoe ? Hij
plaatst het vraagstuk in een historisch perspectief en oordeelt dat de
Renaissance, die de ontwikkeling van bet individualisme teweegbracht,
9 STANISLAS FUMET, Rimbaud mystique contrarie, Paris, Pion, 1966, p. 19.
10 A. LEHNING, De Vriend van min Jeugd, 's-Gravenhage, W. Van Hoeve, 1954, p. 98.
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als de verre oorzaak moet worden beschouwd van zijn persoonlijke
onzaligheid. Men is toen begonnen de verhouding van de mens tot God
als jets zuiver individueels te ervaren. Ook Marsman, van huize uit
protestant, heeft aan die relatie steeds een persoonlijk karakter willen
geven. Hij heeft ze namelijk altijd geplaatst in het teken van een persoonlijke strijd tegen God. Kort tevoren heeft hij echter aan den lijve
ondervonden dat zulk een gevecht te veel van zijn krachten vergde.
Vandaar nu zijn vijandigheid tegenover de geest van de Renaissance
en zijn groeiend heimwee naar een gemeenschap zoals de middeleeuwse,
waarin gezamenlijk gevochten werd, en het individu nooit op eigen
krachten aangewezen was.
De belangstelling voor de Kerk, voortgesproten uit Marsmans behoefte aan morele bijstand, heeft echter niet het gevolg dat hij verwachtte. Enerzijds vervreemdt ze hem van zijn „paganistische" vrienden,
van Arthur Lehning, D. A. M. Binnendijk en Menno ter Braak, en anderzijds ondervindt hijzelf spoedig dat hij in zijn nieuw milieu niet thuisboort. Hij blijft een verstokt individualist, hoewel hij beseft dat hij zijn
onzaligheid juist aan overdreven individualisme te danken heeft. Van
een bekering kan er voor hem wel geen sprake zijn, want niettegenstaande zijn schrijnend verlangen naar een houvast, wordt zijn gedrag
zozeer door het verstand beheerst, dat de vereiste overgave erdoor uitgesloten is. Gerard Bruning en Lou Lichtveld, die nochtans hun best
doen om Marsman voor de Kerk te winnen, stuiten op een hardnekkige
onwil, hoewel het Marsman is die de eerste stappen doet en blijken van
belangstelling toont, die hun proselitisme alleszins wettigt.
Van grote betekenis waren de betrekkingen die Marsman onderhield
met Gerard Bruning, enkele maanden voor diens dood. Waarom heeft
Marsman met Gerard Bruning verbroederd ? Wat bewoog hem te
schrijven : „De enkele mensen van de Koningsstam – vergeef me de
trots – moeten samen gaan, vrienden zijn" ? ' 1 . We denken dadelijk aan
A. Gide : „Le monde sera sauve par quelques-uns". Marsmans overtuiging was dat al degenen die ver boven het gemiddelde pea uitstaken,
moesten samenwerken om het culturele leven in het land in stand te
houden. Ondanks zijn aangeboren fierheid had hij namelijk behoefte
aan de aanmoediging, die een intens geestelijk leven zou betekenen voor
zijn eigen scheppend werk.
Welnu, na de teleurstelling van De Vrije Bladen, had hij ten minste
een bondgenoot gevonden, nl. in Gerard Bruning. Hij ging dan ook
in op diens voorstel, een tijdschrift op te richten dat de vitale elementen,
11 Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 1333 M92/20.

katholiek of niet, zou samenbrengen. De zaak werd te Utrecht besproken.
Ook Jan Engelman was die dag aanwezig ". Er werd overeengekomen
dat ieder op filosofisch gebied op zijn standpunt zou mogen blijven.
Als Gerard Bruning sterft is dit voor Marsman een zeer zware slag.
„Hij, de dapperste van ons alien" 13 , laat een ontmoedigde strijdgenoot
achter. In een aangrijpend „In Memoriam" tracht Marsman het verlies
te omschrijven dat de dood van een onmeedogend criticus als Gerard
Bruning voor Nederland betekent : „nu wordt hier geen kathedraal meer
gebouwd... Want met hem stierf inderdaad ... een der laatste strijders
op de wallen der gotische vesting ... en de schepper van een ... waarlijk
serafische hymne".
In deze beelden hebben sommige van Marsmans vroegere vrienden
een bewijs willen zien van zijn bekering. Men kan dit begrijpen doordat
ze, sedert de verkoeling in hun verhoudingen, niet meer zo goed op de
hoogte waren van Marsmans ontwikkeling ". Eigenlijk wisten ze niet
wat hem zo nauw met Bruning verbond, noch dat hij de beelden voor
zijn hulde aan de afgestorvene ontleende aan de romantische droom die
hij koesterde van een nieuwe gemeenschap, waarin het solidariteitsgevoel
van de Middeleeuwen weer levendig zou worden.
Trouwens, kort voor Brunings dood was er een kink in de kabel
gekomen. Het laatste gesprek van Marsman met zijn vriend was niet
glad verlopen. Wat er haperde, daar is nooit iemand achter kunnen
komen, ook Gerards broer niet 1- 5 . Dit om de thesis te weerleggen, als
zou Marsman in volkomen overeenstemming hebben gehandeld met
zijn nieuwe vriend. Meningsverschillen hebben hem echter niet belet,
diep getroffen te zijn door de dood van iemand, van wie hij grate verwachtingen had. In 1927 verscheen Gerard Brunings „Nagelaten Werk",
samengesteld en ingeleid door Henri Bruning en H. Marsman.
Ook het feit dat hij zijn brieven aan Gerard Bruning na diens dood
terugvroeg, gaf indertijd aanleiding tot allerlei veronderstellingen. Marsman maakte toen een crisis door. Stonden er in die brieven ontboezemingen, waarover hij zich schaamde ? Niets laat ons toe met zekerheid
te zeggen dat Marsman die brieven tenslotte vernietigde, omdat hij ze
beschamend vond als bewijs van zijn ontreddering, en van een dichte
toenadering tot de Kerk. Hij kan het evengoed gedaan hebben, zoals
Piet Calis suggereert, omdat hij en Bruning het in hun latere brieven
12 PIET CALIS, ZVlensen van de Koningsstam, De Gids, september 1959, p. 127.
13 H. MARSMAN in De Gemeenschap, oktober 1926.
14 Dit blijkt namelijk uit brieven van D. A. M. Binnendijk en Menno ter Braak, bewaard
in het Marsman Archief.
15 PIET CALIS, ibidem, p. 134.

9

elk over een ongelukkige lief de hadden, en dat de herinnering daaraan
Marsman na enkele jaren meer hinderde dan de verzoeking zich te
laten opnemen in de schoot van de Kerk.
Het is overigens niet uitgesloten, dat Marsmans toenadering tot het
katholicisme een andere wending zou hebben gekend, indien hij in
1926 niet afgewezen was geweest door een vrouw. Dit vermoeden vindt
een bevestiging in de latere briefwisseling met Annie Paap, waarover
tot nu toe nog te weinig is gekend, en die pas met Marsmans dood
een einde nam.
Uit de brieven van Gerard Bruning, die bewaard werden ", blijkt in
ieder geval dat hij er nooit in geslaagd is, een remedie te vinden tegen
Marsmans morele crisis. Als overtuigd katholiek wees hij hem eerst de
weg naar meer nederigheid. Daarna zette hij hem aan, zich meer door
het hart dan door de gedachte te laten leiden. Toen Bruning eindelijk
gewaar werd, dat Marsman niet te winnen was door irrationele argumenten, schreef hij : „ik geloof dat je enerzijds te trots bent om het
bewust te erkennen, bang dat je aan het eind in de bondieuserie terecht
zult komen ... en anderzijds ben je misschien bang voor de konsekwenties dier erkenning" ".
Daar blijft het dan bij. Marsman wil zich niet onderwerpen. Hij wil
niet knielen, hij weigert te bidden (hij deed het maar een keer in zijn
werk, in „Crucifix"). Op de weg naar meer nederigheid, geraakt hij niet
verder dan de bekentenis van zijn machteloosheid. Het rechtstreekse gevolg van Marsmans toenadering tot het katholicisme is een grotere
eenzaamheid. Wat de buitenstaanders niet begrijpen is dat de dichter
blijft aarzelen, juist omdat hij op dat ogenblik, buiten het katholicisme
waarvoor hij niet gewonnen is, geen houding kent die hem moreel zou
kunnen sterken, nadat hij ondervonden heeft dat het nihilisme hem niet
door het leven hielp. Hij wordt trouwens aangetrokken door de middeleeuwse vorm van het katholicisme, niet door de tegenwoordige, een bewijs te meer dat hij nog steeds buiten de werkelijkheid een oplossing
zoekt voor zijn levensvraagstukken. Hij blijft nog altijd even romantisch.
Marsman heeft zijn standpunt misschien het best geformuleerd in
„Thesen" ". Hij blijft hunkeren naar een gemeenschap, waarin het individu weer om zich been het sterke verband zou voelen van een gemeenschappelijk geloof. Om aan zijn verzuchtingen te beantwoorden, zou het
in elk geval moeten gaan om een nieuwe religie, want van een herleving
16 Marsman Archief, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 68 D, 60.
17 Marsman Archief, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 68D, 60/4.
1.8
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van het katholicisme is volgens hem geen moreel herstel te verwachten.
Onverbiddelijk verwerpt Marsman in zijn „Thesen" een aantal oplossingen die ieder hun voorstanders hadden in die dagen van grote
intellectuele verwarring, maar die door hem, al is hij zelf romantisch,
minachtend worden aangezien als even zo vele nieuwe vormen van bedwelming.
Zo moeten achtereenvolgens het anarchisme, het communisme, het
katholicisme en alle oriEntalisme het ontgelden. Het fascisme, waarvoor
Marsman toen enige sympathie koesterde, staat niet op deze lijst. De
dichter ziet voorlopig maar een uitweg : dapper blijven. „De heldhaftigen aanvaarden de ondergang en leven".
Hij schrijft nu ook : „Alle pogingen om oude culturen te doen herleven, om nieuwe voor te bereiden, zijn anorganisch en vergeefs. Cultuur
groeit, onbewust. Een nieuwe, oorspronkelijke religie alleen kan de
wereld herstellen". Geleidelijk maakt de gedachte zich van Marsman
meester dat cultuur een uiterst traag proces is, en dat men verloren
moeite doet, als men de mensen een nieuwe levenshouding wil opdringen. Logischerwijze moet een dergelijke gedachtengang tenslotte
leiden tot een verloochening van het vitalisme. Marsman wordt die
nieuwe tegenstelling blijkbaar nog niet gewaar, al schrijft hij niet „de
heldhaftigen verzetten zich", maar wel dat ze de ondergang „aanvaarden". Zijn opvatting is dus reeds dermate veranderd, dat hij niet meer
gelooft aan de doeltreffendheid van een dynamisch optreden. Hij neemt
nu al een meer passieve houding aan.
Intussen viel de toon, die hij in de „Thesen" aangeslagen had, in
niemands smaak. Noch Arthur Lehning of Menno ter Braak aan de
ene kant, noch Gerard Bruning of Lou Lichtveld aan de andere kant,
namen er vrede mee. En hun reacties ergerden Marsman zeer. Als Arthur
Lehning, in februari 1926, zijn „Anti-Thesen" laat verschijnen in De
Stem, omschrijft Marsman zijn eigen „Thesen". De resulterende, drie
keer langere tekst, waarin hij probeert recht te zetten wat de anderen
verkeerd begrepen, verschijnt in de maand mei, ook in De Stem.
Het door Marsman ingenomen standpunt zondert hem hoe langer hoe
meer af. Aldus blijkt dat zijn vergrote aandacht voor het tijdsgebeuren
op zichzelf nog geen waarborg was voor gemeenzaamheid. Deelneming
aan het geestesleven kan het individu pas dan uit zijn eenzaamheid bevrijden, als hij tevens bereid is de mening, of de gewoonten te delen
van een bepaalde groep. Zolang Marsman echter de onbevangenheid van
geest blijft huldigen, is zoiets uitgesloten.
De zaligheid van de mens beschouwt Marsman als belangrijker dan
11

zijn stoffelijke welstand. „Essentieel is voor mij de verhouding van de
mens tot God. Daarom is de redelijke welstand van alien onverschillig
naast de geestelijke welstand, die de primaire is. Daarom raken de maatschappelijke verhoudingen ons pas in tweede, of tiende instantie" 19.
Deze laatste woorden zijn kenmerkend voor Marsmans aristocratisch
spiritualisme, voor zijn onbekommerdheid om het lot van de gewone
mens.
Arthur Lehning, die de ontwikkeling van zijn vriend vreemd begon te
vinden, heeft toen enigszins spottend geschreven : „Als een gekerkerd
dier zijn vrijheid, zoekt hij, de verworden individualist, tevergeefs zijn
ware menselijkheid en erger dan de dood zijn het gevaar en de angst,
die hem pijnigen : te verstenen hij heeft een kinderlijk heimwee naar
kruistochten en kathedralen, naar dode waarheden, en naar tijden, die
voor altijd voorbij zijn, terwijl het geluk van alle paradijzen hem toch
maar een lege droom blijft, want hij is niet meer in staat het heden
heroisch te leven ; hij zoekt zijn grand in lege eeuwigheid, omdat hij
ontworteld is in de tijd" 20 . Lehning heeft maar voor een deel gelijk.
Het is waar dat Marsman vreest te zullen verstenen, maar al degenen
die hem omringen en bij wie hij niet de geestdrift ontdekt die hem zou
toelaten niet ontworteld te zijn, hebben er mede schuld aan.
Marsman heeft vruchteloos uitgekeken naar een andere levenshouding.
Hij is „heldhaftig" blijven leven. Maar heldhaftigheid is noodzakelijk
beperkt in de tijd. In een hopeloze toestand kan men zich wel enige tijd
verweren ; daarna is, ofwel de vijand teruggedreven doordat men tijdig
hulp ontvangen heeft, ofwel de strijder bezweken.
Waar zijn echter de „bezielden", op wie Marsman rekende om, in zijn
tijd en in zijn land, iets groats te verwezenlijken ? Tien jaar na de
eerste wereldoorlog keert men in West-Europa terug naar de vroegere
toestanden. Dat constateert Marsman met grate ontsteltenis. „Het is
alsof het expressionisme en de europese, de mondiale crisis, waarvan het
voorgevoel, beeld en explosie, factor en splinter was, nooit had gewoed...
Nu domineert, heroverend, het verleden. In de tijd ; in de dichter" 21.
Om niet te bezwijken vlucht Marsman in het verleden, uit zelfbehoud,
omdat hij de zekerheid heeft dat hij zich in het heden nutteloos vermoeit,
vermits ook de tijd teruggrijpt naar het verleden. Is hij dan zozeer ontwarted en verworden als Lehning meent ? En is Lehning, die op dat
ogenblik nog gelooft aan een bestendige maatschappelijke vooruitgang,
19 H. MARSMAN in De Stem, Jaargang VI, mei 1926.
20 ARTHUR LEHNING in De Stem, Jaargang VI, mei 1926.
21 Marsman Archief, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 68D, 46/9.
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niet even romantisch in zijn verzuchtingen als Marsman met zijn heimwee naar kathedralen en kruistochten ?
Marsman is tegen elke massabeweging. Lijk Andre Gide rekent hij
zich tot de kleine elite. „Le monde sera sauve par quelques-uns". Socialisme en communisme beschouwt hij als idealen voor dwazen. „Aileen
de lichtvaardigen en de kinderen grijze kinderen soms spreken van
wereldlijke paradijzen" 22.
Ondanks zijn eigen romantische verzuchtingen, is Marsman scherpzinnig genoeg om geen bewondering te koesteren voor bewegingen, die
geen toekomst hebben. Aan de kansen van een nieuwe mystiek gelooft
hij niet. Laten we hier terloops opmerken dat Marsman, hoe scherpzinnig
ook, toch niet inziet dat er een conflict bestaat tussen zijn verlangen
naar een nieuwe, moderne mythe, en zijn overtuiging dat zoiets haast
ondenkbaar wordt in de moderne wereld, met de groeiende helderziendheid en de daaruit voortspruitende diversiteit van de persoonlijkheden.
Intussen kan de verhouding van de mens tot God, naar Marsmans
oordeel, alleen maar de vorm aannemen van vijandigheid. Meteen wordt
zijn bedoeling klaar als hij bondgenoten zoekt : de kruistochten, waarvan hij droomt, zouden tegen God gericht zijn. De deelnemers zouden
blijk geven van hetzelfde enthousiasme dat eens de kruisvaarders heeft
gekenmerkt. Helaas, de ondernemingsgeest is niet groot in zijn dagen
en de mensen die hun verhouding tot God in het teken plaatsen van een
strijd, vechten meestal afzonderlijk. Dit betreurt Marsman. „Hij voelt
een sombere deernis met hen, die levend als hij, de eendre rampzaligheid
roemen als een krachtige vreugde ; en die wanend, dat de eenzame mens
God kan verslaan, niet met hem hunkeren naar tijden, achter of voor
ons, van kruistochten en kathedralen" ". De onmacht in de mens is de
vijand.
Opvallend is het feit dat Marsman schrijft : „achter of voor ons".
Voor hem is de opstand tegen God niet louter denkbeeldig. Het is een
zeer ernstige zaak. Zijn uitdaging gelijkt op die van de Vliegende Hollander, de legendarische held voor wie hij steeds een bijzondere sympathie voelde, zoals hij het trouwens vertelt in het „Zelfportret van
J. F." 24 . Daarom noemt hij zichzelf in die jaren ook zo graag „de zwarte
engel".
Wat hij hiermee eigenlijk bedoelde wordt enigszins verduidelijkt door
een prozastuk 25 , dat deze titel draagt. Het wordt bewaard in de
22 Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 133 M92113.
23 H. MARSMAN in De Stem, Jaargang VI, mei 1926.
24 H. MARSMAN, Verzameld Werk, Amsterdam, Querido, 1972, p. 373.
25 Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 133 M92/13.
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Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, maar buiten het Marsman Archief.
Het stuk is voorzien van de melding „niet publiceren", met paars potlood
aangebracht. Vaak gebruikte Marsman zulk potlood 26•
„De Zwarte Engel" eindigt met woorden die geen twijfel laten bestaan
omtrent de betekenis die de schrijver zelf hechtte aan zijn toenadering
tot Rome, die ni. aanleiding gegeven had tot verkeerde interpretaties
welke hem ergerden. Hij schrijft hier namelijk : „Ik ben naar Rome getrokken om Christus op de meest tastbare wijze te honen en te vervioeken. Nauwlijks behoef ik te zeggen dat ik niets of niemand ter wereld
zo onverzoenlijk en hartstochtelijk haat als deze Jezus de Nazarener, die
de ontwrichter geworden is van de oeroude beginselen der levens, van
bloed, trots en gevaar".
Liefst van al ware Marsman een man van de daad geweest, wilskrachtig en onmeedogend. Het feit dat hij dat ideaal in het leven niet
benaderen kon, meent hij te moeten toeschrijven aan de verslappende
invloed van het Christendom. Een redenering, die onvermijdelijk doet
denken aan de theorieen van Nietzsche, aan wie Marsman overigens in
latere jaren een zeer genuanceerde studie wijdde.
Men kan zich ook afvragen wat hem ertoe bewoog, voorzorgen te
nemen opdat een stuk als „De Zwarte Engel" niet zou worden gepubliceerd. Waarschijnlijk heeft hij geaarzeld en raken we bier tevens een
teer punt aan. Het kan zijn dat Marsman herhaaldelijk van mening veranderde en de tekst van de vermelding voorzag op een dag dat hij zich
schaamde. Hoe dan ook, in deze vier bladzijden wordt veel onthuld van
zijn toenmalige geestesgesteldheid. Men vindt er namelijk zijn grenzeloos misprijzen voor zijn tijdgenoten in terug, alsmede zijn ondraaglijke
verwaandheid en de vrees dat hij, de laatste en zwakste telg van een
sterk en edel geslacht, zich met de macht van de geest tevreden zal
moeten stellen. Hij, die handelend had willen optreden Ook de kwestie
van de onvruchtbaarheid laat hij in dit stuk niet onaangeroerd. Hij
probeert echter zichzelf ervan te overtuigen, dat hij zich in de tegenwoordige maatschappij niet kan verlagen kinderen te verwekken, tenzij
dan naamloze kinderen bij naamloze vrouwen. Zozeer verfoeit hij de
periode waarin hij leven moet. Meer nog, aan het begin van de tekst
geeft hij zijn voornemen te kennen, al is bet maar in bedekte termen,
een einde te willen stellen aan een hopeloos bestaan.
Heeft de schrijver, na enige tijd, in „De Zwarte Engel" weer een van
die romantische voorstellingen van zijn problemen gezien, die hij dan
per slot van rekening verloochende als het zoveelste zelfbedrog ? Die
26 JAN ENGELMAN, in Vergeelde Papieren, Maatstaf, december 1960.
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mogelijkheid is niet uit te sluiten, daar Marsman er aanhoudend naar
gestreefd heeft, zich te bevrijden van de neiging, die bij hem zo sterk
was, de werkelijkheid te ontwijken. Misschien ten onrechte heeft hij
gedacht dat de redding voor hem hierin bestond, de werkelijke wereld
zo nuchter mogelijk te beschouwen.
Het is dus aannemelijk dat hij de publicatie van die ingebeelde geschiedenis van zijn zogenaamd „edel geslacht" evenzeer schuwde als die
van zijn brieven aan Gerard Bruning. Vermoedelijk waren en de brieven
en „De Zwarte Engel" in zijn ogen al te droevige herinneringen aan de
zielstoestand die de zijne was gedurende de sombere maanden van „wanhoop en ontbering", die volgden op een sentimentele ontgoocheling,
welke zelf vermoedelijk reeds besloten lag in zijn onmacht.
Uitsluitend op zichzelf aangewezen, de wanhoop nabij, fantaseerde
Marsman, om zichzelf te troosten, het verhaal van het krachtig geslacht,
waarvan hij de laatste telg zou zijn. Toen de nood echter minder groot
werd, en hij de aangekondigde zelfmoord niet had gepleegd, hinderde
hem ook dat spoor van zijn grootste ontreddering, en het bewijs dat hij
er weer eens van of gezien had te handelen.
De lezer wordt in „De Zwarte Engel" niet alleen getroffen door de
mateloze hoogmoed en de hatelijke woorden voor „het dorre vee van
vandaag", maar ook door schrijvers groeiende bewondering voor ieder
gewelddadig optreden.
Een reeks tekenen wijzen trouwens op een geleidelijke toenadering tot
het fascisme, wat veel meer in de lijn ligt van Marsmans ontwikkeling
dan een, aansluiting bij de Kerk, gezien zijn aristocratische natuur.
Nu al zijn pogingen om de sufheid, ook in intellectuele kringen, tegen
te gaan de gewenste steun niet kregen en Gerard Bruning, van wie hij
hulp verwachtte, gestorven was, stijgt de verbittering die verbittering
brengt onvermoede facetten van Marsmans persoonlijkheid aan het licht.
In „De Vriend van mijn Jeugd", de roman die hij wil schrijven over zijn
vriendschap met Arthur Lehning, beroemt hij zich erop dat hij op een
gegeven ogenblik gedacht heeft, naam te kunnen maken door een soort
boze geest van de jeugd te worden.
Marsman mislukte als opruier, maar hij heeft zelf zijn boze geest gehad, nl. in de persoon van Erich Wichman, een gemene avonturier, het
type zelf van de misnoegde artiest, die voortdurend kankerde tegen alles
en nog wat, Mussolini bewonderde omdat hij orde gebracht had in
Italiè, en overal te vinden was waar men de democratie in gevaar kon
brengen.
Erich Wichman zette Marsman aan, handelend op te treden. Aan
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Albert Kuyle, die voor De Gemeenschap een interview afneemt, verklaart Marsman dat er nog geen goede roman door een der jongeren
geschreven werd ; hij voegt eraan toe dat hij die roman zelf zal schrijven,
als hij voor 1931 niet gesneuveld is in een fascistisch front ".
Feitelijk zocht Marsman in het fascisme een vorm van aansluiting bij
de wereld die hem zou kunnen behoeden voor volstrekte afzondering,
zonder hem te verplichten afstand te doen van zijn fierheid. Met andere
woorden, hij veriangde van het fascisme wat het katholicisme hem niet
bieden kon : gemeenzaamheid en fierheid samen. En zo zou hij zijn
ridderlijk ideaal misschien toch kunnen verwezenlijken, in een avontuur
dat minder problematisch leek dan een godsdienstige herleving. Vandaar
zijn bewondering voor H. de Montherlant, „een van de krachten, die de
wereld herstellen kan".
Ook deze bevlieging was echter van korte duur. Marsman trok naar
Spanje, maar hij yacht daar niet. Hij moest zich neerleggen bij het feit
dat hij, buiten enkele ogenblikken van blinde geestdrift, eigenlijk altijd
te intellectueel was om zich in dienst te stellen van de ene of andere
partij.
Geleidelijk ging Marsman trouwens beseffen dat hij eerst en vooral
een schrijver was en zijn overdreven aandacht voor politieke gebeurtenissen hem slechts uitermate vermoeide. Na enige tijd zag hij ook veel
beter in welke bedreiging het fascisme eigenlijk vertegenwoordigde voor
zijn toekomst als dichter. Toen veranderde zijn houding. Intussen had
hij ondervonden hoezeer zijn fascistische neigingen hem vervreemd
hadden van zijn vroegere vrienden, Arthur Lehning, D. A. M. Binnendijk en Menno ter Braak. Daarom weigerde hij tenslotte verder te gaan
in een richting, die hem nog meer afzonderde.
Nu Holland bedreigd wordt door de agressieve houding van Duitsland, voelt Marsman dat zijn relatie met het vaderland nauwer wordt,
naarmate de toekomst van het geestesleven in het algemeen en van de
Nederlandssprekende gemeenschap meer onzeker wordt. Want een man
kan desnoods de gemeenschap waartoe hij behoort de rug toekeren,
indien deze niet beantwoordt aan zijn verwachtingen ; maar wat kan
de dichter doen die alle banden verbreekt met zijn taalgemeenschap ?
Marsmans lot is in wezen onafscheidelijk van dat van Holland. Hoezeer
hij de mensen ook verfoeit die daar wonen, hij dicht nu eenmaal in bun
taal. En als die het slachtoffer werd van het Duitse imperialisme, zou
Marsmans werk meteen ook tot de vergetelheid gedoemd worden.
Zo gaat Marsmans sympathie voor het fascisme uiteindelijk over in
27 A. LEHNING, De Vriend van mijn Jeugd, 's-Gravenhage, W. Van Hoeve, 1954, p. 121.
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een soort van wanhopige vaderlandsliefde. Hij maakt zich hoe langer
hoe meer ongerust omtrent het gevaar dat schuilt in de al te grate
onverschilligheid van de massa. Als men het bewind in West-Europa
overlaat aan een bende gewetenloze avonturiers, die het yolk op passende
wijze zullen weten te vleien om het des te gemakkelijker te onderdrukken, dan is er weldra geen toekomst meer voor dichters, schrijvers en
kunstenaars. Daarom is Marsman nu bang voor elke koers die hem
blijvend van de gemeenschap zou kunnen vervreemden. Zijn misprijzen
voor de „horde" ten spijt, zal hij steeds meer aanknopingspunten zoeken.
Hij zal meer proza schrijven, niet alleen omdat het een minder hevige
spanning vergt en hij aldus ook spoediger zijn krachten zal kunnen
terugwinnen, maar tevens omdat proza een ruimer publiek bereikt en de
kansen bijgevolg grater zijn dat hij enige weerklank vindt in eigen land,
en het kan helpen beschermen tegen het gevaar dat dreigt. Die ontwikkeling maakte Marsmans medewerking aan Forum mogelijk.
Niet zonder moeite ontkwam de dichter aan de sfeer der romantische
voorstellingen van leven en wereld. Lange tijd heeft hij geloofd aan
onmogelijke kruistochten, aan ridderlijke gevechten, zelfs in de twintigste
eeuw. Zo konden katholicisme en fascisme hem beurtelings een tijdje
voorkomen als mogelijke levensbeschouwingen. Maar voor het ene was
hij te hoogmoedig, het andere vond hij tenslotte te gemeen. Gingen zijn
ogen traag open voor de werkelijke wereld, ook zijn plaats in de maatschappij heeft Marsman niet zonder lang zoeken en twijfelen ontdekt.
Sommige mensen worden tot lets anders, zonder zich te verplaatsen.
Waar ze leven, ondergaan ze allerlei invloeden. Hun onmiddellijke omgeving werkt op hen in, ze komen in aanraking met andere personen,
wat hun psychische rijping bevordert. Indien ze bovendien deel hebben
aan het culturele leven, wordt hun ontwikkeling vaak bespoedigd.
Marsman behoort niet tot dat soort mensen. Hij heeft integendeel veel
geleefd in de eigen droomwereld. Zijn milieu, dat hem niet aanstond,
is hij ontvlucht, in gedachten, maar ook, omdat hij ongeduldig, haastig
en gejaagd was, lichamelijk, zo dikwijls als zijn gezondheid, zijn ouders
en de financial het toelieten. Marsman was allerminst bestemd voor een
contemplatief leven ; zich verplaatsen was voor hem haast een natuurlijke behoefte.
Waar Marsman zich in vroegere jaren bijna uitsluitend begaf naar
streken met het Duits als voertaal, voelt hij zich nu meer aangetrokken
door Frankrijk. Als de plichten, die zijn redacteurschap van De Vrije
Bladen meebrengt hem zwaar beginnen te wegen, trekt hij naar Parijs
(september 1925). Maar 's avonds is het er kil. Daarom gaat hij nog
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meer zuidwaarts. Er volgt een tocht door Zuid-Frankrijk en Provence,
die uitgroeit tot een revelatie.
De dichter jubelt. Hij ontdekt er geheimen van levensbelang. Te Arles
leert hij waar zijn plaats is in de wereld : tussen de arena en de kathedraal. Het is een kortstondig, verblindend visioen, dat tijdelijk zijn werk
verlichten zal, getuige het prachtige stuk proza, getiteld Provence. Maar
hij slaagt er niet in, er onmiddellijk een blijvend bezit van te maken.
Dat zal pas later gebeuren, in Tempel en Kruis. Want reeds roept het
vaderland hem terug, hoe vreemd het ook moge klinken. In het belie
licht van de Azurenkust ontstaat bij hem heimwee naar het grijze
Holland. Trouwens, hij is nog student. Maar Marsman weet nu dat
ergens in het Zuiden de belofte van een nieuwe levenswijze voor hem
weggelegd is.
Tijdens de daaropvolgende jaren verlaat hij Holland om zo te zeggen
niet. Hij had vermoedelijk niet gedacht, dat het eerst zo'n nare periode
zou worden, met niets dan onaangename verwikkelingen : ontgoochelingen, vermoeidheid, ziektes, studie, de voorbereiding op het uitoefenen
van het beroep van advocaat.
Een feit is, dat de moeilijkheden zich opstapelen. Hoe zal hij zich
verder ontwikkelen als schrijver ? Zou hij niet beter doen, vrede te
nemen met een gewoon kleinburgerlijk bestaan : een beroep, een gezin ?
Allemaal conflicten waarvoor Marsman geen oplossing vindt, noch in.
1926, noch in het daaropvolgende jaar. In 1927 publiceert hij zo te zeggen geen scheppend werk, alleen kritieken in de Nieuwe Rotterdamse
Courant. Slechte aanpassing, prikkelbaarheid, verdriet en een gevoel van
mislukking zijn het gevolg van zijn onmacht tot leven.
De vriendschap met Jan Engelman wordt intussen nauwer. In 1928
maken ze plannen om samen rond de wereld te reizen. Er komt echter
niets van terecht, want juist in die dagen maakt Marsman kennis met
Rien Barendregt. Hij doet zijn doctoraal examen ; in 1929 trouwt hij,
en vestigt zich te Utrecht als advocaat. Hij wordt ook weer redacteur
van De Vrije Bladen, samen met D. A. M. Binnendijk.
Al oefent zijn vrouw een kalmerende invloed op hem uit, toch gaat
Marsman te zeer in zijn bezigheden op. „De gevallen, welke hij te
behandelen kreeg, namen hem geestelijk zozeer in beslag, dat er van een
scheiding tussen kantoortijd en de tijd, welke hij een ander werk kon
besteden, practisch geen sprake was" ". Een ding staat vast : zo kan het
niet voortgaan.
28 WOUTER PAAP in Roeping, oktober 1940.
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Weer wordt de reislust dan wakker, samen met het verlangen alleen
maar voor zijn literair werk te leven, „op de toppen van het menselijk
bewustzijn" ". „Marsman had altijd de neiging om schoon schip te
maken en met het verleden af te rekenen" 30.
Het duurt echter tot 1933, vooraleer Marsman een kans ziet, Holland
weer eens te verlaten. Rien en hij hebben een beetje geld gespaard,
en hij heeft met Querido een contract gesloten voor drie romans, waarbij
hij een voorschot kreeg. In november vertrekken de schrijver en zijn
vrouw naar Spanje. Het is Marsmans eerste lang verblijf in het buitenland, sedert de tocht door Zuid-Frankrijk, in september 1925.
Waarom nu juist Spanje ? Voor een deel op aandringen van Jan
Engelman 31 ? Maar Marsman wordt niet alleen naar Spanje gedreven
omdat het zuidelijk gelegen is en een mildere levensopvatting op hem
zou kunnen inwerken. Hij gaat er been omdat hij de illusie koestert dat
hij daar een actiever leven zou kunnen leiden en zulks een gunstige
invloed zou kunnen hebben op zijn werk. Ook het feit dat het leven
daar goedkoop was zal mede een rol gespeeld hebben, misschien een
niet geringe rol.
Het verblijf in Spanje brengt niet wat het scheen te beloven. Marsman
ondervindt, dat hij geenszins een man van de daad is. De sfeer van het
land zelf bevalt hem niet al te zeer, hoewel deze toch, een heilzame invloed heeft. Later, wanneer hij het werk van Pascoaes zal vertalen, zal
Marsman deze schrijver bestempelen als een „poete-homme d'action
manquee". De benaming is echter ook op de vertaler toepasselijk. In
Spanje leert Marsman eerst en vooral, dat hij in het leven zal moeten
schrijven ; als dat hem niet lukt, zal hij in het geheel niets presteren.
Enkele maanden in een land dat zeer verschilde van zijn gewone
Hollandse omgeving hadden Marsman kunnen verkwikken, ware zijn
roman De Dood van Angele Degroux door zijn landgenoten beter onthaald. De ongunstige reactie van de Hollandse kritiek heeft hem echter
sterk gegriefd 32 . De stimulans van de samenwerking met S. Vestdijk,
waaruit Heden ik, morgen gij ontstond, heeft beide auteurs er weer
bovenop geholpen 33 . Vestdijk was toen zelf blijven steken in een roman,
zijn Vijfde Zegel.
Nadat Marsman de bele winter in Spanje doorgebracht heeft, is zijn
aandacht voor architectuur, kunstwerken en landschappen gestegen. De
29 WOUTER PAAP in Roeping, oktober 1940.
30 Ibidem.
31 Marsman Archief, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, 68D, 64/6.
32 W. L. M. E. VAN LEEUWEN, Drze Vrzenden, Utrecht, W. De Haan, 1947, p. 146.
33 S. vEsmi jic in Maaistaf, december 1960, p. 563 en vig.
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groeiende sociale onrust keert hij daarentegen de rug toe. Dat is niets
voor hem. In de lente vertrekt Marsman met zijn vrouw naar Italie,
waar hij veel kunststeden zal bezoeken. Men mag gerust veronderstellen,
zoals W. L. M. E. van Leeuwen trouwens deed ", dat een nieuwe Marsman geboren werd tijdens die lange reis in het Zuiden, een Marsman
die nog slechts de goede methode hoeft te vinden om de geheimen,
die hij tien jaar vroeger in Provence reeds ontwaard had, om te zetten
in duurzame poZzie.
Het is niet uitgesloten dat nog een andere factor een rol speelde,
toen Marsman Holland verliet voor de lange reis door Spanje en Italie.
Rond 1925 was hij „de dictator der jongeren" geweest. Maar rond 1930
verkeerde hij in de positie van iemand, die zijn pas verworven stellingen
moet verdedigen tegen een nieuwe groep jongeren. Een radicale verschuiving in de heersende opvattingen over literatuur en kritiek had het
uiteenvallen van De Vrije Bladen en de oprichting van Forum (1932)
tot gevolg. Marsman weigerde eerst aan het nieuwe tijdschrift mee te
werken. Daarna deed hij het toch, en eindelijk ging hij van Du Perron,
de nieuwe leider, verwachten wat hij zelf niet in staat bleek te doen : dat
hij een Nederlandse roman zou schrijven op Europees niveau. Men kan
zich echter afvragen, of Marsman Nederland niet voor een tijd verliet,
omdat hij de superioriteit van Du Perron toch maar moeilijk kon aanvaarden.
* * *

Tegen die geestelijke achtergrond werden de gedichten van de Tweede
periode (1929-1933) geschreven. Ze moeten begrepen worden in het
licht van de ontwikkeling, die we zoeven geschetst hebben. Die gedichten
werden Marsman niet gegeven ; hij heeft ze, een voor een, moeizaam
van het leven afgedwongen.
Soms werden ze als minderwaardig beschouwd. Men heeft erop gewezen, dat er in Porta Nigra geen enkel nieuw element aanwezig was 35.
Dit is alleszins overdreven. De verhouding tot de vrouw en tot de dood
is anders dan in de Eerste periode, de kijk op de toekomst ook. Nieuw
is een zekere didactische strekking, nl. in „De Gijsaard en de Jongeling", aanwezig. De stem die roept uit het nieuwe Jeruzalem is een
nieuwe stem. Nieuw is eveneens de vrees geen weerklank meer te
vinden. En welk verschil tussen „Breeroo", aan het einde van de Tweede
periode, en „Seine-et-Marne" !
34 W. L. M. E. VAN LEEUWEN, 0.C., p. 149.
35 G. STUIVELING, Steekproeven, Amsterdam, Querido, 1950, p. 217.
P. DE WISPELAERE, Hendrik Marsman, Ontmoetingen, Desclee De Brouwer, 1961, p. 37.
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Als men bovendien bedenkt, welke crisis Marsman doorgemaakt heeft,
is het bewonderenswaardig dat hij nog over zoveel vormkracht beschikte. In zijn plaats hadden anderen lange tijd gezwegen. Hij schreef
echter tussen 1926 en 1937, behalve Porta Nigra, kritisch proza, prozagedichten, Vera, De Dood van Angele Degroux, Zelfportret van J. F.
en Teresa 1mmaculata.
Maar het is ook een feit dat Marsmans geestelijke evolutie slechts
voor een deel weerspiegeld is in de poèzie uit de Tweede periode. In
die zevenentwintig gedichten hebben voornamelijk zijn doodsobsessie,
zijn onmacht tot leven en zijn levensmoeheid een echo gevonden. Vele
andere aspecten van zijn ontwikkeling vonden alleen in het proza uit
die jaren een weerklank.
Als dichter trok Marsman lange tijd door een woestijn. Met de
verzen uit de Derde periode (1936-1937) bereikte hij een oase. Tempel
en Kruis, in 1940, luidde een nieuwe vruchtbare periode in. Marsman
was eindelijk volwassen. Helaas, 1940 was ook het jaar dat hij in zee
verdween, toen het schip, waarmee hij naar Engeland vluchtte, getorpedeerd werd. De Zee is de titel van het laatste gedicht in de tweede, vermeerderde druk van het VerzameldWerk, zoals het in 1947 door D. A. M.
Binnendijk bezorgd werd.
De taal waarin Marsman zich uitgedrukt heeft klinkt nu misschien
wat verouderd, maar de inhoud van zijn poezie is nog altijd actueel. In
1972 is het Verzameld ‘IVerk trouwens opnieuw herdrukt.
R. GALDEROUX
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LUCEBERT - MOORE
het is de aarde die drijft en rolt door de mensen
het is de lucht die zucht en blaast door de mensen
de mensen liggen traag als aarde
de mensen staan verheven als lucht
uit de moederborst groeit de zoon
uit het vadervoorhoofd bloeit de dochter
als rivieren en oevers vochtig en droog is hun huid
als straten en kanalen staren zij in de ruimte
hun huis is hun adem,
hun gebaren zijn tuinen
zij gaan schuil
en zij zijn vrij
het is de aarde die drijft en rolt
het is de lucht die zucht en blaast
door de mensen
De getekende naam

HET EUVRE VAN HENRY MOORE

VOOr we het gedicht van Lucebert bekijken, moet ik het plastisch oeuvre
van Henry Moore eerst kort karakteriseren. Een beeldhouwwerk is voor
hem niet alleen opgebouwd uit materiaal maar ook uit ruimte, die hij
in en door het gebruik van holtes aanbrengt. Hij heeft een voorkeur voor
ronde vormen waartoe hij geinspireerd werd door kiezels, vuurstenen en
drijfhout die door de zee gerold worden, uitgehold en gepolijst 1 . Hij
schept heel geabstraheerde figuren, van primitief naar meer spiritueel,
maar in alle geval met een grote expressiekracht in het lichaam, terwij1
de hoof den volkomen zijn gedesindividualiseerd.
1 Zoals hij herhaaldelijk heeft gezegd :
„It was round about then that I was very aware of pebbles and flints, shells and driftwood."
Henry Moore, Photographed by John Hedgecoe. Wools by Henry Moore. Thomas Nelson,
London, 1968, p. 75.
Dit werk zullen we verder aanduiden als Words H. M.
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Een thema dat Moore bijna obsessioneel heeft behandeld is dat van de
liggende figuur, geinspireerd op de Mexicaanse Chack Mool, maar tot
vrouwelijk archetype omgezet, en waarin hij uitwerkt „a physical anology
or metaphorical comparison of the human (especially female) body and
the earth eroded by natural forces into hills and hollows" 2 . Parallel met
dit eerste thema schept hij ook telkens weer een Moeder met Kind, van
de zeer robuuste oermoeder langzaam evoluerend naar een uiterst
spiritualiseerde Madonna en Kind. Onmiddellijk daarna komt een serie
Familiegroepen, waarin ook een vader en soms een tweede kind worden
aangebracht. Tegelijkertijd komt er een andere belangrijke fase in zijn
evolutie, als hij overgaat tot het creèren van staande figuren.
Een laatste mijlpaal in Moores ceuvre vO6r dit gedicht ontstond, is
tenslotte zijn beroemde King and Queen, „an advance into the superhuman realm of myth ( ...) They are figures of mystery or fate : they
look calmly into futurity" 3 .
Meer hoeven we voorlopig niet op te frissen. Het gedicht van Lucebert is immers geen illustratie van dit plastisch ceuvre, maar een herschepping in taal vanuit inleving en identificatie.
Eerste indruk van het gedicht : ritme en opbouw.
De structuur van dit gedicht doet al direct bij eerste lezing aan als
heel helder en heel vast. De even verzen vormen een echo op de onevene :
het is de aarde en het is de lucht, de mensen liggen en de mensen staan,
enz. Maar die even verzen brengen tegelijkertijd een tegenstelling : aarde
tegenover lucht, liggen tegenover staan, moeder tegenover vader, borst
tegenover voorhoofd, enz.
Zulk uitwerken van tegenstellingen in parallelle zinnen is een vondst.
De elementen ervan worden in elkaar gevlochten zodat er een op en neer
vloeiende beweging ontstaat, een omgekeerde golfslag van ebbe en
vloed ; aarde en lucht, liggen en staan, moeder en vader, alles hoort
samen, het zijn polariteiten waarin hetzelfde ritme, hetzelfde leven openbreekt en zich openbaart. Ook de bewegingen binnen het vers worden
gedragen door zulk een synthetische golfslag in zomaar vier dubbelvormen : rolt en drijft, zucht en blaast, rivieren en oevers, straten en kanalen.
De overvloedige tweeklanken versterken het vloeiend ruimtelijk
voelen : groeit, bloeit, huis, tuinen, zijn, vrij, drijft, enz. ; deze twee2 HERBERT READ, Henry Moore, A study of his life and work. Thames and Hudson,
London, 1965, p. 70.
3 HERBERT READ, Henry Moore, Sculpture and drawings, ed. by David Sylvester. London,
Percy and Lund, Humphries and Co. A. Zwemmer, vol. II., 1955, p. 161.
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klanken verschijnen daarbij meestal op het hoogtepunt van de versbeweging. Daarnaast komen er brede lange aa-klanken : aarde, traag, straten, kanalen, adem, gebaren, gaan ; zijn die aa's in het begin zwaar dan
worden ze in de tweede helft van het gedicht heel helder, heel open,
heel ruimtelijk. Tenslotte zijn er allerlei echo's die de taal breed en
golvend komen maken. In de aanhef by. breekt de herhaling van de r de
kosmos open in een draaiende beweging : de aarde die rolt en drijft door
de mensen. Dan wordt deze bewegingsdruk aangevuld met de echoende
geluidsgolven van het binnenrijm lucht en zucht en de moeizame herhaling van de sis-klank in „het is de lucht die zucht en blaast door de mensen", waarna liggen akoestisch weerspiegeld wordt door lucht. De verzen gewijd aan de verstrengeling der generaties vormen een hoogtepunt
van zulke door elkaar gevlochten echo's en alliteraties : van moeder loopt
de echo over groeit en bloeit naar oever : van zoon over voorhoofd en
droog, van borst over dochter naar vochtig terwiji dit alles doorstrengeld
wordt van de v in vader, voorhoofd, rivieren, oevers, vochtig.
Naast zulke golfbeweging heeft het ritme nog andere karaktertrekken.
Het stijgt van vers naar vers. Als we de tekst zouden herstruktureren tot
by. „het is de lucht die zucht en blaast door de mensen, het is de aarde
die drijft en rolt door de mensen" dan zou er iets verknoeid zijn ; de zinsmelodie zou toegaan. Bij Lucebert is het net andersom. Van de zware en
donkere bewegingsverschijnselen aarde, drijft, rolt stijgt bet naar de
akoestische ontladingen lucht, zucht en blaast ; en dan stijgt het verder
en duidelijker van liggen naar staan, van borst naar voorhoofd, van
groeit naar bloeit, van de begrensde huid naar een eindeloze ruimte, van
het enkelvoudige huis naar de openbloeiende tuinen, van een ingehouden
schuil naar het ongebonden vrij. Ook binnenin het vers is er zulke stijging, zulk opengaan van de zinsmelodie. Als het gedicht begonnen was
met by. „het is de aarde die door de mensen drijft en rat," dan was dit
een gewone zinsstructuur geweest met dalend ritme, een afgegrensde
boodschap. Bij Lucebert komt het werkwoord direkt na het onderwerp :
die drillt en rolt, zodat de zinsspanning dadelijk oplost ; wat volgt is dan
een uitloop waarin de beweging veel tijdelozer kan openvloeien. Zo is,
heel dit gedicht door, de melodie opengaand, stijgend, opstuwend door
inversie. Uit de moederborst groeit de zoon is een open en dynamisch ritme tegenover b.v. een vaststellend : de zoon groeit uit de moederborst ; en
uit het vadervoorhoofd bloeit de dochter bevat heel wat meer levenskracht dan : „de dochter bloeit uit het vadervoorhoofd". Als rivieren en
oevers vochtig en droog is bun huid, is stromend. Als straten en kanalen
staren ze in de ruimte laat de eindeloosheid opengaan.
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Wat verder opvalt is dat Lucebert telkens een meervoud laat uitstromen in een synthese. De wat chaotische dubbelvorm drijft en rolt vloeit
uit in een enkelyoudige plaatsbepaling door de mensen ; de dynamische
golving van het vierdubbel beschrijvende als rivieren en oevers vochtig
en droog ebt weg in een enkel onderwerp : hun huid ; de dubbele meervouden straten en kanalen lopen samen in een alomvattende ruimte. Als
er in dit gedicht gestaan had : het is de aarde die door de mensen drizjft
en rolt, hun huid is als rivieren en oevers vochtig en droog, zij staren
de ruimte als straten en kanalen, brak het vers telkens open in een tweevoud, nu vloeit de verdeeldheid samen in een synthese.
Ook de overvloedige chiasmen werken afrondend, verstrengelend. Het
verschijnsel der generaties by. opent met „moeder" omsluit „vader" en
„zoon" en eindigt met „dochter". Als Lucebert de tekst zuiver parallel
had opgebouwd in de relaties moeder-dochter, vader-zoon, zou dit te
doorzichtig zijn geweest, te begrensd. Nu kan het verschijnsel zich eindeloos herhalen van geslacht naar geslacht, want elke dochter wordt
weer moeder. Zo ook zullen de rivieren en oevers van v. 7 in het volgend
vers zich chiastisch omwenden tot straten en kanalen, waardoor een verstrengeling wordt opgeroepen rivieren en oevers, straten en kanalen
doorkruisen elkaar. Zo zullen ook in vv. 9 en 10 het huis en de tuinen,
naar klank en betekenis met elkaar verbonden, de intiemere sfeer van
adem en gebaren omsluiten. Golvend, sterk ruimtelijk, stijgend en telkens uitvloeiend in verstrengeling en synthese, dit zijn de eerste globale
indrukken die men bij lectuur van dit gedicht Moore krijgt.
1nterpretatie van vers naar vers.
Vets

1 „het is de aarde die drijft en rolt door de mensen"

Deze gedragen aanhef schept een kosmisch visioen over „de aarde die
drijft en rolt" ; „rolt" om haar as en „drijft" door het heelal. Maar dit
ruimtelijk beeld trekt zich ineens, heel verrassend, samen tot een zeer
begrensde „door de mensen". Hier moet men wel even bezinnen. Wat
kan deze vreemde paradox betekenen ? De aarde beweegt, evolueert
doorheen de mensen die uit haar geboren worden en er weer in opgenomen worden. Generaties komen en gaan. De aarde blijft en bestaat
erdoorheen. „Drijft" is een horizontale beweging, duratief. „Rolt" is een
omwenteling, onderste boven. De aarde „drijft" doorheen mij en na mij
„rolt" diezelfde aarde om in een ander mensenbestaan. De dubbele bewegingsdruk die in het eerste vers wordt verwoord, zal verder in de
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taalvorm van heel het gedicht plastisch warden uitgewerkt. De zinnen
drijven in parallellisme of gaan zich afwisselend omrollen in een kruisstelling. Dit `drijven' en `rollen' roept de golfbeweging op van de zee
die H. Moore door haar vormscheppende kracht zo heeft gefascineerd.
De zinsbouw van dit eerste vers – het is de aarde die drillt en rolt –
is een gallicisme, in het Frans gebruikt om te beklemtonen. Men kan
zich afvragen wat Lucebert in die onnederlandse wending heeft gezocht.
Wellicht is hij vooral gedreven door een voorkeur voor het werkwoord
zijn, dat verder in de hele tekst veel wordt gebruikt. Zijn in de zin van
bestaan. We kunnen by. aanknopen met de middelnedl. zinsbouw in
„het waren twee koningskinderen", wat betekent : „er waren, er bestonden twee koningskinderen" ; zo zou Het is de aarde dan betekenen : „er
is een aarde die bestaat". Het bepaalde lidwoord „het is" i.p.v. „er" verstevigt dit zi jn, maar brengt terzelfdertijd een zekere ontgrenzing, ongrijpbaarheid. Als men zegt „er is de aarde", dan zijn er vele dingen
naast deze aarde mogelijk. Wie zegt : „het is de aarde", gaat volledig
op in wat hij noemt.
Er is nog meer. Als Lucebert een gewone enkelvoudige zin had geschreven De aarde drijit en rolt, dan was dat iets voorbijgaands geweest,
een vluchtig verschijnsel, met een begin- en eindpunt. Hij wil de dingen
echter in hun essentie vatten ; daarom verschuift hij het rollen en drijven
naar een nominale bijzin, zo wordt het onveranderlijke het is de aarde in
een dubbel-dynamische toevoeging bepaald : die rat en drijft. Tussen
het statische en dynamische ontstaat aldus een spanning ; ze beinvioeden
elkaar. De constructie het is maakt het drijven en rollen eeuwig, onveranderlijk, terwijl juist het drijven en rollen een onderhuidse spankracht
geven aan het eeuwig zijn van de aarde.
Toch is er voor deze zinswending nog een andere verklaring mogelijk.
Na de titel Moore volgt de boodschap Het is de aarde. „Het" zou dan
niet gelijk staan met een onbepaald „er" maar verwijst terug naar het
begrip Moore. Als je Moore wil vatten, de essentie van zijn werk, wel,
het is de aarde die drijft en rolt. De r-klank van Moore loopt, voor bet
oog althans, vanzelf uit in de echo's van aarde, drijven en rollen.
Uit deze als archetype beleefde aarde komen dan even essentieel de
abstract gehouden mensen. Het abstracte meervoud past bij de gedesindividualiseerde „figuren" van Moore. Hij betitelt ze trouwens zo : Staande Figuur, Liggende Figuur. Dat in dit gedicht de kosmische beweging
uitloopt in het verschijnsel mens, geeft de monumentaliteit van Moores
werk weer. De mens wordt vergroot naar de afmetingen van de aarde ;
zijn telkens hernomen „liggende figuren" beleeft Moore en rolt hij open
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als landschap. De zware verstrengeling van r en d „de aarde die rolt en
drijft door de mensen" en ook de keuze van het werkwoord rolt roept
de grote als het ware bijna door de kosmos zelf gerolde vormen van het
beeldhouwwerk op. Het is werkelijk zoals Werner Hofmann ze beschrijft : „die mdchtigen steinernen KOrperiandschaften, die wie Erinnerungen an ein friihes Menschentum anmuten. Sie tragen den immerwahrenden Rhythmus der Landschaft in sich, das Gefalle ihrer Tiler
und Hiigel, die Schwemmspuren der Gezeiten 4 , of zoals Moore zelf het
zegt „ce n'est pas la figure qui prend vie, c'est la pierre a travers la figure" 5.
Vers 2 : „het is de lucht die zucht en blaast door de mensen"

Parallel met het eerste vers komt nu een suggestie van de oergeluiden
die het moeizame wentelen van de aarde door de kosmos begeleiden :
de lucht die zucht en blaast. Maar net zoals daareven geschiedt dit kosmisch gebeuren door de mensen, (wat bun weerom monumentaliteit verleent). Lucebert verwijst bier naar een belangrijk vormaspekt in het
werk van Moore, dat, aansluitend met bet constructivisme bestaat uit materie en uit ruimte de beeldhouwer breekt zijn vormen open, doorboort
ze met allerlei uithollingen, zodat de ruimte van de buitenwereld binnendringt in de vorm-ruimte van bet werk, en zij worden een.
Het zou echter verkeerd zijn dit gedicht te lezen als de loutere beschrijving van een plastisch ceuvre. Het alludeert ook op de menselijke
ademhaling als een ritmisch contact met de kosmos, voor de lezer hoorbaar in het binnenrijm en in de assonantie van de sis-klank. Wij zijn
afhankelijk van de elementen, de lucht zucht en blaast in ons, of liever
door ons. We ademen eigenlijk niet zelf. We doen er geen moeite voor.
We zijn er niet eens van bewust. Het leven is bezig in ons en we zijn
er een toevallige verschijningsvorm van. Aarde en lucht gaan voort,
door de mensen heen.
Toch is er in vergelijking met bet blinde drijven en rollen van het
eerste vers een evolutie in werking getreden. Er had kunnen staan dat
de lucht suist en bruist b y .. In plaats daarvan vinden we zucht en blaast,
4 Die Plastik des 20. Jahrhundert, Fischer Biicherei, 1958, p. 153.
5 Geciteerd in Moore, in de reeks Chefs-d'wuvre de Part, grands Sculpteurs, Hachette nr.
137, p. 2. Vergelijk nog met uitlatingen als „Landscape has been for me one of the sources
of this ernergy". "Fords H. M. o.c. p. 8 en „I've often found that by taking formal ideas
from landscape ,and putting them into my sculpture I have, as it were, related a human
figure to a mountain" in Henry Moore on sculpture, A collection of the sculptor's writings
and spoken words edited with an introduction by Philip James, Macdonald, London 1966,
p. 79. Dit werk zullen we verder aanduiden als H. Moore on sculpture.
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twee woorden die een vage suggestie brengen van bezieling, begeleidingsverschijnselen van inspanning en moeizame arbeid. De zucht meer
naar binnen gericht, drukt de aanwezigheid uit van een levendwordend
oerelement bij zichzelf ; blaast gaat naar buiten toe, is gericht, actief.
Een in vage zelfbeleving met een zucht ontwakende ether, blaast daarna
door zijn uit aarde tot vorm gerolde schepselen. De gang van zaken herinnert aan vele scheppingsmythen waar een door de ruimte zwevende
oergeest met inspanning van handen een menselijke gestalte uit klei
boetseert om ze daarna adem en ziel in te blazen 6 .
Vers 3 : „de mensen liggen traag als aarde"

Nu komt er een omwending in de opbouw : de mensen krijgen al meer
gestalte. Ze zijn naar voren geschoven in de zin ; van toevallige plaatsbepaling warden ze onderwerp, zinskern, en ze gaan nu zelf het werkwoord bepalen. Het verglijden van het statische liggen naar het dynamische traag brengt een eigenaardige geladenheid, een vitale spanning
in het beeld ; de zin is samengetrokken uit iets als by. „liggen zwaar"
en „komen traag tot leven."
Ook in het tweede deel van het vers vallen verscheidene betekenissen
samen. Bij ononplettende lectuur en in aansluiting met het beeldhouwwerk begrijpt men in de boodschap mensen + liggen + aarde, het laatste spontaan als een plaatsbepaling ; maar dan komt er een ruk aan onze
aandacht : de mensen liggen hier niet „op de aarde", maar als aarde,
zwaar en traag, zoals de aarde zwaar en traag is. Meer nog : als leidt niet
alleen een vergelijking maar ook een bepaling van gesteldheid in. De
mensen zijn aarde ; de aarde neemt vorm in ze en juist daarom, omdat
ze lichamelijk zijn, zijn ze zwaar en traag als zij : ze zijn gebonden aan
de aarde en ze liggen erop, afhankelijk van wat haar beweegt. De aa van
traag die haar echo vindt in de nog verder uitgerokken aa van aarde (verlengd v6Or de r), helpt dit moeizame lome liggen taalkundig gestalte
geven.
Vers 4 : „de mensen staan verheven als lucht"

Hier hebben de mensen zich van dit gebonden en afhankelijk liggen
plots losgemaakt ze staan. Daar zit zelfbepaling in. En ze evolueren
nog verder, het stadium van de viervoeters voorbij, tot ze rechtop zijn :
verheven als lucht. In de blije toon daarover herkennen we niet alleen
6 In de liturgie is blazen eveneens een symbool om het geestelijk leven te wekken.
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Lucebert maar ook H. Moore: „Shapes that can stand out against the
sky are something I have always liked" 7.
Wat de inhoud betreft, zijn hier weer verscheidene betekenissen verdicht : de mensen staan verheven in de lucht, maar ook zoals de lucht
verheven is, en ook verheven omdat ze lucht zijn (bepaling van gesteldheid. Verheven evolueert dan van letterlijk naar figuurlijk gebruik: de
mensen zijn gericht naar de hoogte, geestelijk verheven en waardig. De
breuk in het tijdsgebruik weerspiegelt de sprong van de mutatie. Na de
onmerkbare verglijding van liggen naar traag in o.t.t. (duratief) staan de
mensen in dit vers ineens verheven (voltooid deelwoord). Hoe die mensen daar verheven staan, of dit komt door eigen kracht (actief : ze hebben
zich verheven), of doordat iets of iemand zich met hun situatie heeft
ingelaten (passief : ze werden verheven) blijft een open vraag.
Het derde en vierde vers gaan elkaar intussen schakeren en verrijken.
Doordat twee contrasterende bepalingen van gesteldheid op het anderwerp mensen zijn betrokken, relativeren ze zich beide. De betekenis begrenst zich dan van „omdat ze aarde zijn" en „omdat ze lucht zijn" naar
voorzover ...". De mensen liggen zwaar, aan de aarde gebonden, voorzover ze aarde, d.i. stoffelijk zijn, en ze staan verheven, in de lucht en
zoals lucht, voorzover ze vervuld zijn van pneuma, geest. Door de tegenoverelkaarplaatsing worden beide adjectieven verder verrijkt met elkaars
ontkenning, zodat traag de betekenis bijkrijgt van „laag bij de grond,
zwaar, geestloos", en verheven zich vervolledigt met het omgekeerde van
traag, ni. „soepel, beweeglijk".
Het ritme van deze verzen accentueert de gedachte. Terwijl traag als
aarde moeizaam uitgerokken was, gaat hier de toon stijgen, open naar
de eindeloosheid. Intussen worden de echo's van traag, aarde en staan
chiastisch omsloten door het openende „liggen" en het afsluitende
„lucht".
Bekijken we die vier eerste verzen nu globaal dan merken we dat de
even verzen naar elkaar verwijzen en de oneven verzen eveneens maar
terwiji verzen 1 en 2 een boodschap geven over aarde + mensen, lucht
+ mensen, gaan verzen 3 en 4 in omgekeerd terugvloeiende beweging,
een boodschap geven over mensen + aarde, mensen + lucht. Aarde en
lucht houden het begrip mensen chiastisch omsloten. Ofschoon er mutaties zijn, grijpen alle schakels van de evolutie toch cirkelvormig in
elkaar. Er is geen werkelijke breuk. Opgegroeid uit aarde en lucht, blijft
voor deze zelfstandig geworden mensen de voedingsbodem toch diezelfde aarde en lucht.
7 Words by H. M., p. 93.
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Verzen 5 en 6 : „uit de moederborst groeit de zoon,
uit het vadervoorhoofd bloeit de dochter"

Hier vinden we een gelijkaardige verstrengeling van chiasme en parallellisme. De relatie tussen moeder en zoon wordt aangevuld met die
tussen vader en dochter. Er worden bier maar twee relaties genoemd,
maar door de specifieke structuur zitten er nog vier andere in de tekst
vervlochten. Qua klank gaat zoon naar vadervoorhoofd verwijzen en
beide worden omsloten door de eveneens naar elkaar verwijzende moederborst en dochter, terwijl er door de parallele opbouw toch ook een
verbinding loopt van moeder naar vader en van zoon naar dochter.
Lucebert gebruikt bier twee inversies. Normale woordorde zou zijn : de
zoon (onderwerp) groeit (werkwoord) uit de moederborst (bepaling) en
de dochter (onderwerp) bloeit (werkwoord) uit het vadervoorhoofd (bepaling) . De dichter echter structureert het zoals het evolueert. Uit de
moederborst, de oorsprong, gaat iets aan 't groeien, het krijgt gestalte
en het wordt een zoon. Uit het vadervoorhoofd bloeit iets op en het wordt
een volwassen en op Naar beurt huwbare dochter. Doordat baby- en kindertijd overgeslagen worden is dit `groeien' en `bloeien' uitgerokken over
de voltooiing van een hele generatie en beide werkwoorden omsluiten
dan ook een hele waaier van gebeurtenissen. De toekomstige mens groeit
uit de moederschoot, voedt zich daarna aan de moederborst voor zijn
fysieke groei, en verder aan het moederhart voor zijn affektieve en menselijke groei ; pas dan wordt hij, voltooid, een volwassen zoon. Het in
het midden van de zin geplaatste evolutiewoord groeien, vindt zijn beginpunt in het voorzetsel uit, wat op vleeswording en geboorte slaat,
glijdt dan over de borst, waardoor het naar de voeding gaat verwijzen
en streeft tenslotte die twee stadia voorbij om, wegglijdend over zichzelf,
uit te monden in het volwassen zoon zijn. Voorzover groeien terugwijst
naar het eerste deel van het vers heeft het een lichamelijke betekenis,
maar voorzover het vooruitwijst naar de volwassen zoon, gaat die in de
gedachtengang van de lezer wijken voor een andere. Zulk verglijden van
de betekenis binnen in een woord of uitdrukking vinden we dikwijls
bij Lucebert en het geeft een prismatische veelzijdigheid aan zijn tektst.
Die meerduidigheid past bij het werk van H. Moore, met zijn voorkeur
voor het asymmetrische en het organisch gegroeide dat hij erdoor wil
oproepen : „sculpture fully in the round has no points of view alike" 8
8 Henry Moore on sculpture, o.c. onder 5, p. 70.
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en „You must concede that a sculpture can possess more than one
meaning- 9.
Het creèren van een kind dat uit de holte van de moederborst vorm
krijgt en niet uit de moederschoot, is verder een typisch thema van Moore
dat sommige psycho-analitici verklaard hebben als een oerfantasme van
oraal-destructieve lust. In het beeld van het vaderhoofd waaruit een dochter opbloeit, ligt van de andere kant een verwijzing naar Pallas Athena,
godin van de wijsheid, die opschoot uit het hoofd van Zeus en dit geeft
het menselijk voortplantingsproces heel even weer een mythisch-monumentale allure.
De tekst is intussen weer logisch opgebouwd. De moeder, symbool van
geborgenheid, komt voor de vader, die psycho-analytisch bekeken,
opening is naar 't leven, wegwijzer naar het andere. Het ritme stijgt dan
ook van groeit naar bloeit, en van borst naar voorhoofd, van affectief
en lichamelijk groeien naar geestelijk openbloeien. In onze cultuursfeer
past het intussen wel dat het dynamische groeien op de zoon betrokken
wordt en het bloeien op de vertegenwoordigster van het schone geslacht,
de dochter, zodat dit bloeien toch ook weer jets fysisch krijgt.
Bekijken we het eerste deel van de tekst nog even globaal, dan merken
we dat hij een weinig concreter geworden is. Aarde en lucht zijn geweken voor de zichzelf bepalende mensen en dit abstrakte meervoud mensen is verder opengevallen in de zesdubbel elkaar doorkruisende relaties
tussen vader, moeder, zoon en dochter. Terwip daarnet nog aarde en
lucht zich bewogen doorheen passieve mensen, gaan de laatste bier persoonlijk en zelfstandig leven scheppen uit elkaar. Moeder, zoon, vader,
dochter, de vier polen met hun vervlochten klankecho's wentelen om de
kernwoorden groeit en bloeit en zij drukken de eindeloze verstrengeling
uit van een zichzelf bepalend mensengeslacht.
Verzen 7 en 8 : „als rivieren en oevers vochtig en droog is hun huid
als straten en kanalen staren zij in de ruimte"

De vier worden weer samengevat tot hun en zij, en brengen de tekst
stilistisch tot bloeien. De verzen zijn lang en golvend en scheppen een
in druk van weelde, door zomaar vier meervouden, zes in dubbelvorm
9 „The or;_st will sometimes start with a scribble, a piece of clay perhaps, and in the
process of working out his initial idea — the impulse that led him to start — fuller ideas
will come to him, so that the forms carved out from a piece of wood may become susceptible of interpretation say as a mother protecting her child, or as an embryo". Henry
Moore on sculpture, p. 117 of zoals de Official guide to the Tate Gallery het zegt : „He
shares with the su rrealists ...... ) the technique of metamorphosis by which several
mutually enhancing meanings are given to a single sculpture" s.d. p. 43.
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verstrengelde woorden die samen uitvloeien in de eindeloze „ruimte".
Weer denken we aan H. Moore die het lichaam beIeeft als landschap,
maar dit geometrisch-gekanaliseerde kan wel heel speciaal passen bij het
werk uit de jaren 1938-1939 waar hij gebruik maakt van touwen en
snaren 1 ° of figuren in lood giet waar het lichaam uit niet meer dan een
paar vloeiend-zware metaaltubes of -staven is opgebouwd ". Zoals het
gebruik van strakke touwen „contrasts, in its tautness, with the curvilinear contours of the mass" 12 en illustreert „the difference of the form
that is halfway between a square and a circle" 13 , zo zal ook in het gedicht
het strak gebouwde parallellisme telkens weer, maar vooral in de verzen,
bijna vierkantig in contrapunt staan met de ronde omsluitingseffecten
van het chiasme ".
De golvende dubbelvormen roepen intussen ook de beweging op van
het water, juist nu de tekst over water spreekt. De rivier, het vloeiende
element, is symbool van het leven, het bewegende. De oever is iets dat
dit levende omvat, statisch en onveranderlijk. De huid, scheidingslijn
tussen binnen en buiten, is tegelijk rivier en oever, vochtig en droog.
Deze rivier is in het volgende vers geevolueerd tot kanaal en de oever
tot straat, tekens van een verdere cultuur. De mens heeft de aarde rond
zich en de aarde die hij zelf is, bebouwd en zin gegeven, starend in de
ruimte. „Staren" is het synthesewoord voor dit alles. Deze lichamen
vloeien of voeren niet in de ruimte. Zo aliènerend is het niet. Wie
„staart" blijft ter plaatse in zijn gerichtheid naar de toekomst. Dit onveranderd staren beinvloedt met terugwerkende kracht ook de betekenis
van `straat' . In de vervlechting met lanaar heeft `straat' de betekenis
van een gerichtheid ; onder invloed van „staren", invloed die versterkt
is door een sterke klankecho, wordt „straat" terzelfdertijd iets dat ter
plaatse blijft, een vereniging van huizen om in to wonen.
Het is verder opvallend dat er staat staren „in de ruimte" en niet
staren „naar". De mens doordringt de ruimte, heeft er deel aan, hoort
er met de blik in thuis. In de aanhef zijn het aarde en lucht die zich
bewegen doorheen de mens. Hier draait het om. De mens doordringt
10 Dit spel van touwen voert H. Moore in om „its capacity for movement, which, after
all, is its function" ; Words by H. M., o.c. p. 105 „The string provokes movement of the
spectator's eye along its length and thereby increases his awareness of the space within the
sculpture". D. Silvester in de kataloog van de tentoonstelling H. Moore in de Tate Gallery,
aangehaald bij H. READ, o.c. onder 2, p. 122.
11 Zodat „the material outlines the volume rather than occupies it", H. READ, o.c. onder 2,
p. 125.
12 D. SILVESTER geciteerd in o.c. onder 2, p. 121.
13 Words by H. Moore, o.c. p. 105.
14 „I've always had a liking for squareness. The squareness of a right angle is a very
vigorous action". Words by H. Moore, o.c. p. 55.
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de ruimte ; hij doorpeilt ze met zijn geestelijk weten en zijn cultuurscheppende gerichtheid.
Naar klank en betekenis heeft de begrensde „huid" aldus haar polaire
echo gevonden in de onbegrensde „ruimte". „Ruimte", daar loopt de
zesdubbel stijgende golfslag van deze verzen in uit. Met een andere
woordorde als by. „ze staren in de ruimte als straten en kanalen", zou
de ruimte omsloten, minder wijds zijn geweest ; nu is ze, v6Or ze uitgesproken werd, al hoorbaar geworden in de wijde open aa-klanken van
„straat", „kanaal" en „staren".
„Ruimte", dit is een abstrakt woord, een geordend begrip. Drukten
de eerste verzen nog een beetje de chaos uit van blind rollende elementen, hier heeft de kosmos zich gestructureerd, hij is doordringbaar geworden en herverschijnt als logos. Opvallend is weer de vervlechting van
klank en betekenis ; de helder vloeiende a + 1 van „als" vindt haar echo
in „kanaal", terwiji de steviger klanken van de stilstaande straat terugkeren in „staren". Op semantisch vlak loopt er een lijn van „rivier" naar
„kanaaP en ze omsluiten samen de beperktere „oever" en „straat".
Verzen 9 en 10 : „hun huis is hun adem

hun gebaren zijn tuinen"

De lichamelijke „adem" en „gebaren" zijn omsloten door het bewoonbare „huis" en „tuin". De adem is het levensprincipe, onze opslagplaats
van energie, we leven er al onze emoties in uit, we komen erin tot rust,
of, zoals Lucebert het zegt : hij is ons huis. Deze zin herneemt de gedachte van het tweede vers : „Het is de lucht die...- Het gaat om dezelfde luck, maar nu is hij adem geworden, verpersoonlijkt, bewoond.
De zinsbouw van het vers is een beetje misleidend. Hun huis is... :
men leest dit spontaan als een onderwerp plus een werkwoord ; als we
aan het eind van de zin zijn beland, moeten we dan wel even ajusteren :
„Hun huis" blijkt gezegde te zijn en „adem" is onderwerp. Deze onverwachte inversie wekt, weer eens, de bezinnende aandacht van de lezer,
maar heeft ook een stilistische waarde ; er komt een klemtoon te liggen
op het naar voren geschoven woord : „Hun huis is hun adem", wOnen
doen ze in hun adem. Die adem is ook niet zomaar een huis, nee, maar
'hun', blijvend, essentieel : ze nemen het overal mee.
„Hun huis is hun adem". Dit past weer bij de monumentaliteit van het
beeldhouwwerk van H. Moore. Zijn figuren horen thuis in de kosmos,
hun enige huis zijn hun holten, hun ritmische doorbreking van de omringende lucht. Of, zoals H. Moore zelf het heeft gezegd : „Sculpture
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is an art of the open-air. Daylight, sunlight is necessary to it, and for me
its best setting and complement is nature. I would rather have a piece
of my sculpture put in a landscape, almost any lanscape, than in, or on,
the most beautiful building I know" ". Intussen moet onze eerste spantane lectuur met „huis" als onderwerp misschien niet helemaal weggegooid worden. Hun huis, hun lichaam is adem, bestaat uit adem, uit
niets dan holte, overgave en osmose.
Hun gebaren zijn tuinen. Het ritme stijgt ; het onderwerp is nu onbetwistbaar vooraan. De aa van „adem" is overgevloeid in het nog meer
geopende „gebaar". Van bet enige, onvervangbare „huis" bloeit de
tekst open in een meervoud van „tuinen". Een tuin is jets dat open is
naar de zon, de wolken, de regen. Er is communicatie met de kosmos, er
groeien planten en bloemen. Terwiji de adem naar binnen was gericht,
is een gebaar naar buiten gericht. We drukken er onszelf in uit, we reiken ermee naar de andere, we bloeien ermee open in de wereld.
En zo is het eindpunt van de evolutie bereikt. Het liggen dat overgegleden was tot traag in beweging komen, met een sprang geèvolueerd
was tot staan, tot rechtop staan en verheven, en een peilend staren in de
ruimte, is nu nog verder gee'volueerd tot een geestelijk geleid handelen.
Aileen de mens stelt gebaren. Zij zijn zinvol, doordacht, een bloeiend
teken van intersubjectief contact. De mensen groeien en bloeien niet
alleen uit elkaar, ze bloeien ook naar elkaar toe. Ze maken met de weelde
van hun gebaren het samenzijn tot een tuin, zoals ook in de beeldhouwwerken van H. Moore de gebaren van de personages holten en tuinachtige doorkijkjes geven op het omringende landschap om het te humaniseren.
Verzen 11 en 12 : „zij gaan schuil

en zij zijn vrij"

Na de weelde van de kleurige ruimtebeelden, opgestapelde dubbelvormen en meervouden zijn deze verzen wel uiterst abstract en ingegrensd.
In „zij gaan schuil" is zelfs de bepaling weggekapt. Men moet toch
schuil gaan achter iets of ander jets. Dit wordt bier gewoon weggelaten ;
zo moet de lezer wel even bezinnen en hij wordt vanzelf teruggevoerd
naar het onderwerp zij. Als deze mensen schuilgaan, kan het alleen maar
zijn in hun eigen wezen, in hun osmose met de kosmos.
Deze verzen die een soort synthese brengen, worden verbonden met
een voegwoord en, het enige in dit gedicht. Dit eindelijke verbindings15 Notes on sculpture. Catalogue of the exhibition of H. Moore at The Tate Gallery,
1951.
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woord laat de twee polaire elementen die heel de tekst door elkaar hebben afgewisseld, tenslotte harmonisch in elkaar vloeien. Er komt voor
de lezer een gevoel van logische en ritmische afronding. Er is een eindpunt.
Toch blijft de beweging open naar de eindeloosheid. Vrii komt het
laatste. Als de verzen andersom hadden gestaan ; zij zijn vrij en zij gaan
schuil, zou dit in tegenspraak geweest zijn met de opbouw en toon van
het hele gedicht. „Zij gaan schuil" completeert de inhoud van de oneven
verzen : „de aarde, de moeder, het huis, de huid" ; „Zij zijn vrij" daarentegen sluit aan bij de even verzen, de gebaren die open zijn als tuinen,
de blik die gericht is in de ruimte.
Tussen de dooreenvlechting van ui en aa : huid, straten, kanalen,
ruimte, huis, adem, gebaren, tuinen, gaan, schuil ; is stilaan als nieuwe
klank de ij verschenen, om plots rijkelijk open te bloeien in een drievoudige zij zijn vrij. Niet „ze", maar „zij". De sterke klemtonen bereiken een dynamisch enthousiasme, maar dat heel vast in toom gehouden
is door de synthetiserende „en" en door het strakke parallellisme met
het vorige vers : zij gaan schuil ; zij zijn vrij. In de spanning tussen die
twee ligt de ware werkelijkheid van de mensen begrepen.
De klanken weerspiegelen de gedachte. Schuil bevat een geronde klank
binnen een gesloten lettergreep. Als er by. i.p.v. „gaan schuil" gestaan
had „zij zijn veilig", was dit veel minder omsloten, minder geborgen
geweest. Vrij daartegenover is het laatste woord van de strafe. De altijd
sterker wordende echo en het wit onmiddellijk daarna laten dit vrijzijn
verder en verder de ruimte openstuwen.
De woordkeuze past daarbij. „Gaan" (dynamisch) verglijdt in „schuil"
(statisch), waarna „zijn" (statisch) weer openglijdt naar „vrij" (dynamisch). Deze, weer eens, opduikende spanning tussen statisch en dynamisch verhoogt de levenskracht van de mensen zowel als van de tekst,
terwiji het korter worden van de verzen een ingehouden geladenheid
geeft. Wat ze verliezen aan volume winnen ze aan intensiteit, en dit
juist terwij1 er een soort afronding komt, in abstracte taal. De opstapeling, de dubbelvormen, de meervouden, de bloeiende beeldspraak, het
wordt weer ingeriemd voor een intellectuele synthese in filosofische
termen. Het merkwaardige is dat juist het vrij zijn zich uitdrukt in zulk
ingesnoerd ritme ; ware vrijheid gaat pas open in de beheersing.
Verzen 13 tot 15 :

„het is de aarde die drijft en rolt
het is de lucht die zucht en blaast
door de mensen"
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Na de pauze, de plotse holte in het taalcorpus van dit gedicht, verschijnt bier opnieuw de aanhef. Zulke herhaling geeft een soort vereeuwiging. Hoe de wereld ook evolueert, het is de drijfkracht van de
elementen die alles richt, zij is energiebron en eindpunt. Maar zij draagt
ook de evolutie in haar schoot en zal wat uit haar geboren wordt, niet
uitwissen.
Eigenaardig is dat het nu juist de klank van het synthesewoord vrij is
die het geluid van de kosmische beweging opnieuw naar voren heeft
geroepen. Als het vrij-zijn zich ontlaadt en verslapt, valt men vanzelf
terug op de diepere voedingsbodem, de drijvende oerkrachten van het
heelal. Het beklemtonende gallicisme waar we het vroeger over gehad
hebben, krijgt bier zijn voile betekenis. Waar is de oerdynamiek van dit
alles, de bron van deze evolutie ? Nergens anders dan in de geladenheid
van de kosmos : Het is de aarde die drijit. Doordat er geen lijdend voorwerp of bepaling voigt, kan drijven zowel overgankelijk zijn (de aarde
zet alles in beweging) als onovergankelijk (ze is zelf kosmisch bewogen) . De toon is intussen van bet heel hoge en open „vrij", ineens veel
dieper teruggevallen op de zware „aarde" en de ritmische beweging
wordt blinder naarmate de herhaling zich bijna mechanisch vervolledigt ".
Toch is het slot niet helemaal hetzelfde als het begin. De golvende
bewegingen van aarde en lucht lopen niet meer los van elkaar ; ze structureren zich, ook ritmisch, ze houden zich in en vallen samen in het zeer
ingesnoerde vers dat tevens slotakkoord is : door de mensen. Aarde en
lucht, stof en geest hebben zich verstrengeld om een synthese te vinden
in de zelfstandig geworden maar nog altijd door deze oerkrachten gedragen mensen.
Doordat het laatste vers aanmerkelijk korter is valt er een ingehouden
stilte, die de toekomst opent over het eindpunt been. En intussen zal het
slotvers door de mensen dat een ritmische echo is op dat andere korte
slotvers : zij zijn vrj zich voor de lezer verdiepen tot een nieuwe betekenis ; van de vroegere plaatsbepaling wordt het nu handelend voorwerp : dankzij de mensen leidt de kosmische evolutie ergens been. De
mensen, als onmisbare schakel, hebben aarde en lucht zinvol verbonden
in de beleving van bun vrijzijn.

16 Evengoed als het woord „vrij" een kenbegrip is in de teksten van H. Moore, behoort
ook deze terugval tot de essentie van zijn plastisch (tuvre. Schrijft deze beeldhouwer immers
niet over zijn King and Queen e.a., hoe dit werk bevat „a mixture of primitive kingship
and a kind of animal, Pan-Like quality", H. Moore on sculpture, o.c. onder 5, p. 246.
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SYNTHESE

Laten we de tekst nu even globaal bekijken. In het begin van deze
bespreking hebben we gezegd dat bier voortdurend tegenstellingen met
elkaar worden verbonden. We kunnen dit nu verbeteren. Het is telkens
dezelfde tegenstelling die terugkeert en de beide polen worden niet alleen
met elkaar verbonden, maar in al bun aspecten met elkaar vervlochten.
De oneven verzen werken de gedachte uit van de tellurische verbondenheid, die geborgenheid is, maar ook passiviteit.
Er loopt een semantische draad van aarde naar liggen, van moeder
naar borst, over huid en huis naar schuil. De even verzen daarentegen,
die afrondende echoverzen zijn, doorkruisen deze eerste reeks betekenissen met een gedachte aan ruimte en vrijheid, zelfbepaling en activiteit :
er loopt een tweede semantische draad van lucht naar adem, van verheven
naar voorhoofd en vader over ruimte, gebaar, van staan naar gaan en vrij.
Verstrengeling en polariteit zijn de structuurprincipes van al wat bestaat in het heelal. De twee begrippenreeksen worden onlosmakelijk vervlochten, ja dikwijls trekken ze zich samen in een en dezelfde uitdrukking. En deze verstrengeling naar de inhoud weerspiegelt zich in een
uiterst verstrengelde vorm. Klank, ritme, woordkeuze, beeld, zinsbouw
en inhoud, alle bevatten polaire elementen, die in chiasme en parallellisme naar elkaar verwijzen en elkaar doorkruisen. Het chiasme en de polariteit brengen, om het met een wending van H. Moore te zeggen, een
„gespannen energie", terwiji dubbelvormen en parallellisme „de geledingen soepel in elkaar laten vervloeien" ". Het pulserende ritme dat
aldus in de tekst ontstaat weerspiegelt het „ritme" van het leven zelf,
om nog maar eens een motiefwoord uit de teksten van H. Moore te
gebruiken. Maar deze verstrengeling loopt, zoals ik heb aangetoond,
ergens heen. Dit levensritme is in evolutie. Van de moeizame beweging
der elementen naar een geleidelijke maar nog altijd in de kosmische oerkrachten gewortelde spiritualisering van mens en aarde.
Dit gedicht is net als het werk van H. Moore humanistisch, niet alleen
„in the sense that his work is intimately related to the human figure, but
also in the wider sense of a man who has an acute awareness of the vital
process itself" 18 . Het is „not a decoration to life – but an expression of
the significance of life, a stimulation to greater effort in living" 19.
17 „Bones have marvellous structural strength and hard tenseness of form, subtle transition of one shape into the next. (...) Trees (free trunks) show principles of growth and
strength of joints, with easy passing of one section into the next". Id., p. 70.
18 HERBERT READ, Henry Moore, o.c. onder 2, p. 257.
19 H. Moore ou sculpture, o.c. onder 5, p. 73.
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De sculpturale opvattingen van Henry Moore en Luceberts stijl
Dit gedicht is opgenomen in de bundel De getekende naam, waar
Lucebert ook andere plastische kunstenaars voor het voetlicht brengt :
Brancusi, Arp, Miro, Klee, Langeweg. In een latere bundel komen daar
nog bij Zadkine en Ernst, en als buitenbeentje is er de heel wat oudere
maar aan het surrealisme verwante Rousseau le douanier. leder voelt
zo ongeveer wat Lucebert in de dichterlijke identificatie met juist deze
schilders en beeldhouwers heeft gezocht. Laat ik me in dit opstel beperken tot Brancusi, Arp en Moore. Brancusi wordt vandaag aanvaard
als de grondlegger en de grootste meester van de abstracte, niet de nonfiguratieve kunst. Toen het cubisme en het primitivisme de weg hadden
gebaand voor de creatieve autonomie van de kunstenaar kwam men als
vanzelf tot de zuiver constructieve vorm. Brancusi en Arp verheerlijken
de eenvoud van een natuurlijk gegroeide vormschoonheid waarin de
organisch onbewust evoluerende levensmachten zich openbaren.
Als Brancusi de opdracht heeft gekregen voor het grafmonument van
een echtpaar maakt hij, naar hij zelf zegt „niets wat op het echtpaar
geleek, maar iets dat leek op alle paren die elkaar bemind hebben op
aarde" en Arp schept afgeronde vormen, die, zonder dat zij de natuur
nabootsen er toch toe schijnen te behoren.
Ook het oeuvre van H. Moore vertrekt van deze instelling. De inspiratie van de beeldhouwer moet voor hem komen „as always from nature
and the world around him, from which he learns such principles as balance, rhythm, organic growth of life, attraction and repulsion, harmony
and contrast" ". Hij ziet het als de taak van de kunstenaar om „turn an
inert block into a composition which has a full form-existence, with
masses of varied size and section conceived in their air-surrounded entirity, stressing and straining, thrusting and opposing each other in spatial relationship – being static, in the sense that the centre of gravity
lies within the base – (and does not seem to be falling over or moving off
its base) – and yet having an alert dynamic tension between its parts" 21.
Net zoals Moore de voorwerpen uit de natuur bestudeert in bun geledingen, geboeid wordt door beenderen, om wat hij noemt hun „sublieme
structurele kracht" of hun „sterke gespannen vorm", of door bomen
waarin hij „de groeiprincipes der natuur waarneemt", „de kracht der
geledingen en de soepele manier waarop zij in elkaar overgaan" 22 , zo zal
ook Lucebert zijn literaire tekst organisch-constructivistisch opbouwen,
20
21

Id ., p . 57.
Id., p. 69/70.

22 Zie voetnoot 17.
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openbreken, uitbouwen, en weer dichten in een afwisselende struktuur
van analyse en synthese.
Het gedicht vertrekt van de abstracte elementen aarde en lucht, glijdt
dan over de nog altijd abstracte mensen, breekt daarna open in het zesvoudige netwerk van relaties tussen een nog altijd veralgemeend genomen vader, moeder, zoon, dochter. Tot de tekst plots beeldender wordt,
aanschouwelijker : de vier polen van deze relaties vinden hun ritmische
echo in een viervoudig concretiserend beeld : rivieren, oevers, straten en
kanalen, waarna zij langs de samenvattende voornaamwoorden hun en
zij stilaan weer verglijden in het abstracte collectief mensen.
Het menselijk lichaam dat Lucebert, analoog aan Moore, in zijn ondeelbaarheid vernietigt, openbreekt in zelfstandig genomen abstracta
zoals borst en voorhoofd, wordt daarna weer enigszins tot een geheel
gemaakt langs de bezittelijke constructies hun huid, hun adem, hun gebaren. De aarde breekt hij eveneens open in rivieren en oevers, straten
en kanalen, huis en tuin, waarna hij die alle samenvattend weer structureert tot de logos ruimte, net zoals de elementen moeder, huid, huis,
samengetrokken worden in het begrip schuilgaan terwiji vader, voorhoofd, gebaar en tuin zich verdiepen tot het abstract-synthetiserende
begrip van het vrij-zijn.
Ook de chiastische opbouw met zijn omsluitend effect brengt een
reeks structuraties die wel herinnert aan de holtescheppingen van de
beeldhouwer, zijn door elkaar gevlochten constructies van inwendige
en uitwendige vorm, zijn creatie van „een inwendig labyrinth vol bewegingen en tegenbewegingen" ".
In samenhang met deze analytisch-synthetische gerichtheid verschijnt
er in dit gedicht Moore ook een groot overwicht aan zelfstandige naamwoorden. Zowel de kosmos als het menselijk bestaan worden archetypisch beleefd in niet minder dan acht abstracte zelfstandige naamwoorden : de aarde, de lucht, de mensen, de moederborst, enz.Er komen bijna
aeen bijvoeglijke naamwoorden voor en als Lucebert er dan toch een
gebruikt, drukt het geen toevallige gemeenschap uit maar iets begripsmatigs, essentieels („vochtig en droog is hun huid," „zij zijn vrij.").
Er zijn ook bijna geen werkwoorden buiten het uiterst gedepouilleerde
„zijn" : het is de aarde, het is de lucht, hun huis is bun adem, hun gebaren zijn tuinen. Zowel als in de overvloed aan zelfstandige naamwoorden drukt zich hierin uit het noemen van de dingen. Lucebert wil het
bestaande in zijn essentie raken. Niet hoe aarde en lucht er uitzien maar
wat zij zijn, hun wezenheid.
23 j. P. HODIN, Moore, Allest de Lange, Amsterdam 1956, p. 9.
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Het zelfstandig naamwoord nu is de meest primitieve woordsoort,
die welke we het eerst verwerven en het laatst verliezen. Het is in dit
verband misschien interessant om te weten dat bij bepaalde soorten
krankzinnigheid waar de zieke meer en meer van de werkelijkheid en
in samenhang daarmee ook van de taal vervreemdt, eerst de adjectieven
wegvallen, en de eigennamen, daarna de werkwoorden, en het laatst
van al de zelfstandige naamwoorden.
Het zelfstandig naamwoord verwijst naar de dingen in bun naakte
wezenheid ; het is ons primitiefste geestelijk bezit. Net zoals H. Moore
zijn werken betitelt met zeer algemene substantieven zoals Vormen,
Staande figuur, Liggende figuur, of Familiegroep, zo ook verkiest Lucebert het volkomen van alle bijkomstigheden ontdane zelfstandige naamwoord, gevuld met alleen maar zijnsvolheid, en daardoor krijgt Luceberts
gedicht, net als het werk van H. Moore, „een spirituele vitaliteit die intenser is en dieper reikt dan de zintuigelijke" ".
De titel die Lucebert aan dit gedicht gegeven heeft, ligt volkomen in
de lijn. Lucebert zegt gewoon Moore : het gaat om het verschijnsel
Moore, het begrip Moore, het veelvuldig beeldhouwwerk dat onder de
soortnaam Moore thuishoort, en niet het individu Henry dat toevallig
en concreet ergens heeft geleefd.
Dit gedicht in Luceberts ceuvre
Dit vers waar Lucebert in een soort intuitieve identificatie taalkundig
gestalte geeft aan een plastisch oeuvre hoort thuis in de bundel De getekende naam, gepubliceerd na De analfabetische naam en De welbespraakte slaap. In elk van deze titels lezen we een afkeer van een taalkundigschools gestructureerde spraak, een heimwee naar de oertoestand waar
onze psyche zich uitdrukt in beelden en symbolen, analfabetisch, v(561
de regels van een aangeleerd taalgebruik de spontane creativiteit hebben
gedood.
De getekende naam : de titel laat weer eens zien dat het bier niet gaat
om de individuen Constantin Brancusi, Hans Arp, Henry Moore, maar
om een plastisch ceuvre dat zich zo persoonlijk heeft geopenbaard dat
het een begrip geworden is, een plastisch getekende naam.
De titel kan op nog een tweede manier verklaard worden : de dichter
24 „For me a work must have a vitality of its own". Hij wil dat het werk heeft „a
spiritual vitality which for me is more moving and goes deeper than the senses", H. Moore
on sculpture, o.c., p. 72. „Abstract qualities of design are essential to the value of a work,
but to me of equal importance is the psychological, human element. If both abstract and
human element are welded together in a work, it must have a fuller, deeper meaning". Id.,
p. 72.
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wil geen mededelingen of ontboezemingen neerschrijven over de indruk
die Moore op hem maakt, maar wel een reeks woorden en klanken neerleggen die in het lijnenspel van hun verwijzingen naar elkaar en naar
het geheel het verschijnsel Moore, dit begrip, deze naam Moore uittekenen.
En tenslotte : in de verrassende poging van de titel om twee uiteenliggende begrippen met elkaar in verband to brengen ; getekend hoort
thuis in de wereld van de plastische vormgeving, naam in de wereld van
de taal, lezen we de spanning of die men ook in de artistieke carriere
van Lucebert herkent.
L. SCHEER
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IN MARGINE
OVER CALVINIST1SCH BlIBELS EPOS ALS GENRE-AANDUIDING
Kritische aantekeningen bij een dissertatie

„Met dat alles zal de naam dezer voortreffelijke vrouw nog door het late nageslacht met eerbied genoemd worden, haar dichtwerk in ieders handen blijven
en haar roem, door de hand des tijds met het merk der echtheid gestempeld, bij
volgende geslachten voortduren”, schreef Witsen Geysbeek in 1823 in zijn
biografisch woordenboek 1 met betrekking tot Lucretia Wilhelmina van Merken
(1721-1789). 't Kan verkeren : de roem der ems gevierde dichteres is vergaan,
haar dichtwerk – met uitzondering van haar psalmberijmingen ligt nog slechts
in de handen van in de achttiende eeuw geinteresseerde literatuurhistorici, en
haar naam wordt zelden meer genoemd.
Afgezien van een bijdrage aan het Boeket voor Betje en Aagje 2 is er aan leven
en werk van Lucretia Wilhelmina van Merken voor het laatst uitvoerig aandacht
besteed in 1930. Prof. Dr. J. Wille publiceerde toen een opstel onder de titel
De Leerschool van Lucretia Wilhelmina; het werd in 1963 herdrukt in zijn
Literair-historische Opstellen 3 . In dit artikel, dat veel gegevens bevat over de
artistieke relaties van de dichteres, worden o.m. de omstandigheden gereleveerd
die van invloed geweest zijn op het ontstaan van het in 1761 verschenen leerdicht
Het Nut der Tegenspoeden, en wordt gewezen op de betekenis van Van Merken
als lyrisch auteur.
Hoe weinig succes Wille's „poging tot eerherstel" zo mogen we zijn opstel
gerust noemen gehad heeft, blijkt duidelijk in het handboek van Knuvelder.
Is in oudere handboeken de aandacht die aan het werk van Lucretia van Merken
geschonken wordt, min of meer evenredig aan de waarde die haar tijdgenoten
eraan toekenden, Knuvelder kent haar slechts als rivaal van Hoogvliet door haar
bijbels gedicht David (1767). Aan het slot van het hoofdstuk over de epische
dichtkunst in de achttiende eeuw schrijft hij :
Niet ten onrechte hebben tijdgenoot en nageslacht aan Hoogvliets bijbels gedicht 4
de erepalm uitgereikt, al werd hem die vaak betwist ; naar het oordeel der
tijdgenoten allereerst door Dirk Smits bijbels gedicht israels Baalfegorsdienst of
1 P. G. WITSEN GEYSBEEK, Biographisch, anthologisch en critisch Woordenboek der Nederduitsche Dichters (Amsterdam 1821-1827), deel IV, blz. 401.
Aagje
2 H. A. HOWELEIt, Betje Wolff en Lucretia van Merken. In : Boeket voor Betje
(Amsterdam-Antwerpen 1954), blz. 73-109.
3 J. \VILLE, Literair-historische Opstellen (Zwolle 1963), blz. 202-249, waar het is overgenomen uit Wetenschappelijke Bijdragen, aangeboden door hoogleeraren der Vrije Universiteit ter gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan (Amsterdam 1930), biz. 129-174.
4 Bedoeld is Abraham de Aartsvader.
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gestrafte wellust, dat echter minder groat van verbeeldingskracht is dan Hoogvliets
werk, zij het dat Smits een welluidend en muzikaal vers schrijft ; vervolgens door
Lucretia Wilhelmina van Merken, toen zij in 1767 zo ongeveer de stoet sloot met
het calvinistisch bijbels epos David, een dichtwerk in twaalf boeken. Velen van
haar tijdgenoten stelden dit werk boven dat van Hoogvliet, en wel om de
deugdelijke reden, dat Lucretia van Merken geen uitvoerige dichterlijke, Mies
behandelende levensbeschrijving vervaardigde, maar zich concentreerde op het
tijdperk van Davids koninklijke regering, waardoor het inderdaad meer de indruk
van heldendicht wekt. Aan de andere zijde echter, is Lucretia van Merken weinig
vindingrijk en weinig dichterlijk in haar verskunst 5.

Wat Knuvelder over de verskunst van David opmerkt, is misschien juist
nader onderzoek, zal het moeten leren en mogelijk is die kwalificatie geheel of
ten dele van toepassing op al het epische en didactische werk van Van Merken,
alsmede op haar drama's. Ze geldt beslist niet ten aanzien van haar lyrische
gedichten, waarvan er een aantal tot het schoonste behoren dat de achttiende eeuw
aan lyriek heeft voortgebracht. Waarschijnlijk is het oordeel van Knuvelder over
de versificatie van David niet gebaseerd op eigen lectuur van het gedicht. Wat
over de inhoud van het dichtstuk wordt medegedeeld, is nl. geheel onjuist : het
werk handelt niet over het tijdperk van Davids koningschap, maar over dat van
de vervolging door Saul.
II

Het lange epische gedicht over een bijbelse persoon behoort tot de weinig
onderzochte literaire genres. Het belangrijkste boek over het onderwerp is van
de hand van R. A. Sayce : The French Biblical Epic in the Seventeenth Century
(Oxford 1955). Voor de Nederlandse literatuur heeft Prof. Dr. W. A. P. Smit
met het onderzoek een begin gemaakt in een tweetal artikelen 6 . H. M. J. van
Galen heeft van deze publicaties, inzonderheid van die van Smit, gebruik gemaakt
voor zijn dissertatie over de grote bijbelse gedichten van Joan de Haes 7 . Hoofdstuk II daarvan is gewijd aan het genre. Het behandelt de stof- en de vormelementen van het epos, alsmede de invloed van Tasso en Vondel op de eposvorm ; tevens worden enkele andere gedichten 8 aan de eisen van het heldendicht
getoetst. Van Galen onderscheidt ,binnen het genre van het lange gedicht over
een bijbelse persoon het bijbelse epos, de bijbelse hymne, het bijbels half-epos,
5 G. KNUVELDER, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde, vijfde druk,
deel II ('s-Hertogenbosch 1971), blz. 538,
6 W. A. P. SMIT, La Vogue de Pepopee biblique dans les Pays-Bas au XVIIIe siècle, in
Etudei Germaniques XIX-1964, blz. 337-348, herdrukt in : W. A. P. SMIT, Twaalf Studies
(Zwolle 1968), blz. 99-111.
W. A. P. SMIT, Vondel en het Epos, in ; De Nieuwe Taalgids LIX-1966, blz. 405-418.
7 H. M. J. VAN GALEN, De grote bzjbelse gedichten van Joan de Haes (1685-1723), diss.
Leiden (z.p., z.j.).
8 t.w. : VONDEL, Joannes de Boetgezant ; PETRUS RABUS, De Kruis-held, ofte het Leven
van den Apostel Paulus ; ARNOLD HOUBRAKEN en JAN VAN HOOGSTRATEN, De Kruisheld,
of het Leven van den grooten Apostel Paulus, Leeraer der Heidenen ; KOENRAAT DROSTE,
Het Leven van den Koning en Propheet David.
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de dichterlijke levensbeschrijving van een bijbelse persoon en het calvinistisch
bijbels epos 9.
De term „calvinistisch bijbels epos" is, als ik het wel heb, door Van Galen zelf
bedacht. Hij verstaat eronder : „een werk dat aan alle eposeisen voldoet, voorzover dat niet in strijd is met de eerbied voor de bijbeltekst en met de renaissancistische eis van welvoeglijkheid volgens calvinistische interpretatie" . Door het
in een adem te noemen met andere vertegenwoordigers van het genre der grate
gedichten over een bijbelse persoon wekt hij de indruk dat dat „calvinistische
bijbelse epos" zoveel van het „gewone" bijbelse heldendicht afwijkt, dat het
daarvan duidelijk onderscheiden moet worden. Het is zeer waarschijnlijk, dat hij
niet de bedoeling gehad heeft, die indruk teweeg te brengen. Op blz. 83 van
zijn dissertatie schrijft hij nl. : „Het calvinistische bijbelse epos is niet zuiver
Vergiliaans, Tassoniaans of Vondeliaans. Het is echter wel een echt renaissancistisch epos. Aan de houding van de calvinistische eposschrijvers ligt nl. de
renaissancistische eis van welvoeglijkheid ten grondslag." Tevoren had hij reeds
beweerd : „Berust het afwijken van de voorschriften in een bepaald werk
sluitend op een calvinistische interpretatie van de welvoeglijkheid, die neerkwam
op een bijna angstvallige eerbied voor de bijbeltekst, dan is er m.i. geen, reden
aanwezig am het de benaming heldendicht te onthouden." 11
Prof. Dr. L. Roose heeft in Spiegel der Letteren Van Galen's proefschrift met
veel waardering besproken. Hij kent aan het bock echter teveel betekenis toe als
hij schrijft : „Hoofdstuk II geeft niet alleen een antwoord op de vraag hoe Judas
en Jonas zich tot het genre van het bijbelse epos verhouden, maar lost dergelijke
vraag, door onderzoek van „het grootse" en van andere elementen van de eposstof
en ook door analyse van vormelementen, ook op voor alle grate bijbelse gedichten

die tussen 1662 en 1723 in Nederland geschreven zijn." 12 Dat Van Galen de

plaats van Judas de Verrader en Jonas de Boetgezant binnen het genre van de
lange gedichten over een bijbelse persoon juist bepaald heeft, acht ik aannemelijk,
maar dat hij de vraag naar de verhouding van de overige gelijksoortige gedichten
uit de genoemde periode tot het genre van het bijbelse heldendicht eveneens
opgelost heeft, lijkt mij een constatering die niet door de feiten gestaafd wordt.
Van Galen heeft nl. het genre van die werken (met uitzondering van Vondels
Joannes de Boetgezant en de beide gedichten van De Haes) hoofdzakelijk bepaald
aan de hand van de vormelementen. De elementen van de stof kunnen echter
niet buiten beschouwing gelaten warden, als men wil vaststellen of een werk
tot een bepaald genre gerekend moet worden.
Mijn aandacht is vooral getrokken door wat Van Galen meedeelt over Het
Leven van den Koning en, Propheet David door Koenraat Droste. Prof. Smit
9 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 47, en G. KNUVELDER, Handboek tot de Geschiedenis
der Nederlandse Letterkunde, vijfde druk, deel II ('s-Hertogenbosch 1971), blz. 536, welke
bladzijde van de hand van Van Galen is.
10

G. KNUVELDER, a.w.,

blz. 536.

11 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 51.
12 Spiegel der Letteren XIII (1970-1971), blz. 159.
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heeft dit werk gekarakteriseerd als „mise en vers du texte sacre" tenderend naar
een half-epos 13 . Van Galen beschouwt het als een echt renaissancistisch heldendicht, een „calvinistisch bijbels epos" 14. Het verschil is wel erg groot. Naar het
antwoord op de vraag welke van de beide aanduidingen juist is of het dichtst de
waarheid nadert, wil ik hier niet zoeken. Wel wil ik opmerken, dat ik van het
eposkarakter van Droste's gedicht niet overtuigd ben. Het is mij nl. opgevallen,
dat Van Galen, voor wat de vormelementen betreft, weinig verschil geconstateerd
heeft tussen het werk van Droste en De Kruis-held van Petrus Rabus, dat hij een
bijbelse hymne noemt. Hij vermeldt de vormkenmerken van De Kruis-held op
blz. 72, die van Droste's David op blz. 75 van zijn boek. 1k zet ze hier duidelijkheidshalve naast elkaar.
De Kruis-held

Het Leven van ...... David

– Er is geen propositio.
- Een echte invocatio ontbreekt.
– De descriptio loci en de presentatie van
de vijand van de held ontbreken.
– Het werk is niet ingedeeld in boeken of
zangen.
– Het verhaal is in chronologische volgorde
verteld en begint niet in medias res.
– Van de mogelijkheid om variatie aan te
brengen is nauwelijks gebruik gemaakt.
– De eenheid van tijd ontbreekt.

– Er is een klassieke propositio.
– Er is een echt klassieke invocatio.
– De descriptio loci en de presentatie van
de vijand van de held ontbreken.
- Het werk bestaat uit vier boeken deze
indeling is moeilijk te verdedigen.
– Het verhaal is in chronologische volgorde
verteld en begint bij het begin.
– Er zijn nauwelijks pogingen gedaan om
variatie aan te brengen.
– Met de eis van eenheid van tijd is geen
rekening gehouden.
– Uit eerbied voor het bijbelverhaal is er
geen „action simple".
– Het gedicht is geschreven in alexandrijnen
en heeft gepaard rijm.

- Aan de eis van „une action simple" kon
niet voldaan worden.
– Het gedicht is geschreven in regels van
vijf jamben en heeft omarmend rijm.

Dit overzicht laat zien, dat het werk van Rabus aan geen enkel voorschrift voor
de vorm van een model-epos voldoet en dat het gedicht van Droste formeel
slechts met betrekking tot propositie, invocatie en versificatie aan de eisen
beantwoordt 15 . De conclusie ligt, dunkt me, voor de hand : het heeft er de
schijn van, dat Het Leven van den Koning en Propheet David evenrnin een
heldendicht is als De Kruis-held van Rabus.
Over de wijze waarop Droste de stof voor zijn gedicht behandeld heeft,
vermeldt Van Galen weinig of niets. Enerzijds is dat te begrijpen : voorwerp van
zijn onderzoek waren de gedichten van De Haes. Anderzijds moet het echter
betreurd worden, omdat de bepaling van de plaats die het werk binnen het
kader van het lange gedicht over een bijbelse persoon inneemt, nu onvoldoende
gemotiveerd is. Droste's werk wordt ons voorgesteld als specimen van „het
13 w. A. P. SMIT, La Vogue ..., in Twaalf Studies, biz. 107.
14 H. M.
J. VAN GALEN , a.w., blz. 83.
15 VAN GALEN vermeldt de vormvoorschriften van het model-epos op blz. 68-69.
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bijbels epos, zoals dat zich na Tasso en Vondel ontwikkeld had in protestantse
kringen" 16 . Dat het dat is, is niet overtuigend aangetoond.
III
Bij het beantwoorden van de vraag of een bepaald werk tot het genre van het
heldendicht gerekend moet worden, hanteert Van Galen als criterium : „voldoet
het werk aan de eposwetten van die bepaalde tijd en van dat bepaalde milieu ?"
Naar die maatstaf gemeten, zouden Het Leven van den Koning en Pro pheet
David van Droste (volgens Van Galen) en David van Lucretia van Merken
(volgens Knuvelder) calvinistische bijbelse epen zijn, „ (werken die voldoen) aan
alle eisen van het genre die niet in strijd zijn met de eerbied voor de bijbeltekst" 18 . Maar – eerbied voor de bijbeltekst is niet exclusief-calvinistisch ! Het
bewijs daarvoor levert o.a. Lucretia Wilhelmina van Merken : de David die door
Knuvelder een calvinistisch bijbels heldendicht genoemd wordt, is geschreven
door een remonstrante !
Het criterium dat Van Galen aangelegd heeft, is niet zuiver. Klaarblijkelijk is
hij ervan uitgegaan, dat er in de achttiende eeuw ten aanzien van de wetten van
het epos geen communis opinio bestond 19 . Nu is het wel waar, dat zich in de
loop van de tijd in de opvatting over de eisen waaraan een gedicht moest voldoen
om recht te hebben op de benaming heldendicht, ingrijpende veranderingen
voltrokken hebben het christelijk-nationale en het bijbelse epos danken er bun
ontstaan aan maar het staat allerminst vast, dat de epostheorieen te onzent nog
verder geevolueerd en op essentiele punten gewijzigd sinds Vondel het
element oorlog door dat van geestelijke strijd vervangen had en daardoor
verruiming van het begrip held mogelijk maakte. Eveneens is het slechts een
hypothese, dat niet alle achttiende-eeuwse klassicistische auteurs dezelfde eposwetten erkend hebben, dat met name in protestantse kringen een eigen theorie
van het heldendicht ontstaan is. Zolang die veronderstellingen veronderstellingen
*yen, kunnen we het, zij het dan misschien voorlopige, antwoord op de vraag
of een bepaald gedicht over een bijbelse persoon tot het genre van het heldendicht gerekend moet worden, alleen vinden door dat gedicht te toetsen aan de
met zekerheid bekende eisen van de tijd ; dat wil in ons geval zeggen : aan die
welke men in de periode van het klassicisme vrij algemeen aan de vorm en de
inhoud van een epos stelde.
Het zal duidelijk zijn, dat mijn voornaamste bezwaar de eposwetten van dat
bepaalde milieu geldt. Uit de context blijkt, dat Van Galen zeer in het bijzonder
aan het calvinistische milieu gedacht heeft. Dat zich binnen die kring een door
de ertoe behorende auteurs (wie zijn dat in de periode van het klassicisme ?)
algemeen aanvaarde eigen epostheorie ontwikkeld had, is op z'n minst zeer
16 VAN 'GALEN, a.w., blz. 83.
17 VAN GALEN, a.w., blz. 51.
18 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 83.
19 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 49 e.v.
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twiifelachtig. Geschreven is ze bij mijn weten nooit. In elk geval heeft Van Galen
het bestaan ervan niet aangetoond ; hij heeft slechts kunnen constateren dat een
aantal auteurs, die hij „de calvinistische eposschrijvers" noemt, sommige eposwetten uit eerbied voor de Bijbel verwierpen. De impliciet geponeerde stelling
dat de overblijvende regels de eposwetten van het calvinistische milieu zijn, acht
ik volstrekt prematuur. Van Galen heeft een belangrijke vraag en dat is m.i.
de kardinale vraag niet gesteld : hadden de bedoelde auteurs de intentie, een
epos te schrijven ? of (juister misschien) : pretendeerden zij, met hun gedicht
over een bijbelse persoon een heldendicht geschreven te hebben ? Niet dan nadat
op deze vraag een bevestigend antwoord gegeven is, kan men vaststellen „dat
deze dichters een aantal in hun ogen onbelangrijke eposelementen prijsgaven om
te kunnen voldoen aan een van de belangrijkste eisen die men in de renaissance
en tijdens het klassicisme stelde n.l. die van welvoeglijkheid." 20 Ik kan „de
eposwetten van dat bepaalde milieu" dan ook slechts als een postulaat beschouwen.
Het zou vermoedelijk achterwege gebleven zijn als Van Galen meer rekening
gehouden had met wat hij op blz. 81 van zijn boek meedeelt : „voor deze op
formele criteria gerichte tijd mag de bedoeling van de dichter wel veel gewicht
in de schaal leggen bij het bepalen van het genre van een werk".
Van Galen is van mening dat bescheidenheid en bescheidenheidsmode in het
algemeen bij de genre-aanduiding vaak een grate rol gespeeld hebben, in het
bijzonder wanneer het een epos betrof 21 . Inderdaad behoeven we, als een auteur
aan zijn gedicht niet de benaming epos meegeeft, niet voetstoots aan, te nemen
dat het dan ook geen heldendicht is. Tenslotte blijft altijd nog de mogelijkheid
aanwezig dat de aanduiding onopzettelijk weggelaten is. Anders worth het echter,
als de dichter met nadruk verklaart dat zijn werk geen epos is. Beroept hij zich
daarbij op „het gemeen gevoelen", dan zullen we in de eerste plaats hebben te
onderzoeken of dat werk inderdaad niet beantwoordt aan de eisen van de tijd.
Pas als gebleken is dat het gedicht geheel voldoet aan de vigerende wetten,
mogen we, indien er althans geen andere verklaring voor gegeven kan worden,
aannemen dat de auteur uit bescheidenheid aan zijn werk de benaming heldendicht onthouden heeft.
Het is wel zeker, dat het voorwoord bij Het Leven van den Koning en Pro pheet
David niet door bescheidenheid in de pen gegeven is. In die Voorrede zet Droste
kort uiteen waarom hij zijn gedicht niet als een epos beschouwt : het beantwoordt
niet aan al de wetten van het genre, zoals die door Boileau geformuleerd waren.
De auteur Droste, die volgens de voorstelling van Van Galen een heldendicht
vervaardigd heeft overeenkomstig de eisen die daaraan in calvinistische kring
gesteld werden, kende dus geen andere eposwetten dan die welke algemeen
erkend waren. Dat Van Galen Het Leven van den Koning en Propheet David
desondanks een heldendicht acht, komt doordat hij een evolutie in het genre heeft
menen te bespeuren die Droste nog niet kon onderkennen, de evolutie naar het
20 H.
21 H .

J. VAN GALEN, a.w.,
J. VAN GALEN, a.w.,

blz. 51.
blz. 51.
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„calvinistische bijbelse epos”. Om de tegenwerpingen te ontzenuwen dat het
onjuist is, een werk een epos te noemen als de schrijver ervan zelf die benaming
vermijdt, en dat die weglating van de genre-aanduiding crop wijst, dat in de
ogen van de auteur het werk ook volgens de communis opinio geen recht had op
de benaming heldendicht, merkt hij op : „een genre kan zich ontwikkelen en een
onderzoeker uit later tijd kan die ontwikkeling vaak beter overzien dan de
tijdgenoot." 22 Op zichzelf is die opmerking ,flatuurlijk volkomen juist, maar ze
is in het verband waarin ze voorkomt, m.i. misplaatst. In feite verdedigt ze de
stelling dat bepaalde auteurs in een bepaalde periode bepaalde werken geschreven
hebben volgens regels die zijzelf niet kenden.
Ter adstructie van het zoeven geciteerde schrijft Van Galen : „Als Vondel
Ioannes de Boetgezant geen epos noemt en W. A. P. Smit wel, dan komt dat niet
doordat de eerste renaissancistische maatstaven aanlegt en de tweede twintigsteeeuwse, maar doordat de ontwikkeling vanuit onze eeuw beter is te overzien." 23
Dit voorbeeld is niet erg gelukkig gekozen. In de eerste plaats niet, omdat
Vondel, naar Smit heeft opgemerkt, door de toevoeging op het titelblad „Begrepen in zes boecken" aanduidt dat hij de epische traditie van Vergilius volgt 24.
Vooral echter niet, omdat er een aanwijzing is ,dat de auteur zijn Joannes de
Boetgezant wel degelijk als een epos beschouwd heeft. Die aanwijzing is te
vinden in de opdracht van het werk aan Johan Maurits van Nassau. Vondel
schrijft daar o.m.
Niet min eerde u dees naam 25 , toen gy, met lust geroepen
Van Keurvorst FREDERICK, op FERDINANDUS stem,
Grootmeester wert gewijt van out Jerusalem
En d' orden van Sint Jan, waerin de Duitsche heeren,
Kruisridders, 't gasthuisrecht en Christus rijck verweeren,
In schaduwe van Gode en zijnen boetgezant,
Waer op mijn zangheldin met haeren heldentrant
Grootmoedigh draeft, of zy, met hulp der koorkooraelen
Des hemels, naer den eisch, dat licht kon achterhaelen.
(vs. 46-54)

De woorden met haeren heldentrant zullen zeker niet opgevat moeten worden
als een bepaling bij mijn zangheldin. Ze duiden het karakter van het gedicht
aan : Joannes de Boetgezant is een episch werk. Na. wat Smit, verwijzend naar
een studie van Pater Maximilianus 26, aangetoond heeft, nl. dat het gedicht een
kerstenende imitatio van Vergilius' Aeneis is 27 , wordt het temeer aannemelijk,
22 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 51.
23 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 51.
24 W. A. P. SMIT, Vondel en het Epos, in : De Nieuwe Taalgids LIX-1966, blz. 413.
25 Bedoeld is de naam Joannes.
26 P. MAXIMILIANUS, Vergilius en Vondel's Joannes de Boetgezant, in : Annalen XXXIII,
afl. 1 van de ,,Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de
Katholieken in Nederland" ('s-Gravenhage 1941), blz. 88-156. Herdrukt in : P. MAXIMILIANUS, Vondelstudies (Terheijden N-B 1968), blz. 3-88.
27 w. A. P. SMIT, a.w., blz. 413-418.
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dat Vondel in vs. 52-54 van de opdracht heeft willen mededelen dat hij het werk
als een epos beschouwde. Dan heeft ook naer den eisch een minder vage inhoud
dan er in de Vondel-uitgave van de Wereldbibliotheek aan gegeven wordt 28 : de
dichter wijst er nadrukkelijk op, dat hij getracht heeft het gedicht te schrijven
„zoals het behoort", d.w.z. met inachtneming van de regels die in de zeventiende
eeuw voor het christelijke epos bekend waren. Het is dan ook niet waar, dat
Vondel „mutatis mutandis bij Joannes de Boetgezant een voorwoord (had)
kunnen schrijven met dezelfde inhoud" als de woorden-vooraf van Droste en
Van Merken bevatten 29 . Vondel heeft een gedicht geschreven dat aan alle eisen
van het christelijke epos voldoet, Droste en Van Merken wijken duidelijk van de
regels af.
De betekenis van Vondel voor de achttiende-eeuwse literatuur wordt lichter
onderschat dan overschat. Ongetwijfeld heeft hij ook op de evolutie van het
lange bijbelse gedicht een invloed gehad die grater is dan op het eerste gezicht
lijkt. De vraag is zelfs alleszins gerechtvaardigd of het genre van het grote gedicht
over een bijbelse persoon wel veel opgang gemaakt zou hebben als Vondel geen
foannes de Boetgezant geschreven had. Met opzet zeg ik niet : op de evolutie
van het bijbelse epos, want waarschijnlijk ik hoop het nog te onderzoeken
heeft van alle grote gedichten met een bijbelse held na Vondels gedicht alleen
Hoogvliets Abraham de Aartsvader, gemeten naar de eisen van de tijd, recht op
de benaming heldendicht. In elk geval behoort het merendeel van onze epische
dichtwerken over een bijbelse figuur niet tot het genre van het bijbelse epos. Het
renaissancistische en klassicistische bijbelse heldendicht heeft in Nederland niet
tot bloei kunnen komen, ondanks het voorbeeld dat Vondel gegeven had. De
bestaande traditie in aanmerking genomen, kan echter wel met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid vastgesteld worden, dat Vondel, meer nog dan de
Fransen, stimulerend gewerkt heeft op de keus van bijbelse personen als anderwerp
van grote verhalende gedichten.
Dat de Nederlandse literatuur zo weinig bijbelse epen kent, zal zonder twijfel

voor een aanzienlijk deel toegeschreven moeten worden aan de eerbied die veel,
voornamelijk protestantse, auteurs hadden voor de bijbeltekst 3 °. Die eerbied
belette hen, aan bun verbeelding vrij spel te geven. „Echter", schrigt Droste in
zijn Voorrede, „durf ik dese myne paging de naem van Heldendicht niet geven.
Die het ontsag, dat ik voor den Bybel heb, belet heeft, fabels, versieringen, en
uitvindingen te gebruiken, die de ziel daer van zyn." Ook de titel die hij aan
zijn gedicht meegegeven heeft, kan erop wijzen, dat Droste het werk niet als een
epos beschouwde : voor een heldendicht is die titel hoogst ongebruikelijk ; hij
past meer bij een Ebiografie. Van Galen is van mening dat Droste's gedicht toch
als een epos beschouwd moet worden. De eerbied voor de bijbeltekst zou nl.
bijgedragen hebben tot de verdere ontwikkeling van het epos. De calvinistische
auteurs van heldendichten, zegt hij, „hebben beslist niet naar willekeur epos28 De Werken van Vondel, deel IX (Amsterdam 1936), blz. 677.
29 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 83.
30 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 50-51.
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voorschriften overboard gegooid. Men stelt de zaak pas zuiver, als men erop
wijst, dat deze dichters een aantal in hun ogen onbelangrijke eposelementen
prijsgaven om te kunnen voldoen aan een van de belangrijkste eisen die men in
de renaissance en tijdens het klassicisme stelde n.l. die van welvoeglijkheid." 31
In het voorafgaande heb ik er al op gewezen, dat bij deze bewering van een
onjuiste premisse is uitgegaan. Ik z,ou er nog twee kritische opmerkingen aan
toe willen voegen.
1. Van Galen vermeldt niet, welke eposelementen in de ogen van de calvinistische auteurs onbelangrijk waren, en bijgevolg ook niet, welke regels zij hanteerden, zodat de vraag onbeantwoord blijft, binnen welke grenzen een gedicht moest
blijven am een (bijbels) heldendicht te mogen heten.
Bij het onderzoek naar het karakter van De Haes' Judas de Verrader en Jonas
de Boetgezant heeft Van Galen als maatstaf genomen de eisen die men in de
renaissance en tijdens, het klassicisme vrij algemeen stelde aan de vorm en de
stof van een epos ; daarbij heeft hij rekening gehouden met het feit dat voor een
werk dat zijn stof aan de Bijbel ontleende, bepaalde restricties gemaakt waren.
Beide werken worden voor een heldendicht te licht bevonden. Van Judas de
Verrader vermeldt Van Galen, dat het een groot aantal eposelementen bevat 32 en
dat de auteur een onderwerp koos waarvan alle gegevens verwerkt konden worden, hetgeen de eerbied voor de Bijbel eiste 33 . Het Leven van den Koning en
Propheet David van Droste, dat veel minder eposelementen bevat, wordt echter
wel een heldendicht genoemd, ook al verwerpt Droste in theorie het nierveilleux34,
dat typerend is voor een heldendicht 35 en ook al blijkt, dat hij in de praktijk
„niet bewust een poging gedaan (heeft), van het „merveilleux" iets te maken,
en dat terwijl zo'n poging eigenlijk een conditio sine qua non is voor het
„merveilleux" 36 . Het belangrijkste motief waarom het gedicht van Droste wel
en dat van De Haes niet een heldendicht kan heten, lijkt slechts gevonden te
kunnen warden in het karakter van de hoafdpersoneni : in tegenstelling tot David
kan Judas onmogelijk als held van een epos fungeren, omdat zijn optreden niet
groots is, noch kan inspireren tot het goede 37 . Wanneer blijkt, dat Droste weinig
anders doet „dan op breedsprakige wijze de bijbeltekst omzetten in poZ.-:zie" 38 , is
er dus, zolang de grenzen van het genre niet duidelijk vastgesteld zijn, weinig
reden am zijn gedicht een epos te noemen.
2. Het is de grote vraag, of het waar is, dat „de calvinistische auteurs van
heldendichten" bepaalde eposelementen prijsgegeven hebben om te kunnen
voldoen aan de eis van welvoeglijkheid.
H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 51.
32 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 82.
33 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 75.
34 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 144.
35 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 52.
36 H. M. J. VAN 'GALEN, a.w., blz. 174.
37 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 52-53.
38 H. M. j . VAN IGALEN, a.w., blz. 163.
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Naar ik aanneem, verstaat Van Galen ander welvoeglijkheid wat de theoretici
classicisme de bienseances noemen. Rene Bray onderscheidt deze in „les
bienseances internes entre l'obj et et sa propre nature" en „les bienseances externes
entre l'objet et le sujet, c'est-a-dire le public". Van de eerste zegt hij :

van het

„Du ressort des premieres sont les rapports entre les caracteres attribues aux
personnages et les situations ou circonstances dans laquelle se trouvent ces
personnages, ou encore entre tel trait du caractere et tel autre trait, et cela,
c'est la theorie des mceurs." 39

Twee mogelijkheden werden door de theoretici geschapen :
„les uns, entraines par 1' abstraction, tracaient les types idêaux d' apre's lesquels
le poête devait former chaque personnage ; les autres, plus pre's de 1' histoire,
essayaient de donner au poke le sens de la perspective des siecies et des
nations." 40

Het behoeft geen betoog, dat in elk geval de tweede mogelijkheid door een
christelijk auteur van tragedie of epos niet uit eerbied voor de bijbeltekst verworpen behoefde te worden. Zijn bron hood hem, of hij nu schreef over Abraham
of Johannes de Doper, over David of Judas Iskarioth, de gelegenheid om de raad
van Boileau op te volgen :
Conservez a chacun son propre caract6re.
Des siecles, des pays etudiez les mceurs :
Les climats font souvent les diverses humeurs.
Gardez donc de donner, ainsi que dans Clelie,
L' air, ni l'esprit francais a l'antique Italie. 41

„Du ressort des bienseances externes", zegt Bray, „sont les rapports entre les
caracteres, les sentiments, les gestes representes par le poete, et le gout du lecteur
ou de l'auditeur." 42 De bienseances externes beperken het historisch realisme,
dat door de bienseances internes geeist wordt, omdat ze van de auteur verlangen
dat de karakters en zeden van zijn personages in overeenstemming zijn met de
historische kennis dienaangaande van het publiek, een eis die ook gesteld wordt
op grand van de regel der waarschijnlijkheid. Diezelfde bienseances externes
verbieden de dichter „d'exposer des sentiments deshonnetes aussi bien que des
mceurs barbares" 43 . En als het noodzakelijk is, dat bijv. „sales amours" beschrey en worden, dan dient dat te geschieden, zegt de theoreticus Chapelain, „avec
des paroles honnetes" 44 . Alles wat strijdig is met de goede zeden, het gevoel
van eerbaarheid en de beschaafde uitdrukkingswijze moet vermeden worden.
39 RENE BRAY, La formation de la doctrine classique en France (Paris 1965), p. 216.
40 RENE BRAY, a.w., p. 217.
41 Geciteerd door : RENE BRAY, a.w., blz. 224.
42 RENE BRAY, a.w., blz. 216.
43 RENE BRAY, a.w., blz. 217.
44 RENE BRAY, a.w., blz. 228.
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Het zal duidelijk zijn, dat ook de bienseances externes aan christelijke auteurs
geen belemmering in de weg leggen voor het schrijven van een werk over een
bijbelse persoon. Eerbied voor de Bijbel is geen beletsel om de bienseances te
volgen ; ze kan er integendeel, dunkt me, zelfs toe stimuleren. Een restrictie zou
gemaakt kunnen worden : „alles wat strijdig is met de Bijbel" kan gerekend
worden te behoren onder „alles wat strijdig is met de goede zeden". Het gaat
dan echter om een klein deel van de bienseances. Er is dus weinig gond voor de
stelling dat het afwijken van de voorschriften in bepaalde werken berust op
„een calvinistische interpretatie van de welvoeglijkheid, die neerkwam op een
bijna angstvallige eerbied voor de bijbeltekst." 45 , temeer omdat die eerbied voor
de Bijbel ik heb het reeds gezegd geen monopolie van calvinisten is. Ze is
ook bepalend geweest voor de werkwijze van „the fundamentalists", de groep
Franse dichters die „is characterized by its primarily religious inspiration, beside
which desire for literary fame and care for literary form occupy a subordinate
place." 46 Het mag waar zijn, dat deze groep „belongs perhaps essentially to (...)
Protestantism" 47 , onder de dichters die ertoe gerekend kunnen worden, zijn ook
rooms-katholieken. Sayce vermeldt althans van Julien-Gatien Morillon, auteur
van o.a. Joseph, ou l'esclave fidele (1679), dat hij in 1651 of 1652 in de
Benedictijner orde trad 48 . Dat het niet alleen calvinisten waren, die zich bij
bun dichterlijke arbeid uit eerbied voor de bijbeltekst beperkingen oplegden, is
ook bewezen door de remonstrantse Lucretia Wilhelmina van Merken, die haar
David evenmin een epos wade noemen als Droste de zij ne.
De term „calvinistisch bijbels epos" zoals die door Van Galen gehanteerd wordt,
is als genre-aanduiding onbruikbaar : ze blijkt niet alleen op werk, van calvinisten
maar ook van andersdenkenden van toepassing te zijn. De oorzaak is dat Van
Galen geen onderscheid gemaakt heeft tussen protestants en calvinistisch. Die
begripsverwarring blijkt op meer dan een plaats in zijn bock. Het duidelijkst is
ze op blz. 50, waar hij, na gewezen te hebben op de wijzigingen die door Tasso
en Vondel aangebracht waren in de op het werk van Homerus en Vergilius
gebaseerde epostheorieen, het volgende schrijft :
Tegelijk met de invloed van Joannes de Boetgezant is er nog een heel andere
kracht werkzaam geweest, die ook in Frankrijk zozeer haar stempel gedrukt heeft
op het bijbelse heldendicht, n.l. de protestantse eerbied voor de bijbeltekst.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de epostheorieen in de renaissance en tijdens
het klassicisme aan heel wat wijzigingen onderhevig geweest zijn. Daardoor
treffen we in die tijd allerlei soorten epen aan b.v. Vergiliaanse, Tassoniaanse,
Vondeliaanse en calvinistische.
45 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 51.
46 R. A. SAYCE, The French Biblical Epic in the seventeenth-century (Oxford 1955),
blz. 104.
47 R. A. SAYCE, a.w., blz. 147.
48 R. A. SAYCE, a.w., blz. 109-110.
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Moet „calvinistisch bijbels epos" als genre-aanduiding verworpen worden, ook
het gebruik van „protestants bijbels epos" als genologische term moet ten sterkste
ontraden worden, in elk geval zolang niet is komen vast te staan, dat zich in
protestantse kringen geheel eigen opvattingen over het heldendicht ontwikkeld
hadden. Er is op het terrein van de Nederlandse renaissancistische en klassicistische epische dichtkunst nog te weinig gedetailleerd onderzoek verricht om er nu
al ver doorgevoerde genre-onderscheidingen te kunnen aanbrengen. Dat geldt
vooral ook ten aanzien van het bijbelse heldendicht, en het moet derhalve betreurd worden, dat Van Galen in het handboek van Knuvelder bij de behandeling
van de verhalende gedichten over een bijbelse persoon niet wat afstand genomen
heeft van zijn eigen conclusies in de dissertatie.
Dat veel van die gedichten geen echte epen hangt – het valt niet te
ontkennen – samen met de eerbied die hun auteurs voor de bijbeltekst hadden.
Op zichzelf genomen, behoefde die eerbied nog geen beletsel te zijn voor het
schrijven van een bijbels epos volgens de wetten die daarvoor golden : trouw
aan de Heilige Schrift was een van de voornaamste ei gen die aan een schrijver
van bijbelse literatuur gesteld werden. Veel, zo niet alles, hing of van de interpretatie die gegeven werd van dat begrip „trouw aan de Bijbel". De drie gulden,
regels van Vossius ('t Geen Gods boek zeit, nootzakelijk te zeggen ; 't geen het
niet zeit, spaerzaem te zeggen ; 't geen hier tegens strijdt, geenszins te zeggen)
zullen voor veel auteurs als wetten gegolden hebben. Ze lieten hen echter een
grote mate van vrijheid in de verwerking van de gegevens die hun bron hun
bood, en bovendien werden ze niet door alle schrijvers op gelijke wijze gerinterpreteerd. In het bijzonder ten aanzien van Vossius' tweede regel bestond geen
eenstemmigheid. Van Galen constateert bij Vondel een tamelijk onafhankelijke
houding tegenover die regel en vermeldt, dat Houbraken en Van Hoogstraten
zich in hun gedicht De Kruisheld er bijna niets van aangetrokken hebben 49.
Dat calvinistische auteurs zich over het algemeen minder vrijheden tegenover
de bijbeltekst veroorloofd hebben dan bijv. de rooms-katholieke Vondel kan
gevoeglijk aangenomen worden, gelet op het feit dat in het geestelijke milieu
waartoe zij behoorden, de eerbied voor de Heilige Schrift bijzonder groot was.
Koenraat Droste (op gezag van Van Galen heb ik aangenomen, dat hij inderdaad
calvinist was) mag als woordvoerder van alle „funda,mentalisten" gelden als hij
verklaart, dat het ontzag voor de Bijbel hem „belet heeft, fabels, versieringen,
en uitvindingen te gebruiken". Niet een calvinistische interpretatie van de welvoeglijkheid, maar bezwaar tegen toepassing van een ander merveilleux dan dat
wat duidelijk op de Heilige Schrift gebaseerd is, alsmede – het een hangt met
het ander samen – een uitleg van de regels van Vossius die de fantasie aan
banden legt, zijn er de voornaamste oorzaken van, dat veel grote verhalende
bijbelse gedichten geen echte epen zijn. Het genologisch onderzoek van die
gedichten zal derhalve voor een aanzienlijk deel geconcentreerd moeten zijn op
49 H. M. J. VAN GALEN, a.w., blz. 159.
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de behandeling van het merveilleux en op de mate van gebondenheid aan de
Bijbel.
IV
Mocht ik met het vorenstaande de indruk gewekt hebben dat ik voor Van Galen's
dissertatie weinig waardering heb, dan wil ik graag met nadruk verklaren, dat
dat geenszins mijn bedoeling geweest is. Wat ik geschreven heb, heeft betrekking
op een slechts zeer klein gedeelte van het boek, op niet meet dan een paar
bladzijden. Indien mijn kritiek bijzaken betroffen had, zou ik haar niet openbaar
gemaakt hebben. Ze raakt echter de uitgangspunten, en daarvan voornamelijk het
criterium waarnaar de grote verhalende ibijbelse gedichten ingedeeld worden. Het
gevaar is niet denkbeeldig, dat latere onderzoekers op die grondstellingen van
Van Galen voortbouwen en daarmee misschien werk verrichten waarvan de uitkomsten later gelogenstraft worden.
Kritiek heb ik beslist niet op de methode die Van Galen gevolgd heeft bij het
onderzoek van De Haes' Judas de Verrader en Jonas de Boetgezant. Hij heeft
terecht aandacht besteed aan het merveilleux in die gedichten en aan de vrijheden
die De Haes zich tegenover de bijbeltekst veroorloofd heeft. Als het onderzoek
van de overige lange epische gedichten uit de perioden van renaissance en klassicisme volgens dezelfde methode geschiedt, zal het op den duur wellicht mogelijk
zijn, een genologisch overzicht van die poezie op te stellen.
Papendrecht
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G. C. DE WAARD

HET EVRSTE ROOSE-MOND-PORTRET VAN DE HARDUYN :
CREATIEVE IMITATIO ?
Het beroemdste sonnet van de Italiaanse satiricus en antipetrarkist Berni is een
portret van „zijn dame" 1.
Chiome d'argento fino, irte e atorte
Senza arte intorno ad un bel viso d'oro ;
Fronte crespa, u'mirando io mi scoloro,
Dove spunta i suoi strali Amor e Morte ;
Occhi di perle vaghi, luci torte
Da ogni obietto diseguale a loro ;
Ciglie di neve, e queue, ond'io m'accoro,
Dita e man dolcemente grosse e corte ;
Labra di latte, bocca ampia celeste ;
Denti d'ebeno rani e pellegrini ;
Inaudita ineffabile armonia ;
Costumi alteri e gravi : a voi, divini
Servi d'Amor, palese fo che queste
Son le bellezze della donna mia.

In dit gedicht richt Berni zich tot de goddelijke dienaren van Amor, opdat ze
de „schoonheden" van „zijn" donna mogen kennen. Zijn schildering vangt hij
aan met de beschrijving der haren. Dat is volgens de traditie die ontstond nadat,
al in de twaalfde eeuw, De Vinsauf in zijn Poetria nova het ideaal van de schone
vrouw in de poezie omschreven had. Neerlandici kunnen met dat traditionele
vrouwe-portret vertrouwd zijn. Hun thans meest gebruikte handboek der
literatuurhistorie geeft immers in extenso Van Maerlants portret van Talrestis
uit Alexanders Geesten 2 weer ; en een spraakmakende Beatrijs-editie 3 biedt naast
dit portret ook nog dat van Ledicheide uit de Roman van de Roos.
Berni's Chiome d'argento fino werd ten minste tweemaal als voorbeeld genomen voor een Frans gedicht. De in 1574 posthuum verschenen Oeuvres poetiques de de S. Gelais ( 1 48 7 - 1 5 5 8 ) 4 bevat een reeks sonnetten. Het vijfde
wordt door de uitgever van Mellin's complete ceuvre een „mediocre copie" van
Berni's gedicht genoemd 5 :
Cheveux d'argent refrange et retort,
Espars autour dun visage dore ;
Front refronci, qui m'as decolore
Te voyant butte et d'Amour et de Mort ;
1 Ik citeer de redaktie van de eerste publikatie ervan in Sonnetti del Bernia, Ferrara,
1537, zoals die valt op te maken uit de editie Francesco Berni, Poesie e Prose, Criticamente
curate da Ezio ChiOrbolo, Geneve enz., 1934, pag. 79.
2 G. P. at. KNUVELDER, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunae, I,
vijfde, geheel herziene druk. 's-Hertogenbosch, 1970, pag. 203.
3 Beatrijs, uitgegeven met inleiding en aantekeningen door DR. F. LULOFS. Zwolle, 1963,
pag. 80-81.
4 Een herdruk ervan in Oeuvres completes de Melin de Sainct-Gelays (...) Edition revue,
annotee et publiee par PROSPER BLANCHEMAIN. Tome premier. Paris, 1873.
5 A.w., pag. 285-286.
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Oeil de pur nacre, ceil qui fuis a grand tort
Tout ceil cherchant quelque object honore ;
Nez de porphire et bronze elaboure,
Sur qui ne fit l'Envie onc nul effort ;
Sourcil d'estuc droit et contribue,
Qui n'as en rien le tour diminue
De l'ample bouche azuree et celeste.
Dents qui formez, entre geaist et hebene,
Mille propos, qui me tiennent en peine,
Sentez vous point mon mal aspre et moleste ?

In het sterfjaar van Sainct-Gelays publiceerde Du Bellay zijn Les regrets. Sonnet
91 is, volgens de 17e-eeuwer De la Monnoye, een imitatio van het Italiaanse
gedicht 6 . Ook hij begint met de schildering der haren.
O beaux cheveux &argent mignonnement retors !
O front crespe, & serein ! & vous face doree !
O beaux yeux de crystal ! 8 grand' bouche honoree,
Qui d'un large reply retrousses tes deux bordz !
O belle dentzt d'ebene ! 6 precieux tresors,
Qui faites d'un seul riz toute ame enamouree !
O gorge damasquine en cent pliz figuree !
Et vous beaux grands tetins, dignes d'un si beau corps !
O beaux angles dorez ! 8 main courte, i& grassette,
O cuisse delicatte ! & vous gembe grossette,
Et ce que je ne puis honnestement nommer !
O beau corps transparant ! 8 beaux membres de glace !
O divines beautez ! pardonnes moy de grace,
Si pour estre mortel, je ne vous ose aymer. 7

In het octaaf vinden we talrijke elementen uit Berni's gedicht in vertaling terug :
de zilveren haren, het getwijnd-zijn ervan, het gerimpelde voorhoofd, de grote
mond, de ebben (-houten, dus : zwarte) tanden, de dikke handjes. Maar zijn
sonnet is geen translatio ! Immers, men treft er ook gewijzigde formuleringen
uit Berni in aan : het gezicht is „doree", niet meer „d'or(o)" ; de ogen zijn geen
paarlen meer, maar : van kristal 8 . Bovendien heeft Du Bellay het een en ander
weggelaten : de stekeligheid der haren, het kunsteloos omlijsten van het gezicht
door die haren, het zich van ieder aan hen ongelijkwaardig object afwenden
6 Aldus de genoemde De la Monnoye, in zijn voor het eerst door P. BLANCHEMAIN in
a.w. gepubliceerde commentaar bij Sainct-Gelays' gedichten. A.w., pag. 287. De la Monnoye
leefde van 1641 tot 1728. Wanneer hij zijn commentaar in de marges van zijn exemplaar
der Oeuvres poetiques neerschreef, blijkt bij Blanchemain niet.
7 JOACHIM DU BELLAY, Les regrets et autres oeuvres poetiques (...) Texte etabli par
J. JOLLIFFE. Introduit et commente par M. A. SCREECH. Genêve, 1966, pag. 164.
8 Curieus is dat De la Monnoye's weergave van Du Bellay's sonnet in regel 3 heeft
,,yeux de coral". De moderne editeurs van Du Bellay, Jolliffe-Screech, noch hun voorganger
H. Chamard, attenderen op deze variant. Of is er geen sprake van een tekstvariant bij
Du Bellay, en speelt hier De la Monnoye's geheugen hemzelf parten ? Du Bellay's sonnet
citeert hij in noot 5 bij Sainct-Gelays' gedicht. In de voorafgaande noot 4 citeerde hij uit
DESMARETS ' Visionnaires ,-, een comedie uit 1637 ,--, uit I, iv : „Le coral de ses yeux et
l'azur de sa bouche (etc.)", ook een plaats waar een auteur voorgeeft een verbazingwekkende
schoonheid te beschrijven !
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der ogen, de wenkbrauwen van sneeuw, de lippen van melk, e.d.m. En Du Bellay
geeft toevoegingen. In het octaaf spreekt hij over de groeven weerszij de breedlachende mond, over de keel met veel rimpels, over de grote tepels. Het sextet
is in zijn geheel niet-van-Berni. Vermelding van dij, knie en dat „que (ii) ne
pui (t) honnestement nommer" trekken het portret verder in de zinnelijke sfeer
die in Berni's gedicht volledig afwezig is.
Het opvallendste nieuwe vormkenmerk van Du Bellay's sonnet is de anaforische
aanspreking 9 der talloze afzonderlijke onderdelen van zijn portret : dertienmaal
klinkt in het gedicht zijn „bewonderend" „O".
Datzelfde verschijnsel, de anaforische aanspreking met 0 ziet men ook in
De Harduyn's sonnet IIII uit De weerliicke lie/den tot Roose-mond (1613) 10.
O blond-ghestruyvelt hair ! hair dat de Sonn' beraeyt/
Dat mijn ionck-iaerich pert hauwt soo stranghe bevanghen.
O 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 sanghen/
O wel-besneden handt/ die om mijn pijn t'herlanghen
Onsteeckt van nieus de torts" die eens was uyt ghewaeyt !
O ooghskens,/ 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-zurighe spraek/ die nu smeeckt/ en nu kijft !
Ghy doet my duistmael s'daeghs hersterven en herleven.

De Harduyn's debuutbundel heeft de levenslange liefdevolle aandacht gehad van
0. Dambre. Hij heeft duidelijk gemaakt dat inderdaad, zoals de titelpagina van
de „anonieme" bundel vermeldt, hier „eensdeel" (en vooral) „franchoysche
poeten" zijn geimiteerd 11 . De Harduyn kende ongetwijfeld poèzie van Du Bellay.
9 Niet de aanspreking-zelf. Ook in Sainct-Gelays' gedicht worden de portretonderdelen
aangesproken, wat bij Berni niet het geval is. Het nieuwe bij Du Bellay is dus alleen het
anaforisch gebruikte „O" gecombineerd met het uitroepteken ; men kan zeggen : een
ostentatieve voortzetting van wat Sainct-Gelays begon. Daarmee bedoel ik overigens niet te
zeggen dat Du Bellay afhankelij k is van Sainct-Gelays. Wat de laatste invoerde, kan ook
de eerste, en radicaler, zelfstandig hebben geintroduceerd. Dat Sainct-Gelays' tekst na die
van Du Bellay, terwijl de auteur Du Bellay's imitatio kende, zou zijn ontstaan, lijkt
onwaarschijnlij k.
10 Ik citeer naar Justus de Ilarduwqn, De Treeriiicke Liefden tot Roose-mond – 1613
ingeleid en met aantekeningen voorzien door DR. 0. DAMBRE. Tweede, herziene druk.
Zwolle, 1973, pag. 80.
11 Vgl. voor de vermelding van allochtone voorbeelden de titelpagina van LUCAS D'HEERE'S
Den Hof en Boonigaerd der poesien (1565) : „naer d'exempelen der Griecsche, Latijnsche
en Francoische Poeten" (cfr. ed. W. Waterschoot, Zwolle, 1969). D'Heere kende SainctGelays' werk ; in zijn bundel zijn de gedichten XLIV (een sonnet) en LI (een epitaphie)
vertalingen uit Sainct-Gelays (cfr. ed. W. Waterschoot, pag. XX). Waterschoot geeft niet
aan welke gedichten van de Fransman hier vertaald zijn. Hij steunt op S. ERINGA, La
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En het ligt dus voor de hand om te veronderstellen dat Du Bellay's imitatio van
Berni's sonnet, door De Harduyn in 0 blond-ghestruyvelt hair geimiteerd is.
Alleen al de vergelijking van de beginwoorden van het Franse en het Nederlandse gedicht nodigt daartoe sterk uit.
F. A. J. Dambre wijdde aan deze imitatio door De Harduyn aandacht in zijn
artikel over „Twee sonnetten (...) als voorbeelden van creatieve imitatio" 12.
Noot 2 op pagina 25 aldaar meldt Du Bellay's imiteren van Berni's tekst, zonder
dat diens voorbeeld verder in beschouwing wordt genomen. Kijkt men wel naar
het sonnet van Berni, en leest men – voortdurend met Du Bellay's tekst ernaast –
De Harduyn's gedicht en Dambre's artikel nauwkeurig, dan gaat men zich afvragen, of er bij de Vlaamse auteur inderdaad sprake is van creatieve imitatio
van de Fransman. Ik geloof dat het antwoord ontkennend moet luiden ; dat
De Harduyn oorspronkelijker en tegelijk traditioneler is dan bij creatieve imitatio
van een gedicht het geval kan zijn.
Vooraf dient natuurlijk vastgesteld te worden wat men onder creatieve imitatio
verstaat, aan welke voorwaarden een tekst moet voldoen om haar terecht een
creatieve imitatio van een andere te ,noemen. Daarover bestaat, voor zover ik weet,
geen communis opinio. Dambre zegt niet wat hij met creatieve imitatio bedoelt.
Minderaa spreekt over een „redelijk doordachte conventionele keus" waarop
iedere imitatio in de Renaissance berust 13 ; (onbewuste) reminiscenties van elders
in een gedicht „verdwaald" kunnen dan niet tot imitatio-techniek doen besluiten.
Van Galen zegt er dan ook van dat ze op invloed wijzen ; hij vindt dat in de
doelstelling van de imitatio besloten ligt het doen naklinken van het model ; en
die resonans dient door de lezer geapprecieerd te worden wil de imitator bereiken
wat hij wenst na te streven. Voor het model-staan eist Van Galen de aantoonbaarheid van een reele betrekking tussen model en ontvanger, en van de appreciatie dat ze in het esthetische vlak ligt ". Ikzelf zou onder creatieve imitatio

willen verstaan : het resultaat van een dichterlijke activiteit waarbij op een werk
een ander formeel zodanig inwerkt, dat het als model aantoonbaar naklinkt, dus
herkenbaar is, en die resonans positief bijdraagt tot de beleving van het „tweede"
werk op het dichttechnische, het esthetische en/of het etische vlak.
Renaissance et les rhetoriqueurs neerlandais. Matthieu de Casteleyn – Anna Bijns – Luc
de Heere. Amsterdam, 1920, die hij in zijn inleiding noemt. Deze wijst aan, resp. een
epigram, Amour n'est pas un dieu, en Epitaphe de Bude. Het laatste gedicht komt uit
Sainct-Gelays' eerste publicatie. (ERINGA, a.w., pag. 110-113). Op de titelpagina van die
debuutbundel leest men : Saingelais oeuures de luy tant en composition que translation, ou
allusion aux Auteurs Grecs & Latins. Lyon, 1547.
Het lijkt mij zeer wel mogelijk dat ook De Harduyn Sainct-Gelays' werk heeft gekend.
Er heeft een controverse bestaan tussen Sainct-Gelays en Ronsard, de eerste is door Du
Bellay in poeticis aangevallen, en door anderen ten koste van Ronsard c.s. verdedigd (cfr.
BLANCHEMAINS Sainct-Gelays-editie, tome I, Notices sur Melin de Sainct-Gelays (...) pag.
22-25). Dit alles lijkt me ruim voldoende om hem en zijn werk bekend te doen zijn bij
een zo in de Franse letteren geinteresseerd man als De Harduyn.
12 In : Spiegel der Letteren 12 (1969-1970), pag. 24-29. Ik verwijs ernaar met : DAMBRE.
13 P. MINDERAA, Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd (1948-1964). Zwolle,
1964, pag. 455.
14 H. M. J. VAN ,GALEN, De grote bijbelse gedichten van Joan de Haas (1685-1723).
(Tilburg, 1970), pag. 10-11.
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Wat zien we nu in de teksten van De Harduyn en van Du Bellay ?
Allereerst valt op dat in geen der portretonderdelen die de beide gedichten
gemeen hebben, De Harduyn ook maar het kleinste detail van Du Bellay heeft
overgenomen. Ogen, mond, keel en hand krijgen geen detaillering in het
zichtbaar-waarneembare (als bij Du Bellay, en oak bij Berni) ; het haar is
(traditioneel) blond 15 , niet meer zilver (grijs-wit), de tanden zijn (weer) wit,
niet meer zwart. Een en ander spreekt overigens vanzelf in een gedicht dat serieus
verheerlijkt in de beste traditie, die na Petrarca de petrarkistische heet.
Van de elementen die het portret van Du Bellay wel, dat van Berni niet vermeldt, treft men bij De Harduyn alleen de keel aan. De aanwezigheid ervan lijkt
echter in het geheel niet bepaald door die in de Franse tekst. Du Bellay vraagt,
zoals we zojuist al zagen, aandacht voor het zichtbare aspect van de keel. De
Harduyn attendeert op het „zioet gheluyt" ervan ; dat gebeurt op dezelfde plaats
in het sonnet als waar Berni spreekt over de „inaudita ineffabile armonia" ;
bovendien dient opgemerkt te worden dat oak hier De Harduyn afwijkt van de
„logische manier van portretteren, nl. beginnend bij het haar en zo geleideliik
dalend" (mijn cursivering, P.V.) 16.
De „eigen" elementen, eigen in vergelijking met Du Bellay's tekst, van De
Harduyn's portret, blijken tweeerlei : traditioneel en eigen.
Tot de eerstgenoemde moeten gerekend worden : de wangen, de borsten en de
lippen. Traditionaliter worden de wangen geschilderd in de beeldspraak van
(lelien en) rozen 17 . De Harduyn spreekt over sneeuwwit en door Apelles aangebracht purper ; mogelijk kwam hij tot deze beschrijving omdat zijn geliefde,
blijkens de titel van de bundel, Roose-mond heette, en dus moeilijker over
(tevens) de rozen harer wangen gesproken kon worden. Wit als sineeuw komt in
Du Bellay's tekst niet voor, Berni schrijft over de „ciglie di neve" ; de metafoor
ligt te zeer voor de hand, en in de traditie klaar, om hier per se op een Bernireminiscentie te wijzen ; uitgesloten moet zo'n herinnering overigens, dunkt me,
niet worden ; als De Harduyn Du Bellay imiteerde, waardeerde hij diens gedicht.
Voile waardering voor deze imitatio van Berni ligt verankerd in kennis van het
Italiaanse model ; herinneringen aan dat beroemdste Berni-sonnet kunnen hun
rol gespeeld hebben, zeker bij Du Bellay-imitatie, maar toch OOk bij portretteren
van zijn geliefde Roose-mond, eventueel zonder de opzet Du Bellay's tekst in het

Nederlandse sonnet te doen naklinken. Wat de borsten betreft is het opmerkelijk
dat De Harduyn ze in zijn portret opneemt, omdat hij ze zo onaanschouwelijk
15 Het „ghestruyvelt"-zijn, d.w.z. hoogopgekamd-zijn (cfr. 11/NT XVI, kol. 238) van
het haar heeft naar mijn mening niets te maken met het Franse retort/retors (It. atorte) :
getwijnd. Natuurlijk niet wat de gevoelswaarde ervan, bij de Fransen (ook S. Gelays heeft
het) en bij Berni negatief, bij De Harduyn positief, betreft maar ook niet qua betekenis.
Ernaar verwijzen bij de explicatie van „ghestruyvelt", lijkt mij dan ook niet erg zinvol
(cfr. DAMBRE ' S annotatie op pag. 80 van zijn editie van De weerliicke Liefden...).
16 DAMBRE, pag. 25. Verdient het, overigens, niet eerder de voorkeur te spreken van
„traditionele" dan van „logische" wijze ?
17 Cfr. L. FORSTER, The icy fire. Five studies in European Petrarchism. Cambridge,
1969, pag. xi (Note on illustration 3 – te vinden tussen pag. 56 en 57 – „La belle Chariteby M. van Lochem after Crispin de Passe).
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„beschrijft”, zonder de in de traditie veel voorkomende metaforen : appels, of
globes, of de kwalifikaties als hard en rond, te gebruiken 18 . De lippen (en de
mond) worden in de traditie praktisch altijd koraalrood genoemd 19 ; ook hier
ziet De Harduyn af van een lovende kwalifikatie in het zichtbare, van een
aanduiding van de kleur. Hij behandelt ze op een zeer speciale wijze. Met de in
een portret onuitbeeldbare kussen en het spreken van de geliefde, lijken ze
speciaal voor Roose-mond aangebracht !
In het Italiaanse gedicht immers treft men (het satirische gebruik van) de
pijlenschietende Amor aan, die gewoonlijk opereert vanuit de ogen van de
geliefde 29 . Berni laat zijn „Liefde en Dood" (als een personage aangeduid 21)
schieten, niet van de geliefde niir de minnaar, maar naar het gerimpelde voorhoofd van zijn donna. Du Bellay heeft dit beeld geelimineerd. Bij De Harduyn
is het er weer, in traditionele zin, met een originele wijziging : zijn Liefde
„saeyt sijn schichten" uit Roose-mond's... lippen (en zijn „Jeughd' stort haer
soete sanghen" uit haar mond) ! Als hier van imitatio sprake moet zijn, dan
lijkt de geimiteerde auteur eerder Berni, die ook de lippen en de mond vermeldt,
dan Du Bellay, die alleen de mond noemt. Noodzakelijk lijkt mij hier het
constateren van imitatio echter geenszins : de traditie kende nu eenmaal de
pijlenschietende Amor, de lof van mond en lippen een originele variatie van
de traditie zonder strikt voorbeeld lijkt mij als verklaring meer plausibel 22.
Oorspronkelijkheid in De Harduyn's gedicht zie ik tevens in de bouw van het
octaaf. De regels 1 en 2 vragen aandacht voor het lichtend karakter van het
18 In de Nederlandse literatuur, bij de trouwste bewaarders van tradities, poetae minores,
bijv. VAN ZEVECOTE ' S Wiens ooge kan gesien, regels 15-16 : „Het blont gestruyvelt hair ?
den kleynen rooden mont ? I Den alabastren hals ? de borstjes hart en ront ?" (I. van
Zevecote's Nederduytsche dichten (1626-1638). ed. 0. Dambre. Antwerpen, 1939, pag. 99) ;
JAN VOS ' Finis in haar Tuin, regel 16 ; „Bei de applen die haar borst versieren" (ik citeer
uit Het goud der gouden eeuw ( ...) Utrecht, enz., z.j. (Prisma-boeken), pag. 59 ; cfr
vosi Alle de Gedichten (...) Amsterdam, 1662, pag. 231) ; de globes ziet men bij
La belle Charite (zie noot 17).
19 Zie bijv. JAN VAN DER NOOT, Het Bosken, sonnet Heur ooghen syn als twee schoon
Esmerauden, regels 9-10 : „Dan out yvoir syn witter heur schoon tanden, I Neerstich
bewaert met twee coralen randen." (ed. Smit-Vermeer, Amsterdam enz., 1953, pag, 81) ;
jusTus DE HARDUWI JN, De weerliicke Liedeken Ghelijck den wijngaert teer, regel
24 : „Dat is u lip-corael" (ed. Dambre, Zwolle 1973 2, pag. 128) ; VAN ZEVECOTE ' S in
noot 18 hierboven aangehaald gedicht, regel 11 : „Wat duynckt u dat my doen de lipkens
als korael ?" (ed. Dambre, Antwerpen, 1939, pag. 99) ; P. C. HOOFT ' s Sang Naere nacht
van benaeuwde drie jaeren, regel 15 : „'t Roode korael van uw minnelijk mondtje" (herspeld in de bloemlezing uit de vorige noot, Het Goud der gouden eeuw ( ...), pag. 54).
20 Cfr. L. FORSTER, a.w. (zie noot 17), de illustratie 3 ; DE HARDUWI JN, De weerliicke
Liefden.. , sonnet XXI, Cupido, zijnd' eens moe, regels 7-8 : „de pijlen heeft Cupido
laeten stichten / Een bol-werck in u oogh " (ed. Dambre, pag. 104) ; VAN ZEVECOTE, a.w.,
pag. 101, regels 53-58 : de ogen waar „int midden van den schijn / Twee van Venus
wichten sijn, / Twee kleyn boefkens, die u licht/ Quetsen souden metten schicht, I Metten
schicht, die my geraeckt, En haer slave heeft ghemaeckt".
voor de oude courtisane, die `zijn' donna is
dodelijke
21 Wel een hendiadys : de
liefde !
22 1fen zou kunnen denken aan varierende imitatie : Amor-Liefde, Morte-Jeughd' ; maar,
lof voor de zingende (mond van de) geliefde is' te traditioneel (en neo-platonisch) om hier
per se Berni-imitatie te constateren.
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haar in goede vorm („ghestruyvelt"), de regels 7 en 8 doen hetzelfde voor de
traditioneel welgevormde hand ; daartussen staat Roose-mond's mondpartij letterlijk centraal. Jets soortgelijks vindt men noch bij Du Bellay en Sainct-Gelays,
noch bij Berni.
Ook het sextet lijkt mij, qua bouw, vooral bepaald door de naam van de
geliefde : wel begint het met de „en vedette" 23 geplaatste ogen en hun paradoxale
werkzaamheid, maar het vervolgt, voor de pointe-slotregel, met volop de aandacht
te vragen voor de kwaliteiten van de mond : ingeleid door de vermelding van de
zoete geluiden voortbrengende keel (welke geluiden hun weg Loch ook weer via
de mond van de geliefde de minnaar ibereiken), worden de kusjes en de zoetzure
spraak (van de mond) genoemd. Dambre veronderstelt hier vervanging van „de
Franse pikanterieen uit" Du Bellay's sonnet, door de „priester-dichter Justus
de Harduyn" 24 . Daarmee suggereert hij dat het Nederlandse gedicht geschreven
of gecorrigeerd is na 's dichters priesterwijding 25 . Deze suggestie lijkt me,
zolang ze niet op andere wijze wordt gefundeerd, op z'n minst weinig overtuigend. Als De Harduyn al Du Bellay imiteerde, dan ligt vervanging primair
omwille van de naam van de geliefde meer in het verlengde van het spelkarakter
van deze petrarkiserende, en zo men wil bovendien imiterende poezie, dan
substitutie omwille van een gewenste en gepaste de-sensualisering ; waarmee niet
gezegd wil zijn dat het niet-sensuele bij de dichter De Harduyn, binnen de
petrarkistische traditie werkzaam, (zelfs) ook voor zijn, priesterwijding, niet
meegespeeld kan hebben.
In Du Bellay's slotregel treft men de woorden „mortel" en „aymer" aan, ; De
Harduyn spreekt in regel 14 over „hersterven" en „herleven" ; invloed van de
Franse bij het concipieren van de Nederlandse slotregel lijkt, als men naar deze
woorden kijkt, niet uitgesloten ; men zou dat echter ook kunnen opmerken met
betrekking tot de slotregels van Sainct-Gelays' „copie" van Berni, waarin de
Fransman onafhankelijk is van zijn model. De Harduyn's „Duistmael" zou men
opgeroepen kunnen achten, door het „Mille", zijn „spraeck" door de „propos" ;
en de gehele gedachte dat de schoonheden van de geliefde gevoelig zouden
moeten zijn voor de pijn van de minnaar, ligt mijns inziens dichter bij De
Harduyn's gedachte van hun inwerking op de minnaar, dan bij Du Bellay's versie,
waar eigen vergankelijkheid, sterfelijkheid, de reden is van 's minnaars gebrek
aan durf hen te beminnen. Het constateren van de mogelijkheid dat De Harduyn
eerder door Sainct-Gelays' dan door Du Bellay's slot gelnspireerd is, impliceert
naar mijn mening niet dat men op deze plaats tot imitatio zou moeten of ook
maar kunnen besluiten. Dambre heeft – met betrekking tot Du Bellay dit ten
aanzien van De Harduyn ook niet expliciet gedaan. 1k breng het bier te berde
omdat het kijken naar alleen Du Bellay's tekst als mogelijk model, gemakkelijk
23

DAMBRE, pag. 26.
24 DAMBRE, pag. 29.
25 Dat zou dan gebeurd zijn met (behoud van) de situering in zijn jeugd (cfr. regel 2) !
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tot imitatio kan doen besluiten. Mij dunkt dat ook in regel 14 De Harduyn
traditioneel is, een locus communis als pointe-afsluiting gebruikt 26.
Ik kom tot mijn conclusie. Een imitatio als Du Bellay's gedicht is van Berni's
sonnet 27 , blijkt De Harduyn's klinkdicht van het Franse anti-petrarkistische
portret zeker niet. Nauwkeurige vergelijking van de Nederlandse met de Franse
tekst voert tot de vaststelling dat slechts het anaforisch gebruikte „O" bij
De Harduyn duidelijk kan terug gaan op Du Bellay's tekst. Voor (al) het overige
geldt op zijn minst dat, zoals Dambre het formuleert, de dichter van de Roosemond-bundel in dit gedicht „zijn voorbeeld (...) volkomen vrij gebruikt" en.
„zijn onafhankelijkheid" manifesteert 28 . Ik geloof dat men uit deze formuleringen en bovenstaande overwegingen de verdergaande consequentie moet trekken,
die luidt : Du Bellay's sonnet mag men niet De Harduyn's voorbeeld of model
noemen. Anders geformuleerd, en vollediger : Sonnet IIII uit De weerliicke
liefden lot Roose-mond is iets anders dan een produkt van creatieve imitatio
het is een gedicht dat, zeer waarschijnlijk 29 op basis van een herinnering aan
Du Bellay's anaforische aanspreeksonnet 0 beaux cheveux d'argent 30, en mogelijk
met enige reminiscenties aan diens voorbeeld, Berni's sonnet Chiome d'argento
fino, een eigen portret van Roose-mond schildert binnen de eeuwenoude traditie
van het idealiserende vrouwe-portret en waaruit blijkt dat vooral het oog en
het oor, de `neo-platonische' zintuigen van de niet-sensuele dichter door Naar
worden bekoord.
P. E. L. VERKUYL

26 Ik herinner me uit TH. RODENBURGH ' S Anna Rodenburgh's Trouwen Batavier (16011617) V, 7, bladz. 68. „(...) dervend' heur mijn lief / zo zoude ick Leven in / Tienduyzend dooden daechs" ; in Den Bloemhof (...) ed. 1610 (in ed. Van Dis-Smit,
Amsterdam enz., 1955, pag. 191) leest men in Schoon lief seght mid (...), no. 111, regels
2-3 : „Hoe lang sal mijn hart brandich Dus sterven duysent doon ?". En nog bij
W. G. VAN FOCQUENBROCH, De Min in het Lazarushuys (ong. 1670), III, 1, regels 21-22.
„Hy sweert te sterven duysent dooden, / Zoo sy niet blust sijn heete brandt" (ed. Terstegge,
z. pl. (Wikor Theater Bibliotheek no. 35), 1973, pag. 33). Bij toeval, tenslotte, vond ik,
in H. NOLTHENIUS, Renaissance in Mei. Utrecht enz., 1956, pag. 121, in een gedicht van
F. Landini (t 1397) volgend verzenpaar : „Contra mia voglia dura questa vita / the mille
morti mi convien sentire".
27 Naar het mij voorkomt uitstekend te karakteriseren als : het produkt van een poging
Berni's gedicht in herinnering te roepen, en er in onderdelen van of te wijken zó dat het
zowel bernesk als van-Du-Bellay mag heten.
DAMBRE, pag. 26 en 28.
29 Zeer waarschijnlijk : ik voer tOch deze restrictie in, omdat het anaforische aanspreken
van schoonheden en eigenschappen van de geliefde óók traditioneel is, sinds Petrarca. Een
van diens sonnetten met dit verschijnsel, 0 passi sparsi, werd vertaald door Marot, Labe en
Balf. Van der Noot schreef een soortgelijk sonnet, zij het dat hij eigen gemoedstoestanden
toespreekt (cfr. Het Bosken, ed. Smit-Vermeer, pag. 91, met in de noot de vermelding van
de Franse Petrarca-vertalingen). Wat Du Bellay via de traditie ? – in het Berni-sonnet
invoerde, kan (ook) De Harduyn uit de traditie in zijn portret hebben gebracht !
30 Dus iets soortgelijks als Hooft met betrekking tot zijn Klaghte mededeelde (cfr.
MINDERAA, a.w. noot 13 hierboven pag. 456) : 0 beaux cheveux d'argent, klanktechnisch en ritmisch veel gelijkend op 0 blond-ghestruyvelt hair, 'wekte' in De Harduyn's
geest het gedicht, aldaar in Incubatietoestand' aanwezig, tot de geboorte.
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BOEKBEOORDELINGEN
De Roemster van den Aemstel off : Poetische beschrvinghe van de Riviere
Aemstel. Met inleiding en aantekeningen door een werkgroep van Utrechtse
Neerlandici. Utrecht, Instituut De Vooys, 1973 (Ruygh-Bewerp III),

140 blz.
Deze met uitvoerige kommentaar voorziene uitgave is het uitstekend resultaat van
groepswerk verricht door een aantal kandidaten van het Instituut De Vooys voor
Nederlandse taal- en letterkunde. Ze betreft een iboekje dat zonder vermelding
van auteur of jaar te Amsterdam verschenen is bij Cornelis Willemsz. Blau-laken,
in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Zelfs maar een vermelding van
De Roemster van den Aemstel zal men ook in de laatste editie van Knuvelders
Handboek te vergeefs zoeken. Het dichtwerk is nochtans literair-historisch vrij
belangrijk. W. A. P. Smit heeft al in 1955 gewezen op de invloed die dit
wellicht eerste stroomdicht uit onze letterkunde op Antonides' Y-stroom heeft
uitgeoefend (NTg, 197) bovendien getuigt het van huge literaire aspiraties,
bevat het een merkwaardige inschakeling van de Germaanse mythologie in het
genre en geeft het in sommige gedeelten blijk van een bijzondere voeling met de
natuur in een tijd waarin het persoonlijk natuurgevoel in de dichtkunst nog niet
veel opgang maakte.
Het boekje ,waarvan slechts vier exemplaren zijn bewaard, bevat, naast een
bericht van de Boeck-verkooper en een openingsgedicht tot Momum, een Ode
(52 v.) en een Hymnus (554 v.) aan de Amstel, gevolgd door twee liederen,
een Aff-scheydt (56 v.) en een Wensch (36 v.) aan dezelfde stroom. 0.m.
omwille van zijn titel werd het vroeger wel eens aan Anna Roemers Visscher
toegeschreven. De uitgevers hebben de stevige argumenten van van Vloten,
A. D. de Vries, Beets en Arents voor het auteurschap van M. van Veidea (M.
Campanus) overgenomen en dateren de uitgave, zij het voorzichtig, tussen 1627
en 1630. Als bronnen voor van Veldens opvallende kennis van de Germaanse
oudheid en de klassieke mythologie en literatuur wijzen zij resp. Richard
Verstegens Nederlantsche Antiquiteyten en Karel van Manders W/tlegginge Op
den Metamorphosis en Schilder-boeck aan. De ode en de hymne werden door de
dichter zelf in een uitvoerige reeks aen-merkinghe(n) op eenighe duystere woorden toegelicht. De Roemster dient zich in haar mythologische overladenheid aan
als het werkstuk van een aspirant-poeta doctus, die het bij nader toezien vooral
moet hebben van een pseudo-eruditie, gebaseerd op vaak verzwegen secundaire
bronnen. De benaming ode, die op zichzelf interessant is omdat zij in onze
renaissanceliteratuur betrekkelijk weinig voorkomt, stelt in de Roemster een
bijzonder probleem door de toevoeging Pindarus na-ghebootst. De tekst zelf blijkt
een variatie op de Pindarische driedeling, maar het is tot nog toe niet duidelijk
van wie de dichter haar heeft overgenomen. Voor de hymne lijkt Heinsius met
zijn Bacchus een belangrijk voorbeeld te zijn geweest. Direkte invloed van de
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antieke hymne achten de uitgevers niet aannemelijk. Deze hymne heeft de
Utrechtse werkgroep naar opbouw en inhoud ontleed. Enkele opmerkingen over
taal, stijl, vers, interpunctie en spelling besluiten de inleiding.
De aantekeningen bij de editie zijn zeer degelijk. Het transitief gebruik van
stromen (v. 26), dat in de inleiding wordt gesignaleerd, is misschien een
imitatie van het Latijnse overgankelijke volvere (v. 26), zeer vaak aangewend in
verband met rivieren. Waarom mag de beer uit v. 142 niet een gewoon een beer
zijn ? De andere betekenis ligt o.i. minder voor de hand, daar onmiddellijk
daarvoor het Wildt-swyn wordt vermeld. Graafjen in v. 49 van Aff-scheydt zal
wel een verkeerde lezing zijn voor graasjen (grassprietje).
Een bij wader probleem schept de rol die Anna Roemers Visscher in de
Roemster krijgt toebedeeld. Reeds in het openingsgedicht Tot Momum wordt
een Anna als de zangster van de Amstel aangekondigd (str. 4) en in de hymne
vormt het lied van deze Anna, die bij de Amstelnimfen woont, de eigenlijke
laus op de rivier (v. 359-532). Er kan geen spraak zijn om hierbij aan een tekst
van de „beroemde Visscherin" te denken ; de uitgevers menen dat Velden haar
naam als vlag voor zijn lading heeft gebruikt, alhoewel ze over enige relatie
tussen de dichter en de geprezen Anna niets hebben kunnen achterhalen. Wij
hebben opnieuw enkele lofdichten op de dichteres ,nagelezen, die vOOr de
publikatie van de Roemster zijn geschreven. Daaruit blijkt dat zij bij herhaling
en haast op topikale wijze Anna roemen als een Amstelnymf of haar ten minste
op een opvallende manier in verband brengen met deze rivier. We denken hierbij
in het bijzonder aan een gedicht van Constantijn Huygens uit 1619 : C. H.
wenscht den Aemstel-stroom geluck, welvaert en veel-vaert (Worp I, 130-32) ;
Anna had de dichter in naam van de stroom mondeling te Amsterdam verwelkomd (v. 8), maar in Den Haag geloofde men Huygens niet ; nu vraagt hij de
stroom een schriftelijk bewijs van deze verwelkoming, m.a.w. hij verzoekt Anna
indirekt om een geschreven tekst ; zij moet Huygens in naam van de rivier
lovend toespreken : U Anna uwen roem zal lichtelyck doen blycken (v. 2) ; aan
het slot luidt het – de dichter richt zich nog steeds tot de rivier – : Hebt ghy
haer voor u Toick uyt duysenden gelesen, / W/aerom en sou sy niet U Secretaris
wesen ? In 1620 noemt dezelfde Huygens Visschers dochters een Geseghent
Suster-paer, der Amstel-nymphen eer (ibidem, 196). Heinsius looft Anna als een
tiende muze, een Godin ... by den stroom des Amstels geboren (Nederduytsche
Poemata, ed. 1616, 33) en bij Vondel staan de Nymphen van ons Y in dienst
van de bezongen Anna (W.B. II, 395). Simon van Beaumont noemt haar die
waerde Nymph ... die Nymph die op den Amstel woont (Zeeusche Nachtegael,
I, 9). lets dergelijks duet Leonard Peutemans (ibidem, I, 78). Het gaat hier
uiteraard om algemeenheden, maar als achtergrond voor Veldens toeschrijving
mogen deze verzen beslist gesignaleerd worden.
De „opvallende overeenkomst" die de ijverige tekstbezorgers in de gravure
Met een rent uit Heinsius' Lof-Sanck van Bacchus menen te onderkennen is
zeker niet van tematische aard. Bij Heinsius gaat het om de zuigeling Bacchus
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die door zijn vader Jupiter aan de Nymphen, die het wicht zullen opvoeden,
wordt overgereikt. In de Roemster beeldt de geaktualiseerde gravure de Hylas-sage
af, die in de tekst op de dichter wordt toegepast (v. 261 e.v.). Smit denkt dat
Velden met deze voorstelling van het motief van de onderwaterreis Antonides'
Y-stroom heeft beinvloed (o.c.). Waar de dichter, die steeds secundaire bronnen
gebruikt, het motief vandaan haalt is de uitgevers niet duidelijk ; zij denken aan
het Hylas-gedicht van Ronsard. Wij menen dat men hierbij ook Heinsius, van
wie wij zeker zijn dat Velden het werk kende, mag betrekken. Sinds 1610 treffen
we in diens uitgebreide Monobiblos een Hylas-elegie aan, een tekst die tussen
1603 en 1606 is geschreven en waarin de antieke sage wordt naverteld. 0.m. de
beschrijving van het ontluiken van de dageraad, die het vers doet enigszins aan de Roemster denken.
Deze uitgave een Ruygh-Bewerp noemen is al te bescheiden.
K. 'PORTEMAN

Bloemlezing uit Justus de Harduwijns „Goddelicke Lof-Sanghen" (Ghendt,
1620). In nieuwe volgorde toegelicht door DR. O. DAMBRE. W. J. Thieme
& Cie, Zutphen (Klassiek Letterkundig Pantheon, nr. 196), z.j., 168 pp. ;
prijs f 16.
Zelfs nog na zijn betreurd heengaan komt Dr. a Dambre ons met een belangrijke Harduwijn-publikatie verrassen. Zoals altijd degelijk en akkuraat werk, dat
hopelijk tot een nieuwe waardering van de Goddelicke Lof-Sanghen zal bijdragen.
Van iemand die een heel mensenleven met dezelfde dichter heeft omgegaan
mag men met reden meer diepgaande en minder gewone inzichten verwachten
dan van de door-de-weekse filoloog en tekstuitgever. Ook uit de voorgaande
publikaties bleek al dat Dambre's jarenlange omgang met de dichter de Harduwijn
hem tot besluiten leidde die voor de tekstonderzoeker ergens ontoegankelijk
bleven. De zwanezang van de gewaardeerde Harduwijn-vorser is echter op zo'n
persoonlijke wijze getoonzet dat we ons – overigens met alle respekt voor
Dambre's oeuvre afvragen of in deze antologie de grens der toelaatbaarheid niet
werd bereikt.
De bloemlezer heeft de gedichten „in een nieuwe op psychologische overwegingen berustende volgorde" gerangschikt (blz. 127) ; hij beweert het kronologisch-psychologisch perspektief van de bundel te herstellen, o.a. omdat de volgorde van sommige gedichten hem onlogisch (!) voorkwam (blz. 5). Ons komt
het voor dat de tekstuitgever op deze wijze, mede op grond van jarenlang lezen
en herlezen, in de plaats van de Harduwijn is gaan denken. Als bekroning van
een relatie tekst (dichter)/ lezer kunnen wij dat beslist apprecièren ; wetenschappelijk is het procede nogal ongelukkig.
De bloemlezing wordt voorafgegaan door een uitvoerige inleiding over het
ontstaan, de inhoud, de struktuur en de bronnen van de bundel. De Goddelicke
Lof-Sanghen verschenen in 1620, zeven jaar na de Roose-mond ; zij zijn volgens
Dambre het resultaat van een „opgedrongen geestelijke hartoverplanting" (blz.
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17). Het is precies dit – overigens niet betwistbare – uitgangspunt dat de tekstuitgever ertoe heeft aangezet de Harduwijns verzen a.h.w. van onder het bisdommelijk juk vandaan te halen en ze opnieuw in direkte relatie met de
persoonlijkheid en het leven van de dichter te interpreteren en te rangschikken.
Verantwoording voor dew onderneming zoekt Dambre in de Opdracht aan
bisschop Boonen en de Voor-redene tot den loser, teksten waarin hij een gedwongen
verloochening van de Roose-mond-cyclus onderkent. Men kan het voorwerk van
de bundel inderdaad op deze wijze interpreteren. Toch ontkomen wij niet aan
de indruk dat de bloemlezer hier te ver gaat. Afgezien van het feit dat zulke
verklaring sterk „auteurgericht" is en nauwelijks oog heeft voor het „topikale"
karakter van dergelijke voor-reden – de voor-sprake op het in het genre toonaangevende Prieel der Gheestelijcke Melodie (ed. 1617) onderscheidt zich op
het punt van de wereldverzaking wezenlijk nergens van de Harduwijns tekst –,
is de argumentatie van Dambre niet helemaal van kontradikties vrij te pleiten.
Hij redeneert als volgt : de autokritiek van de Harduwijn is niet uit eigen
beweging ontstaan, maar op kerkelijk bevel. „Indien het immers enerzijds enkel
am een literaire fiktie en spel ging, was er geen reden om de Roose-mondbetovering in de G.L.-S. zo ongenadig aan te klagen en bij herhaling als zelfbeleefde ervaring te beklemtonen. En anderzijds, is het moeilijk te verklaren dat
de priester-auteur zich door een publieke biecht zo helemaal bloot zou geven..."
(blz. 20-21). Het petitio principii mag duidelijk zijn. Bovendien, als de voorredene geen persoonlijke maar een opgelegde stellingname is, in hoever is het
toegelaten dan nog de bundel zelf als een persoonlijke belijdenis te gaan beschouwen, iets wat Dambre onmiskenbaar met de zgn. berouwgedichten („persoonlijk doorleefde ick-belijdenissen, – blz. 26) doet, alhoewel hij elders spreekt
over een berouw in funktie van een bisschoppelijk bevel (blz. 24) ? Erg duidelijk
is dat niet. Niet alleen het voorwerk is geschreven ter intentie van de „Deughd
leerende Ioncheyt des bisdoms van Ghendt", maar de gehele bundel. Het geestelijk liedboek van de Contrareformatie dient benaderd te warden als em eigen
genre met zijn eigen gewoonten en in dat genre spelen ook de berou-wliederen
hun eigen welomschreven rol. Met dit alles ontkennen wij niet dat de zangen uit
G.L.-S. een innig verband zouden hebben met de Harduwijns leven : ze zijn
zonder twijfel een uiting van zijn priesterlijke vroomheid. Of dit ook betekent
dat we deze bundel als belijdenislyriek mogen interpreteren waarin de Harduwijn
meer over zichzelf zoo schrijven dan voor de anderen is o.i. een geheel andere
vraag.
Dambre's opvattingen treden het scherpst naar voren waar hij de volgorde van
de liederen onder de loep neemt. Steunend op een opstel van Prof. Rombauts, aan
wie hij zijn bloemlezing ,opdraagt, onderkent hij in de 65 teksten twee soorten
liederen : de op een algemener diapason gestemde Kerst- en Marialiederen,
psalmen en het mystieke „Liedt der Liedekens" en anderzijds meer prsoonlijk
geformuleerde treur- en berouwgedichten. Zoals hij er bij de Harduwijn uitziet,
en nu is weer alleen Dambre aan het woord, is de bundel naar zijn inhoud tot
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drie liedreeksen te herleiden : een eerste reeks bevat de Kerst- e.a. meer algemcen
gestelde liederen, de tweede liederen van de bekeerde zondaar (o.a. negen
gedichten over Christus' Eiden en kruis, in hun frekwentie volgens Dambre
mede te verklaren uit het feit dat de Harduwijn in de goede week van 1582 werd
geboren ! !) en de derde een meer aaneengesloten geheel van ick-belijdenissen
van de gekwelde zondaar, dit is de auteur zelf die zich op zijn Roose-mondverleden bezint (blz. 22-23). Vanuit z i j n interpretatie gaat de tekstbezorger
nu deze volgorde wijzigen op grond van een aantal konsideraties die ons nergens
hebben kunnen overtuigen. Deze opbouw van de liedbundel vindt Dambre
onlogisch : dat de twee reeksen meer serene ontboezemingen aan de door opbouw
geinspireerde gedichten voorafgaan, acht hij een kompositorische anti-climax en
onpsychologisch ; hij ordent de teksten derhalve precies omgekeerd. Afgezien
van de bedenkelijke axiomatische gelijkstelling logisch/psychologisch, die bovendien weinig gehoor heeft voor de aspekten die het berouw, zeker in het zeventiende-eeuwse christendom, tot een konstante en wezenlijke levenshouding maken,
willen wij tegenover deze handelwijze in het kort de volgende bedenkingen
formuleren :
1. In het zeventiende-eeuwse liedboek komt zeer vaak een aparte afdeling
inkeer- en berouwliederen voor, of die nu vooraan of achteraan staan heeft
eigenlijk weinig belang. Naast liederengroepen die meer direkt op de (liturgische)
gemeenschap zijn gericht, vormen zij een uitnodiging tot persoonlijke bekering
en bezinning. Voor wie zulke liederen nu toch achteraan in een bundel wil
vinden verwijzen wij naar het standaardtype van het genre, het reeds genoemde
Prieel. Ook daar volgen de liederen van inkeer en zelfstrijd op de Kerst-, Mariaen heiligenliederen. De indeling van de Harduwijn beantwoordt volkomen aan
de mentaliteit van de samenstellers van de toenmalige geestelijke liedboeken :
teksten in verband met de cultus en de heilsgeschiedenis (kerkelijk jaar) gaan
voor. Deugd- en inkeerliederen kunnen beschouwd worden als een soort persoonlijke reaktie daarop : het zijn teksten van bezinning en zelfopwekking. Een ander
welsprekend maar weliswaar later voorbeeld hiervan is Den Gheestelycken
Leeu-wercker van Bolognino. Mag men hierin een echo onderkennen van het
ignatiaanse gebedsstramien ? De Harduwijns kompositie dankt haar zgz. onlogisch
uitzicht niet aan , een verdrongen en omfloerste reminiscentie aan de Roose-mondperiode.
2. Een tweede bezwaar betreft de interpretatie van deze liederen als ickbelijdenissen. Moet het nog worden aangetoond dat de Harduwijns ick aan
deze toeschrijving wensen wij desnoods niet te tornen – in dit liedboek (=
gebruiksliteratuur !) minstens een ex em p 1 a r i s c h uitzicht bezit ? Dambre's
interpretatie ligt zoals te verwachten viel, helemaal in de lijn van zijn visie op
de profane Roose-mond-lyriek. Dat de geestelijke omvorming mede een wezenlijke objektivering betekende, die voor de interpretatie van de bundel haar
dwingende gevolgen heeft, is hem blijkbaar ontgaan. Wij ontkennen niet dat
sommige liederen sterk op de persoonlijkheid van de Harduwijn zijn betrokken,
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zoals bvb. Dat tooverende wicht (blz. 75) met het betekenisvolle vers Maer nu
bidd' ick, min Godt, dat min' pen sy gedreven / Door uwen wil alleen. Maas
fungeert deze tekst in de kontekst van het geestelijk liedboek nog als belijdenislyriek ? Zo ja, dan dient zulke tekst geinterpreteerd te worden als een openbare
biecht, iets wat Dambre, zoals gezegd is, afwijst. Zo neen, ,– de tegenstelling
tussen aardse en geestelijke lief de is een konstante in de contrareformatorische
vroomheid (cfr. de jezuletische embleemliteratuur van nauwelijks enkele jaren
later en een dialooglied als 0 valsche werelt yd el schijn uit het Prieel (1617,
blz. 142) dat wel niemand, spijt de sterk persoonlijk lijkende allusies, nog als
een belijdenistekst zal ontrafelen) k-, dan gaat het iniet op de kompositie van de
bundel op grand van psychologische overwegingen te wijzigen.
3. Dambre heeft zich, en dat strekt hem tot eer, weliswaar vanuit een andere
hoek, gerealiseerd hoe probleemrijk zijn visie kon zijn. In de paragraaf BronnenImitatio-Aemulatio tekent hij over de Roose-mond-vergeestelijkingen het volgende
aan : „men kan zich onthutst afvragen of het dan zo eenvoudig is, als ware het
een toverspelletje, van het zinnelijke naar het geestelijke over te schakelen, en
of er bij dergelijke aemulatio nog sprake kan zijn van eigen ontroering, de bron
van echte poezie... Het is een intrigerende vraag" (blz. 30). Het antwoord
luidt : „de intrigerende vraag in hoever de vergeestelijke varianten ... nog van
eigen ontroering getuigen en uit innerlijke noodzaak zijn ontstaan, kan enkel
worden beantwoord wanneer worth uitgegaan van de hele samenhang waarin de
gedichten ... zijn gegroepeerd" (blz. 31). Dat lijkt ons juist, maar met deze
samenhang komt de inleider dan uiteraard weer terecht bij zijn psychologische
rangschikking. Wij verkiezen het begrip samenhang bier genologisch te interpreteren. De vergeestelijkingen fungeren binnen de kontekst van een geestelijk
liedboek : of ze nu uit innerlijke noodzaak zijn ontstaan of van eigen ontroering
getuigen is dan van sekundair belang. Zij willen v6Or alles ontroering verwekken
en in deze funktie dienen zij dan ook beoordeeld te worden.
Wij willen het hierbij laten. Wij kunnen het met de opzet van deze bloemlezing niet eens zijn. Wijlen Dr. Dambre, die nu D'Ydelheden, hier benieden,
waartoe zeker de filologie en de literatuurstudie gerekend dienen te warden, met
de mildheid die hem tijdens zijn leven zo kenmerkte, op bun beurt in hun
juiste kontekst zal plaatsen, moge het ons vergeven. Van zijn bloemlezing willen
wij bovendien geen afscheid nemen zonder nog eens uitdrukkelijk de bijzondere
doeltreffendheid en eruditie van de woord- en tekstverklaringen te onderstrepen.
K. PORTEMAN

Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde. Deel III, vijfde, geheel herziene, druk. Malmberg, Den
Bosch, 1973. 636 pp. ; prijs geb. f 72,50.

DR. G. P. M. KNUVELDER,

In 1959 verscheen, in tweede herziene versie, deel III van Knuvelders Handboek,
omvattend de periode 1766-1875. Sindsdien zagen hiervan twee ongewijzigde
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edities het licht (resp. „derde" en „vierde druk"). Thans, in 1973, presenteert
de naar het schijnt met onuitputtelijke energie gezegende auteur een vijfde,
opnieuw geheel herziene uitgave van zijn standaardwerk. Een vierde (en eventueel vijfde) deel worden ons rbovendien in het vooruitzicht gesteld. Alle dankbetuigingen voor ontvangen hulp in het „Woord vooraf" doen niets of aan het
feit dat we hier te maken hebben met een eenmansonderneming die in de neerlandistiek na Te Winkel haar weerga niet heeft.
Tevergeefs zoekt men voor de hier beschreven periode binnen de omringende
taalgebieden een soortgelijk handboek. Hoe lang wacht de anglistiek nu al op
een voortzetting van Bonamy Dobree's English Literature in the Early Eighteenth
Century 1700-1740 ? De Boor en Newalds ambitieuze Geschichte der deutschen
Literatur is een torso gebleven. En het recente Manuel d'histoire litteraire de la
France, door een collectief onder redactie van Pierre Abraham en Roland Desne,
is slechts een losse verzameling van overigens vaak voortreffelijke essays.
Het ligt voor de hand om dit derde deel van Knuvelder te vergelijken met
zijn onmiddellijke voorganger uit 1959. Twee verschillen treden dan meteen
aan de dag. Het gedeelte over de Zuidnederlandse letterkunde is feitelijk geheel
herschreven en sterk uitgebreid. Nog radikaler verandering en uitbouw heeft de
inleiding ondergaan : zij telt nu 141 pp. tegenover 44 pp. voorheen. Daarnaast
heeft K. ook in de rest van zijn bock een flink aantal nieuwe publikaties verwerkt, zij het dat zulke toevoegingen dikwijls werden ondergebracht in het
notenapparaat. Andere recensenten hebben na de verschijning van dl. I en II al
met enige bezorgdheid opgemerkt dat de nieuwste „Knuvelder" uit zijn voegen
dreigt te barsten. De auteur kon in begrijpelijk verlangen om up to date te
blijven niet altijd de verleiding weerstaan om het laatst verschenen artikel stilzwijgend als ultieme wijsheid te incorporeren. Hij verschijnt in zijn jongste
gedaante nadrukkelijker als registrator dan als beoordelaar van de wetenschappelijke discussie der specialisten. Men kan dat betreuren maar het is de onvermijdelijke prijs voor het Universalwissen. Het valt dan ook te merken met
welke auteurs (H. J. Polak, Gezelle) Knuvelder door eigen onderzoek vertrouwd is.
Knuvelders Inleiding vormt eigenlijk een monografie op zichzelf. Schr. behandelt hier de romantiek onder drieerlei gezichtspunt : 1. de romantische
persoonlijkheid ; 2. het wereldbeeld van de romantici ; 3. hun poetica. Een en
ander is vooral gebaseerd op Wellek (A History of modern Criticism en Concepts
of Criticism), De Deugd (Het metafysisch grondpatroon van het romantische
literaire denken) en Praz (The romantic agony).
Evenals Wellek heeft K. duidelijk oog voor de geleidelijke ontwikkeling binnen
het complex van dominanten (literaire conventies, thema's, stijlkenmerken e.d.)
die samen het romantische bepalen. Wat eerst, in de onmiddellijk voorafgaande
periode van het klassicisme, randverschijnsel was, wordt allengs kerncomplex om
op zijn beurt weer door nieuwe, het realisme aankondigende elementen te
worden verdrongen. „Te alien tijde, ook hier, de gelijktijdigheid van het
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ongelijktijdige." (p. 5). K. benadrukt dus de eenheid van de 18e eeuw en hij is
daarbij in goed gezelschap want Herbert Dieckmann en Roland Mortier om
slechts twee gezaghebbende kenners van de periode te noemen hebben met
ld.em van argumenten iets dergelijks beweerd. Jets dergelijks maar toch ook niet
precies hetzelfde. Mortier heeft in een bekend opstel het probleem van de
Unite ou scission du siecle des lumieres aan de orde gesteld (herdrukt in zijn
Cartes et ombres du siecle des lumieres, Geneve 1969). Terecht tekent hij daar
verzet aan tegen de praktijk van hen die, sensibilite en romantisme met elkaar
verwarrend, de 18e eeuw opsplitsen in twee opponerende helften, een verlichtrationalistische en een preromantische, respektievelijk onder het patronaat van
Voltaire en van Rousseau. De Verlichting, zo betoogt Mortier, is voor alles een
kwestie van vertrouwen in de menselijke vooruitgang, in de mogelijkheid en de
plicht om de maatschappij te humaniseren. En zo bezien wordt het conflict
tussen Voltaire en Rousseau slechts een familieruzie van twee verlichte filosofen
onder elkaar. De door Van Tieghem in zwang gebrachte term preromantismie ter
aanduiding van die 18e - eeuwse sensibilite acht Mortier misleidend. Van romantiek kan slechts gesproken worden zodra een totaal andere waardeschaal wordt
gehanteerd : wanneer de kunstenaar zich magi& of profeet voelt ; bewust het
wetenschappelijk onderzoek als primaire kennisbron opzij schuift ; weer alle heil
verwacht van het licht des geloofs of van de bevrijding van zijn diepere ik.
Dieckmann van zijn kant oefent in zijn Themen und Struktur der Aufklarung
(recentelijk opgenomen in zijn Diderot und die Aufklãrung, Metzler Verlag,
Stuttgart 1972) eveneens scherpe kritiek uit op het oude schematisme : gevoelige
(pre-)romantiek als reaktie op een verlicht rationalisme uit de eerste eeuwhelft.
Ook voor hem bestaat er „nur eine Bewegung der Aufklarung, die zweifellos
einen wesentlichen Teil des 18. Jahrhunderts ausmacht, neben der es aber mehrere
andere, zum, Teil gegen sie gerichtete Strämungen gibt" (p. 15). De relatie van
die nevenstromingen of zelfs contrabewegingen tot de Verlichting moet van
geval tot geval worden onderzocht. Zij mag niet in een simpel abstraherend
schema gevangen worden, reden waarom ook Dieckmann de benaming Praromantik van de hand wijst.
Het moet wel onder invloed van zulke pleidooien zijn geweest, dat Knuvelder
thans (behoudens een voetnoot op p. 19) de termen preromantiek en preromantisch systematisch heeft geschrapt, zonder dit overigens expliciet aan te geven.
Nadrukkelijker nog iblijkt zijn gewijzigde opvatting uit de inhoudsopgave.
Terwijl in de vorige druk de inleiding was onderverdeeld in twee stukken,
respektievelijk getiteld „Klassicisme en preromantiek" en „Romantiek", vaart de
nieuwe inleiding onder de ene vlag van de romantiek. 1k ben daar niet zo
gelukkig mee. Om elk misverstand uit te sluiten : het betoog van Mortier en
Dieckmann heeft mijn volle instemming, al mag wat daar gezegd wordt over
de fundamentele eenheid van de Verlichting niet zonder meer worden toegepast
op de gehele 18e eeuw. Wat dat betreft waarschuwt Dieckmann terecht voor
een nieuw abstraherend schematisme. De ontwikkelingen in Nederland vragen
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bovendien am een eigen onderzoek. 1k hedit ook geenszins aan de term preromantiek of preromantisch. Zulke etiketten (cf. oak pregotisch, prerenaissancistisch, postromantisch etc.) ter aanduiding van een bepaalde „overgangsperiode"
(nog zo'n aanvechtbare term !) tonen alleen maar aan, dat wij er nog onvoldoende
in geslaagd zijn om het eigen karakter van een tijdvak of generatie te beschrijven.
Bij gebrek aan beter gebeurt dat dan in functie van een voorafgaande of
dubiuezer procede toekomstige periode. Echter, het elimineren van zulke
termen alleen lost natuurlijk niets op. Het valt daarom moeilijk in te zien, hoe
Knuvelders voortreffelijke inleiding over de europese romantiek het moeilijke
probleem van de periodisering van de Nederlandse letterkunde in de jaren
1766-1875 doorzichtiger heeft gemaakt. Hoe men de generatie van Feith, Van
Alphen en Bellamy ook wil aanduiden, het valt niet te ontkennen dat zij anders
denkt, anders schrijft dan de onmiddellijk voorafgaande generatie (Lucas Pater,
S. Feitema, Dirk Smits e.d.). Zoals er ook een aanwijsbaar verschil bestaat tussen
die zogeheten vroeg-romantici en Biedermeierpoèten als Tollens. Mijn bezwaar
tegen Knuvelders essay over de romantiek is juist dat het een te statisch beeld
geeft, zodat al die door hem zelf ook wel onderkende verschuivingen in de
inleiding zelf onvoldoende naar voren komen. Men weet soms niet waaraan de
hier gegeven kenmerken van het romantische nu precies in concreto gerelateerd
moeten worden.
Bij vorige drukken wekte K. wel eens de indruk zich in zijn beschrijving van
de romantiek vooral te baseren op een typisch Duits-idealistische verschijningsvorm
hiervan (Schlegel, Schiller, Novalis). Zijn aktieradius is nu, om zo te zeggen,
flink uitgebreid. Het is bijv. zonder meer winst dat K. thans voor het eerst ook
uitvoerig aandacht schenkt aan De Sade, maar het verband waarin dit gebeurt
behoeft m.i. enige correctie. Op het voetspoor van Praz wordt De Sade doorgaans
getekend als een representant van de zwarte romantiek. Zo ook hier. Zijn werk,
aldus K., „valt buiten het kader van de `normale' romantiek, maar, ontsta an in
die periode, vertoont het in een opzicht een duidelijk romantische trek : de
volkomen vrije verbeelding die buiten de alledaagse werkelijkheid Om creeert.
Ook in een ander opzicht dateert het uit de tijd van de romantiek : hoofdfiguren
die volledig buiten recht en wet staan, zich daaraan volstrekt onttrekken, en
volledig hun hartstochten uitvieren." (p. 53).
Over die „volkomen vrije verbeelding" alleen dit : De Sade's biografen (bijv.
Eugen Duhren, Der Marquis de Sade and seine Zeit 7, Berlin 1920) leren ons
anders. Van meer belang hier is echter dat De Sade weliswaar grate invloed op
bepaalde romantici heeft uitgeoefend, maar dat hij zelf literair-historisch beslist
niet binnen een romantisch kader geplaatst mag warden. Als De Sade ergens
thuis hoort dan in de libertijns-erotische traditie van Aretino, Nicolas Charier,
Jean Barrin en andere erudits. De beste inleiding tot dit soort geschriften geeft
Paul Englisch in zijn Geschichte der erotischen Literatur, Stuttgart 1927, nog aan
te vullen door D. F. Faxon, Libertine Literature in England 1660-1745 (in The
Book Collector XII, 1963). Gedurende de 18e eeuw zwelt die galante pornografie
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aan tot een machtige stroom. Ook ons land blijft er niet vrij van, al kost het
veel moeite (en geld) om op dergelijke boekjes de hand te leggen. Met romantiek
heeft dit alles weinig te doen, zoveel te meer met het Sapere aude – durf te
weten ! – van de Verlichting. Vandaar dat Roger Laufer De Sade's werk terecht
typeert als „derniere manifestation reactionnaire et anarchiste de la tradition
aristocratique du libertinage."
Een ander thema dat, hoewel in een inleiding over de romantiek op zijn plants,
toch beter al bij de Verlichting ter sprake had kunnen komen, is het esoterisme
(occultisme, illuminisme, mesmerisme, magnetisme etc.) van de 18e eeuw. Uit de
titel van Auguste Viatte's standaardwerk over deze stromingen (Les sources
occulter du romlantisrne, 2 dln. 1927 ; ongewijzigde herdruk 1965-1969) blijkt
eigenlijk opnieuw het door Mortier e.a. gelaakte schematisme. Alles wat niet
binnen het stereotiepe beeld van een „rationalistische" Verlichting past wordt
vanzelf als (pre-)romantisch geklassificeerd. In feite loopt de belangstelling voor
het esoterische, voor geheime genootschappen met diepzinnige riten parallel aan
de opkomst van de Verlichting, maakt daar tot op zekere hoogte zelfs deel van
uit, zoals nader kan blijken uit de talrijke studies van Robert Amadou, Antoine
Faivre e.a. Pas tegen het eind van de 18e eeuw komt het esoterisch streven meer
aan de oppervlakte, doordat het dan een grater sociaal prestige krijgt. Misschien
mag men zeggen dat de diverse geheimleren, van aanvankelijke variatie op of
onderstroom bij de Verlichting allengs het karakter aannemen van een snort
contra-Verlichting. De evolutie van R. M. van Goens levert daarvan een goed
voorbeeld. In elk geval zou een behandeling van de irrationele stromingen in de
18e eeuw als begeleidend verschijnsel van, c.q. als reaktie op de Verlichting m.i.
de voorkeur verdiend hebben.

Een soortgelijke opmerking valt ook te maken voor wat betreft de romantische
belangstelling voor het exotische. Die interesse reflekteert zich al veel vroeger in
de z.g. oosterse vertelling, overigens weer typisch een literaire uitdrukkingsvorm
van de Verlichting, zij het dat romantische literatoren er later een eigen kleur
aan geven. Het voortreffelijke boek van Martha Pike Conant : The oriental tale
in England in the eighteenth century, New York 1908, daagt ons neerlandici nog
altijd uit tot een soortgelijke beschrijving van de ontwikkeling hier te lande.
Daarstraks viel al even de term Biedermeier. In recente j aren heeft de studie
van deze periode een nieuwe stimulans gekregen door het grote werk van Friedrich
Sengle : Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration and Revolution 1815-1848, Stuttgart, Metzler, 1971. Hoewel Knuvelder
enkele malen terloops (bijv. p. 310) op het verschijnsel wijst, heeft de introduktie
van die term nog niet geleid tot een gewenste behandeling in zijn inleiding. Ook
op deze wijze zou de ontwikkelingsgang van de romantiek scherper contouren
hebben gekregen. Voorlopig ligt de kracht van Knuvelders theoretisch essay m.i.
vooral in zijn zeer overzichtelijke synthese van een reeks in tijd en ruimte verspreid optredende verschijnselen. Als zodanig is het echter comparatistisch in de
beste zin van het woord.
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Na deze algemene beschouwing nog enkele kanttekeningen ten dienste van eeu
eventuele herdruk van dit derde deel.
P. 8 : In plaats van de door K. gebezigde term creatio ter aanduiding van het
romantische scheppen-van-binnenuit, zou men beter van expressio kunnen spreken,
aangezien de classicistische imitatio het creatieve impliceert. Waar het om gaat
is dat in de romantische kunst een artistieke persoonlijkheid zijn individuele
ervaring, sums nauwelijks verhuld, tot uitdrukking brengt.
P. 68 vv. : Een belangrijke verbetering ten opzichte van vorige drukken is het
feit dat het probleem van de Trivialliteratur ditmaal nadrukkelijk aan de orde
wordt gesteld. K. verwijst hier hoofdzakelijk naar Duitse onderzoekers. De vraag
is of hun bevindingen voor ons land dezelfde geldingskracht hebben. VOOr alles
ware een nadere begripsbepaling gewenst van de in de neerlandistiek gebruikelijke
aanduiding „populaire prozaschrijvers" (Frederik Muller, R. W. P. de Vries,
M. Buisman in hun respectieve bibliografieèn).
P. 76 : Audition coloree treffen we al aan bij Frans Hemsterhuis in een brief
van 17 maart 1783, cf. Brummel, p. 26.
P. 137 : Bij de konstatering dat nederlandse romantici over het algemeen
weinig affiniteit voelden voor de nachtzijde van de natuur, passen enkele voorbeelden die desnoods als uitzondering op deze regel kunnen fungeren. Allereerst
de merkwaardige figuur van Boudewijn (ps. van J. L. van der Vliet), waarover
W. Zaal diverse malen geschreven heeft. En verder... Potgieter, m.i. sterk door
K. onderschat. Het was Potgieter die in 1837 het befaamde Vathek van William
Beckford in het Nederlands vertaalde. Zijn Onderweg in den regen verdient
uitvoeriger bespreking daft de terloopse vermelding op p. 442.
Het aantal vergissingen, c.q. drukfouten is, de omvang van het boek in aanmerking genomen, zeer gering. Ik noteerde op p. 38 Joseph de Maitre (lees :
Maistre) ; p. 154, regel 4 v.o. : 1672 en 1673 moet zijn : 1762 resp. 1763 ;
p. 155 : G. i.p.v. J. Wille ; p. 164 : Hemsterhuis' Lettre fur la schulpture (lees :
sculpture ; ik ben bier zelf de schuldige bron !) ; p. 171, regel 1 v.b. : een i.p.v.
en ; p. (175) mist paginacijfer ; „het geslacht Rhijnvis Feith", waarbij de voornaam overbodig is ; p. 211 : Leninge i.p.v. Lenige, cf. Kollewijn I, p. 98 en
103 ; p. 236 : het tijdschrift waarin Kinker publiceerde heette Magaziin voor de
critische wijsgeerte i.p.v. wijsbegeerte ; p. 254, regel 11, staat eenmaal de teveel ;
p. 394 : De Rijmbijbel van 1839 is niet van Ten Kate maar van Nic. Beets ;
p. 431 : Ben i.p.v. Bert Brouwers ; p. 471 : „Grote lief de voor de klassieken
heeft Da Costa blijkbaar niet opgedaan in zijn Latijnse schooljaren, meent een
literatuurhistoricus" ; die literatuurhistoricus is Te Winkel en hij doelt t.a.p.
(Ontw. VII, 232) op De Genestet ; p. 485, regel 13 v.b. en p. 594, regel 13 v.b.
drukf out.
Natuurlijk kan men altijd van mening verschillen over de wenselijkheid om
bepaalde secundaire werken in de bibliografische aantekeningen to vermelden.
K. is over het algemeen niet karig met literatuuropgaven. In enkele gevallen
echter mist men essentièle informatie. Op p. 146 Joh. de Vries, De economische
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achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw 2, Leiden 1968 ; bij p. 148 de
dissertatie van C. H. E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en democratie in
Nederland 1780-1848, Heerlen 1965 en diens artikel over De Nederlandse revolutie van de 18e eeuw en Frankrijk in het Documentatieblad van de Werkgroep
18e Eeuw, nr. 11/12 (juni 1971). Over W. E. de Perponcher bestaat een
proefschrift door J. Reijers, Zutphen 1942. De Hemsterhuis-studie heeft een
nieuwe impuls gekregen door recente publikaties van Erich Trunz en Waltraud
Loos in de Duitse Kroniek van oktober 1970, in hun Goethe and der Kreis von
Minster, Munster im Westfalen 1971, alsook in George May's editie van de
Lettre sur l'homme et ses rapports met het commentaar van Diderot, New Haven
1964. Een betreurenswaardige omissie dunkt mij dat voor een zo interessante
figuur als Anthony van der Woordt blijkbaar geen plaats meer was. De wel
genoemde Pieter van Woensel is onderwerp van een goed geschreven essay
door J. J. Wesselo in Tirade nr. 150 (oktober 1969). In 1961 verscheen bij
Callenbach to Nijkerk een bundel opstellen over Isaac da Costa (zo luidt ook de
titel), waaruit vooral de studie van W. A. P. Smit, Da Costa als dichter, verhelderend mag worden genoemd. Van Koetsveld, nog zo'n m.i. door K. stern
onderschatte 19e-eeuwer, heeft inmiddels een biograaf gevonden in A. J. Onstenk
Ik behoor bij mezelf. Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893, Assen 1973. Over
Carel Vosmaer bestaat een recente monografie door F. Bastet. Wat de Zuidnederlandse letteren bereft, signaleer ik min of meer tot mijn verbazing het ontbreken
van Jozef Smeyers, Vlaams taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18de eeuw, Gent 1959. Aan Josephus de Wolff tenslotte wijdde
Walter Gobbers in Studia Germanica Gandensia VII, 1965, een gedegen
onderzoek.
Toen Knuvelder de herziene uitgave van zijn handboek aankondigde, meende
ik dat het aantal correcties en aanvullingen voor de periode van de romantiek
beperkt kon blijven. Deze nieuwe druk bewijst hoezeer ik mij vergist heb. Er is
zeer veel veranderd en die veranderingen betekenen bijna altijd een verbetering.
In deze recensie werden nog een aantal desiderata geformuleerd. De auteur zij
echter verzekerd dat de alles overheersende indruk toch die is van erkentelijkheid.
Nijmegen, februari 1974

P. J. BUIJNSTERS

Verniakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste Handleiding bij het systematisch-bibliografisch Onderzoek op het Gebied van de Nederlandse
Letterkunde. Tweede, herziene en vermeerderde uitgave. Samengsteld door
A. M. J. VAN BULTREN, W. P. GERRITSEN en A. N. PAASMAN. De Nieuwe
Taalgids Cahiers I. Wolters-Noordhoff N.V., Groningen, 1971. Prijs
f 12,50.
Het Vermakel0 Bibliografisch Ganzenbord van Van Buuren en Gerritsen in
een nieuw kleed, een kleed dat allerminst harmonieert met de ludieke titel. Ik
kan me moeilijk voorstellen dat de auteurs het zo bedoeld hebben. Misschien doen
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ze er beter aan nu oak maar een zakelijker naam te bedenken. Niet dat ik iets
tegen een ietwat lichte toon heb, integendeel, ik houd niet van personen die met
een streng en stroef gelaat dadelijk gereed staan de banbliksem te slingeren.
De ondertitel heeft ook een wijziging ondergaan. Luidde die vroeger Een
hulpmiddel bij het bibliografisch onderzoek, ten behoeve van studenten aan het
Instituut De Vooys, nu is dat geworden : Een eerste handleiding bij het systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
Het boekje alleen wegens de omvang gebruik ik het diminutief heeft de
poorten van de oude bisschopsstad achter zich gelaten en richt zich nu tot een
„algemeen publiek". Hoewel het „Voorbericht bij de tweede uitgave" spreekt
over andere universiteiten en opleidingen voor middelbare akten, waar het werkje
welkom kan zijn, hoewel datzelfde voorwoord als bedoeling aankondigt „de
beginneling-in-het-vak" de weg te leren vinden naar de voornaamste bibliografische hulpmiddelen op het gebied van de studie der Nederlandse letterkunde",
ben ik van oordeel dat ook meer „volwassen" neerlandici het Ganzenbord ter
hand zullen nemen. Wat een gemak even de juiste titel van een handboek, of
een bibliografisch naslagwerk te kunnen vinden, wat een gemak gelnformeerd te
worden over de precieze stand van de registers op onze tiidschriften.
Nog op een andere manier wordt de nieuwe bredere gerichtheid gemarkeerd
en wel door het feit dat de schrijvers zich hebben geassocieerd met de beer
Paasman van de Universiteit van Amsterdam, die in nr. 4 van de twaalfde jaargang (1969-1970) van Spiegel der Letteren hun werk critisch beoordeeld had.
De oorspronkelijk samenstellers van het Ganzenbord zeggen zeer verheugd te zijn
over deze medewerking en ik ben dat met hen. Zij gedrieèn vormen een team
dat in alle opzichten competent geacht kan worden voor de door hen ondernomen
arbeid. Zij zijn erkende specialisten op hun studieterrein, middeleeuwen en
achttiende eeuw, zij hebben langdurige universitaire onderwijservaring en hebben
daardoor inzicht in de behoeften van aankomende studenten. Zij paren een grote
mate van exactheid aan een wijze zelfbeheersing bij het doen van een keuze uit
het overvloedige bibliografische materiaal. Hier ligt de moeilijkheid bij dit soort
werken : wat apemen, wat terzijde schuiven. Hier ligt ook de mogelijkheid voor
vaak onbillijke – kritiek : dat en dat staat er niet in en dus deugt het boek niet.
Er is slechts een manier om veilig te gaan : een vaste, duidelijke taakomschrijving
en in overeenstemming daarmee handelen. Men kan de schrijvers in dit ()Nicht
niet in gebreke stellen. Zij hebben zich in hun doelstelling gericht tot de beginnelingen en in de uitwerking van dit principe voortdurend beperkingen opgelegd
in het opsommen van informatie verstrekkende boeken. Dit is een volmaakt
legitiem standpunt. Een boek hoeft niet meer te geven dan de auteurs wensen en
beloven te doen. Dit is ook het uitgangspunt van mijn beoordeling. Wanneer
iemand zich ruimer wil orienteren, kan hij zich wenden tot een handboek als
dat van Totok, Weitsel, Weimann, in het Ganzenbord opgenomen onder D4.
Getoetst heb ik het Ganzenbord op een gebied van het universitair onderwijs,
n.l. op dat aan de zgn. „bijvakkers" en ik kan zeggen dat mijn ervaringen daarbij
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zonder meer gunstig zijn. Het geven van colleges aan deze groep studenten, cliidoor de studie van een ander vak reeds een behoorlijke training achter de rug
heeft, kan een veel vlotter en efficienter verloop hebben, daar in het boekje in
kort bestek een overzicht van de voornaamste handboeken, hulpmiddelen en
wegwijzers op het gebied van de neerlandistiek wordt gegeven. Het bespaart de
docent veel tijdrovende arbeid om al deze informatie over te dragen.
Welke wijzigingen heeft het Ganzenbord innerlijk ondergaan bij zijn metamorfose van plaatselijk naar universeel gebruik ? Niet alle veranderingen zal ik
daarbij de revue laten passeren, niemand zou daarbij gebaat zijn. Ik zal slechts op
enkele de aandacht vestigen en daarbij een aantal suggesties doen. Opzettelijk
gebruik ik het woord suggesties, daar ik meen dat de structurering van een
boekje als dit in hoge mate een zaak van de auteurs is, die het beste kunnen
beoordelen wat in hun opzet te accepteren of te verwerpen is, desiderata van
anderen blijven er nu eenmaal toch.
Allereerst : de nieuwe uitgave van het Ganzenbord heeft een „Inleiding"
gekregen, waarin het doel van de systematische bibliografie wordt uiteengezet,
een overzicht van „bibliografieen en andere bibliografische hulpmiddelen" wordt
gegeven en tenslotte het „systematisch-bibliografisch onderzoek" kart geschetst
wordt met een „Appendix" over het maken van fiches. Deze algemene begripsbepalingen en omschrijvingen zijn bijzonder nuttig niet alleen, maar zelfs noodzakelijk en in verband daarmee vraag ik me af, of er niet wat te bondig is
geformuleerd. Loopt de „beginneling-in-het-vak" niet vast op blz. 2, wanneer
hij leest over „incunabelbibliografieen", wanneer hij stuit op de volgende claus
„bibliografieen van publikaties over een onderwerp (een periode, een stroming,
een genre, een verschijnsel, een begrip), etc." Dergelijke informatie vraagt om
commentaar. Wanneer de auteurs me zouden tegenwerpen, dat de studenten ook
colleges over dit soort zaken krijgen, dan kan ik daar moeilijk iets tegen inbrengen, natuurlijk, Bens zullen zij een passage als de bovenvermelde zonder
moeite begrijpen, maar dat ontheft de samenstellers m.i. niet van de plicht bier
duidelijker te zijn. De „beginneling-in-het-vak" krijgt het Ganzenbord direct in
handen, tenminste, dat is te hopen. Nogmaals, ik wil die „Inleiding" in geen
geval missen, maar ik zou ze jets uitgebreider geredigeerd wensen. Schrijvers van
een dergelijk fundamenteel en elementair boek moeten de informatie die zij willen
overdragen, zo eenvoudig mogelijk geven. Dan moet het boekje in omvang maar
iets toenemen, dat is geen verlies.
Daarna volgen in de eerste, de „Utrechtse", uitgave zeven „Opgaven", in de
nieuwe bewerking „Zes ronden, te spelen op het ganzenbord". In deze ronden
(opgaven) wordt de weg aangewezen die men te gaan heeft om een bepaald
doel te bereiken : b.v. het vinden van een boek, van een artikel van een bepaalde
auteur, het maken van een lijst van publikaties van een schrijver, het verzamelen
van publikatis over een auteur, een werk, een onderwerp, het vinden van hss.
en/of drukken waarin een litterair werk is overgeleverd. Hier moet de titel
Ganzenbord geboren zijn. Men springt van punt tot punt, soms echter wordt
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men teruggewezen en moet opnieuw beginnen langs een andere weg, in een
andere ronde. Zelfs de put is geen denkbeeldig tussenstation.
Nu volgt het eigenlijke corpus bibliographicum, gesystematiseerd in de rubrieken
A t/m R, vroeger A t/m 0. De eerste rubriek A is die der „Dienstverlenende
instellingen en de weg erheen" (olim B), aanmerkelijk uitgebreid van 4 tot 10
items. Het beperkte Utrechtse karakter is doorbroken : i.p.v. het „Uitleenbureau
van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht" vinden wij de „Uitleenbureaus van
de grote bibliotheken : de universiteitsbibliotheken, de koninklijke bibliotheken
te 's-Gravenhage en Brussel, de provinciale- en stadsbibliotheken". Een kleine
opmerking : beter zou zijn : de provinciale en stedelijke bibliotheken.
leder nummer, aangeduid met Al, A2, A3 enz., is voorzien van een klein
gedrukt - commentaar, waarin inuttige informatie wordt gegeven over inhoud,
samenstelling enz. van het aangehaalde werk, of over de aard van de genoemde
instelling. Van de grote bibliotheken in Nederland en Belgie zijn de adressen
opgesomd. De gehele rubriek is aanzienlijk verbeterd, misschien kan ik zeggen :
vermeerderd. Rubriek B (in eerste uitgave C) heeft eenzelfde metamorfose
ondergaan : van plaatselijk naar algemeen. Rubriek C (eerst D) is grotendeels
gelijk gebleven. Terecht is Dronckers' catalogus van de Verzameling F. G. Waller
verhuisd naar L, „Enige bibliografieen van Nederlandse literaire werken". En
am aan te tonen voor welke moeilijkheden de auteurs kwamen te staan bij de
organisatie van hun boek in rubrieken, stel ik de vraag : zijn de populaire boeken
in deze verzameling opgenomen alle „litteraire" werken ? Het is duidelijk dat
zij in vele gevallen de knoop hebben moeten doorhakken en met benaderingen
werken. Dat is ongetwijfeld het geval geweest in K, een geheel nieuwe rubriek :
„Letterkundige woordenboeken en andere naslagwerken op het gebied van de
literatuur (termen, begrippen, stromingen, genres, werken, personages, symbolen,
emblemata)". Blijkbaar is er volgens deze opsomrning geordend. Er zit een
zekere mate van willekeur in, maar ik zie niet hoe het anders zou moeten.
Misschien is de onderverdeling op de een of andere manier te markeren : door
wit, of door toevoeging van letters.
Aarne, The Types of Folktale en Thompson, Motif-Index of Folk-Literature
zijn hier opgenomen, maar Bdchtold-Staubli, Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens compareert ander P : „Encyclopedieen, alfabetische naslagwerken
van niet-specifiek letterkundige aard, en concordanties op de bijbel". Wordt dit
bij verschillende rubrieken onderbrengen van deze werken inderdaad gerechtvaardigd door hun inhoud ?
Overigens bestaat er ook voor het Duitse sprookje een handwoordenboek,
uitgegeven door L. Mackensen hiervan zijn in 1939-1940 twee delen verschenen.
Zou bij P een plaats worden ingeruimd ook al is het boek in het Italiaans
geschreven - voor Giovanni Cairo, Dizionario ragionato dei Rist. anast.
Bologna / Forni (1967) ? Dit werk geeft vaak verrassende aanwijzingen.
In rubriek Q, „Bibliografieen op het gebied van de geschiedenis en de cultuurgeschiedenis, inclusief de letterkunde", die begint met drie bibliografieen over
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geschiedenis, Romeins Apparaat, De Bucks Bibliographie en Petits Repertorium
mis ik toch wel A. D. Leeman, Beknopte bibliographie voor de studie der Latijnse
taal- en letterkunde. Amsterdam, 1957. De raakvlakken van de Nederlandse
letterkunde met de • latinitas hoef ik niet te beogen en dit boekje geeft de
gewenste informatie.
In rubriek M, „Bibliografieèn van in Noord- en Zuid-Nederland verschenen
werken, van ca. 1470 tot heden" vinden wij wel de onvoltooide Gesamtkatalog
der Wiegendrucke, maar niet Haim Repertorium bibliographicum, dat volledig
is en aanvullingen heeft gekregen door Copinger, Burger en Reichling. Vroegen
deze werken misschien te veel ruimte ? In F18 K. van Laarschot, Malmbergs
bibliogratie der literaire kritiek van Noord- en Zuid-Nederland komt in het
informatieve toevoegsel een literatuurverwijzing voor die ik nergens anders aantref
en m.i. daar niet hoort. Verwijzingen naar andere ,nrs. in het Ganzenbord, zoals
b.v. in K20 zijn bijzonder aanbevelenswaardig. Fen uitstekend register, goed
georganiseerd sluit het boekje af.
Mijn oordeel over het Ganzenbord luidt dus gunstig. De auteurs hebben een
zeer informatief en bruikbaar werkje samengesteld. Ze hebben de vele moeilijkheden op hun weg : wat wel, wat niet opnemen, de structurering van het
materiaal in rubrieken, de onderverdeling hiervan met succes overwonnen.
Op het titelblad lezen wij nog De Nieuwe Taalgids Cahiers I. Blijkbaar is
het Ganzenbord het eerste nummer in een serie. Wij zien belangstellend uit
naar volgende deeltjes.
Wassenaar. N.I.A.S.

F. VEENSTR A

De Nederlandse toneelschrijfkunst. Poging tot verklaring
van een gemis. Amsterdam, Moussault - Antwerpen, Standaard, 1973,
240 blz., f 19.50.

STROMANN, BEN :

De op rust gestelde theatercriticus van het Algemeen Handelsblad schrijft in dit
boeiende boek zijn ongenoegen uit over wat hem zijn kijkervaring van jaren heeft
bijgebracht : het aandeel van de Nederlandse theaterauteur in het Nederlandse
theaterrepertoire is, qua frequentie en qua kwaliteit, matig. Dat is een oordeel
dat regelmatig in de kranten voorkomt ; Stroman heeft echter een poging ondernomen om er een verklaring voor te zoeken. M.a.w. deze tekst is een nutsgeschrift
dat in de onmiddellijke toekomst enige wijziging wil zien ontstaan of, zo dit
onmogelijk blijkt, althans enig inzicht wil verspreiden in de oorzaken van het
tekort. Omdat dergelijke bedoeling in de actuele conjunctuur van een theaterpraktijk thuishoort, vraagt het boek (veeleer een aangehouden essay) niet meteen
om een bespreking in dit tijdschrift. Toch raakt Stroman meer dan alleen zijdelings
aspecten van de literaire historiografie aan en op die wijze bezit het werk ook
elementen die mentaliteitshistorisch belangrijk uitvallen. Om de betreurenswaardige toestand van vandaag te verklaren, gaat Stroman immers in de geschiedenis
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argumenten zoeken. Het is zijn stelling (en het hele bock is e'en grote adstructie
van deze thesis) dat wat nu wordt aangevoeld als een determinerend verschijnsel,
zijn concrete verantwoording vindt in het verleden. Hij baseert zich daarvoor op
drie factoren.
Een eerste factor is de waarde van het Rederijkerstoneel. Daarin treft Stroman,
selecterend wat hem geschikt voorkomend en verzwijgend wat minder fraai staat,
kenmerken aan die bewijzen dat de samenwerking tussen auteur en acteur het
gehalte van een volledige integratie vertegenwoordigt : de gedeelde idee, de
collectieve gemeenschap, de actualiteitsinhoud, de maatschappelijke gerichtheid,
de verregaande anonimiteit van de tekstschrijver, de verstaanbare taalidiomatiek,
de begrijpelijke gebarencode, de aliterariteit. Hij verwijt de literairhistorici dat ze
herhaaldelijk een aantal namen uit de groepsprocessen gelsoleerd hebben en zo
de individuen-met-schrijffunctie gedesolidariseerd hebben van de oorspronkelijke
theatrale collectiviteit. Als religieuze en maatschappelijke ontwikkelingen dit
samen-êen-proces aantasten, zal ook het Nederlandse theater als potentieel
grondig gewijzigd worden.
Een tweede factor is het Calvinisme. Stroman grasduint in de verhouding van
het Calvinisme tot het theater en beklemtoont dat van een principiele afwijzende
opstelling geen sprake kan zijn. De Nederlandse toepassing van de calvinistische
code is echter in de handen gevallen van wat hij kleine lieden noemt, beduimelde geborneerde mensjes en het zijn die nationale nuances die het theater naar
beneden hebben gehaald. Hij acht 1678 een breekjaar omdat toen het theater
gesteriliseerd werd tot een instelling waarin het burgerlijke fatsoen en de
doorsnee-opinie in de weg gingen staan van maatschappelijk engagement en
artistieke expressie-vrijheid. Daarna bleef het drama veroordeeld tot vrijblijvend
amusement, niet belangrijk voor tijd en mens. En deze functie heeft het theater
zelf nooit weten uit te schakelen.
Vandaar dat als derde factor, ogenschijnlijk positief te beoordelen, de bloei
van de Nederlandse toneelspeelkunst valt te signaleren. De Nederlandse acteur,
overtuigd van zijn kunnen en kunst, in contact met wat internatioaal in zijn yak
werd gepresteerd en zelf in staat tot het formuleren van nieuwe opvattingen en
modi, keert zich van de thematische potentie van het theater in de dramatische
kerntekst af en concentreert zich enigszins megalomaan op de technisch-esthetische
mogelijkheden van zijn histrionische ambacht. Deze autonomie leidt incidenteel
tot verbazende kwaliteit, zo individueel als collectief, maar het drama, en dus de
dramatische auteur, staat daar alleen nog instrumenteel in vertegenwoordigd. De
autonomisering van het theater brengt geen baat voor de groei van een autochtoon
drama. De scheiding blijft gehandhaafd. En deze situatie ziet Stroman ook
vandaag nog in de praktijk van het Nederlandse theater.
Zo druk werd totnogtoe de evolutie van het Nederlandse drama en/of theater
niet bestudeerd om ertoe in staat te zijn met substantiele argumenten deze thesis
van Stroman te bevestigen of te weerleggen. Grotendeels is Stromans inzicht pas
mogelijk omdat hij (en dat is zijn grote verdienste) opzettelijk vanuit het theater
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wenst te interpreteren, een standpunt dat in de literaire historiografie, ook toen
het over het drama ging, op notoire wijze afwezig is gebleven. Of Stromans
historische opgravingen inderdaad steekhoudend zijn voor de beoordeelbaarheid
van het huidige Nederlandse drama, dient elders te worden onderzocht. Mocht
zijn boek ertoe bijgedragen hebben om theatrale categorieen en criteria programmatisch op te nemen bij de geschiedschrijving van de eigen literaire cultuur, dan
kan wellicht enige mentaliteitswijziging worden opgetekend waarvani Stroman zich
therapeutische diensten voorstelt voor de nabije toekomst.
C. TINDEMANS

Verder ontvingen wij :
Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido Gezellegenootschap.
Deel 8. Kapellen 1973. Met o.m. de volgende opstellen : Guido Gezelle, dichter
in de negentiende eeuw door J. J. M. WESTENBROEK ; De structuur van 'Een
bonke keerzen kind' door B. F. VAN VLIERDEN ; Albumblaren door K. MEEUWEISSE ;
Plan tot uitgave van Gezelles Volledige Werken.
ldem. Deel 9. Kapellen 1974. Met o.m.: De levende Gezelle door G. P. M.
Terugblik op twaalf en een half jaar Guido-Gezellegenootschap
door J. VAN DYCK ; Engeland of Vlaanderen. Mgr. Malou en Gezelles idealen door
J. J. M. WESTENBROEK ; Gezelle en zijn herdichting van The Song of Hiawatha
door W. F. JONCKHEERE ; De structuur van '0 wilde en onvervalschte pracht' door
B. F. VAN VLIERDEN ; Alois Walgrave, min oudleraar te Hoogstraten door 'Em.

KN'UVELDER ;

JANSSEN.
K. A/EEL-W.0SE : Gezelles Albumblaren. Uit de voorgeschiedenis van de bundel
Gedichten, Gezangen en Gebeden. Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel.
Antwerpen-Utrecht 1974. 105 blz. (Publikaties van het Guido-Gezellegenootschap.
Monografieen en tekstuitgaven).

Mededeling
De uitgeverij H. D. Tjeenk Willink b y, Groningen laat ons in verband met de
uitlating van P. E. L. Verkuyl (Spiegel der Letteren, jg. XV, blz. 263) over de
stopzetting van de reeks literaire verkenningen' weten, dat zopas besloten werd
de serie voort te zetten en verzoekt ons dit aan onze lezers mede te delen.
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SPIEGEL DER LETTEREN
verschijnt viermaal per jaar ; ± 320 blz. per jaargang.
De abonnementsprijs bedraagt voor België 250 fr. ; voor Nederland 1 18,15
incl. B.T.W. f 18,90.
Voor abonnementen en adve rt enties wendt men zich tot uitgeverij De Sikkel n.v.,
Kapelsestraat 222, 2080 Kapellen ; voor Nederl an d tot de firma Martinus Nijhoff,
Lange Voorhout 9, 's-Gravenhage.
Stukken ter plaatsing alsmede boeken ter recensie worden ingewacht bij de
redacteur-secretaris Prof. Dr. L. Roose, Naamsesteenweg 406, 3030 Heverlee.
Boeken die naar het oordeel der redactie voor bespreking in aanmerking komen,
worden, naargelang de plaats ru imte dit toelaat, gerecenseerd.

TER A'1-1tNTIE 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 (éénmaal
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 éénmaal 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.

IMPULS

driemaandelijks tijdschrift voor kunst en literatuur wordt
vanaf zijn vijfde jaargang (1974) uitgegeven
door de uitgeverij DE SIKKEL n.v.
• wil met een bekwame en jonge redactie reageren
tegen het regionalisme
tegen de eenzijdige kijk van literaire „scholen"
tegen steriel gepolemiseer
• tracht met een vrije geest
openheid te combineren met kwaliteit
• brengt zowel proza als poëzie als essayistisch werk,
heeft belangstelling voor het theater en de beeldende kunsten,
en geeft illustraties uit het werk van beeldende kunstenaars.

Redactie : Wi/fried Adams, Jef Barthels, Michel Bartosik, Toon Brouwers, Peter
Bormans, Dirk Christiaens, Mark Dangin, Annie de Bie, Frans de Laet, Roger
M. J. de Neef, Marcel Obiak, fan de Roek (t), Lucienne Stassaert, Rody Vanrijkel,
Walter Verbesselt.
Abonnementsprijs : voor vier nummers 150 fr.

Adressen van de medewerkers aan dit nummer
Avenue Albert 1e* 20, Braine-l'Alleud.
L. SCHEER : Bondgenotenlaan 2, Leuven.
DRS. G. C. DE WAARD : Vincent van Goghlaan 67, Papendrecht.
DR. P. E. L. VERKUYL : Achterberghof 3, Haren (Gr.).
DR. K. PORTEMAN : Predikherenberg 59, Kessel -Lo.
DR. P. J. BUijNSTERS : Witsenburgselaan 35, Nijmegen.
DR. F. VEENSTRA : Pieter Postlaan 10, Wassenaar.
PROF. DR. C. TINDEMANS : fan van Mirlostraat 1, Edegem.
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DE INZET VAN DE
MODERNE LITERATUUR IN NEDERLAND *

Sinds in de middeleeuwen de verschillende literaturen in de volkstaal
zijn ontstaan, hebben ze alle een eigen ontwikkeling doorgemaakt. De
nationale literatuurgeschiedenis is een feit, in Italie, in Spanje, in Frankrijk, in Duitsland, in Engeland, in de Nederlanden. Het is onmiskenbaar
dat door staatkundige gebeurtenissen, die in het ene land wel, in het
andere niet hebben plaats gevonden, invloed is uitgeoefend, ook op de
literatuur. En toch is een ander feit niet minder evident, en wel dat de
ontwikkelingsgang van deze nationale literaturen wordt beheerst door
parallelle lijnen. In alle culturen van Zuid- en West-Europa hebben sinds
de middeleeuwen dezelfde grate stromingen elkaar opgevolgd. Ik denk
hierbij aan verschijnselen als de Renaissance, de Barok, het Classicisme,
de Romantiek enzovoort. Wie maar een literatuur kent en bestudeert,
kan nooit tot zijn verbazing ontdekken dat dezelfde ideeen, dezelfde
principes, dezelfde illusies aanwijsbaar zijn bij auteurs van verschillende
talen. Maar wie de engelse romans van Walter Scott gelezen heeft, de
franse romans van Victor Hugo, de nederlandse van Hendrik Conscience
of Mevrouw Bosboom - Toussaint, doet die ontdekking wel. En liever dan
te spreken over de engelse romantiek, de franse romantiek, enzovoort,
zo hij willen spreken van de europese romantiek in Engeland, de europese romantiek in Frankrijk. Alle grote cultuurbewegingen in de laatste
acht eeuwen zijn europese bewegingen geweest, zelfs het in wezen zo
anti-europese nationalisme. De eenheid van Europa als geestelijk verschijnsel is sinds lang een feit. Maar de meeste politici hebben het te
druk met de dingen van de dag om enig begrip te hebben van de duurzame dingen der eeuwen.
Over de oorzaken waardoor zulke cultuurbewegingen ontstaan en de
manier waarop ze zich verbreiden, kan men alleen maar zeggen dat
* Tekst van een gastcollege, in franse vertaling gegeven aan de universiteit te Lille op
7 mei 1974, bij het 25-jarig bestaan van de afdeling-Nederlands aldaar.

81

navolging en overname termen zijn die het probleem eerder verhullen
dan oplossen. Klaarblijkelijk is er een zekere maatschappelijke constellatie nodig om een nieuwe idee of een nieuw principe of een nieuwe
vormgeving tot bloei te doen komen. En bovendien natuurlijk : de aanwezigheid van een superieur begaafde kunstenaar, man of vrouw, die
zich als uitzondering onttrekt aan de statistische wetmatigheden van de
waarschijnlijkheid. De mogelijkheid dat zo'n uitzondering zich voordoet
in een betrekkelijk klein taalgebied, laat zich overigens uit diezelfde
waarschijnlijkheidsleer afleiden. Ik meen dat dit feit zich in de tweede
helft van de 19e eeuw tweemaal in de nederlandse letteren heeft voorgedaan.
Tweemaal, in 1860 en in 1890 heeft een nederlands auteur een werk
gepubliceerd, dat meer is dan een superieure variant van het bestaande,
meer dan een nederlandse variant van het europese. Gezien binnen het
geheel van het westeuropese proza is Multatuli's Max Havelaar in 1860
een uniek werk ; gezien binnen het geheel van de westeuropese poezie
is de bundel Verzen van Herman Gorter in 1890 een uniek werk. Van
beide publikaties is pas in de twintigste eeuw gebleken hoe zeer ze de
grens markeren tussen de traditionele en de moderne literatuur.
De Max Havelaar, die in mei 1860 verscheen, is in alle opzichten een
uitzonderlijk boek. De auteur die zich Multatuli noemde, was een volslagen onbekend man, Eduard Douwes Dekker, 40 jaar oud. Hij had de
helft van zijn leven doorgebracht in het toenmalige Nederlands-Indie,
niet enkel Java maar ook Sumatra, Celebes en Ambon, en hij had zijn
ambtelijke loopbaan bruusk afgesloten met een principieel conflict.
Terecht meende hij dat het gouvernement in het toenmalige Batavia en
de regering in Den Haag hem schandelijk hadden behandeld en dat hij
zijn plicht beter had gedaan dan de gouverneur-generaal. De kern van
het conflict was de verantwoordelijkheid van de nederlandse ambtenaar
ten aanzien van het feit dat de javaanse adel het javaanse yolk beroofde
en bedroog. In zijn functie in Lebak (West-Java) had Douwes Dekker
principieel de zijde gekozen van de arme, mishandelde bevolking, en
doortastend willen optreden tegen de daar aanwezige inlandse vorst, die
alle eigenschappen had van een middeleeuws oosters potentaat. Overtuigd van zijn gelijk, en bemerkende dat hij op officieel niveau in de
steek werd gelaten, kwam Douwes Dekker er tenslotte toe, zijn ervaringen mee te delen in een roman, om aldus een beroep te doen op het
oordeel van de nederlandse lezers. Hij had daarbij het voorbeeld van
Mevrouw Beecher-Stowe voor ogen, die kort tevoren de kwestie van de
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slavernij behandeld had in haar befaamde werk De negerhut van oom
Tom. ZO moest de kwestie van de koloniale verhoudingen behandeld
worden in de Max Havelaar. Maar het resultaat was, dat de nederlandse
auteur de amerikaanse even ver overtrof als een genie een dilettant.
Niet enkel binnen de nederlandse verhoudingen is de Max Havelaar
een geniaal boek. Het laat zich met niets van wat er voorafging vergelijken. Het zou ook in het Frankrijk van Gustave Flaubert, in het Engeland van Charles Dickens, in het Duitsland van Wilhelm Raabe, in het
Rusland van Leo Tolstoi een opzienbarend boek zijn geweest. Maar het
verschil in Nederland laat zich nauwelijks onder woorden brengen.
Anno 1860 was de bloeitijd van de nederlandse historische roman
vrijwel voorbij, al werd dit genre nog wel beoefend. En ook die andere
succesrijke mode, de humoristische novelle, had z'n beste tijd gehad. De
nationale romantiek ging allengs over in een soort Biedermeier-literatuur
van kleine gevoelens en huiselijke verhoudingen, met of en toe enig
vermoeden van het sociale vraagstuk. Onmiskenbaar was de nederlandse
burgerij anno 1860 een klasse van rustige, tevreden, bekrompen en zelfgenoegzame mensen, conventioneel in godsdienst en politiek. En de
schrijvers, die zelf allen tot deze burgerij behoorden, misten de moed
en de fantasie om zich aan deze bedompte sfeer te onttrekken.
Maar Multatuli, ofschoon zelf ook uit de burgerij afkomstig, had een
half leven in de tropen doorgebracht. Hij had geleefd tussen mensen
van een heel andere, of in het geheel geen godsdienst ; hij had voorvallen van oosterse „grandeur et misere" bijgewoond, legendarische
toestanden en misbruik van macht waarvan de gewone Hollander geen
idee had ; hij had de zon en de natuur van de tropen onvergetelijk aan
den Nye ervaren, en bracht dit alles onder in zijn boek. Door zijn eigen
leven te beschrijven kreeg zijn werk als vanzelf een overtuigende authenticiteit. En doordat dit leven verbonden was met de koloniale kwestie en
zich voor die kwestie had opgeofferd, kreeg ook het kolonialisme een
concrete menselijke gestalte. Het was niet abstract, geen zaak van getallen en reglementen, maar het harde dagelijkse bestaan van machteloze
javaanse mensen, onderdrukt door machtige javaanse regenten, met
boven dit alles de hierarchie van nederlandse ambtenaren die dit zagen
en het of toelieten en zelf rijk werden, of tegengingen met de hachelijke
kans op ontslag, zoals Multatuli. Maar hoe lang zou het zachtmoedige
yolk van Java deze tweevoudige uitbuiting dulden ? Onderdrukt en
beroofd te worden door de eigen plaatselijke vorsten, en bovendien
onderdrukt en beroofd te worden door de blanke veroveraars en kooplui
uit een klein ver land aan de andere kant van de aarde ? Het koloniale
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systeem, nu het eenmaal bestond, zou zich enkel kunnen rechtvaardigen
en handhaven, indien het principieel partij koos voor de arme mishandelde bevolking, dus tegen de javaanse adel. Want als het moederland
deze principiele rechtvaardiging naliet, zou het koloniale stelsel op korte
termijn te gronde gaan.
Men dient te bedenken dat dit alles geschreven werd in het midden
van de negentiende eeuw, toen de burgerij van heel West-Europa het
koloniale stelsel de normaalste zaak van de wereld vond, en het kapitalisme zich gereed maakte nog een hele reeks koloniale veroveringsoorlogen te ontketenen, terwille van grondstoffen en afzetgebieden. De
schok van dit boek was dan ook merkbaar, al heeft de erkenning van
zijn gelijk nog meer dan een voile generatie geduurd.
Vraagt men zich of of deze ex-ambtenaar behalve zijn levenservaring
niet ook een zekere literaire vorming meebracht, dan is het antwoord
niet zo gemakkelijk te geven. Stellig heeft Multatuli in zijn indonesische
jaren vrij veel gelezen, niet enkel nederlands, maar ook Frans, duits,
engels, en enig maleis. Hij had een onmiskenbare aanleg voor talen.
Stellig heeft hij Walter Scott gelezen, en Alexandre Dumas pere, en
Heinrich Heine. Maar even stellig is zijn eigen persoonlijke stijl een
aanleg geweest, die hij ontwikkeld en gevormd heeft door voortdurend
oefenen in nauwkeurig formuleren en door voortdurende zelfkritiek in
stilistisch opzicht. Zijn ongeevenaard vermogen om „natuurlijk" te
schrijven, om ook op papier de levendigheid van de gesproken taal te
bewaren, was al gebleken in de verlovingsbrieven uit de jaren 1845-46.
Maar dat kon niemand weten, behalve zijn vrouw. Datzelfde vermogen
kwam hem nu te pas, toen hij in enkele weken tijd zijn meesterwerk
schreef. En het maakte ook naar de stijl zijn roman tot een unicum. Want
de schrijfstijl in Nederland was nog altijd schools en retorisch. Met Multatuli began de revolutie van de gewone omgangstaal tegen de overheersende deftige taal van kansel en kanselrij. Hij was ook in dit opzicht de
anti-dominee in domineesland.
Zo is de Max Havelaar dus op drie manieren uniek :
afkomstig van een totaal onbekend man van veertig jaar ;
handelend over een ambtelijk conflict binnen het koloniale systeem ;
geschreven in een conventionele, schokkend nieuwe en persoonlijke
stijl.
Maar er is nog een vierde aspect, evenzeer uniek en mogelijk het
belangrijkste van allemaal : de structuur van dit werk.
Het is begrijpelijk dat zeer velen, in 1860 en daarna, het een moeilijk
en ingewikkeld verhaal hebben gevonden ; en er is zelfs iemand geweest
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die uitvoerig heeft aangetoond hoe slecht het gebouwd was. In werkelijkheid is de ingewikkelde structuur van dit boek even oorspronkelijk
als doeltreffend. Wij bezitten enkel nog het definitieve handschrift,
bestemd voor de druk ; alle voorafgaande brouillons zijn verloren gegaan. Het is dus niet bewijsbaar maar toch wel hoogstwaarschijnlijk, dat
het boek aanvankelijk begonnen is waar nu het indische verhaal aanvangt, het quasi-autobiografische verhaal. Wellicht heeft de auteur gevoeld dat een autobiografie met de ik-figuur als de zichzelf opofferende
held, een morele onmogelijkheid was. Toch wenste hij deze belichting
van heldendom. Die was alleen te bereiken indien hij het indische verhaal zou laten vertellen door iemand van een romantische geaardheid,
met een trek van heldenverering, iemand die de gedichten van Heine
las en bewonderde. Het kernverhaal wordt daarom zogenaamd geschreven door een jonge, dweepzieke Duitser, die sinds kort in Amsterdam
woont. De creatie van deze tussenfiguur gaf Multatuli de gelegenheid
ook diens antagonist te doen ontstaan : de nuchtere, huichelachtige hollandse koffiemakelaar, die direkt belang heeft bij de voordelen van het
koloniale stelsel. Maar hoe zou deze amsterdamse koffiemakelaar, bij wie
de duitse jongeman tijdelijk in dienst en in huis is, ooit in staat zijn zich
bezig te houden met feiten en toestanden op Java en Sumatra ? De
kunstgreep is doodeenvoudig : de ontslagen bestuursambtenaar zelf
bezorgt de koffiemakelaar (die hij vroeger op school gekend heeft) zijn
archief met tientallen papieren aangaande de koloniale verhoudingen.
Het is naar aanleiding van deze papieren, dat een klein deel van het
boek quasi geschreven wordt door de koffiemakelaar Droogstoppel, het
grootste deel quasi door de jonge Duitser Stern. En binnen dit grootste,
op Java spelende deel, vertelt de hoofdpersoon, Max Havelaar, gedetailleerd en geestig over zijn vroegere ervaringen op Sumatra.
Samengevat is de structuur dus zo :
de werkelijke naam van de ex-ambtenaar en debuterende auteur,
Eduard Douwes Dekker, komt in dit boek nergens voor ; maar de schrijver is ander drie schuilnamen aanwezig in vier essentieel verschillende
gedaanten :
– als de 23-jarige Max Havelaar, ondergeschikt ambtenaar op Sumatra,
in de uitvoerige verhalen van de inmiddels 35-jarige Max Havelaar op
Java ;
– als de 35-jarige ambtenaar Max Havelaar in de beschrijving door de
romantische jonge Duitser Ernest Stern ;
- als de 39-jarige, tot armoe vervallen ex-ambtenaar, gezien en beschre85

yen door de perfide koffiemakelaar Droogstoppel, die hem Sjaalman
noemt omdat hij een sjaal draagt in plaats van een winterjas ;
– en tenslotte als de 40-jarige auteur Multatuli, enkel op het titelblad
en op de paar laatste pagina's van het boek.
Want dar schuift Multatuli eerst Stern terzijde : „het is genoeg,
Stern, ge kunt gaan" ; en daarna Droogstoppel : „Ik heb u geschapen...
ge zijt opgegroeid tot een monster ander mijne pen... ik walg van mijn
eigen maaksel... stik in koffij en verdwijn !"
Het is de auteur zelf die zich van zijn ingewikkelde romanstructuur
ontdoet. Het was een bruikbaar hulpmiddel, het heeft zijn dienst gedaan.
De illusie van de fictieve werkelijkheid, de traditionele illusie van de
„auctoriale" roman, is voorbij. De auteur, alomtegenwoordig maar onzichtbaar, als God, doet afstand van dit onmenselijke voorrecht. Is er een
prozaist in het Europa van 1860, die zó resoluut en succesrijk is overgesprongen van de 19de naar de 20ste eeuw ?
De Max Havelaar is sindsdien dertig, veertig maal herdrukt, en vijftien, twintigmaal vertaald. Het is de belangrijkste hollandse bijdrage tot
de moderne wereldliteratuur. Maar, zo kan men vragen, heeft de strekking niet alle actualiteit verloren nu het koloniale vraagstuk vrijwel is
opgelost, althans verdwenen ?
Allerminst. Want het koloniale stelsel is slechts een verbijzondering
van het algemene probleem dat macht beet. Multatuli is zich dat
blijkens zijn verdere werk zeer wel bewust geweest. De hele maatschappij, ook binnenslands, is vervuld van machtsuitoefening : politiek, ekonomisch, sociaal, pedagogisch, wetenschappelijk, kerkelijk en nog zoveel
meer. En op al die terreinen geldt de principiele vraag naar de morele
rechtvaardiging : wat is het recht van de macht ?
Aldus beschouwd krijgt de koloniale roman die de Max Havelaar is,
het karakter van een geniale parabel. De Bias is toch ook niet verouderd,
al neemt men geen steden meer in door middel van een houten paard ?
Geheel de periode van Multatuli's schrijverschap – tot 1877 – is hij
een grandioze uitzondering geweest, al had hij de belangrijke criticus
Conrad Busken Huet als tijdgenoot, en in Vlaanderen de oorspronkelijke en sensitieve priester-dichter Guido Gezelle. Zij drieen hebben de
jaren tussen 1860 en 1880 een eigen stempel gegeven, zij dri&en hebben
er bovendien in hoge mate toe bijgedragen, dat de jongere generatie
omstreeks 1885 nieuwe wegen ging. Maar dit nieuwe betekende in Holland en iets later in Vlaanderen toch voornamelijk het zich open stellen
voor invloeden uit Engeland en vooral uit Frankrijk.
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Men is gewoon, de aanvang van de moderne poezie in Holland to
stellen omstreeks 1880, met begaafde jonge dichters als Jacques Perk,
Willem Kloos en Albert Verwey. Van beperkt hollands standpunt beschouwd, is dat begrijpelijk. Tot ongeveer 1880 overheerste een generatie van stichtelijke en huiselijke dichters onze poezie, en daaraan heeft
de groep die men de Tachtigers noemt, door haar kritisch en creatief
optreden een einde gemaakt. Maar tegen dit sinds lang algemeen aanvaarde standpunt kan men twee doorslaggevende bezwaren aanvoeren.
Ten eerste : binnen het nederlandse taalgebied, zij het buiten Holland,
in Vlaanderen namelijk, in Kortrijk, werkte de dichter Guido Gezelle.
Het feit dat zijn poezie slechts in betrekkelijk kleine kring bewondering
vond, is literair-historisch niet zonder belang, maar het kan dit andere
feit niet tenietdoen, dat Gezelles dichterschap er was en allengs een
eigen geniale grootheid bereikte waarbij die van de meeste Tachtigers
verbleekt.
En ten tweede : het dichtwerk van figuren als Perk, Kloos en Verwey
betekent in europees perspectief eerder het inlopen van een achterstand
dan het nemen van een voorsprong. Lange tijd had men in Nederland
Byron beschouwd als de belangrijkste engelse dichter, maar voor de
jongeren van 1880 ging er niets boven de poezie van Keats en Shelley.
Toch is de Beweging van '80 veel meer geweest dan een onoorspronkelijke navolging van wat in Engeland al een halve eeuw tevoren was
afgesloten door de vroege dood van de beide meesters. Er zijn stellig ook
duitse invloeden geweest, met name van Goethe op Jacques Perk, van
Von Platen op Willem Kloos. Er zijn franse invloeden geweest op het
proza van de jonge naturalisten in Holland, in het bijzonder wel bij
Van Deyssel. Er is invloed geweest van het picturaal impressionisme zoals dat in opkomst was in Den Haag en zich doorzette in
Amsterdam. En er was bovenal de stimulerende invloed die er uitging
van de algehele herleving en modernisering van Holland in de jaren
'70 en '80. Het is een bijzonder boeiende en veelzijdige literaire vernieuwing geweest, die haar onbetwistbaar hoogtepunt vond in het omvangrijke gedicht Mei van de jonge Herman Gorter. Gepubliceerd in 1889,
is dit werk sindsdien klassiek geworden, en terecht. Maar indien het een
hoogtepunt is, dankt het dit toch vooral aan de cumulatie van reeds
bestaande dichterlijke principes en eigenschappen. Gorter, die zelf klassieke talen had gestudeerd, heeft talrijke elementen ontleend aan de
mythologische gedichten Endymion en Hyperion van John Keats.
Maar de natuursymboliek van de engelse dichter is bij de jongere Hollander overgegaan in een moderne natuurgevoeligheid, die men ten
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voile impressionistisch mag noemen. Het wonder van Gorters Mei is
eigenlijk de vereniging van twee onverenigbare grootheden : de tijdeloze
symboliek van de abstracte Idee, en de momentane indrukken van de
concrete, zichtbare natuur. Maar deze Idee – die nog het best te formuleren is als de erkenning van het menselijk onvermogen om zich duurzaam te verbinden met het eeuwige, het bovenaardse en bovenmenselijke
– deze Idee zelf behoort als feitelijk verschijnsel tot een snort poezie die
haast zo oud is als de mensheid en dan ook wel nooit geheel zal verdwijnen.
Herman Gorter zelf heeft echter dit genre niet voortgezet. Integendeel, hij heeft onmiddellijk na de voltooiing van zijn omvangrijke en
diepzinnige gedicht, ja deels al gelijktijdig daarmee, de taal gebruikt in
dienst van een heel ander doel.
Men kan zonder veel voorbehoud zeggen dat de renaissancistische
poezie beoogde algemeen-menselijke denkbeelden over te dragen. De
romantische poezie beoogde algemeen-menselijke gevoelens over te
dragen. De impressionistische poezie beoogde algemeen-menselijke indrukken over te dragen. Hoe wezenlijk de verschillen ook zijn, in alle
drie gevallen betreft het een algemeen-menselijke communicatie ; anders
gezegd : men gaat uit van de illusie, dat de lezer uit de poezie haalt
wat de dichter erin heeft neergelegd. Bij alle schoonheid van beeldspraak, ritme, muzikaliteit, is ook de meest individuele taal van de
dichter toch wezenlijk een communicatiemiddel.
Dit nu is in de bundel Verzen, die Gorter in 1890 publiceerde, niet
meer het geval. Het is duidelijk dat de dichter niet langer uitging van de
wens om iets over te dragen, maar enkel om uit iets te drukken. Met
andere woorden : de relatie tussen dichter en poezie werd verhevigd,
ten koste van de relatie tussen poezie en lezer. Natuurlijk bestaat ook
deze poezie, zoals elk literair werk, alleen dank zij het feit dat ze gelezen
wordt. Een ongelezen boek is er niet, het is ten hoogste een ongeboren
mogelijkheid die pas tot leven komt als iemand dat boek ter hand neemt.
Maar bij de traditionele poezie verkeert de lezer dan in de illusie, dat
hij emotioneel ervaart wat de auteur emotioneel ervaren heeft voor en
tijdens het schrijven ; bij de nieuwe poezie die Gorter in 1890 uitgaf, is
deze illusie niet mogelijk. De sensatie die men tijdens het lezen ondergaat, is haast het tegendeel daarvan. Het is ten eerste deze : dat de
dichter emoties ondervindt van een geheel andere aard en hevigheid dan
de gewone mens. En ten tweede : dat de normale taal ontoereikend is
om die emoties adaequaat tot uitdrukking te brengen, zodat de dichter
grijpt naar een volstrekt Ongewoon taalgebruik. Zowel de erotische
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emoties als de waarnemingsemoties – de dominanten van deze Verzen
– zijn in dit werk als uiterst individuele gevoelens aanwezig. En beide
hebben ze zich uitgedrukt in een uiterst individuele taal. Als lezers en als
literatuur-historici hebben wij allereerst met die taalvorm te maken.
Garters taal uit 1890 is in alle opzichten nieuw ; syntactisch en stilistisch en lexicografisch waagt hij een eindeloze reeks experimenten die
het merendeel van zijn tijdgenoten lachwekkend en onaanvaardbaar
vond, en het merendeel van de lateren rechtmatig en bewonderenswaardig. Door talrijke neologismen te creeren, talrijke synesthesieen, talrijke
vormen van klanksymboliek, talrijke associatieve vergelijkingen, schlep
Gorter een eigen idioom dat de grenzen van het verstaanbare naderde en
niet zelden overschreed. Er zijn in deze Verzen bladzijden, waar men
hoogstens nog vermoedt wat de dichter bedoeld heeft uit te drukken.
Dat deze unieke poezie van Gorter niet meer tot het impressionisme
gerekend kan warden, is voor ieder duidelijk die er kennis van neemt.
Onopzettelijk, zonder weloverwogen principe, enkel gestuwd door een
maandenlang onverzwakte inspiratie, bereikte Gorter – en Gorter alleen
– het domein van het literaire expressionisme, tien jaar voordat men deze
term voor het eerst in de schilderkunst gebruikte, twintig jaar voordat
men deze term overnam in de literatuur.
Het is merkwaardig, dat de onopzettelijke overgang van impressionisme naar expressionisme terzelfdertijd dus in 1890 ook plaats vond
in de schilderkunst, en ook bij een nederlands artiest. Ik bedoel Vincent
van Gogh. In de sombere schilderijen en tekeningen die Van Gogh
omstreeks 1885 in Nederland maakte, is een persoonlijk realisme aanwezig. In de heldere kleuren die hij gebruikte in Parijs en vooral te
Arles, in de jaren 1888-89, vindt het impressionisme een onovertroffen
hoogtepunt. Maar wat Van Gogh geschilderd heeft in het voorjaar van
1890 in Auvers, is niet langer als impressionisme te beschouwen. De
verheviging van de kleur, de aantasting van de zichtbare vormen, de
deformatie van het perspectief, de aangrijpende tragiek die ons verhindert nog langer van „mooi" te spreken dit alles betekent dat Vincent
van Gogh zich in die uiterst moeilijke levensmaanden deed kennen als
de allereerste expressionist in Europa. Zó heeft de kunstgeschiedenis van
de twintigste eeuw het dan ook erkend : een eerlijk en volledig overzicht van het expressionisme in de europese schilderkunst vangt aan met
deze Van Gogh.
Precies zó zou een eerlijk en volledig overzicht van de na-impressionistische en na-symbolistische poezie in Europa met grate figuren als
Guillaume Appolinaire, Georg Trakl, Thomas Eliot en Paul van Ostaijen
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behoren aan te vangen met Herman Garter. Want deze heeft in de nederlandse letteren anno 1890 geheel de poetisch-experimentele vernieuwing
van de twintigste eeuw al aangekondigd en toegepast. En dan niet theoretisch of kritisch, niet in leuzen of manifesten, maar in de poetische
praktijk zelf van zijn unieke bundel Verzen uniek ook vanwege zijn
ongeevenaard artistiek gehalte.
En bij dit alles is er dan nog een treffende, of liever verontrustende
bijzonderheid : want noch Van Gogh noch Garter heeft zijn experimentele werk voortgezet. Van Gogh, het is bekend, heeft zelfmoord gepleegd ; Garter heeft zich vrij plotseling gewijd aan de studie van
Spinoza en aan het schrijven van wijsgerige gedichten in een doorzichtige en rationele stijl, voordat hij zich ontwikkelde tot de grootste
socialistische dichter van Europa.
1k heb uw aandacht eigenlijk alleen gevraagd voor maar twee boeken.
Men mag daaruit echter niet de conclusie trekken dat de hele nederlandse literatuur in de 19de eeuw niet meer dan twee boeken van formaat
heeft opgeleverd. Natuurlijk niet de literatuur in Nederland en Viaanderen kan tussen 1814 en 1914 stellig wijzen op een honderdtal boeken
van belang. Maar dat belang is begrensd, bijna in geografische zin. De
historische romans van Jacob van Lennep, Hendrik Conscience en
Mevrouw Bosboom-Toussaint behoren gelijk reeds gezegd – tot hetzelfde genre als de historische romans van Walter Scott of Victor Hugo ;
ze hebben dezelfde kwaliteiten en tekorten, dezelfde thema's en inconsequenties, dezelfde ietwat kinderlijke psychologie. Ze zijn, in een woord,
vertegenwoordigers van de europese historische roman in het Nederlands, zoals de romans van Victor Hugo het zijn van de europese historische roman in het Frans. In dit opzicht neemt alleen Walter Scott met
zijn Waverley een afzonderlijke positie in, omdat hij in juli 1814
de eerste was.
De bewonderenswaardige psychologische en pessimistische romans van
Cyriel Buysse, Louis Couperus en Lodewijk van Deyssel zijn evenzo
voornamelijk de nederlandse vertegenwoordigers van een europees verschijnsel. Binnen dit geheel neemt enkel Flaubert met zijn Madame
Bovary een afzonderlijke plaats in, omdat hij in 1857 de eerste was.
En daarmee zijn we in de kern van ons probleem. Tweemaal, in 1860
en in 1890, heeft een nederlands auteur een uitzonderlijke werk gepubliceerd, dat in europees perspectief het recht heeft het eerste te heten.
Maar om dat te kunnen erkennen, moet men bet wel hebben gelezen.
Het comparatisme houdt zich meestal alleen bezig met de grate taal90

gebieden, soms maar drie. Met welk recht ignoreert men de literatuur
van een kleiner taalgebied ? Men kan die vraag met een tegenvraag
beantwoorden : heeft men dan niet evenzeer het recht ook de schilderkunst van een klein yolk te ignoreren ? Het weglaten van Bredero,
Hooft, Vondel en Huygens nit een overzicht van de europese renaissanceliteratuur is even dwaas als het weglaten van Frans Hals, Rembrandt en
Rubens uit de europese schilderkunst van de 17de eeuw zou zijn. Het
weglaten van Multatuli en Herman Gorter uit de europese literatuur van
de 19de eeuw is even dwaas als het weglaten van Vincent van Gogh uit
de toenmalige schilderkunst zou zijn.
Maar als wij het erover eens zijn, dat Multatuli en Herman Gorter
van europees oogpunt onvervangbare en onmisbare figuren zijn, wordt
het probleem eerst recht boeiend en principieel. Want het is duidelijk,
dat noch de Max Havelaar noch de bundel Verzen invloed heeft uitgeoefend op de latere buitenlandse werken waarmee men ze kan vergelijken.
Het zijn voorbeelden zonder direkte navolging. Maar is een werk zonder
navolging wel een voorbeeld ?
Ik geloof dat men heel deze problematiek van een andere zijde moet
benaderen. Ook in de schilderkunst is het niet zo, dat alle expressionisten
navolgers zijn geweest van de late Vincent van Gogh. Er is verwantschap
mogelijk, ook zonder navolging, en men zou moeten trachten die verwantschap zo goed mogelijk te verklaren.
Dat kan alleen als we behalve een horizontale relatie tussen werk en
werk, ook een verticale relatie erkennen tussen werk en maatschappij.
De kunst, de literatuur, is geen autonoom verschijnsel, ze is een sociaal
verschijnsel. De gelijktijdigheid of de opeenvolging van de grote artistieke stromingen in de verschillende landen is geen toeval maar hangt
samen met gelijke of met juist ongelijke maatschappelijke constellaties.
Aileen op deze wijze kan men iets verklaren van de culturele regelmaat,
en ook van de uitzondering die deze bevestigt.
De vraag wordt dan, of er in de nederlandse samenleving anno 1860,
en anno 1890, omstandigheden zijn geweest, welke het ontstaan van de
Max Havelaar en van Gorters Verzen althans min of meer begrijpelijk
maken. Die omstandigheden waren er inderdaad. Men kan ze samenvatten in een woord : de achterstand. In sociaal, cultureel, politiek en
literair opzicht was Nederland achtergeraakt bij de rest van Europa. Het
effect van de revoluties van 1848 is beperkt gebleven en was in 1853 al
vrijwel tenietgedaan. En pas na 1870 kwam langzamerhand de keer. Op
deze omstandigheden hebben Multatuli en Gorter existentieel gereageerd,
de uitdaging artistiek aanvaard en door bun creativiteit de achterstand
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omgezet in een winstpunt. Zo'n feit is psychologisch en ook sociologisch
niet ongewoon ; het komt in de wetenschap, in de techniek, bij de maatschappelijke ontwikkeling telkens weer voor. Al bij Friedrich Engels
vindt men opmerkingen over de wet van de vertragende voorsprong. In
het geval van Multatuli en van Herman Gorter hebben we te maken met
het complement daarvan : de versnellende achterstand. Ze geldt voor
groepen en individuen, en dikwijls zijn de individuele kunstenaars hun
groep een generatie voor. Zo is het geweest bij Multatuli in een periode
dat de hollandse samenleving vrijwel in rust scheen, zo ook bij Herman
Gorter toen de hollandse samenleving zich snel, maar hijzelf zich nog
veel sneller ontwikkelde. En zó hebben Multatuli en Gorter midden in de
19de eeuw in hun werk iets belichaamd van wat karakteristiek zou worden voor de kunst van de twintigste eeuw. Al hoeft men het belang van
dit dubbele wonder niet te overdrijven, het is nog minder gewenst het te
verzwijgen. Het zou voor iedere comparatist een reden moeten zijn, 66k
Nederlands te leren.
GARMT STUIVELING
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DE OPBOUW VAN BREDERO'S „GRIANE"
IN HET LICHT VAN DE
PALMERUN ROMAN

In de Herdenkingsuitgave van de Werken van Bredero verscheen in.
1973 een voortreffelijke editie van Griane van de hand van Dr. F. Veenstra (verder Veenstra genoemd). Voortreffelijk is m.n. de weergave van
de tekst en van zijn bran, een aantal hoofdstukken uit het volksboek
van Palmerijn. Overigens benadert Dr. Veenstra de roman aldus „... ik
(ga) het spel van Griane binnen zonder mij de bagage van literaire
theorieen voortdurend bewust te maken, zonder de kennis op de voorgrand te stellen dat de stof ontleend is aan de Palmerijn-romans" (Veenstra, 7). Deze aanpak 'evert zeer valabele resultaten op, maar toch is
daarmee pas half werk verricht. Het is am verschillende redenen belangrijk nauwkeurig de verhouding van Griane tot haar hoofdbron na te
gaan : we leren de dramatische opbouw van het stuk beter begrijpen, we
krijgen een duidelijker beeld van Bredero als dramatisch technicus. In
een eerste deel analyseren we het spel en vergelijken we het stap per
stap met de romangegevens. In een tweede deel gaan we na volgens
welke technische methodes Bredero de roman heeft gedramatiseerd en
welke bedoelingen hij daarmee telkens had. Voor de analyse verdelen
we het spel in bedrijven, en, naar de terminologie van W. M. H. Hummelen, in metascênes (de delen die liggen tussen twee momenten waarop
er niemand op het toneel aanwezig is) en in scenes (begrensd door een
opkomst en/of een afgang).
I.
I,1. Bouwen Lang-Lyf en Sinnelycke Nel, een boerenechtpaar, komt vrij
clownesk op, richt zich met schimpscheuten tot het publiek (bier verschil
ik van mening met Veenstra, 71-75), waarbij vooral Bouwens interesse
sterk naar het erotische blijkt te gaan. Terloops vernemen we dat Nel
wel eens in verwachting kan zijn, en spoedig daarop verlaat het koppel
het toneel.
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Dit begin is helemaal van Bredero's eigen vinding, de roman gaf er
nauwelijks enige aanleiding toe. Daar wordt wel in hoofdstuk 10
verteld hoe het kind van Griane gevonden en geadopteerd wordt door
een landman. En de roman vergeet de pleegouders niet : in hoofdstuk 98
laat Palmerijn ze aan het hof komen. Bredero maakt nu van die figuren
gebruik om het hele romaneske gebeuren in een komisch-realistisch
raam te vatten. Dat werkt als repoussoir voor het hoofse en relativeert
de amoureuze geschiedenis door er het algemeen-menselijke van te
onthullen. Dat raam is meteen een belangrijk element in de dramatische
organisatie van een episch grondgegeven.
1,2. Florendus, de Griekse prins, vertelt in een monoloog dat hij naar
het hof van Constantinopel is gekomen uit liefde tot de prinses Griane.
Dezelfde avond zal hij haar in de boomgaard mogen ontmoeten.
Bredero begint zijn expositio met een reeks monologen van de hoofdpersonen. De roman heeft die niet. Hun functie is enerzijds, gegevens
voor de situatie bijeen te brengen, anderzijds de louter epische figuren
psychologisch en ideologisch uit te diepen. Dit heeft Veenstra in zijn
inleiding meesterlijk aangetoond. Voor de dramatische structuur is het
van belang dat Bredero mediis in rebus begint, in feite op de dag waarop
Palmerijn verwekt wordt. Hij laat de dragers van dit centrale gebeuren
zichzelf voorstellen. Is dit al niet de levendigste vorm van expositio,
het is er een die bij het Senecaanse voorbeeld aansluit, en in ieder geval
een element van dramatische organisatie, van compositie.
1,3. Griane, de dochter van de keizer, geeft in een monoloog uiting aan
haar liefde voor Florendus. Hij heeft door een heldendaad de stad gered,
en zij is op hem verliefd geworden toen zij hem als gewonde ging
bezoeken. Ze heeft hem een ring gezonden en verwacht hem nu tegen
de avond. Eigenlijk betaamt dit een keizersdochter niet, maar zij zal haar
hart volgen.
Niet in de roman. Wat zoèven gezegd werd is ook bier toepasselijk.
Wel zijn gegevens uit de hoofdstukken 3 en 5 expositioneel verwerkt.
I,4a. Lerinde, de kamenier van Griane, ziet de toekomst met vrees
tegemoet. Zij heeft Grianes liefde aangewakkerd, en als de zaak uitlekt
loopt zij wellicht gevaar. Maar ook zij beslist te aanvaarden wat gebeuren moet. In de loop van de monoloog blijkt het nacht geworden te
zijn. En helemaal op het einde wordt Lerinde opgeschrikt door gekraak
in de struiken – bet is echter de prinses zelf.
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Deze monoloog komt evenmin in de roman voor. Zijn functie is minder expositioneel dan in de vorige gevallen. Van bier af begint de actie.
Waar de vorige monologen in de respectieve kamers van de sprekenden
gehouden werden, heeft het toneel zich verplaatst naar de boomgaard.
Hier wordt ook, anders dan in de roman, aan atmosfeerschepping gedaan. Het is donker, met wolken en maneschijn, we voelen de onzekerheid van het ogenblik, ja het risico aan. Er heerst onmiskenbaar spanning.
I,4b. De ongeduldige Griane twijfelt nog of Florendus wel zal komen,
Lerinde tracht haar gerust te stellen.
Verdere uitwerking van de spanning. De roman gaf alleen de situatie.
I,4c. Florendus verschijnt met zijn vriend Frene voor de muren van de
boomgaard en klautert erover. Lerinde triomfeert, en trekt zich tactvol
in de achtergrond terug.
Nu belanden we volop in het romangebeuren, hoofdstuk 6.
I,4d. Florendus knielt neer voor Griane, verklaart haar zijn liefde. Wanneer zij haar wederliefde betuigt, gaat hij over tot avances, waartegen zij
zich nauwelijks verzet. Na de omhelzing in de boomgaard gaan ze
blijkbaar naar binnen, naar Grianes kamer.
Dit toneel komt tot in details overeen met hoofdstuk 6 van de roman.
Ondanks de versificatie is er soms woordelijke overname, een procede
dat we op zeer vele plaatsen in Griane aantreffen. Het enige verschil
met de roman is, dat daar al in de tuin „possessie van 't Casteel" wordt
genomen ; zover lijkt Florendus bier nog niet te gaan.
1,5. Binnen in Grianes kamer vertelt Florendus dat hij bij de keizer om
haar hand heeft aangehouden, maar dat de keizer hem, zij het met tegenzin, heeft moeten afwijzen, omdat zij al aan haar moeders neef, de
Hongaarse prins Tarisius, is beloofd. Griane voelt niets voor Tarisius en
ze stemt dan ook in met Florendus' plan haar te schaken nadat hij van
de keizer afscheid heeft genomen. Dan zendt ze hem weg, want de
dageraad verschijnt en ze mogen niet in opspraak komen. Lerinde komt
niet eens meer aan een waarschuwing toe, de gelieven nemen haastig
afscheid.
Veenstra (138, noot na 377) meent : „Er moet tussen dit toneel en
het vorige enige tijd zijn verlopen, waarin gebeurd is wat Florendus nu
meedeelt." Hij ziet de zaken chronologisch dus zo : 1. ontmoeting tussen
Florendus en Griane, 2. aanzoek bij de keizer, 3. dit toneel. In de roman
95

vraagt Florendos (zo beet de prins daar) de hand van Griane al in
hoofdstuk 4, zodra hij genezen is, en pas na de afwijzing komt het tot
contact met de prinses. Als Veenstra gelijk heeft, heeft Bredero de
roman hier gewijzigd. Ik geloof dat echter niet. M.i. brengt hij alleen
het belangrijke gegeven van de afwijzing op het compositorisch meest
geschikte moment te pas.
Men kan ten hoogste betreuren dat hij in 1,2 niets heeft laten doorschemeren van Florendus' voorafgaande demarches. Maar psychologisch
is het geen fout dat de minnaar meer bekommerd blijft om het rendezvous dan om een gebeuren van dagen geleden. Hoe dan ook, in de
weergave van de audientie wordt de roman weer soms woordelijk gevolgd. Wat de „possessie van 't Casteel" betreft, toont Bredero zich
ook hier weer kieser dan de roman : hij beperkt zich tot een suggestief
gebruik van het bekende dageraadsmotief.
I,6a. Daags na de liefdesnacht in de troonzaal van het paleis. De keizer
stelt zichzelf voor als plaatsvervanger van God op aarde, als machtig en
gevreesd vorst, die op die manier zijn yolk het best kan dienen. En hij
geeft audiatie.
De roman heeft niets van die aard. Bredero stelt weer eens een van de
hoofdpersonages voor. Zie daarover Veenstra, 16 - 21.
I,6b. Florendus treedt op. Alle schikkingen zijn getroffen. Nu vraagt
hij de keizer de toelating naar huis te keren ; zijn vader wil het immers
zo, en met aandrang. Vriendelijk laat de keizer hem gaan.
Bijna woordelijk naar de roman, hoofdstuk 6.
I,6c. De zoon van de keizer, Kaniam, tracht Florendus nog te weerhouden ; meer dan drie dagen staat deze laatste niet toe.
Het gegeven staat in de roman. Bredero werkt het bijna lyrisch uit.
Dramatisch lijkt het nochtans weinig functioneel, tenzij het moet tonen
dat Florendus doof blijft voor alle sirenenzangen, waar het om zijn
vluchtplan gaat.
I,6d. Florendus gaat weg. Kaniam meldt zijn vader dat een Hongaarse
legatie is aangekomen om over het huwelijk tussen Griane en Tarisius
te onderhandelen. De keizer treft uitgebreid schikkingen voor de ontvangst.
De roman heeft wel de melding, niets van de prachtlievende schikkingen. Daarnaast onthult hij dat er i.v.m. Grianes huwelijk aan het hof
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twee partijen zijn. De keizer voelt meer voor Florendos, de keizerin voor
Tarisius, en zij weet haar wil door te zetten. De roman maakt nog gewag
van intriges van Tarisius en de keizerin, die uitlopen in een demarche
van deze laatste bij haar dochter. Daarvan is bij Bredero bijna niets
bewaard.
1,7. Nieuwe monoloog van Griane. Haar moeder is komen pleiten voor

Tarisius, maar zij houdt niet van hem. Ze stuurt haar vertrouweling
Kardin naar Florendus : de vlucht moet nog dezelfde nacht plaats
vinden.
Het tweestrijd-gedeelte is Bredero's aanbreng. De rest sluit aan bij het
slot van hoofdstuk 6, waarop zoeven gezinspeeld werd. Bredero wil
duidelijk Griane individualiseren, in haar een conflict liefde-eer uitbeelden, waarbij hij voortbouwt op Hoof is Granida. De expositio is af.
1,8. De Chooren veroordelen jeugdige verliefdheid als on-redelijk en
vergankelijk. Ze zien in Griane een exponent van dat gevoel, in Florendus echter „Een Minnaar ... in als volmaackt-.
Zingevende en moraliserende toevoeging van Bredero.
II,1 a. Tarisius klaagt in een monoloog over de ongevoeligheid van
Griane. Nu geeft Florendus op de koop toe nog reden tot jaloersheid :
hij schijnt de prinses heimelijk te ontmoeten. Tarisius laat het gebied
afzetten. Als hij Florendus kan verrassen, zal hij hem gevangen nemen.
Het tweede bedrijf heeft dezelfde inhoud als hoofdstuk 7 van de
roman. De romangegevens worden uitgebreid om Tarisius psychologisch
dieper uit te beelden. Overigens concentreert Bredero ook bier de epische gegevens : hij gaat meteen over naar de avond die voor de vlucht
was bepaald.
II,lb. Florendus en Frene verschijnen ter plaatse. De prins heeft angstige voorgevoelens, Frene tracht ze te sussen.
Die voorgevoelens zijn een fijne toets van Bredero.
II,1c. Wanneer Florendus de muur beklimt, wordt hij door Tarisius en
de zijnen overvallen. Hij slaat de Hongaar neer en biedt vertwijfeld
tegenstand. Een knecht slaat alarm.
De roman beschrijft het gevecht, Bredero geeft het uiterst kort, zonder
toneelaanwijzingen, zoals Hooft dat in Granida V doet.
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II, 1 cl. Griane valt in onmacht, nu ze merkt dat de vlucht verijdeld
wordt. Lerinde en Kardin dragen haar naar haar kamer, dan snelt Kardin
Florendus ter hulp.
De scenische uitbeelding is niet helemaal duidelijk. Volgens Veenstra
begint hier 11,2. Hij ziet het toneel gesitueerd in Grianes kamer. Het
optreden van de keizer straks sluit daar dan mooi bij aan. Maar vs. 736
zegt dat Griane in de lusthof op Florendus wachtte. En inderdaad laat
de roman Griane en de haren in de boomgaard wachten, wanneer het
gevecht begint, bezwijmt de prinses, Lerine (zo heet Grianes kamenier
in de bron) en Cardin dragen haar naar binnen, terwijl de strijd voortduurt. Voor mij loopt de metascêne II,1 gewoon door : geen scenewisseling, Griane wordt van buiten naar binnen gedragen, Lerindes
woorden sluiten niet in dat men ziet hoe Griane op het bed wordt neergelegd.
II,2a. Nu verplaatst zich het toneel naar Grianes kamer. Daar verschijnt de keizer met een verontruste en verontwaardigde monoloog.
Volgens de roman.
II,2b. Hij verwijt Griane hem onteerd te hebben, wil naar haar uitleg
niet luisteren en laat haar in een kerker werpen. Zelf gaat hij de
gewonde Tarisius bezoeken.
Volgens de roman. Maar daar ging aan het in 11,2 vertoonde een
andere episode vooraf, met Florendos' reacties op het gebeuren. De
prins wit voortvechten en Frene heeft moeite om hem tot de vlucht te
overreden. Door de romanvolgorde van de episodes in het spel om te
keren bereikt Bredero tweeerlei : 1. een spanning : wat gebeurt er intussen met Florendus ? 2. de tonelen II,2b en 11,4 worden van elkaar gescheiden, wat dramatisch beter is.
11,3. Florendus wil Griane bevrijden. Frene houdt hem de zinloosheid
van die paging voor en weet de verliefde prins uiteindelijk te overreden.
Bijna woordelijk naar de roman. Alleen het einde van Florendos'
tocht naar Macedonie laat Bredero weg. Na de inversie van het gebeuren in 11,2 en 11,3 staan roman en spel weer op eenzelfde punt.
II,4a. Monoloog van de keizerin bij de kerker van Griane. De keizer is
woest en het heeft haar moeite gekost de sleutel te bekomen.
In de roman doet ze die interventie bij de keizer.
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II,4b. De keizerin ondervraagt Griane. Deze verklaart niets af te weten
van Florendus' daden ; hij had toch afscheid genomen ? Alles moet
berusten op een misverstand, te wijten aan degene die dwaas alarm heeft
geblazen (en die ze hartgrondig vervloekt). Hoe dan ook, liever gevangen dan aan een andere man gekoppeld.
Bijna woordelijk naar de roman.
I1,5a. In de troonzaal. De keizerin moet een verslag hebben uitgebracht
dat de keizer niet bevalt. Hij stuurt haar weg.
De roman laat haar uitgebreid verslag uitbrengen en de keizer korter
reageren dan in het spel.
II,5b. De keizer zendt de Hongaarse legatie voorlopig terug.
Volgens de roman. Daarin keert de legatie naar huis, is de koning van
liongarije ontevreden en roept hij Tarisius terug. Maar deze weigert uit
liefde voor Griane te vertrekken en vraagt de keizer zelfs om vergiffenis
voor de prinses. Bredero laat dit laatste onmiddellijk aansluiten bij de
wegzending van de legatie.
I1,5c. Tarisius vraagt vergiffenis voor Griane. Hij neemt daarbij haar
versie over i.v.m. het oproer. De keizer waardeert zijn edelmoedigheid
en zal doorzetten dat Griane hem huwt.
Op basis van een korte mededeling in de roman. Bredero accentueert
de reactie van de keizer en zijn belofte, hij verzwijgt dat Griane een
milder gevangenisregime verkrijgt. Met het einde van hoofdstuk 7 eindigt ook het tweede bedrijf.
11,6. De Chooren tonen de onmacht aan van het menselijke willen. In
feite gebeurt alles naar het besluit van de Hemel, en om bestwil. Intussen blijkt aan Griane en Florendus hoe vlug vreugde kan verkeren.
Eigen zingeving en moralisatie van Bredero.
III,1 a. Eenzame jammerklacht van de trouwe, maar ongelukkige minnaar Florendus. Hij blijft echter op de hoogte van Grianes lotgevallen.
De jammerklacht is van Bredero. Vanaf vs. 1104 sluit hij inkortend
aan bij hoofdstuk 8 van de roman. Daar is er wisseling van point of view,
horen we over de avonturen van Florendos' bode en over Grianes list om
naast ,een brief aan de keizer er ook een aan Florendos te schrijven.
Het spel beperkt zich tot het point of view van Florendus.
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III,lb en lc. Een jongen brengt een brief van Griane aan Florendus,
die het lange, precieuze, weinig zeggende stuk leest.
De brief is Bredero's eigen vinding, Florendus' reactie volgt de roman.
III,2a. In een lange monoloog verlangt Griane naar de dood. Ze belijdt
haar eeuwige trouw aan Florendus en verklapt dat ze zwanger is.
Het begin van de monoloog is van Bredero. Bij de onthulling van de
zwangerschap gaat het spel hoofdstuk 9 van de roman volgen. Daar
werd eerst de negatieve reactie van de keizer op Grianes brief weergegeven.
III,2b. Griane hoort gerucht, ze schrikt en roept Lerinde. De geruchtmakers zijn haar vader en Tarisius. De keizer is aan het einde van zijn
geduld. Hij zweert dat hij Griane aan de Hongaar zal geven. Deze
reageert dankbaar, Griane gelaten. Ze kent Tarisius te goed, ze zijn te
zeer verwant opdat ze hem naar behoren zou kunnen respecteren.
Trouwens, ze zal sterven eer het tot een bruiloft komt. De keizer geeft
Tarisius de sleutel van de kerker en vertrekt.
Aan de ene kant komt deze scene soms woordelijk met de roman.
overeen. Toch zijn er enkele verschillen. In, de roman is de keizer vertederd, wanneer hij Griane in haar ellende ziet, bij Bredero blijft hij
ongenadig. Tarisius' dankwoorden ontbreken in de roman. Daar wordt
de sleutel gegeven na de eed van de keizer, in het spel pas na Grianes
antwoord.
III,2c. In een monoloog tracht Tarisius Griane te troosten. Hij zal niet
hard zijn, hij hoopt veeleer dat zij zijn trouwe dienst nog zal belonen.
Ten bewijze vertrouwt hij haar de sleutel toe en gaat.
Volgens de roman.
III,2d. Griane is ten zeerste verward. Slaperigheid overvalt haar. Ze
stuurt haar wachtvrouw weg, niemand mag haar slaap storen.
Dit is een toevoeging van Bredero. Hij is een ogenblik vergeten dat
hij de wachtvrouw Ptolomestre, een figuur uit de roman, doorgaans
vervangt door Lerinde. Maar die toevoeging heeft een functie. We staan
op het punt waarop Griane tegenover Tarisius van houding zal veranderen. In de roman gebeurt dat na een droom, die de prinses als een
wenk van God interpreteert. Bredero kan die droom volgens zijn toneelopvattingen van die tijd klaarblijkelijk niet uitbeelden. Hij laat Griane
dus inslapen en pas ontwaken na een nieuw komisch intermezzo. Deze
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breuk in de continulteit draagt ertoe bij Grianes ommekeer geloofwaardig te maken ; de waarschuwende droom komt dit nog versterken. Het
is verantwoord en knap gedaan.
111,3. En wie hebben we daar als het Bouwen niet is, die in stad melk
gaat verkopen. Tussen zijn gepraat en geroddel verklapt hij dat Nel op
het punt staat een kindje te krijgen.
Een meesterlijke scene, meesterlijk geplaatst ook. Eerst am de zopas
opgegeven reden, dan omdat ze fraai de gelijktijdige geboorte van dit
kind en Palmerijn en de vervanging van het kind door Palmerijn
voorbereidt. De samenhang blijft niet louter toevallig, Bredero maakt
hem structureel. Een knappe zet van onze dichter.
III,4a. Terug bij Griane. Ze schrikt wakker van een vreselijke droom,
waarin haar vanwege God geboden wordt haar vader te gehoorzamen.
Hoe erg ze het ook vindt Florendus te moeten vergeten, gehoorzamen
zal ze.
Volgens de roman.
II1,4b. Net komt Tarisius haar bezoeken. Ze deelt hem mee dat ze hem
zal huwen, op voorwaarde dat hij haar haar vroegere houding totaal
vergeeft. Tarisius barst uit in een barokke geluksmonoloog. Snel bedingt
zij nog dat het huwelijk pas plaats zal vinden wanneer ze geheel hersteld
is, en hij gaat bet grate nieuws aan de keizer verkondigen.
Volgens de roman, al verlopen daar enkele dagen tussen Grianes
beslissing en Tarisius' bezoek. De monoloog van de Hongaar is wezenlijk Bredero's vinding, en oak het uitstel dat de zwangere prinses zo
functioneel weet te bekomen. Terwiji III met deze scene eindigt, weidt
hoofdstuk 9 van de roman nog breedvoerig uit over de onthulling die
Griane over haar toestand aan Ptolomestre doet, de medeplichtigheid van
deze laatste om redenen van algemeen belang, de geboorte van Grianes
kind, haar afscheid ervan. Bredero geeft dat kort weer in de koorzang ;
hij zal het vooral door het suggestieve begin van IV opvangen.
111,5. De Chooren veroordelen het valse eergevoel, dat tot verdoemenis
kan leiden, en stellen Grianes ijdelheid, trouweloosheid, gebrek aan
moederliefde scherp aan de kaak.
Moralisatie van Bredero, die zeer kritisch blijft ten opzichte van zijn
heldin.
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IV,1. Op een dagreis van het hof. Kardin komt op met het kind en
vertelt hoe Griane er afscheid van nam. Hij weet niet goed wat met
het kind te doen, de zaak mag immers absoluut niet uitlekken. Hij zal
het, in godsvertrouwen, maar te vondeling leggen en zich de plaats
inprenten.
Voor het eerst begint er bij Bredero een nieuw bedrijf, zonder dat er
in de roman een nieuw hoofdstuk begint. Inderdaad sluit deze monoloog
nauw aan bij de voortzetting van hoofdstuk 9. Bredero laat zich de kans
ontgaan het ontroerende afscheid van Griane en haar kind uit te beelden ; het wordt alleen verteld en dan nog door een dienaar. De plaats
waar Palmerijn terecht komt wordt in de roman, anders dan bier, nauwkeurig beschreven.
IV,2. Kregelig loopt Bouwen over het toneel : zijn kind is doodgeboren
en hij neemt het zijn vrouw erg kwalijk – had hij toch op dit kind een
weddenschap afgesloten. Opeens hoort hij gekrijt. Eerst denkt hij aan
een spook, hij tracht bet te bezweren, dan gaat hij de zaak verkennen en
vindt een mooi sterk jongetje met een kruisvormige moedervlek en een
gouden kruisje om zijn hals, wel van een Haagse juffer. Hij zal het kind
voor bet zijne laten doorgaan, zo wint hij de weddenschap.
In de roman opent hoofdstuk 10 ermee dat de landman Gerrat het
kind ontdekt. Bredero werkt diens stemming realistisch uit, en de allusies op de „suikerstok" en de vernederlandsing zijn natuurlijk ook van
hem. Van het zoeken en vinden maakt hij een heel tafereel. Moedervlek
en kruisje komen uit hoofdstuk 9 van de roman. De roman brengt verder, wat bij Bredero geheel ontbreekt : de details van de adoptie, hoe
Cardin verslag uitbrengt aan Griane, hoe zij nu werkelijk met Tarisius
trouwt. Bredero brengt bier opnieuw een raccourci aan door de volgende
scene.
IV,3. Nieuwe monoloog van Kardin, die even het bruiloftsfeest van
Griane en Tarisius heeft verlaten. Hij is verontwaardigd over de vrouwelijke trouweloosheid en zal Florendus verwittigen.
Bredero wil ons wel de bruiloft met Tarisius besparen. Vandaar deze
kunstgreep, waarvoor hij in de roman nergens een aanleiding had,
behalve misschien de elders betuigde verbondenheid van Cardin aan
Griane en zijn trouw aan Florendos. Het kritische oordeel komt geheel
op Bredero's rekening. Het is niet onhandig gedaan, al kan het herhaalde
opkomen van Cardin met een verhaal niet zeer gelukkig genoemd
warden.
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IV,4a. Intussen heeft de bruid zich in een melancholieke bui teruggetrokken. Heeft zij Florendus niet verraden ? En komt dat niet op echtbreuk neer ? Was ze maar dood ! In ieder geval houdt ze het aan het
hof niet langer uit, waar iedereen haar met de vinger lijkt te wijzen. Best
zou ze nog met Tarisius naar zijn land vertrekken.
Zoals haast alle monologen is ook deze vooral Bredero's werk, al
ontbreken allusies op enkele plaatsen van de roman niet. Maar deze
bevat heel wat dat bij de dramatisering wegvalt, zoals het feit dat Tarisius
Griane voor een maagd blijft houden. Ook vergaat er meer tijd tussen
bruiloft en verlangen naar Hongarije. Bredero maakt daarentegen een
geheel uit 4a en 4b.
IV,4b. Tarisius wil weten wat er scheelt. Na wat been en weer zegt
Griane dat ze naar Hongarije wil. Dat wil hij ook en ze besluiten onverwijid te vertrekken.
Dit wordt o.m. met een stichomythie veel langer uitgesponnen dan
in de roman. Daar wordt echter nog uitgeweid over het afscheid van het
hof, de aankomst in Bude, de beloning van Grianes trouwe dienaars.
Daarmee eindigt hoofdstuk 10.
IV,5a. In Macedonie. Lyomenus, Florendus' koerier, komt net terug
uit Constantinopel. Daar heeft hij het huwelijk en het vertrek van Griane
moeten vernemen.
Volgens hoofdstuk 11 van de roman. Daar werd eerst nog verteld
hoe Lyomenus werd uitgestuurd, toen Florendos vernam dat Griane was
vrijgelaten.
IV,5b. Lyomenus brengt verslag uit aan Florendus, die als dood neervalt. De koerier roept Frene ter hulp.
Volgens de roman.
IV,5c. Frene stelt vast dat Florendus nog leeft en draagt hem binnen,
na een diatribe tegen de trouweloosheid van Griane.
Monoloog van Bredero's vinding. De rest van hoofdstuk 11 valt weg,
waarin een kluizenaar de levensgeesten bij de prins weet op te wekken,
deze in klachten uitbarst, hij met de kluizenaar in twist geraakt over
Griane, tenslotte zijn doodsverlangen overwint om als een melancholiek
vrijgezel voort te leven. Spel en roman verlaten elkaar om elkaar pas
terug te vinden na 77 hoofdstukken van de roman. Daarin gaat het over
de jeugd van Palmerijn en zijn avonturen, waarbij hij o.m. door Floren103

dos geridderd wordt. Voor zijn drama kon Bredero daar niets van overnemen. Maar de moeilijkheid bleef dat de geschiedenis van Griane en
Florendus pas na twintig jaar weer wordt opgenomen.
IV,6. En daar treedt de allegorische figuur van de Tydt naar voren,
stelt zichzelf voor en onthult kort wat zich in de verlopen twintig jaar
heeft afgespeeld Tarisius is koning van Hongarije geworden, Florendus
van Macedoniè. Kaniam is gesneuveld, Palmerijn een voorbeeldig ridder
geworden. Ja, Tydt en Waarheyt brengen tenslotte alles aan het licht.
Op deze wijze lost Bredero dus het probleem op. Jets gelijkaardigs
doet Shakespeare bij het begin van het vierde bedrijf van The Winter's
Tale. De meeste onderzoekers geloven niet dat Bredero daardoor is
geinspireerd. Shakespeare past de formule trouwens toe met meesterhand, terwijl het experiment bij Bredero maar half geslaagd lijkt. Deze
monoloog valt in het midden van IV, dat aldus een tijdsruimte van
twintig jaar omsluit met een veelheid en diversiteit van gebeurtenissen
die moeilijk past in een bedrijf. De vorige bedrijven gaven elk de inhoud
weer van nagenoeg een romanhoofdstuk. IV A (v6Or de Tydt-monoloog)
is gebaseerd op de kapittels 9, 10 en 11, IV B op de kapittels 89 en 90.
In de eerste drie bedrijven leek de organisatie niet zo slecht geslaagd. In
IV gaat men er met epische zevenmijlslaarzen van door. Het evenwicht
wordt gestoord. De vraag is alleen of er veel andere mogelijkheden
waren.
IV,7a. Bude (Boedapest). Monoloog van Florendus : hij is quasi als
pelgrim naar bier gekomen om Griane nog eenmaal te zien. Hij zal de
mis bijwonen waar de koningin naartoe gaat.
Knappe samenvatting van het begin van hoofdstuk 89 van de roman.
Door Florendus meteen te Bude te laten optreden, kunnen al de volgende gebeurtenissen a.h.w. in een geut vertoond worden. Volgens de roman
zoekt Florendos Griane op omdat hij niet zonder haar instemming wil
huwen (iets wat zijn yolk van hem eist) ; in het spel komt dat pas in
IV,8e tot uiting, bier nog niet.
IV,7b. „Hier gheschiet de Vertooning vande Mis", zegt Bredero. Dit is
dus een stomme scene, waar Florendus bij de aanblik van Griane in
zwijm valt.
Naar de roman.
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IV,7c. Lerinde snelt ter hulp en Frene maakt haar wijs dat zij, als
peigrims uit het Heilig Land, de koelte niet verdragen. Lerinde nodigt
hen uit naar het „kourael", waar de koningin aalmoezen pleegt uit te
delen ; men zal Florendus daar kruiden tegen zulke flauwte bezorgen.
De prins komt bij en dankt haar.
Volgens de roman. Aileen speelt daar Ptolomestre de bier aan Lerinde
toebedeelde rol. Hier rijst nu overigens een probleem. In onze analyse
rekenen we vs. 1829 (Florendus' dank) nog tot deze scene. Veenstra
(212, eerste noot) meent dat bier IV,8 begint. „Lerinde deelt de aalmoezen en kruiden uit ; op de achtergrond bevindt zich Griane". Florendus
zou Lerinde dus voor de kruiden danken. Dit strookt niet met de roman :
„Van welcke goede radinghe sy Ptolomestre Godts gratie tot haren 'Done
wenschten, ende gingen nae de eyndinge van haer gebedt tot int courael
etc." (Veenstra, 312, r. 4-6). Maar daarmee is het probleem nog niet
opgelost. Moet men zich het volgende toneel als een nieuwe metascene
voorstellen, of gaat het spel gewoon door ? Wij opteren eerder voor het
eerste omdat de volgende tonelen dan gemakkelijk in een metascene
opgenomen kunnen worden. Maar het laatste (met een polytopisch
toneel) lijkt me niet uitgesloten.
IV,8a. In het „kourael", waar Griane web door het venster toekijkt.
Florendus spreekt haar aan, bedroefd omdat zij hem niet herkent.
Volgens de roman.
IV,8b. Griane is diep geschokt en moet het aan Lerinde kunnen vertellen. Ze vreest voor Florendus' leven, mocht Tarisius hem ontdekken.
Lerinde moet hem dan ook aansporen om meteen weg te gaan.
Veenstra meent : „in vs. 1842 wordt Griane ... weggeleid naar haar
kamer. Daar en in de nabijheid daarvan speelt het volgende, dus het
negende toneel van het vierde bedrijf." (212, noot na 1840). De tekst
van het verdere bedrijf vormt in die mate een eenheid, dat we beter een
metascene aannemen. Ik meen dat en het inwendige van Grianes kamer
en het kourael tegelijk op het toneel zichtbaar geweest moeten zijn. Zo
kan Bredero ook de roman blijven volgen, die hij op pathetische ogenblikken iets uitbreidt.
IV,8c. Lerinde voert haar opdracht uit, maar laat zich overhalen om
bij Griane te bepleiten dat deze Florendus even zou ontvangen.
Volgens de roman.
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IV,8d. Lerinde doet haar pleidooi, na een monoloog vol tweestrijd geeft
Griane toe.
Volgens de roman, maar in de monoloog uitgesponnen.
IV,8e. Florendus legt het probleem van zijn huwelijk aan Griane voor.
Volgens de roman. Veenstra laat hier IV,10 beginnen : „Griane geeft
Lerinde de opdracht Florendus te zeggen dat zij naar hem toe zal komen.
Blijkbaar dringt Florendus de kamer binnen, zodra de deur opengaat,
immers, volgens vs. 1915 speelt dit toneel in de kamer van de koningin."
(215, noot na 1895). M.i. speelt het inderdaad in die kamer (wat ook
met de roman strookt), maar zonder dat een scenewisseling nodig wordt.
IV,8f. Plotseling komt Tarisius binnen. Hij vindt het verdacht dat
Griane haar gevolg heeft weggezonden en wil de bezoekers wel eens
zien. Er ontstaat een gevecht en Florendus steekt hem neer. De page die
Tarisius begeleidt, slaat alarm. Florendus zal zijn leven duur verkopen.
Bijna woordelijk volgens de roman. Daar valt Tarisius Florendos aan,
die zich met zijn dagge moet verdedigen. Griane valt bij de doodslag in
onmacht. In het spel komt dat niet uitdrukkelijk tot uiting ; maar natuurlijk kan de regie er rekening mee houden.
IV,8g. Kardin stormt naar binnen op zoek naar de moordenaars. Hij
herkent Florendus en geeft die zijn zwaard om zich te verdedigen. Zelf
roept hij de prins van Peere, een vriend van Florendus, ter hulp.
Trouw volgens de roman. Daar ontstaat intussen een gevecht tussen
de zogezegde pelgrims en nieuwe belagers.
IV,8h. De prins van Peere komt op en tracht de gemoederen te bedaren.
Hij belooft Florendus een rechtvaardig proces, en deze geeft zich over.
Volgens de roman.
IV,8i. Promptalion, een neef van Tarisius, wil de moordenaars meteen
lynchen. Peere weet het te verhinderen. Hij zal zelf de koningin en de
gevangenen naar de keizer brengen.
Volgens de roman. Daar treden de twee neven van de koning op,
breken nieuwe schermutselingen uit, kiezen andere edelen de zijde van
Peere en gebeurt de evacuatie van de gevangenen met moeite, te midden
van een woedende volksoploop.
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IV,8k. Griane komt bij, in uiterste ontsteltenis.
In de roman begint bier hoofdstuk 90 : Griane wil zich het leven
benemen, wat Cardin en anderen ternauwernood kunnen verhinderen.
Deze monoloog is het werk van Bredero.
IV,81. Wanneer Peere terugkomt, betuigt ze hem haar onschuld en
smeekt ze om de dood. De prins ziet de zaken nuchter : de koning moet
begraven warden, de gewonden moeten genezen, en dan moet Griane
naar Constantinopel om zich te verantwoorden. De neven van de koning
zijn immers al vertrokken. De hofdames moeten verhinderen dat Griane
zelfmoord pleegt. Daarmee eindigt het vierde bedrijf.
De laatste twee tonelen beschouwt Veenstra als IV,11. Dit strookt
nauwelijks met de roman, waar de handeling gewoon doorgaat. Maar
Bredero telescopeert in dit laatste toneel op vrij slordige en weinig
geloofwaardige wijze een aantal gegevens die in de roman uiteenliggen.
VOOr de begrafenis van Tarisius kunnen de neven nog niet naar Constantinopel vertrokken zijn en evenmin heeft het zin, nu al een koets voor
Griane te bestellen. Hier heeft de dramatische bewerker er een slag in
geslagen...
IV,9. De Chooren contrasteren de dwaze hebzucht en hoogmoed met
de stoische deugdzaamheid van de wijze, vooral in het aangezicht van
de dood. De boosaardige Tarisius heeft de dood verdiend. Grianes zorgen zullen spoedig eindigen, al weet ze het nog niet.
Moralisatie van Bredero met bevreemdend oordeel over de in het stuk
zelf niet antipathieke Tarisius, en uitzicht op een happy end.
V,1a. De troonzaal te Constantinopel. Promptalion vraagt gehoor aan
de keizer en beschuldigt Griane in heftige bewoordingen van overspel
en medeplichtigheid aan de moord op haar man. Dat maakt de keizer
zeer verdrietig. De keizerin spreekt hem moed in ; wie zegt dat de
Hongaren niet, om eigen voordeel, Griane vals beschuldigen ? De keizer
beslist, rechtvaardig maar zo nodig onverbiddelijk te zullen oordelen.
Volgens het slot van hoofdstuk 90 van de roman. De beschuldiging
wordt under Bredero's handen langer en wat vulgair. Ook de moraliserende woorden van de keizerin (vs. 2115-2134) komen van de bewerker.
V, 1b. Peere komt zijn gevangenen uitleveren. De keizer maakt Griane
de bitterste verwijten. Zij geeft haar versie van de feiten en betuigt haar
onschuld. Haar dochter Hermide spreekt in dezelfde zin. Peere acht een
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gerechtelijk tweegevecht de beste uitkomst. De Hongaren trekken de
objectiviteit van de Keizer in twijfel. Maar hij weigert lichtvaardig
te vonnissen, en laat Florendus halen om ook die te horen.
In de roman (hoofdstuk 91) komt Peere pas daags na de beschuldiging met de gevangenen aan. Wellicht daarom laat Veenstra vanaf vs.
2157 een nieuw toneel beginnen. Volgt men hier echter de roman, dan
valt het hele bedrijf uiteen in een reeks kleine tafereeltjes : er verstrijkt
ook al weer tijd tussen Peeres suggestie en het protest van de neven. Ik
meen dan ook dat Bredero het hele proces, tweegevecht incluis, in elkaar
geschoven heeft tot een grote scene vol sensatie, hartstocht en bont
bewegen. Strijdt dit een beetje met de waarschijnlijkheid, het is toch een
betere oplossing dan de fragmentering : juist de bontheid van het gebeuren maakt het geheel geloofwaardig. Bij opvoering kon weer rekening
gehouden worden met romangegevens die Bredero niet uitdrukkelijk
vernoemt, zoals het vertederend effect van het pleidooi der kleine
Hermide.
V,lc. Florendus bevestigt de versie van Griane. Wanneer Promptalion
hem voor leugenaar scheldt, vraagt hij hem rekenschap met de wapens.
De keizer doet hen zwijgen. Ook hij opteert nu voor het tweegevecht,
met zware bestraffing van de verliezer. Beide partijen stemmen daarmee in.
Veenstra laat ook flier weer een nieuw toneel beginnen. Ik geloof dat
de metascene altijd doorloopt. Bredero volgt steeds de roman, maar
maakt de ruziescene weer onbeheerster, wat vulgair.
V,1d. Kardin meldt dat twee rondtrekkende ridders het voor Florendus
willen opnemen. De keizer laat ze toe.
In de roman wordt Florendos na zijn verhoor weer naar de gevangenis
gebracht. Dagen gaan voorbij. Er warden nog twee hoofdstukken gewijd
aan Palmerijn en de omstandigheden waardoor hij bier voor Florendos
wit optreden. In hoofdstuk 94 gaat alles volgens stricte tornooi-regels :
de kampioenen bezoeken de beschuldigden, deze geven officieel hun
akkoord. Dat vraagt heel wat tijd. Bredero was goed ge-inspireerd, wanneer hij dat allemaal onmiddellijk op elkaar liet volgen.
V,le. Palmerin en Friso komen op. Florendus aanvaardt de eerste als
kampvechter, Griane de tweede. Beide partijen zetten hun panden in, de
strijders gaan zich wapenen.
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Volgens de roman (die Palmerijns gezel Frisol noemt), maar sterk
getelescopeerd, m.n. in de plechtige toebereidselen tot het tornooi.
V,if. Het duel grijpt plaats. Friso wijst het verzoek van Promptalion
om wat uit te blazen af, en doodt hem. Even vruchteloos smeekt Oudin
Palmerijn om genade. De winnaars willen aftrekken, maar de keizer
nodigt ze uit als gasten van het hof en laat hun wonden verzorgen.
Volgens hoofdstuk 95 van de roman, maar Hooftiaans kort. Daar
wordt het duel uitvoerig beschreven, komen de kamprechters na de dood
van de Hongaren officieel tussen, hebben de strijders het veld al verlaten
voor de keizer ze laat terughalen. Dus steeds dezelfde telescopage, waarom ik ook niet geloof dat bier een nieuw toneel begint (anders Veenstra) .
V,1g. Wanneer de kampvechters weg zijn, schenkt de keizer Florendus,
met een sermoen, zijn vrijheid terug. Florendus gaat Palmerin opzoeken.
Volgens de roman. Daar beveelt de keizer eerst de Hongaren in de
stad te blijven tot hij een gouverneur heeft aangesteld. Pas dan laat hij
de gevangenen officieel vrij. Het bezoek van Florendos aan Palmerijn
wordt uitvoerig beschreven, plus de verwachtingen van de hoof dpersonages: een happy end deemstert langzaam op.
V,2. Griane zoekt de gewonde Palmerin, krijgt plots een schok, stuurt
Naar gevolg weg, vraagt hem naar zijn afkomst en maakt zich bekend als
zijn moeder : ze heeft hem herkend aan de moedervlek. Het kruisje
bevestigt de agnitio. Griane vertelt Naar zoon nu de hele geschiedenis en
hij neemt zich voor, alles met de keizer te regelen.
Bijna woordelijk naar de roman, hoofdstuk 96, waar de weerziensvreugde pathetischer wordt uitgewerkt. Daartoe heeft Bredero geen tijd
meer.
V,3a. De keizer onthaalt Palmerin allergunstigst. Deze vraagt en krijgt
vergiffenis voor vroegere vergrijpen van Florendus en Griane en doet
dan het hele verhaal. Bewogen herkent de keizer de hand van God.
Volgens de roman, hoofdstuk 96.
V,3b. De keizer roept heel het hof bijeen om zijn kleinzoon voor te
stellen. De rouwgewaden voor Tarisius worden afgelegd. Florendus
begroet ontroerd zijn zoon, de keizer verenigt de gelieven. Op verzoek
van Palmerin wordt Kardin uitgezonden om de pleegouders te halen.
Volgens de roman, maar sterk getelescopeerd.
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V,4a. Bouwen en Nel, voor hun woning. Een vrij huiselijk gesprek,
niet zonder wederzijdse kritiek, over ouderdom en dood.
Bredero laat zich de kans niet ontgaan voor een laatste komische scene,
niet zonder diepere zin : zie Veenstra, 66-71 en 76-80.
V,4b. Kardin treedt op met een parafrasetje van het beatus ille en
vraagt naar nieuws over de vondeling. Bouwen antwoordt vol gevoel :
die is met zijn pleegbroer op avontuur uitgegaan. Kardin onthult nu ook
bier de juiste toedracht, nodigt het boerengezin uit naar het hof, en het
stuk besluit met Bouwens vreugdekreet :
Siet Kyeren oft op de werelt niet VERKIEREN KAN,
Gisteren was ick ien Boer, en nouw ben ick ien Edelman.
De zending van Cardin gebeurt in de roman in hoofdstuk 97 (dat in
de editie-Veenstra ontbreekt). De scene met Palmerijns pleegouders
komt voor in hoofdstuk 98, natuurlijk zonder Bredero's Hollandse kluchttoon. En de bewerker bespaart ons behendig, met een gepointeerd slot,
de rest van de geschiedenis, die voor het spel niet meer ter zake doet.
V,5. De Chooren prijzen deugden als rechtvaardigheid en dankbaarheid
en zetten vooral aan tot vertrouwen op God, die alles ten goede keert
zoals blijkt uit het lot van de keizer en van Florendus en Griane.
Slotmoraal van Bredero.
Wanneer we nu onze bevindingen recapituleren, komen we tot de
volgende concordantie tussen spel en roman :
I = 6, met expositie-elementen uit 3 en 4
II = 7
III = 8, 9a
IV = 9b, 10, 11 ... 89, 90a
V = 90b, 91, 94, 95, 96, 98
I omvat dus een gesloten geheel : de liefdesnacht van Griane en
Florendus, en hun besluit samen te vluchten. II beschrijft de mislukking
van de vlucht en de onmiddellijke gevolgen daarvan. III geeft weer hoe
Griane geleidelijk van standpunt verandert en besluit Florendus op te
geven. Dit is allemaal een vrij behoorlijke organisatie van de stof. Van
V : proces, tweegevecht, agnitio, happy end, mag hetzelfde worden
gezegd. De problematische plek in de compositie van Griane ligt dus in
IV, en wel in het begin van dit bedrijf en in de T-ydt-rnonoloog, want de
samenhang van het in Bude spelende deel is weer onbetwistbaar. Ik
meen dat men moet concluderen dat Bredero er inderdaad niet in ge110

slaagd is de Griane-stof te organiseren in een renaissancistisch toneelstuk
met vijf bedrijven. Die taak was wel enkel uitvoerbaar door de stof van
I, II en III in twee bedrijven te reorganiseren, en IV te splitsen maar
het blijft moeilijk, al was het maar omdat het bekorting van het lange
eerste bedrijf gevergd zou hebben, en Bredero juist voor dit bedrijf zijn
redenen had. Misschien is het jammer dat Bredero niet wat vrijer stond
ten opzichte van het sacrosancte getal 5. Had hij de opbouw over zes
bedrijven verdeeld, dan zou daar niet zoveel kritiek tegen in te brengen
geweest zijn : I, II en III zoals nu, IV : de lotgevallen van de minnaars
na de scheiding, wat met een verandering van plaats mogelijk was, V :
de monoloog van Tydt en de gebeurtenissen in Bude, VI zoals het
actuele V.
Bredero heeft klaarblijkelijk zijn stuk ook psychologisch, ideologisch
en retorisch-pathetisch willen uitbouwen : en juist daar ligt de oorzaak
voor veel van zijn moeilijkheden. Zijn realistische toevoegingen zijn ook
als elementen in de compositie goed geslaagd. Maar de andere zijn
verantwoordelijk voor de soms vreselijke lengten (I telt 768 verzen !) en
dus ook wel voor de onmogelijkheid I, II en III anders te organiseren.
Het spel heeft er ongetwijfeld een dimensie bij gewonnen ; maar als
louter dramatische structuur zou het gemakkelijker te realiseren zijn
geweest zonder die toevoegingen. En toch is mijn indruk niet ongunstig :
alles samen heeft Bredero de moeilijke opgave, dit romangegeven te
dramatiseren, met toneeltalent en grote vindingrijkheid opgelost. Wanneer we bedenken dat hij behoorde tot de generatie die de nieuwe
vormen moest scheppen, mogen we zijn prestatie zelfs vrij hoog aanslaan.

II.
Wanneer we van drama-technisch oogpunt uit de „bewerkingen" onderzoeken die Bredero op zijn bron heeft toegepast, zien we dat ze in
drie grote categorieen ingedeeld kunnen worden : vermeerdering, vermindering en verandering. En elke bewerking vervult een of meer welbepaalde rollen in functie van het drama.
Tot de vermeerdering behoren om te beginnen de talrijke en omvangrijke toevoegingen. Louter toevoeging zijn de scenes met Bouwen en
Nel ze vervullen verschillende functies. Ze vormen een soort yolksrealistisch raam rond het hoofs-idealistische drama. Als raam dragen ze
bij tot de dramatische organisatie van de oorspronkelijke epische stof.
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In hun volks-realistisch karakter maken ze een element van vernederlandsing uit, waardoor de exotische stof voor het publiek meer vertrouwd wordt. Maar vooral vormen ze een repoussoir en tevens een
correctief voor het romaneske gegeven. Ze laten het hoofs-amoureuze
tot zijn volle recht komen, maar anderzijds relativeren ze het tot toch
ook maar een aspect van algemeen-menselijke erotiek. Tenslotte bezitten
die scenes hun eigen finaliteit van genre-tafereeltjes, die door hun komisch karakter het geheel van de tragi-comedie verlichten en voor
afwisseling zorgen.
Kwantitatief nog aanzienlijker toevoeging zijn de monologen die belangrijke personages bij hun eerste optreden en later op pathetische
momenten uitspreken. Het zijn telkens retorisch doorgewerkte ontboezemingen met, naar gelang van het geval, meer psychologische, meer
ideologische of meer pathetische functie. Veenstra heeft de meeste van
deze monologen fraai ontleed. Ze bewijzen dat Bredero zich geenszins
beperkte tot het weergeven van de „geschiedenis". Hij Wilde het gebeuren laten dragen door mensen, die zowel in hun gevoelens als in hun
opvattingen gepeild dienden te worden. Daarenboven was het pathetisch
ornaat voor hem en voor zijn publiek van belang. Deze wil tot verdieping en verinnerlijking enerzijds, tot verfraaiing anderzijds wijst duidelijk op de artistieke ernst en wil tot grootheid van de Amsterdamse
dichter.
De overige toevoegingen hebben meestal een dramatisch-compositorische functie. De belangrijkste is die van de Tydt-monoloog in IV,6, die
het mogelijk moet maken een tijdsspanne van twintig jaar in het stuk te
overbruggen. Eigenlijk gaat het bier om de compensatie van een enorme
weglating, die nl. van de 77 hoofdstukken uit de roman die aan Palmerijns jeugd en avonturen zijn gewijd. De formule is op zichzelf
uitstekend, al wendt Bredero ze wat onhandig aan. Compensatie van een
weglating is ook de korte inslaap-monoloog van Griane in III,2d. Weggelaten wordt daar de droom die haar tot andere gevoelens brengt wat
het gebod van haar vader betreft. Op deze plaats blijkt Bredero een knap
drama-technicus. Liever dan de droom te brengen, laat hij Griane inslapen, last dan een komisch intermezzo in, en als ze nadien wakker wordt,
is de verandering in haar houding aanvaardbaar. Tevens blijft natuurlijk
de verwachting gespannen. Dramatische verduidelijking is allicht de
functie van de toegevoegde passage in II,5c, waar de keizer zelf Griane
aan Tarisius belooft ; nu heeft de toeschouwer het zelf gehoord, eventueel vroeger voorhanden uitwegen worden afgesloten.
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Op een andere wijze drama-technisch is de functie van de toevoegingen waardoor stemming en/of spanning geschapen wordt. Dat is het
geval met de monoloog van Lerinde in I,4a, met de kwade voorgevoelens
van Florendus in II,ib, met de monoloog van Frene in IV,5c. Bredero
doet het telkens zeer gepast. Hij haalt het moment uit de relatief egale
epische stroom en weet het dramatisch te laden.
Zeer belangrijk voor de bele opzet is de toevoeging van de koorzangen, waarin de moraal van het stuk wordt aangegeven, de eigenlijke
zingeving gebeurt. Hier wordt het stuk onderbroken, van buiten af
bekeken, met een blik op wat gebeurd is en wat nog staat te gebeuren.
Tegelijk warden de vertoonde handelingen beoordeeld, ook jets dat in
de louter-verhalende roman achterwege blijft.
De andere gevallen van vermeerdering hebben een psychologischretorische functie en Koren thuis in de buurt van de monologen. Driemaal gaat het om de uitbreiding van een in de roman gegeven passage.
Het afscheid van Kaniam in I,6c wordt aldus uitgewerkt, ook wel am
dramatechnische, spanningverhogende reden, maar tevens om te tonen
dat Florendus alles achteruitzet terwille van Griane. Uit de uitgebreide
dialoog over het vertrek naar Hongarije in IV,4b blijkt hoe de vrouw
haar zin doorzet bij de verliefde man. En Griane moet uitgebreid aarzelen in IV,8d vooraleer ze de pelgrims wil ontvangen. In dezelfde lijn
van psychologische accentuering ligt de uitwerking van Bouwens wrevelig-melancholische stemming in IV,1.
Kwantitatief nog belangrijker dan de categorie der vermeerdering is
die van de vermindering. Dit was te verwachten, want de romanstof was
op zichzelf al uitgebreid genoeg, en nu wordt er nog zoveel aan toegevoegd. Het gaat am te beginnen om een reeks weglatingen. Weggelaten
wordt vooreerst de romanstof die niet onmiddellijk verband houdt met
de geschiedenis van Griane en Florendus, d.i. bun liefde, Grianes moederschap, haar ontrouw, het weerzien, het happy end. Radicaal werkt
Bredero alles weg wat tax. die essentie niet ter zake doet. Dus niet
alleen de allereerste inleiding en de hoofdstukken tussen 11 en 89, maar
nog vele andere dingen : het been en weer tussen keizer en keizerin in
verband met het dubbele aanzoek (Tarisius en Florendus), bet verloop
van Florendus' vlucht, de terugroeping van Tarisius waaraan geen gehoor wordt gegeven, de wijziging van Grianes gevangenisregime na
Tarisius' pleidooi, de details over de adoptie van Palmerijn, de gebeurtenissen in Hongarije na Grianes aankomst aldaar, de voorvallen in
Macedonia na Grianes huwelijk, tal van concrete gebeurtenissen na het
tweegevecht als de niet-relevante maatregelen van de keizer, dankbezoe113

ken, de huldiging van Palmerijn (al wordt die misschien stilzwijgend
vertoond).
Een tweede reeks weglatingen dient tot de dramatische condensatie van
het epische gegeven. Bredero begint niet ab ovo, hij vertoont niets van
de gebeurtenissen van vO6r de nacht der verwekking ; wel worden een
aantal van die vroegere feiten, voor zover van belang, in de expositie
verwerkt. Jets gelijkaardigs gebeurt wat de dag van de vlucht betreft :
Bredero concentreert alles op die bepaalde dag en laat b.v. de toebereidselen tot die vlucht weg. Het huwelijk met Tarisius is natuurlijk een
belangrijk gegeven, althans in zijn weerslag ; maar niet in se voor het
drama, en Bredero gaat er dan ook niet op in. Aan Lyomenus' zending
zijn alleen zijn bevindingen en zijn bodebericht belangrijk, de rest valt
weg. Het drama kan het tenslotte gemakkelijk stellen zonder de uitbeelding van Florendus' en Grianes bruiloft.
In het voorgaande gaat het om de dramatische economie in het grote.
Dezelfde dramatische economie, in het kleine dan, is verantwoordelijk
voor heel wat detailweglatingen b.v. in 1,5, of die van Grianes klacht na
de verijdelde vlucht, of van het optreden van andere groepen edelen
naast de prins van Peere, na de dood van Tarisius.
Op een andere wijze verband met de dramatische economie houdt de
weglating van Grianes droom.
Een andere groep weglatingen is weliswaar ook door de wetten van
het drama bepaald, maar dan door de noodzaak, sommige dingen eerder
te tonen dan ze te zeggen. Hiertoe behoren weglatingen als de details
van het gevecht tussen Florendus en Tarisius, de bezwijming van Griane,
haar zelfmoordpoging in hoofdstuk 90 ; of als de reactie van de keizer
op Hermides pleidooi, de voorbereiding van het dubbele duel, de weerziensvreugde van Griane en haar herkende zoon. Al deze gebeurtenissen
worden in de roman verhaald. Het feit dat ze in Bredero's tekst niet
voorkomen, bewijst niet dat ze uit het stuk verdwenen zijn. Ze konden
vertoond worden op basis van de kennis die auteur en regisseur van de
roman hadden. Het aspect kijkstuk kan aldus zeer sterk worden in het
tweede gedeelte van IV en in V.
De laatste groep weglatingen gebeuren terwille van de welvoeglijkheid, door een vrijwilllige zelfcensuur. Overal waar de roman, al dan
niet uitgebreid, erotisch ondeugend wordt, beperkt Bredero zich tot suggestieve elementen die alleen door de kenner van de roman op hun voile
betekenis geschat kunnen worden (eventueel is ook bier een bescheiden
wijze van vertonen _niet uitgesloten). Ik denk bier aan de passages waar
Florendos „possessie van 't Casteel" neemt (waar dus Palmerijn verwekt
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wordt), aan de geboorte van Palmerijn, aan de bruidsnacht waar Griane
Tarisius in de waan van haar maagdelijkheid weet te laten. Het gaat bij
deze welvoeglijkheid wel eerder om een eis van het ernstige genre, dan
om de persoonlijke delicatesse van Bredero : in de komische intermezzi
legt hij van deze erotische terughoudendheid niets meer aan de dag !
Vermindering bewerkt Bredero ten tweede door vereenvoudiging. In
een geval is de functionaliteit daarvan waarschijnlijk „zien gaat voor
zeggen", nl. in de uitbeelding van het dubbele tweegevecht. In alle andere is de vereenvoudiging bepaald door de dramatische economie : van de
twee brieven die Griane in de gevangenis schrijft, komt er in het drama
maar een voor ; het gevecht tussen Florendus en Tarisius ; Promptalion
als woordvoerder van de Hongaren, i.p.v. de twee neven uit de roman ;
het pleidooi dat te Constantinopel voor Griane en Florendus gehouden
wordt ; de wijze waarop de beschuldigden de hele tijd op de planken
blijven, i.p.v. zoals in de roman voortdurend been en weer gebracht te
warden van de gevangenis naar het hof.
Een derde verminderingstechniek zouden we condensatie willen noemen. We zien drie soorten van condensatie. De eerste, die van gebeurtenissen, staat zo dicht bij de vereenvoudiging, dat het onderscheid
misschien niet veel meer dan willekeurig is. Zo wordt het gevecht op de
vluchtdag sterk gecondenseerd ; hetzelfde geldt voor de demarches die
de keizerin na Grianes gevangenzetting onderneemt tussen de prinses
en de keizer, en voor de periode die het huwelijk van de gelieven voorafgaat. De reden zal wel overal dramatische economie zijn, al kan bij het
gevecht weer de actieve uitbeelding meespelen.
Belangrijker zijn de condensatie van tijd en die van plaats. Condensatie
van tijd vinden we in de passage die Grianes droom scheidt van haar
bevalling, d.i. in het bezoek van Tarisius en haar belofte aan hem. We
vinden ze in het hele rechtsgeding en in de voorbereiding van het duel
in V ; wat in de roman dagen aansleept en vele formaliteiten insluit,
brengt Bredero meesterlijk bijeen in een grote, bewogen kijkscene. Dit
gebeurt en om reden van dramatische economie en terwille van de
theatraliteit.
Condensatie van plaats treffen we eenmaal aan in het tweede gedeelte
van IV. Tussen „kourael" en hof (en misschien tussen deze en de kerk)
wordt de of stand weggenomen, zodat het hele gebeuren a.h.w. op een
enkele zij het gedifferentieerde scene kan plaatsvinden. Weer gaan dramatische economie en theatereffect hand in hand. Juist die bewerkingen
in IV en V verraden dat Bredero een bekwaam theatervakman was.
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Een, speciaal geval van vermindering ligt daarin dat de houding van
de keizer ten opzichte van Griane, v6Or haar huwelijk met Tarisius,
psychologisch vereenvoudigd wordt. In de roman is hij streng, maar hij
voelt met haar mee. In het spel is dat medevoelen nagenoeg geheel weggewerkt. Dat is vrij vreemd omdat Bredero, t.o.v. de roman, doorgaans
zijn personages verrijkt. Misschien wilde hij op dat ogenblik de keizer
exemplarisch voorstellen als hoeder van wet en orde ; daarom moest
deze figuur objectief, a.h.w. harteloos blijven.
De derde categorie is die van de verandering. Zij is duidelijk heel wat
minder sterk vertegenwoordigd dan de vorige twee : heeft Bredero de
toevoeging en de weglating vrij frequent toegepast, romangegevens
gewijzigd heeft hij niet zo vaak.
Een eerste groep veranderingen betreft het tijdstip waarop gebeurtenissen zich in de geschiedenis voordoen. In de roman vraagt Florendos
de hand van Griane lang voor hij nader contact heeft met de prinses. In
het stuk hebben zij elkaar intiem leren kennen, eer daarover gesproken
wordt. Veenstra schijnt zelfs te menen dat het aanzoek gebeurd is tussen
I,4d en 1,5. Ik zie het veeleer zo dat het, ook in het stuk, vroeger is
gebeurd, maar dat het alleen ter sprake komt, en dat tijdens de ontmoeting der gelieven. Een gelijkaardige latere vermelding van vroeger gebeurde feiten hebben we in IV,1 waar we iets meer over de bevalling en
Grianes afscheid van haar kind vernemen.
Verwisseling van volgorde is er in 11,2 en 11,3. De roman vertelt eerst
alles over Florendos' vlucht en gaat dan in op Grianes lot, haar gevangenzetting, de pleidooien en bezoeken van haar moeder. Bredero laat haar
eerst gevangen zetten, geeft vervolgens Florendus' vlucht en keert dan
tot Griane terug. Hij icon de lotgevallen van de prinses niet condenseren
in de tijd en was dus terwille van de dramatische economie wel verplicht
ze door de Florendus-episode van elkaar te scheiden. Een minder duidelijk geval hebben we in III,2b, waar in de roman de keizer de sleutel
vroeger aan Tarisius geeft ; Bredero wijzigt de volgorde tussen sleuteloverhandiging en keizerlijke ontboezeming en maakt daardoor de scene
rechtlijniger.
De overige veranderingen staan, ook in hun functionaliteit, vrij geisoleerd. De namen van de boeren worden gewijzigd, vervangen door
andere die meer in de komische traditie passen en onmiddellijk duidelijk
maken dat het bier om kluchtige intermezzi gaat. Ook andere namen
worden licht gewijzigd : Lerine wordt Lerinde (zonder veel grond),
Frisol wordt omgezet in de Nederlandse naam Friso.
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Een vervanging, die men met evenveel recht een weglating zou kunnen
noemen, is die van Ptolomestre door Lerinde. Bredero heeft om redenen
van dramatische economie de twee vertrouwelingen uit de roman tot een
persoon versmolten, zeer terecht natuurlijk.
De laatste wijziging is er een van toon. Ze is opvallend merkbaar in
de beschuldiging van Griane door Promptalion en in diens woordentwist
met Florendus, maar komt ook elders wel eens voor. De altijd hoofse,
beheerste toon van de roman ruimt bier de plaats voor een volkser,
heviger uitdrukking, alsof die hoofsheid in zulke situaties naar het
gevoel van Bredero (of van zijn publiek) niet authentiek kon zijn. Gaan,
tegenover het romaanse en aristocratische karakter van de bran, democratisering en vernederlandsing bier soms hand in hand ?
In de recapitulatie zou ik nu willen uitgaan van het doel dat Bredero
beoogde, en onderverdelen naar de middelen die hij daartoe aanwendt.
Meer dan eens worden daarbij met een middel verschillende oogmerken
bereikt.
Bredero liet zich om te beginnen leiden door beginselen van dramatische compositie. Het was er hem klaarblijkelijk om te doen een ernstig
renaissancistisch toneelstuk te schrijven, wellicht vooral naar het voorbeeld van Hoof is Ariadne en Granida. Daarom organiseert hij de stof in
vijf bedrijven, sluit hij ieder bedrijf af met een koorzang, gebruikt hij
hoofdzakelijk alexandrijnen. Zijn eigenheid komt dan weer sterk tot
uiting in de komische intermezzi. Naast deze beginselen was de dichter
zeer gevoelig voor eisen van dramatische opbouw en van dramatische
economie. Economie van het spel in zijn geheel : beperking van de dramatische stof, insluiting in een cyclisch stel van relativerende komische
scenes, invoeren van de Tydt, schijnbare verplaatsing van de aanzoekscene. Economie van de opeenvolging en schikking der scenes. Wegwerken van overbodigheden en onmogelijkheden, condensatie van tijd en
plaats. Maar niet minder gevoelig was hij voor stemming en spanning,
voor theatraliteit, ook voor het oog. Overal waar hij kan, werkt hij die
in de hand. Maar nooit jaagt hij het effect om het effect na, alles blijft
ondergeschikt aan de functionaliteit van het geheel : zo ziet hij ervan
af de droom te tonen, of het afscheid van het kind, of de bruiloften.
Het zien heeft zijn plaats naast, het gaat niet voor het zeggen.
Ten tweede wilde Bredero aan het stuk een zin meegeven. Hij besteedt dus veel zorg aan de moraliserende koorzangen. Maar ook verdiept hij zich in de psychologie van zijn personages en past hij ze in een
bepaald wereldbeeld in. Daartoe maakt hij gebruik van toegevoegde
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monologen en van de vereenvoudiging van het keizerkarakter. Hij heeft
eveneens oog voor de pathetiek en voor het decorum, in de welvoeglijkheid van de ernstige scenes.
Tenslotte wilde Bredero het stuk aanpassen aan zijn publiek. Daarom
vernederlandst en democratiseert hij het.
We mogen deze studie dus wel besluiten met een parafrase van wat
C. A. Zaalberg schreef in de inleiding tot zijn Lucelle -editie : Bredero
is tegen zijn taak : op grond van een populair roman-gegeven een successtuk voor Amsterdam to maken, zeer zeker opgewassen geweest !
L. RENS
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VERTELLER EN GEZICHTSHOEK

EEN BENADERING AAN DE HAND VAN COUPERUS'
ELINE VERE
Sinds het einde van de 19e eeuw hebben de problemen van de verteller
en het „point of view" heel wat literair-theoretische pennen in beweging
gebracht. In dit opstel willen we de bruikbaarheid van dergelijke theorieen toetsen aan de analyse van een concrete roman 1 . Onze keuze viel op
Couperus' eersteling Eline Vere, die door de meesten als „naturalistisch"
wordt bestempeld en die rond 1890, vooral door zijn verschijning als
dagelijks feuilleton in Het Vaderland, een groot sukses kende.
Verteller en gezichtshoek zijn twee probleemvelden die elkaar voor
een groot deel overlappen. Dit blijkt b.v. uit de definitie die Francoise
Van Rossum-Guyon van „la notion de point de vue" geeft : „Celle-ci
renvoie en effet a sous les problemes souleves par les rapports que le
narrateur entretient avec ce qu'il raconte et avec son lecteur >> 2 . De verteller wordt bier centraal geplaatst en een onderzoek naar de gezichtshoek sluit de „verteller" (wat er daaronder ook moge verstaan worden 3)
onvermij deli j k in.
De termen die in dit opzicht wel het meest aangewend worden, zijn
Stanzels „auctoriele" en „personele" roman 4 . Oppervlakkig bekeken zou
men Couperus' vertelwijze auctorieel (§ 1) noemen, maar toch bestaat
er, ondanks en naast de auctoriele gezichtshoek, een sterke tendens naar
het personele. Dit personele van Couperus' vertellen vinden we vooreerst
in die aspecten die in feite louter verteltechnisch zijn : het interiorise1 In dit opstel zullen we ons geleidelijk meer en meer met de roman zelf bezighouden.
Uiteindelijk immers moet elke theorie zich plooien naar het concrete object van onderzoek.
2 FRANCOISE VAN ROSSUM-GUYON : Point de vue ou perspective narrative. In : Poetique,
revue de theorie et d'analyse litteraires, 1970, 4, p. 476.
3 W. KAYSER en THOMAS MANN noemen de verteller de „Geist der Erzdhlung". Volgens
K. Hamburger is de verteller, het epische ik, een functie, een proces (zie HENDRIK VAN
GORP, Het optreden van de verteller in de roman ; een historisch-kritische studie over de
Duitse verhaal- en romantheorie. Hasselt, Heideland, 1970, hoofdstuk 6).
4 F. STANZEL, Typische Formen des Romans. Gottingen, 1965 2 (19641).
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ringsproces (§ 3) dat we gedeeltelijk linguistisch kunnen benaderen
(via verba sentiendi, declarandi, etc. naar de „erlebte Rede"), de perspectivische concentratie (§ 4) en het gebruik van wat Henry James „ficelles" (§ 5) noemt. Ook de neiging tot dramatisering (§ 2) van het
vertelde (± het oproepen van een dramatische illusie) is hierbij te
rekenen. Ten tweede kan de verteller een beroep doen op ruimtelijke
objecten (§ 6) zoals het venster, de Spiegel en de afgesloten ruimte (als
middel of gelegenheid tot interiorisering) : ook hierdoor krijgt de roman
een personele tint. In een laatste paragraaf (§ 7) bespreken we de Zolasiaanse vertelhouding van „wetenschappelijk" (fysiologisch) experimentator.
1. Auctorieel
Eline Vere vertoont heel wat kenmerken van de auctoriele roman. Het
voortdurend verspringen van gezichtshoek kan reeds wijzen op een soort
willekeur vanwege de vertelinstantie. Die verteller manifesteert zich bij
Couperus o.a. door een expositie of een initiele typering. Hier toont hij
zich „alwetend", d.w.z. : de alwetendheid die we bij de auteur altijd
mogen veronderstellen, openbaart zich via een verteltechnisch procede.
Na een scenische aanhef in de twee eerste hoofdstukken (het abrupt
begin dat in de tweede helft van de 19e eeuw steeds meer werd toegepast) is het derde hoofdstuk een dergelijke expositie. Eline Vere (alsook
haar zuster Betsy en schoonbroer Henk) wordt naar uiterlijk en karakter
ten voeten uit getypeerd, terwijl ook haar voorgeschiedenis, haar ouders
en het milieu waar ze haar jeugd doorbracht (Taine's en Zola's „race,
milieu, moment" !) niet worden vergeten. Meteen worden de kiemen
van de komende conflicten aangeraakt : o.a. de verhouding tussen de
zusters Vere met bun verschillend temperament. Het was nog niet tot
een crisis gekomen, „(...) daar beider scherpe omtrekken, in de zachtlauwe atmosfeer barer omgeving [nl. bij tante Vere), zich afstompten
en wegdoezelden in effen grijze tint" (126) 5 . Dit auctoriele derde
hoofdstuk neigt echter reeds naar interiorisering (zie § 3). Couperus
vergemakkelijkt zich deze taak door grosso modo de chronologie van de
voorgeschiedenis te eerbiedigen : zo kan hij de groei van de persoonlijkheid beschrijven in samenhang met de veranderende omstandigheden
en omgevingen.
5 We verwijzen naar het Verzameld Werk van ,COUPERUS. Om de bladzijde te vinden in
de laatste losse uitgave van Van Kampen & Zoon N.V. hoeft men alleen 102 of te trekken
van de gegeven nummering. De roman begint b.v. op blz. 109 (Verzameld Werk), d.i.
blz. 7 van de losse uitgave. De bladspiegel is dezelfde.
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Uit deze expositie kunnen we het karakterdeterminisme, vooral wat
Eline Vere betreft, of leiden. De verdere gebeurtenissen schijnen immers
onvermijdelijk voort te vloeien uit die in het begin getekende trekken
die reeds de kiemen van Eline's ondergang bevatten en waarbij de heriditeit geen geringe rol speelt. Vanaf hoofdstuk 3 begint de draad van het
Noodlot of te lopen. Telkens zullen we op een of andere manier aan die
initiele typering herinnerd worden, door een korte, woordelijke herhaling of door bepaalde handelingen die in de lijn liggen van een in
hoofdstuk 3 gegeven karakteristiek 6.
Andere exposities vinden we 4 IV, 5 V en 7 I. In 4 IV tendeert de
initiele karakterschets (met voorgeschiedenis) van mevrouw Van Raat
naar interiorisering. De auctoriele typering verinnerlijkt tot de weergave
van gedachten en gevoelens, waarbij naast het „bericht" ook de „erlebte
Rede" voorkomt en waar op subtiele wijze de overgang naar het numoment van de vertelde tijd wordt voltrokken : „Met dwalende gedachten had zij nu gezien (...)" (142).
Naast die exposities zijn er natuurlijk nog andere auctoriele vertellerstussenkomsten : orienteringszinnen bij de aanvang van een hoof dstuk (je), begeleidende explicatieve interventies en „Raffungen" 7 . Onder
dit laatste verstaan we passages waarin de verteller een (relatief) grote
tijdsspanne resumeert of de praatjes die de ronde doen, weergeeft.
Het verhaal bereikt bier de objectieve, „gedesengageerde" toon van
iemand die er boven staat, wat dan in hoge mate contrasteert met de
emotioneel beleefde voorgaande hoofdstukjes (zie 24 IX, 25 II, 26 X,
34 XI, 35 II, en 35 VII). Het eerste effect met die koele vertellerstoon
wordt bereikt in hoofdstuk 35, waarin een ontwortelde Eline doorheen
haar waanzin naar een zoete zelfmoord gedreven wordt. In de laatste
alinea van II wordt het medelijden van de kennissen geresumeerd, maar
de huichelachtige reactie van Betsy geeft een schrijnend inzicht in Eline's
verlatenheid. lea haar tragisch einde vertonen de 7 regels van VII een
koele afstandelijkheid in de vlakke berichttoon. Geen luidruchtig pathos
bier, maar toch zindert Eline's dood nog even na in deze koele regels,
6 Uit haar dromerige en romantische natuur met de verfraaiingen, van de werkelijkheid
(blz. 124/5) spruit de vermeende idylle met Fabrice voort. Achtereenvolgens vindt ze rust
en steun bij Betsy, Henk, Otto en St Clare, terwijl de afwijkende temperamenten van Eline
en Betsy, verdoezeld bij tante Vere, later tot hevige botsingen zullen leiden. Ook Eline's
zorg voor de zieke Vincent, met alles wat dit meebrengt aan genot en zelfbegoocheling, is
gecn verrassing : „ook bij tantes ziekbed, waar zij, met een gevoel van romantische voldoening
waakte (...)" (130). Haar narcisme en de onmogelijkheid am buiten zichzelf te treden,
beide oorzaken van haar mislukking, warden reeds in 3 I vermeld en haar beschrijving als
een sirene die „door die baren machteloos wordt meegevoerd" (127/28) wijst op de willoosheid waardoor ze zich zal laten meeslepen door het Noodlot.
7 zie E. LÃMMERT, Bauformen des Erz:ahlens. Stuttgart, 1955, p. 89.
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die hun geladenheid krijgen van het aangrijpende voorgaande hoofdstukje. Daarmee wordt Eline ook verteltechnisch begraven, in alle
pièteit.
2. Dramatisering
De Duitse literaire theorie van de tweede helft van de 19e eeuw eiste
voor de roman de objectiviteit van de klassieke genres, nl. epos (Friedrich
Spielhagen) en drama (Otto Ludwig). Voor deze laatste wordt het
oproepen van de dramatische illusie de taak van de romancier. Zo komt
het dat de term objectivering steeds in samenhang met dramatisering
wordt gebruikt 8 . De alwetende en persoonlijke verteller maakt plaats
voor handelende en sprekende personages, concrete en scenische voorstelling. Een groot gedeelte van Eline Vere nu bestaat uit dialogen, vooral
in de direkte rede. We willen hiermee niet beweren dat Couperus voeling
heeft gehad met de literaire theorieen, maar ze zijn wel kenmerkend
voor de structurele veranderingen die zich toen in de roman voordeden.
Het naturalisme als een tot het uiterste gedreven realisme streefde trouwens naar een samenvallen van vertelde tijd en verteltijd, zoals dit in het
drama het geval is, en maakte derhalve een overvloedig gebruik van de
gespreksvorm. In Eline Vere heeft de lezer soms de indruk een toeschouwer in een toneelzaal te zijn. Hij zit op een bevoorrechte plaats vlak bij
het toned'. Naast het „Personenwort" wil het bericht („Erzahlerwort")
in die passages enkel aangeven 1. de manier waarop jets gezegd wordt
(regisseursaanwijzingen), 2. handelingen tijdens of tussen de gespreksdelen, 3. decor (beschrijving van rekwisieten en kledij). Het „Erzahlerwort" vervangt bier het oog en het oor van de toeschouwer. Een mooi
voorbeeld van wat we (geprivilegeerd) „toeschouwersperspectief" zouden willen noemen, vinden we reeds op de eerste bladzijde van de roman.
3. Interiorisering
De verteller kan zijn auctorieel standpunt verlaten om in meerdere
of mindere mate in de huid van zijn personage(s) te kruipen en het
gebeuren vanuit zijn (bun) gezichtshoek te zien. Dit bedoelt Pouillon
met zijn, „vision avec" en volgens Henry James is het centrale bewustzijn vanwaaruit de roman geschreven wordt, het enig zaligmakende
g middel. In Eline Vere, waar het auctoriele element nog sterk aanwezig is,
kan het vertellen geleidelijk personeel worden. Bij de zogenaamde „insi8 „Objektivierung bedeutet im Roman immer Dramatisierung" (STANZEL, 0.C., 39).
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de view" mag de lezer een kijkje nemen in het innerlijk van de romanfiguur, waarbij gebruik wordt gemaakt van verba sentiendi als vrezen,
voelen, vinden, etc.. „De alwetende verteller, die de zieleroerselen van
al zijn romanfiguren rechtstreeks presenteert : `zij voelde zich...',
dacht...', `zij vreesde...' etc. is in de 19e eeuwse roman een normale
verschijning" 9, aldus SOtemann. Hiermee wordt echter de mogelijkheid
tot interiorisering, subjectivering " en zelfs tot een zeker meebeleven
geschapen. De stap naar de „erlebte Rede" is niet groot en al bij al is het
soms erg moeilijk de „erlebte Rede" te onderscheiden van de meer
auctorieel berichtende „inside view". In de leesact gaat de ene bijna
ongemerkt in de andere over. In beide gevallen immers is de „verteller"
aan het woord : ofwel verwoordt hij via verba sentiendi etc. de gedachten en gevoelens van de romanfiguur, ofwel verwoordt hij datgene wat
door het romanpersonage zelf innerlijk kan uitgesproken zijn. In dit
laatste geval krijgt de tekst een grotere levendigheid, een soort intensifièring, voortvloeiend uit een grotere identificatie met de romanfiguur.
W. Hoffmeister stelt in zijn Studien zur erlebten Rede. Bei Thomas
Mann und Robert Musil" een „Stiltypologie der erlebten Rede" op,
waarmee hij de vraag tracht te beantwoorden : hoe herkennen we de
„erlebte Rede" ? Zijn schema bevat de volgende acht punten :
1. De rustige verteltoon blijft behouden. De enige indicaties zijn
situatie en tekstuele omgeving. 2. Werkwoorden als zeggen, denken,...
wijzen op „den Gedanken-bzw. Redecharakter" (p. 44). 3. „Redewendungen des Zweifelns und Vermutens engen die Perspektive des
Erzahlers auf die spezifische Perspektive der literarischen Gestalt ein
und wirken damit als Indizien" (p. 35) (Schrijver bedoelt b.v. het tussenschuiven van „vermoedelijk, wenselijk, misschien, waarschijnlijk, etc.").
4. De verteller „(...) verlegt (...) den Beziehungspunkt in die raumzeitliche Lage seiner Gestalt". De nu volgende indicaties getuigen van
een grotere expressiviteit en emotionaliteit. 5. Een uitroep in de „erlebte
Rede" dempt wat in de direkte rede pathetisch zou klinken. 6. De vraag
is de meest frekwente vorm (vooral in naturalistisch proza !). 7. Subjec9 A. L. SOTEMANN, De structuur van Max Havelaar. Utrecht, 1966, p. 51.
10 Voor BLOK (Verhaal en lezer, Groningen, 1960) is de oppositie subjectief-objectief
als volgt : „`Subjectiel duidt aan, dat een der personages zodanig van binnen uit verteld
wordt, dat het zicht van de lezer op de gebeurtenissen beperkt blijft tot het zicht van die ene
persoon. `Objectief betekent, dat alle personen van buiten af worden begrepen, omdat het
zicht van de lezer op de gebeurtenissen onafhankelijk is van het zicht van wie ook der
personen uit het verhaal" (p. 238). Die termen zijn gevaarlijk, omdat ze soms verschillende
ladingen dekken : zie daarvoor VAN RO:SSUM-GUYON, o.c., p. 477.
11 W. HOFFMEISTER, Studien zur erlebten Rede. Bei Thomas Mann und Robert Musil.
Den Haag, 1965.
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tieve partikels en emfatische en affectieve woorden zoals „nun, ja, doch,
wohl, eben, gerade, tatsachlich, ach, o, etc.". 8. Ongewone syntactische
structuren als „Parataxis, Parallelismen, Verblosigkeit, affektische
Haufung und Wiederholung (...)". Hoffmeister besluit : „Die erlebte
Rede lebt aus der stilistischen Spannung zwischen Bericht und AuflOsung
des Berichts. Je mehr sie sich vom Berichtpol entfernt, desto reiner
verwirklicht sie ihr eigenes Wesen, das in ihrer Subjektivitat und Emotionalitdt besteht, immer aber bleibt sie durch ihr grammatisches Fundament an den Berichtpol gebunden" (p. 44).
Een mooi voorbeeld van „erlebte Rede" vinden we op blz. 146/47 :
„Die oude vrouw was gelukkig geweest, zeer gelukkig... verbeeldde zij
zich dat, of was het waarheid ? En zij, Eline, was nu reeds niet gelukkig ;
o, hoe zou ze zich gevoelen, wanneer ze ook oud was, en lelijk en verschrompeld ! Dan zou ze zelfs geen herinneringen hebben, om zich te
troosten, dat het geluk bestond, / voor haar bestaan had, dan zou alles
droevig-grijs zijn als die lucht ! 0 God, waarom te leven, zo niet
gelukkig ?".
Heel wat meer problemen levert ons volgende passage :
1
„Hij gevoelde zich in de laatste dagen zeer uitgeput. Een matheid
verlamde zijn ledematen ; het scheen hem, of er lauw water door 2
zijn aderen vloeide in plaats van bloed ; een mist scheen somwij3
4
len over zijn hersenen te hangen, zodat hij niet denken of zich iets
herinneren kon. Zijn geaderde oogleden vielen kwijnend over 5
6
zijn fletse, lichtblauwe blik ; zijn onderlip scheen als moede neer te
hangen en er groefde zich daardoor een trek om zijn kleine mond, 7
die hem iets zeer lijdends gaf. Vaak had hij zich zo gevoeld, maar, 8
thans gaf hij de schuld aan de atmosfeer van Den Haag, die hem 9
deed stikken, en hij verlangde naar veel ruimte en veel lucht, en 10
begreep niet hoe hij er toe gekomen was, zich te begeven naar een 11
stad, die steeds zo weinig aantrekkelijkheid voor hem gehad had... 12
ja, het heugde hem, door de nevel van zijn uitputting been : hij had 13
een wijle van rust gewild, na al zijn rusteloos trekken en reizen(...)" 14
(217).
Regels 1/5 geven ons via verba sentiendi de gevoelens van Vincent
weer : „hij gevoelde zich", „het scheen hem"... In regel 5 beschouwen
we Vincent van buiten af. In regel 8 begint o.i. ± „erlebte Rede" : we
zitten in de „zeitliche Lage" van Vincent („thans"), spreeklevendigheid
door „en ...en", „ja", het beletselteken (...). Maar de zinsnede „door
de nevel van zijn uitputting been" lijkt ons weer verder af van de subjectivering. Ook in deze „erlebte Rede"-passage vinden we verba sen124

tiendi : zich voelen, verlangen, zich heugen, zodat we ons kunnen
afvragen : is 1/5 dan zo alwetend auctorieel ? Wordt hier niet een
belangrijke stap gezet in de richting van de personele gezichtshoek ? Het
komt ons voor dat de verba sentiendi etc. als zich voelen, vrezen... niet
zo maar op auctorialiteit wijzen. Hier begint een beweging naar de diepte,
naar de interiorisering, niet zo ver verwijderd van de „erlebte Rede" en
de personele gezichtshoek. De kwestie wordt hoe je de zaak bekijkt. We
vragen ons af of het „point of view" geen linguistisch probleem is en
geen taalkundige oplossing kan krijgen. "
Zoals gezegd tenderen de auctoriele en expositionele hoofdstukken
naar interiorisering met gedeeltelijke overname van de personele gezichtshoek. In hoofdstuk 3 gebeurt die overgang via werkwoorden als
„zij herinnerde zich", „sedert verbaasde zij zich vaak", „gevoelde",
„vond", „verlangde", etc.. Geleidelijk neemt het auctorieel vertelproces
zelfs de tijd- en ruimtesituatie van de romanfiguur over. Couperus houdt
zijn zuiver auctoriele gezichtshoek niet lang vol. Zijn inleving brengt
hem ertoe zich min of meer met zijn personage te identificeren. In de
„inside views' blijft hij echter aan het woord („Erzahlerwort") en behoudens een paar kleine uitzonderingen 13 is de ,,erlebte Rede" het verste
punt in de richting van het volledig personele. En ook daar constateren
we een steeds wisselende gezichtshoek. Distantiering blijft altijd mogelijk
(zelfs van de ene op de andere zin of in eenzelfde zin : zie het vorig
citaat). De verteller speelt „een spel met de afstand" en toont zich in dit
opzicht vrij en ongebonden tegenover het vertelde.
4. Perspektivische concentratie
Deze term ontlenen we aan SOtemann (De structuur van Max Havelaar). De protagonist wordt niet alleen auctorieel of via zijn/haar
handelingen belicht, maar ook door de andere romanfiguren. We verkrijgen daardoor een complex van verschillende of/en parallelle visies
op de hoofdfiguur, schematisch zo voor te stellen :
12 In dit verband verwijzen we naar W. J. M. BRONZWAER, Tenses in the Novel. An
Investigation of Some Potentialities of Linguistic Criticism (Groningen, 1970), vooral het
derdq hoofdstuk. „Tense in the novel and free indirect style — a linguistic investigation"
(p. 41/80). In samenhang met de hier besproken „erlebte Rede" citeren we : „(...) free
indirect style is very often marked not by the presence of linguistic features that can be
related to a set of rules but by deviations from and contrasts with contextual features.
Although it cannot on this round be called a linguistic category, it certainly is a linguistic
phenomenon" (p. 50). BRONZWAER concludeert : „Linguistic criticism cannot help us to
discover the literary qualities of a text, but it can enable us to articulate our response to
literary qualities" (p. 122).
13 Enkele passages innerlijke monoloog in de directe rede.
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13

C

Eline
Deze perspectivische concentratie heeft een dramatisch karakter, aldus
SOtemann, wegens de vele sterk contrasterende elementen. Naast de
vertellersvisie (auctorieel of personeel aangebracht) en de lezersvisie
(hiermee wijzen we op de persoon van de lezer (Blok !) die los van de
auctoriele of inherent opgedrongen visie een eigen kijk op het personage
verwerft : er bestaat dus een spanning tussen de impliciete lezer en de
persoon van de lezer) ontstaat er een geengageerde visie van Eline's
mede- en tegenspelers. Ook Eline zelf kan haar visie op zichzelf formuleren. De belichting op het hoofdpersonage wordt daardoor vollediger
en de informatie voor de lezer complexer.
lezer
personages
A

auctorieel

Eline

Eline
Al deze perspectieven zijn er in feite voor de lezer (zie Booth's Rhetoric
of fiction 0 en helpen hem zijn visie op Eline vormen. Vandaar dus dat
de centripetale lijnen verder lopen naar de lezer. Meteen hebben we de
term „perspectivische concentratie" niet alleen voorbehouden voor de
visies van de romanfiguren, maar we hebben hem uitgebreid tot die van
de auctoriele verteller, de lezer en de protagonist zelf.
In Eline Vere geven vooral Betsy als de zusterlijke antipode van Eline,
Jeanne als haar intieme vriendin, en Frederique als haar tegenspeelster
met betrekking tot Otto, hun visie op Eline. Frederique zouden we het
bewustzijn van het boek willen noemen. Ze is in die hoedanigheid een
voorloopster van Eva (De stille kracht) en Lot (Van Oude Mensen)".
Freddy doorziet de waarheid bij Eline, Otto, Marie, Paul en zichzelf. Er
is een verregaand parallellisme to bespeuren tussen de auctoriele aanwijzingen en haar opinies. „Aileen door een fijnvoelend en intelligent
karakter kunnen de diepere achtergronden van het leven en de roerselen
14 We vermelden deze twee romans, omdat twee studies over die boeken tot eenzelfde
conclusie komen : BLOK (o.c.) en onze licentiaatsverhandeling : Onderzoek naar enkele
structuuraspecten van „De stile kracht" van Louis Couperus, Leuven, 1968. De term
„bewustzijn van het boek" ontlenen we aan BLOK.
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in de ziel van anderen begrepen en opgevangen worden", aldus Blok ".
„Intelligentie en gevoeligheid zijn de eigenschappen, die Henry James
en, waarschijnlijk in navolging van hem, J. W. Beach nodig achten voor
de centrale figuur in verhalen met een 'limited point of view' ". 16 Een
stap dus in de richting van de personele roman, hoewel we niet zouden
durven beweren dat Freddy het compositorisch centrum van de roman is,
zoals Lot in Van Oude Mensen.
Opvallend is dat Eline zelf slechts zelden haar visie op andere personages geeft. Ze is helemaal niet extravert en heeft weinig interesse
voor wat geen betrekking heeft op haarzelf. Dit lijkt ons een bevestiging
van haar aangeboren narcisme, zoals ook het spiegelprocede (zie § 6)
en het auctoriele 3 I uitwijzen. De heerszuchtige moeial Betsy die in
zekere zin de Haagse coterie vertegenwoordigt, is veel kwistiger met
haar visies, want over iedereen moet ze haar zegje of opinietje uiten.
5. „Ficelles"
In zijn notitieboeken spreekt Henry James herhaaldelijk over „ficelles" ". Dit zijn, in de formulering van Booth, „ (...) characters whose
main reason for existence is to give the reader in dramatic form the kind
of help he needs if he is to grasp the story" 18.
Een dergelijke „ficelle" lijkt ons Frederique in 8 IV, waar Eline het
anonieme geschenk, de waaier van Bucchi, ontvangt. Elk effect zou
verloren gegaan zijn, wanneer de verteller ons boutweg had verklapt dat
die waaier van Otto kwam. Het vermoeden van Frederique geeft het
gewenste effect aan de scene. Nu weet de lezer van wie het geschenk
komt (plus de belangrijke consequenties), zonder dat een vertellerstussenkomst de „dramatische illusie" verbreekt. Door het feit dat het bij
Frederique bij een vermoeden blijft, houdt de spanning aan, maar er
wordt meteen een perspectief geopend op wat zal volgen. Frederique
vervult in deze scene dus een „ficelle--functie.
Eenzelfde functie heeft Dr. Reijer in hoofdstuk 30. Teg nover
mevrouw Van Raat bekijkt hij Eline vanuit medisch oogpunt. Het waarom van Eline's houding wordt bier door een bevoegd persoon, een
geneesheer, ontleed. Zijn visie correspondeert met wat we in het auctoriele derde hoofdstuk gelezen hebben : „Maar verder zag hij in Eline iets,
15 BLOK, 0.C., p. 276.
BLOK, 0.C., p. 276, voetnoot 2.
17 Ficelle volgens Larousse : „(lat. pop. filicella : de filum, fil) Tres petite corde. Fig.
Moyen artificiel, ruse de metier".
18 WAYNE C. BOOTH, The Rhetoric of Fiction. Chicago, 1961, p. 102.
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wat hij het noodlot van haar familie kon noemen. Eline's vader had dat
gehad. Vincent had dat. Het was een zielstorende verwarring barer
zenuwen, die de verwarde snaren van een gesprongen en ontredderd
speeltuig gelijk waren" (527).
Vincent die een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van Eline's
zieleleven, krijgt ook de rol van „filosoof van het determinisme". Deze
levensbeschouwing formuleert hij in 10 I („niemand had een vrije wil :
ieder was een gestel, een temperament en kon niet anders handelen dan
volgens de eisen van dat temperament, overheerst door omgeving en
omstandigheden (...)" (219) en in hoofdstuk 20, wanneer hij Eline
ermee „besmet". Hij is het ook die Eline op het gevaar van haar ontzenuwende zelfanalyses wijst (blz. 374).
Frederique, het bewustzijn van het boek, Dr Reijer, de arts, en Vincent, de „filosoof van het determinisme", helpen de lezer door de roman,
zodat Been tussenkomst van een auctoriele verteller de „dramatische
illusie" verbreekt. Ook de perspectivische concentratie zouden we als een
soort „ficelle" kunnen zien : de lezer wordt erdoor geholpen in zijn visie
op Eline, e.a..
6. Spiegel, venster en afgesloten ruimte
Naast de verteltechnische aspecten zijn er ook enkele ruimtelijke
elementen zoals venster, spiegel en afgesloten ruimte die de roman meer
personeel maken.
Het spiegelprocede is ten eerste een technische kneep met de mogelijkheid tot overname van de personele gezichtshoek. Het is een middel tot
dramatisering : het vertelproces wordt gesubjectiveerd en de romanfiguur wordt met zichzelf geconfronteerd. Daarnaast is de spiegel ook
een gewoon gebruiksvoorwerp, een meubel dat o.a. in het 19e eeuwse
interieur onontbeerlijk was.
Vooral voor Eline is de spiegel een integrerend bestanddeel van haar
leven en karakter. In 3 I („Minuten lang kon zij zich spiegelen (...)")
worden we met haar narcisme en egocentrisme geconfronteerd. Zoals
Narcissus zal ze onmogelijk uit zichzelf kunnen treden en zal ze in
zichzelf verdrinken. Spiegel en toiletbenodigdheden zijn het opvallende
in haar meubilering (zie blz. 135) en de confrontatie met zichzelf in de
spiegel maakt voor haar een geregelde handeling uit. Een voorbeeld : in
het hoofdstukje 14 I beleeft Eline de hele desillusionerende avond op
het concert opnieuw, terwij1 ze in de spiegel kijkt. Haar maandenlange
illusie om Fabrice staat er tegenover de ontgoocheling nu. Het is een
128

moment van waarheid. Zo ook zal ze er haar eigen verval volgen : de
spiegel wordt een venster op de werkelijkheid.
Op de eerste plaats is het venster een deel van de ruimte : het is de
grens tussen binnen en buiten (we verwijzen naar de term „mitoyennite" van Barthes in S - Z.). Dreiging buiten, veiligheid binnen ; ofwel
opgeslotenheid binnen, openheid en vrijheid buiten. De blik uit het
venster op de natuur biedt ook de mogelijkheid tot symboliek (zie biz.
305 en 464 (Marie), 296 (Jeanne)). Opvallend is dat Eline zelden door
een venster kijkt. Ze vergenoegt zich met bet binnenleven en het buiten
is eerder een dreiging voor haar. De enige keer dat ze werkelijk gelukkig is, nl. op de Horze, durft ze het aan voor het open venster de geurige
frisheid van de nacht op te snuiven. Het is dan ook veelbetekenend dat
zij na haar twist met Betsy, wanneer het binnen ondraaglijk is geworden,
naar buiten in het stormweer vlucht. Voorts houdt Eline haar blik binnen
de kamer en tuurt ze in de spiegel !
De gelsoleerde ruimte waarin de verteller zijn personage plaatst,
leent zich uitstekend tot de overname van de personele gezichtshoek.
Door zijn ruimtelijke isolatie is de romanfiguur gedwongen met zichzelf
en zijn eigen innerlijk bezig te zijn. Vooral Eline trekt zich vaak in haar
boudoir terug waar ze zichzelf, haar eigen gevoelens en gedachten ongestoord kan waarnemen en beleven. In die passages nemen we min of
meer (zie § 3) de gezichtshoek van Eline over. Ook te midden van het
gezelschap blijft zij in de kring van haar eigen innerlijke zitten. Hier
weer is de overnamevan de gezichtshoek het middel om die afgeslotenheid naar voor te laten komen. In de roman duikt het beeld van de
mens als een van de gemeenschap geisoleerd wezen telkens op.
7.

Experimentator

Men is het erover eens Eline Vere een naturalistische roman te noemen.
Herhaaldelijk wijst Couperus zelf op zijn enthousiaste lectuur van Zola,
„zijn grate leermeester". Deze confrontatie met Zola en andere naturalisten moeten we in de jaren 80 situeren, dus in de jaren voor Eline Vere.
Het is trouwens duidelijk dat een debuut sterke sporen van geliefkoosde
lectuur zal dragen. We willen nu nagaan of Zola's opvattingen over de
romancier als fysiologisch experimentator en wetenschapsmens in Eline
Vere terug te vinden is. Hiermee overschrijden we wel de grenzen van
het „point of view" in strikte zin, maar het gaat uiteindelijk toch om
een fundamentele houding van de verteller tegenover zijn verhaal en
zijn romanfiguren.
Zola eiste dat de naturalistische romancier een nuchtere, objectieve
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waarnemer zou zijn. In zijn Le roman experimental lezen we : „L'experimentateur doit alors disparaitre ou plutOt se transformer instantanement
en observateur (...)" 19 . Die experimentele methode bestaat hieruit :
„ (...) toute l'operation consiste a prendre les faits dans la nature, puis
a etudier le mecanisme des faits, en agissant sur eux par les modifications
des circonstances et des milieux, sans jamais s'ecarter des lois de la
nature. Au bout, it y a la connaissance de l'homme, la connaissance
scientifique, dans son action individuelle et sociale" ". De fysiologie is
daarbij basis en doel : „Un jour, la physiologie nous expliquera sans
doute le mecanisme de la pensee et des passions ; nous saurons comment
fonctionne la machine individuelle de l'homme, comment it pense, comment it va de la raison et a la folie (...)" ". De wetten van „race, milieu
et moment" determineren de mens.
We kunnen Couperus' Eline Vere inderdaad vanuit die romanexperimentele hoek van Zola bekijken. De fysioloog en experimentator in
Couperus plaatst Eline Vere, erfelijk belast met „een zielstorende verwarring harer zenuwen" (527), in het nutteloos, ontzenuwend en weelderig milieu van de Haagse coterie in de tachtiger jaren, periode o.a.
van het „fin-de-siecle". In de eerste hoofdstukken van de roman zijn we
nog aan de studieronde toe. We maken kennis met het milieu (zelfs al
is Eline niet aanwezig !) , met de voornaamste personen die zich in dit
milieu bewegen, en vooral met Eline zelf, „le cas". De vermeende romance met Fabrice is een van de symptomen van haar geestesziekte. De
verhouding tot haar naastbestaande, nl. haar zuster Betsy, zal in grote
mate bijdragen tot de innerlijke toestand van Eline : ze zullen geleidelijk
uit elkaar groeien, hun karakters zullen steeds vaker en sterker botsen,
wat voor de niet-zelfstandige Eline de ondergang zal betekenen. Na de
zogenaamde studieronde zal de experimentator een eerste factor inschuiy en : Otto van Erlevoort, de man met het kalme temperament, een tegenstelling tot Eline's. Zijn lief de, hun engagement en de augustusmaand
op de Horze, een ander milieu, nl. het buitenleven, weg uit Den Haag,
werken kalmerend op Eline's uiterst gevoelig zenuwstelsel. Daarna
wordt Eline terug in haar Haagse omgeving geplaatst en een nieuwe
factor in de gedaante van een min of meer gelijkgeaard temperament
wordt in haar leven gebracht : de fatalistische Vincent Vere, in wie zij
haar geliefde vader terugziet. Stilaan geraken Eline's zenuwen nu in de
war. De heilzame invloed van de Horze en van Otto worden to niet
19 Anthology of Critical Prefaces to the nineteenth -century French Novel (H. S.
GERSHMAN en K. B. WHITWORTH), p. 166.

20 Idem, p. 167.
21 Idem, p. 173.
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gedaan en bun temperamenten komen in botsing. Het afbreken van het
engagement, de hevige en lang verwachte botsing met Betsy en de
daaropvolgende vlucht door de storm vormen het culminatiepunt van de
roman. Van nu af gaat het snel bergafwaarts (vide het beeld van het
hellend pad !). Een reizend leven, een voortdurende afwisseling van
milieu (heilzaam voor Vincent) bezorgt haar geen rust. Terug in Den
Haag, bij mevrouw Van Raat, raakt zij meer en meer in de war. Een
ander milieu (Brussel) met St Clare (gelijkaardig aan Otto, maar sterker) brengt geen uitkomst, de ziekte is reeds te ver gevorderd. Het oorspronkelijk milieu en de volledige isolering leiden tot het verwachte en
katastrofaal einde ".
We zouden de experimentele methode van Zola ook als een chemisch
proces kunnen voorstellen : een stof, gevoegd bij een andere stof, onder
die omstandigheden, leidt tot volgende reactie(s). Of zoals Van Vreckem
het voorstelt : „Zola's experimentele methode eiste (...) dat de auteur,
vooreerst als observator, zijn personages A en B (...) in een bepaalde
aanvangssituatie x plaatste ; dat hij nadien, als experimentator, deze
figuren in beweging bracht en aantoonde dat zij, onder de invloed van
de deterministische krachten van afstamming, milieu en moment, onvermijdelijk naar de eindsituatie y moesten gevoerd warden" ".
Het moet dus mogelijk zijn Eline Vere op grond van de min of meer
wetenschappelijke pretenties van de auteur tot een formule te herleiden.
Heel algemeen moet de evolutie van een roman die de experimentele
methode toepast, er als volgt uitzien :
t

>pxf
py
px
Het symbool p is het „temperament", produkt van de heriditeit, geplaatst in een toestand (milieu et moment) x. Bij deze px wordt een
22 We willen bier even herinneren aan ZOLA ' s Therese Raquin (een van COUPERUS'
favorieten). We citeren uit de voorrede bij deze roman : « J'ai choisi des personnages
souverainement domines par leurs nerfs et leur sang, depourvu de libre arbitre, entraines
chaque acte de leur vie par les fatalites de leur chair. Therese et Laurent sont des
brutes, rien de plus. J'ai cherche a suivre pas a pas dans ces brutes le traivail
sourd des passions, les poussees de l'instinct, les detraquements cerebraux survenus
a la suite d'une crise nerveuse » (Anthology etc. p. 154). « (...) j'ai tente d'expliquer
l'union etrange qui peut se produire entre deux temperaments differents, j'ai montre les
troubles profonds d'une nature sanguine au contact d'une nature nerveuse. Qu'on lise le
roman avec soin, on verra que chaque chapitre est l'etude dun cas curieux de physiologie.
En un mot, je n'ai eu qu'un &sir : etant donne un homme puissant et une femme inassouvie, chercher en eux la bete, ne voir que la bete, les jeter dans un drame violent, et noter
scrupuleusement les sensations et les actes de ces etres. J'ai simplement fait sur deux corps
vivants le travail analytique que les chirurgiens font sur les cadavres » (idem, p. 155).
Hier brengt de factor Lantier een ketting van reacties met zich mee.
23 P. VAN VRECKEM, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel
Buysse. Brussel, 1968, p. 84.
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factor (f) gebracht. f is gewoonlijk een ander temperament, maar kan
ook een gebeurtenis of een verandering in de toestand x zijn (b.v. het
ongeval in L' Assommoir, waardoor Coupeau aan de drank geraakt, heeft
een hele nasleep). De wijzigingen door die f veroorzaakt, leiden na een
bepaalde tijd (t) naar een nieuwe toestand voor p : ni. y.
Concreet voor Eline Vere, met aanpassing van de symbolen, wordt het
(p 0 11) (p v x) (p) (p x) (p cl) (p x) t --> p y
px
- p : Eline Vere als produkt van heriditeit en opvoeding
x : het milieu en moment : in casu de Haagse coterie op het einde
van de 19e eeuw.
px is de aanvangssituatie van de roman. Concreet beschouwen we de
eerste 14 hoofdstukken als behorende tot px. Op biz. 281 lezen we :
„(...) en zou zij zich ooit aan Otto geven, het zou zijn om zich te
wreken op Fabrice, om zich te wreken op zichzelve". De Fabricegeschiedenis is een symptoom van de toestand px. Fabrice belichaamt voor Eline
een romantische droom, een vlucht uit haar muffe milieu. Otto betekent
voor haar dus een reactie (weerwraak) op die toestand waarin zij verkeert : d.i. px.
– 0 : Otto, een positief inwerkende kracht, een neutralisatie van de
negatief gerichte heriditaire factoren in p
h : de Horze, eveneens positief, een neutralisatie van x
v : Vincent, een negatief inwerkende factor die de invloed van o uitschakelt. Die factor is des te sterker, daar hij gekoppeld wordt aan een
andere negatief element voor p, nI. x, het uitschakelen van h voor het
oorspronkelijk milieu.
– In de fase (p) worden de milieuinvloeden en inwerkingen van andere
temperamenten weggelaten. Eline is op reis : de milieus en de mensen
waarmee ze in contact komt, wisselen dus snel af, zodat een blijvende
indruk op Eline niet voorkomt. Een nieuwe (px)-fase Wont ons Eline
terug in Den Haag, nl. in het huis van mevrouw Van Raat.
cl : St Glare is een nog sterkere positieve kracht dan Otto. Het milieu,
Brussel, geven we geen plaats in de formule. Ten eerste blijkt het weinig
invloed te hebben op Eline en ten tweede heerst in het huis van oom
Vere een zodanige variaeit dat we min of meer de indruk hebben van
„Eline op reis".
– De hele duur van de evolutie wordt gesymboliseerd door factor t, de
tijd of, voor Couperus, de voltrekking van het fatum. We denken daarbij
aan bet reeds vermelde beeld van het hellend pad. Eline daalt af naar
'haar ondergang, de eindfase van de evolutie, y : het verlies van zichzelf,
en de dood.
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Een dergelijke voorstelling van de roman belicht natuurlijk maar een
aspect van Eline Vere. Het is niet onze bedoeling Couperus' roman te
reduceren tot bet naturalistisch procede van Le roman experimental
volgens Zola. Uit het complex dat het boek uitmaakt, lichten we alleen
dit aspect en we hebben kunnen vaststellen dat de auteur zich wel enigszins aan de structuurprincipes van Zola houdt. Het experiment is geslaagd : de „vrije" hand van de romancier-experimentator heeft het
noodlot van Eline Vere voltrokken. Het doel was : de wetenschappelijke
kennis van de mens Eline Vere.
Door de gedeeltelijke of volledige identificatie met de romanfiguur
verlaat de auteur de gezichtshoek van nuchtere getuige en van alwetende
analyticus. Hetzelfde constateert Van Vreckem bij Zola : „Vaak ook
verlaat hij het standpunt van de nuchtere getuige, die zijn helden slechts
van buiten af beschouwt, en neemt hij dat van de alwetende analyticus
in, die in het zieleleven van zijn personages weet binnen te dringen. Dit
alwetende „Onze-Lieve-Heerschap" schept voor de auteur een tweede
mogelijkheid : „La vision par derriere", am met Pouillon te spreken.
(...). Onmerkbaar haast verandert hij zijn gezichtshoek en zonder dat
de argeloze lezer er zich bewust van wordt, ontstaat uit de „vision par
derriere" onverwachts de „vision avec" : de auteur beschrijft met gewilde
objectiviteit, hij is in het ik van zijn eigen schepsel binnen geslopen en
schijnt er zich volledig mee te identificeren. ( ...) Het eindpunt van deze
subjectieve, indirecte weergave van de buitenwereld is natuurlijk de
„style indirect fibre", dit vaak harmonische compromis tussen „het subjectivisme van de romanfiguur en het objectiviteitsideaal van de schepper" 24 . Van Vreckem constateert dus bij Zola ongeveer dezelfde evolutie
in de vertellershouding als wij bij Couperus. Het is trouwens een normaal
menselijk verschijnsel dat een verteller/lezer zich gaat inleven in zijn
verhaal, zodat een zekere graad van subjectivering wordt bereikt.
Ondanks de theoretische onpersoonlijkheid van de verteller en de
„degeneratie" van het personage tot „temperament" bewaren de naturalistische romans bun hoedanigheid van karakterromans. Eline Vere blijft
al bij al een psychologische roman, wel gemodificeerd door de nieuwe
stromingen (vooral naturalisme) en technieken, maar geschreven volgens
de „overbekende trucjes van de literaire psychologie". De verteller
beweegt zich daarbij vrij doorheen de wisselende gezichtshoeken en
subjectiveert of objectiveert naar het hem goed dunkt.
JAN DE PIERE
Ik dank de professoren K. Meeuwesse, M. Janssens en H. Van Gorp voor hun advies.
24 Idem, p. 248/49.
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IN MARGINE
HOOFT EN THALIA
De Rijmbrief die P. C. Hooft in 1600 aan zijn Amsterdamse kunstbroeders van
de rederijkerskamer 'De Eglantier' richt, begint naar antieke trant met een
aanroeping aan de Muzel . De keuze van een specifieke Muze, namelijk Thalia,
is bij mijn weten nog niet verklaard. In wat volgt zou ik die willen commentarieren 2.
In de aanroeping wordt Thalia 'wit' (d.i. schalks) genoemd. Dit en het feit
dat ze verder wordt tegengesteld aan Melpomene, is een aanwijzing dat Thalia
bier als Muze van het blijspel wordt aangeroepen. Ofschoon de attributie van
verschillende kunsten aan de negen Muzen wel eens varieert, stelt de klassieke
canon de komedie gewoonlijk onder de bescherming van Thalia en het treurspel
ander die van Melpomene. Hooft stelt beiden tegenover elkaar : `reden, Waerof
Melpomene, en ghij dick t saamen streden / Als ghij haer neuswijs noempt en
sy diet kintsheit acht, / De rimpels voor int hOOft verbreende soetlijck lacht'.
Beide godinnen zitten elkaar dikwijls in het haar, maar Melpomene (vaak
afgebeeld met een tragiscli masker vol rimpels) moet zich gewonnen geven voor
de kinderlijke olijkheid van Thalia.
Dat juist de twee dramatische Muzen gekozen warden in deze brief aan een
rederijkerskamer is natuurlijk geen toeval. Deze genootschappen hielden zich,
zoals bekend, grotendeels bezig met toneel, ook toen de spelen van sinne en
esbattementen plaats maakten voor classicistische stukken zoals Hoofts eigen
Achilles en Polyxena.

Bij de keuze van de Muze van het blijspel kunnen verschillende motieven
hebben meegespeeld. In het `adres' van de brief (Aen de Gamer in Liefd'
bloeyende. VVt Fiorenza. 1600) wordt de rederijkerskamer 'De Eglantier' aangeduid met haar devies. Ongetwijfeld wist de jeugdige erudiet die Hooft was
dat de naam van de Muze Thalia in het Grieks de `bloeiende' betekende. De
aanhef van zijn rijmbrief bevat dus een mythologisch knipoogje in de richting
van zijn geleerde medegezellen.
Die etymologische duiding moet Hooft ook in zijn verdere beschrijving van
Thalia voor de geest gestaan hebben. Naar het voorbeeld van de antieken bestaat
de aanroeping uit een attributief gedeelte (de opsomming van de kwaliteiten
van de aangeroepene, vv. 1-10) en een predikatief gedeelte (de gevraagde gunst,
vv. 11-13). In tegenstelling met wat men zou verwachten wordt noch in het
eerste noch in het tweede gedeelte van de aanroeping het dramatisch karakter van
de godin beklemtoond. Wel wordt de nadruk gelegd op haar jeugd, haar
sierlijke houding en gang, haar uiterlijke schoonheid. Hieruit blijkt dat Hooft
in Thalia minder de Muze van het blijspel ziet dan een charmante schoonheid.
1 Tekst in Gedichten van P. C. Hooft. Volledige uitgave door DR. F. A. STOETT, 2de
geheel herziene, opnieuw bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. LEENDERTZ
wz., Amsterdam 1899, Eerste deel, p. 5 e.v.
2 II( dank PROF. DR. E. ROMBAUTS en PROF. DR. L. ROOSE voor hun waardevolle aanwijzingen bij het schrijven van dit stuk.
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Voor die interpretatie ken ik geen parallellen, waarschijnlijk heeft de etym,ologisering Hooft tot die `bloeiende' figuur geleid. Anderzijds kan ook de gedachte
hebben meegespeeld aan een andere Thalia, een van de Gratien. Op deze kan
gemakkelijk v. 9 betrokken warden : 'Die meer de soete myrt' mint ander t spel,
en t dansen'. De Gratien, die a.m. afgebeeld warden op het dock Primavera
van de Florentijn (!) Botticelli zijn de godinnen van gratie, jeugdige schoonheid, dans, spel en zang en tevens de gezellinnen van Venus, aan wie de plant van
de liefde, de mirte, gewij d was. De `grOOtsche laurencransen' waarmee Melpomene
in het volgende vers geassocieerd wordt, zijn wel een reminiscentie aan Horatius
(Oden, III, 30, 16, Laura cinge volens, Melpomene, comam : omkrans welwillend
mijn hoofd, Melpomene, met laurier).
Voor Hooft is Thalia echter meer dan een mythologische figuur. Zij is de
verpersoonlijking van alle frisse indrukken die hem op zijn Italiaanse reis
bespringen : lieflijkheid, vrolijkheid, onbekommerdheid, sensuele schoonheid,
verenigd in een mooie jonge vrouw, die de voorloopster is vin de vrouwen die
hem later zullen inspireren. Psychologisch is deze jeuchdige Godin' een projectie
van zijn eigen jeugd. Haar `neuswijze kindsheid' is die van de nauwelijks
19-jarige dichter die zich bijna op voet van gelijkheid tot oudere dichters richt :
'die niet weet, constrijcke geesten al / Oft hij u broeders oft sijn meesters
noemen sal'. De tegenstelling oud-jong wordt in de vegetale metaforiek die de
naam Thalia suggereerde, omgezet in de tegenstelling groen-rijp : Thalia, de
bloeiende jeugdige godin met haar groen (!) oog is de schutspatrones van de
dichter die 'hard en groen' als hij schrijft, zich vermeet een brief te richten
'aen een boem, vol vruchten rijp in konst, geladen'. De laatste uitdrukking is wel
een beeldrijke omschrijving van de Amsterdamse rederijkerskamer : het blazoen
van de 'Eglantier' 4 toont een rozelaar in de vorm van een kruisboom. Ondanks
het ontzag dat Hooft aan de leden van de kamer betoont, spreekt hij door zijn
aanroeping aan Thalia toch zijn vertrouwen uit in zijn eigen jeugdige kracht.
Een derde interpretatie wordt gesuggereerd door het contrast dat Hooft legt
tussen de uiterlijke bevalligheid van Thalia en 't `onsichlijick slot van vastbeleyde
reden'. Met dit laatste worth wel de oude kunst der rederijkers bedoAd, die
Hooft in deze Rijmbriet door modernere, frisse klanken wil vervangen. Daartegenover staat Thalia als het symbool van een nieuwe bloei, die van de ontluikende renaissance in de noordelijke Nederlanden. Die bloei belooft Hooft vanuit
een stad die – toeval of niet ? – Florence, d.i. de bloeiende, beet.
Zo lopen de interpretaties, de mythologische, de psychologische, de cultuurhistorische, samen. In de figuur van Thalia verdichten zich de opgewekte Muze,
de frisse onbevangenheid van Hoofts jeugd en de renaissance die vanuit het
bloeiende Zuiden naar Holland komt.
PAUL CLAES
3 DR. H. W. VAN TRICHT (P. C. Hooft, Arnhem 1951, p. 14) wijst er op hoe ook andere
verzen in de Rijmbrief — de voorstelling van Italia en haar gevolg — aan het genoemde
schilderij van Botticelli herinneren.
4 Een afb. hiervan o.m. in Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, Hilversum, s.v.
Eglantier.
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BOEKBEOORDELINGEN
Stommen Ridder. Ingeleid en toegelicht door Dr. C. Kruyskamp. Met een fragment uit het volksboek van Palmerijn van Olijve.
Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1973. 223 blz.

G. A. BREDER'O ' S

Bredero heeft, naast Rodd'rick ende Alphonsus en Griane, nog een derde
Palmerijn-drama geschreven, Stommen Ridder, dat in 1618, het sterfjaar van de
dichter, werd opgevoerd, en een jaar later uitgegeven. In het raam van de Herdenkings-editie wordt dit werk thans bezorgd door Dr. Kruyskamp, die reeds
voor de Rodd'rick ende Alphonsus instond.
De tekst wordt voorafgegaan door een inleiding van 44 blz., bestaande uit vijf
delen : de inhoud, vergeleken met die van de roman ; hoofdmotief en structuur ;
vergelijking met Rodd'rick ende Alphonsus, ,en stip. ; versbehandeling en taal ;
drukken, en waarderingsgeschiedenis. Onmiddellijk op de inleiding volgt een
bibliografische aantekening en verantwoording. Na de tekst worden enkele bladzijden aantekeningen gegeven, plus die delen uit de Palmerijn-roman, die Bredero
als bron voor dit stuk heeft gebruikt.
Reeds uit deze korte inhoudsopgave wordt duidelijk dat Dr. Kruyskamp terdege
rekening houdt met de bron, wat in se een groot pluspunt betekent ten opzichte
van de Griane-editie van Dr. Veenstra. Al wat ik daarin met spijt miste, vind ik
bier wel : een samenvatting in functie van de romaninhoud, een nauwkeurig
overzicht (met bespreking) van de wijzigingen en toevoegingen die Bredero
aanbracht. Ik zou het geheel voorbeeldig noemen, indien de weergave van de
spelinhoud wat meer een analyse was die ook met structuurelementen rekening
houdt.
Doorlopend heb ik de inleiding met instemming gelezen. De bron wordt geen
moment uit het oog verloren. En uit alles blijkt een grondige kennis van het stuk
en van de literatuur errond. Mijn instemming weegt ruim op tegen mijn kritiek,
dat zij bier uitdrukkelijk gezegd – en het feit dat deze bespreking verder vooral
uit vragen en eventueel afwijkende eigen opvattingen zal bestaan, mag niet in
tegengestelde zin geinterpreteerd worden.
Al van bij het begin komt de ontstaansmodus van het spel ter sprake. Kruyskamp ziet het zo, dat Bredero in verschillende etappes aan het stuk heeft gewerkt.
Een eerste concept zou dateren uit de tijd van de Rodd'rick ende Alphonsus (verder R&A genoemd), gezien de overeenkomsten met dat treurspel. De eerste
voltooiing zou dan haastig tot stand zijn gekomen, waarschijnlijk in de eerste
helft van 1618. Haastig, gezien de vele slordigheden in voorstelling van personen
(Ardemiere nog eenmaal i.v.v. Aardighe), in versbouw en rijm, gezien het
geforceerde slot, gezien het ontbreken van koren, gezien een aantal zwakke plekken in de structuur. Begin 1618 : namen uit Rodenburgs Trouwen Batavier, die
pas in 1617 werd uitgegeven, contacten met Hoofts Schijnheiligh, die wel uit
1617-1618 zal dateren. Ik ben geneigd de verschillende stadia te aanvaarden, en
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ook het tijdstip van de afsluiting en de haast waarmee die gebeurde. Dat het eerste
concept uit de jaren van R&A zou dateren is mogelijk, maar nog niet voldoende
aangetoond. De gelijkenissen met het treurspel zijn en in de bron en in de aanpak
gegeven. Nu kan Bredero gemakkelijk ook Ili 1612 nog naar thema's uit de
Palmerijn hebben gegrepen. En wat de aanpak betreft (bouw van het stuk, uitwerking van het grondmotief) zie ik niet onmiddellijk veel elementen die Stommen Ridder noodzakelijk naar het begin zouden verwijzen. Wel vermoed ik dat
het mogelijk moet zijn, verschillende lagen in het stuk met meer stelligheid te
bepalen. Daartoe zou Stommen Ridder op een zeer grondige en verfijnde wijze en
met R&A en met Griane vergeleken moeten worden, en zou men ook moeten
pogen klaarder inzicht te verwerven in de evolutie van de dramatische mode
tussen ca. 1610 en ca. 1618. Maar noch het ene noch het andere is al gebeurd.
Zoals zo vaak bij Bredero wordt ook dit stuk overschaduwd door een reeks
inconsequenties en imperfecties. Het is de moeite waard bier, met Dr. Kruyskamp
(en soms wat van hem afwijkend), wat dieper op in te gaan. Die zwakke plekken
zijn meestal aan de bewerker te wijten, en niet aan zijn bron, hoe rijk die zelf
ook al is aan romaneske onwaarschijnlijkheden als de motivering van Amaran,
de timing van de koningin van Tharsen e.d.m. In de roman heeft Palmerijn
voeling met zijn gezelschap verloren door op de j acht tij d en plaats te vergeten ;
dan is hij overvallen door een Moor, die hij gedood heeft en wiens kleren hij
heeft aangetrokken ; in die verkleding (daar hij de taal van het land niet machtig
is) besluit hij de stomme te spelen ; zo is hij bij een bron in slaap gevallen en
wordt er door de moedwil van een ridder uit een jachtgezelschap gewekt. Bij
Bredero is Palmerijn geisoleerd geraakt om onduidelijke redenen, die hij wijt aan
een jonkvrouw die hem van de rechte weg heeft doen afdwalen ; de episode met
de Moor is weggevallen ; de beslissing om de stomme te spelen wordt dan ook
gebrekkig gemotiveerd : „Om best de ramp te schouwen" (vs. 35). Palmerijn
moet dus logisch nog als vreemdeling herkenbaar wat, Kruyskamp zegt het
terecht, de moedwil van de jagers minder waarschijnlijk maakt. In de roman is
ook van bij het begin de liefde voor en trouw aan Polinarde gegeven. In de
openingsmonoloog bij Bredero is van Margriet geen sprake. Nu vraag ik mij af
of I,1 geen later, eventueel haastig maaksel kan zijn dat de oorspronkelijke inleidende monoloog moest vervangen. Die zou dan naar 11,3 (Kruyskamps indeling) zijn verhuisd. Inderdaad wordt 11,3 gesproken door Palmerijn, „schoon
verdost met dese Turcxsche kleeren". Hij is bedroefd omdat hij alleen is gebleven
temidden van eert, vreemd en ongelovig yolk. Hij vraagt God hem te verlossen
uit dat eiland waar hij uit zucht te jagen „Mijn waarde selschap en mijn zelven
heb verlooren" (vs. 635). En dan belijdt hij dat Margareet, al is ze dood en ver,
toch nog altijd zijn hart bezit. Deze passus zou, althans tot vs. 651, een betere
expositie zijn dan de actuele. Op de plaats waar hij nu staat, d.i. tna het gevecht
met de ridders en het avontuur in de leeuwenkuil, is de monoloog minder waarschijnlijk : hij verwijst naar gebeurtenissen die al lang achterhaald zijn, en zwijgt
geheel over de recente emoties en de wonderbare redding.
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Kruyskamp is ook, en met reden, weinig te spreken over de verva,nging van
de levende Polinarde, ten opzichte van wie trouw zin had, door de dode Margriet.
Maar dat hangt natuurlijk samen met het aanvechtbare, van de roman afwijkende
einde, waarin Palmerijn trouwt met Aartsche Diane, nota bene nadat hij ze eerst
had afgewezen. Inderdaad valt Bredero hier veel aan te wrijven. Hij contrasteert
de dode Margriet met de levende prinsessen. In de roman trekt Ardemire Palmerijn aan omdat ze op Polinarde lijkt. In het spel wordt het een poespas. In
vs. 347 zegt Zeege-Heer (Palmerijn) : „Mijn God, hoe wel ghelijckt de Princes
mijn Margriet", in een context waar de „Princes" alleen Aartsche Diana kan
zijn ; in vs. 657 zegt hij van Aardighe : „Hoe wel ghelijckt zy haar daar ick het
meest om peyns" en in vs. 1893 spreekt hij over Aardighes „aanschijn... dat wel
mijn lief gheleeck". Na Margriet houdt hij, volgens diezelfde passus, het meest
van Aardighe ; toch wijst hij die af, zodat ze sterft, en huwt hij met de prinses.
Ik val vooral over de inconsequentie tussen 347 en 657. Overigens wil ik Kruyskamp bijvallen waar hij toch pogingen doet om Bredero's oplossing te rechtvaardigen. Ik zie het zo. Palmerijn is de christen ridder die de beproevingen van
zinnelijke liefde en eerzucht moet overwinnen. Aardighe staat voor de zinnelijke
liefde ; zij wordt afgewezen en verdwijnt. Aartsche Diane staat tot en met V,1
voor de eerzucht ; ook zij wordt afgewezen. De ridder heeft zijn plicht gedaan,
hij is trouw gebleven. Maar nu komt er een teken van God. Aartsche Diana wordt
vals beticht, staat dus voor de belaagde onschuld en dan is het zijn plicht voor
haar op te komen. Dat sluit in dat, zo hij overwint, de prinses zijn bruid wordt
(vs. 2282). Zijn instemming vloeit dus logisch voort uit zijn overwinning. Ook
zijn stomheid dient de hele tijd in die samenhang te worden gezien. Al zwijgende
staat Palmerijn sterker tegenover de verlokkingen van ontrouw en eerzucht. Zijn
tong wordt ontbonden wanneer zijn ridderplicht hem gebiedt in te grijpen. Men
kan aan die visie de vermenging van allegoriserende met zuiver menselijke
elementen verwijten ; maar zoiets is Bredero's tijd niet vreemd ; en de vermenging
is dan toch wel beter geslaagd dan door de Slot-redenen van R&A. Bredero's
opvatting lijkt me bier vrij persoonlijk en niet zonder verdienste.
De stomheid van Palmerijn doet nog enkele vragen rijzen. Ten eerste i.v.m.
het opgeven ervan. Kruyskamp denkt (13) aan een besluit. De roman zegt dat
Palmerijn „te rugge stelde alle voorgaende geveynsinge vanden stommen te
maken" (214). En als de Soudaen de ridder dan vraagt hoe hij de spraak terug
heeft gekregen, gaat deze zijn houding berouwen „siende dat hy soo lichtveerdich
inde wint geslagen hadde zijn voorgenomen geveynstheyt, waer mede hij verhoopte
wederom in Christenrijcke te gheraecken" (215). En hij vindt een goede uitvlucht.
Hij heeft dus op impuls gehandeld. Bij Bredero „werdt (hy) sprekende door
't zien vander groote noot van Aartsche Diana". Dat lijkt op een opwelling van
edelmoedige verontwaardiging. Ook weet hij een verklaring te omzeilen. Omdat
het een opwelling was waar hij achteraf geen raad meer mee weet ? Of omdat
de christen ridder niet mag liegen ?
Een tweede probleem i.v.m. Palmerijn stomheid : Bredero lijkt die soms uit
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het oog te verliezen. Ik bedoel hier niet Palmerijns aparte's die de toeschouwer
wel zal aanvaarden. Maar op een, twee plaatsen lijkt Zeege-Heer gehoord te
worden door anderen, of aan een dialoog deel te nemen. In vs. 1448 zegt hij :
„Ick min een doode vrou", en Amoureusje reageert daarop in vs. 1451-1452 :
„Datsen geck.../Een doo vrouw', ick wouse niet hebben al liep zy mijn na". En
wanneer Brandemant in vs. 1849 vraagt : „Hoe nu ? Wat ist ? En waar ?" lijkt
Zeege-Heer te antwoorden : „Zij zijn al overleen". Laat dit laatste nog een stuk
alleenspraak zijn, het eerste wordt duidelijk gehoord. Normaal moest Amoureusje
hier door verbazing worden aangegrepen, en tenminste zijn prinses op de hoogte
brengen. Welke conclusies mogen daaruit worden getrokken ? Dat Amoureusje
een dubbele rol speck, tevens binnen en buiten het spel ? Of alleen maar dat
althans in zulke gestileerde scenes het drama uit Bredero's tijd geen realistisch
theater van verisimilitudo is ; het verdraagt nog veel symboliserende fictie.
Een reuzegrote inconsequentie, waar ook Kruyskamp op wijst, houdt verband
met Zeege-Heers zuiverheid. De roman kan de trouwe minnaar van Polinarde
zonder meer de gloeiende kroon van Mavorix' hoofd laten wegnemen (zij het
dan in een context van groteske coquetterie, zie blz. 202 !). Bij Bredero lukt
hetzelfde exploot, na de woorden : „Alweter, Hemel-voocht, die 't alles ziet en
weet, ,/ Ghy weet dat ick te kort de Kuyschheyt noyt en deet" (vs. 1210-). Hoe
valt dit samen te rijmen met de openingsmonoloog ? Kruyskamps interpretatie
van vs. 18 „Die my in lichaems schijn soo langh zijt by gheweest" lijkt inderdaad
nogal plausibel : Palmerijn zou een verhouding hebben gehad met de, nu Hoere
en Toveres geheten, jonkvrouw van de valk. De editeur vindt de volgende uitweg :
Palmerijn was betoverd, wat hij onder invloed daarvan heeft gedaan, wordt hem
niet aangerekend (zie 22). Het neemt niet weg dat de verzen 1210- in de gegeven
omstandigheden een grotesk effect maken.
Zeer interessant is Kruyskamps vergelijking van Stommen Ridder met de bron.
Hij maakt de afwijkingen in de namen afhankelijk o.m. van Trouwen Batavier,
waar ook Zeegeheer vandaan komt, en van Hoofts proza-Schijnheiligh. De vervanging van Polinarde door Margriet roept natuurlijk de schim van Bredero's
„grote lief de" weer op. Akkoord met Kruyskamp dat dit eens grondig onderzocht
moet warden. Zeer waardevol vind ik, hoe de editeur plaats en aard nagaat van
Bredero's toevoegingen : er zijn enkele opvullingen, dan vooral lyrische passages,
bespiegelingen en komische intermezzo's. Inzake lyrische passages zie ik de functie
van 1,2 anders dan Kruykamp. Hij denkt aan een anticiperende allusie op de
latere woordbreuk van de keizer, ik eerder aan een demonstratie van de zwakheid en wankelbaarheid van de op haar stemmingen voortdrijvende vrouw, zoals
Veenstra dat n.a.v. Griane bij Bredero heeft aangetoond. Deze passages en de
bespiegelingen vragen eigenlijk om zo'n apart ideologisch onderzoek. Kruyskamp
meent ook (18) dat de passage van Alderecht over het koningschap heel opzettelijk van aard is. 1k vind ze daarentegen functioneel : de stomme Palmerijn blijkt
in vele opzichten koninklijk, de leeuwen voelen het aan, de prinsessen worden
erdoor aangetrokken, de koningin van Tharsen brengt het bijna uit ; ook de
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zuiver-voelende, door haat nosh nijd bevooroordeelde Alderecht heeft zin voor
dat koninklijk fluidum. En zo voel ik meestal nogal voor de functionaliteit van
Bredero's toevoegingen. Zelfs de komische intermezzo's beoordeel ik gunstiger
dan Kruyskamp, zo b.v. waar Amoureusje het gevecht met de jagers commentarieert en de prinses erbij roept, of waar hij voyeur speelt ten opzichte van
Aardighe en Palmerijn (cfr Lucelle ! wanneer eens een motief-onderzoek voor
Bredero's toneel ?). De tirade op de lelijkheid, de sneers over Palmerijns zuchten zijn, als relativerende folie voor idealistisch-hoofse mode-uitingen, niet minder
functioneel dan het optreden van Nieuwen Haan in R&A, al is dit beter geintegreerd in de handeling. Voor Bredero's smaak pleit trouwens dat Amoureusje
ander de werkelijk pathetische scenes met Hereman zwijgt. Streng beoordeel ik
alleen het dwaze kluchtgedoe rond de aankomst van de dokter. En dan nog :
vervult het niet gewoon de functie van het saterspel na de tragedie, van die
sotternie na het abel spel ?
Jammer vind ik wel dat bij Kruyskamp een onderzoek over de dramatisdie
constructie ontbreekt, Zijn indeling van de (gegeven) bedrijven in scenes lijkt mij
nogal oppervlakkig. Liever zou ik werken met Hummelens onderscheid tussen
metascene (begrensd door momenten waarop niemand op het toneel aanwezig
is) en scene (begrensd door iedere verandering in de configuratie der op het
toneel aanwezige personages). In I zie ik metascenes van 1 tot 369 en van 370
tot 461, plus het koor ; ook neem ik enkele scenewisselingen meer aan dan
Kruyskamp, nl. bij 387 en 394. Voor II zie ik metascenes van 518 tot 621 en
van 622 tot 939, plus het koor. Kruyskamp heeft geen scenewisseling bij 616,
hij heeft er wel een bij 763. Het is misschien mogelijk inderdaad van daar of een
nieuwe scene binnen metascene II, B te laten beginnen, of eventueel vanaf
het ogenblik waarop men de luisterende Amoureusje wil laten opkomen ; ik
voor mij verkies Amoureusje het hele gesprek tussen de prinsessen te laten
bijwonen ; zowel de knecht als Palmerijn zijn dan aanwezig van 658 tot 939. Maar
die lange scene vertoont niet een, maar twee geledingen, een bij 763 en een
andere bij 888 ze bestaat uit een dialoog over lief de en schoonheid, een, monoloog over de lelijkheid en een duo van aparte's. III bestaat voor mij uit een enkele
metascene ; overigens ben ik het bier eens met Kruyskamp. Zeer ingewikkeld is
IV. Ik herken er metascenes van 1254 tot 1368, van 1369 tot 1670, van 1671
tot 1969 en van 1970 tot 2005. Die vier metascenes zie ik verdeeld in 20 scenes,
dat zijn er zeven meer dan in deze editie aangegeven. Kruyskamp gaat been over
scenewisselingen bij 1565, 1611, 1665, 1739, 1807, 1930 en situeert die van 1625
op 1629. Ook raakt hij even de tel kwijt en noemt IV,9 en de scene vanaf 1695
en die vanaf 1845. In V zie ik vijf metascenes : van 2006 tot 2107, een stomme
tussen 2107 en 2108, verder van 2108 tot 2404, van 2405 tot 2460a, en de
epiloog. Kruyskamp blijft blind voor de vertoning en voor scenewisselingen bij
2174b, 2359, 2373, 2377 en 2460b.
Alles samen vind ik het toch geen wonder dat Bredero's publiek dol was op
dit stuk. De geboeide kijker ontgaan de inconsequenties die de kritische studax
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opvallen. Ik vind trouwens geen fouten in de opbouw van de eerste drie bedrijven.
I is als volgt samengesteld : korte beginmonoloog, pastorale scene vol liedjes en
gevulgariseerd stoicisme uit mooie-meisjesmond, kort verslag over een jacht, sensationeel gevecht van een tegen velen, de prinses gebiedt vrede en ontfermt zich
over de stomme, kluchtige scene over eten, gesprek van vrouwen over een mooie
man, de keizerzaal en vrouwenlist, discussie tussen keizer ert prinses over rechtvaardigheid, veroordeling van de stomme, droefenis van een precieuze (en dit
alles in 45 minuten !). II bevat : de wanhoop van een mooie vrouw, ontmoeting
met de geliefde – die nog blijkt te levee, een kort, mooi bodenverhaal met sensationele onthulling, peripeteia ten goede voor Palmerijn, een korte sentimentele
monoloog, een lang romantisch gesprek tussen vrouwen over liefde en schoonheid
(aards genoeg), een wel wat lang maar savoureus narrenpleidooi voor lelijkheid,
de komiek van twee vrouwen die elk in een reeks terzijdes op dezelfde man
blijken te azen. III vertoont : de goede wijze vorst, een lang wonderbaarlijk
bodenverhaal, verschijnen van de held daarvan met een gloeiende kroon op het
hoofd, een wedstrijd van trouwe liefde – waarbij de verliezers belachelijk worden
gemaakt en de mooie stomme de gekwelde prins verlost, spel met kroon en
geschenken. Tot hier toe kan men m.i. rustig Buitenrust Hettema bijvallen : dit
is een prachtig, bont toneelstuk. Zwakker wordt het in IV : een te lange „murmuratie" met moraliserend antwoord, de prinses is verliefd en jaloers, de nar
speelt de verliefde maar denkt aan eten, blijkt dan, plotseling de liefdesmonoloog
van de stomme te verstaan, nieuwe lange liefdesverklaring van de rivale, zij gaat
naar binnen, wordt door de stomme gevolgd, je hoort de vrouw spreken, terwijl
de nar en de prinses elkaar in het gluren gezelschap houden, de stomme stormt
naar buiten als een tweede Jozef, confrontatie der rivalen – door de stomme
gescheiden, aanfluiting van de Jozefhouding, sermoen waarin de ene vrouw de
andere moreel vernietigt, nog een monoloog van een versmaad minnaar, een
maniteristisch gesprek over bloempj es, een lange wanhoopsmonoloog met een
elegisch lied, een mes, de vrouw valt en na een klacht doorsteekt de minnaar

zich, ontdekking van de lijken, algemene ontsteltenis, rouwmonoloog van de
stomme, een dwaze, onsamenhangende klucht met gekke en vieze personages,
interpretatie door de keizer en slotwoorden. Hier wordt teveel gepraat en gepreekt, de tragiek ontwikkelt zich langzaam en wordt gesmoord in dwaasheid en
formalisme. Goed dan weer, en vinnig, V : afwijzingsscene, gevolgd door de
woedeuitbarsting van een al te verliefde vrouw, terug naar de keizerzaal, het
gevaar in vorm van zwarte, haatdragende gewapenden, het wordt spannend, ze
beschuldigen de prinses en haar scheldtirade tegen baat haar niet, pathetische
oproep van de keizer om een kampvechter, aarzeling – en plots begint de stomme
te invectiveren, algemene consterinatie, de uitdager krijgt schrik, het wonderbaarlijke komt binnen, Palmerijn krijgt een helm, Amaran blijkt een man, trompetten, zwaarden, kop af, triomf. En het happy end, het huwelijk komt voor
mekaar. Die Bredero wist toch iets van toneel af ! Het is buitengewoon meeslepend en, afgezien van wat lange scheldtirades, ook behoorlijk economisch. Mij
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stoort het helemaal niet dat Palmerijn zo lang stom blijft. De stilering met de
aparte's moet men dan wel, in de geest van Bredero's tijd, aanrvaarden.
De rommelige uitwerking van IV hangt wel samen met het tragicomische
karakter van het stuk. Anders dan Kruyskamp geloof ik geen ogenblik dat
Stommen Ridder ooit antlers was geconcipieerd dan als tragicomedie. Hier wreekt
het zich, vrees ik, dat Kruyskamp alleen vergelijkt met R&A (dat hij ook heeft
geediteerd) en niet, zoals het m.i. hoort, met de beide andere Palmerijnstukken,
Griane voorop. Mits die aanvulling zouden Kruyskamps beschouwingen vanaf 28
veel aan pertinentie en juistheid winnen. Snel resumerend kom ik tot de volgende
bevindingen. De drie stukken komen overeen in de Palmerijnstof, het trouwmotief, da rivaliteit die eindigt met de dood van een der rivalen, het duel, het
intern conflict bij (een van) de hoofdperso(o)n(en), het voorkomen van
komische intermezzi en het gebruik, op lyrische ogenblikken, van halve alexandrijnen. SR en G komen overeen als tragicomedie, als condensatie van uitgebreide Palmerijn-episodes, in het huwelijk als happy end, in het duel om de
(geliefde) vrouw ; dus louter in met de bron zelf gegeven inhoudsaspecten.
SR en R&A komen overeen in de allegorische interpretatie (en dan nog) en in
clq aard van het slot (zeer vreemd bij R&A). G en R&A komen overeen – en
verschillen in dat opzicht dus van SR – in 1. de rivaliteit tussen mannen (en niet
tussen vrouwen), 2. de doding door de rivaal (en niet door zelfmoord), 3. het
verband tussen de komische passages en de hoofdhandeling, 4. de minder grillige
bontheid, 5. het ontbreken van pastorale en wonderbaarlijke elementen, 6. de
speciale rijm- en strofenvormen, 7. de regelmatige koren, 8. de primitiviteit van
de alexandrijn. De eerste twee punten zijn aan de bron te wijzen, de punten 3, 6
en 7 wijzen misschien op mindere onafgewerktheid, de punten 4, 5 en 8 plaatsen
SR duidelijk op het einde van de ontstaansperiode van het renaisssancedrama bij
ons. R&A en Griane staan alles samen dus veel dichter bij elkaar dan Stommen
Ridder bij een van beide.
Hier zou ik ook even willen nuanceren wat Kruyskamp zegt over de afwezigheid van evolutie bij Bredero. De kluchtschrijver is rijp van bij het begin, ak k oord.
De blijspelschrijver legt een hele weg of naar Spaanschen Brabander toe. De
schrijver van ernstige stukken begint als elementairder-voelend imitator van Hooft
(Granida ! ). In Stommen Ridder heeft hij zijn versmedium veel verbeterd en
offert hij aan de tijd met pastorale en sensationele scenes, een groot aantal doden,
het zelfmoord-motief. Zoals ik elders hoop aan te tonen, weerspiegelt deze persoonlijke evolutie een meer algemene.
Nog enkele losse details. Kruyskamp wekt de indruk (26) dat het koor in IV
optreedt. In feite kunnen de korte clausjes waarmee het koor heel even aan de
handeling deelneemt, niet als optreden gelden. Ook begrijp ik niet goed waarom
(35, noot) een lans wordt gebroken voor het gebruik van de term „romantisch"
in een breed-literairhistorische interpretatie. Hoe verkeerd dat gebruik is, wordt
niet alleen door W. van den Berg aangetoond ; ook W. A. P. Smit heeft daar
terecht op gewezetn. Literatuur- en cultuurgeschiedenis hebben er alle baat bij, dat
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zulke termen alleen in hun eigenlijke betekenis gehanteerd zouden worden. De
moeilijkheid is inderdaad dat er een verkeerde gewoonte bestaat ; ook dat er
niet zo gemakkelijk een !niet-belaste plaatsvervangende term te vinden is. Hier
lijkt mij evenwel de term romanesk voor de hand te liggen. Nog een woordje
i.v.m. de lijst der personages en de personages op zichzelf. De „Tvvee Turksche
Iagerinnetjes" staan onder de Personagien apart vermeld ; blijkens vs. 77 gaat het
nochtans gewoon om Aardighe, die 37-76 gezongen heeft, en Aartsche Diana.
Van de „vier Broeders" van Amaran treedt Vrederijck als sprekende persoon op
in V, 2 en later, stom, samen met de verder niet gespecifieerde figuur Olymaal,
als kamprechter. De lijst vermeldt evenmin de niet-sprekende Staat-dochters van
Aartsche Diana, waarvan er een, Lucretia, met name genoemd wordt (1398).
Daarmee komen we aan de tekst. De teksteditie is voorbeeldig. Ik noteerde
slechts enkele kleine (zet)foutjes, is de regelaanduiding bij 305 en 1925, en
overigens in de verzen 1003 (de Tart) en 1317 (een'ghe). De regelnummering
is verkeerd vanaf 2180, dat eigenlijk vers 2181 aanduidt.
De woordverklaring is werkelijk uitstekend. In enkele zeldzame gevallen zou
ik een bijkomend woordje uitleg of een kleine wijziging voorstelleni. Uitleg bij
blz. 54, vs. 18 (mythologische namen en begrippen) ; blz. 55, vs. 12 (den
Phrigeren Vorst) ; blz. 57, vs. 7-8 (mythologische namen) ; in het spel zelf bij
de verzen 298 (gants) ; 555a (ick,ken weet) ; 630 (volstandich ) ; 833 (lustich
na); 1169 (ghewissen); regieaaniwiizing na 1224; 1488; 1618; 1680 (alleleens);
1708 (Troosje) ; 1886 (eerelijcker) ; 1989 (verwullift) ; 2124 (staande maar
wil houwen) ; 2148 (uytghenomen). Opmerkingen of tegenvoorstellen heb ik bij
280 (het volgende lied staat in het Boertigh Liedt-Boeck als nr. LXXIX, niet als
LXXXIX) ; 347 en 351 (terzijde gesproken) ; 359 in de waey (betekent dit
niet eerder : op de jacht, dan : in het veld ?) ; 570 (ak k oord met Kruyskamps
vermoeden dat hier Aardighe aan het woord is) ; 1002 den Moor (datief bij
quamen ; bedoeld wordt Brandemant zelf, zie 988) ; 1043 doon (schimmen die
opgeroepen worden) ; 1195 (ik zie twee mogelijkheden : 1. „ik geloof geen
mensen tenzij ze haar op de tong hebben'', letterlijk, quad non ; 2. „ik geloof
niet dat er mensen zijn of ze hebben haar op de tong", wat dan zou moeten
betekenen : ze zijn leugenachtig) ; 1806 (Kruyskamp interpreteert dat de prinses
zich doorsteekt. 1k niet : met het me3 in de hand sterft z,e aan hartaderbreuk,
zoals in de roman. Dat wordt bevestigd door 1974, en niet tegengesproken door
1867, dat alleen een subjectieve indruk van Palmerijn weergeeft : misschien is
Aardighes lijk, door Heremans bloed bevlekt).
L. RENS
Den grondt der edel vry schilder-const, uitgegeven en
van vertaling en commentaar voorzien door Hessel Miedema, Utrecht,
Haentjes Dekker & Gumbert, 1973, 2 vol., IX-704 blz., 102 ill.,
3.630 B.F.

KAREL VAN HANDER,

De „Karel van Mander-Forschung" heeft de laatste jaren beslist wind in de
zeilen. Wij noteren niet alleen een reprint van het uit 1906 daterende proefschrift
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van R. Jacobsen (met bibliografische aanvulling, 1972), maar van het volledige
Schilderboeck werd een facsimile bezorgd in 1969. Een centrale figuur van deze

hernieuwde belangstelling is zonder twijfel Hesse' Miedema, wetenschappelijk
hoofdmedewerker aan het Kunsthistorisch Intituut van de Universiteit van Amsterdam. Miedema is ook voor de literatuurhistorici geen onbekende. Wij herinneren ons zijn briljant Alciati-opstel (Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 1968), een bijdrage die voor een inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de
embleemliteratuur ongemeen belangrijk is. Naast de onderhavige uitgave van de
Grondt publiceerde hij in eigen beheer een overzicht van het bio- en bibliografisch materiaal voor de Van Manderstudie (Amsterdam, 1972) en 'nog onlangs
bezorgde hij met Marijke Spies een editie van Van Manders De kerck der deucht
(1973), een neoplatonisch gekruide bewerking van Ronsards derde Discours over
La vertu amoureuse.

Dat een heruitgave met commentaar van Den grondt der edel cry schilder-const
gewenst was, zal wel niemand aanvechten. De editie van Rudolf Hoecker (1916)
is een halve eeuw oud, als vertaling verouderd en bovendien moeilijk bereikbaar.
Hoezeer een verstaanbare tekst nog tot de desiderata van het huidig onderzoek
behoort bewijst de opname van Hoeckers boek in de microfiche-serie van de
Inter Documentation Company, waarin trouwens o.m. naast het gehele Schilderboeck (ed. 1618) ook andere Van Mander-literatuur als de bronnenstudie van
H. E. Greve opnieuw ter beschikking van de lezer werd gesteld. De nog vrij
recente boeken van Reznicek (over Goltzius, 1961) en van Emmens (over
Rembrandt en de regels van de kunst, 1964), die beide uitvoerig op de Grondt
ingaan, komen de behoefte aan een nieuwe aangetekende uitgave eveneens duidelijk onderstrepen. Miedema brengt een uitvoerige commentaar op de Grondt en
een moderne vertaling naast het facsimile van het origineel. Men zou zich met
een variante op Van Manders kenspreuk (Een is noodich ) een grapje kunnen
veroorloven en de bedenking maken of een reproduktie van de ed. 1604, nl. die
van 1969, niet volstond. Miedema moest de tekst op een of andere manier geven,
wilde hij zijn lezers de aankoop of de ontlening van de peperdure Davaco-uitgave,
die bovendien op geen enkele plaats goed open blijft liggen, besparen. De
oplossing die hij koos heeft het voordeel dat de belangstellende de gecommentarieerde tekst in zijn oorspronkelijk uitzicht bij de hand heeft ; anderzijds komt
het procede de uitgave financieel zwaar belasten. Het valt op hoe in onze tijd de
transscriptie van oude drukken meer en meer als een omweg wordt ervaren.
Bij een eerste kennismaking heeft de editie labyrintachtige allures. Deel I
bevat een gedetailleerde bibliografische inleiding, met beschrijving van de twee
uitgaven (1604, 1618), gevolgd door de tekst in facsimile met daarnaast de
moderne vertaling ; deel II bevat de commentaar voorafgegaan door een tweede
inleiding, ditmaal over de figuur van Van Mander, diens houding tegenover de
Haarlemse schildersgilde en de instelling van de zgn. Haarlemse Academie, en
over het leerdicht (algemeen indeling datering – het leerdicht als kunsthistorische bron). Hierop volgt een analyse van de titelprent, een reeks biogra-
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fische aantekeningen over de uitgever van het Schilder-boeck (Passchier van
Wesbusch) en de dichters van de lofdichten. Na de eigenlijke commentaar – van
de liminaria worden alleen de teksten die van Van Mander zelf zijn, nl. de
opdracht en de voorrede, ingeleid en van commentaar voorzien – volgt nog een
studie over de bronnen van de Grondt, een uitvoerig register, vol over- en weerverwijzingen naar synoniemen, verwante termen en deelbegrippen, even suggestief als vermoeiend en een honderdtal reprodukties in zwart-wit. De commentaar
wordt onderbroken door afzonderlijke inleidingen op ieder van Van Manders
hoofdstukken. Over de biografische toelichtingen bij de lofdichters willen wij
onmiddellijk een kleine bedenking maken : een korte commentaar op deze teksten,
die toch ook, zoals b.v. Ketels tweede lofdicht, een visie op de schilderkunst en
Van Manders werk vertolken, al is die bedekt met de mantel van de laus, ware
verkieslijker geweest dan de summiere bio- en daarmee gepaard gaande bibliografische gegevens, die door hun onvolledigheid inzonderheid de literatuurhistoricus
minder goed zullen bevallen. Zo had een vermelding van Z. Heyns' emblematisch
dichterschap, zeker in het kader van de interpretatie die Miedema voor de
Grondt voorstelt, niet achterwege mogen blijven.
De monumentale editie onderscheidt zich op enkele essentiele punten duidelijk
van die van Hoecker. Er wordt door Miedema terecht veel aandacht besteed aan
de bibliografische aspekten van de uii te geven tekst, wat tot de keuze van de
ed. 1604 leidt, terwijl Hoecker voor die van 1618 had geopteerd. Miedema onderzocht niet alleen de varianten tussen beide edities, – het betrof hier uiteraard
alleen de tekst van de Grondt, maar zocht, weliswaar slechts voor een klein
gedeelte van de tekst, ook naar varianten binnen dezelfde uitgave. De lijst van
bestaande exemplaren die hij hierbij heeft opgezet, blijkt, althans voor Belgile,
onvolledig. Uiteindelijk kiest hij voor de ed. 1604, mede omdat de kopij ervan
zeker door Van Mander werd verzorgd. De uitgave 1618 is een woordelijke
heruitgave, zonder toevoegingen of ernstige wijzigingen, met bovendien meer
zetfouten dan verbeteringen. De marginale noten bij' de Grondt zijn er aanmerkelijk slechter van schriftbeeld.
In tegenstelling tot Hoecker ziet Miedema ook of van een grote doorlopende
tekst, waarin een visie op de Grondt worth uitgewerkt. Hij verkiest een tekstgebonden commentaar, die slechts in de inleidingen op de onderscheiden hoof dstukken tot een soort zelfstandige tekst uitgroeit. Dit is zeker niet te wijten aan
een gebrek aan consistentie in de interpretatie, maar veeleer aan de voorzichtigheid
van de commentator die zijn studie nog tot het eerste stadium van het onderzoek
durft rekenen.
Belangrijkst voor de literatuurhistoricus is het feit dat Miedema de Grondt
a.h.w. weer ernstig binnen het bereik en de belangstelling van de literatuurstudie
haalt. Sinds Hoecker beschouwde men de tekst haast uitsluitend als een „ondubbelzinnige kunsttheoretische tekst" (blz. 297) : als een soort praktische schriftelijke cursus kunstschilderen is het geschrift immers, gezien de vrijwel complete
afwezigheid van strikt technische aanwijzingen, geenszins op te vatten. Maar als
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genre zou de kunsttheorie pas in de loop van de 17e eeuw vastere vorm aannemen : in Van Manders tijd zweefde ze nog tussen literair genre, ethisch-esthetische
verhandeling en technisch onderricht. Miedema's redenen om het werk o.m.
literair te interpreteren liggen dus dieper ; ze zijn ernstiger op te vatten dan, de
oppervlakkige formele benadering van Jacobsen, die te veel op zoek was naar de
schoonheid van Tachtig, en van Hoecker, die de literaliteit van de tekst in „die
Verarbeitung and Gruppirung des Stoffes" leek te zoeken (Das Lehrgedicht...,
blz. 323 e.v.). Dat de Grondt belangrijke literaire pretenties bezit, had tot nog
toe niemand verondersteld. Het is de grate verdienste van de kunsthistoricus
Miedema te hebben aangetoond dat de tekst meer te vertellen heeft dan op het
eerste gezicht blijkt ; deze mogelijkheid hebben de literatuurhistorici, die toch
geacht warden bekend te zijn met de middeleeuwse exegese, de emblematiek en
het concettisme, nog nooit onder ogen genomen. Miedema ontleedt het gedicht
met behulp van het zgn. iconologisch procede, waarbij de aandacht vooral uitgaat
naar de meervoudige betekenis der beelden. Hij voelt zich hierbij terecht gesterkt
door het feit dat Van Mander am. in zijn Wtlegghingh' op Ovidius' Metamorfosen, die, zoals bekend is, een onderdeel van het Schilder-boeck uitmaakt, zelf
de basis voor deze methode heeft verstrekt ; bovendien bleek zulke duiding van
de beelden tot een consistent geheel te Leiden dat elk toeval lijkt uit te sluiten.
Een expliciete aanwijzing voor Van Manders bedoeling onderkent Miedema in de
voorrede : „Van Mander doet daarin twee dingen : hij introduceert de schilderkunst als onderwerp en hij introduceert zichzelf als deskundige. Zijn deskundigheid als schilder vermeldt hij ; maar van zijn deskundigheid als dichter geeft hij
een demonstratie, in de vorm van een uitvoerige passage over de versleer. De
conclusie lijkt gerechtvaardigd : het leerdicht richt zich minder tot de schildersleerling dan tot de poezieliefhebber..., met zinspelingen die alleen te begrijpen
zijn voor lezers met een grater referentiekader dan de schildersleerling" (blz.
306). Wie vroeger het leerdicht las als een brok kunstenaarsonderwijs, modieus
opgesierd door rederijkerij en mythologie, waarvan het literair belang bovendien
beperkt bleef tot de voormelde passage over de versleer, is aardig verrast te
vernemen dat de Grondt niet alleen een ars pictoria is, maar vol filosofische,
ethische, astro-psychologische referenties steekt, die vooral wat de laatste betreft,
tot in de struktuur van het werk tot uidrukking komen en die he',- geschrift als het
ware tot een, breeduitgesponnen literaire subscriptio maken onder een emblematische pictura, die in dit geval de edel vry schilder-const blijkt te heten. Bijzonder
interessant in dat verband is het feit dat de Grondt tot in zijn cornpositie opgezet
blijkt naar analogie met kosmisch-ideele strukturen (Ars imitatur naturam) ; op
deze wijze worth het geschrift „tot een instructiemodel tussen macrokosmos en
de microkomos", waarmee het de grenzen van de schilderkundige verhandeling
overschrijdt. Dat hierbij camouflage-technieken warden gebruikt hoeft ons in het
kader van de werkwijzen der emblematische literatuur niet eens te verbazen. Dit
„indrukwekkende weefsel van poly-interpretabiliteit" noemt Van Mander zelf
in een float op cap. VI1,58 van de Grondt „poetsche versieringen".
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Van Manders schrijftechniek heeft ook zijn gevolgen voor Miedema's vertaling
en commentaar. Een vertaling kan slechts definitief zijn als de vertaler de inhoud
van de hele tekst voor de geest staat. Voor een tekst die op meer manieren kan
en wil gelezen worden stelt dat problemen. Kan de meervoudigheid der betekenissen worden ondervangen in een commentaar, het wordt moeilijker haar te
honoreren in een toegankelijke en verhelderende vertaling. Miedema koos voor
een „voorlopige" vertaling die voor een globaal begrip van de inhoud moet instaan. Hij bekent ruiterlijk dat zo „vele woorden niet, of niet bevredigend" zijn
vertaald (blz. 23). Commentaar en vertaling dienen dus naast elkaar te worden
gelezen, alhoewel men bij de confrontatie van beide tekstverhelderingen (wat
staat er en waarom staat het er ?) meer dan eens de tel kwijt raakt. Bij een
formulering als „de passage is dubbelzinnig... In de vertaling geef ik de meest
eenvoudigo lezing... Daarnaast lees ik de zin als volgt (volgt dan een andersluidende vertaling...)" (blz. 325) vraagt men zich bezorgd of wat men dan wel
moet lezen. De Grondt is een moeilijke tekst, vol knipoogjes naar de verstandige
lezer ; tekstuele knipoogj es vallen nu eenmaal moeilijk wetenschappelijk te vertalen. Niet de heer Miedema maar Karel van Mander treft hier de eerbare schuld.
Ook op het werk van de commentator had Van Manders tekst zijn implikaties.
De interpretatie diende met elke betekenislaag rekening te houden, ook al lijkt die
op het eerste gezicht wel eens moeilijk verteerbaar voor de lezer : in Van Manders relaas over zijn verblij f in Italiè (I, 76 e.v.) ervaart men bij een eerste
lektuur bezwaarlijk de morele bijtoon ; toch moet men zich uiteindelijk gewonnen
geven. Miedema's methode, die bij het verklaren van de teksten zoveel mogelijk
een beroep doet op andere teksten van de beroemde Meulebekenaar, draagt daartoe in hoge mate bij en voorkomt bovendien voortreffelijk dat de aantekeningen
in een kluwen van overtollige eruditie verstrikt geraken. Toch blijft deze studie
meer dan een boek over Van Mander : de commentaar op de Grondt is een
goudmijn van renaissancistische kultuur, een soort clavis die in zijn noodgedwongen veelzijdigheid de densiteit van Van Manders boodschap wellicht nog overtreft. Alhoewel het zich richt tot de beoefenaars van de kunstgeschiedenis, kan
ik het prachtige en rijke boek van Miedema aan de literatuurhistoricus warm
aanbevelen. Het is een van die zeldzame uitgaven, waarvan de astronomisch
hoge prijs niemand die belang stelt in de renaissancistische schriftuur, mag afschrikken. De bedenkingen die hierop volgen willen daarvan op generlei wijze
of stand nemen.
De toongeving van de vertaling vertoont hier en daar wel eens een breuk.
Geeft de vertaler doorgaans zijn voorkeur voor het woordgebruik van Van Mander
te kennen, des te ongepaster lijken vertaling als penibel voor pijnelijck en painting
promotion officers voor Picturialisten.
Miedema's methode en Van Manders tekst werken na een tijd zo aanstekelijk
dat de lezer het (ernstige) spel mee wil spelen. Dat is mij overkomen o.m. bij
de lektuur van enkele strofen uit cap. VI over de Wtbeeldinghe der Affecten,
inzonderheid de verzen waarin de auteur handelt over het voorhooft als wroeger
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der Sielen ende t' Boeck des herten. Voor de daarin aangehaalde weer-metafoor
suggereert de commentaar terecht een ethische interpretatie. Afgezien van het
fejt dat de vergelijking ook in het gewone taalgebruik voorkwam, vraagt men
zich af of deze niet tevens op het kosmo-psychologische vlak mag worden doorgetrokken, waar de werking van de fysionomie analogie vertoont met de makrokosmos ? „Zoals in het groat heelal (volgens de renaissancisten) het bovenhemelse begrensd wordt door de vaste sterren, zo vinden wij in de kleine wereld,
in het corresponderend deel, het hoof d, aan de buitenzijde de ogen" (F. Veenstra, Ethiek en moraal bij P. C. Hooft, blz. 144 e.v.). Als het verdriet wijkt (de
droeve wolcken), zegt Van Mander, d'ooghen haer oock vrolijck verclaren (str.
31) : zodra de hemel bij het verdwijnen van de nevel helder wordt, gaan de
sterren weer fonkelen. WeRicht valt er in deze kontekst ook iets aan te vangen
met de hierarchische correspondenties tussen hart en zon : het zonlicht dat in
str. 30 wordt vergeleken met de held, suggereert misschien tevens het beeld van
het van alle doncker misten bevrijde hart.
Over de ogen, door Van Mander als spieghelen des gheests voorgesteld (I,26)
kan eveneens nog een en ander worden gezegd. De oorsprong van het beeld is
Miedema onbekend mij lijkt het van Ficiniaanse herkomst. Tenzij men de uitdrukking en het daaraan gelijkgestelde beeld van de „boden des herten" als renaissancistische modefiorituur af wil doen, blijken ook bier de wegen van het sousentendu open te liggen. Dat de ogen en het gelaat de beroeringen van de geest
(als animus) blootleggen en weerspiegelen is een renaissancistische topos. Gheest
kan echter ook naar de spiritus refereren de spiritus stelle men zich voor als een
soort etherisch fluidum, bestaande uit gesubtiliseerd bloed, dat in het hart wordt
gevormd, naar de hersenen wordt gestuurd en veredeld zich door de ogen naar
buiten stort en het gevoel van de andere (meestal de liefdespartner) raakt. De
ogen spelen hierbij de rol van uitstralingsinstrumenten en weerkaatsers, zoals in
Ripa's Iconologia, waarbij naar Ficino wordt verwezen, is uiteengezet. Op deze
wijze i9 het misschien mogelijk in de spieghelen des gheests de ogen als overdragers en ontstekers van gevoelens te onderkennen, wat mede aan het beeld
van de boden des herten een aktievere betekenis zou verlenen. Of moeten we
gheest bier toch als animus interpreteren ? De spiritus dringt naar buiten door
de ogen daar deze veredeld wordt in de hersenen, de zetel van de geest, nl. dit
aspekt van de ziel dat de mens eigen is, emaneren de ogen dus ook de geest.
Dan krijgt het beeldenpaar spieghelen / boden... een, bijzondere betekenis, die
de alomvattendheid van het oog als spiegel van de gehele mens moet onderstrepen.
In de al te beknopte paragraaf over de Grondt in de literatuur (blz. 3-5) mis
ik ongaarne een vermelding van de Bie's Het Gulden Cabinet van de edel vry
schilderconst, een werk dat ook op het vlak van de „kunsttheorie" van Van Mander afhankelijk is.
Ten slotte vraag ik mij bij de commentaar op 1,71 (blz. 408) af of de Italiaanse
houding tegenover de Nederlandse landschapschilders, waarop Van Mander zin148

speelt, niet ergecns vooruitloopt op de bataille rêaliste, waarbij de 17e-eeuwse
Hollandse realisten als even zovele pleidooien voor of rekwisitoren tegen het
literair realisme werden ingeroepen. Dat Van Mander zelf niet als een voorstander
van een realistische kunst kan doorgaan, zoals Miedema terecht opmerkt, verklaart
mede de vergetelheid waarin de Grondt was geraakt. In deze tekstuitgave en
commentaar is dit veelzijdig geschrift nu op schitterende wijze tot nieuw leven
gewekt.
K. PORTEMAN

Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica „De Fonteine" te Gent :
Jaarboek 1971-1972. XXI-XXII, tweede reeks : Nr. 13-14. Gent 1974.
Prijs : 250 F.
Het is een duidelijk en verheugend bewijs voor de niet-verminderende belangstelling voor de aloude conste van retorica dat De Fonteine op regelmatige
tijdstippen haar goed-gestoffeerde jaarboeken in de wereld kan blijven sturen.
Ook het jongere toneelleven komt er wel aan zijn trekken, maar vormt telkens
slechts een gering onderdeel van de inhoud. Ditmaal geeft R. Lanckrock, wat
dat betreft, een Overzicht van de viering 100 jaar Nederlands beroepstoneel te
Gent, waarin uitvoerig verslag wordt uitgebracht over de manifestaties en publikaties die naar aanleiding van bewuste viering tot stand zijn gekomen. Luc
Francois schetst in een ander opstel de merkwaardige figuur van Norbert Cornelissen en onderzoekt daarin vooral diens rol in De Fonteine, zijn aandeel in de
ontluikende Vlaamse Beweging en zijn houding tegenover het politieke gebeuren
van zijn tijd. Na lezing van het artikel van Francois is men verwonderd de
naam van deze niet-oninteressante Vlaamse collaborateur van het Fra:nse regime,
maar tevens verdediger van de moedertaal, in een werk als de Winkler Prins voor
Vlaanderen niet aan te treffen.
De andere bijdragen in het jaarboek voeren ons terug naar een verder verleden,
naar het oude rederijkersleven. M. Vandecasteele beschrijft het ontstaan en de
organisatie van Jezus met de Balsembloem, die in 1493 ,,,als ouerste ende
souereyne Camere" te Mechelen in het leven werd geroepen en in 1503 naar
Gent overgeplaatst, waar zij door gelijkheid van voorrechten, wel op de vijandschap van de andere soevereine kamer De Fonteine zal gistuit hebben. Bewijsstukken heeft Vandecasteele hiervoor niet gevonden, maar het feit dat Fonteine
en Balsembloem nooit gemeenschappelijke activiteiten aan de dag gelegd hebben
schijnt toch in die richting te wijzen. De Balsembloem, in verband waarmee een
andere medewerker aan het jaarboek, W. Waterschoot op blz. 64 wel zal getuigen, dat Lucas D'Heere er een ijverig lid van geweest is, schijnt zich in de eerste
decennia van de 16de eeuw hoofdzakelijk als godsdienstig genootschap gedragen te
hebben. Vandecasteele kan verder ook bewijzen, dat De Fonteine, na de oprichting
der andere soevereine kamer, gewoon doorgegaan is met het uitoefenen van haar
functie als hoofdkamer en ten tijde van het bestaan van haar „concurrent" ten
minste vijf nieuwe rederijkerskamers geconfirmeerd beef t. Ook voor een betere
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kennis van de organisatie der kamers van retorica in het algemeen biedt het
overzicht door Vandecasteele van de reglementen der Balsembloem van 25 november 1505 belangrijk materiaal.
C. Kruyskamp heeft zich voor het jaarboek weer eens verdiept in de onuitgegeven stukken van „Trou moet blijken" en publiceert er, met de nodige tekstverklaringen, uit hs. G de klucht van Hans Snapop, die hij in zijn inleiding als
een voorloper van Bredero's Klucht van de Koe beschrigt en ontleedt. De twee
teksten vertonen inderdaad treffende overeenkomsten, vooral in de acrd en het
optreden van sommige personages, maar de vergelijking die men zelf doorvoert
duet inzien hoeveel groter Bredero's talent is op het stuk van taalvirtuositeit,
realistische uitbeelding en compositie, wat door Kruyskamp allerminst ontkend
zal worden, want ook voor hem blijft de Klucht van de Koe „het explosieve
begin van ons overrijke en overdadige 17de-eeuwse kluchttoneel" (blz. 29).
De hoofdbrok in het jaarboek wordt geleverd door W. Waterschoot, in de
ondertitel van wiens bijdrage Jonker Jan van der Noot. Van Rederijkerij naar
Renaissance de inhoud van de bijdrage grotendeels wordt weergegeven. 1k zeg
„grotendeels", want hij schetst niet alleen een duidelijk beeld van de belangrijke
kentering die de Nederlandse letterkunde in de zestiende eeuw doorgemaakt
heeft, maar hij behandelt ook een onderwerp dat stof voor een afzonderlijke
studie had kunnen vormen : de factoren die er hebben toe bijgedragen om van de
Antwerpse jonker zulke alleen-staande figuur onder zijn tijdgenoten te maken.
In het eerste deel van zijn bijdrage verdedigt S. op basis van uitgebreide lektuur
een visie die mij lief is : de Renaissance is in belangrijke mate binnen de
rederijkerskringen. spijt het vele dat zich daar tegen vernieuwing verzette,
tot ontwikkeling gekomen. Het is Waterschoots verdienste ook op de rol te wijzen
die de religieuze problematiek in het innovatieproces gespeeld heeft : zij schiep
een literatuur die niet enkel doorvoeld was, maar ook in psalmberijmingen de
versvorm in de nieuwe richting stuurde. Men zou er kunnen bijvoegen, dat
dezelfde problematiek de dichters ook verplichtte voor nieuwe begrippen en
nieuwe ervaringen hun woordenschat uit te breiden en aan te passen. Grondig
wordt dan door Waterschoot het respektieve aandeel van Lucas D'Heere en
Van der Noot in de totstandkoming van de Nederlandse Renaissance onderzocht
en afgewogen. Waterschoot heeft het niet moeilijk om aan te tonen, dat de
vernieuwing veel sterker tot uiting gekomen is bij de auteur van Het Bosken
dan bij die van Den Hof en Boomgaerd..., al ziet hij o.i. maar dit wijzigt in
generlei mate zijn conclusies een paar uitspraken van de Gentse rederijker
over het hoofd die hem meer verdiensten als vernieuwer verlenen dan hem door
Waterschoot worden toegekend. Zo laat deze een ons belangrijk lijkende affirmatie in de opdracht tot Den Hof... onvermeld, waar de dichter zegt, dat men
,.onse conste", d.i. de dichtkunst, „Tonrechte Rhetorijcke naemt" (editie
Waterschoot, blz. 2). Hier distancieert D'Heere zich op opvallende wijze van de
oudere rederijkers. En wanneer Waterschoot poneert, dat dezelfde auteur „een
essentieel didactische visie op het literaire bedrijf bezit" (blz. 66) en daarvoor
D'Heeres waardering van „goede sententien, bequaem argumenten oft materien"
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aanhaalt, laat hij na de woorden te citeren die hieraan voorafgaan, nl. „eenighe
Poetelicke inuentien', die dan toch minder aan een didactische visie doen denken,
terwijI ik me bovendien durf of te vragen, of „argumenten" niet gewoon als
synoniem van „materien", dus „dichtstof" verklaard mag worden ook Ronsard
gebruikt de term „argumens" in ruimere zin dan in die van „bewijsgroaden"
(cfr. Gr. Castor, Pleiade Poetics, Cambridge 1964, blz. 21) – en „bequaem" soms
niet de betekenis heeft van „aangenaam, liefelijk", een betekenis die voor dat
woord in de 16de eeuw nog gangbaar was. Maar meer dan als een hypothese
kan ik deze laatste interpretatie niet voorstellen.
Elders reeds heeft Waterschoot overtuigend bewezen grondig met de figuur
van Van der Noot vertrouwd te zijn. Deze kennis neemt hij hier te baat om een
verklaring te vinden voor de afzondering die de Antwerpse jonker, zowel tij dens
zijn ballingschap als na zijn terugkeer in de Scheldestad ondervonden heeft. De
redenen voor deze contactonderbreking ziet Waterschoot in de mens Jan van der
Noot en dan vooral in diens narcissisme, „de teruggetrokkenheid op het eigen
poetisch ik", die mede door godsdienstige factoren beinvloed kan zijn. Zijn
religieuze houding was gevarieerd Waterschoot verstrekt ons hierover belangwekkende gegevens – maar bleek telkens moeilijk in de kerkelijke sltuaties
waarin de dichter terecht kwam te passen. Het zou ons te ver leiden Waterschoots
betoog daaromtrent samen te vatten. Hijzelf besluit met een synthese van Van der
Noots betekenis in de Nederlandse en de buiteniandse literaturen, die hij hoog
aanslaat. Laten wij hierbij aansluitend concluderen, dat het bier besproken artikel
meer dan gewone waardering verdient : het kan door wie belangstelt in de
letterkunde van de 16de eeuw niet zonder schade over het hoofd gezien worden.
Over Het Toneelleven te Lebbeke van de XVe tot de XIXe ceiiw handelt nog
een bijdrage van Jozef M. Dauwe, die vooral in de 17de en de 18de eeuw een
drukke activiteit van de rederijkers te Lebbeke kan vaststellen, al blijkt hun
repertoire niet uitgebreid te zijn geweest. Wij hopen dat zijn artikel andere
kenners van plaatselijke toneelgeschiedenis tot het schrijven van gelijkaardige
overzichten moge aanzetten, want op dat gebied is nog arbeid te verrichten. En
mogen nog vele jaarboeken van De Fonteine de vruchten van zulke arbeid
opvangen. Mogen zij ook het gehalte behouden dat de jongste aflevering bezit.
L. ROOSE

Varianten bij Achterberg. Uitgegeven en toegelicht door

R. L. K. FOKKEMA.

Querido, Amsterdam, 1973.
1973 lijkt een vruchtbaar Achterbergjaar. Na ROEL HOUWINKS Het raadsel
Achterberg (Brugge, 1973) over de bundel Afvaart is dit reeds de tweede, uitvoerige, in boekvorm uitgegeven studie. Een gedeelte van zijn materiaal publiceerde FOKKEMA reeds in Achterberg in kaart (Den Haag, 1971) onder de titel :
List van eerste publicaties in periodieken, jaarboeken en bloendezingen. Hoe hij
tot het opmaken van deze lijst gekomen is, vertelt hij in het „ten geleide" : „Bij
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de voorbereiding van een in memoriam Gerrit Achterberg voor het studentenblad
aan de Vrije Universiteit Phareta, (februari 1962) stuitte ik op een aantal varianten in de eerste en laatste bundel van Achterberg. Dit was voor mij aanleiding
alle tijdschriftpublicaties van de dichter te verzamelen en te vergelijken met de
tekst der gedichten in bundels, verzamelbundels en Verzamelde Gedichten. In
eerste instantie groeide uit het materiaal een doctorale scriptie over de varianten
van Vergeetboek (...)" (p. 41). Die doctorale dissertatie breidde zich intussen
uit over (de) varianten van de gehele Verzamelde Gedichten en deze Varianten
bij Achterberg, waarmee FOKKEMA op 5 oktober promoveerde tot doctor in de
Letteren, is „o.m. een poging (...) de veranderingsprincipes van Achterberg op
het spoor te komen" (idem).
Met deze studie beschikt de Achterbergvorser niet alleen over heel wat nieuw
materiaal, maar ook over een belangrijke bijdrage tot de kennis van deze nu weer
erg actuele Noordnederlandse dichter. Reeds herhaaldelijk was door commentatoren op het bestaan van tal van varianten gewezen. Het systematisch verzamelen
en bestuderen daarvan was vooralsnog achterwege gebleven.
In de verantwoording noemt FOKKEMA zich (met Achterbergs woorden) „een
accountant, scherp en strikt" : Het bewijs levert hij in het eerste deel : De
varianten, dat ons een „Variantenapparaat" (IA) en een „Varianteneditie"
biedt (1B). In IA vinden we de drukgeschiedenis der gedichten : „alle varianten
in spelling, interpunctie, typografie, titulatuur en verwoording" (I, p. 11) zijn
er opgenomen. In IB „staan editiones principes van bij herdruk gerevideerde
gedichten integraal afgedrukt" (I, p. 11). Van sommige gedichten worden de
verschillende versies in paralleldruk gegeven. In IA volgt F. de paginering en
titulatuur van de Verzamelde Gedichten, terwijl IB correspondeert met de nummering in deel II : De commentaar. Bijlage A van het eerste deel verschaft „alle
inlichtingen op, alle opdrachten en motto's van bundels die in een volgende
editie geschrapt zijn" (p. 16). Bijlage B bevat een aantal varianten op drukproeven van het tijdschrift Maatstaf. Bijlage C tenslotte publiceert ACHTERBERGS
ongebundeld gebleven gedichten. Deze uitgave is niet afgerond : 1. aangezien
van een aantal gedichten geen tijdschriftpublicatie (voor het geval die ooit
bestaan heeft) gevonden werd, 2. omdat F. alleen de drukgeschiedenis ,en niet
de tekstgeschiedenis, presenteert.
In zijn inleiding op Deel 11 : De commentaar heeft schrijver het over het
genetische en het structurele variantenonderzoek, waarbij zijn voorkeur naar het
structurele gaat : 1. deel I biedt alleen de drukgeschiedenis en 2. het begrijpen
van de varianten primeert. F. ziet de variant dan ook vooral als een „structuursignaal". Hij maakt verder een onderscheid tussen een nieuwe redactie (de
intentie blijft ongewijzigd) en een nieuwe versie, waarbij de intentie wel gewijzigd is. Het is bekend dat ACHTERBERG lang bleef sleutelen aan zijn gedichten :
de latere tekst is voor hem de betere. F. ziet de reden daarvoor in zijn streven
naar het volmaakte yeas, „ `dat ergens bijna-grijpbaar ongrijpbaar zou bestaan' "
(Hellinga). In Achterbergs oeuvre onderscheidt F. corrigerende (1), veralge152

menende (2) en consistentie-varianten (3). Apart behandeld worden de varianten
van Vergeetboek (4) en die van Blauwzuur (5). Iedere afdeling bevat eerst een
algemeen overzicht, gevolgd door afzonderlijke besprekingen, waarbij de gerevideerde gedichten zorgvuldig onderzocht worden.
1. De corrigerende varianten veranderen bijna niets aan de structuur van het
gedicht. We hebben hier met een „nieuwe redactie" te maken. De metrische correcties (1.1) beogen regelmaat in het aantal lettergrepen per versregel. Verder
onderzoekt F. de stilistische correcties (1.2), het vermij den van „herhalingen
van woorden in elkaars nabijheid" (29) (1.3), preciezere formuleringen (1.4).
Een paar voorbeelden :
— „tot het in 't einde blijken zalj tot in 't einde blijken zal" (Met dit gedicht..., 1.1.5.) : het weglaten van „het", „een metri-causale stop", komt de
eufonie van het vers ten goede.
— „waarover onze oogen samensloten] waarover onze ogen sloten", waardoor
pleonasme en verwarrende bijbetekenis geweerd warden.
2. De veralgemeniende varianten beogen meer dan de verhulling van biografismen : ze streven ernaar „zijn poezie los te maken van persoonlijke relaties"
(II, p. 45). „De ingetogenheid van Achterberg in biografische omstandigheden
correspondeert nl. met een schroomvalligheid ten aanzien van anderen" (II,
p. 23), vandaar het schrappen van opdrachten en persoonsnamen : sluimerend in
uw hart, Cathrien) voordien" (Licht, 2.1.2). Deze varianten drijven echter
vooral „het moorddadig element" uit : Moordballade wordt Droomballade (2.1.3),
„lang achter hen ligt zij vermoord) een aureool heeft haar omgloord" ( -Federgeboorte, 2.1.1).
3. De consistentie-varianten verstevigen de structuur van een gedicht, een groep
gedichten of een hele bundel. „Ten aanzien van deze `consistentie-varianten'
geldt nu dat ik vaker het effect van de variant heb kunnen bepalen dan de
beweegreden van de dichter" (II, p. 24) : vandaar het grotere aandeel van de
interpretatie. Volgens F. streven die varianten naar een grotere coherentie, wat
meteen zijn theoretisch uitgangspunt wordt. Men noemt Achterberg een cryptisch
dichter, zodat zijn lezers telkens voor interpretatiemoeilijkheden komen te staan.
Ook hieraan is F. niet ontsnapt. De varianten vormen echter vaak aanwijzingen
voor een juiste interpretatie, met het gevolg dat het hier gepubliceerde opzoekingswerk in dit opzicht een belangrijke winst betekent. Een interpretatie blijft
echter al bij al gedeeltelijk subjectief : daarom waag ik me op het einde van deze
bespreking aan enkele alternatieve interpretaties. Uit dit hoofdstuk blijkt ook met
welke zorg ACHTERBERG zijn bundels samenstelde. De chronologie van ontstaan
en tijdschriftpublicatie werd daarbij meestal niet in acht genomen. Het bestaan
van varianten stuurt de chronologie nog meer in de war : die is trouwens alleen
via manuscriptologisch materiaal exact te reconstrueren.
4. De varianten van Vergeetboek (een „variantenbundel") hebben volgens F.
(zie ook De varianten van Vergeetboek in het Gerrit Achterberg-nummer van
Maatstaf, januari-februari 1964, nr. 10/11, p. 771 e.v.) vooral de consistentie
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van de bundel vergroot. Opmerkelijk is de reconstructie van de ontstaansgeschiedenis van Vergeetboek, die we in 4.1 gepresenteerd krijgen : de bundel zou in
regeringsopdracht samengesteld zijn en bewerkt tussen augustus '53 en december
'55 voorgepubliceerde gedichten. De revisies vermijden thematische tegenspraak,
want het ordeningsprincipe is chronologisch. De tijdschriftrangschikking werd
slechts eenmaal veranderd.
F. onderscheidt vier groepen gedichten waarin telkens een bepaalde relatie
uitgewerkt wordt. Daar in al die relaties de tijd domineert, concretiseert hij de
thematiek als volgt : 1. Tijd en God, 2. Tijd en `u', 3. Tijd en ouderdom, 4. Tijd
en creativiteit.
„Samenvattend kan men concluderen dat aan het thema van de tijd, dat
Vergeetboek beheerst, de bezinning van de dichter op leven en werk ten grondslag
ligt. Fundament van die bezinning vormen realiteitszin en toekomstverwachting,
die op hun beurt gedragen warden door afhankelijkheidsbesef. De mens is
afhankelijk van God en omdat de dichter mens is, ontkomt ook de dichter niet
aan de menselijke beperktheid." (II, p. 100)
5. Hier bespreekt F. Blauwzuur (25 gedichten), waarvan slechts 9 een wijziging hebben ondergaan. „Overigens vormen de varianten van deze postume
bundel toetsingsmateriaal voor de opgestelde rubriceringen" (II, p. 25), zodat
ze „Of correcties zijn, of veralgemeningen, of de coherentie van gedicht c.q.
bundel bevorderen" (II, p. 138).
Terwij1 F. zich in het eerste deel een nauwgezet „accountant" toont, openbaart
de commentaar van deel II zijn zin voor analyse. De interpretaties van de
gedichten zijn heel beknopt gehouden, wat een aandachtige lectuur vereist. Toch
weet F. de interpretatiemoeilijkheden van sommige gedichten handig te ontwijken,
hoewel hij of en toe eerlijk uitkomt voor de onmacht van de lezer om volledig
door te dringen tot de laatste geheimen van deze cryptische poezie : „Overigens
blijft het gissen naar de betekenis van Zinnespel" (II, p. 35). In verband daarmee
wil ik nu enkele alternatieve interpretaties voorstellen.
In Samenhang (3.1.3) wordt „uw naam f keert ongehavend (...)" „haar
naam etc." (cursivering J. D.). De interpretatiemoeilijkheid ligt in de vraag
wie met „wij" (r. 2 en 4) en „haar" (B 5) bedoeld worden. F. geeft voor „wij"
de voorkeur aan de bepaling : een onbepaalde 'men', een opname dus van de
ik in een groter getal. Dit lijkt mij bij AC}TtTERBERG erg ongebruikelijk, omdat het
de persoonlijke ik-gij-relatie tot gemeengoed zou maken van een „wij". Regel 8 :
„(...) het duister doorbreekt tussen onze schreden" roept de nog voorkomende
gescheiden, maar parallelle gang van de ik en de gij op die door de bliksemflits
van het uitzonderlijk moment tot een samengang wordt. De samengang verhult
m.i. inderdaad een coitus en de objectivering van „uw" naar „haar naam" kan
misschien verklaard worden uit de voorwereldse, oorspronkelijke beleving (zie
de diepe natuurbeleving) die daarmee „gepaard" gaat. In „onze" omhelzing
keert „haar naam" terug via het oerelement van het vuur. Zij is dan de voorwereldse, zuivere, oorspronkelijke, etc. (zie A. Roland Ho1st, Marsman...).
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In Teling (3.1.17) lijkt me de omwisseling van regels 17 en 18 („humus,
spons./ Bladmoes en mosj bladmoes en mos ;/ humus, spons." een louter
metrische correctie : de finale regel is in BC korter, o.a. door het weglaten van
„en" en door de overheveling van het langere woord „bladmoes" naar de vorige
regel. Meteen besluit het gedicht met het reeds door F. vermelde rijm met r. 15
(„ons"). Ook in Monogram (3.1.38) zou ik de wijziging van „eindelijk" in
„eindlijk" alleen als een metrische correctie zien. Het verband „eindlijk" en
„eindtijd", door F. gesuggereerd, lijkt me wat overdreven, hoewel bij A. alles
mogelijk is.
Het was voor mij vaak een blijde verrassing te zien welke resultaten dergelijk
variantenonderzoek voor de Achterberglectuur oplevert. F. opent meteen interessante perspectieven en biedt tal van mogelijkheden voor verder onderzoek vanuit
andere gezichtspunten. Met Varianten bij Achterberg heeft de Achterbergstudie
in elk geval een grote stap vooruit gezet.
JAN DE PIERE

Anthologie de la Prose neerlandaise, Pays-Bas II, Romanciers et
Nouvellistes, avec le concours, pour les traductions, de ANNIE CHAMBON,

P. BRACHIN,

J. M. DELCOUR, PH. DUPONT, L. FESSARD, ANNE MAILLET, J. F. PICOT,

et H. PLARD Aubier, Ed. Montaigne, Paris ; Asedi, Editeur,
Bruxelles, 1972, 437 blz.

JOELLE PISSON

Met dit vierde deel, gewijd aan het Noordnederlandse proza, besluit P. Brachin
zijn Anthologie de la Prose neerlandaise, een werk „van lange adem", zoals de
auteur het zelf noemt, voor ons part een bewonderenswaardige en hoognodige
prestatie, waarom de nederlandstalige literaire wereld de bekende Franse hoogleraar, – die het leeuwedeel van de vertalingen voor zich neemt, nl. teksten van
B. Wolff en A. Deken, N. Beets, Multatuli, A. van der Leeuw, Ed. du Perron,
S. Vestdijk, G. K. van het Reve en W. F. Hermans, – en zijn medewerkers,
H. Plard (L. Couperus en S. Carmiggelt), J. M. Delcour (L. Couperus en
Th. de Vries), L. Fessard (J. van Looy en J. J. Slauerhoff), J. Pisson (Fr.
van Eeden), A. Maillet (A. van Schendel), J. F. Picot (F. Bordewijk), Ph.
Dupont (A. Blaman) en A. Chambon (A. van der Veen), – ten zeerste dankbaar
moet zijn.
Een bewonderenswaardige prestatie, als men de taalkundige en stylistische
moeilijkheden die het vertaalwerk met zich meebrengt, in overweging neemt, en
het hoge literaire peil voor ogen heeft dat alle vertalers weten te bereiken. Aan
het eigenlijke vertaalwerk moest echter een redelijke schifting van de in aanmerking te nemen teksten voorafgaan, die een grondige kennis van de romanproduktie vereist, opdat, enerzijds, de opeenvolgende generaties naar verhouding
tot hun recht komen, anderzijds, de meest representatieve auteurs op de lijst
komen, en het zowel inhoudelijk als formeel meest sprekende deel van hun
oeuvre wordt overgehouden. Dat de persoonlijke smaak bij de successievelijke
keuzen een rol speelde, ligt voor de hand ; dit neemt echter niet weg, dat Brachin
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telkend zijn keuze liet vallen op door de traditie gevestigde auteurs ; wij denken
bijv. aan N. Beets, wiens reputatie als romantische humorist ons overdreven
toeschijnt, en waarboven wij J. Kneppelhout of zelfs J. Vosmaer verkiezen. Wat
Fr. van Eeden betreft, zijn wij van mening, dat Van de koele Meren des Doods
ons veel beter toelichten over zijn psychologische en levensbeschouwelijke problematiek, dan De kleine Johannes, waarmee hij evenwel naam maakte ; laten
wij niet vergeten, dat hij eerder ethisch dan esthetisch gericht was. Wij betreuren
dat Hella S. Haasse, die door haar zowel kwantitatief als kwalitatief opvallende
romanproduktie tot de literaire prominenten behoort, geen plaats heeft in de
bloemlezing ; o.i. doet Slauerhoff voor haar onder ; haar aanwezigheid naast
Du Perron en Vestdijk onder de „levensbeschouwelijke" auteurs had voorts het
voordeel gehad de plaats van de vrouw in de literatuur en... elders te bevestigen.
Brachin heeft zich, wat de eigentijdse romanproduktie betreft, tot de auteurs
beperkt die sinds een twaalftal jaren een vaste reputatie genieten ; dit lijkt ons
een volkomen verantwoord standpunt. Daar hij ze chronologisch rangschikt op
grand van hun geboortedatum, beschouwt hij impliciet de jaren twintig als
„terminus ad quem", wat meebrengt dat bekende romanciers als S. Polet (geboren in 1924), H. Mulisch (geb. in 1927) en J. Wolkers (geb. in 1929)
uitblijven.
De anthologie opent met een „blik op de aangehaalde auteurs", die amper
34 bladzijden beslaat, doch met rake woorden het wezenlijke uit het leven en
het werk van ieder romancier doet uitkomen ; daarbij komt nog, dat de meeste
auteurs in een ruimer Europees verband worden geplaatst, en hun meest markante
werk(en) bondig worden samengevat. Brachin's overzicht bestrijkt praktisch de
hele geschiedenis van de Noordnederlandse romanliteratuur, aangezien het met
Sarah Burgerhart aanvangt, dat doorgaans als de eerste volwaardige Noordnederlandse roman wordt beschouwd, en met Tien vrolijke Verhalen (1961)
besluit. Het beeld dat Brachin van de aangehaalde auteurs schetst, vertoont
weinig oorspronkelijks ; geen nieuwe perspectieven mogen evenwel warden
verwacht van een inleiding met overwegend wetenschappelijk-vulgariserende bedoelingen ; dit brengt dan oak mee, dat de specialist of en toe aanstoot kan
nemen aan bepaalde traditionele stellingen die, bij nader onderzoek, dienen te
worden gecorrigeerd. Betwistbaar is Brachin's overbeklemtonen van de Rede
bij Multatuli (p. XV), die weliswaar tot de modernistische beweging behoort,
het evenwel met alle apostelen van het positivisme, als bijv. J. van Vloten, aan
de stok kreeg ; kenmerkend voor Multatuli is zijn voorkeur voor de paradox,
het denk-beeld en de aforistische uitspraak, die van zijn gescheurdheid getuigen
tussen het irrationele (de nawerking van de romantiek) en het rationele (het
op gang komende positivisme). Hoewel het woord neo-romantiek hem niet
volledig bevredigt, brengt Brachin, overeenkomstig de gangbare opvatting, Van
Schendel ander de neo-romantici thuis (p. XXI) ; op grond van de levensbeschouwelijke problematiek, die vooral in zijn zgn. Hollandse romans wordt
uitgebeeld, zouden wij eerder geneigd zijn hem bij de Forumianen aan te sluiten.
Verkeerd lijkt ons de stelling als zou Vestdijk het naturalisme hebben vernieuwd
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(p. XXX) ; zijn voorliefde voor psychopathische gevallen herinnert weliswaar
aan de naturalistische neiging tot het ziekelijke en het abnormale, doch Vestdijk
blijft niet bij de klinische ontleding van zijn personages staan, maar laat ons
door middel van de kunst de onuitputtelijkheid van het Leven ervaren ; aan de
kunst kent hij aldus een verlossende functie toe, die bij de naturalisten afwezig
is. Wat Hermans betreft, komit zijn Wittgensteiniaanse levensvisie nauwelijks
aan bod. Brachin heeft gelijk, als hij Hermans voorliefde voor het symbool
onderstreept (p. XL) ; dit kenmerk is echter niet alleen voor Hermans geldig,
maar voor de hele eigentijdse letterkunde, en voor Van het Reve, de laatste
aangehaalde auteur, in het bijzonder, wiens De Avonden van psvchoanalytische
symbolen krioelen.
Van uitzonderlijke kwaliteit zijn de vertalingen, de hoofdschotel in deze
anthologie, die vanwege de verschillende auteurs blijk geven van een voortreffelijke kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse wereld, en in een
buitengewone gevoeligheid voor het Franse taaleigen. Een oppervlakkige lectuur
van de Nederlandse en Franse teksten doet onmiddellijk uitkomen, dat de
vertalers er niet op uit zijn een nieuwe tekst te scheppen, maar het origineel zo
dicht mogelijk op de voet volgen, wat niet wegneemt dat hun vertaling niets van
een schools werk heeft. Pas bij een aandachtige lectuur wordt de lezer zich bewust
van de velerlei taalkundige en stvlistische moeilijkheden die zich bij het vertaalwerk voordeden, en die de vertalers met kunstzin wisten op te lossen. Wij
denken niet zozeer aan de keuze van het meest passende woord, maar vooral aan
moeilijkheden i.v.m. de zinsbouw (o.a. de behandeling van de zgn. inversie, de
plaats van de bepalingen, de verhouding tussen mededelende en vragende, bevestigende en ontkennende zin), het werkwoord (verhouding tussen bedrijvende
en lij dende vorm, preteritum en verleden tij den in het Frans, de gesubstantiveerde infinitief); dit zijn maar enkele voorbeelden. Elke bladzijde biedt mime stof
voor een vergelijkend stylistisch onderzoek van het Nederlands en het Frans ; wij
beseffen meteen het nut van de vertaling voor de kennis zowel van de moedertaal
als van de vreemde talen, en betreuren terloops dat die oefening ten onzent in
het secundair onderwijs door de officiele instanties wordt afgewezen ; nochtans,
vertalen is, naar onze mening, het meest doeltreffende middel om op empirische
wijze tot het diepste wezen van een taal door te dringen. Dat Brachin en zijn
medewerkers het in de taalstudie zo ver hebben gebracht, is niet hun geringste
verdienste. Laten wij eraan toevoegen, dat de vertalingen van 18de- en 19deeeuwse teksten nog grotere moeilijkheden biedt, aangezien het taalgebruik en de
stijl naar en andere socio-culturele kontekst verwijzen, waarmee de vertaler
vertrouwd moet zijn, en deze de oorspronkelijke stijl in acht moet nemen, zonder
evenwel de hedendaagse lezer al te zeer te vervreemden. Een netelige taak, die
niet in ieders bereik ligt.
Aan een dringende behoefte voldoet deze anthologie. Nu de nationale grenzen
vervagen, het Nederlands uit zijn isolement geraakt, in alle Europese landen en
in de Verenigde Staten aan verscheiden universiteiten wordt gedoceerd en: door
steeds meer belangstellenden geleerd, is het wenselijk, om aan die toenemende
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belangstelling voor Nederland, zijn taal en zijn cultuur te beantwoorden, dat het
beste uit de Nederlandse literatuur in het bereik wordt gesteld van het ruimst
mogelijke publiek. Dit kan alleen geschieden door de vertaling, en wel in een
taal met een groot uitstralingsvermogen, als het Frans. Bepaalde redenen pleiten
overigens voor de keuze van het Frans. Frankrijk heeft tot Wereldoorlog II een
grote aantrekkingskracht op de Nederlandse elite uitgeoefend hiervan getuigen
o.a. de vele schrijvers die er zich tiidelijk of definitief gevestigd hebben toen
na de oorlog de Nederlandse overheid, naar het voorbeeld van de grote mogendheden, de noodzaak van een op het buitenland gerichte cultuurpolitiek besefte,
dacht zij eerst aan Frankrijk in Parijs werd l'Institut Neerlandais gesticht,
dat, under impuls van S. de Gorter, door voordrachten, tentoonstellingen en
muziekrecitals de Nederlandse cultuur tracht bekend te maken. Sinds een jaar
of twee is het Nederlands als vreemde taal in het secundair onderwijs ingevoerd,
zodat te verwachten is, dat hoe langer hoe meer Fransen zich voor Nederland en
de Nederlandse literatuur zullen interesseren. Het initiatief van Brachin ligt in
dit perspectief het dient dan ook te worden geprezen en aangemoedigd.
R. HENRARD
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Verder ontvingen wij :
Reynart le goupil. Traduction francaise de LILIANE WOUTERS. Introduction de
E. ROMBAUTS. La Renaissance du Livre, Bruxelles 1974. 142 blz. (Collection
Unesco d'oeuvres representatives. Serie europeenne).
Frederik Van Eeden-Genootschap : Mededelingen XXIV, Mei 1974, met o.m.
een hulde aan DR. H. W. VAN TRICHT, erevoorzitter door A. L. J. SIVIRSKY en een
bijdrage over Johan Andreas der Mouw en Frederik van Eeden (1890-1919)
door G. J. KLEINRENSINK.
Dutch Studies. An Annual Review of the Language, Literature and Life of the
Low Countries. Volume I. M. Nijhoff / Den Haag 1974. 216 blz. Prijs : fl. 45,–.
De redactie van de nieuwe periodieke publikatie wordt gevormd door P. BRACHIN
(Sorbonne), J. GOOSSENS (Leuven), P. K. KING (Cambridge) en J. DE ROOIJ
(Amsterdam), secretaris. Dutch Studies verschijnt onder de auspicien van de
International Association for Dutch Studies (IVN), c/o NUFFIC, Molenstraat
27, Den Haag. Het Belgische adres is c/o Seminarie voor Vergelijkend Literatuuronderzoek, RUG, Blandijnberg 2, B - 2000 Gent. Volgens het prospectus
bestaat het doel van de publikatie erin informatie te verschaffen over verschillende
aspecten van de Nederlandse taal en letterkunde voor hen die niet gewoon zijn
Nederlands te lezen, maar voor het onderwerp of daaraan verwante gebieden
belangstelling koesteren. De taal van het jaarboek is het Engels, maar ook bijdragen in het Frans en het Duits en eventueel in het Nederlands zullen opgenomen worden.
Wat de in het eerste volume gepubliceerde bijdragen van letterkundige aard
betreft, vermelden wij :
1. als vertaalde en reeds vroeger in het Nederlands verschenen opstellen :
- M. J. M. DE HAAN : A Philological Paternity Text (over Moriaen), en
- W. A. P. SMIT : The Dutch Theatre in the Renaissance – A Problem and a
Task for the Literary Historian ;
2. als oorspronkelijke bijdragen :
- L. RENS : The Project on Renaissance Drama in Antwerp (een uiteenze:tting
over het project van het Centrum Renaissance-drama aan de Universitaire
Faculteiten St. Ignatius om, grotendeels op basis van Smits hierboven
vermeld artikel, het Nederlandse ernstige toneel tussen 1575 en 1625 te
onderzoeken. De bijdrage bevat de uitvoerige „Questionnaire" die alle
formeel aspecten opsomt die in de in het Centrum aangelegde voorraad
toneelstukken onderzocht zullen worden, en brengt als voorbeeld van zulkdanig onderzoek de analyse van SAMUEL COSTERS Ithys, een werk dat ook
door Smit, maar minder in detail, besproken werd. De auteur van deze
bijdrage, tevens leider van het Centrum, doet in zijn artikel beroep op de
medewerking van alien die voor zijn opzet belangstelling hebben).
- C. A. ZAALBERG : Studies on Hooft, 1947-1972 (een uitgebreid overzicht
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van werk dat aan de Muider drost in de genoemde periode gewijd is
geworden, maar dan uitsluitend in Noord-Nederland. Opvallend is inarners
dat de in voetnoot bij het vorige artikel vermelde opstellen door Rens over
Hooft niet genoemd warden en verder geen enkele andere Zuidnederlandse
bij drage, zoals b.v. de opstellen van A. KEERSMAEKERS in Spiegel der Letteren,
IX (1965/1966) en in het Huldealbum I. F. Vanderheyden, Leuven 1970
of de bijdrage van F. A. J. DAMBRE in Studia Germanica Gandensia, XIII
(1971-1972), waar trouwens in voetnoot ook nog een kort artikel uit
Dietsche Warande en Belfort, 116 (1971) gesignaleerd staat).
— E. M. BEECKMAN : Blue Skiff of the Soul. The Significance of the Color Blue
in PAUL VAN OSTAEYEN ' s Poetry.
In de rubriek Reviews zijn een drietal boekbeoordelingen opgenomen (o.m.
van negen delen uit de reeks `Literaire Verkenningen') en als opstellen van
bibliografische aard noteren wij tenslotte :
— W. GOBBERS : Source Material for the Study of Dutch Literature. A Bibliographical Survey
— P. K. KING : Dutch Studies written in English 1962-1971 en
— W. GOBBERS : Publications on Dutch Language and Literature in Languages
Other than Dutch.
Wij wensen Dutch Studies, als zeer belangrijke bijdrage tot de Neerlandistiek
en als uitstekend middel tot uitstraling daarvan in het buitenland, volledig succes
toe.
L. R.
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WEGEN NAAR COUPERUS ? '

Couperus werd op 10 juni 1863 geboren en overleed op 16 juli 1923 ;
dit was vijf weken na zijn zestigste verjaardag. In 1933 verscheen bij
de uitgeverij Schuyt te Velsen de uitvoerige levensbeschrijving (290 blz.)
door Henri van Booven. Twintig jaar later kwamen door de samenwerking van zes uitgevers de Verzamelde Werken van Louis Couperus
binnen de vijf jaar (1952-1957) in twaalf delen van de pers. Met het
eeuwfeest in het vooruitzicht publiceerden dr. H. W. van Tricht en dr.
W. Blok in 1960 hun onderling zeer verschillende boeken, die elk op
eigen wijze een handleiding willen bieden tot moderne Couperusbeschouwing. In 1963 verzamelde Marc Galle in een sierlijk uitgegeven
boekje de doxologische gegevens over „Couperus in de kritiek", die hij
gedeeltelijk reeds had bekend gemaakt in De Vlaamse Gids van 1955
en het Tijdschrift voor Levende Talen van 1958.
Bij de herdenking in juni 1963 verscheen een schrijversprentenboek
met 110 foto's en bibliografie, geheel aan Couperus gewijd. Uit de
brieven kwam door de zorgen van H. W. van Tricht een bloemlezing tot
stand als zomernummer van het tijdschrift Maatstaf, terwijl in de
Bibliotheca Neerlandica de Engelse vertaling werd verspreid van de
roman Van Oude Menschen, de dingen die voorbijgaan. Ze werd in
1918 vervaardigd door Alexander Teixeira de Mattos.
Vroegere, vooral eerste edities van Couperus' afzonderlijke werken
blijven in antiquariaatscatalogen standvastig hoog geprijsd. Losse geschriften en bloemlezingen werden en worden in allerhande uitgaven
herdrukt. Voor de stichting De Roos bracht G. Stuiveling Herinneringen van Couperus bijeen. De gedachte, dat Couperus als romanschrijver en verteller door geen van zijn tijdgenoten overtroffen werd, vond
1 Lezing door Prof. dr. W. Asselbergs (Anton van Duinkerken) op 22 oktober 1963
gehouden voor de Algemene Volksuniversiteit te Nijmegen, bier gepubliceerd naar de
nagelaten tekst, grotendeels een gedicteerd typoschrift, door de auteur eigenhandig gecorrigeerd. Alleen de laatste alinea's (vanaf : Detailkritiek zal ik...) en de conclusie zijn
geheel met de hand geschreven. De laatste zes regels bevatten dunkt ons niet meer dan een
ontwerp voor de conclusie waarmee hij zijn lezing wilde besluiten. Red.
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algemeen ingang. Voor een aanzienlijk deel van zijn publiek geldt hij
als de grootste romanschrijver, die ooit in onze taal geschreven heeft.
Toch valt een tweevoudige weifeling op. Bij het uitspreken van hun
voorkeur ontlopen de beoordelaars elkander van ouds. Op een enkele
blinde bewonderaar na, geven alien toe, dat er hoogtepunten en inzinkingen zijn, doch velen wijzen hierbij in verschillende richting. Kloos
toonde zich geestdriftig over Eline Vere en vervolgens over Psyche,
doch hechtte aan de tussenliggende werken geen waarde. Van Deyssel
dweepte met Extaze en Dionyzos, doch voelde weinig voor De Stille
Kracht en Van Oude Menschen. Onder de werken van Couperus was
echter het laatstgenoemde volgens E. du Perron het beste, terwijl Menno
Ter Braak zich het meest getroffen voelde door de Korte Arabesken,
H. Marsman warm liep voor Langs Lijnen van Geleidelijkheid, Jan
Engelman zijn hart verpandde aan De Boeken der Kleine Zielen, naast
anderen, die De Berg van Licht of Iskander als bet meesterwerk beschouwen.
Een aparte plaats in de Couperus-waardering kreeg Eline Vere.
Het wordt door vrijwel alle beoordelaars bewonderd, soms als een later
overtroffen jeugdwerk, soms als de thematische en stilistische kern van
het gehele ceuvre. Ook Aan den Weg der Vreugde leverde zulke
twijfel op. Toen het afzonderlijk en voor het eerst verscheen in 1908,
noemde Johan de Meester bet in De Gids (dl. III, 157) „Spoorweglectuur". Henri van Booven behandelde het in zijn boek (blz. 26 en 203)
als een werk met „heel weinig psychologie, op het onvolledige af, wat
men niet van Couperus gewend is". Plaats en functie van het boek in
de Verzamelde 'Werken brachten H. W. van Tricht (biz. 147-150) tot
een ietwat gunstiger oordeel, maar G. A. Blanken liet in 1961 tweemaal
vernemen (Nieuwe Taalgids, blz. 133 en Forum der Letteren, blz. 6)
dat hij speciaal dit boek diep onderschat vond, vooral omdat de samenhang met de andere werken onvoldoende is beseft.
Deze onzekerheid betreffende bet belang van afzonderlijke boeken
vindt wellicht haar oorzaak in een verder strekkende twijfel aangaande
de betekenis van de romanschrijver Couperus voor de nederlandse
letterkunde in haar geheel, of, indien men het zo zien wil, voor de
nederlandse taal en het nederlandse yolk in hun geheel. Het valt op,
hoe moeilijk toenaderbaar Couperus als geestelijke grootheid bij algemene erkenning van zijn waarde, bevonden wordt door de beschouwers
van zijn werk.
Henri van Booven schreef in de voorrede tot zijn boek uit 1933 :
„Verreweg bet grootste gedeelte van wat er over Couperus in tijd- en
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maandschriften en in couranten werd geschreven, moet door onwetendheid of volkomen gebrek aan inzicht der samenstellers, als waardeloos
worden beschouwd". H. W. van Tricht noemde in 1960 zijn nieuwe
kijk op Couperus „een verkenning". In hetzelfde jaar gaf Karel
Reijnders aan een opstel over het woordgebruik van de romanschrijver
(Nw.Tg. 1960 blz. 10-20) als titel mee : „Couperus verkennen". Dit
was geen zinspeling op de handelwijze van H. W. van Tricht, wiens
boek toen nog verschijnen moest. Academische voorzichtigheid deed
W. Blok zijn dissertatie aandienen als „een onderzoek naar enige
structuuraspecten van (een roman) van Louis Couperus". Garmt Stuiveling noemde zijn bijdrage in het meinummer van De Gids 1963 (blz.
357-370) „Op Zoek naar Louis Couperus" en J. J. Oversteegen, die in
november 1962 de boeken van Blok en Van Tricht besprak in Merlyn
(blz. 60-76), kondigde zijn bijdrage aan als een beschouwing over een
„Mikken op Couperus".
In de reacties, die de twee boeken uit 1960 opwekten bij de kritiek,
bleek eveneens dat vrijwel alle beoordelaars, ook bij bewondering voor
de volbrachte arbeid, twijfelden, of ze tot definitief resultaat had geleid.
Voorzover ik weet, doch ik heb er niet alle kranten over gelezen, opende
Annie Salomons in Elsevier'siireekblad van 18 maart 1961 de lange rij
van de schrijvers over de „verkenning", ondernomen door Van Tricht.
Reeds in de kop van haar bijdrage werd de vraag gesteld : „Is al dit
speuren in een prive-leven nodig ?". Aan het einde bekende de schrijfSter : „Ik ben er me van bewust dat ik, in mijn appreciatie van onderdelen, van dit savante boek een eenzijdig beeld heb gegeven.... Couperus
was een machtig kunstenaar. Misschien dankt hij dit aan zijn angst om
schuldgevoel en zijn vereenzaming." J. W. Hofstra verzette zich in het
dagblad De Tijd krachtdadig tegen de methode, door Van Tricht gevolgd, omdat hij meende, dat ze eerder van het kunstwerk wegvoert
dan erheen. Belangstellenden verwijs ik verder naar de artikels van
G. H. Blanken in De Nieuwe Taalgids (LIV, 129-234), K. Reijnders
in Roe ping (XXXVII, 44-47), Lieve Scheer in Spiegel der Letteren
(V, 182-211), Marc Galle in het Nieuw Vlaams Tijdschrift (XVI,
83-89), J. J. Oversteegen in Merlyn (I, 60-76) en G. Stuiveling in
De Gids (CXXVI, 357-370).
De toegangsweg, door W. Blok bewandeld, leek de beoordelaars over
het algemeen veiliger dan die, welke H. W. van Tricht gekozen had.
Hier werd echter scherp onderscheiden tussen de vraag, in hoeverre de
auteur ons een helderder begrip van Couperus had bijgebracht, en de
vraag, of hij de gekozen methode in alle opzichten literatuurweten163

schappelijk verantwoord had toegepast. De eerste vraag kreeg, bij lichte
kritiek, over het algemeen een bevestigend antwoord. Men zie W. Drop
in De Nieuwe Taalgids (LIII, 335-338) ; K. Reijnders in Roe ping
(XXXVI, 514-547), F. Jansonius in Levende Talen (nr. 209, biz.
287-293) en G. A. Blanken in Forum der Letteren (II, 1-10). De
tweede vraag vond sterk voorbehoud in de scherpzinnige bijdrage van
Corn. de Deugd aan Forum der Letteren (II, 11-27).
Voor de lezer van deze stukken, die er door aantal en omvang op
wijzen, dat de Couperus-beschouwing zich bij het eeuwfeest in een
incubatietijdperk van verantwoorde wetenschappelijkheid bevindt, dringt
zich het vraagstuk op, welke behandeling van leven en werk het meest
dienstig kan zijn om tot een betrouwbare slotsom te komen.
Dit probleem zou zijn bijzondere toepasbaarheid op Couperus niet
zo krachtig laten gelden, indien het in zijn algemeenheid niet zo veelomvattend bleek. Het veronderstelt een weelderige vertakking van de
schijnbaar eenvormige wetenschap, die in beknopte overzichten en bandboeken van de literatuurgeschiedenis voorlichting verstrekt over allerlei
schrijvers uit het verleden. De vraag, hoe wij Jacob van Maerlant of
Hieronymus van Alphen het best leren doorgronden, is alleen maar op
dit ogenblik minder urgent, doch hierdoor niet minder ingewikkeld.
Om tot een enigszins overzichtelijk antwoord te geraken, is het wellicht nuttig, eerst de bestaande toegangswegen op kaart te brengen, nadat
we het ding, dat we benaderen willen, de eenvoudige naam laten
behouden van : iemands volledige werk.
Hier is al dadelijk een eerste moeilijkheid, die zich opdringt. Wij
bezitten van Couperus thans in een behoorlijk geordende uitgave twaalf
delen verzamelde werken. Dit is iets anders dan het volledige werk. Het
voornaamste staat er in, tenminste naar de smaak van de hedendaagse
gebruiker. Er zijn evenwel geschriften uit weggelaten, waarvan we zeggen kunnen, dat ze weinig belang vertonen aan de hedendaagse lezer,
maar die toch voor allerlei aspecten van de wetenschap, die ik nu maar
Couperus-kunde noemen zal, een moeilijk bepaalbare waarde opleveren.
Ik bedoel allereerst de gedichten, die in de verzamelde werken zwak
vertegenwoordigd zijn, zodat H. W. van Tricht dit materiaal aanvullen
moest uit de oorspronkelijke vindplaats. Dan ontbreken enkele vertalingen of gedeeltelijke vertalingen, hetzij voorheen in boekvorm uitgegeven,
zoals „De Verzoeking van den H. Antonius" naar Gustave Flaubert
(1896) of „De Tweelingbroeders" naar Plautus (1916), hetzij uitsluitend in tijdschrift gedrukt, zoals het posthuum bekendgemaakt „Kantekleer" (1925), dit was een metrische bewerking van Chanteclair door
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Edmond Rostand, hetzij geheel onuitgegeven, gelijk „Caezar en Kleopatra", vertaald naar Bernard Shaw.
Niet alleen de toegangswegen zijn dus overschaduwd, maar het reisdoel zelf blijft voor een deel in het duister. lemand, die zich voorneemt,
alles over Couperus te weten te komen, bezit op het ogenblik, dat hem
dit plan bekruipt, nog geen vaste voorstelling aangaande de inhoud van
dit „alles". Er zijn meer brieven, dan H. W. van Tricht in Maatstaf
bijeenbracht. Er kunnen uit familiebezit of antiquariaat geheel nieuwe
gegevens te voorschijn komen. De vlotte doxologie van Marc Galle
schreeuwt om vervollediging en vooral om heldere doorlichting, gelijk
iedere lezer bij eerste oogopslag gewaarwordt, zodra hij in De Nieuwe
Taalgids van 1963 (blz. 65-73) het voortreffelijke opstel van Karel
Reijnders doorkijkt, dat ten titel draagt „Couperus, bezien door Van
Deyssel". Een documentatie, die werkelijk alles bijeen brengt, wat als
boekaankondiging of jubileumverslag in kranten en tijdschriften verschenen is tijdens het leven van Louis Couperus, kan misschien de faam
van waardeloosheid bevestigen, die Henri van Booven aan het geheel
van deze schrifturen heeft toegekend, maar toch in die genuanceerde
waardeloosheid nog een vervloeiend ritme laten onderscheiden, dat voor
de literatuursociologie zijn eigen nut zal bewijzen.
Neem aan, dat een student ervoor voelde, alle krantenartikels en
tijdschriftbijdragen te verzamelen, die werden afgedrukt in of kort na
juli 1923, toen Couperus pas gestorven was. Zulk een „Gedenkzuil"
stond dan toch heel wankel in de tijd ! Immers de vraag is niet zozeer,
welke mensen toevallig in juli 1923 aan de kunstredactie van enkele
dagbladen verbonden waren of zich ambtshalve verplicht zagen, aan het
graf of in een tijdschrift dankbare gevoelens jegens Couperus tot uitdrukking te brengen. De vraag is, hoe het stond met de werkelijke
bekendheid van Couperus' werken in zijn sterfjaar.
Uit gegevens, die Van Tricht (blz. 196-197) meer zinspelend dan
verhalend uitlevert, laat zich besluiten, dat Couperus tegen het einde
van zijn leven sympathie verloren had bij zijn toch al beperkte lezerskring, voorzover die hem persoonlijk kende of afging op geruchten
over zijn gedrag. De groep van zijn getrouwen slonk. Dit gebeurde
misschien niet snel genoeg om de schrijver bij zijn sterven tot vergetelheid te doemen, doch in de grillige en wufte samenleving van Den Haag
was het een sociaal feit. Het wend tot heden onvoldoende opgehelderd,
doch het is onmiskenbaar vastgesteld.
Couperus is niet heengegaan op het hoogtepunt van zijn schrijversroem. Doch juist, toen de eigentijdse curve daalde, studeerden aan de
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universiteiten van Amsterdam, Leiden, Utrecht en Groningen de vertegenwoordigers van een generatie, die met heel ander begrip dan zijn
eigen tijdgenoten Couperus zou gaan uitroepen tot de grootste romanschrijver van Nederland.
Het lijkt mij een ernstige tekortkoming in de studie van Marc Galle,
dat hij deze maatschappelijke verschuiving buiten zijn beschouwing
hield. Ze was niet enkel de verschuiving naar een andere generatie of
naar een andere mentaliteit. Ze was een verschuiving naar een andere
maatschappelijke groep. Er behoeft over Couperus tussen 1923 en 1933
niet veel geschreven te zijn in zulke studentenbladen als het Amsterdamse Propria Cures om ze toch door hun stijl en voorstellingswijze tot
getuigenissen te maken van een nieuwe ontvankelijkheid voor de levensvisie, die Couperus beleed.
Een naam, die bij Galle ontbreekt, is die van Mr. Eduard Elias met
het bijpassend pseudoniem Edouard Bouquin. In de dagen, dat Hendrik
Scholte, D. A. M. Binnendijk, Menno ter Braak, H. Marsman hun
vroegste verkenningen ondernamen in het werk van Couperus, mocht
de jeugdige journalist Elias reeds een deskundige in de Couperuswetenschap heten. Hij schreef in verschillende dagbladen voor een
uitgebreid publiek van mensen, die grotendeels lazen voor bun plezier.
Hij droeg zijn bewondering voor Couperus over op een nieuw publiek.
Er kunnen onverantwoorde redenen gelden om de huidige Praetvaer
van Elseviers'Weekblad naar de literaire achterban te dringen : als
propagandist voor de faam van Couperus bleef hij in maatschappelijk
opzicht wellicht de krachtigste voortrekker.
De jongere literatoren kwamen in meerderheid voort uit gezinnen,
waar weinig of geen boeken van Couperus toe doordrongen. Hun
kennismaking met de onhollandse geestesdartelheid van de vaak overmoedige verteller bracht hun een bevrijding uit familiale denkgewoonten
en vooroordelen. Hun leverden de romans van Couperus niet enkel een
geestverruimend wereldbeeld op, waaraan ze als jonge mensen behoefte
gevoelden, doch ook een maatschappijbeschrijving, die hun verbeelding
sterk prikkelde. De samenlevingskringen, door Couperus beschreven,
kenden deze jongeren niet uit eigen ervaring. Zij voelden er zich ook
niet in thuis of door aangetrokken. Te meer genoten ze van de verfijnde
ironie, waarmee de schrijver zijn sujetten bekeek.
Marc Galle scherpte zijn oog voor waarschuwingen tegen Couperus,
als ze voortkwamen uit orthodoxe middens van onderwijzers, predikanten, priesters, huisvaders en kloosterlingen. Hij zet ze bij elkaar en haalt
er zijn schouders voor op. Van Tricht gedraagt zich in dit opzicht iets
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voorzichtiger. Hij beseft, dat de volksmoraal zich niet vanzelf ontwikkelt van afkeer tot aanvaarding. Hij beseft bovendien, dat in Nederland
de moraalmakende gemeente niet uitsluitend uit kerkvolk is samengesteld.
De grondigste bezwaren tegen Couperus waren van maatschappelijke
herkomst. Van Tricht kan ze zelf niet geheel van zich afzetten. Hij
wordt enige malen gehinderd door de laatdunkendheid, waarmee
Couperus zich uitlaten kon over dagloners of misdeelden (blz. 164165). Hierbij geniet hij evenwel, als ongeveer iedere lezer, van de
speelse, hooghartigheid, waarmee Couperus deftige nulliteiten en aristocratische dagdieven leuk in het ootje neemt.
Wie wil bestuderen, hoe een schrijver door tijdgenoot en nageslacht
bekeken werd, komt niet tot houdbare gevolgtrekkingen, als hij het
verschil in maatschappelijke gezichtshoek veronachtzaamt. Met uitzondering misschien van E. du Perron, die de indische samenleving kende,
genoten de jongere lezers van het ongewone, vaak juist in passages,
waar de oudere lezers ergernis hadden genomen aan de pijnlijk preciese
weergave van het gewone. Het maatschappijbeeld van Couperus wordt
beheerst door de wisselvalligheid van elk sociaal aggregaat. Zijn opvatting over decadentie ontwikkelt zich niet tot een geschiedkundig leerstuk. Ze blijft voortkomstig uit een persoonlijke vrees. Met opzet
vermijd ik bier het woord „angst" om geen verbinding aan te brengen
met levenservaringen van andere aard. Hoe het kwam, kan daargelaten
worden, maar Couperus was bang van de maatschappij.
Hij vreesde zowel Naar verstarring als Naar ontbinding. Wat hij
badinerend zijn „anarchisme" noemde, kan in staatsrechtelijke termen
niet beschreven worden. Historisch laat het zich tot heel dichtbij benaderen.
De eerste, die dit ernstig geprobeerd heeft, was Henri van Booven in
zijn bock uit 1933. Dit bock is een pleitrede. Nergens ontveinst het deze
hoofdtrek. Doch aan de meeste bezwaren, waarvan het Couperus ontlast,
nam toen de jongere generatie al lang geen aanstoot meer. Het waren
de grieven van de oudere lezers. Het was de roddel van de tijd- en
standgenoten.
Mensen die nooit jets van Couperus lazen, hadden omstreeks 1933
toch een zekere indruk van hem. Ze kenden zijn figuur als „wee", geparfumeerd, krachteloos-decadent en overdreven-modieus. Deze mistekende figuur plaatste hun verbeelding graag in een omgeving van zoete
weelderigheid, waar de geluiden van de straat niet binnendrongen en
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waar een oosterse geur de gedachte benevelde en verloomde. Tegen de
vorming van dit beeld verzette zich Henri van Booven.
Zonder veel evenwicht samengesteld, deels uit stukken verhaal, deels
uit stukken betoog, werd zijn nauwgezet, doch langdradig geschrift niet
bekoorlijk. Het blijft niettemin voor de Couperuskunde een boek van
belang. Het geeft voorlichting over de werkelijke levensvoering van de
arbeidzame schrijver, die nooit in weelde gebaad heeft en ook het genot
nooit losmaakte van bet gevaar. Wat behaagzieke mooischrijverij leek,
omhulde als weelderig perzikvlees een krachtige, bittere, vruchtbare kern.
Van Booven geloofde dan ook, dat het complete werk van Couperus
voor de nakomelingschap een ernstige levensbeschouwing behelst.
Hij haalde zijn gevolgtrekkingen misschien niet genoeg uit de grondverf, omdat hij ze vaak maken moest uit heel wijdlopige premissen. Van
ieder boek vertelde hij de inhoud na. Hij bracht die naar vermogen in
verband met tijd, plaats en omstandigheden van het ontstaan. Hij wees
op de samenhang met bet voorgaande en het volgende. Om dit klaar
te krijgen moest hij zich vaak herhalen. Doch hij kwam tot een eerste
schets van de levensfilosofie, die uit de onderlinge samenhang van de
verzamelde geschriften inderdaad is op te delver'.
Ofschoon schrijvers van losse boekbeoordelingen soms flitsenderwijze
een grondmotief uit het werk van Couperus scherper hadden belicht
dan Henri van Booven, blijft hij de eerste auteur, die de gevoeligheid
van Couperus in al haar genuanceerdheid overzag als een tragisch
inzicht in het beloop van ons leven. Henri van Booven droeg zijn boek
op aan de weduwe van Couperus. Zij had hem feitelijke gegevens verstrekt, die voor de levensbeschrijving van belang zijn.
Onder de toegangswegen tot het volledige werk van een schrijver
blijft de biografische methode de meest begane. Ze is wellicht de
breedste. Haar nadelen en gevaren werden vaak uitgemeten. Ik onderschat ze werkelijk niet. Ze blijft als wetenschappelijke discipline te
afhankelijk van veel toevalligheden. Een bewaarde briefwisseling krijgt
bewijskracht, waar tegenover verviogen gesprekken geen tegenwicht
leveren kunnen. Tot het ontstaan van een vluchtig boekje kennen we
soms aanleiding en omstandigheden tot op de draad, doch in het
meesterwerk ontgaan ons allerhande verbindingen met de levenswerkelijkheid. De vendutie-cataloog onthoudt ons wat de erfgenamen in
eigendom behielden. Zo kan men doorgaan, de factoren van onbetrouwbaarheid op te stapelen tot er van een mensenleven niets meer overblijft
dan misverstand. Toch vertelt de zoon het leven van zijn vader aan
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zijn kinderen. De biografische methode behoudt bij alle bezwaren en
gevaren het voordeel van haar eenvoudige natuurlijkheid.
Meestal is de oudste levensbeschrijver van een beroemd man een
panegyricus. Voorzover zijn opvolger hem niet klakkeloos naschrijft,
valt hij hem aan en verbetert hij hem. De tweede biograaf is meestal
critischer dan de eerste. De kunst van de levensbeschrijving vraagt zelf
om een biografie. Jan Romein (De Biografie, 1946) en S. Dresden
(De Structuur van de Biografie, 1956) toonden hier in boeken over de
biografische methode het hachelijke gevolg voldoende van aan.
De tweede biograaf werd in dit geval de geoefende dr. H. W.
van Tricht. Dat hij zijn boek toch „een verkenning" noemde, ligt aan
zijn stoutmoedige paging om Couperus op een andere manier te doorgronden dan Henri van Booven in zijn pleitrede gedaan had. Bij
Van Tricht vinden we eerder een requisitoir. Zijn pionierschap voert
ons naar bedekte gronden. Om die te verkennen benut hij andere
middelen dan de voorzichtig toegeruste landmeter. Hij neemt een wetenschap van het verborgene te baat, de psychiatrie.
De oudste broer van Louis Couperus was sedert 1883 geestesziek. In
enkele boeken van Couperus nadert de beschreven weemoed dicht aan
een ernstige gemoedsstoornis. Reeds bij Eline Vere overschrijdt ze die
grens. De kwaal is endogeen. Van dit gezichtspunt uit kan ook de vrees
voor het maatschappelijk bestel bekeken warden. Van Tricht zoekt er
een oorzaak voor in de homofiele neigingen, die bij Couperus waargenomen zijn. Van Booven had hier niet geheel over gezwegen in het
boek, dat hij opdroeg aan Elisabeth Couperus, geboren Baud. Zijn
eerbied jegens de weduwe, misschien ook zijn schroom jegens het
publiek van 1933, weerhield hem echter van iedere ontginning op dit
gebied, waarvan Van Tricht nu een gevaarlijke verkenning waagde.
Iedere levensbeschrijving veronderstelt een zekere menskundige doorpeiling van het gemoedsleven. Hier is intuitie bij nodig en intuitie blijft
feilbaar. Op 13 oktober 1902 overleed de vader van Couperus. Juist
rand die datum ligt bij deze schrijver een periode van verbazende
scheppingsvruchtbaarheid. Ze begint in 1900 met De Stille Kracht en
houdt aan tot 1906, als Aan den W/eg der Vreugde wordt geschreven.
Voor de verlokking om deze productiviteit in verbinding te brengen met
het sterfgeval van de vader, bezweek Van Tricht misschien even lichtvaardig als J. Melles voor de zucht om Vondels gemoedsveranderingen
na 1637 toe te schrijven aan een bevrijdingsgevoel bij de dood van zijn
moeder. Zo ontstond in deze vruchtbaarheidskern van zes jaren een
schema van samenhang tussen de boeken uit die tijd. Van Tricht ander169

scheidt drie romans van afrekening en drie romans van bevrijding. Uit
dit onderscheid straalt nu door heel het werk een eigenaardig licht, dat
de verborgenheden van het gemoed met wisselende helderheid beschijnt. Zien we genoeg bij dit licht ? Zien we te weinig ? Zien we te
veel ?
Er is in het volledige werk van Couperus een nog compacter vruchtbaarheidskern. Tussen 1916 en 1919 schreef hij in drie jaren tijds zes
boeken en een massa krantenartikelen. Wat zou er gebeurd zijn, indien
Van Tricht niet de middelste vruchtbaarheidskern, doch deze laatste als
lichtbron had gekozen ? Met de eerste, die tussen 1889 en 1895 ligt,
was misschien minder te ondernemen. De verheffing van de dood van
de vader tot het centrale levensfeit in het bestaan van een man, die zich
al jaren lang uit het geboortegezin had losgemaakt en van wie we weinig
of geen rechtstreekse getuigenissen bezitten, dat hij jegens zijn vader
een zekere schuwheid uit de jeugd bleef overhouden, is psychologisch
misschien een knappe vondst. Zij is historisch niet voldoende te rechtvaardigen. Zij is ook niet geheel aannemelijk gemaakt.
Detailkritiek zal ik op de knappe pioniersarbeid van H. W. van
Tricht niet uitbrengen. Het gaat niet over kleine hindernissen op het
veld van onderzoek, maar over de begaanbaarheid van het pad erdoorheen. Dr. H. W. van Tricht, die in 1934 promoveerde op een doordachte
levensbeschrijving van Frederik van Eeden, en in 1951 bekroond werd
wegens een biografie van Pieter Corneliszoon Hooft, zag zich na 1960
heftig omstreden als verklaarder van de samenhang tussen leven en
werk van Louis Couperus. Niemand is hem volledig bijgevallen. Ook ik
doe dit niet. De toegangsweg, door hem het eerst betreden, bleek voor
navolging toch niet betrouwbaar genoeg. Toch zal de volgende 'evensbeschrijver deze weg niet kunnen ontwijken. Hij zal hem oversteken en
misschien gedeeltelijk begaan, tot hij een veilig zijpad kan inslaan.
Lopen er veilige zijpaden door het levensgebied van een groot schrijver ? Betrouwbaar lijkt het voorzichtig stilistisch taalonderzoek. Op
Couperus werd het toegepast, voor wat de zinsbouw betreft, door G. S.
Overdiep in de eerste jaargang van Onze Taaltuin (1932, blz. 3-8 ; Verz.
Opst. dl 2, blz. 70-74) en door M. C. van den Toorn (Nw.Tg. LI, 312322) ; voor wat de woordkeuze aangaat door K. Reijnders (Nw.Tg. LIII,
10-20). Hun doel is niet de becijfering van ongewoonheden in het taalgebruik. Zij willen doorstoten tot de taalhouding. De overzichtelijke
resultaten van hun onderzoek leverden enkele twistpunten op over het
onderscheid tussen gallicismen en indicismen of over ontlening en
vinding. Hier bovenuit erkennen zij de behoefte aan vergelijkend-stilisti170

sche studies, want het persoonlijk geesteseigendom van Couperus ligt
geborgen in verzamelkoffers met opschriften als „impressionisme",
„individualisme", „symbolisme", „distinctiedrang" en „aanstellerij". Ik
ga niet in op de menskundige gronden van zijn hartstocht voor den
salon en het lunch, want hij belijdt die vurig in een brief van 7 oktober
1900, toen ik nog geboren moest worden. Wel acht ik deze felle passie
kenmerkend voor de taalhouding.
Het crenologisch onderzoek houdt zich met ondergane invloeden
bezig, het doxologisch onderzoek met uitgeoefende invloeden. Ook
deze onderzoekingen zijn toegepast. Voor de klassieke invloeden mag
de enquete afdoend heten na de opsporingen van dr. K. W. E.
Strootman (De Amsterdammer, 25 maart 1906) en prof. W. E. J. Kuiper
(Nieuwe Gids, april 1917).
Ze werden bevestigd door prof. dr. B. N. Telders, die als familielid
de klassieke boekenschat van Couperus bij erflating kreeg. Engelse,
franse, duitse, italiaanse boeken raadpleegde Couperus onophoudelijk ;
hij las Tolstoj al in vertaling voor hij Eline Vere schreef. Doch de
dissertatie van Th. Bogaerts, Jr. over de engelse invloeden is niet in
druk verschenen en die van Rudolf Jans over Tolstoj in Nederland
(1952) behandelt Couperus wat achteloos. Over de franse invloeden
bestaat veel, maar niets volledigs. Hoe kan dit ook ?
De thematische toegangsweg is een amicaal strijdpunt geworden tussen G. Stuiveling en mij
De structuuranalytische heeft haar omslachtigheid tegen. Bovendien
is het voltooide kunstwerk eeuwig voltooibaar
Conclusie : wij hebben veel toegangswegen bewandeld, waarop ons
knappe gidsen waren voorgegaan
Bereikten wij de kern ?
Neen
maar wij leerden, dat het onderzoek op gang is.
zal het volhouden
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„UNE GOUTTE D'ESSENCE
DANS UNE LARME DE CRYSTAL”
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Wenn ich mich still auf deinen Wellen wiege
Die kehren wie die Blumen eines Kranzes Kloos
So unermeszlich ist die Macht der Dichtung
Dasz sie die Sterne laszt in Wirbel kreisen
Und fallen in harmonischer Vernichtung - Moritz Graf Strachwitz
Ihr die ihr schwatzt von Winkeln, Polygonen
Und regelrechten Parallelogrammen-....
Wann naht dem Reich der SchOnheit des Messias
Drin der Philister toot im Tempelbrande
Und heult im schmutzigen Gallimathias ?
Allein von deinem Mund den Tod empfangen
Und zu verwehn in deines Athems Wogen
Wie es der Kerse j ene Nacht ergangen
Die scheue Muse ward zur Amaze
Das Brautlied singt vor Siegen oder Sterben
Brautfackeln sind entblOszte Flammenschwerter
...... rich von Paulus' Frieden umgeben sieht
Will kecklich durch die Welt allein gehn
Mit meiner Lieb' and meinem Hasz
ich selbst in kiinstlichen Sonetten
So
In sprachgewandter Masze kiihnem Stolze
Das Beste was Gefiihl mir gabe, reimen ; GOthe
Dich selbst Gewaltiger, den ich noch vor Jahren
Mein tiefes Wesen witzig sah verneinen
Dich selbst nun zahl' ich heute zu den Meinen
Une idee dans un sonnet, c'est une goute d' essence dans une larme
de crystal
S. Beuve

(links onder)

(rechts onder)

27. Sully Prudhomme Sainte Beuve

28. Deschamps.lyre antique

Baudelaire

29. Que Chenier reveille si fraiche
et donc
30. s'echappa sanglant de ses mains

(rechts boven, in vertikale stand ten opzichte van het nevenstaande)
31. le château du souvenir 55
32. Tous qu' un abandon Stendhal
33. ( ?) eats „love's labour's lost"
34. Et Fritz explique a Cidalise
35. Le Walpurgisnacht de Faust
(schuin daaronder)
36. de wind bewoelt de golven
bolt
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Als onderdeel van de verzameling dr. Willem Kloos bevindt zich in de
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag in de collectie-Perk een handschrift
van Jacques Perk, dat de signatuur 69 F 5 draagt. Het is een los vel geruit
papier, formaat schoolschrift, aan een zijde beschreven met 26 volledige
dichtregels en enige losse woordgroeperingen. Gemakshalve is het blad
hierbij afgedrukt en nog eens in gedrukte vorm per regel en brokstuk
genummerd. Op te merken valt dat de dichtregels geen opschrift dragen
noch datering, dat er geen Nederlandse dichtregels tussen staan en dat
de Duitse in twee soorten schrift zijn neergeschreven : het Gotische en
het normale Europese. Twijfel of dit Perks handschrift is, behoeft
niet te bestaan. Treffend is dat Perk dit blad papier, waarop geen eigen
dichtwerk is vastgelegd, altijd heeft bewaard, dat Kloos het daarna
(hoe ?) in zijn bezit heeft gekregen, dat hij het vervolgens meer dan
57 jaar heeft bewaard en dat hij het behoud ervan veilig heeft gesteld
door het aan een openbare bibliotheek te legateren. Hierin ligt voor mij
een aanwijzing dat dit velletje papier, dat niets origineels bevat en er
vrij onooglijk uitziet, toch zekere innerlijke waarde moet bezitten. Teneinde enig licht te kunnen werpen op het wat raadselachtige geschrift
heb ik een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de door Perk
genoteerde teksten, waarbij ik in de meeste gevallen geholpen werd door
de namen van de geciteerde auteurs, die meestal verkort en slechts in
een geval, al te nadrukkelijk voluit als Willem Kloos aangekondigd,
worden aangegeven. Het resultaat van mijn bevindingen laat ik hieronder
volgen, telkens voor 2 of 3 regels tezamen.
regels

1 en 2

Deze regels vormen de aanvang van een door Kloos geschreveri sonnet,
dat, al of niet voorzien van het opschrift An das Sonnett, in de verschillende drukken van zijn pazie steeds heeft gediend als inleidingszang op zijn eerste Duitse sonnetten. Perk heeft de moeite genomen deze
beide regels, in tegenstelling tot alle volgende, in bet destijds voor het
Duits gebruikelijke Gotische schrift op te schrijven : zijn voorbeeld
moet zijn geweest een met Gotische letters geschreven origineel van
Kloos, dat niemand toen nog ooit had kunnen zien. De gedrukte tekst
van An das Sonnett, in augustus 1881 in bet tijdschrift Astrea verschenen, kan Perk nog wel gekend hebben de tekst is daar echter in het
normale lettertype afgedrukt.
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regels 3, 4 en 5
Dank zij de vermelding van de naam Moritz Graf Strachwitz (18221847) was het terugvinden van deze regels mogelijk. Werk van deze
dichter, die bier te lande nooit zeer bekend geweest is, is in 1877 verschenen onder de titel Siimtliche Lieder und Balladen. Kloos, getrouw
bezoeker van het Amsterdamse Leesmuseum, moet deze uitgave niet
lang daarna in handen hebben gekregen ; hij moet er ook goed in thuis
geraakt zijn. De bier geciteerde regels zijn gelicht uit sonnet 3 (regels 9,
10 en 11) van de sonnetten Reime aus Stiden und Osten, beginnende met
de regel : Nun sieh, Du Zaub'rin, Deines Winkes Schalten...1.
regels 6, 7 en 8
Deze zijn terug te vinden in het tweede van de groep sonnetten, getiteld
Bei Platens Tod, welk deel uitmaakt van de Reime hiervoorgenoemd.
Het citaat dient te worden aangevuld met de beide dichtregels uit
hetzelfde gedicht :
Die 1hr berechnet des Gedankens Flammen
Nach mathematischen Dimensionen (p. 82, regel 1 en 2)

regels 8, 9 en 10
Tussen regel 9 en 10 staat bij Strachwitz de regel : Drin die Gemeinheit
prahlt mit ihrer Schande. Het geheel is afkomstig uit het 7e van de
sonnetten, deel uitmakende van de Reime (p. 81).
regels 11, 12 en 13
Dit citaat is ontleend aan terzine 4, opgenomen in diezelfde Reime
(1). 77) .
regels 14, 15 en 16
Deze regels kan men terugvinden aan het begin en aan het slot van de
Prolog (p. 1, r. 15 en 16) van Vermischte Gedichte, voorkomend onder
de Lieder eines Erwachenden. Overigens is deze Prolog geen sonnet. De
blijkbaar haastig overschrijvende of uit het gehoor noterende Perk
schreef „Amaze" inplaats van „Amazone", het door Strachwitz gebruikte woord.
1 Alle aanhalingen, ontleend aan het werk van STRACHWITZ, zijn te vinden in de publikatie : Siimtliche Lieder tied Balladen ; ed. H. M. Elster, Berlin, 1912.
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regel 17
Deze regel heb ik bij Strachwitz niet terug kunnen vinden. Bij andere
Duitse sonnettendichters ernaar zoeken leek me een naald in een hooiberg trachten te vinden ; misschien maakt A. W. Schlegel nog een kans.
regels 18 en 19
Deze regels zijn weer afkomstig nit de Vermischte Gedichte van Strachwitz : ze komen voor in het Feierlicher Protest.
1k laat hier nu een van de geplunderde gedichten van Strachwitz volledig
volgen, niet alleen om de lezer een denkbeeld te geven van zijn dichtvermogen, maar ook om erop te kunnen wijzen, hoezeer Kloos al heel
jong met gebruikmaking van een hem bekend dichtstuk tot een eigen
werkstuk in dezelfde vorm kon komen, te weten het genoemde gedicht
An das Sonett.
AN DAS SONETT
Ich mag mich gem auf Deinen Wellen wiegen,
Die auf und nieder sich melodisch drehen ;
Ich mag mich gern in Deinen Masz ergehen,
Drin Kunst und Kraft sich wechselnd uberfliegen.
Denn, wer die Form gelernt hat zu besiegen,
Dem wird ihr Zauber gern zu willen stehen ;
Wer einmal nur den Leu'n ins Aug gesehen,
Dem wird er willig sich zu Fiiszen schmiegen.
Drum ziirnt mir nicht, wenn mich der Kiang begeistert,
Der leicht dahinschwebt, kunstgerecht und kunstvoll :
Der ist ein Meister, der die Form bemeistert.
Der Rasende, der, wilder Dichterbrunst voll,
Den Stoff mit rohen MOrtel iiberkleistert,
Ihm sind die Pieriden nimmer gunstvoll.
Uit : Snrntliche Lieder und Balladen, ed. H. M. Elster ; Berlin, 1912

De overeenkomst is bescheiden van omvang maar wel sprekend : staat
er bij Strachwitz : Ich mag mich gern auf Deinen Wellen wiegen, bij
Kloos beet het : 'Wenn ich mich still auf deinen TVellen wiege. Ook is er
een minimaal verschil in de opschriften van beide sonnetten ; bij Strachwitz : An das Sonett, bij Kloos : An das Sonnett. Deze overeenkomst kan
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naar mijn mening bezwaarlijk op toeval berusten en helpt in ieder geval
de uiterste datum van ontstaan van het sonnet van Kloos bepalen : in of
niet lang na 1877, toen Strachwitz hier te lande bekendheid verkreeg.
Ik keer nu terug naar de lappendeken en kom bij de regels 20, 21, 22.
Deze vormen de regels 9, 10 en 11 van het bekende sonnet van Goethe :
„Sick in erneuten Kunstgebrauch zu iiben, Ist heil'ge Pflicht..." De
mede daarin voorkomende regels : „Denn eben die Beschrankung last
sich lieben, Wenn sich die Geister gar gewaltig regen..." hebben Perk
later voor ogen gestaan, toen hij in zijn opdracht Aan de Sonnetten
schreef : „Beperking moet vernuft en vinding wetten ; Tot heerschen is,
wie zich beheerscht, bij machte ; ..."

regels 23 tot en met 25
Na de kanttekening „GOthe" bij regel 22 volgen in 23 tot en met 25
geen ontleningen meer aan diens poèzie. Wel is hij er het onderwerp
van : met de „Gewaltige" toch wordt Goethe zelf bedoeld. De maker
van deze regels 23 tot en met 25 bleek te zijn August von Platen, die
overigens in het handschrift niet aangeduid wordt. Ze komen voor in
zijn gedicht : Das Sonett an Goethe.

DAS SONETT AN GOETHE
Dich selbst, Gewalt' ger, den ich noch vor Jahren
Mein tiefes Wesen witzig sah verneinen,
Dich selbst nun ziihl ich heute zu den Meinen,

Zu denen, welche meine Gunst erfahren.
Denn wer durchdrungen ist vom innig W/ahren,
Dem musz die Form sich unbewuszt vereinen,
Und was dem Stumper mag geliihrlich scheinen,
Das musz den Meister gottlich offenbaren.
Wem Kraft und Fiille tief im Busen keimen,
Das Wort beherrscht er mit gerechtem Stolze,
Bewegt sich leicht, wenn auch in schweren Reimen.
Er schneidet sich des Liedes flficht' ge Bolze
Gewandt und sicker, ohne je zu leimen,
Und was er fertigt, ist aus ganzem Holze.
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regels 26, 27, 28, 29 en 30
Dank zij de vermelding van de naam van Sainte Beuve achter het citaat
behoefde ik niet meet te doen dan het ceuvre van deze auteur door te
zien, hetwelk overigens omvangrijk genoeg is. Ik vond de aangehaalde
formulering terug in de volgende passages van diens Vie, pogsies et
pensees de Joseph Delorme onder Pensges XI:
„Tel filet d'idee poetique qui chez Andre Chenier decoulerait en elegie, on
chez Lamartine s'epancherait en meditation et finirait par devenir fleuve ou lac,
se congele aussitOt chez moi et se cristallise en sonnet ; c'est un malheur, et je
m'y resigne. — Une idee dans un sonnet, c'est une goutte d'essence dans une
larme de cristal."

(Perk noteerde per abuis „crystal") Links onder deze treffende uitspraak van Sainte Beuve (1804-1869) staan dan in regel 27 behalve diens
eigen naam nog die van Sully Prud'homme en die van Baudelaire genoteerd en rechtsonder nog enkele brokstukken tekst, die aanvankelijk
duister bleven. Geboeid door de Pensges van Sainte Beuve ben ik deze
toen van voren af aan begonnen te lezen : ik was zo gelukkig ook deze
fragmenten terug te vinden onder Pensges IV, waar te lezen staat :
„Emile Deschamps, dans une epitre a son ami Alfred de Vigny, lui parle de
cette lyre antique, que Chenier reveille si fraiche, et dont l'ivoire s'echappa
sanglant de ses mains."

Het zou te ver voeren bier nader in te gaan op de achtergronden van
deze Pensees ; de belangstellende lezer kan er alles over vinden in de
uitgave van Gerald-Antoine Sainte Beuve, Vie, poesie et pensees de
Joseph Delorme (Paris, 1956). Sainte Beuve beschouwde zichzelf als de
restaurateur van het sonnet in Frankrijk ; voor velen nu misschien een
nieuw facet van een auteur die zich slechts als criticus blijvende roem
verwierf. Ook zijn vriend Emile Deschamps, bier sprekend ingevoerd,
was dichter van sonnetten. Voor Andre Chenier, wiens literair devies
was : Sur des pensees nouveaux faisons des vers antiques, hadden deze
jongeren van toen blijkbaar weinig waardering, hoewel ook hij sonnetten
schreef. Maar soms verkoelt zijn idee in een elegie, de elegie die Perk
nog in 1878 verdedigd had.
Volledigheidshalve meen ik in dit verband te moeten opnemen een
sonnet van Sainte Beuve over het sonnet, voornamelijk over zijn beoefenaars, dat Perk wel gekend zal hebben :
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Ne ris point des Sonnets, 45 critique moqueur :
Par amour autrefois en fit le grand Shakespeare ;
C'est sur ce luth heureux que Petrarque soupire,
Et que le Tasse aux fers soulage un peu son coeur ;
Camoens de son exil abrege la longueur,
Car it chante en sonnets l'amour et son empire ;
Dante aime cette fleur de myrte et la respire,
Et la mele au cypres qui ceint son front vainqueur
Spencer, s'en revenant de l'ile des feeries,
Exhale en longs sonnets ses tristesses cheries ;
Milton, chantant les siens, ranimait son regard ;
Mai, je veux rajeunir le doux sonnet en France ;
Du Bellay, le premier, l'apporta de Florence,
Et Ion en sait plus d'un de notre vieux Ronsard.
1mite de Wordsworth

regels 31 tot en met 36
Hieraan heb ik niets toe te voegen er zitten voor mij te weinig aanwijzingen voor nader onderzoek in.
Terugziende op de aantekeningen van Perk mag men vaststellen, dat
hier bijeengegaard zijn regels uit sonnetten, dat die sonnetten afkomstig
zijn van typische sonnettendichters (uitgezonderd Goethe) en dat ze
toegang geven tot de geschiedenis van het sonnet dan wel tot beschouwingen over de eigen aard van het sonnet. Het is geen poetisch manifest,
maar het behelst, summier, een rijkdom aan gegevens over het klinkdicht.
Voor Perk moeten deze door zulke superieure voorgangers verstrekte
exempelen toen even zovele openbaringen zijn geweest. De vraag mag
gesteld worden, wanneer deze openbaringen zich aan hem hebben voorgedaan en daarmee samenhangend, langs welke weg. Ter beantwoording
van de eerste vraag diene het volgende.
Overziet men de poezie van Jacques Perk, voorkomende in de Verzamelde Gedichten, Proeven in Dicht en Ondicht en Brieven en Documented 2, met het doel vast te stellen in welke perioden van zijn leven
deze dichter al of niet sonnetten heeft geschreven, dan blijken er drie
tijdvakken te onderscheiden :
2 Bedoeld is de editie STUIVELING, Amsterdam, 1957/1959. Alle hier volgende aanhalingen uit gedichten en brieven van Perk zijn aan deze publikatie ontleend.
3 Zie STUIVELING, Brieven en documenten, p. 84.
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1. de periode lopende van 1875 tot de zomer van 1879, waarin op een
vrij groot aantal gedichten slechts 4 sonnetten te vinden zijn, t.w. :
Sonnette aan Marie (lente 1878), Aan E. D. Samson (mei 1878),
Klinkdicht aan H.M. de Koningin der Nederlanden (1879, januari)
en Klinkdicht aan post van den Vondelen (5 februari 1879). Het zijn,
op het voorbeeld van Hooft en Vondel, bijna steeds alexandrijnen.
2. de periode lopende van juli 1879 tot het najaar van 1880, waarin hij
vrijwel uitsluitend sonnetten heeft geschreven en met een enkele
uitzondering niet meer met gebruikmaking van de alexandrijn. Hij
prefereert nu de vijfvoetige jambe boven de zesvoetige. In deze
periode zijn dan nog weer twee tijdvakken van grote produktie aan
te wijzen : het eerste van half juli 1879 tot december 1879 met een
totaal van 112 sonnetten, het tweede dat de zomermaanden van 1880
bestrijkt met 34 sonnetten.
3. de periode van september 1880 tot september 1881, waarin Perk maar
weinig poezie heeft geschreven, slechts enkele sonnetten, doch twee
belangrijke dichtstukken in vrije versvormen : De Schim van P. C.
Hooft en Iris.
Het zijn geen scherp van elkaar afgescheiden perioden. Dat is vooral
goed te zien bij de produktie van de maanden juni en juli 1879. Nadat
Perk zich blijkbaar al bezonnen heeft op het gebruik van bet sonnet en
er midden juli een heeft geschreven voor Xavier de Reux, draagt hij in
diezelfde tijd twee gedichten op aan Mathilde Thomas (Serenade en
Liedje), die niet de sonnetvorm bezitten, dit in tegenstelling tot de
volgende voor haar bestemde poezie. Blijkbaar was de dichter nog niet
geheel losgekomen van zijn dichterlijk verleden. Hetzelfde verschijnsel
doet zich voor bij de overgang van de 2e naar de 3e periode, maar dan
is het sonnet de verliezer.
Beziet men na deze indeling nu de voorhanden zijnde uitspraken over
zijn voorkeur voor en toepassing van bepaalde versvormen, dan blijkt
er voor de eerste periode slechts een verdediging te zijn van een elegie,
Willem Barentsz. geheten, van 11 maart 1878. Een volgende uitspraak
over verstechniek is pas van 21 mei 1879. Sprekende over zijn poezie
van de laatste maanden („al deze dingen zijn ontstaan in '79") getuigt
hij tegenover Ch. van Deventer : „Ik schrijf nu dat minnedicht op, dat
me 't meest den geest dunkt uit te drukken van die in wording, en ook
een type van den vorm levert. Zooveel mogelijk dithyrambe, zooveel
mogelijk trippelmaat". Vermoedelijk is bier bedoeld het gedicht Gouden
Lokken, dat inderdaad „een lofzang in onregelmatige versmaat" mag
heten.
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Het voorjaar van '79, zo stelt hij later vast (aan F. Smit Kleine,
19.2.'80), deed verscheidene nieuwe plannen bij hem oprijzen, waaronder
er een was „dat mij zeer aantrok en dat ik in den zomer van 't zelfde
jaar ten uitvoer bracht. Ik schreef namelijk een zwerm sonnetten, die
met elkander in verband stonden een zeer goede oefening in de verstechniek – en koos er de honderd best geslaagden uit". Op 23 september
is er in een brief aan C. Vosmaer sprake van een kleine hoeveelheid
reissonnetten, waarvan Vosmaer er enkele toegezonden krijgt. Op diezelfde dag wordt Jan ten Brink een zestal „verliefde sonnetten" aangeboden, met de mededeling dat dit zestal deel uitmaakt „van een zekere
hoeveelheid dergelijke klinkdichten door mij dezen zomer in de Ardennen vervaardigd". Dat moet dan gebeurd zijn tijdens een vakantiereis, die
geduurd heeft van ongeveer 6 juli tot ongeveer 20 juli 1879. „Buitendien,
zo schrijft hij Ten Brink, „heb ik mij ook (aan) andere genres van
sonnetten gewaagd". Later blijkt, dat hij er in augustus veel aan gedaan
heeft (er ontstonden toen 30), doch in september, viak voor zijn
admissie-examen, niets.
Kort daarop, 5 oktober, bericht hij aan Van Deventer : „Mijn sonnetten schrijden langzaam voorwaarts. Ik moet er echter veel voor
studeeren, naar vorm zoowel als naar zuiver poetischen inhoud".
Hij moet er echter in oktober en november wel weer hard aan hebben
gewerkt. \Want op 25 november althans weet hij Van Deventer te
melden : „Toen jij hier waart (eind augustus begin september p. 197,
M.) las ik je twee of drie voor van het eerste twintigtal. Sindsdien zijn
zij aangegroeid tot honderd en hebben zich zóó om een hoofdgedachte
gegroept dat het een soort epos werd. Van de week moet ik nog drie
sonnetten als epiloog maken evenals ik er drie als proloog aan de
honderd heb toegevoegd, dan bier en daar nog wat tinten en toetsen en
dan zoek ik een uitgever voor : Ten Ideaal', Sonnettenkrans van Jacques
Perk".
In een brief aan Vosmaer van 2 januari 1880 stelt Perk vast dat hij
„den sonnetvorm koos omdat ik meende, dat het denkbeeld dat ik had,
kunstig moest worden uitgedrukt en geen moeite mij te veel mocht zijn....
Voor den sonnettenvorm bestudeerde ik de Duitschen van Goethe, Heine,
Platen, Riickert, KOrner en in Duitsche vertaling die van Petrarca en
Mickiewicz en de Franschen van de Musset...".
Tot zover Perks eigen uitspraken over het gebruik van de sonnetvorm
en de voortgang van zijn dichterlijke arbeid in het voor hem zo belangrijke jaar 1879.
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Terugkomend op die dichterlijke ontwikkeling van Perk is het, dunkt
me, niet vermetel aan de hand van deze gegevens vast te stellen, dat het
annonceren van zijn belangstelling voor de sonnetvorm en de praktische
beoefening daarvan bij Perk synchroon lopen. Dat er tussen deze vrij
plotseling opgekomen interesse voor het sonnet in deze niet-alexandrinische vorm en het ontstaan van de eerste sonnetten enige tijd verstreken
is, is niet verwonderlijk. Het gaat om de groei van een nieuwe loot die
heel geleidelijk de voile wasdom zal bereiken. Dat de oude loot, die van
het vrije vers, soms ook nog uitloopt, is al evenmin vreemd. De onderscheidene door de dichter bezongen onderwerpen vragen elk bun eigen
vormgeving.
Wanneer Perks aandacht voor de sonnetvorm opdaagt, geeft het handschriftje niet aan. Een mogelijkheid tot dateren schuilt misschien in de
eigennaam Fritz, voorkomende rechts boven de bladspiegel deze eigennaam, niet veel voorkomende in literaire geschriften, zou terug kunnen
wijzen op het toneelstuk L' Ami Fritz, dat begin mei 1879 in het Grand
Theatre te Amsterdam enkele malen werd vertoond 4, en dat toneelliefhebbers als de Perkjes zeker hebben gezien of willen zien. Hoewel een
zwak bewijs, is het feit van de aanhaling op het handschrift niet in
strijd met de gegevens, voorkomend in Perks brieven, waaruit mag worden geconcludeerd dat „voorjaar 1879" een geschikte datering is voor
Perks bekering tot het sonnet.
Belangrijker nog dan een precieze datering is het antwoord op de
vraag, of Perk deze citaten zonder dan wel met behulp van derden heeft
genoteerd. 1k geloof niet dat het voor Perk, ofschoon bepaald niet verstoken van kennis, inzicht en belangstelling, om een citatenverzameling
te doen is geweest als bijeengebracht op dit handschrift. Hij zou meer
boek- en tijdschriftpublikaties hebben moeten raadplegen dan zijn korte
leven hem zou kunnen toestaan. Ook ontbrak het in zijn tijd aan samenvattende studies over het sonnet, die hem de neergeschreven citaten
hadden kunnen leveren.
Een beter uitgangspunt lijkt de andere mogelijkheid te bieden, n.l. die
van de bijstand van een leidsman. Hierbij vallen dan weer twee varianten
te onderscheiden : de leidsman verschaft hem de benodigde literatuur of
handschrift(en) dan wel dicteert passages, die hem, docent, eerder hebben getroffen. Beide gevallen hebben zich bier, dunkt me, voorgedaan.
Dictaat : want anders zouden er geen schrijffouten zijn gemaakt. Over4 De data van de opvoeringen van dit toneelstuk te Amsterdam mocht ik ontvangen
van de heer E. Alexander, directeur van het Toneelmuseum aldaar ik bedank hem graag
voor zijn gewaardeerde hulp.
182

schrijven : anders zou Perk niet in een geval, dat van het Kloos-citaat,
het Gotische schrift hebben behouden. Wat er ook van zij, er was een
leidsman, een kenner van het sonnet en van zijn beoefenaars. Staande
voor de vraag, wie deze deskundige letterkundige is geweest, blijken er
niet veel keuzemogelijkheden te bestaan. Onder de oudere literaire tijdgenoten bestond weinig belangstelling voor de sonnetvorm : slechts de
alexandrijn kende, van oudsher, aanhangers. Onder de literatuur-historici
waren er maar weinigen die bijzondere kennis van het sonnet ten toon
wisten te spreiden. Een van hen was dr. Willem Doorenbos (1820-1906) : zijn interesse ging echter minder uit naar buitenlandse klinkdichters dan naar de 17e eeuwse Hollandse als P. C. Hooft en Joost
van den Vondel, ook was Doorenbos gekant tegen Sainte Beuve 5 . Dezen
nu ontbreken juist in het Perkse citatengroepje. Wel had Doorenbos
blijkens een brief van 17 december 1879 aan Vosmaer „van hem [Kloos]
zeer flinke Hollandsche en Duitsche verzen gelezen", maar dat kan toch
niet betekenen dat Doorenbos er afschriften van in bezit had.
Onbekendheid met de op het handschrift voorkomende oudste poèzie
van Kloos moet ook de reden zijn dat Allard Pierson, die als hoogleraar
overigens veel aandacht aan buitenlandse letterkunde besteedde, bier niet
als leidsman van Perk kan zijn opgetreden.
De leidsman moet dan ook niet worden gezocht onder de ouderen,
maar onder de jongeren, de generatiegenoten van Perk, voorzover die
zich al dichterlijk roerden. Onder hen was er een, die zijn jaargenoten
– en daartoe behoorde Jacques Perk – ver vooruit was : Willem Kloos.
Met hem was Perk trouwens al sedert 1876 bekend, wat Kloos om
onbegrijpelijke redenen steeds heeft trachten te maskeren door de datum
van eerste kennismaking te verschuiven, hetzij naar 1879 dan wel naar
1880, door een onbestaanbare plaats van ontmoeting aan te geven en
door het schetsen van een geveinsde verbazing, die hem zou hebben
overvallen bij het horen van de naam Perk.
In een brief van 29 november 1881 aan Carel Vosmaer beet het :
„Onze kennismaking dateert eerst van 15 mei 1880, onze intimiteit
tenminste". Aan deze halve waarheid heeft men niet veel. Kloos heeft
daar in ander verband nog aan toegevoegd dat de ontmoeting plaats
vond op het kruispunt van twee Amsterdamse straten, een exactheid die
teniet wordt gedaan door de omstandigheid dat die straten met elkaar
geen kruising maken.
In de door dr. K. H. de Raaf geschreven biografie van Kloos komt
de mededeling voor, dat de kennismaking plaats vond „in 1879, het jaar
5 Zie hierover dr. C. L. G. APELDOORN, Dr. Willem Doorenbos ; 1946, p. 252.
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van zijn geslaagd toelatingsexamen voor de universiteit". In de Mannen
van Tachtig aan het woord vertelt Kloos aan d'Oliveira met veel omhaal
van woorden, hoe de conversatie tussen Perk en hem verliep : van Perks
zijde openhartig, van die van Kloos vol voorgewende onwetendheid
over Perk. Het jaar 1879 behoeft nog niet dat van de uiterste mogelijkheid te zijn. Om het juiste jaartal te vinden, zij het bij benadering, zal
men in beider levensgeschiedenis moeten teruggaan.
Ze betraden beiden als 13-jarigen in 1872 de h.b.s. aan de Keizersgracht te Amsterdam, zaten niet in dezelfde klas, maar waren wel
beiden lid van de literaire schoolclub „Kennis Ons Doer. Het schoolbezoek duurde voor beiden tot in 1877, een feit dat wel niet bewezen
behoeft te worden. Dat van het lidmaatschap van de schoolclub echter
wel. Voor Willem is dat makkelijk te doen, dank zij teksten van zijn
hand, door een medelid bewaard (papieren-Lind). Kloos heeft dit lidmaatschap nooit verzwegen, Perk daarentegen wel. Echter blijkt diens
lidmaatschap uit een brief van ds. M. A. Perk aan Jos. Alberdingk Thym
van 14 november 1876 : daarin wordt Thym gevraagd zijn oordeel te
geven over enige schetsen, die hij (di. Jacques) heeft opgesteld „voor
een voordracht in een kransje, met eenige zijner kornuiten".
Binnen deze krans of club met een zo gericht doel moeten Jacques en
Willem elkaar toch hebben leren kennen : dit hoeft nog niet tot vriendschap te hebben geleid. In 1879 of 1880 kunnen ze dus onmogelijk
vreemden voor elkaar geweest zijn. Het was in ieder geval de hernieuwing van een contact. Mogelijk is er nadat ze de school hadden verlaten en daarmee de club, een verflauwing in de omgang opgetreden.
Het is zelfs mogelijk dat er in de kameraadschappelijke omgang gapingen zijn ontstaan van kortere of langere duur. Het waren gecompliceerde
karakters, zodat botsingen en vervolgens verwijderingen niet tot de onmogelijkheden behoefden te behoren. De gemeenschappelijke belangstelling voor de (beoefening van de) dichtkunst kon zulke afgronden
echter weer overbruggen. Dat er dan weer toenadering kon ontstaan, is
dan ook volstrekt niet vreemd. In die tussentijd hadden ze, op eigen
gelegenheid, weer een stuk ontwikkeling doorgemaakt. De geestelijke
groei van Kloos ging echter veel sneller dan die van Perk. Deze
twintigjarige bezat dank zij een enorme belezenheid een specalistische
kennis van de literatuur van oude en nieuwere tijden, had een groot,
dichterlijk talent en kon anderen gemakkelijk overtuigen door zijn
enthousiasme. Ondanks zijn jeugd was hij bovendien een persoonlijkheid
naar wiens woord geluisterd werd. Het hernieuwd contact met Kloos
heeft voor de ontwikkeling van Perk grote gevolgen gehad. Daarvan
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legt het hier besproken handschriftje een materieel getuigenis af. Het
is zeker niet ontstaan bij de allereerste samenkomst van deze beide
dichters, maar bij een gesprek in de daaropvolgende weken, toen zij
vertrouwelijker met elkaar werden, hun gedachten over poezie gingen
uitspreken en hun theorieèn verdedigen. Was Perk daartoe nog niet
eerder gekomen, de ander betrok terstond zijn stellingen en verdedigde
zijn sonnet en, omdat Perk geen of weinig behoefte aan een weerwoord
had, bleef hij bewonderend luisteren naar het college dat Kloos gaf,
een privatissimum, dat de gretige toehoorder tot aantekeningen noopte.
Dat daarbij de ereplaats gegund werd aan twee dichtregels, die misschien
wel de aanloop tot het college hebben uitgemaakt, is aannemelijk.
Maakte Perk in het begin van zijn leertijd kennis met het werk van.
Goethe, Von Platen en Strachwitz, vertegenwoordigers van drie achtereenvolgende generaties, later in het studiejaar valt de kennismaking met
dat van Heine, Ruckert en KOrner, alien ook bekend om hun klinkdichten. Daar de Duitse sonnettendichters zich altijd beijverd hebben
hun sonnetten een vaste vorm te geven, was bestudering van hun werk
uit dien hoofde stellig van belang voor een aankomende kunstbroeder.
Voor de bestudering van de inhoud van deze dichtvorm zoals die in het
buitenland gehanteerd werd, moest Perk bij de Fransen terecht, die op
dit punt hun bijzondere zorg aan het klinkdicht hadden gegeven.
Bedoeld is dan, zoals Perk zelf zegt in zijn bovenaangehaalde brief van
5 oktober 1879, de „zuiver poetischen inhoud".
Vergelijking van werk uit de eerste periode met dat uit de tweede
laat zien, dat het beschrijvende element in zijn gedichten werd teruggedrongen het beschouwelijke vulde het zo ontstane vacuum op. De
vijfvoetige jamben wisten de denkbeelden op te vangen, in het algemeen
goed, soms voortreffelijk, menigmaal niet al te best. Maar vrijwel altijd
weet hij in zijn sonnet een denkbeeld vast te leggen : hij is dan het motto
indachtig van Sainte Beuve : „Une idee dans un sonnet, c'est une goutte
d'essence dans une larme de cristal", een druppel van ingedampt vocht,
gevat in de helderheid van een traan. En korter nog : een schone inhoud
omsloten door een schone vorm. Door schoonheid gebonden, vormen
ze een eenheid : het programmapunt van de Tachtigers.
De vorm mag de inhoud niet overheersen, integendeel de kristalvorm
zal door zijn facetten die inhoud op veelzijdige wijze belichten, en deze
belichting kan niet kil zijn : daarvoor staat borg haar afkomst van de
traan. Omgekeerd : de schone vorm mag geen waardeloze inhoud omvatten, want dan zal de flonkering van het gevoelige kristal achterwege
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blijven. Gelukkig dat Perk en Kloos die waardevolle uitspraak van
Sainte Beuve hebben gekend en toegepast. Deze omstandigheid heeft
verhoed dat ze navolgers werden van een Strachwitz met zijn gekunstelde, onaandoenlijke poezie : Kloos was overigens al een eind gevorderd
op deze onzalige weg.
Hebben de ontelbare sonnetten van Strachwitz blijkbaar weinig aan
Perks vorming bijgedragen, geheel anders is zijn verhouding tot Goethe :
de „Gewaltige" mag dan weinig sonnetten hebben geschreven, dat heeft
aan Perks respect geen afbreuk kunnen doen. Op affiniteit van Perk
ten opzichte van Goethe is onlangs gewezen 6 Te weten dat de befaamde
Franse literator Sainte Beuve niet all een als kritikus, doch ook als literair
theoretikus van betekenis voor onze letterkunde is geweest en de
dichters van Tachtig (in feite het tweetal van 1879) aan een wekroep
heeft geholpen, leek me nieuws : hij wordt althans niet genoemd in
studien over de Beweging van Tachtig als promotor van het Tachtiger
sonnet 7 . Voor Perk betekende het blaadje de zichtbare herinnering aan
een overrompeling die hem, vreemd genoeg, rijker maakte, rijker aan
denkbeelden en inzichten over een hem nieuwe dichtvorm : de kiem was
gelegd voor een gewas, dat ons rijke bloei zou schenken. Voor de
leidsman was er de ongekende vreugde van voor het eerst te worden
aangehoord, begrepen en nagevolgd. Er zal ooit een eind komen aan
hun tweezaamheid, maar de herinnering zal, om het woord van Dickens
te gebruiken, groen blijven en het onooglijke schoolschriftblaadie een
tastbaar getuigenis, of om in schoolstijl te spreken, een loffelijk getuigschrift wezen, door beiden levenslang bewaard, kort door de een, langdurig door de ander. De naneef voor wie het behouden moest blijven,
wordt er stil van.
Den Haag, zomer 1974

HUBERT MICHAti,

6 Dr. J. MEI JER, Jacques Perk en Willem Kloos 1881 ; Groningen, 1972, p. 6.
7 Men vindt Sainte Beuve in deze hoedanigheid niet terug in gedrukte teksten van Perk
of Kloos noch bij hun biografen, noch in oudere dan wel nieuwere literatuuroverzichten
van algemener aard. Slechts bij G. caul joN treft men in zijn De Nederlandse Letteren in
de 19e eeuw een vage opmerking aan dat een van de leuzen van de jonge (Franse)
romantici was : vorm en inhoud zijn een (p. 94, o.p.), echter zonder naamsvermelding.
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JORIS KARL HUYSMANS EN ARI J PRINS

Het was in het najaar van 1908 dat Arij Prins in een interview met
Herman Robbers, sprekend over de tijd die hij aan het hoofd van een
handelshuis te Hamburg had doorgebracht, tot het volgende statement
kwam : „Och ja, weet je, die jaren in Hamburg – ik had daar eigenlijk
niemand met wien je eens een woord praten kon, begrijp je wel –
al die jaren heb ik aan geen mensch zooveel gehad als aan Huysmans.Dat hij hierbij zeker niet alleen dacht aan de literaire en artistieke
kontaktsman die Joris-Karl Huysmans voor hem geweest was, in welke
hoedanigheid hij hem later in het gesprek uitvoerig memoreert, maar
vooral ook aan de vriend, die hem als een van zijn intimi beschouwde, en
met wie hij over zijn problemen kon praten, is me duidelijk geworden
bij het doorlezen van de 234 brieven die Huysmans in de loop van
22 jaren aan Prins schreef 2.
Deze korrespondentie heeft als het vertrekpunt gefungeerd van een
onderzoek, ingesteld naar de relatie tussen J.-K. Huysmans en Arij Prins.
In het nu volgende verslag van dat onderzoek heb ik geprobeerd me
zoveel mogelijk te beperken tot het literaire aspekt van het kontakt dat
beide schrijvers met elkaar hebben onderhouden. Toch bleek het bij
herhaling onvermijdelijk dat de grenzen tussen literatuur en leven overschreden werden, ook al omdat die grenzen zo moeilijk te trekken zijn.
Maar wanneer dit gebeurde, was het steeds met de bedoeling om een
bepaald facet van de beweging van ' 80 wat helderder te belichten dan
tot nu toe het geval is geweest. In de geschriften waarin getracht wordt
de „episode van de vernieuwing onzer poZzie" in een internationaal
kader te plaatsen, en waarin verbindingen gelegd worden tussen bepaalde kanten van de beweging van ' 80 en 19 e -eeuwse Europese stro1 HERMAN ROBBERS : „Charles-Marie-Georges (dit : Joris-Karl) Huysmans, een gesprek
met Arij Prins." In : Elseviers geillustreerd maandschrift 18 (1908). blz. 41.
2 Deze brieven waarvan de eerste van juli 1885 dateert, en de laatste van 1 februari
1907, worden bewaard in het Letterkundig Museum te Den Haag. Een uitgave wordt
voorbereid door Dr. Louis Gillet. In de korrespondentie van Huysmans aan Jules Destree,
Edmond de Goncourt, Camille Lemonnier en Emile Zola, die al is gepubliceerd, treft
men een dergelijke vertrouwelijke toon niet aan.
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mingen als naturalisme, impressionisme en symbolisme 3, zal men vrijwel tevergeefs zoeken naar de signalering van een geestesgesteldheid,
die het onderwerp vormt van het beroemde boek van Mario Praz 4 . Een
Nederlandse auteur die zeer duidelijk aansluit bij buitenlandse decadenten, Louis Couperus, is de enige van onze schrijvers, wiens naam men
in de The Romantic Agony aan kan treffen, zij het in een voetnoot 5.
Maar dat wil niet zeggen dat het geval Couperus op zich zelf staat. Men
kan toch wel stellen dat er bij figuren als Verweij 6 , Van Deyssel 7 en
Prins, gedurende langere of kortere tijd sprake is geweest van een
zekere affiniteit. In dit artikel zal een gedeelte van Prins' werk, dat m.i.
een dergelijke affiniteit vertoont, vanuit de gezichtshoek der 19e-eeuwse
literaire Decadentie warden bezien. De korrespondentie van Huysmans
biedt daarvoor een goed uitgangspunt 8.
3 Men zie hiervoor J. C. BRANDT CORSTIUS : Het patisch programma van tachtig. Een
vergelijkende studie. Amsterdam, 1968 ; GERBEN COLM JON : De oorsprongen van de
renaissance der litteratuur in Nederland 1875-1900. Arnhem, 1947 ; N. A. DONKERSLOOT :
De episode van de vernieuwing onzer poezie (1880-1894). z.p., 1929. (proefschrift); JACOB
DE GRAAFF Le riven litteraire en Hollande et le naturalisme franfais (1880-1900).
Amsterdam, 1937. (proefschrift).
4 MARIO PRAZ : The Romantic Agony. London etc., 1970 2 . Hoewel Praz meermalen de
term decadent hanteert, geeft hij nergens een omschrijving. Hierin staat hij allerminst
alleen, want in geen enkel werk dat de negentiende-eeuwse literaire Decadentie behandelt,
is een behoorlijke afbakening van het begrip aan te treffen. Dit is ongetwijfeld inherent
aan de omstandigheid, dat het begrip decadent nog verscheidene andere konnotaties (by.
morele) heeft dan alleen literair-wetenschappelijke. Voor pogingen tot nadere omschrijving
zie men : A. E. CARTER : The Idea of Decadence in French Literature 1830-1900. Toronto,
1958 ; JACQUES LETHEVE : „Le theme de la decadence dans les lettres francaises I la fin
du XIX' siècle". In Revue d'Histoire Litteraire de la France LXIII (1963). biz. 46-61
GEORGE ROSS RIDGE : The Hero in French Decadent Literature. Athens : University of
Georgia, 1961 ; JAMES M. SMITH : „Concepts of Decadence in Nineteenth-Century French
Literature". In : Studies in Philology L (1953). blz. 640-651.
5 PRAZ : Romantic Agony. blz. 434, foot 186. Een markante figuur als Couperus had
een betere plaats verdiend.
6 Ik denk hierbij aan bepaalde regels uit Van de liefde die vriendschap heet, zoals deze :
0 Man van Smarte met de doornenkroon, I 0 bleek bebloed gelaat, dat in den nacht
Gloeit als een grote, bleke vlam,
wat macht / Van eindloos lijden maakt Uw beeld
zo schoon ?
7 Voor parallellen tussen Van Deyssel en de zich romantisch-decadent noemende Van het
Reve zie men : WIM HAZED : „Het Unieke' van Markies van het Reve". In : Kentering 13
(1972-73) afl. 1 blz. 50-51.
8 Meer over deze korrespondentie vindt men bij : P. VALKHOFF „Joris-Karl Huysmans
en Arij Prins." in : De Gids 101 (1937) deel I. blz. 43-63 ; ook gepubliceerd in
P. VALKHOFF : Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk. 's-Gravenhage, 1943. blz.
217-236 ; bij s. P. URI : Leven en werken van Arij Prins. Ben bijdrage tot de studie van
de Beweging van Tachtig. Delft, 1935. blz. 94-117 ; en verder in het in noot 1 genoemde
artikel. In alle hiergenoemde werken wordt vrij uitvoerig uit H's brieven geciteerd. De
Brieven van Prins waren helaas niet tot mijn beschikking. Cf. um : Leven en werken.
blz. 94, foot 3 : „Volgens mededeling van Huysmans' vriend en executeur-testamentair
Lucien Descaves aan Mevr. de Wed. Prins e.a., heeft H. kort voor zijn dood zijn gehele
correspondentie, waaronder de brieven van Prins, vernietigd." De mogelijkheid dat Prins'
brieven aan het vuur zijn ontsnapt, is niet ondenkbaar, gezien het feit dat H.'s sekretaris,
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In het vervolg zal er regelmatig sprake zijn van invloed en achtergrond ; in het eerste geval als het gaat om Huysmans' inbreng in literaire
opvattingen en praktijk van Prins, in het tweede geval als het er om
gaat de sfeer weer te geven waarin beide auteurs hun kunst voortbrachten, en de wereld van artistieke en literaire ideea waarin zij dachten.
Deze twee lijnen zal men voortdurend in dit artikel kunnen aantreffen.
Prins was met zijn twaalf jaar oudere kunstbroeder in kontakt gekomen op een voor hem gebruikelijke manier. In 1885 publiceerde hij
regelmatig stukken over recent verschenen Franse literatuur in De
Amsterdammer en Het Nieuws van den Dag, en deze kritieken placht
hij toe te zenden aan de schrijvers van wie hij boeken besproken had 9.
op 16 augustus 1885 werd zijn artikel over Huysmans' En Menage in
De Amsterdammer opgenomen, dat hij geruime tijd daarvoor reeds aan
Huysmans had toegezonden, blijkens diens eerste brief van juli 1885 :
Votre lettre et l'article que vous avez bien voulu consacrer a En Menage,
me parviennent dans le château de des Esseintes, une bicoque en ruine,
ou j e me suis refugie pour echapper aux degaitantes insanites de la
periode electorale qui commence.

Huysmans, zelf van Nederlandse afkomst, en geintrigeerd door het
feit dat het een Nederlander was die hem schreef, verzocht Prins hem
op de hoogte te stellen van de literaire situatie in Holland. Deze voldeed
in zijn antwoord aan dat verzoek, echter in het Nederlands, omdat hij
dacht dat Huysmans de taal van zijn voorouders nog wel voldoende
meester zou zijn ".
Dat de briefwisseling met Huysmans alle andere korrespondentie die
Prins met Franse schrijvers voerde in tijdsduur en hoeveelheid ver overtreft, heeft waarschijnlijk te maken met de geestelijke verwantschap
tussen de twee auteurs. Beiden startten hun artistieke loopbaan als
overtuigd naturalist, om te eindigen in een richting die ogenschijnlijk
geheel met het naturalisme had gebroken, maar een zeer belangrijk
kenmerk ervan, de nauwkeurige observatie, had behouden. Beiden waren
zeer visueel ingesteld, met een enorme belangstelling voor de schilderkunst, die uit hun werk duidelijk is af te lezen. Niet voor niets noemde
Jean „de Caldain", alias Jean Marchand, vele dokumenten die zijn meester hem ter
verbranding had toevertrouwd, heeft achtergehouden, dit tot woede van Descaves. Zie
hierover : ROBERT BALDICK : The Life of 1.-K. Huysmans. Oxford, 1955. blz. 349.
9 Op deze wijze kwam Prins in briefwisseling met o.a. Camille Lemonnier, Louis Desprez
en Robert Caze.
10 ROBBERS : Een gesprek met Arij Prins. blz. 38.
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Remy de Gourmont Huysmans „un cell". Maar in tegenstelling tot zijn
talent in het geven van feilloze deskripties, was kompositie niet
Huysmans' sterkste zijde. Zijn romans zijn dikwijls niet veel meer dan
een reeks beschrijvingen, die in een latere periode vaak overgaan in vrij
dorre opsommingen, zoals b.v. in La Cathêdrale (1898).
Van Prins kan in grote lijnen hetzelfde worden gezegd. Er is al eerder
op gewezen dat het karakter van zijn kunst vooral visueel is ". De
schetsen die in de bundel Uit het Leven (1885) voorkomen zijn tamelijk
zwak van intrige, en Een Koning (1897) en De Heilige Tocht (1913)
vormen een serie veelkleurige tableaus, die minitieus-gedetailleerd beschreven zijn.
Voordat Prins in kontakt trad met zijn Franse vriend, was hij nog
enthousiast volgeling van het naturalisme, zoals men kan zien in de
korrespondentie met Van Deyssel. Op 6 februari 1885 schrijft hij :
Ik lees dat er ten uwent een nieuw tijdschrift verschijnt ; onder redactie
van vd Goes en U. – Is dit zoo, en zal het v./de natur. richting zijn ? [....]
[Paul Bourgets] werk L'Irreparable is bepaald knap ; hij is echter ver van
de Nat. richting verwijderd. – Het meest gelijkt hij nog op Stendhal. –
Lees eens het Huisgezin van gisteren, zoo even komt mij dit ter hand.
Er staat een artikel in over mijn stuk in de Amstr., vol grove uitvallen
[....]
tegen het Naturalisme, en vooral tegen ten Brink en mij.
De schrijver weet niets v/h Naturalisme, en schijnt te denken dat ik het
op de Kath. Godsdienst gemunt heb. Hij noemt ons ook liberalen, alsof
het Naturalisme een politieke partij is. — 12

Ruim anderhalf jaar later, als Prins reeds een jaar met Huysmans heeft
gekorrespondeerd, en vier maanden tevoren deze in Parijs heeft bezocht,
blijkt zijn standpunt geheel veranderd te zijn. Van Deyssel had hem op
22 oktober 1886 geschreven : „Ik had er van Paap al zoo iets van
gehoord, dat gij na Uw verblijf te Parijs, nieuwe literaire denkbeelden
had gekregen. Ik hoop maar dat toch Uwe Zola-vereering niet aan't
wankelen is gebracht." 13 Het antwoord luidde :
Daarop kan ik U mededeelen, dat mijne vroegere meeningen gewijzigd
zijn, doch dat dit reeds het geval was voordat ik n/Parijs ging.
D-t blijkt duidelijk nit de Huysmansstudie, waarin ik het woord Natura11 ALBERT VERWEIJ : „Arij Prins : De Heilige Tocht". In : Proza III

blz. 69-83 ; URI : Leven en werken. blz. 32-34, 121.

Amsterdam, 1921.

12 De briefwisseling tussen Arij Prins en Lodewijk van Deyssel. Ed. Harry G. M. Prick.
's-Gravenhage, 1971. Achter het Boek 8. afl. 1-3 en 9. afl. 1-2. blz. 46-48. Kursivering
van mij, J.L.G.
13 ibid. blz. 70.
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lisme niet noem, en waarin ik mijn warme bewondering uitspreek v/A
Rebours, een werk hetwelk aan de Naturalisten een doom in't oog is.
Mans inziens is het talent alles, en doet het er volstrekt niet toe wat men
levert, een realistisch werk of een droom, nits het met talent geschreven
is, en de schrijver artistiek eerlijk is, d.i. zijn uiterste best heeft gedaan
om een kunstwerk te leveren, en niet op succes, geld of welke nevenzaak
ook heeft gespeculeerd.
1k admireer dan ook de werken van artisten, die verklaarde tegenstanders
van elkaar zijn, o.a. L'Assommoir en de Conies Diaboliques van Barbey,
de pastels van Degas en de Baudelaire-achtige teekeningen van Odilon
Redon, waarvan ik er weldra drie bezit een (een Christuskop) is reeds
hier.
Ik behoef U na dit alles niet te zeggen, dat ik tegen alle stelsels en scholen
ben, en dat ik mij volstrekt niet kan vereenigen met de opvattingen van
den Hr Netscher, die m.i. met het woord vrijheid in den mond alle artisten
aan het zelfde paaltje zou willen klinken.
Ik heb in den laatsten tijd veel met N. over kunst gecorrespondeerd, en
het is gebleken, dat de klove tusschen ons beiden wilder en dieper is dan
wij wel dachten. 1k vind bijv. Villiers een knap artist, Netscher stelt
hem echter zeer laag. In Baudelaire, die ik bewonder en op een lijst met
de grootste romanciers stel, ziet hij niets, en zoo is't met meer.
U schrijft mij over Zola. Zeker, ik bewonder verscheidene van zijne
werken nog evenzeer als vroeger, doch boven Zola stel ik altijd nog
Flaubert. L'education sentimentale en La tentation zijn mijn lievelingswerken 14.

Prins' vroegere meningen waren inderdaad gewijzigd vOOrdat hij
voor de eerste maal Huysmans op ging zoeken, en via hem in kontakt
kwam met schrijvers als Villiers de l'Isle Adam, Leon Bloy en Barbey
d'Aurevilly, alien verklaarde tegenstanders van het naturalisme. De
briefwisseling met zijn Franse vriend had al een belangrijk aandeel in
zijn bekering gehad. Om aan te geven hoezeer Prins onder invloed van
Huysmans' ideeèn was gekomen, laat ik hier een stuk uit een brief
volgen van laatstgenoemde, geschreven drie maanden voor het bezoek
aan Parijs 15 . Men vergelijke hierbij vooral van beide brieven de door
mij gekursiveerde gedeelten.
Il est pourtant un fait, c'est que j'ai appris a me connaitre comme Narateur, au Louvre, devant les tableaux de l'ecole hollandaise. Il me semblait
qu'il fallait faire cela a la plume. A cette époque, it n'etait nullement
question de naturalisme et d'autres drapeaux, et quand j'ecrivis Marthe,
14 ibid. blz. 72-73. Kursivering van mij. J.L.G.
15 Dit bezoek vond plaats in juni 1886.
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cela sembla si monstrueux – malgre la manifeste chastete du livre – que
le Gouvernement interdisit l'entree de la pauvre fille, parue a Bruxelles,
en france.
Je n'ai guere varie d'idees depuis, sauf toutefois une comprehension d'un
realisme avec dessous – d'une philosophie pessimiste se suivant dans tous
mes livres, les etayant pour ainsi dire, d'une idee generale, ce qui differe
du naturalisme proprement strict, qui se borne a constater, sans conclusions
a deduire.
Au fond, toutefois, je suis une peu revenu de tous les drapaux – Il y a, ds
n'importe quel genre – des Bens qui ont du talent, et d'autres qui n'en ont
pas – tout est la — ?admire fort Barbey d'Aurevilly et Villiers de ?Isle
Adam qui sont pourtant de forcenes romantiques, et je suis leurs amis
personnels.
Ajoutez a cela, une difference immense entre les ideies de Zola par exem ple
et les miennes. Lui aime son temps qu'il celebre – moi, je l'execre – et
pourtant nous arrivons a decrire les memes choses – lui est, en somme, a
considerer la chose de pres, materialiste, moi pas – au fond, je suis pour
Part du reve autant que pour Part de la realite, et si j'ai lance Raffaelli en
peinture, j'en ai fait autant pour son antipode, Odilon Redon.

Enige weken voor de zojuist aangehaalde brief aan Van Deyssel,
waarin ook gesproken werd over de groeiende kloof tussen Prins en
zijn oude strijdmakker voor het naturalisme, Frans Netscher, had deze
aan Prins geschreven :
En ziet, je gaat 14 dagen naar Parijs, en na dien zeer korten tijd kom je
terug, als een bekeerde uit den woestijn, en je roept ons opgewonden toe :
nu zijn mijn oogen geopend, het naturalisme is uitgediend, en op een zeer
hoogen toon [.. ..) spreek je een oordeel over Zola, d'Aurevilly en andere
voorname schrijvers uit. Ja, je hebt zelfs gezegd, die heeft talent, en die
ook, enz ! En dat alles na slechts een verblij f van een luttele veertien
dagen te Parijs. Je was dus een bekeerling geworden na eenige gesprekken
aangehoord te hebben, want in dien korten tijd had je geen gelegenheid
gehad zelf veel te lezen of de zaak a tete reposee te bestudeeren .... Is het
wonder, dat wij hier vreemd opkeken, en elkander afvroegen : hoe weet
hij dat alles...... Ofschoon ik de eenige was, die je waarschijnlijk, van die
verwondering kennis heeft gegeven, waren er toch meerderen hier van
geheel dezelfde meening. Je hebt de gezichten niet gezien en de opmerkingen niet gehoord, waarmee je opinies ontvangen werden 16.

Ongetwijfeld heeft Prins' literaire bekering het zijne bijgedragen tot
de verwijdering tussen hem en Netscher, die weldra een feit zou zijn 17.
16 Geciteerd naar URI : Leven en werken. blz. 104.
17 ibid. blz. 91-92.
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Voordien had hij al jets van zijn gewijzigde opvattingen in het openbaai
gebracht, al zullen velen dat niet als zodanig hebben ervaren. In zijn
artikel over Huysmans, gepubliceerd in De Nieuwe Gids van juni 1886,
vinden we weer tal van reminiscenties aan de korrespondentie van
Huysmans, m.n. de brief waaruit zojuist al uitvoerig geciteerd werd.
Prins schreef het stuk in april '86, dus twee maanden voordat hij zijn
vriend voor het eerst ontmoette, en enkele weken na het ontvangen van
de genoemde brief. Om een en ander te illustreren, haal ik die gedeelten
uit het Nieuwe Gids-artikel aan, die Prins uit de lektuur van Huysmans'
mededelingen kennelijk goed zijn bijgebleven. De meest treffende overeenkomsten heb ik weer gekursiveerd.
De meeste lieden, hun oordeel grondend op het stoute, krachtige realisme
dat in Huysmans' werken doorstraalt, hebben hem bij Zola vergeleken, en
zelfs gezegd dat hij hem navolgde. Dit is een grove dwaling.
Zola verheerlijkt zijn tijd in de bewonderenswaardige serie der Rougon
Macquart, het groote letterkundige monument dezer eeuw [...]
Groot onderscheid is er ook in de grondtoon hunner werken. Beide kunstenaars zijn pessimisten, maar in verschillenden graad.
Zola is vol medelijden, milder, dikwijls zelfs optimistisch, want hij bewondert onze eeuw en ziet met groot vertrouwen de toekomst tegemoet.
Huysmans verfoeit, verafschuwt onzen tad {....] En in al zijne werken
bespeurt men, dat hij van. het ellendige, het doelloze, het nietige van ons
bestaan overtuigd is 18 . [ ......)
Een enkele maal, zooals in de schildering van Gingenet uit Marthe, een
schreeuwerige drinkebroer, denkt men aan de koddige figuren van Brouwer
Daardoor verraadt H. dat hij van hollandsche afkomst is.
en Ostade.
Gesproten uit een geslacht van schilders zijn vader en grootvader hanteerden het penseel en in de Louvre hangen zelfs doeken van een zijner
voorzaten – is het niet te verwonderen, dat H. als beschrijvend artist zeer
hoog staat. Met verbazende juistheid en fijn gevoel voor kleuren, weet
hij den ontvangen indruk van een landschap of stadsgezicht in woorden
weer te geven, en zijne beschrijvingen zijn meestal zoo krachtig, dat men
ziet hetgeen op het papier is gebracht.
Vurig bewonderaar der oud-hollandsche meesters, heeft H. mienigmaal
getracht datgene te geven wat zj hebben gepenseeld, o.a. in de meesterlijke
kermisbeschrijving in Les Sceurs Vatard 19.
18 ARI J PRINS : „J. K. Huysmans." In : De Nieuwe Gids 1 (1885-86) deel
221. Kursivering van mij, J.L.G.
19 ibid. blz. 224. Kursivering van mij, J.L.G.

blz. 220-
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Enigzins komisch, maar tekenend voor de indruk die Huysmans'
brieven op hem gemaakt moeten hebben, is Prins' vergissing aan het
eind van het artikel, waar hij, sprekend over A Rebours, zegt dat „des
Esseintes zich in een oud kasteel terug trekt, hetwelk hij op de grilligste
en meest verfijnde wijze laat inrichten." 20 Dit is echter onjuist. De
hoofdpersoon van A Rebours heeft weliswaar zijn jeugd op kasteel
Lourps doorgebracht, maar het huis te Fontenay-aux-Roses waarin hij
zich een eigen wereld schept, is een gewone burgerwoning. Ongetwijfeld
is Prins tot dit misverstand gekomen via bet eerste schrijven van
Huysmans, en wel de passage die ik al op blz. 189 van dit artikel
aanhaaide. Daar vertelt H. namelijk dat hij verblijft op bet vervallen
kasteel van Des Esseintes, blijkens de dagtekening „chateau de Lourps,
prês Jutigny, canton de Donnemarie (Seine et Marne)", waarheen hij
zich van tijd tot tijd placht terug te trekken. Lourps is niet alleen het
stamslot van Esseintes, maar ook het toevluchtsoord van Jacques Manes,
de hoofdpersoon van En Rade, waarover in bet vervolg nog gesproken
zal worden.
22 oktober 1886 berichtte Van Deyssel aan Prins, die ondertussen in
Hamburg was gaan wonen : „Uw stuk over Huysmans vind ik heel goed.
Maar met zijn Bievre ben ik minder ingenomen" 21.
Hij doelde hiermee op Huysmans' bijdrage aan het augustusnummer
van De Nieuwe Gids, een beschrijving van de miserabele toestand waarin de tweede rivier van Parijs door toedoen van de moderne industrie
was geraakt, en van de troosteloze volksbuurten die zich langs haar
oevers uitstrekken : „a minor work [ ...... wich [ ...... was probably
closer to the author's heart than the bulky volume which he later
consecrated to the study of nineteenth-century satanism." 22 In zijn schets
stelt Huysmans de rivier voor als een jong meisje, dat, naarmate zij
dichter bij Parijs komt, gaandeweg van haar onschuld wordt beroofd
om tenslotte geheel bedorven te worden.
„La Bievre represente aujourd'hui le plus parfait symbole de la misere
feminine exploitee par une grande ville" 23 luidt de opening van deze
schets, waarin Huysmans, zoals hij wel vaker gewoon was, zijn symbolisme onmiddellijk voor de lezers expliciteert 24.
20 ibid. blz. 230.
21 Briefwisseling Prins-Van Deyssel. blz. 71.
22 BALDICK : Life of Huysmans. blz. 172.
23 J. K. HUYSMANS : „La Bievre." In : De Nieuwe Gids 1 (1885-86) deel II. blz. 430.
24 Erg duidelijk wordt dit in La CathOdrale (1898), in zijn geheel een explikatie van
religieuze symboliek.
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De preokkupatie met het kden, die Huysmans zijn hele leven gekend
heeft, zowel voor als ná zijn bekering, springt bij bet lezen van La Bievre
duidelijk in het oog. Een symptoom daarvan is zijn belangstelling voor
„de kwijnende landschappen met halfdoode boomen en bleek ongezond
gras, welke Parijs omringen, of typige [sic] oude buurten met smerige,
hooge huizen" ", door Praz beschouwd als een verschijnsel dat typerend
is voor de mentaliteit die hij in The Romantic Agony beschrijft ". Praz
merkt trouwens ook op dat Huysmans niet de eerste was wiens aandacht
getrokken werd door het desolate landschap ; voor hem hadden de
gebr. de Goncourt dergelijke beschrijvingen opgenomen in Manette
Salomon (1867), en in deze roman verschijnt la Bievre al in de gedaante
van een kleine slons. Tegen het oordeel van Huysmans' „cher maitre"
Edmond de Goncourt : „J'ai oublie de vous ecrire que je trouvais votre
Bievre une petite merveille, un petit chef d'ceuvre" 27, steekt Van
Deyssels mening wel schril af. Overigens stond deze daarin niet alleen.
Ook Kloos zag niet veel in het stuk dat Prins hem ter plaatsing in
De Nieuwe Gids had toegezonden, na het zelf eind mei van Huysmans
te hebben ontvangen. Op 11 juli 1886 deelde Kloos Prins mee dat de
redaktie de bijdrage weigerde. Kennelijk na aanhouden van Prins, van
wie mogelijk het initiatief was uitgegaan een stuk van zijn vriend in
De Nieuwe Gids te laten opnemen, en die zich als intermediair in een
moeilijk parket gebracht zag, schreef Kloos vijf dagen later : „in aanmerking nemende, dat nog lastiger voor U schijnt te zijn, het stuk aan
Huysmans terug te zenden, dan wij eerst dachten, zullen wij het dan
maar opnemen."
Blijkbaar zijn de kwaliteiten die tijdgenoten als De Goncourt en
Francois Coppee, in het werk hebben gezien, de Tachtigers ontgaan ;
zeker is in elk geval dat zij impressionistische beschrijvingen prefereerden
boven „tafereelen met al de nauwkeurigheid en uitvoerigheid van een
topografie van Parijs"
Toen ik in de nagelaten papieren van Kloos op zoek was naar het
manuscript van Prins' nooit gedrukte schets Een Kruisvaarder °, trof ik
bij toeval drie brieven van Huysmans aan, gericht aan Kloos in zijn
hoedanigheid van redaktiesekretaris van De Nieuwe Gids. De eerste
twee behelzen mededelingen over de drukproeven van La Bievre, in de
28

29•

PRINS : I. K. Huysmans. blz. 223.
26 PRAZ : Romantic Agony. blz. 324.
27 j. K. HUYSMANS : Lettres in gdites a Edmond de Goncourt. Ed. Pierre Lambert et
Pierre Cogny. Paris, 1956. blz. 101, noot 1.
28 Geciteerd naar Briefwisseling Prins-Van Deyssel. blz. 71.
29 t.a.p.
30 Zie blz. 208 van dit artikel.
25
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derde, gedateerd 3 november 1886, schrijft H. dat hij niet aan zijn
belofte kan voldoen om nog meer kopij te leveren i.v.m. zijn drukke
bezigheden. Of deze belofte aan Prins of aan Kloos is gedaan, valt niet
uit te maken.
Hoe Prins zelf over La Bievre dacht is mij niet bekend. De schetsen
uit Croquis Parisiens (1880) hadden niet zijn voorkeur, zoals uit het al
meer genoemde Nieuwe Gids-artikel blijkt. Toch heeft hij ooit jets in
dit genre geprobeerd met als resultaat de stukjes Hamburg – The Commercial Hotel, in 1888 gepubliceerd in De Nieuwe Gids, en in september
' 87 geschreven, en Hamburg – Landverhuizers", geschreven in juli '88.
Prins tracht bier in lange, beschrijvende zinnen, waarin hij evenals
Huysmans gebruik maakt van vreemde beelden, de taferelen op te
roepen die hij op zijn tochten door Hamburg heeft waargenomen.
Enkele voorbeelden daarvan zijn :
De muren hangen over, zijn gezwollen, gekromd als door waterzucht.
Zij vullen zich langzaam met donker bier, kauwen op sigaren die
inbranden, en van den eenen mondhoek naar den andere wandelen, of
wet zij hebben een gezwollen koon, en spuwen met sissend geluid, zonder
den mond te openen, door een bres in het gebit, groote hoeveelheden
bruin sop met amerikaansche handigheid ver weg 32.

Dat Prins zich in deze tijd al lang niet meer bezig hield met de
„kopieerlust des dagelijksen levens", waarvan de Hamburgschetsen produkten zijn, kan men opmaken uit de briefwisseling met Van Deyssel.
Op 16 oktober '86 schrijft Prins :
Ik heb in de laatste maanden veel gedacht, veel gelezen en herlezen o.a.
Flaubert, Baudelaire, Duranty, Poe, Barbey etc., en ook een novelle geschreven, die anders is dan mijn verhalen in Uit het leven. – Thans werk
ik aan een paar andere stukjes, en zoo hoop ik door te zwoegen tot ik een
bundeltje bij elkaar heb. Dat zal echter nog lang duren. –
„Hollandsche" onderwerpen behandel ik niet meer, daartoe ben ik door
mijn voortdurend buitenslandszijn niet meer in staat. –
Ik zie nu hier rond, en later hoop ik een roman over den handel in
Hamburg te schrijven. 33
33 Briefwisseling Prins-Van Deyssel. Biz. 69.
31 Het manuskript van deze nooit gepubliceerde schets was in het bezit van Verwey,
zoals mu : Leven en werken. blz. 114 vermeldt.
32 ARI J PRINS : „Hamburg The Commercial Hotel." In : De Nieuwe Gids 3 (1887-88)
deel I. blz. 457-459.
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Er zijn in dit citaat weer verschillende interessante zaken te vinden.
Om te beginnen met het laatste : de roman „over den handel in
Hamburg" is nooit verschenen. Wel wordt door Uri gesproken over twee
hoofdstukken van de onvoltooide roman Een Lie/de, waaraan Prins in
deze tijd werkte 34 . Mogelijk gaat het om hetzelfde werk, waarover
Kloos in zijn al eerder aangehaalde brief van 11 juli '86 vraagt : „En is
uw roman over de prostitutie al klaar ? Ik zie er verlangend naar uit."
De novelle, waarvan Prins meedeelt dat die verschilt van de verhalen
uit zijn eerste bundel Uit het Leven (1885), zal echter meer overeenkomsten vertoond hebben met de door Kloos bedoelde roman. Als
Van Deyssel hem namelijk op 22 oktober heeft gevraagd of dit stuk
in De Nieuwe Gids zal verschijnen, antwoordt Prins twee weken later :
Wat de novellen betreft, die ik heb geschreven, ze zijn ongeschikt voor
den N.Gids, want men zou er de abonne's bij tientallen tegelijk door
wegjagen. 1k behandel namelijk onderwerpen, die het publiek zeer gemeen
zou vinden, en gebruik woorden, die men in damesgezelschap niet zegt.
Later geef ik deze novellen met eenige anderen, die in plan gereed zijn,
voor mijn vrienden uit, en ik zal mij dan veroorloven er U een ex. van
aantebieden 35.

Ook dit laatste plan is nooit ten uitvoer gebracht.
De „andere stukjes" waaraan Prins zegt te werken, waren inderdaad
allerminst Hollands van onderwerp, en geinspireerd door de schrijver
die als vierde in bovenstaand fragment genoemd wordt, Edgar Allan
Poe, en wel in die mate dat Van Deyssel later van de „Poè-iaanse"
periode in Prins' oeuvre sprak 36 . Deze onderscheiding is overgenomen
door Uri, maar ook door Prins zelf, getuige de brief van 6 augustus 1896
waarin hij Van Deyssel vertelt dat hij op het punt staat een bundel
verhalen uit te geven, en schrijft : „Mijn vraag is nu echter : raad je me
aan de vroegere stukken uit de Poe-periode ook optenemen, of niet ?" 37
Op 6 september luidt het antwoord : „Wat je bundel aangaat, zoiI ik je
raden daarin alles op te nemen van na de realistische periode. Ik
zou hem in twee gedeelten splitsen : in het eerste gedeelte de aan de
Poe-linie verwante geschriften geven, en in het tweede gedeelte alles
van de laatste periode." 38 11 dagen later betuigt Prins hiermee zijn
34 URI : Leven en werken. blz. 101-103.
35 Briefwisseling Prins-Van Deyssel. biz. 71.
36 L. VAN DEYSSEL „Huysmans' LA-Bas."
Amsterdam, 1897. blz. 194.
37 Briefwisseling Prins-Van Deyssel. blz. 204.
38 ibid. blz. 205.
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instemming, maar op 29 mei '97, vijf maanden v6Or het verschijnen van
Een Koning, deelt hij Van Deyssel mee :
1k heb er echter, na 't vroegere werk nog eens te hebben herlezen, dat van
de Poe-periode uitgelaten, want 't valt werkeljk te zeer bij 't latere van af
Sint Margareta al. Aileen Een Executie neem ik er bij, daar 't bij het
middeleeuwsche past. 'T andere vormt trouwens ook geen 30 bldz. druk.
In den bundel komen dus St.Margareta, Harold, Een Koning, Dragamosus,
Een Exeuctie, In Rusland. 'T wordt een boek van 't formaat als De Kleine
Johannes 39.

De schetsen uit de zgn. Poe-periode zijn inderdaad wel erg zwak. Als
men ze ontdoet van de aan het grote voorbeeld ontleende horrorefecten, blijft er een uiterst mager verhaaltje over. Toch is het de moeite
waard eens na te gaan, hoe groot de invloed van Poe is.
De eerste van de serie schetsen, waarover Prins in de al eerder geciteerde brief van 16 oktober '86 aan Van Deyssel spreekt, Fantasie, is
gedateerd december '86 en verschenen in het aprilnummer van de tweede
jaargang van De Nieuwe Gids (1887). Het verhaal begint met een
beschrijving die grote overeenkomsten vertoont met de inzet van The
Fall of the House of Usher.
Uren achtereen reisde ik op een open wagen door een kale, onvruchtbare
streek.
Zoover het oog over het heuvelachtige, dun besneuwde veld reikte zag
men niets dan enkele verschrompelde struiken. Een zwarte vogel, die traag
ander den zwaren somberen hemel voortvloog ; een schaapherder die
onbewegelijk leunend op zijn staf te midden van zijn kudde den wagen
met een dom gelaat nakeek, waren de eenige teekenen van leven, die ik
bespeurde. Verder niets, niets dan verlatenheid, dorre eentonige verlatenheid. ...... I
De doodsche omgeving en het gedwongen zwijgen hadden een slechte
invloed op mijn geest.
Ik voelde mij somber, terneer geslagen alsof mij een ongeluk wachtte en
tegelijk waren mijn zenuwen geprikkeld. Ik leed aan de onrustige gevoeligheid, die ik van slapeloze nachten kende, als de hersenen door de
liggende houding en de groote stilte ongestoord en ongemeen levendig
werken. [ ...... I
Het huis was vierkant en week in den bouwtrant niet van het gewone af,
maar wat mij onaangenaam trof was de kleur.
Opgetrokken van rooie steen, die door den tijd en het weer verbleekt was,
39 ibid. blz. 209.
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had het in den schemering tegen het zwevende wit van den mist een
geheimzinnige tint die op vaal dood bloed geleek.
Deze indruk was zo sterk, dat ik weerzin had daar een onderkoomen te
zoeken, en mijzelf afvroeg of het niet beter ware om te keren 40.

Ter vergelijking volgt nu het begin van Poe's verhaal.
During the whole of a dull, dark, and soundless day in the autumn of
the year, when the clouds hung oppressively low in the heavens, I had
been passing alone, on horseback, through a singularly dreary tract of
country, and at length found myself, as the shades of the evening drew
on, within view of the melancholy House of Usher. I know not how it
was – but, with the first glimpse of the building, a sense of insufferable
gloom pervaded my spirit 41.

Voor de plot van zijn novelle heeft Prins geput uit The Tell-Tale
Heart van Poe. In dit verhaal vermoordt de hoofdpersoon zijn buurman,
omdat een bepaald lichamelijk kenmerk, i.c. het grote blauwe oog van
de man hem tot razernij drijft. In Fantasie wordt de ik-figuur gebiologeerd door de rode baard van de bewoner van de woning, waar hij om
onderdak heeft gevraagd, „die precies de kleur van het huis had", en
door de kleurloos, koud-spottende ogen ; tenslotte wordt de weerzin die
het uiterlijk van de man hem inboezemt de aanleiding hem te vermoorden. Ook het slot van het verhaal herinnert aan The Tell-Tale Heart,
waar de moordenaar zichzelf aan de politie overgeeft.
Ik ben thans de worsteling moede, en de verleidelijke, duivelachtige

aandrang alles te bekennen, eerst onbestemd, daarop steeds krachtiger in mij
opgekomen, sleurt mij met zekerheid naar het schavot 42.

Meer dan een jaar na het verschijnen van Fantasie in De Nieuwe
Gids, 14 oktober '88, schreef Van Deyssel :
Om heel oprecht te zijn, moet ik U zeggen, dat ik Uw schets van het
roode huis en de roode baard niet begrijp. Ik merk en begrijp dat't iets
anders is dan een zuiver-wetenschappelijke psychologische bijdrage, maar
voelen, de emotie er van namelijk, doe ik niet 43.
40-AM J PRINS : „Fantasie." In : De Nieuwe Gids 2 (1886-87) deel II. blz. 2-3.
41 EDGAR ALLAN POE : „The Fall of the House of Usher." In : The Complete Tales and
Poems. New York, 1938. blz. 231.
42 PRINS : „Fantasie". blz. 12.
43 Briefwisseling Prins-Van Deyssel. blz. 82-83.
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Hij zou dit ongetwijfeld niet gezegd hebben als hij Poe al gelezen
had ; maar aangezien hij zich de door Baudelaire vertaalde bundels
verhalen op instigatie van Prins " pas op 3 maart '89 aanschafte, kan ik
me zijn onbegrip voorstellen. Prins is er, in tegenstelling tot zijn voorbeeld, niet in geslaagd werkelijke spanning op te wekken en emoties
over te dragen ; zijn verhaal is claardoor, en door de zwakke intrige,
een tamelijk levenloze pastiche gebleven. Zijn antwoord zal Van Deyssel
nauwelijks tevreden gesteld hebben.
U zijt nog zoo goed mij om opheldering te vragen over de schets van
het roode huis.
1k heb getracht daarin den lezer emoties te geven van het sombere, het
onverwacht-geheimzinnige, enfin, datgene aanteroeren wat wetenschappelijk niet te verklaren is. – Zulk werk is natuurlijk geheel imaginatie, en
het kost heel wat moeite daarvoor in de stemming te komen. 45
Behalve de eigen imaginatie had Prins ook best de inspiratie van Poe
kunnen vermelden.
Het tweede stuk dat Prins in dit genre publiceerde werd opgenomen
in de zesde aflevering van De Nieuwe Gids '86. Ondanks zijn lof voor
het verhaal maakte Kloos bezwaar tegen de personifikatie van de syfilis
die in de oorspronkelijke versie van Een Nacht voorkwam 46.
De hoofdpersoon van het verhaal, Ernst, droomt, nadat hij lange tijd
niet heeft kunnen slapen, dat hij wandelt met een meisje dat lijkt „op
de koningin uit een Engels whistspel en op portretten van primitieven".
De rust van deze droom wordt echter weldra verstoord door de
gewaarwording dat hij een oneindige, niet te meten doode ruimte voor
zich had.
Maar een koude blauwbleke lichtstraal schoot door het ongeziene en hij
zag aan zijn voeten twee mummies liggen, van een Inka en zijn vrouw.

Van de half ontbonden lijken wordt dat van de vrouw vrij gedetailleerd
beschreven.
Het hoofd was afgrijselijker dan een doodskop, want de oogkassen waren
niet ledig, en onder een vlies schemerde het blauw der appels, waardoor
44 ibid. biz. 112 en 119.
45 ibid. blz. 86.
46 Zie Briefwisseling Prins-Van Deyssel. blz. 82. Heeft Prins hier gedacht aan het slot

van hfdst. VIII van A Rebours, waar in een droom van Des Esseintes ook de syfilis in de
figuur van een vrouw optreedt ?
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het scheen, alsof zij zag met den benevelden droevig starren blik van
een blinde 47.

Men vergelijke met het gekursiveerde gedeelte in de laatste alinea
deze zin uit The Tell-Tale Heart : „One of his eyes resembled that of
a vulture – a pale blue eye, with a film over it." 48
Op blz. 110 van zijn studie over Prins schrijft Uri :
Het is ongetwijfeld de invloed en het voorbeeld van Huysmans geweest,
waardoor Prins er toe is gekomen fantastische droomverhalen, te gaan
schrijven in de trant van Poe. Dat Prins dit naderhand niet wilde toegeven, vindt zijn verklaring in het feit, dat hij dit heel anders deed dan
Huysmans 49.

Ik geloof dat deze bewering slechts ten dele juist is. Inderdaad is het
hoogst waarschijnlijk dat Prins er onder invloed van Huysmans toe
gekomen is Poe te gaan lezen, zoals Uri op blz. 105 van zijn proefschrift
zegt. Maar of dat al ITO& de reis naar Parijs was, betwijfel ik, omdat in
H.'s brieven uit '85 en '86 de naam Poe niet vermeld wordt. De opmerking van Prins in het al vaker geciteerde artikel over Huysmans dat de
„meesterlijke schilderingen" in A Rebours „nu eens vol realiteit, dan
weder phantastisch geheimzinnig, als de novellen van Edgar Allan Poe"
zijn, zou best eens ingegeven kunnen zijn door het feit dat Poe een
ereplaats inneemt in de bibliotheek van Des Esseintes. Daarnaast blijft
natuurlijk nog de mogelijkheid bestaan dat Prins, getroffen door Huysmans' karakterisering van Poe in A Rebours, de Amerikaanse schrijver
is gaan lezen. De door mij op blz. 196 van dit artikel genoemde brief
van 16 oktober '86 aan Van Deyssel sluit die mogelijkheid zeker niet
uit. Daarin worden als schrijvers die hoog in zijn aanzien staan, Flaubert,
Baudelaire, Poe en Barbey d'Aurevilly genoemd, tevens de favoriete
auteurs van Des Esseintes en Huysmans.
Maar Uri's suggestie, als zou Prins naar voorbeeld van Huysmans
fantastische verhalen in de trant van Poe zijn gaan schrijven, lijkt me
onjuist (of onzorgvuldig ?), omdat H. Poe nauwelijks als inspiratiebron
heeft gebruikt. Dat En Rade Prins wel als voorbeeld gediend heeft, valt
niet te ontkennen, en Een Nacht vormt daarvan een eerste bewijs.
In En Rade bracht Huysmans het kredo dat hij Prins in maart '86
47 ARI J PRINS : „Een Nacht." In : De Nieuwe Gids 2 (1886-87) deel H blz. 332.
Kursivering van mij J.L.G.
48 EDGAR ALLAN POE : „The Tell-Tale Heart." In : The Complete Tales and Poems.
blz. 303.
49 URI : Leven en werken, blz. 110.
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beleden had, in de praktijk : „je suis pour Fart du reve, autant que pour
l'art de la realite." In deze roman wordt beschreven hoe Jacques Marles
op de vlucht gaat voor zijn schuldeisers en zich met zijn vrouw terugtrekt op het vervallen kasteel Lourps, in A Rebours het stamslot van
Des Esseintes. Dat is echter niet de enige overeenkomst tussen beide
figuren. Beiden zijn overgevoelige, nerveuze types, uitermate verfijnde
naturen, die de tijd en de maatschappij waarin zij leven verafschuwen
en op zoek zijn naar een mogelijkheid de benauwende dagelijkse werkelijkheid te ontvluchten. Bij Jacques Marles uit zich dat in een bijzondere
aanleg regelmatig zeer bizar te dromen, een verschijnsel dat vooral
optreedt in perioden van nerveusiteit. Een aardig staaltje van naturalistische verklaringstechniek van een auteur, die in deze tijd al zulke hardnekkige pogingen doet zich van de doktrine los te maken ; maan niet
het enige, getuige de volgende passage, waarin de determinatie van
Jacques' vrouw Louise ter sprake komt : „I1 decouvrait chez Louise une
aprete hethditaire de paysanne, oubliee a Paris, develop* par le retour
dans l'atmosphêre du pays d'origine, hatee par les apprehensions d'une
pauvrete soudaine."
Over de reakties op zijn roman schreef Huysmans op 20 november '86
aan Prins :
C'est comique, tout le monde ici exaspere par ce livre, qui veut en somme
se dedoubler une partie de vie reelle, d'une part, une partie de reve,
de l'autre – Or, les naturalistes sont exasperes par le cote reve, et les
idealismes [sic] par le naturalisme de mes paysans.
C'est pis que pour a Rebours {....) Jusqu'A. Goncourt qui s'etonne ! ! –
Quant a Zola, il trouve mes paysans tres-bien, mais l'apparition d'Esther,
la femme nue, que vous verrez, dans le second chapitre, monstrueuse !
ainsi
D'autre part, Villiers ravi, apprend par Coeur l'apparition d'Esther
D'Aurevilly n'y comprend rien, lui, ni aux
que Mallarme et Bloy
paysans, ni aux reves.

De verschijning van Esther waar H. over spreekt, is een door Marles
gedroomde scene, die sterk doet denken aan de beschrijvingen die in
Rebours gegeven worden van de schilderijen L'Apparition en Salome'
van Gustave Moreau.
Voor de droom die in hoofdstuk V voorkomt, en waarin Jacques en
Louise over de maan wandelen, had H. zich als echte naturalist nog
uitvoerig gedokumenteerd aan de hand van kaarten van Justus Perthes.
50 J. K. HUYSMANS : En Rade. Paris, 1908 5 .
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blz. 216.

In augustus '86 had hij Prins nog gevraagd bepaalde Duitse woorden,
voorkomend op die kaarten, voor hem te vertalen.
De eerste resultaten van Prins' bekering tot „I' art du reve" vinden we
ná de eerste voorpublikaties in de Revue Independante van En Rade en
het heeft er zeer de schijn van dat hij tot het schrijven van novellen als
Een Nacht en Vreemde Verschijning (waarover verderop nog gesproken
wordt) gekomen is onder de direkte impressie van Huysmans' roman.
Minder direkt lijkt deze invloed gewerkt te hebben op Fantasie, waarvan
Poe de auctor intellectualis is.
Behalve de al gesignaleerde belangstelling voor het gruwelijke valt in
Een Nacht ook nog op te merken dat Prins bier voor de eerste maal blijk
geeft van zijn interesse voor de Middeleeuwen, een jaar voor de reis die
hij met Huysmans door Duitsland maakte, en die voor beider ontwikkeling van essentieel belang zou zijn. Al is het slechts vluchtig, toch is er
een duidelijke aanwijzing dat Prins de primitieven heeft ontdekt. Ook
zijn Franse vriend was zich in deze tijd steeds meer bezig gaan houden
met de laat-Middeleeuwse schilderkunst, waarbij het niet onmogelijk is
dat hij hierbij de steun heeft gehad van zijn Belgische korrespondent
Jules Destree, een deskundige op het gebied van de primitieve schilderkunst ".
31 juli '88 vertrok Huysmans per trein vanuit Parijs naar Hamburg
om met Prins de reeds lang besproken tocht door Duitsland te gaan
maken. Over zijn ervaringen gedurende de reis per sleepingcar van
Parijs naar Keulen wordt men ingelicht in het gelijknamige stuk in
De Tout (1902), waarin ook de impressies van Hamburg, Lubeck (dat
H. bezocht voordat hij naar Hamburg ging) en Berlijn zijn opgenomen.
18 augustus vertrokken de vrienden vanuit Hamburg. Via Berlijn,
Weimar, Erfurt en Eisenach reisden ze naar Kassel, waar destijds de
Kruisiging van Matthias Granewald hing, die zo'n belangrijke rol heeft
gespeeld in de wending naar de Middeleeuwen en het Christelijk geloof,
zoals die zich binnen enkele jaren bij Huysmans zou voltrekken. De
beschrijving van de indruk die het schilderij op H.'s alter ego Durtal
maakt, te vinden in het eerste hoofdstuk van Ld-Bas, is vermaard.
De impressies van de reis hebben ook Prins niet onberoerd gelaten,
en ze hebben een direkte neerslag gevonden in het verhaal Vreemde
Verschijning, dat nog geschreven is in de laatste plaats die op de tocht
werd aangedaan, het Westfaalse Soest. De lokatie waarin deze schets
51 j K. HUYSMANS : Lettres inedites a Jules Destrie. Ed. Gustave Vanwelkenhuyzen.
Genêve, 1967. blz. 11.
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is gesitueerd, heeft duidelijke overeenkomsten met de Duitse steden die
Prins met Huysmans heeft bezocht.
Tot tegen het vallen van den avond, dwaalde ik langs donkere, sterk overhellende huizen, waartusschen de lucht hoog weg een melancholisch lichtend pad scheen, en langs smalle grachten, gevuld met een groenachtig
stilstaand water, vol geheimzinnige opborrelingen, en waaruit zwarte
glibberige palen spookachtig opstaken.
1k zag holle nissen, op donkere hoeken van straten uit hout gesneden
Madonna's, met afgeregende kieuren, waggelend achter roestig traliewerk,
waarvoor eens in vrome tijden een waskaars had gebrand – en, in een
oud, romaansch kerkje, op dikke muren, half vergane fresco's : een
barbaarsche, groenachtige, bruinbespikkelde Christus met uitgeteerde stijve
armen en een dof roode mantel am de puntige schouders, te midden van
apostelen, die plechtig omhoog wezen en wier witte haren als vlammen
boven bleek gele gezichten opkrulden 52.

Opmerkelijk is de belangrijke plaats die Prins hier geeft aan de
beschrijving van wat hij de voorgaande dagen had gezien, waarbij de
Griinewaldachtige Christus speciaal opvalt.
Het verhaal vervolgt als de verteller zijn hotelkamer opzoekt, en door
de aanhoudende storm niet in slaap kan komen. Als hij in de spiegel
kijkt, ziet hij in een visioen een processie van kaarsendragende meisjes.
Hare doorzichtige slepende gewaden, van fijn lila en onschuldig rood,
golfden am het ijle bloesemblanke van maagdelijke nevelvormen met
amberwitte rondingen en teer-rose schaduwen, en zij zagen mij strak aan
met groote wijdgeopende oogen, waarin het blauwgrijze van een ondoorgrondelijke treurigheid een zachten wellust van gemakkelijk vloeiende
tranen in mij deed opkomen 53.

Ik wijs m.n. op het slot van de zojuist aangehaalde passage, waar ik
een soortgelijke, masochistisch getinte interesse voor lijden en smart
meen te bespeuren, als bij de bespreking van Huysmans' La Bievre al
ter sprake kwam.
Na dit droombeeld ontwaakt de ik-figuur, terwiji hij uitgestrekt op
de vloer ligt. Even later hoort hij voetstappen in de richting van zijn
kamer komen, de deur wordt geopend, en er verschijnt een oude man,
wiens gruwelijk verminkte hoofd losjes op de romp balanceert. Het slot
52

ARIL.' PRINS :

blz. 75.
53 ibid. blz. 77.
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van het verhaal speelt de volgende morgen, nadat de hoofdpersoon
opnieuw ontwaakt is. Als de knecht hem vraagt of hij niets gemerkt
heeft, en het antwoord luidt ontkennend, wordt hem meegedeeld, dat
een oude beer, die naast hem logeerde, zich 's nachts de hals heeft
afgesneden.
Naar ik meen, zijn er drie faktoren te onderscheiden die aan het
ontstaan van deze schets hebben meegewerkt. Ten eerste de al genoemde
impressie van de reis langs een aantal Duitse steden, zich uitend in de
couleur locale en verwijzingen naar primitieve kunst. Verder de invloed
van Poe, te zien aan de kwasi-geheimzinnige sfeer, en de gruwelijke
gebeurtenissen. Maar vooral de indruk die het lezen van de visioenen
in En Rade op Prins gemaakt hebben. Zei hij niet in het gesprek met
Robbers dit het beste boek van Huysmans te vinden ? „Die boeren,
uitstekend he ?... En die dromen, 66k heel goed."
Al werden in de verhalen uit de zgn. Middeleeuwse periode nog vaak
dromen en visioenen opgenomen, nooit zou dat meer zo duidelijk naar
analogie van En Rade gebeuren als in de drie behandelde novellen. Wel
vinden we in het latere werk de intense aandacht voor het afschuwelijke,
een karaktertrek van Prins, waarover zijn vriend Robbers later zou
meedelen :
Prins was een teedere van natuur. Wreedheid en marteling, lichamelijk of
geestelijk, verschrikten hem smartelijk, verbijsterden hem bijkans, en hij
beschreef ze henzelf, of hun dreiging, hun mogelijkheid, hun anderstelling hij beschreef ze om zich te verlossen van hun obsessie 55.

De reisindrukken die Huysmans mee terug naar Parijs nam, kristalliseerden pas nit in Ld-Bas, zelfs in die mate dat hij de hele opzet van
deze roman, waarvoor hij reeds de voorbereidingen had getroffen, veranderde. Zijn oorspronkelijke bedoeling leren we o.a. kennen uit de
brief die hij Prins op 11 november ' 87 schreef.
Je vais me mettre decidement a mon roman sur la lisiere du monde clerical
et les Naundorff, le roi Charles 11. Mais il me faut un mois encore de
travail preparatoire etudes de vies de Saints, d'alchimie, de medecine [....)

De aanblik van Griinewalds Crucification heeft bij Huysmans kennelijk als een katalysator gewerkt bij het ontstaan van zijn nieuwe opvat54 ROBBERS : Een gesprek met Arij Prins. blz. 38.
55 ARI J PRINS : De Heilige Tocht. Met een voorbericht den schrijver en zijn werk betreffende door Herman Robbers. Amsterdam, 1927 3 . blz. XVII.
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tingen over de roman, die sinds A Rebours al van de orthodox-naturalistische afweken, maar nooit zo duidelijk als in het eerste hoofdstuk
van Lei-Bas waren geexpliciteerd 56 . We vinden hierin het manifest van
Huysmans' nieuwe estetika, waarbij de schilderkunst van de primitieven
als het hoogste voorbeeld van het naturalisme spiritualiste geldt. Daarbij
neemt Griinewald een ereplaats in ".
Enkele maanden voor het verschijnen van Lei-Bas, in december 1890,
werd in De Nieuwe Gids Prins' novelle St. .Margareta afgedrukt. Het
oktobernummer van de volgende jaargang van hetzelfde tijdschrift bevatte de reaktie van Van Deyssel die het verschil tussen beide auteurs,
ondanks gelijkgerichtheid naar onderwerp, scherp zag.
Huysmans moge zeggen van naturalisme spiritualiste zooveel hij wil, zijn
boek is geschreven naar de algemeene methode van zien en in de algemeene
manier van taal, waarin Zola poeemen heeft gemaakt. Alleen het onderwerp
is er een van eene kategorie die de gewone naturalisten niet plegen te
behandelen. Maar het boek van Huysmans is naturalistiesch om zijn wijze
van zien en zijn manier van zeggen, en dan niet zoo mooi dat het een
poeem, een kunstwerk, zou zijn 58.

Uri beschouwt, blijkens de indeling van zijn proefschrift, St. Margareta als het begin van Prins' zgn. Middeleeuwse periode. Een argument
om de scheiding tussen het „Poe-achtige" werk en het kwa inhoud
Middeleeuwse bier aan te brengen wordt ongetwijfeld ontleend aan de
omstandigheid dat Prins zich in dit verhaal voor de eerste maal allerlei
vergaande vrijheden met de taal veroorloofde, met als resultaat een
uiterst gewrongen stip en syntaksis, die een soort Indianentaal opleveren,
in De Heilige Tocht zijn uiterste konsekwentie bereikend.
Als men echter even voorbij gaat aan deze vormelijke aspekten, komt
men gemakkelijk tot de konstatering dat de wending al lang v6Or
St. Margareta was voorbereid. In juli ' 88, enkele weken voor de reis door
Duitsland, orienteerde Prins zich al op de Middeleeuwen, getuige het
antwoord dat Huysmans hem geeft : „Sur le Moyen-Age, ii n'existe
malheureusement pas de livre d'ensemble sauf les histoires de france
et autres choses pour les enfants – mais ii existe ou ii va exister des
monographies". De reis zelf heeft de belangstelling sterk gestimuleerd,
en de eerste tekenen daarvan vonden we al in Vreemde Verschijning.
56 Zie j. K. HUYSMANS : Ld-Bas. Paris, 1891. blz. 6.
57 ibid. blz. 14.
58 L. VAN DE YSSEL : Huysmans' Ld-Bas. blz. 194.
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Interesse voor de primitieve schilderkunst viel al in Een Nacht aan te
tref fen.
Het is niet onmogelijk dat Prins onder invloed van Flaubert, die hij
zeer bewonderde, zoals ik al liet zien aan de brieven aan Van Deyssel,
en in het bijzonder na het lezen van werken als La Tentation de St.
Antoine en St. Julien Phospitalier, ook wel eens een Middeleeuws onderwerp wilde behandelen.
Werd Flaubert tot het schrijven van laatstgenoemd werk geinspireerd
door een gebrandschilderd kerkraam, aan de novelle Een Executie, geschreven in de maand na de reis met Huysmans, ligt waarschijnlijk een
schilderij ten grondslag dat Prins op zijn tocht door kerken en musea
heeft gezien. De nauwkeurige deskriptie van de omgeving, de personen,
en het gebeuren, de onthoofding van een vrouw, wijzen op een
afbeelding die hij met eigen ogen aanschouwd moet hebben.
Ik kan geheel instemmen met Uri's oordeel „dat er, ondanks het
droomachtig gebeuren, heel weinig van Poe is in dit stukje" 59 . Toch
rekende Prins, en met hem Van Deyssel, zoals uit diens La'-Bas bespreking blijkt, deze schets tot de zgn. Poe-periode, zoals we al uit de brief
aan Van Deyssel, aangehaald op blz. 198 van dit artikei, konden
opmaken. Al behoort Een Executie dan niet naar de stiji tot de „middeneeuwsch-monumentale" 6 ° periode, toch valt er, evenals in Vreemde Verschijning een overgang naar het komende nieuwe werk te konstateren.
Opvallend is de koele onaangedaanheid waarmee de terechtstelling
beschreven is, vergelijkbaar met de manier waarop Huysmans de beestachtige gruwelijkheden die Gilles de Rais bedrijft, weergeeft. Prins
heeft vooral oog voor de esteticistische kant van de onthoofding.
De beul vatte het zwaard met de bide handen aan, zette zich schrap, en
het lemmet trok bliksemsnel een onvolkomen glinsterenden bong.
De romp viel voorover met uitgespreide handen, waarop het bloed uit de
halsaderen als uit een gieter spoot.
Het hoofd rolde al draaijend in het water, zonk, kwam weder boven, en
de man in het oranje zag het bleek-grauwe gelaat, de half gebroken oogen
en de stijf geopende mond in een krans van bloedrimpels, die zich in
den doodsluijer van het haar verwarden, langzaam in de groenige diepte
verdwijnen 61.

Ondertussen wordt door alle evidentie m.b.t. Prins' belangstelling
voor de Middeleeuwen die hierboven is vermeld, wel de konklusie
59 mu : Leven en werken. blz. 120.
L. VAN DEYSSEL : „In Memoriam Arij Prins". In : De Gids 86 (1922) deel II blz. 503.
61AKIJ
PRINS : „Een Executie." In : Een Koning. Amsterdam, 1924 2 . blz. 134-135.
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gerechtvaardigd dat Uri's mening „dat het de omgang met Huysmans
is geweest, waardoor Prins' aandacht werd getrokken, eerst naar Tart
du reve' en vervolgens naar 'le Moyen age', en dat daardoor zijn kunst
op paden geraakte waarop Huysmans was voorgegaan", slechts gedeeltelijk juist is. Dat Prins via zijn Franse vriend tot „Fart du réve"
is gekomen, heb ik in het voorafgaande proberen aan te tonen, maar
dat zijn interesse voor de Middeleeuwen ook door H. gewekt zou zijn,
gaat me wat te ver. M.i. is er veel meer sprake van een gelijktijdige
tntwikkeling en een wederzijdse beinvloeding dan van eenrichtingsverkeer. Uri's belangrijkste argument vindt men op blz. 123 van zijn
boek.
Prins heeft na Een Executie lange tijd niets geschreven, en wanneer hij
in Maart 1890 de pen weer op het papier zet om zijn eerste, echt middeleeuwse, verhaal (Sint Margareta) te schrijven, dan heeft Huysmans de
voorstudie voor zijn eerste middeleeuwse roman (11-Bas) al grotendeels
achter de rug 62.

Het gerucht dat Prins de pen zo lang zou hebben laten rusten is
door hem zelf de wereld ingeholpen 63 , en werd later door Robbers
overgenomen 64. 0p de onjuistheid van deze mededeling werd al eerder
gewezen door Harry Prick 65 . In de brief van 2 februari 1889 aan
Van Deyssel schrijft Prins, na eerst gevraagd te hebben om „werken
over de middeleeuwen" :
1k ben thans bezig aan twee kleine middeleeuwsche stukjes, doch ik heb
in den laatste tijd zoo veel onaangename beslommeringen, dat ik er weinig,
en niet met pleizier aan kan werken 66.

Een van deze stukjes was getiteld Een Kruisvaarder, een prozaschets
van vijf kantjes met de hand beschreven briefpapier, en gedateerd
februari '89. Dit manuskript bevindt zich thans onder de nagelaten
papieren van Willem Kloos die in de Koninklijke Bibliotheek te Den
Haag bewaard warden 67 . Dat wijst er op dat Prins dit stuk waarschijnlijk
aan Kloos in zijn funktie van redaktiesekretaris van De Nieuwe Gids
heeft gezonden om het in genoemd tijdschrift geplaatst te krijgen ; maar
62 URI : Leven en werken. blz. 123.
63 Via het door ulu op blz. 122 van Leven en werken genoemde interview met M.
BRUSSE in Boekzaal, april 1907.
ROBBERS : Voorbericht. blz.

XVIII.
64
65 Briefwisseling Prins-Van Deyssel. blz. 121, foot 318 a.
66 ibid. blz. 121.
67 Onder signatuur 69 F 17-22.
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van publikatie is nooit iets gekomen en Kloos heeft het handschrift
kennelijk nooit geretourneerd. Aangezien Prins de gewoonte had geen
afschriften te maken van zijn manuskripten, is deze schets, zoals diverse
andere van zijn produkten, in de vergetelheid geraakt 68.
Een Kruisvaarder is weer een stap verder in de richting van het zo
typische werk dat met Sint Margareta inzet. De syntaksis heeft hier nog
niet het sterk gewrongene, de stiji is minder geforceerd ; wel zijn er
talloze neologismen, en als geheel is het een fraai staaltje van impressionistische beschrijvingskunst. Een voorbeeld om dit toe te lichten. De
gewonde kruisridder die zich, uitgeput door bloedverlies, door een
woestijn heensleept, ziet in de verte een toren oprijzen :
Vreugde-zweet parelde uit zijn opstekend lichaam, en vol kracht zilverschoot zijn blinkend zwaard naar de bij komende leeuwen. Zij vloden
met staartkloppingen tegen de magere flanken, en de ridder trotsch lachte
met hoogend hoofd om zichzelf, niet voelend, dat zijn lichaam wondde.

Een eigenaardigheid die men later in de bundel Een Koning aan kan
treffen vindt men ook al in deze schets. Ik bedoel het verschijnsel dat
het proza van Prins af en toe via assonance, ritme en rijm overgaat in
poezie. Op aanraden van Van Deyssel, die op 13 november '93 schreef
„dat de plastiek wel vaart bij de afwezigheid van rhytme en rijmen" 69,
weerde Prins deze stijikenmerken zoveel mogelijk, al slopen er toch nog
wel eens rijmen binnen, zoals hij Van Deyssel later berichtte 70 . Ook aan
het slot van Een Kruisvaarder is dat gebeurd.
Stervenskreten ontglipten zijn mond reeds klepten doodsvogels in het
rand, en langs de schitterende wanden gleden krassend zijn bevende handen, en maakten een rauwe wond in 't dunne goud gelegd om vrouwenblond.

Dat Sint Margareta dus niet zo plotseling uit de lucht is komen vallen
als Prins en met hem Uri suggereren, zal na het bovenstaande wel
duidelijk zijn. Algemeen werd deze schets eerder wel als iets volkomen
nieuws ervaren, zoals uit de reakties blijkt. Ik wil hier nog even wijzen
op de stijl van Sint Margareta. In Een Lie/de (1888), De Kleine Republiek (1889) en Menschen en Bergen (1889) had Van Deyssel in
toenemende mate met de taal geèxperimenteerd, en diverse van zijn
68 ibid. blz. 291.
69 ibid. blz. 175.
70 ibid. blz. 181.
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stijleigenaardigheden, zoals weglating van het werkwoord, koppelen
en splitsen van woorden, neologismen en inversie, zijn door Prins overgenomen, zoals Uri terecht stelt 71.
Vooral om zijn gesol met de taal zou Prins, in de persoon van de
wijnkoper Reinhold, belachelijk gemaakt worden in Willem Paaps satire
op de beweging van Tachtig Vincent Haman (1898) ".
Overigens is met Sint Margareta „Fart du réve" nog niet geheel uit
Prins' werk verdwenen. In deze novelle komt een passage voor waarin
verteld wordt hoe de heilige, als ze uit een van de vensters van haar
kasteel kijkt, bij de ophaalbrug „een donkere mannenfiguur, met bovenaardsche lichtkrans om het hoofd" ziet. Deze man wenkt haar.
Beneden gekomen ziet ze dat de vreemdeling bezwijmd tegen de
brugleuning ligt. Het uiterlijk van deze figuur roept, evenals de
„Kristus van terugstootende lelijkheid" die op Margareta's gebedenboek
staat afgebeeld, de Kruisiging van Griinewald weer in herinnering : „zijn
naakt, verhongerd lichaam een rimpelige grauwe huid met groene
tinten en bloedvlekken om knokkige ribbenkooi". Ze draagt deze man
het kasteel in en verzorgt hem in haar kamer.
Maar opeens een schrik, hij vreemd vol leven, en geheel anders. Zijn dunne
lippen gekromd tot een grijns, de neusvleugels wijd geopend, de handen
opgeheven als klauwen om een prooi te vatten, en zijn oogen, strak ziend,
vol diepe koude hartstocht. Zijn lange haren kronkelden hoog op als
vlammen ; het witte laken niet meer om zijn beenen, ruig als bokspooten,
en overal spikkelende vlammetj es, naar alle zij den wegschietend. Een
vreemde, bedompte metaallucht in de kamer 73.

Men ziet dat de persoon van Satan in deze tijd ook Prins niet onberoerd liet. Ook in de novelle Harold (1892), spelend tijdens de invallen van de Noormannen in Engeland, treedt de duivel op. Het ligt
natuurlijk voor de hand om invloed van Lds-Bas te veronderstellen, zoals
Uri ook doet 74, maar noodzakelijk lijkt me dat niet ; evenmin hoeft er
verband te bestaan tussen de * korte beschrijving van de inval van de
Hunnen in A Rebours, en het vrij uitvoerige gedeelte in Sint Margareta
waarin de inval van de Tartaren in Hongarije wordt verteld, zoals
De Graaff suggereert
71 URI : Leven en werken. blz. 139.
72 W. PAAP : Vincent Haman. Met een inleiding van MENNO TER BRAAK. Amsterdam,
1937 3 . blz. 92-93, 149.
73 ARI J PRINS : „Sint Margareta." In : Een Koning. blz. 116.
74 URI : Leven en werken. blz. 156.
75 DE GRAAF : Le reveil litteraire. blz. 84-85.
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Het lijkt me echter niet overdreven te stellen dat Prins met zijn
esteticistisch gerichte belangstelling voor het gruwelijke en bizarre, uitgedrukt in een lakonieke deskriptieve stij1, aansluit bij een Europese
traditie, waarin Gautier, Flaubert en Huysmans hem waren voorgegaan.
Als voorbeeld geef ik nog het slot van Sint Margareta dat men naast
het al geciteerde einde van Een Executie kan leggen.
Margareta onbewust, dat men haar linkerarm ophief. Maar trekken vol
geluk ; het hooge blauwe boven haar opengespleten, en in een goud-witten
glans, de nevelgedaante van den grijsaard, met den langen baard en den
spitsen schedel, haar blij wenkend, en een teere lichtkrans daalde neer op
het oogenblik, dat de beul met groote kracht den priem onder den oksel
tot in het hart boorde 76.

Ook andere motieven uit de bovengenoemde traditie komen bij Prins
voor. Zo is Margareta een duidelijk androgyne type, zoals we dat o.a.
kennen uit Gautiers Mademoiselle de Maupin.
Haar lichaam nog als van een jongen. De schouders invallend, de heupen
hoekig en de schrale rondingen sterk uitkomend door haar eng kleed, dat
plooide over de nog platte borsten, en spande om de ronding van een
kunstmatigen buik, daardoor een indruk gevend van zwangerschap – en
dit bedrog nog versterkt : haar wangen bleek invallend, de matte oogen
grijs-blauw omkerfd, haar hand dun, kleurloos, komend uit de wijde
mouw, die neerhing tot den grond 77.

Zelfs „la belle dame sans merci" 78 komt eenmaal bij Prins voor, in de
persoon van Markowefe, de demonische echtgenote van de Frankische
koning Dragamosus uit de gelijknamige novelle.
Kreten van vogelen en vrouwen. Hij greep naar blonde haren, die zwierden
om blankheid, en door den strijd ontbloot. Oogen zagen in zijn oogen,
duivezachtheid wreed geworden. Een hand zijn hals omsnoerde, zijn
wapenen waren weg, druk van een vrouwe-lijf, het harde welven der
borsten was een last, die doodzweet uit zijn lichaam dreef 79.

Prins heeft nog het voornemen gehad, de bundel Een Koning in het
Frans te laten verschijnen. Dit blijkt, behalve uit brieven aan Van
76 PRINS : Ben Koning. biz. 130.
77 ibid. biz. 111.
78 PRAZ : Romantic Agony. hoofdstuk IV.
79 ARii PRINS : „Dragamosus." In : Ben Koning. biz. 86.
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Deyssel van 14 april 1902 en 8 mei 1904 80, ook nog uit wat Huysmans
hem in deze tijd schreef. Deze zag niets in een uitgave, met als argument,
dat op dat moment geen enkele Franse uitgever geld in een verhalenbundel wilde steken, omdat die niet goed verkochten.
Ook aan Prins' verzoek een voorwoord te schrijven, wilde hij niet
voldoen. Zijn deze reakties een verhulde afwijzing van het boek van
zijn vriend ? Uit de korrespondentie is dat moeilijk op te maken.
J ai bien recu votre manuscrit. Au travers du voile infidele dune traduction
evidemment irrealisable, j'ai bien sente un art du style special, quelque
those comme est en francais la SalamboO et l'Herodias de Flaubert [....)
Si Maeterlinck sait le hollandais, ce serait parfait, car alors, lui, pourrait
expliquer la those et montrer la personnalite tres curieuse de ce style,
dont j'entrevois, confusement, la magnificence sous la soigneuse banalite
de la traduction. La preface a faire serait sur la nouveaute de votre style,
mais il faudrait savoir le hollandais pour cela ! (26 juli 1904)
Plus j e reflechis a votre livre, plus j e me rends bien compte de ce qu'il
est. Je le sentais sous les lignes traduites — mais le francais arretait
evidemment l'accent de la phrase. Vous etes aussi intraduisable en
francais que moi en Hollandais ou en Allemand. C'est la l'embetement des
stylistes. (11 september 1904)
Pas in 1916 en 1918 zouden in de Revue de Hollande Grande Armee
(In Rusland), Un roi, Harold, Dragamosus en Sainte Margueritte gepubliceerd worden in de vertaling van Gustave Knopff, waarover Prins
i.t.t. Huysmans buitengewoon tevreden was, zoals hij Van Deyssel
schreef ".
Met het overlijden van Huysmans op 12 mei 1907 kwam er een eind
aan een tweeentwintigjarige vriendschap die voor Prins' schrijversschap
van groot belang is geweest. Al eerder werd daar door Uri de aandacht
op gevestigd, en met zijn visie kan ik grotendeels instemmen, al ben
ik het niet eens met sommige van zijn konklusies, zoals ik op blz. 201
en 208 van dit artikel duidelijk heb gemaakt.
Maar een bezwaar van algemener aard, waarvan in het voorafgaande
misschien al jets gebleken is, richt zich tegen Uri's stringente indeling
van Prins' ceuvre, op het voetspoor van Van Deyssel, in drie fasen : een
naturalistische, een fantastische en een Middeleeuwsche periode. Mijn
stelling daarentegen luidt : na de ontmoeting met Huysmans vormt het
80 Briefwisseling Prins-Van Deyssel. blz. 279 en 292.
81 ibid.
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werk van Prins een eenheid, waarin gaandeweg een verandering in stijl
te bespeuren valt. Voor het kontakt met Huysmans kan Prins inderdaad
als realist beschouwd warden, getuige zijn bundel schetsen Uit het Leven.
Daarna heeft hij zich, waarschijnlijk onder invloed van zijn vriend,
afgewend van het beschrijven van de hem omringende werkelijkheid, en
is in navolging van Poe en Huysmans een tijd lang droomachtige, fantastische verhalen gaan schrijven am vervolgens zijn stof uit de Middeleeuwen te putten. Dat laatste is zeker niet gebeurd op voorbeeld van
Huysmans ; en na Sint Margareta kan er beslist gesproken warden van
een aparte ontwikkeling. Huysmans leverde een aantal romans of met
het karakter van een encyclopedia over Middeleeuwsche kunst en religie ;
Prins schreef een serie schetsen en een lang verhaal over de kruistochten,
waarin hij in toenemende mate met de taal ging experimenterm. Wat
dat laatste betreft is Sint Margareta, evenals Een Kruisvaarder maar een
fase in een lange ontwikkeling die in De Heilige Tocht zijn eindresultaat
zou bereiken. Dat wat betreft de stijl ; naar de inhoud bleef er vanaf
Fantasie (1887) tot en met De Heilige Tocht (1913) een voorkeur voor
een vermenging van droom en realiteit, voor wreedheden vooral ook,
die Prins met name am de schilderachtigheid ervan interesseerden. Wat
dat betreft vertoont hij affiniteit met de groep schrijver die Praz in
The Romantic Agony bijeenbrengt, wat dat betreft blijft hij ook, zoals
Huysmans dat altijd gebleven is, de naturalist. In zijn realistische, fantastische en Middeleeuwse verhalen heeft Prins nooit anders gedaan dan
alleen indrukken in taal omzetten, beschrijvingen geven van wat hij had
gezien. Psychologie ontbreekt bij hem ten enen male.
Met neo-romantiek waar men Prins op grond van zijn belangstelling
voor het verleden graag bij in wil delen heeft dat niet zo veel te maken.
Bij hem is er geen sprake van het uitdrukking geven aan het verlangen
naar een bovenwerkelijke, geestelijke wereld en symboliek komt in
zijn werk, met enkele uitzonderingen, niet voor. Dat Prins het etiket
neo-romantikus opgeplakt kreeg, is misschien te danken aan zijn hoogst
persoonlijk taalgebruik ; maar men heeft daarbij over het hoofd gezien
dat deze stijl juist de uiterste konsekwentie van de realistische beschrijvingskunst is. Het is ook vooral am zijn stijl geweest dat Prins een
vergeten figuur is geworden 82.
Zoeterwoude, mei 1974

J. L. GOEDEGEBUURE

82 Dank aan Prof. Cornelis de Deugd en Eep Francken voor hun opmerkingen en suggesties bij een eerdere versie van dit artikel.
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EEN PROZAFRAGMENT
VAN ANNA BLAMAN

In Anna Blamans literaire nalatenschap berust de doorslag van een
achttal eenzijdig, dicht betypte foliobladen : een kompakt stuk proza,
zonder witregel of zelfs maar een inspringing, behalve aan het begin.
Het prozastuk heeft geen titel. Voor zover ik heb kunnen nagaan, werd
het nooit eerder gepubliceerd, al deed het ontbreken van bet origineel
mij wel eens anders denken. Misschien zijn een aantal bladzijden voorafgaand aan de bewaard gebleven tekst verloren geraakt, maar waarschijnlijk lijkt mij dit niet, omdat het derde bewaard gebleven blad
paginanummer 3 draagt ; de overige bladzijden zijn ongenummerd.
Vermoedelijk dus markeert de inspringing aan het begin van het fragment een echt begin, maar een begin waarvan ?
De kans dat een vervolg zoekraakte is groter, omdat zoals de lezer
zal zien – het prozastuk geen op zichzelf staand geheel vormt. Er zijn
ook redenen om aan te nemen, dat Anna Blaman het niet heeft kunnen
of willen voltooien. Deze mogelijkheid lijkt mij de meest waarschijnlijke.
laat het bewaard gebleven fragment bier volgen :
Hij werd om zes uur in de ochtend wakker met die migraine waarvan hij
niet wist of ze een gevolg was van zijn psychische onlust of van het drinken.
Aan het tjilpen van de vogels in de tuin en aan het zonlicht dat door een
kier van de gordijnen heen drong en als een breed lichtscherm de kamer in
tweeen spleet maakte hij op dat het goed weer moest zijn. 'Hij keerde zich
van het licht af, sloot de ogen en concentreerde zich op zijn migraine, een
zuigende pijn. Het meest leek die op een verdriet dat een zo'n klein mogelijk
volume wilde innemen, maar dat daardoor des te intensiever werd ; als
roerde er een mespunt in een wonde. Hij dacht merkwaardig dat wij
mensen – want ik ben de enige niet die lijdt zo diep aan het 'even verslaafd
zijn dat de dood geen groter bekoring voor ons heeft. Hij hield de ogen
gesloten en ademde voorzichtig. Hij greep met behoedzaam tastende hand.
naar zijn zakdoek ander het hoofdkussen. Er ontstond een enorme speekseltoevloed in zijn mond. Het speeksel vormde een meer dat zijn tong, die rul
aanvoelde als na een koortsige slaap, overstromen ging. Hij drukte de zakdoek
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aan de lippen en ving het speeksel er in op. Toen boorde de mespunt nog
een keer diep in de wonde, en daarop zwalkte zijn maag omhoog. Hij sloeg
de dekens van zich af, kwam zijn bed uit en liep gebogen, met de handen
tegen de maag gedrukt, naar de w.c. Daar braakte hij, zo intensief en afdoende als maar mogelijk was. Hij voelde zijn keel rauw en gloeiend, zijn
ogen traanden en zweet brak hem uit. Hij dacht onderwijI : dat alles nemen
wij, wij mensen. – Daarna liep hij naar de badcel, kleedde zich uit en zette
de douche op zijn gezicht en zijn lichaam zoals men een waterstraal kan
zetten op een bemodderde gevel. Een huivering schudde door hem heen en
zijn hart bonsde met grate zwelgende slagen tot in zijn hoofd. Toen hij zich
zakelijk, ruw, droog wreef dacht hij : niemand kan beweren dat ik van mezelf
houd. – Hij schoot zijn pyama weer aan, liep terug naar zijn kamer en zocht
zijn bed. Met opeengeklemde kaken doorstond hij de zwelgende bloedklop
die allengs zou afnemen. Zijn maag behoorde alweer bijna tot de organen
die men pleegt te bezitten zonder ze te voelen. Hij dacht : nu kan ik me
zowaar al weer verheugen in een gezond lichaam, al is mijn kop nog ziek.
Hij veegde met het laken de tranen weg die langs zijn slapen dropen. Als ik
niet beter wist, dacht hij toen, zou ik haast geloven dat ik lig te grienen.
De zwelgende bloedklop werd minder en om er zich van af te leiden ging
hij liggen luisteren naar de geluiden die van buiten tot hem door drongen.
Behalve de vogels hoorde hij in de verte een heldere jongensstem die een
vriendje riep en daarna een vader die de jongen tot stilte maande. Het sloeg
zeven uur en het was Zondag. Toen keerde hij zich met een ruk op de
linkerzij, naar de muur. Laat me toch slapen, dacht hij en hij kneep de ogen
zo krampachtig dicht dat zijn oogbollen pun deden alsof hij er de duimen
op had gezet. Slapen, dacht hij, is de enige oplossing. – En toen probeerde
hij na te gaan waarvoor hij die oplossing behoefde. Om over die migraine
heen te komen ? Om die absoluut onbruikbare ochtenduren door te komen ?
Was de rest van de dag dan wel bruikbaar ? Hier dacht hij aan Stella. Ze zei :
je maakt op mij vaak de indruk dat het leven je tegenstaat, of op z'n minst
genomen verveelt. Hoe komt dat toch ? – Ze had een enigszins hese monotone
stem en, merkwaardig, dat was een van haar charmes, misschien wel doordat
de blik van haar ogen daarmee als in tegenspraak verkeerde ; een zachte,
toch levendige blik, waarin de warmte kon toenemen naarmate ze je langer
aankeek. Ze liepen samen, Stella en hij, door de nachtelijke tuin achter het
huis. De grindpaden lagen voor een deel in het licht dat uit de salon door
de wijd open tuindeuren naar buiten trad. Stella schoof haar arm in de zijne
en troonde hem mee het pad langs tot bij de rhododendrons waar bijna
volslagen duisternis heerste. In de salon werd piano gespeeld, gelachen en
gepraat. Van de donkere tuinhoek uit waar zij samen, Stella en hij, stonden,
overzag je het tafereel van verhit pratende en lachende mensen ; flarden rook
dreven er boven hun hoofden en ontsnapten naar de tuin. Op een gegeven
ogenblik zagen ze dat Fred, als in antwoord op een vraag, opkeek. Waar
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Stella is ? 1k weet het niet. – Zijn blik waarde zoekend over al zijn gasten en
bleef toch peinzend de tuin in staren. Stella zei : Hoe komt dat toch ? Wat
heeft jou zo gedeerd dat je zo geworden bent ? – Hij antwoordde badinerend :
Wat me zo gedeerd heeft ? Mijn ongelukkige liefde voor Stella. – Voor
Stella, herhaalde hij nadrukkelijk. Stella was met de rug naar de salon gaan
staan, zelfs met een wrevelig en welbeslist gebaar. Fred wendde bijna op
het zelfde ogenblik het gezicht naar een zijner gasten, met een wellevend
toenijgende belangstelling. Hopeloos, zei Stella. En toen sloeg ze de armen
om zijn hals en trok zijn gezicht naar haar toe. Even later kwamen ze terug
wandelen en verschenen ze in het licht. Fred was naar de tuindeuren gelopen
en keek op naar een sterrenloze hemel. Toen Stella en hij tegenover hem
stonden keek hij hen aan. Het is een merkwaardig feest, zei hij. Het klonk
als een zinspeling. Waarom merkwaardig ? vroeg Stella. Hij antwoordde :
Ik weet niet of er wel iemand is die zich werkelijk amuseert, wat vinden
jullie ervan ? – .Hij keek hen beurtelings aan. Doe niet zo naief, zei Stella
wrevelig, wat betekent nu „je werkelijk amuseren". – Ze liepen met hun
drian de salon in waar gepraat, gedronken en gelachen werd, Stella tussen
Fred en hem in. En daar voelde hij zich plotseling bij de arm grijpen. Fifi,
zei hij en grijnslachte. Fifi keek hem opdringerig koket in het gezicht en
greep hem toen met een even koket gebaar bij de kin tussen vier spitse
vingers en een duim. Jij stoute Arthur, zei ze en ze wreef met de andere
hand langs zijn wang, lipperood, sporen van overspel. ,-- Hij boog zich dieper
naar Fifi toe : Zou jij de eerste zijn die dat ziet ? – Doe niet zo naief, zei ze
en trok de schouders op, een zoentje, wat zou dat ? – Nog wat later in de
nacht nam hij afscheid. Hij behoorde tot de eersten die heen gingen, hoewel
Fred aandrong dat hij nog blijven zou. Stella bewaarde toen echter een
opvallend stilzwijgen. Hij liep met een plotseling vereenzaamd gevoel op zijn
auto toe en dacht : maar haar stem is dan ook als het geluid van een primitief
muziekinstrument waarop enkel heel zuiver gespeeld kan worden, enkel de
heel grote liederen die recht uit het hart zingen. – Hij was dronken. Op het
laatste nippertje wenste Fifi met hem mee te rijden. In de auto merkte hij
pas goed dat hij te veel gedronken had. Daarom reed hij overdreven voorzichtig en toen hij voor Fifi's huis stopte vroeg hij : Kan ik bij jou koffie
krijgen ? – Achter haar aan de trap op lopend zag hij dat ze vergulde schoenen
droeg en een roodzijden avondjapon. Dat was een ontdekking en hij vroeg
zich of of hij Fifi zelf, die hij al jaren kende, wel ooit werkelijk gezien had.
In haar kamer greep hij haar bij de bovenarm die jeugdig elastisch aanvoelden
ondanks dat ze bijna vijftig moest zijn. Hij zei : Laat me je nu Bens bekijken.
– Ze lachte. Lach maar niet, zei hij toen, dat is niet nodig. – Ze begreep dat
hij dronken was en gaf hem zijn zin, ze keek ernstig. Glimlach of ernst,
dacht hij, maskers. – Ik denk, zei hij terwijl hij haar bovenarm streelde en
masseerde, dat achter jouw schijn een verdomde massa wanhoop verborgen
ligt. – Ze rukte zich los en zei : Ja, wanhoop omdat je me uit mijn bed houdt
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en nog dwingt koffie te zetten. – En tevens liep ze toen naar de keuken. Hij
stond alleen midden in Fifi's kamer en keek rond. Dit is een kamer, dacht
hij, van een ongetrouwde vrouw van bijna vijftig jaar. Op alle dingen ligt
een dik beslag van eenzaamheid, onbevredigdheid en waanzin. Fifi kwam
weer binnen met op een presenteerblaadje twee filters. Kijk, zei ze, die filters
heb ik in Brussel gekocht. Handig ? Hij bleef midden in de kamer staan en
zag hoe ze zorgvuldig de filters op een tafeltje zette en daarna in een fauteuil
zonk. Hij zag dat haar geschminkte ogen gemakkelijk tot een vermoeid en
wrevelig staren vervielen en dat haar hals meelijwekkend oud was. Honderden
jaren is ze, dacht hij, en bovendien zonder wijs geworden te zijn. Ga zitten,
zei ze. Hij ging zitten en vroeg : Hoe komt het, Fifi, dat je nooit getrouwd
bent ? Ze antwoordde : Weet je dat niet ? Iedereen weet het. Ik heb me te
lang laten ophouden door iemand die niet met me trouwen kon, en toen
waren mijn goede jaren voorbij. Hij greep zijn filter koffie en zei : Je
goede jaren, dat waren dus je goede jaren. Hij dronk met kleine teugjes en
hoorde onderwijl Fifi filosoferen over „de goede jaren" die ze misschien nu
wel had, wie zou 't zeggen. In ieder geval had ze geen zorgen, geen saai
leven en genoeg interesses. Ook zei ze nog : Met levenskunst doe je vaak
meer dan met jeugd. Toen herinnerde hij zich dat Fifi de laatste tijd veel
kortdurende liaisons moest hebben gehad en de naam had gekregen dat je
heel gemakkelijk, desnoods voor een enkele keer, bij haar terecht kon. 'Hij
stond op en liep naar haar boekenkast ; daarin zag hij de trilogie van
Gulbrandsen. Daarna liep hij naar haar piano en bladerde even in haar
muziekalbums ; Lotosblume, Wiegenlied, Wein Weib und Gesang. Dat was
dus allemaal nogal naargeestig en verdrietig. Toen zei hij : Bedankt voor de
koffie, ik ga maar weer eens verder. Hij liep op haar toe en hield een
ogenblik haar hand in de zijne. Hoe moet dat nu verder gaan met jou, vroeg
hij zacht, stel je nu toch voor dat je nog eens gaat beseffen waar je aan toe
bent, hoe moet dat dan ? Ach, misschien had hij dat ook in 't geheel niet
gezegd. Vaak vloeien daad en gedachte dooreen, vooral in de herinneringsdroom. Ze ging schreien, die Fifi, en dat was haar antwoord op zijn vraag.
Haar tranen biggelden langs haar wangen, biggelden in de treurplooien hater
wangen omlaag, drupten van daar op de rode japon van zijde en vloeiden
daarop uit tot zwarte vlekken ; alsof ze zich met parfum besprenkeld had, de
parfum van de wanhoop. Hij schrok wakker. De hospita had zacht op zijn
kamerdeur getikt en was binnen gekomen om zijn ontbijt gereed te zetten.
Hij hield zich slapende, maar keek heimelijk door de oogharen toe op het
bekende ritueel. Elke morgen gaf hem dat een beschamend gevoel van
stiekemigheid. Toch deed hij dat alleen maar om op het kritieke moment als
ze zich naar hem toe zou keren om te zeggen dat het acht uur was de ogen
te kunnen sluiten en het zicht op die ene vreselijke tand te voorkomen. Er
waren eens zes tanden in een bovenkaak, vier snijtanden en aan weerszijden
een hoektand. Ze spreidde het tafellaken op de tafel uit en streek het daarop
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zorgvuldig glad. De hoektanden, die gemeenlijk de sterkste zijn, werden
echter slachtoffer van een wortelziekte en kwamen al vroeg terecht in de
witte geemailleerde emmer van de tandarts, in het tanden-massagraf. Ze
zette het bordje op een vetvlek in het tafellaken en schaarde daar de rest
omheen. Drie snijtanden hadden het lot van zovele levende wezens die te
vroegtijdig schijnen heen te gaan aan een of andere verwoestende ziekte
zoals kanker, t.b.c. of syphilis) ; drie snijtanden gingen dus heen. Ze keerde
zich naar hem toe en hij keek ; hij sloot de ogen dus niet, maar hij keek. Ze
zei : 't Is acht uur meneer. Ze glimlachte. Er schoot een enorme tand onder
haar bovenlip vandaan, een enorm lelijke eenzame tand. Hij dacht : die tand,
dat is Fifi, lelijk, eenzaam en, voorlopig althans nog, sterk. Sterk door
onwetendheid, net als die tand. Wie is er, wetende, sterk ? De tand zou
wankelen in haar tandkas, een zenuwpijn krijgen die op migraine leek, als
ze wist hoe weerzinwekkend ze was. Onzin, dacht hij daarop onmiddellijk,
de tand blijft onbewust van zich zelf in haar gevoelloos omhulsel van email
en Fifi speelt Lotosblume, leest hoe de Winden om de Rotsen waaien en
grijpt het sexuele avontuur. De hospita had zich al van hem afgekeerd. Dat
speet hem. Nu hij had laten merken dat hij al wakker was had hij iets
vriendelijks moeten zeggen. Goed weertje, mooi weertje, prachtig weertje ;
keuze te over. Maar ze verliet de kamer al. Soms plaagde hem de gedachte
dat ze de tand achtergelaten had in de jam, of in het brood, als de hostie
waarmee ze hem, naar de letter, haar bloed en wezen schonk. Hij tastte
nerveus naar zijn zakdoek en drukte die tegen de mond. Ergens in zijn
hersenen woekerde nog een rest migraine als een gecomprimeerd verdriet.
Hij moest dat rustig en methodisch proberen weg te denken met plezierige
gedachten ; die waren er toch ook nog wel. Niettemin, de tand moest dienen
als uitgangspunt, hoe kon hij anders. Hij ontledigde zijn mond van het
teveel aan speeksel en begon : Vaak heb je een zeer eenzijdige, zeer bizarre
visie op een ander, een visie die meestal niet bijzonder voor je zelf pleit,
Arthur. – Zo zie je die goede vrouw, die als een Martha dienende in je leven
staat, uitsluitend gedetermineerd door die tand. Als ze loopt, loopt ze haar
tand na. En ze lispelt en sproeit, enfin. Ze heeft geen erotisch liefdeleven,
door die tand. En toch, hoe goed is ze ! Ze is zo goed dat ik me nog niet
eens de moeite neem om van haar te houden... En nu Fifi, als je aan Fifi
denkt zie je haar huilende, grote sentimentele ziltloze en zouteloze tranen.
Het merkwaardige is dat je haar nog nooit huilende hebt gezien. Waardeer
je het niet dat enkel die treurplooien in haar slap wangvlees duiden op veel
kuis verborgen huilpartijen ? – Bijzonder ! En dan te denken dat ze naar
buiten toe altijd maar weer zo'n vriendelijkheid ontwikkelt en zo'n grote
gastvrijheid, gastvrijheid op elk gebied... Aan Stella denken bracht gevaren
met zich mee. Verdiepte hij zich in het verleden, dan zoog de herinnering
hem in een moeras van somberheid en wrevel. Maar bepaalde hij zich tot de
Stella van het heden, en dan nog tot Stella op zich zelf, dus tot die liefelijke
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figuur als in een vacuum gezet, dan kon ze nog de bron vormen van de
zegenrijkste gedachten. Als hij, zorgvuldig zijn gedachteterrein afperkend,
haar beeld opriep, dan hoorde hij eerst haar stem, dat diep inborende geluid
van een zeldzame bekoring. Vervolgens kwam de blik van haar ogen de
ontstane boorgaten in zijn ziel doen volstromen met warmte. Hoe kon de ene
mens zo'n zegenrijke invloed hebben op de andere, zodat die andere een goed
en gelukkig mens werd Stil, hij ging te ver, dat was zo in het verleden...
Niets leek hem toen zo'n ontdekking als die vrouw, hier, op deze platvloerse
aarde. Hij was verliefd op haar. En dat zelfs niet alleen. Die verliefdheid
bracht hem bovendien in een exaltatie waardoor hij in het leven stond als
een betoverde. Of was het leven betoverd ? De mensen waren toen belangwekkend en mooi, de zon scheen anders, en hij zelf vooral was anders. Hij
kon zich nu niet eens meer voorstellen hoe hij toen was. Wel kon hij zich nog
met schrijnende preciesheid herinneren hoe hij beschroomd geloven ging dat
zijn gevoel voor haar beantwoord werd, even beschroomd, heimelijk. Haar ziel
was van hem vervuld en hield zich met hem bezig. En in haar blik, als ze
hem aankeek, begon een zachte gretige warmte te gloeien, meende hij. Maar
op een dag vertelde Fred hem, dat ze een kind verwachtte. Daarmee was haar
bij de dag groeiende geluksstemming verklaard. Hij had zich grof vergist. Hij
draaide zo snel mogelijk zijn verliefdheid de nek om. In die tijd had hij zich
pas een auto aangeschaft. Hij reed langs de brede heirwegen met een snelheid
die hij grimmig opvoerde en die hij in bochten zo min mogelijk temperde.
Hij zat achter zijn stuurwiel met starre blik en het gevaar dat hij zich te
pletter zou rijden gaf hem een gevoel van holheid in de borst. Maar in zijn
hersenen bleef ondertussen slechts ruimte voor flitsen van gedachten die dus
geen kans kregen zich in hem in te boren tot een verdriet. Hij stopte in geen
dorp, geen stad. Toch, een enkele keer was hij bezweken voor de verleiding,
zijn auto aan de kant van de weg te zetten en in de stilte van een zomeravond
de weiden tot aan de horizon af te turen. Wat hem dan trof en diep ellendig
maakte, dat was de tegenstelling tussen de rust en de wijdheid rondom en zijn
ontaarde gemoedsstemming. Er leefde in hem niet meer de geringste sereniteit. Hij ondergroef met verachting en rancune zijn verlangen naar die vrouw
met een zwellende buik en met een heilige gloed van verwachten in de
ogen. Hij verachtte en vervloekte zich zelf daar hij dit verlangen wellicht
had laten raden. Hij meende haar te kunnen verwijten dat zij hem nu pas en
dan nog door Fred had laten weten wat de zin was van haar mysterieus geluk.
Hij dacht met bittere rancune en diepe schaamte terug aan de dromen die hij
haar gewijd had en die nu achteraf de meest ridicule Don-Quichotterie van
zijn zieleleven bleken te zijn. Hij weigerde tenslotte dat aanstaande moederschap heilig te verklaren en wilde alleen maar aan haar denken als aan een
willekeurige vrouw met een monsterachtig zwellende buik. Maar als hij dacht
aan het tijdstip dat hij haar zou moeten zien met het kind in de armen, dan
kreeg hij het zelfde gevoel van holheid in de borst als wanneer hij langs de
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weg de mogelijkheden schiep om zich te pletter te rijden. Hij wist uiteindelijk
geen beter verweer dan de meest vulgaire taxatie waartoe haar liefelijk wezen
zich maar enigszins leende. Haar armen bijvoorbeeld al waren vormloos van
magerte en haar dentuur was lang niet onberispelijk (tussen de twee voortanden van de bovenkaak was zelfs een ruimte, wat haar zelf zo hinderde dat
ze niet onbevangen kon glimlachen). En haar wijze van denken neigde teveel
naar het principiele wat hem beslist irriteren kon. Maar, Stella sloeg haar te
magere armen om zijn hals en glimlachte ; die ruimte tussen haar voortanden
was vertederend. In een gesprek noemde hij een van haar principiele uitlatingen een kortsluiting op het gebied van de rechtvaardigheid ; ze weersprak
hem hevig, haar hese stem verloor zelfs zijn monotonie en schoot gebroken
uit in hogere registers. Wat was dat mooi ! Ze was een vrouw die men niet
enkel begeerde, maar van wie men ook het kind begeren zou... Hij zag haar
met het kind in de armen. Ze keek hem slechts vluchtig aan. Haar ogen
bleven daarna bijna onafgebroken op het kind gevestigd en op haar gezicht
las hij een heel nieuwe tederheid. Na dit bezoek trok hij de deur van haar
huis met de grootste omzichtigheid, bijna onhoorbaar, in 't slot. Als hij toen
naar zijn gemoed te werk was gegaan, had hij die deur met onbeheerste drift
achter zich dicht gesmeten zodat heel dat onaantastbare huis met zijn onaantastbaar geluk had staan trillen op zijn grondvesten. Hij voelde zich uitgesloten en machteloos. Maar dat was dan ook wel de crisis. Daarna zag hij
meer dan ooit in dat geen geluk ter wereld zo machtig is en blijft dat men
het Paradijs daarin hervonden zou hebben. Nu de betovering door een
onstuimig krijsende baby verbroken was, voelde hij zich bedaren tot een
ontnuchtering die hoogstens de emotie toeliet van critische spot. Stella en
Fred, gingen die zo innig in elkaar op dat hun een aureool van heilige
onverbreekbare vrede omgaf ? Hij luisterde met genoegen naar hun wrevelige
kibbelarijen. Moeder en kind, raakten die niet aan elkaars bezit gewend ? Hij
zag hoe het kind uren kon spelen met de rug naar de moeder toegekeerd en
hoe de moeder in een gesprek het bestaan van dat kind volkomen scheen te
kunnen vergeten ; mocht er een kindermoordenaar op dat moment onhoorbaar binnensluipen die het dan zou wurgen, ze zou het niet merken al
gebeurde dat achter haar rug in de zelfde kamer. Geen geluk ter wereld is
en blijft zo machtig dat het niet ten onder zou gaan aan de kleinheid van het
menselijk hart en aan de beperktheid van het geestelijke blikveld. Onzin,
onzin, wat je daar zegt ! – Stella weersprak hem op het feest van de vorige
avond. Onzin ! Hoe kan je zo redeneren, hoe zou je dan ooit nog kunnen
komen tot een inzet van waarde, als mens ! Ze moest haar stem boven de
muziek en het praten in de salon verheffen om zich verstaanbaar te maken.
Dat lag haar niet en bovendien was het gesprek daar niet naar. Ze keek
geirriteerd om zich heen, boog zich toen diep tot hem toe en zei met
aandoenlijk ernstige blik in de zijne Heb jij wel ooit heel je hart ingezet,
Hij grinnikte en zei
heb jij wel ooit jezelf onbevangen prijsgegeven ?
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Soms lijk je een schoolmeisje van zestien, een bakvis, in plaats van vrouw en
moeder. Daarna verlieten ze de salon. In de tuin legde ze haar arm in de
zijne. En daar begon ze : Je maakt op mij vaak indruk alsof je ternauwernood nog aandeel aan het leven wenst te hebben, dat het je tegenstaat, of
op z'n minst genomen verveelt. Hoe komt dat toch ? Ze stonden op dat
moment bij de rhododendrons, in een bijna volkomen duisternis. Hij keek
over haar hoofd heen de salon in en ook omhoog naar de sterrenloze lucht.
Hoe komt dat toch, herhaalde ze, wat heeft jou zo gedeerd dat je zo geworden
bent. – Hij luisterde meer naar de klank van bekommernis in haar stem dan
naar haar woorden. En dacht Alsof ze zou staan of vallen met mijn wel of
wee. – Zijn blik gleed omlaag en hij keek haar uitdagend in haar onzichtbare
gezicht. Hij antwoordde : Wat me gedeerd heeft ? Weet je dat niet ? Weet
je dat echt niet ? Mijn ongelukkige liefde voor jou natuurlijk. – Hopeloos,
zei ze. Ze stond van het licht uit de salon afgekeerd en hij zag alleen van
haar gezicht de glanzige omlijsting. Hij vermoedde dat ze zijn uitdagende
badinage beantwoordde met een soort smartelijke vertedering. Zij, Stella, die
zo rijk haar vervulde leven ervoer, met man en kind, en die hem, Arthur, wel
mocht, ze sloeg althans vertederd en verdrietig de armen om zijn hals. Hij
bleef roerloos staan. Arthur, zei ze, is dat waar ? Hij bleef zwijgen. Arthur,
zei ze toen, kom je morgenavond naar me toe ? 1k moet je spreken. Toen
voelde hij haar kus. Bespottelijk, dat hij die vrouw zo innig begeerd had, met
ziel en zinnen. Die kus liet hem vrijwel onberoerd. Wat hem veel sterker
aangreep op dat ogenblik was een gevoel van onbehagen, dat zich daar
plotseling ontwikkelde tot een hevige verontrustheid. Fred, daar in de salon,
was naar de tuindeuren gelopen en keek met doorborende blik de duisternis
in en hun richting uit. Schud haar van je af ! Straks merkt die goede argeloze
Fred het nog, en dan zou die overstuur zijn om niets. Om totaal niets Hij
voelde hoe ze de armen om hem heen prangde en niet van loslaten wist. Los,
Los ! Hij worstelde in panische angst met een vrouw die loodzwaar aan zijn
hals hing. Hij werd wakker. Op de tast greep hij naar zijn polshorloge op
het nachtkastje. Negen uur. Hij ging rechtop zitten, streek met de mouw van
zijn pyama langs zijn bezwete voorhoofd en controleerde zijn migraine. Hoewel zijn hart nog met zware slagen nabonsde en slechts langzaam tot rust
kwam, boorde zich toch nergens meer een mespunt in zijn hersenen. Zijn
migraine was voorbij. Hij kon zelfs weer, met enig beleid, de ogen in de
oogkassen laten rollen en tegen het licht in kijken. Arthur, jongen, sprak hij
zich zelf in gedachten toe, je nest uit, want je bent genezen. Hij schoot
pantoffels aan en een kamerjas. Hij ontbeet en ging zich scheren. Het leven,
dacht hij, is als een tot gewoonte geworden zelfkastijding die daardoor ternauwernood nog bezeert. Want beleef ik er maar enige vreugde aan, elke
ochtend weer aan mijn maag vol te stoppen met voedsel en mijn gezicht met
een scheermes glad te schrappen ? Totaal niet. Maar staan me daar tegenover
die corvee's zo tegen dat ik ooit besluiten zal dat scheermes met alle kracht
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tussen twee kraakbeenringen van mijn luchtpijp te drukken ? Evenmin. Wat
beweerde ik daarstraks ? peinsde hij verder, .dat ik genezen was ? Hoewel
genezen van een acute pijn, blijf ik chronisch ziek. 1k verveel me, ik verveel
me dodelijk. Af en toe overrompelt me het paroxisme der verveling, en dat is
mijn migraine. – Hij kleedde zich zorgvuldig, met toewijding, en ging toen
in een diepe fauteuil zijn nagels zitten inspecteren. In zijn vestzakje had hij
een nagelvijl. Minutieus vijlde hij elke nagel in een nog onberispelijker vorm.
'Hij had grote goed gevormde handen en behoorde dus tot de mensen die
hun handen onbevangen en met een zekere gratie bewegen. Zoals hij daar
op het werk aan zijn nagels neer keek was zijn gezicht in rust. Sereniteit ging
er van dat gezicht uit, terwiji de oogleden, die zwaar en bol waren, zwaarmoedigheid verrieden. ,En wie verveelt zich nu eigenlijk niet, dacht hij vervolgens, iedereen verveelt zich, want niemand weet te zeggen met welk doel
hij op aarde existeert. Maar, iedereen begrijpt ook, een „menselijke bestemming" moet er zijn, dus je leeft om te werken, om elkaar lief te hebben, om
te lijden, om de vreugde der zelfontplooling, noem maar op. – Hij glimlachte
spottend. De fout ligt daarin, dacht hij tenslotte, dat de mens zich niet enkel
in een anders georienteerde, maar hogere sfeer geplaatst waant dan alle andere
schepselen in de natuur en bijgevolg een ander lot verwacht dan bijvoorbeeld
een plant die bloeit en sterft aan een slootkant of dan een vogel die als elke
andere vogel vliegen kan en dat dan ook doet. – En toen : dat geloof in een
morele bestemming is de meest beperkte en ook de meest onbeschaamde
menselijke hovaardigheid die denkbaar is ; dat moest ik Stella eens zeggen.
Hier trok de spottende glimlach uit zijn gezicht weg. Hij stak de nagelvijl in
zijn vestzakje en greep een krant. Hij deed alsof hij las. Maar in een anderstroom van zijn denken vroeg hij zich af waarom hij een uiteenzetting met
Stella voor deze avond had aanvaard. Hij moest dan toch behoorlijk dronken
geweest zijn als hij zo duidelijk had gezinspeeld op dat ridicule misverstand
in het verleden. Hij nam zich voor om die zinspelingen tot dronkemanskolder
te verklaren, en dan zou hun gesprek warden zoals altijd ; zij ernstig, hij
smalend. Er kon een dag komen, hij legde het er ondanks zich zelf op aan,
dat ze hem weerzinwekkend zou gaan vinden ; misschien was dat deze dag
wel. In de bovenstroom van zijn denken nam hij smalend stelling tegenover
een artikel over politiek de idioten, twee wereldoorlogen hebben al aangetoond waartoe de mens met zijn morele bestemming komt ; nu nog de derde.
– Op dat moment werd hij opgebeld. Het was Fifi : Heb ik mijn handschoenen
in je auto laten liggen ? Hij keek op zijn polshorloge ; het was elf uur. 1k
zal kijken, zei hij, en als het zo is zal ik ze even fangs brengen. – De handschoenen waren er niet. Desondanks stond hij een kwartier later voor haar
deur. Terwij1 hij de trap op klom naar haar kamer vroeg hij zich af wat hem
daartoe bewogen had. Zocht hij haar gezelschap met een bepaalde bedoeling ?
Of had Fifi die bedoeling ? Ze kwam hem tegemoet, gehuld in een kamerjapan. Uit het décolleté daarvan stak een gerimpelde hals, maar ze lachte met
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gave tanden en in haar ogen stond een glans van koketterie. Hij zag dat ze
haar lippen te jeugdig helrood geschmikt had en er hing een zware geur van
poeder om haar heen. Zo gaat ze maar door, dacht hij, ze blijft zo lang
mogelijk in de running. – Hij zei : 1k heb je handschoenen niet gevonden,
misschien heb je die bij Stella vergeten. – Er was een dubbelzinnige stemming
tussen hen. Hij dacht : zij heeft een bedoeling, en daardoor ik ook, misschien.
Koffie ? vroeg ze. Dat weet je, antwoorde hij en keek haar daarbij met een
veelbetekenende glimlach aan. Maar toen ze de kamer uit was ging hij voor
haar piano zitten en speelde een etude van Bach. Hij trok zijn sereenste
gezicht, zijn mond vastberaden en streng, zijn bolle oogleden neergeslagen.
Zo trof ze hem aan. Wat speel je goed, zei ze. Hij speelde de etude ten einde,
bleef daarna op de pianokruk zitten en haar van die afstand diep ernstig
aanstaren. Zou ze nu nog denken dat ze het ergens op kon aan sturen ? Bach,
zei hij eindelijk, moet een van de gelukkigste mensen geweest zijn die ooit
hebben bestaan. – Fifi sloeg de ogen neer, keek op haar nagels die ze glanzend
wreef op haar ochtendjapon en dan weer onder haar blik bracht en antwoordde toen met nerveuze stem : Maar ik dacht dat hij arm was en miskend
werd. – 'Hierop greep haar gast, Arthur, weer in de toetsen. Hij zette in met
een hemels accoord dat zich scheen te vermenigvuldigen tot in het oneindige,
onderbrak het en keek haar weer diep ernstig aan. Dat, zei hij, dat is het
En weer begon hij te spelen. Weer vermenigvuldigde zich een vroom
klankbeeld tot een Te Deum dat van bezieling geen einde vinden kon. En
weer onderbrak hij het. Hij liet de handen op de knieen zinken en zei :
Godverdomme, ik kan het niet, ik bereik het niet, hoor je dat niet ? – Hij
stond van de pianokruk op en kwam bij het tafeltje zitten waarop ze de koffie
had gereed gezet. En toen hij, zorgelijk gebogen, van zijn koffie slurpte, met
de beide handen gevouwen om de grote porseleinen kop, dus alsof hij het
koud had, dacht hij : Als ik haar nu nog niet schoon gewassen heb van
onreine bedoelingen... En inderdaad, haar dubbelzinnige lachje en de kokette
glans in haar ogen waren verdwenen. Ze keek zelfs een beetje bedremmeld
en zei met een hapering in haar stem : Hoe is 't mogelijk, volgens mij speel
je perfect. – En onmiddellijk daarna, om haar aanpassing aan dit serener
contact te bewijzen : Maar, het is wel mooi als je niet over jezelf tevreden
kunt zijn. – Arthur lichtte het hoofd op : Heb jij daar ook wel eens last van ?
– Ze antwoordde : 1k ? Wat mijn pianospel betreft ? Je weet wel beter. Daar
kom ik niet eens aan toe. Er werd gebeld. Dat is vreemd, zei ze, ik verwacht
niemand. – Neen, vervolgde ze terwijl ze de kamer uit liep om open te doen,
en voor de rest neem ik me zelf ook maar voor wat ik ben. – Onmiddellijk
daarop kwam ze de kamer weer binnen. Daar is, fluisterde ze snel, een nichtje
van me, een ontzettend lief meisje. – Daarna liep ze weer naar het trapgat.
Arthur hoorde een jonge stem. Hij dacht : Soms vergeet je dat er jonge
mensen bestaan. – Ondertussen luisterde hij naar het volgende gesprek. Fifi :
Zo lieverd, ik dacht dat jij naar Adriaan was. – De jonge stem : 1k heb de
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trein gemist, is dat niet vreselijk ? .- Fifi : Dus nu kan je niet meer gaan. De jonge stem : Vanmiddag is er nog een aansluiting, maar dan kom ik te
laat voor het bezoekuur, dus dat heeft geen zin. Ik ben op van nervositeit. Elsa kwam de kamer in. Neen, ze was niet mooi, en evenmin aantrekkelijk.
Ze zou hem nooit zijn opgevallen. Hij verwonderde zich over het gevoel van
teleurstelling dat hem bekroop. Hij begroette haar vormelijk, zonder de
minste vriendelijkheid, en stelde zich daarna door heel zijn houding buiten
het gesprek. Fifi scheen nu des te duidelijker haar genegenheid voor het
nichtje te willen demonstreren. Ze informeerde nadrukkelijk naar Adriaan,
en naar Elsa zelf. Het werd een soort huldebetoon aan het ontzettend lieve
nichtje en aan de verloofde die in een sanatorium lag. Een sentimentele geschiedenis. Het slappe wangvlees van Fifi scheen zelfs rood aan te lopen van
sentimentaliteit. Hij overwoog even of hij abrupt zou opstaan en vertrekken,
maar kon toch ook weer niet tot die onwellevendheid komen en bleef loom
en vereenzaamd zitten. Toen bekeek hij Elsa wat nauwkeuriger. Hij had al
gezien dat ze een groen mantelpak droeg met daarin een witte blouse. Ze
was blond. Ze had een blank gezicht dat gemakkelijk bloosde en smalle te
magere handen. Haar stem was aardig : jong, hoog, nerveus. Hij dacht : jeugd
heeft het grote voorrecht van het liefdeverlangen, dat absoluut vervuld moet
worden ; en dan is een aardige stem al voldoende. ,-. En daarna dacht hij
weer : Waarom ga ik niet weg ? Wat doe ik hier ? Bij gebrek aan bestemming
wacht ik hier op niets, op het niets. - Plotseling hoorde hij zich zelf zeggen :
Ik zou u kunnen brengen met mijn auto. - Pas toen hij achter Elsa de trap af
daalde dacht hij na over zijn voorstel, dat door Fifi onmiddellijk en gretig
was toegejuicht en door Elsa geaccepteerd was met een linkse verlegenheid.
Was dit voorstel niet een treffende voorbeeld van wat Gide een acte gratuit
noemt, een ongemotiveerde handeling waarvan men de consequenties niet
overziet noch te dragen wenst ? En hij concludeerde : Aileen de wanhoop
inspireert ons tot de acte gratuit, de wanhoop der bestemmingloosheid. Naar Adriaan in het sanatorium bij S. betekende een tocht van tachtig
kilometer. De reis per trein nam meer dan twee uren in beslag doordat bijna
de helft per boemel moest gedaan worden. Hij dacht : Ik heb dus nog een
zee van tijd, zelfs nu ik me het doel van een ander, een vreemde, heb eigen
gemaakt. - Zodra hij buiten de stad kwam voerde hij niettemin zijn snelheid
zo hoog mogelijk op. Hij beleefde er, net als vroeger, een grimmig genoegen
aan de wilgen langs de weg schuw te zien voorbij zwiepen en de stroken
weiland aan weerszijden verslagen achter hem te zien weg cirkelen. Naast hem
zat Elsa. Ze hield de vingers krampachtig ineengestrengeld op haar schoot.
Ze was nu, behalve misschien een beetje bang van die duivelstocht, stellig
ook heel gelukkig dat ze Adriaan niet vergeefs zou laten wachten. Was het
niet alleraardigst van Arthur om de jonge gelieven samen te brengen, tegen
het boze noodlot van een gemiste trein in ? Hij moest zijn snelheid nog
hoger opvoeren. Hij moest die snelheid opvoeren tot de snelheid der liefde
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die op vleugelen gaat. Naast hem zat Elsa, roerloos, krampachtig, een meisje
in een groen mantelpak. Ze wou op deze zonnige Zondag naar Adriaan, een
ziekelijke tobber in een sanatorium. Hoe was het mogelijk ! En misschien was
het niet eens de charitas die haar dreef, maar de hunkering van haar eigen
jonge hart. Toen minderde hij snelheid en wendde zich tot haar met de vraag :
Hoe laat begint ook maar dat bezoekuur ? Om twee uur, antwoordde ze. En
het is nog maar net een uur geweest, zei hij en hield haar zijn polshorloge
voor, nu hebben we dus tijd uitgespaard om nog even ergens koffie te
drinken. Ze antwoordde : Zoals u wilt. – Dat klonk zo onderworpen, dat
hij haar even verwonderd als critisch opnam. Maar wat bewezen dan nog een
verzorgd uiterlijk, gladde smalle handen en puntige rood gelakte nagels ?
Ze kon desondanks een kind zijn dat in hem een volwassene zag. Ze kon
bovendien nog op de kinderlijke trap van ontwikkeling staan van een dienster
in een lunchroom of van een pakmeisje in een warenhuis. Hij reed op een
buitencafe aan en stopte daar. Het was er idyllisch. De achtertuin zag uit op
een landschap van reeds hoge grond ; weiland afgewisseld met gouden zandvlakten en bos. Twintig minuten rijden noordwaarts lag tussen heide en
bossen het sanatorium. Hoeveel verpleegden zijn daar ? vroeg hij. Elsa keek
hem bevangen aan en richtte toen onmiddellijk haar blik weer krampachtig op
de verten voor haar. Ik weet het niet, zei ze. Hij bestelde broodjes en koffie.
Hij zag heimelijk toe op hoe ze at. Ze was uitermate verlegen. Ze zat ais een
kind dat aanmerkingen vreest keurig rechtop, toch timide ; een rechte smalle
romp, een even gebogen hoofd. Ze had glanzend blond haar. Vertel eens wat,
zei toen Arthur, bijvoorbeeld van Adriaan. – Er steeg een blos in haar
gezicht. Ze kuchte en antwoordde : Ik ben eigenlijk zo bang dat u te veel
voor me doet, ik had uw aanbod niet mogen accepteren. – Ze keek hem
daarbij niet aan. Arthur leunde achterover in de rieten tuinstoel. Hij zei : Ik
had niets te doen, totaal niets. Op andere Zondagen, vervolgde hij, rijd ik
vaak zo maar, zonder doel, voor mijn genoegen. Hij stak een sigaret op en
bleef voor zich uit staren. Zijn zware oogleden bedekten half zijn oogbollen.
Hij keek naar het landschap zonder het te zien. Wat hij wel merkte was dat
zij de ogen timide, bijna aschuldig, neergeslagen hield. Ga je elke Zondag ?
vroeg hij. Ze antwoordde niet onmiddellijk. Meestal wel, maar vandaag was
het de eerste keer dat ik de trein miste. Daarop glimlachte hij. Hij dacht
namelijk : Dat was dan of een bestiering Gods of het symbolisch bewijs dat
ze er genoeg van krijgt, van dat sanatoriumbezoek ; maar wat doe ik er dan
Goddome tussen, als een demon die God of haar eigen afkerig hart contrarieert. Ze liepen terug naar de auto. Hij keek, achter haar aan komend, op
haar blonde haar en haar strakke rechte rug en haar benen. En op dat moment
kreeg ze voor hem een bepaalde substantiele waarde. Hij kon zich bijvoorbeeld
wel indenken dat haar stem, haar zwijgzaamheid, haar tengere lichamelijkheid
en dat blonde haar het verlangen naar een lyrisch ontmoeten konden inspireren. Hij sloeg het portier dicht aan haar zijde en zette zich achter het stuur226

wiel. Hij vroeg met een plotselinge opgewektheid Vind je auto-rijden
plezierig, Elsa ? – En hij reed rustiger, zelfs met een zekere elegance, vervuld
van de heimelijke bespiegeling Als ik tien jaar jonger was (hij was veertig),
zou ik het misschien nog op een amourette aanleggen. Nu zou ik waarachtig
niet eens meer weten met welke praatjes en handtastelijkheden ik dat zou
kunnen bereiken. Hoe oud ben je ? vroeg hij toen. Haar antwoord deed hem
weer glimlachen. U ziet me als een kind. Dat ben ik niet. Ik ben twintig.
Hij keek haar vluchtig van terzijde aan, en hij vond weer een reden tot
glimlachen. Over haar gezicht was een blos getogen en ze staarde gekrenkt
voor zich uit. Toen arriveerden ze voor het hoge ijzeren hek om de tuinen
van het sanatorium. Hij stopte, verliet de auto en opende het portier voor
haar. Dank u, zei ze. Ze gaf hem geen hand. Hij klom weer achter het stuur
en keek haar na. Ze ging naar Adriaan. ,En ze haastte zich, want doordat hij
zijn duivelstempo niet gehouden had was ze nu toch nog te laat. Ze holde
tenslotte alsof ze vluchtte, en dat ontlokte hem weer een glimlach. Toen hij
haar door een kromming in de laan uit het oog verloor, reed hij niet weg.
Zijn blik bleef eerst nog een tijd rusten op de heesters en het geboomte der
tuinen die een zeer onvolledige doorkijk lieten op het hoofdgebouw en op
de verspreide lighallen. Wat hem trof was de stilte die daar binnen het hek
zijn residentie scheen te hebben en luchtiger en van zon doorschenen tot aan
de horizonnen emaneerde. Vervolgens dacht hij aan de tegenstelling tussen
de schoonheid van die hoog omrasterde tuinen en de verschrikking der ziekte
die daar als een sluipmoordenaar zijn operatieterrein betrokken had. De witte
dood. Elsa zat aan het bed van Adriaan, in een lighal. Adriaan was een prooi
van de witte dood. Hij had de infantiele geestesgesteldheid van diegenen die
jarenlang in ziekenhuizen en sanatoria de normale leerschool des levens
hebben verzuimd en de sensuele onverzadigbaarheid die zijn kwaal zo vaak
kenmerkt. Was het in verband hiermee dat Elsa, zijn geliefde, nu geen kind
meer was ? Arthur wendde de blik van de tuinen af en keek recht voor zich
uit. Hij dacht met ironie : Altijd bega ik dezelfde fout. Ik zou die ten dode
opgeschreven liefdesverhouding van Elsa met Adriaan volledig kunnen interpreteren, zo wanhopig of zo ridicuul als maar denkbaar is. En geen sentiment,
geen gedachte daarin, of die zou me al vertrouwd zijn. 1k ken dat, ik ken dat
immers, de wanhoop en de lachwekkendheid die elke strijd kenmerken van
de ziel om iets volkomen hersenschimmigs, het geluk. En dan nog te denken
dat dit geval, zo Elsa het me vertellen zou, stellig beneden mijn interpretatie
zou blijven. Het is alles even vervelend. Hij keek recht voor zich uit. Tot
in het oneindige scheen zich de stoffige betonweg door het groene en
zanderige landschap voort te zetten. Zo'n weg was daar enkel om overwonnen
en vergeten te worden, in een snelheidsroes. Waar gaat het eigenlijk om,
vroeg hij zich af, om een doel dat men niet kent of om het ontvluchten der
doelloosheid ? Hij voelde de motor in zijn auto zacht onder zich trillen en
zette die toen even af. Het werd daardoor nog stiller dan eerst, het was nu
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alsof die stilte uit hem zelf kwam. Stilte is een geluid, dacht hij, het is het
toonloze gonzen van je bloed. Hij sloot even de ogen en voelde als herinnering aan zijn ochtendmigraine de zwaarte van zijn hersenen onder een
dun gevoelig schedeldak. Als hij zich nu driftig zou maken, wist hij, zou die
verdomde migraine weer kunnen beginnen. Hij leunde achterover en op zijn
gezicht kwam een uitdrukking van gelatenheid. Ik houd me wel koest, dacht
hij, en dat kost me bovendien niet eens moeite. Hij voelde de zonnewarmte
op zijn schedel en tegelijkertijd streek er een lichte zomerwind door zijn haar.
Dat deed hem goed. Hij hield de ogen gesloten zonder de minste krampachtigheid. Het kon hem gebeuren dat na een migraine-aanval zijn oogleden over
zijn netvlies schenen te liggen als op een rauwe wond. Maar deze keer niets
daarvan, hij kwam er mooi af. Toen viel hij in slaap. Hij droomde zonder zich
het verhaal in die dromen bewust te worden. Dat flitste slechts door hem heen
in een dieptelaag van zijn fantastisch interpreterende herinnering. Het enige
wat ervan tot hem doordrong was een stemming, de stemming van een
verdriet dat na elk droombeeld heviger werd. Eerst droomde hij van zijn
vader die enige jaren geleden gestorven was en voor wie hij een liefde vol
medelijden had gevoeld. Hij zag die oude tobberd zijn wandelingetje maken,
de singel om, en af en toe stil staan om met een even stroef als fragiel gebaar
beschouwelijke blikken om zich heen te werpen : Dat is de wereld die ik
binnenkort verlaten moet, een singel, huizengevels en een firmament. – Zijn
vader had dezelfde melancholische blik als hij, maar in die oude ogen was
het hoornvlies verhard en vergeeld en stonden de pupillen verwaterd. Halverwege zijn wandelingetje zette hij zich hijgend op een singelbank om uit te
rusten. Eerst wordt een mens tot levenslang en daarna ter dood veroordeeld,
zei hij tot zijn zoon, dat is het leven. – Toen veranderde het droombeeld van
inhoud. Zijn vader was gestorven en hij Arthur, moest vanzelfsprekend nog
steeds verder leven, levenslang. Het werd een zinloos en ziels-uithollend in
herhalingen treden van steeds dezelfde stereotypieèn, in feite een wachten op
niets, op het niets ! Lieve God, zo je althans bestaat en je je zou kunnen
ontfermen over een enkel en eindig wezen als Arthur, schenk hem dan de
geborneerdheid en de hartstocht om zich zelf te kunnen vergeten in liefde
voor een mens of een idee, of desnoods in haat. Of laat hem desnoods idioot
worden, dat is ook een manier om hem zich zelf te laten vergeten. Of maak
een schurk van hem, zodat hij althans genoegen schept in zijn schurkenstreken.
Of vervul hem van zoveel zelfgenoegzaamheid dat hij zich aan zich zelf verzadigen en bezatten kan ! – Maar neen, God in de hemel, die elk bloemblaadje op tijd weet te ontvouwen en elke vogel op tijd weet te dirigeren van
noord naar zuid en van zuid weer naar noord, scheen zich van de arme Arthur
niets aan te trekken ; hij inspireerde hem geen liefde en geen haat en geen
enkele andere bezetenheid van welke aard dan ook. Hij, Arthur, zat daar
volkomen verlaten en vergeten, snurkend en transpirerend in zijn auto, en
diep in zijn binnenste ontwaakte een verdrietig heimwee naar de tijd toen hij
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nog ongelukkig kon zijn, toen hij avonden in gezonde wanhoop de vuisten
tegen de ogen gedrukt, op zijn bed lag en zich radeloos afvroeg : Wat moet
ik doen, wat moet ik in Godsnaam doen ! – Gelukkig de mens die diep
ongelukkig kan zijn, radeloos ongelukkig. – Hij schrok wakker doordat hij
een hand op zijn arm voelde. Hij sloeg de ogen op en zag een verpleegster
aan het portier van zijn auto naar hem toe leunen. Ze keek hem aandachtig
aan. Eerst dacht hij dat dit een droombeeld was dat tot zijn bewustzijn doordrong. Hij zei niets en wachtte af. De verpleegster drukte haar hand vaster
op zijn arm : Word u eens wakker, voelt u zich niet goed ? – Hij glimlachte.
Ik ben wakker, zei hij, er is niets aan de hand, ik ben alleen even in slaap
gevallen. – De verpleegster beantwoordde zijn glimlach niet. Ze trok haar
hand van zijn arm weg, keek hem nog even bijzonder ernstig, biina plechtig
aan, knikte ten afscheid en liep toen de tuin in van het sanatorium. Hij
luisterde naar haar voetstappen op het grindpad. Daarna trok hij een zakdoek
uit de zak en droogde het zweet van zijn voorhoofd en uit zijn hals. Toen
dacht hij plotseling : waarom wacht ik hier eigenlijk ? – Hij schepte adem.
Zuster, riep hij. Zijn stem klonk krachteloos en dor. Niettemin hoorde ze hem
nog. Ze bleef staan en draaide zich om. Hoe laat is dat bezoek afgelopen ? –
Ze bleef zwijgen, maar stak vier vingers van haar rechterhand op, knikte en
liep weer verder. Hij keek op zijn horloge. Nog tien minuten, dacht hij, dan
wacht ik maar. –

Het prozastuk vertoont, zoals zoveel van Anna Blamans werk, een in
het romanties realisme wortelende wijsgerige strekking, die vooral van
wijsgerig-antropologiese, in het bijzonder van existentialistiese aard is.
De eerste zinnen verplaatsen ons in een situatie, die meteen al typerend
is voor Blamans visie op de menselijke werkelijkheid : de condition
humaine, zoals Andre Malraux haar in navolging van Pascal noemt (door
Du Perron uitstekend vertaald als : het menselijk tekort). Een zieke
worstelt in een aanval van pijn om de zin van het bestaan. Hij – pas
later vernemen we, dat zijn naam Arthur luidt – heeft heftige hoofdpijn,
scheidt overvloedig speeksel af, voelt zijn tong rul in zijn mond als na
een koortsige slaap, moet braken, waarna zijn ogen tranen en het zweet
hem uitbreekt, en hij heeft een sterk verhoogde hartslag. Arthur aarzelt
de oorzaak van zijn lijden op lichamelijk vlak, dat wil zeggen in zijn
dronkenschap van de avond tevoren, te zoeken. Hij houdt ook rekening
met een psychosomatiese verklaringswijze. Niet alleen zijn lichaam is
ziek, zijn hele persoon verkeert in een grenssituatie. Hij betrekt zijn
existentièle nood echter niet alleen op zichzelf, maar beschouwt deze
als kenmerkend voor alle mensen. Terwijl de hoofdpijn hem kwelt,
denkt hij : „merkwaardig dat wij mensen – want ik ben de enige niet
die lijdt – zo diep aan het leven verslaafd zijn dat de dood geen groter
229

bekoring voor ons heeft". En nadat hij heeft moeten braken : „dat alles
nemen wij, wij mensen". Wanneer hij gedoucht heeft, op een zakelijke
manier die geen zelfliefde uitdrukt, en hij weer in bed ligt, vloeien nog
steeds tranen uit zijn ogen. Maar hij built niet. Het zijn onpersoonlijke
tranen, die de absurditeit van het lichamelijk bestaan verraden.
Anna Blaman situeert de existentièle problematiek van haar romanen verhaalfiguren dikwijls in een pensionkamer. Het prozafragment
vormt in dit opzicht geen uitzondering. Niet alleen Arthur, ook de bijna
vijftig jaar oude, ongetrouwde Fifi, woont in een pension ; in haar
kamer ligt „een dik beslag van eenzaamheid, onbevredigdheid en waanzin" op de dingen. In zo'n pensionkamer is dikwijls het bed het eigenlijke
oord van de eenzaamheid : het bed van de slapeloosheid, kokon van
verdriet en onbevredigd verlangen. En wanneer de door waakdromen
gekwelde eenzame mens eindelijk in slaap valt, vervolgt zijn verdriet en
vruchteloos verlangen hem vaak nog tot in zijn eigenlijke dromen.
„Herinneringsdroom" worden ze in het prozastuk genoemd, de onmerkbaar in elkaar overgaande waak- en slaapdromen, waarin de stroom van
het bewustzijn en onbewustzijn in zijn grillige , bedding blij ft d6Orstromen. En wanneer Arthurs dromen tot diep in het onbewuste reiken,
heten ze uitingen van een „fantastisch interpreterende herinnering".
Hoewel zijn dromen fantasieen zijn, blijven ze via de herinnering met
de werkelijkheid verbonden.
De afwisseling van in elkaar vervloeiende waak- en slaapsituaties, met
hun vermenging van fantasie en werkelijkheid, is kenmerkend voor het
romanties realisme van Anna Blaman. We treffen er in bet prozastuk
een mooi voorbeeld van aan. Arthur probeert te slapen, want slapen,
denkt hij, is de enige oplossing voor zijn ziekte en verdriet. Zijn herinnering dwaalt terug naar de vorige avond, toen Stella en Fred een
feest gaven in bun huis. Tijdens een intieme wandeling in de halfverlichte tuin drukt Stella haar bezorgdheid uit over het gebrek aan levensvreugde, aan levensdurf ook, van Arthur. Slechts schijnbaar badinerend,
bekent hij, dat hij een ongelukkige liefde voor haar voelt. Stella slaat
de armen om zijn hals en zegt : „Hopeloos". Arthur wordt die avond
dronken. Hij brengt, voorzichtig rijdend, Fifi naar huis, bij wie hij een
kop koffie drinkt. Fifi is op haar manier al even ongelukkig, maar zij
verbergt de wanhoop over haar zinloos bestaan achter een vrolijk of
verdrietig masker. Hier duikt even het motief van schijn en wezen op,
dat in Eenzaam avontuur zo'n grote rol speelt. Arthur spreekt tegenover
Fifi eenzelfde bezorgdheid uit als Stella die avond tegenover hem had
gedaan. Of misschien deed hij het ook niet : „Ach, misschien had hij
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dat ook in 't geheel niet gezegd. Vaak", merkt de auktoriele verteller
op, „vloeien daad en gedachte dooreen, vooral in de herinneringsdroom".
Arthurs droom eindigt in een visioen van tranen, die van Fifi's wangen
neerdruppelen, donkere vlekken makend op haar rode japan. Hij wordt
wakker, wanneer de hospita het ontbijt binnen brengt. Opnieuw overvalt
hem een aanval van migraine, maar hij zakt weer in slaap. Hij droomt,
wakend of slapend, eerst over zijn hospita ; daarna opnieuw over Stella
en Fifi, maar ditmaal in omgekeerde volgorde. Door dit chiasme sluit
zijn tweede droom dicht bij de eerste aan. Arthurs gedachtenstroom over
Stella bevat zelfs woordelijke herhalingen uit zijn vorige herinneringsdroom. Ditmaal echter vloeit de golf van zijn herinneringen verder in
het verleden terug en raken zijn emoties dieper grand. Arthur droomt
heviger en uitvoeriger. Misschien heeft dit een genezende werking, want
als hij ontwaakt, is hij beter en stapt bet bed uit. Hiermee eindigt de
romanties-realistiese scene die de eerste helft van het prozastuk beslaat.
Het eerste gedeelte van het prozafragment heeft halverwege een
merkwaardig intermezzo : de waakperiode tussen de twee slaapperioden
in, wanneer de hospita het ontbijt op tafel brengt. Al vaker is opgemerkt,
dat Anna Blaman grate aandacht besteedt aan de betekenis van het
menselijk gebit. Ook bier blijkt dit het geval. Fifi lacht „met gave
tanden". Stella's „dentuur" is „lang niet onberispelijk (tussen de twee
voortanden van de bovenkaak was zelfs een ruimte, wat haar zelf zo
hinderde dat ze niet onbevangen kon glimlachen)", en even verder :
„die ruimte tussen haar voortanden was vertederend". Een hoogtepunt
is echter het verhaaltje-in-het-verhaal over de boventanden van de
hospita. „Er waren eens zes tanden in een bovenkaak, vier snijtanden en
aan weerszijden een hoektand". Het tanden-sprookje wordt verteld, zin
om zin afgewisseld door de voortgang van het eigenlijke verhaal. Haar
tragies-komiese pointe bereikt de anekdote in de vergelijking van de
hospita's laatst overgebleven boventand met... de eenzame Fifi. Deze
merkwaardige passage levert een goed voorbeeld, hoe Anna Blamans
schrijvende het ene onderwerp met het andere associeert. Op deze
manier immers wordt de verspringing van de hospita naar Fifi in het
verhaal over Arthurs tweede droom voorbereid. Nog een laatste opmerking over de hospita. Zij is een vaste verschijning in Blamans werk.
Met die andere vaak voorkomende vrouwenfiguur, de verpleegster, heeft
zij de kenmerken van zorgzaamheid, een zekere moederlijkheid en een
welhaast bovenaardse liefde gemeenschappelijk. Arthur wordt geplaagd
door de gedachte, dat zij hem met het ontbijt haar boventand zal aanbieden als een heilige hostie, teken van liefdevolle vereniging.
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Ook de voor Anna Blaman zo kenmerkende afwisseling van auktorièle en personele vertelwijze treffen we in het prozafragment aan. Voor
het grootste gedeelte identificeert de schrijfster zich op personele wijze
met Arthur, maar soms verplaatst zij haar aandacht vanuit de `innerlijke'
waarneming om op auktorièle wijze de blik 'van buiten' op haar hoofdfiguur te laten rusten. Ik wees al op een auktorièle opmerking in het
eerste gedeelte van het fragment. Ook de manièristiese wijze waarop de
anekdote over de tanden en het eigenlijke verhaal met elkaar zijn vervlochten, komt op rekening van de auktorièle verteller. In het tweede
gedeelte treffen we een duidelijk voorbeeld van auktorieel kommentaar
aan, wanneer Arthur opstaat, ontbijt en zich aankleedt. Het lijkt, of de
schrijfster hem eens goed aan ons wil laten zien nu hij weer beter is, in
het bijzonder zijn gezicht en zijn handen : „Hij kleedde zich zorgvuldig,
met toewijding, en ging toen in een diepe fauteuil zijn nagels zitten
inspecteren. In zijn vestzakje had hij een nagelvijl. Minutieus vijlde hij
elke nagel in een nog onberispelijker vorm. Hij had grote goed gevormde handen en behoorde dus tot de mensen die bun handen onbevangen en met een zekere gratie bewegen. Zoals hij daar op het werk
aan zijn nagels neer keek was zijn gezicht in rust. Sereniteit ging er van
dat gezicht uit, terwijl de oogleden, die zwaar en bol waren, zwaarmoedigheid verrieden".
Bij Fifi ontmoet Arthur het twintigjarig meisje Elsa. Hij biedt haar
vervoer in zijn auto aan naar het sanatorium, waar haar verloofde,
Adriaan, verpleegd wordt. Elsa accepteert. Zo voorzichtig als Arthur
Fifi thuisbracht, toen hij dronken was, zo roekeloos rijdt hij de volgende
dag Elsa naar haar bestemming, wanneer hij het leven weer nuchter
bekijkt. Met het verhaal van Arthurs en Elsa's „duivelstocht" nadert het
iprozafragment zijn einde. Vlak voor het einde treffen we opnieuw een
auktoriele passage van enige omvang aan. Hierin wordt op wel bijzonder
ingrijpende wijze de personele bewustzijnsstroom onderbroken. Arthur
is, wachtend bij de poort van het sanatorium, in zijn auto in slaap
vallen. Voor de derde keer worden ons zijn dromen verteld. Hij droomt
ditmaal, naar de schrijfster ons uitdrukkelijk meedeelt, zonder zich de
inhoud van zijn dromen bewust te worden, ook niet binnen de droom
zelf. De stream of consciousness is bier vooral ook een stream of
unconsciousness. De 's morgens begonnen reeks van Arthurs dromen,
eerst kort, daarna intenser en uitvoeriger, tenslotte grenzend aan volslagen bewusteloosheid, vertoont duidelijk een vallende lijn. Het enige
waarvan Arthur zich in zijn laatste droomtoestand bewust blijft, is een
stemming van een steeds groter wordend verdriet : een waarlijk existen232

tieel verdriet, omdat het de fundamenten van zijn bestaan raakt. Die
middag verschijnt hem in een eerste droombeeld zijn gestorven vader,
die hem waarschuwt dat de mens eerst tot levenslang, daarna ter dood
veroordeeld wordt. In het volgende droombeeld ziet Arthur zichzelf
verder leven. Zijn droom voorspelt hem nu, dat zijn bestaan een zinloze
repetitie van telkens dezelfde stereotypieen zal zijn. Al eerder had hij
gevreesd, dat de dag bij gebrek aan een werkelijke bestemming een
wachten „op niets", ja zelfs „op het niets" zou worden. Nu vertelt zijn
droom hem, dat in feite zijn hele leven „een wachten op niets, op het
niets" zal zijn. Alsof zij zelf overweldigd wordt door het verdriet van
haar verhaalfiguur, richt de schrijfster, van de personele in de auktorièle
trant overgaand, een gebed tot God, waarin zij Hem smeekt Arthur van
zichzelf te verlossen, of hem althans met zichzelf te doen samenvallen
op een manier, die hem van zijn getob over zichzelf verlost. Zij gelooft
echter zelf niet in de verhoring van haar gebed en richt haar blik weer
op Arthur. Anders dan 's morgens kunnen wij ons deze keer niet alleen
'van binnenuit' met Arthurs dromen en verdriet vereenzelvigen, maar
wij zijn in staat hem nu ook 'van buitenaf' te zien – en horen slapen.
Auktoriele en personele vertelwijze wisselen elkaar bier zelfs binnen een
volzin af „Hij, Arthur, zat daar volkomen verlaten en vergeten, snurkend en transpirerend in zijn auto, en diep in zijn binnenste ontwaakte
een verdrietig heimwee naar de tijd toen hij nog ongelukkig kon zijn,
toen hij avonden in gezonde wanhoop, de vuisten tegen de ogen gedrukt,
op zijn bed lag en zich radeloos afvroeg : Wat moet ik doen, wat moet
ik in Godsnaam doen !" De auktoriele verteller voegt daar nog aan toe :
„Gelukkig de mens die diep ongelukkig kan zijn, radeloos ongelukkig".
Hiermee eindigt het verhaal van Arthurs middagslaap. Een bezorgde
verpleegster – zij ontbreekt ook in het prozastuk niet maakt hem
wakker. Het is tien minuten voor vier. Gesteld voor de vraag, wat hij
nu weer met zijn tijd, met zijn leven, moet beginnen, besluit Arthur te
wachten tot het einde van het bezoekuur hoewel hij dat niet met Elsa
heeft afgesproken. Met dit voornemen : „dan wacht ik maar" – de lezer
kan niet nalaten zich af te vragen : „op niets, op het niets" ? eindigt
bet prozafragment.
Het prozafragment eindigt zoals het begint : met een tijdsaanduiding.
Als een basso continuo klinken door heel het stuk de uren : „zes uur in
de ochtend" – „Het sloeg zeven uur" „'t Is acht uur" „Negen uur"
„Hij keek op zijn polshorloge het was elf uur", enz. Zij vormen de
ondertoon van Arthurs verveling. Het is zondag, en in Anna Blamans
werk is dat bij uitstek een dag van verveling het volstaat bier te
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herinneren aan bet verhaal Trocadero' 1 en het eerste hoofdstuk van
Vrouw en vriend 2 . Ook de avond tevoren al maakte Arthur, zoals vaak,
een diep-verveelde indruk op Stella, zoals we tot tweemaal toe uit zijn
dromen vernemen. Stella zegt hem : „Je maakt op mij vaak de indruk
dat het leven je tegenstaat, of op z'n minst genomen verveelt". „Ik
verveel me, ik verveel me dodelijk" bekent Arthur zichzelf, wanneer hij
zijn nagels verzorgt. Verveling is de psychosomatiese verklaring voor
zijn ziek zijn. „Af en toe overrompelt me het paroxisme der verveling,
en dat is mijn migraine". Zijn verveling is van existentiele aard, dat
heeft Stella goed gezien ; Arthur meent zelfs, dat ze tot het voor ieder
geldend menselijk tekort behoort : „En wie verveelt zich nu eigenlijk
niet, dacht hij vervolgens, iedereen verveelt zich, want niemand weet te
zeggen met welk doel hij op aarde existeert". In de „bestemmingsloosheid" van de mens bestaat volgens hem nu juist de condition humaine.
Sartre's bekende woorden „L'homme est un passion inutile" als het
ware parafraserend, denkt Arthur : „Maar, iedereen begrijpt ook, een
`menselijke bestemming' moet er zijn, dus je leeft om te werken, om
elkaar lief te hebben, om te lijden, om de vreugde der zelfontplooiing,
noem maar op". Die gedachte doet hem spottend glimlachen : „De fout
ligt daarin, dacht hij tenslotte, dat de mens zich niet enkel in een anders
georienteerde, maar hogere sfeer geplaatst waant dan alle andere schepselen in de natuur en bijgevolg een ander lot verwacht dan bij voorbeeld
een plant die bloeit en sterft aan een slootkant of dan een vogel die als
elke andere vogel vliegen kan en dat dan ook doet". Hij besluit : „dat
geloof in een morele bestemming is de meest beperkte en ook de meest
onbeschaamde menselijke hovaardigheid die denkbaar is ; dat moest ik
Stella eens zeggen".
Stella, weten we uit Arthurs dromen, vindt zijn toestand „hopeloos" :
een polyinterpretabele uitdrukking, waarmee zij ander andere wil zeggen : Arthur heeft geen hoop. Wanhoop brengt hem ertoe Elsa de lift
naar het sanatorium aan te bieden. Niet de „gezonde wanhoop" uit
vroeger jaren, toen hij zich nog met zijn gevoelens kon identificeren,
zelfs wanneer hij diep ongelukkig was. Arthur wordt tot zijn aanbod
Elsa een lift te geven gedreven door de „wanhoop der bestemmingsloosheir. De doelloosheid van het menselijk bestaan, die hem doet
„wachten op niets, op het niets", drijft hem tot een acte gratuit, een
wanhoopsdaad, of „een ongemotiveerde handeling waarvan men de
consequenties niet overziet noch te dragen wenst", zoals Arthur Gide
1 ANNA BLAMAN, Verhalen, Amsterdam (Meulenhoff), 1960, blz. 24-33.
2 ANNA BLAMAN, Vrouw en vriend, Amsterdam (Meulenhoff), 1941.
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vertaalt. Door Elsa mee te nemen heeft hij zich alleen maar „het doel
van een ander, een vreemde" eigen gemaakt. Zal zij zelfs wel met hem
willen terugreizen ? En Stella ? Arthur koestert weinig hoop, dat het
gesprek dat zij die zondagavond met hem voeren wil, gunstig resultaat
zal hebben. Hij heeft zich al voorgenomen zijn liefdesbekentenis van de
vorige avond, schijnbaar badinerend gedaan, tot echte „dronkemanskolder" te verklaren. Behalve het feit dat het fragment geen titel heeft,
zijn het juist de in de lucht hangen blijvende relaties tot Stella en Elsa,
waardoor het prozastuk onaf is. Is Arthur gedoemd te blijven wachten
„op niets, op het niets", of zal de verhouding met een van beide vrouwen
hem helpen betekenis aan zijn zinloos bestaan te geven ; en zo ja, welke
vrouw : Stella of Elsa ?
In Anna Blamans werk hebben namen vaak meer dan nominale betekenis. Zo lijkt het niet onbelangrijk dat de hoofdpersoon Arthur beet.
We worden erdoor herinnerd aan de stuurman Arthur Wings uit 'De
Kruisvaarder' 3, die een bevleugelde verliefdheid opvat voor de mooie
Louise Riffeford. Hun extatiese verliefdheid vindt een romanties einde,
wanneer de Kruisvaarder schipbreuk lijdt. Ook de Arthur in het prozafragment wordt bevangen door een tot exaltatie voerende, romantiese
verliefdheid een „liefde die op vleugelen gaat", noemt hij het, wanneer
hij met de verhouding tussen Elsa en Adriaan gekonfronteerd wordt
die hem als een betoverde in het leven doet staan : „Niets leek hem toen
zo'n ontdekking als die vrouw, hier, op deze platvloerse aarde. Hij was
verliefd op haar. En dat zelfs niet alleen. Die verliefdheid bracht hem
bovendien in een exaltatie waardoor hij in het leven stond als een betoverde. Of was het leven betoverd ? De mensen waren toen belangwekkend en mooi, de zon scheen anders, en hij zelf vooral was anders".
Maar ook de verliefdheid van deze Arthur lijdt schipbreuk, hoewel hij
haar korte tijd beantwoord meende : „Hij kon zich nu niet eens meer
voorstellen hoe hij toen was. Wel kon hij zich nog met schrijnende
preciesheid herinneren hoe hij beschroomd geloven ging dat zijn gevoel
voor haar beantwoord werd, even beschroomd, heimelijk. Haar ziel was
van hem vervuld en hield zich met hem bezig. En in haar blik, als ze
hem aankeek, begon een zachte gretige warmte te gloeien, meende hij".
De vrouw op wie Arthur zo romanties verliefd wordt, weten we, is
Stella. Haar naam herinnert ons opnieuw aan een belangrijke figuur in
Blamans werk : Stella in Op leven en dood, de hartelijke, maar onbereikbare vrouw, op wie Stefan, de hoofdpersoon, lange jaren hartstochtelijk verliefd is. Stefan en Arthur knappen uiteindelijk op Stella af,
3 ANNA BLAMAN, 'De Kruisvaarder', Amsterdam (Meulenhoff), 1950.
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omdat zij een baby verwacht, van een man die in op leven en dood Frits,
in het prozafragment Fred heet 4.
Op leven en dood is het prozawerk, waarin Anna Blaman de worsteling
om de zin van het bestaan van een psychies en lichamelijk lijdende mens
het uitvoerigst heeft beschreven. Het bier gepubliceerde prozafragment
herinnert in meer dan een opzicht aan juist deze existentialistiese roman,
niet in het minst door het in Anna Blamans werk zo belangrijke motief
van de erotiek. De hoofdpersoon van op leven en dood beschouwt de
erotiek als een van de weinige mogelijkheden am het menselijk tekort
te boven te komen, al is het maar voor een ogenblik. In een gesprek met
enkele marxisten zegt hij : „Ik zie tussen jullie en mij een niet te overbruggen verschil in denkwijze, want ik ga uit van deze gedachte dat de
onvolmaakte relatie tussen mens en bestaan essentieel gegeven is en
nooit te boven te komen, tenzij in het extaties moment dat de liefde, de
religieuze vervoering of de kunstzinnige creatie kan opleveren ; maar
dat is dan ook maar een moment..." 5.
Hoewel politiek, kunstbeoefening en religie als pogingen het menselijk
tekort te overwinnen in het prozafragment niet geheel buiten beschouwing blijven zie de passages waarin Arthur de krant leest en piano
speelt voor Fifi, en het al besproken gebed van de verteller – is de liefde
toch het belangrijkste motief, evenals in op leven en dood. Het eroties
aspekt van het menselijk bestaan is wellicht het grondmotief van Blamans
gehele oeuvre ; en dan vooral de erotiek van zieke, eenzame, gewone
mensen. In het prozastuk heeft de hospita door haar ene boventand „geen
erotisch liefdeleven". Suggestief wordt ons het sexueel avonturisme van
de bijna vijftig jaar oude, maar nog kokette Fifi beschreven. Arthur
krijgt een droom nat van rode tranen van haar. Zij lokt hem naar zich
toe, maar Arthur weerstaat haar bekoringen door Bach te spelen. Het
opmerken waard is ook de figuur van Adriaan, Elsa's verloofde ; hij
beantwoordt aan het type in vele van Blamans roman- en verhaalfiguren
de doodzieke verliefde jonge man, die al in haar vroegste prozawerk
opduikt ; in de `Schets' uit 1929 beet hij Christiaan G , in V rouw en
vriend Jonas, in op leven en dood Stefan.
Naast de onbereikbare Stella intrigeert het meisje Elsa het meest. „Ik
verwacht niemand", zegt Fifi wanneer Elsa haar entree in het verhaal
maakt. Arthur is aanvankelijk niet in haar geinteresseerd. Zij herinnert
hem aan de romantiese liefdeshouding die hij, na zijn teleurstellende
4 ANNA BLAMAN, Op leven en dood, Amsterdam (Meulenhoff), 1954 ; 3' druk, 1955,
blz. 225.
5 op leven en dood, 3e druk, blz. 106.
6 Gepubliceerd in Ruimte, Driemaandelijks cahier, nr. 18, december 1962.
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ervaring met Stella, als „Don-Quichotterie" heeft afgezworen. Toch is
hij in haar liefdeleven geinteresseerd. Wanneer hij met haar kennismaakt,
denk hij : „jeugd heeft het grate voorrecht van het liefdeverlangen, dat
absoluut vervuld moet worden". Hij stelt zich heel wat van haar verhouding met Adriaan voor, maar verwerpt zijn fantasieèn tenslotte
verveeld, ironies denkend : „Altijd bega ik dezelfde fout. Ik zou die ten
dode opgeschreven liefdesverhouding van Elsa met Adriaan volledig
kunnen interpreteren, zo wanhopig of zo ridicuul als maar denkbaar is.
En geen sentiment, geen gedachte daarin, of die zou me al vertrouwd
zijn. Ik ken dat, ik ken dat immers, de wanhoop en de lachwekkendheid
die elke strijd kenmerken van de ziel am zo iets volkomen hersenschimmigs, het geluk. En dan nog to denken dat dit geval, zo Elsa het
me vertellen zou, stellig beneden mijn interpretatie blijven zou". Toch
krijgt Elsa op zeker ogenblik een betekenis – „een bepaalde substantièle waarde" – voor Arthur, die haar een rivale van Stella zou kunnen
maken. Zoals Stefan in Op leven en dood uiteindelijk Stella opgeeft en
betrekkelijk gelukkig wordt met de eerst zo onopvallende Jane, zo
– kunnen we ons voorstellen, maar meer dan een spekulatie kan dit
natuurlijk niet zijn – vergeet in het niet bekende vervolg van het prozafragment Arthur Stella misschien voor Elsa. Misschien is het prozafragment een voorstudie voor Op leven en dood. Deze hypothese zou
althans een aantal punten van overeenkomst tussen de beide prozawerken kunnen verklaren. Bovendien maakt zij begrijpelijk, waarom het
fragment geen titel heeft en waarom het nooit gepubliceerd werd.
Vast staat, ander andere blijkens de korrespondentie van Anna Blaman
met Emmy van Lokhorst 7 , dat de schrijfster in de jaren tussen het
verschijnen van 'De Kruisvaarder' (1950) en Op leven en dood (1954)
zich sterk interesseerde voor de spanning tussen een romantiese lief de,
zoals zij die in Eenzaam avontuur (1948) in de relatie Kosta-Alide geanalyseerd had, en een liefdeshouding die men realisties kan noemen,
in Op leven en dood geleefd door Stefan en Jane. Stefan omschrijft deze
realistiese houding als „lief de binnen de begrenzing van het bloed,
binnen de beperkte menselijkheid" 8 . De afloop van de roman laat ons
zien, in een scene die herinnert aan de in haar slaap door de „ik"
bespiede Albertine bij Marcel Proust 9 , dat zelfs een realistiese lief des7 Vgl. mijn proefschrift : Speurtocht naar een anbekende, Anna Blaman en haar Eenzaam
avontuur, Amsterdam (Meulenhoff), 1973, blz. 244, foot 3.
8 op leven en dood, 3e druk, blz. 243.
9 A la recherche du temps perdu, deel IX, La prisonniere*, Paris (Gallimard), z.j.,
blz. 84 e.v. Ik dank Nico Buitinga, die mij behulpzaam was bij het opsporen van deze
literaire parallel.
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houding het menselijk tekort niet kan overwinnen. Toch acht Stefan,
met een geresigneerdheid die Arthur nog niet bezit, de realistiese
liefdeshouding de „enig waarachtige relatie die ons ingeschapen is".
Haar beperktheid vergeten is, meent hij, zijn enige mogelijkheid mens
te zijn : „het enig menselijke, de enige mogelijkheid om de illusie van
het geluk te bewaren, er was niets anders...", zoals de slotwoorden van
Op leven en dood luiden. De realistiese liefdeshouding wordt in het
bijzonder beschreven in De verliezers (1960), in Driekjes „talent voor
lief de" '°. Driekje belichaamt – zo zouden wij het mogen noemen : – de
„charitas", die Arthur in het prozafragment stelt tegenover „de hunkering van [Elsa's] jonge hart". – Natuurlijk is Elsa Jane niet, laat staan
Driekje. Zij is het fragment hollend uitgelopen, naar Adriaan, haar
stervende verloofde. Wij weten niet eens, of zij zal terugkeren. Arthur
wacht op haar alsof hij „op niets, op het niets" wacht. Toch opent
misschien zijn kijk op haar „substantiele waarde" en zijn talmen bij de
poort een perspektief op een realistieser liefdeshouding dan de romantiese visie die hij ten aanzien van Stella aan de dag legde. Maar ik uit,
zoals gezegd, slechts een veronderstelling, die juist op dit punt moeilijk
geverifieerd of gefalsifieerd kan worden.
Er is echter nog een argument om het prozastuk in verband te brengen
met Op leven en dood. Het fragment is waarschijnlijk geschreven korte
tijd voor Anna Blaman aan Op leven en dood begon, ongeveer te zelfder
tijd als het romanfragment dat eveneens als een voorstudie voor Op
leven en dood kan worden beschouwd en dat gepubliceerd werd in het
laatste hoofdstuk van mijn proefschrift ". Het is niet mijn bedoeling
beide prozafragmenten bier aan een vergelijking te onderwerpen. Een
extra-literair feit slechts : het typescript van het romanfragment werd
getypt op papier van dezelfde kwaliteit en hetzelfde formaat als de
bewaard gebleven doorslag van het bier gepubliceerde prozafragment.
Op dezelfde soort papier werd `Opstanding' getypt, een paasverhaal dat
gepubliceerd werd in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 24 maart 1951.
Ook Blamans bijdragen voor de onvoltooide roman die zij met Josepha
Mendels schreef, werden getypt op zulk papier ; brieven over deze
roman dateren van 2 juni 1951, 30 juli 1951 en een zondag in augustus
1951. Anna Blaman maakte in januari 1952 een reisverslag, dat op hetzelfde soort papier getypt werd 12 . Voorzichtig geschat dus, werd het bier
10 ANNA BLAMAN in een brief aan haar uitgever, gepubliceerd in De verliezers, Amsterdam
(Meulenhoff), 1960, blz. 323-324.
11 Speurtocht naar een onbekende, hoofdstuk XI.
12 Gepubliceerd in De Bids 135 (1972) 60-66. Hierin vermeld ik oak een enkele
bijzonderheid over Anna Blaman en Josepha Mendels.
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gepubliceerde prozastuk, evenals het eerder gepubliceerde romanfragment, geschreven in 1951 of 1952. Ik weet niet precies wanneer Anna
Blaman aan Op leven en dood begon, maar het kan gezien het tijdstip
van publikatie – de eerste druk verscheen in 1954, de vroegste recensies
die ik heb kunnen achterhalen dateren uit oktober 1954 – en haar manier
van schrijven niet later dan media 1952 geweest zijn, misschien eerder.
HENK STRUYKER BOUDTER
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KRONIEK

DE STUDIE VAN DE REDERIJKERS EN DE LITERATUUR DER
ZESTIENDE EEUW SEDERT 1956

De opzet van deze kroniek is bewust beperkt gehouden : men zoeke hier geen
overzicht van de literatuur over „de" renaissance, „het" humanisme, „de" reformatie, maar enkel het relaas van hun rechtstreekse betrekkingen tot de Nederlandse letterkunde van die periode. Anderzijds bleken overlappingen met de
kronieken van W. Hegman (over de middeleeuwen, SpL 13, 1970-1971 en
SpL 14, 1972) en van K. Porteman (over de 17de eeuw in het Zuiden, SpL 15,
1973), soms zelfs met de eerste kroniek over de 16de eeuw van J. Mak (SpL 1,
1956-1957) niet te vermijden, omdat bepaalde titels, die door hen reeds vermeld
werden, ook in het huidig overzicht niet mochten ontbreken.
In aansluiting op zijn kroniek De zestiende eeuw (SpL 1, 1956-1957) heeft
J. Mak in JbF regelmatig (1954, 1961, 1962-1963, 1966) een overzicht van de
pas verschenen literatuur aangaande de rederijkers bezorgd. A. van Elsiander
bestreek een breder terrein, toen hij sprak over De stand van het onderzoek van
onze Laatmiddeleemvse en Renaissanceliteratuur (Vetslag van het Vierde Collo
quium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten, 's-Gravenhage, 1973 ; JbF 19-20, 1969-1970). G. Kalffs Geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde in de 16de eeuw (Leiden, 1889) heeft nog steeds
geen eigenlijke opvolger gevonden ; het meest recente literairhistorisch overzicht
vindt men in de „vijfde, geheel herziene, druk" van G. Knuvelders Handboek
tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, gesplitst in rederijkers (Deel I,
1970) en renaissance (Deel II, 1971). Een kort overzicht van onze literatuur,
maar goed gesitueerd binnen het Europese kader vindt men bij T. Weevers,
Poetry of the Netherlands in its European context, 1170-1930 (London, 1960).
Conditio sine qua non voor elke literatuurstudie is een overzicht van de
boekenproduktie. Van het onvolprezen standaardwerk W. Nijhoff & M. Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540 verschenen deel III, ii-iv
('s-Gravenhage, 1958-1966) en een anastatische herdruk van deel I (1962). Het
boekenbezit van het British Museum en van de Kon. Bibliotheek te Brussel is
voor onze periode geinventariseerd in Short-title catalogue of books printed in
the Netherlands and Belgium... from 1470 to 1600 (London, 1965) en E. CockxIndestege & G. Glorieux, Belgica Typographica 1541-1600. 1 Bibliotheca Regia
Bruxellensis (Nieuwkoop, 1968). Van dit laatste werk looft men de opneming
van de namen der medewerkers in de oude drukken (J. Andriessen in OGE 42,
1968 en V. van den Branden in RBPhH 47, 1969). De inventarisering van andere
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Zuidnederlandse bibliotheken zal volgen. Voor het Noorden zal men uitgaan van
de gedrukte boeken zelf, en hun voorkomen nagaan in de huidige bewarende
instellingen ; zie B. & M. de Graaf, De Noord-Nederlandse bibliografie 15411600 (Het Boek 35, 1961-1962). De Bibliotheca belgica, begonnen door F. van
der Haeghen, is herdrukt tot afl. 23G onder directie van M.-T. Lenger (Bruxelles,
1964-1970). Nuttig is nog steeds V. Andreas, Bibliotheca Belgica, waarvan een
facsimile-uitgave naar de druk van 1643 verscheen (Nieuwkoop, 1973). Eveneens
werden anastatisch herdrukt F. Mone, Uebersicht der niederliendischen YolksLiteratur alterer Zeit naar de editie Tubingen, 1838 (Amsterdam, 1970) en
J. van Doorninck & A. de Kempenaer, Vermomde en naamlooze schrijvers (Amsterdam, 1970). Onder de meer gespecialiseerde bibliografieen komt de eerste
plaats zeker toe aan B. de Troeyer, Bio-Bibliographia Franciscana Neerlandica
saeculi XVI (Nieuwkoop, 1969), dat een schat aan minutieus verzamelde informatie biedt, en aan J. Peeters-Fontainas, Bibliographie des impressions espagnoles
des Pays-Bas meridionaux (Nieuwkoop, 1965). Over nederiger literaire vormen
als de almanakken en prognostica zie men R. Berckmoes in Kultureel Jaarboek
voor de Provincie Oost-Vlaanderen 22 (1968) en 23 (1969), wiens bijdragen
meer dan de 16de eeuw behandelen. Dit chronologisch kader wordt ook verbroken
door P. Arents, Antwerpen in dicht en lied (Antwerpen 2, 1956 e.v.), een overzicht dat getuigt van grote speurzin en de lezer verrast met weinig bekende gedichten. Thematologische studies, die de 16de eeuw behandelen, zijn P. van Veen,
De Soeticheydt des Buyten-levens... Het Hofdicht als tak van een georgische
literatuur (Den Haag, 1960), die Houwaert en Spiegel vermeldt, T. Beening,
Het landschap in de Nederlandse letterkunde van de renaissance (Nijmegen,
1963) met aandacht voor Van der Noot, en A.-M. Musschoot, Het Judith-thema
in de Nederlandse letterkunde (Gent, 1972), die zowel het humanistisch school-

drama als de bijdragen der rederijkers bespreekt. G. de Rouck schonk aandacht
aan Het Egmont-thema in de literatuur (Jaarboek van de Zottegemse Culturele
Kring, 1958-1959) en meer uitvoerig behandelde H. van Nuffel Lamoraal Graaf
van Egmont in de geschiedenis, literatuur, beeldende kunst en legende (Standen
en Landen 46, 1968). Op basis van het werk van B. de Troeyer schreef S. Gieben
Het aandeel der Minderbroeders in de Nederlandse literaire productie van de
zestiende eeuw (WT 29, 1970). J. Vanderheyden wijdde een merkwaardige en
rijk gestoffeerde bijdrage aan De boekdrukkunst en de opkomst van de neofilologie (VMA, 1965), terwijl F. Dubiez een aantal stukken verzamelde tot
Op de grens van humanisme en hervorming. De betekenis van de boekdrukkunst
te Amsterdam in een bewogen tijd 1506-1578 (Nieuwkoop, 1962). Voor een

algemene inleiding met de nodige literatuur over de drukkunst zie men W.
Hellinga, Kopij en druk in de Nederlanden (Amsterdam, 1962) evenals L. Voet,
The golden compasses (Amsterdam, 1969-1972). Het belang van de lettertypes
voor de bibliografie vindt men gedemonstreerd in W. & L. Hellinga, The
Fifteenth-Century Printing Types of the Low Countries (Amsterdam, 1966) en
H. Vervliet, Sixteenth-Century Printing Types of the Low Countries (Amsterdam,
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1968). Een zeer gedegen werk over deze zo belangrijke en actieve groep in de
maatschappij is J. Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de
Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 (Nieuwkoop, 1974).
Over een dergelijk project voor het Zuiden sprak Voet, Lexicon der boekdrukkers
en -verkopers in Belgie (XVe-XVIe eeuw) (Handelingen van het 24ste Vlaams
filologencongres, Leuven, 1961). J. van Dorsten vroeg aandacht voor Thomas
Basson 1555-1613, English Printer at Leiden (Leiden, 1961). Onder de studien,
gewijd aan bibliotheken, dienen vermeld A. Derolez, Vroeg humanisme en middeleeuwse bibliotheken (Tijdschrift voor Geschiedenis 85, 1972) en A. van
Asseldonk, Franciscus Vaes van Tongeren, stichter der kloosterbibliotheek van
Kolen 1499-1550 (Hasselt, 1958), welk laatste werk een typische kloosterbibliotheek uit de eerste helft der 16de eeuw zeer gedetailleerd beschrigt. Interessant
is de facsimile-uitgave van de Catalogue of the library of Philips van Marnix van
Sint-Aldegonde (Nieuwkoop, 1964) ; dank zij Een manuscript met rederijkerspoezie uit de boekerij van Constantin Huygens (TNTL 79, 1963) kon P. Vermeeren aantonen dat Huygens ooit de Gentse spelen van zinne van 1539 moet
gelezen hebben.
De tekstverklaring van onze 16de-eeuwse auteurs is ten zeerste gebaat geweest
met het verschijnen van J. Mak, Rhetoricaal glossarium (Assen, 1959), aangezien
de taal van deze eeuw net viel tussen het Middelnederlandsch Woordenboek
(fotomechanische herdruk 1969) en het WNT, waarvan het Supplement I
(1956) toch een respectabel aantal vindplaatsen uit de 16de eeuw opgenomen
heeft. Ook J. Drewes leverde een Bijdrage tot een woordenboek van de rederifkerstaal (TNTL 73, 1955), waarna hij nog Enige bijzonderheden in het woordgebruik van de rederijkers (TNTL 75, 1957) verklaarde.
De eigenlijke taalstudie van dit tijdvak heeft niet te klagen over een gebrek
aan belangstelling. F. Claes behandelde De benaming van onze taal (TNTL 86,
1970). N.a.v. A. Weijnen, Zeventiende-eeuwse Taal (Zutphen, 1956 2 ) pleitte
B. Erne voor een soortgelijk werk over Zestiende-eeuwse taal (NTg 54, 1961).
Weijnen bezorgde dan ook een Bloemlezing van Zestiende-eeuwse Taal (Zutphen,
1960), in hoofdzaak bestaande uit ambtelijke stukken. Ook L. Koelmans gaf
Nieuwnederlands uit de zestiende en zeventiende eeuw uit (Groningen, 1972).
Een interessante editie is die van G. Vorselman, Eenen nyeuwen coock boeck,
Antwerpen, 1560 (Wiesbaden, 1971) door E. Cockx-Indestege. Twee reisjournaals uit de jaren 1570-1585, Reyse van Bruussele vut Brabant te Constantinopels
in Thracyen en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen,
werden uitgegeven door S. de Vriendt (Gent, 1971) en voorzien van een zeer
uitvoerige studie over de taal van deze handschriften.
De Nederlandse lexicografie van de 16de eeuw heeft de wind in de zeilen.
F. Claes behandelde algemeen de Ontwikkeling van de Nederlandse lexicografie
tot 1600 (TNTL 86, 1970) en leverde een Lijst van Nederlandse woordenlifsten
en woordenboeken gedrukt tot 1600 (GP 49, 1971) ; ook omschreef hij de
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Nederlandse benamingen van woordenl#sten en woordenboeken , tot 1600
(TNTL 88, 1972). Fundamenteel voor deze tak der wetenschap is wel de
publikatie van de reeks Monumenta Lexicographica Neerlandica van het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie ; zie Dokumentaal 1, 1972. Gepubliceerd werden
reeds De Thesaurus van Plantin van 1573 ('s-Gravenhage, 1972) door F. Claes,
Het Tetraglotton van 1562 ('s-Gravenhage, 1972) door F. Claes, F. de Tollenaere
& J. Veerbeek, en Kiliaens Etymologicum van 1599 ('s-Gravenhage, 1972) door
F. Claes. Van dezelfde editie van dit laatste werk verscheen een fotomechanische
herdruk onder de titel C. Kilianus, Etymologicum Teutonicae linguae (Amsterdam, 1972) met voorwoord van C. Kruyskamp. Onder de literatuur over afzonderlijke woordenboeken noteren wij vooreerst E. Cockx-Indestege, The first
edition of the Naembouck by loos Lambrecht (1546) (Quaerendo 1, 1971), van
welk door W. Hellinga gelukkig teruggevonden werk een editie zou bezorgd
warden door W. Pee en E. Cockx-Indestege. 0. de Neve schreef Over een
Vocabulaer' van de Brusselse schoolmeester Jan Berthout (GP 40, 1962), een
werk in de trant van N. de Berlaimont, en F. Claes over Andries Madoets, auteur
van de Thesaurus Theutonicae Linguae (WT 30, 1971) en corrector bij Plantin.
Het Dictionarium Tetraglotton trok de aandacht van 0. de Neve in Aantekeningen over 164e-eeuwse lexicografie (TNTL 79, 1963), maar het voornaamste werk
over deze produktie uit Plantins officina is onomstreden de studie van F. Claes,
De bronnen van Brie woordenboeken uit de drukkerij van Plantin : het Dictionarium Tetraglotton (1562), de Thesaurus Theutonicae Linguae (1573) en Kiliaans
eerste Dictionarium Teutonico-Latinum (1574) (Tongeren, 1970). De buitenlandse beinvloeding werd nagespeurd door – alweer – F. Claes, Latijnse woordenboeken en het ontstaan van de lexicografie in de volkstaal (Hermeneus 39,
1967-1968 ; Handelingen van het 27ste Vlaams filologencongres, Brussel, 1969),
Lateinische Einfliisse auf die Niedertandische Lexikographie des 16. Jahrhunderts
(Acta conventus neo-latini Lovaniensis, Leuven, 1973) en door G. de Smet,
Deutsche Einfliisse auf die niederliindische Lexikographie des 16. Jahrhunderts
(Niederdeutsche Mitteilungen 22, 1966). Nader detailonderzoek brachten L. de
Grauwe, Frisius"Dictionarium Latinogermanicum' als Quelle von Hadrianus
Iunius"Nomenclator omnium rerum' (SGG 12, 1970) en G. de Smet, Een Duitse
bron van Kiliaens woordenboek (WT 17, 1957), met name Michael Beuther.
F. Claes behandelde de indirecte Verhouding van Kiliaans eerste Dictionarium
( 1574) tot de Thesaurus van Plantin (Handelingen 23, 1969), over welk laatste
werk 0. de Neve een bibliografische aanvulling bracht in Een kleine mededeling
omtrent Plantin's Thesaurus Theutonicae Linguae (GP 40, 1962). Kiliaans Etymologicum genoot heel wat belangstelling ; over de auteur ervan handelde
F. Claes, Kiliaan, de grondlegger van de Nederlandse lexicografie (WT 28,
1969) en over diens eigen exemplaar van het Etymologicum in Kanttekeningen
van Kiliaan bij z#n Etymologicum Teutonicae Linguae (TNTL 87, 1971).
G. de Smet ging de invloed van Junius' publikaties op Kiliaan na in Kiliaan en
de Hollandse en Brabantse dialektwoorden uit Junius' Nom:enclator (Handelin243

gen 11, 1957) en Invloed van Junius' Batavia op Kiliaans woordenboek (TNTL
74, 1956). Ook dialectische inslag kwam ter sprake : F. Claes schreef lets over
Vlaams bij Kiliaan (WT 32, 1973) en Levinus Lemnius, een Zeeuwse bron van
Kiliaan (TNTL 90, 1974), en G. de Smet trok Op zoek naar de bronnen van
Kiliaans Friese woorden (Fryske Sthdzjes oanbean oan Prof. Dr. J. H. Brauwer,
Assen, 1960). Ten slotte onderzocht F. Claes Plaats- en persoonsnamen bij Kiliaan
(Naamkunde 5, 1973) en ging hij de aanvullende bronnen van de 18de-eeuwse
bewerker na in De uitgave van Kiliaans Etymologicum door G. van Hasselt (1777)
(NTg 67, 1974). Lexicologische contacten met het Engels vindt men behandeld
door N. Osselton, The dumb linguists. A study of the earliest English and Dutch
dictionaries (Leiden, 1973) en door G. Dibbets, The Coniugations in Englishe
and Netherdutche van Thomas Basson (Taal en Tongval 21, 1969). E. Frederickx
spendeerde enige aandacht aan Joannes Goropius Becanus, arts, linguist, graecus
(Hermeneus 43, 1971-1972). W. Caron gaf de Twe-spraack van H. L. Spiegel
uit (Groningen, 1962) en G. Dibbets Pontus de Heuiters Nederduitse Orthographie (Groningen, 1972), een editie die hij had laten voorafgaan door een
uitstekende studie, Nederduitse Orthographie van Pontus de Heuiter (1581).
Een inleiding (Assen, 1968). Onder de titel Over de interpretatie van 16de- en
17de-eeuwse Nederlandse grammatici werden vroeger verschenen bijdragen van
W. Caron herdrukt in Klank en teken (Groningen, 1972). Bij de grammaticale
studies notere men vooral R. Willemyns, Bijdrage tot de studie van de klankleer
van het Brugs op het einde van de middeleeuwen (Tongeren, 1971), S. de
Vriendt, Sterke Werkwoorden en Sterke :Werkwoordsvormen in de 16de eeuw
(Brussel, 1965), bedoeld als aanvulling op Lubach, en M. de Vriendt-De Man,
Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord zullen
in de 16de eeuw (Gent, 1958). J. Drewes behandelde in Om u behoet moet
(NTg 50, 1957) de functie van onderbrekende zinnen in het rederijkerstoneel en
C. Schmidt De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de
middeleeuwen en de zeventiende eeuw (Groningen, 1958). F. de Tollenaere
stelde de vraag : Fonologie of versleer ? Was de H in het 16de-eeuwse Amsterdams
een „wankel foneem" ? (TNTL 75, 1957). R. Willemyns bestudeerde Enkele
aspekten van het 16de-eeuwse Brugs van Willem Weydts (Handelingen 25,
1971) en kwam in Kultuurinvloed (VMA, 1968) tot de conclusie dat de scribenten nooit massale pogingen deden om hun dialect op de achtergrond te dringen.
Interessant materiaal voor tekstverklaring bieden voorts de verzamelingen
spreekwoorden ; men zie de edities door G. Kloeke van „Seer schoone Spreeckwoorden / oft Prouerbia" in Franse en Vlaamse taal, in 1549 te Antwerpen
verschenen (Assen, 1962) en van de Kamper spreekwoorden. Naar de uitgave
van Warnersen, anno 1550 (Assen, 1959). K. Heeroma achterhaalde Symon
Andriessen als de bewerker van een deel der Kamper spreekwoorden (NTg 55,
1962). G. Kloeke bestudeerde De culturele achtergrond van de termen Spreekwoord, verzoeking en roem (TNTL 75, 1957) vooral in de 16de eeuw, en
P. Meertens schonk aandacht aan Proverbs and emblem literature (Proverbium.
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Societas Litterarum Fennicarum, 1970, nr. 15) ; emblemata komen hierna nog
ter sprake. Dergelijke literatuur wordt ook dikwijls te baat genomen om enigmatische schilderijen te verklaren – dit naar het voorbeeld van D. Bax, Ontcijfering
van Jeroen Bosch (Den Haag, 1949). Belangrijk voor rederijkersteksten is zeker
J. Grauls, Volkstaal en !Volksleven in het werk van Pieter Bruegel (Antwerpen,
1957), welk werk werd voorafgegaan door detailstudies in 't Land van Ryen
5 (1955) en 7 (1957) en Eigen Schoon en De Brabander 39 (1956). N.a.v.
Grauls' boek kwam A. Viaene tot gelijkluidende conclusies inzake Dulle Griet
(Biekorf 60, 1959). P. Vinken lichtte eveneens De betekenis van Pieter Bruegel's
Nestrover (Het Bock 33, 1958-1959) toe aan de hand van 16de-eeuwse literatuur.
Nog meer dan Bruegel activeert Jeroen Bosch dit snort van onderzoek. Signaleren
wij A. Bozckowska, Lunar symbolism of The Ship of Fools' of Hieronymus
Bosch (Oud Holland 86, 1971) n.a.v. Enklaar, Varende Luyden (Assen, 19562)
en vier bijdragen, op basis van 16de-eeuwse literatuur, over Bosch' Landloper :
L. Brand Philip, The Peddler by Hieronymus Bosch, a Study in Detection (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 9, 1958), steunend op planetenprenten, waartegen D. Bax Bezwaren tegen L. Brand Philips Interpretatie van Jeroen Bosch'
marskramer, goochelaar, keisnijder en voorgrond van hooiwagenpaneel (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 13, 1962) koesterde ; R. Peeters bracht een
algemene schets in Rondom een paar thema's bij Jeroen Bosch (Taxandria,
1968), terwijl K. Renger zich beriep op Thuys der fortunen (Antwerpen, 1518)
in Versuch einer neuen Deutung von Hieronymus Boschs Rotterdamer Tondo
(Oud Holland 84, 1969). Overzichtelijk is K. Renger, Lockere Gesellschaft. Zur
Ikonographie des Verlorenen Sohnes and von W/irtshausszenen in der niederliindischen Malerei (Berlin, 1970). P. Meertens bestudeerde Volkskundige elementen
in het werk van Jeroen Bosch (Volkskunde 63, 1962 en 65, 1964) en M. de
Meyer deed ook een beroep op spreekwoorden voor 'De blauwe huyck' van Jan
van Doetinchem, 1577 (Volkskunde 71, 1970). Merkwaardige details vindt men
toegelicht in H. Pleij, `Mommekansen met de wafelbakker'. Een 16de-eeuws
volksgebruik afgebeeld op Breugels `Strild tussen carnaval en vasten' (Volkskunde 70, 1969) en in A. Bernet Kempers, De oblieman. Metamorfosen van een
koekjesverkoper (Volkskunde 74, 1973). Tot dezelfde omgeving behoren A.
Viaene, Sint Tjalpen. Een heilige uit Uilenspiegels Kring (Volkskunde 61,
1960) en J. Mak, Da Nobis (Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957) over de
geparodieerde hebzucht.
De Nederlandse letterkunde van de 16de eeuw wordt beheerst door de rederijkers, en aan hen is dan ook het leeuwedeel van de literairhistorische produktie
gewijd. Een nadere omschrijving van het culturele milieu, waarbinnen tegelijkertijd de rederijkers en de Frans-Bourgondische literatoren werkzaam geweest zijn,
leverde G. Degroote in Bourgondische en Dietse Wereld (SpL 1, 1956-1957).
Meer toegespitst op de rederijkers, maar eveneens met aandacht voor het Bourgondisch aspect, schreef A. van Elslander Letterkundig leven in de Bourgondische
245

tjjd (JbF 18, 1968). K. Langvik Johannessen zag De kultuurhistorische taak der
rederijkers (JbF 19-20, 1969-1970) in het vormen van een schakel tussen de
kleine intellectuele elite en het yolk, vooral dank zij het allegorisch spel.
E. de Bock schonk aandacht aan de materiele Bezoldiging van rederijkers (SpL 2,
1958) en eveneens aan hun invloed in de eigen tijd en hun appreciatie door
literair-historici in Waardering van de rederijkers (SpL 12, 1969-1970). In
aansluiting hierop onderzocht M. Schenkeveld-van der Dussen Bestudering en
waardering van de rederijkers in de zeventiende en het begin van de achttiende
eeuw (NTg 65, 1972). Vrij recent is de belangstelling voor de theoretische
grondslagen van de rederijkerskunst. Dit terrein werd vooral verkend door
L. Roose, vooreerst in Oranje tegenover Midas. Een Antwerps lofdicht op Retorica
(JbF 14-15, 1964-1965) uit het hs. Jacobus de Moor, daarna in Dicht moet
dicht zijn (NTg 59, 1966) uit het hs. van Reyer Gheurtz, dit ter aankondiging
van zijn twee belangrijke bijdragen Lof van Retorica. De poetica der rederijkers.
Een verkenning (Liber alumnorum, prof. dr. E. Rombauts, Leuven, 1968) en
Dwelck den mensche aldermeest tot consten verwect. De poetica der Brabantse
rederijkers in 1561 (Hulde-album prof. dr. J. F. Vanderheyden, s.1., 1970). Bij
de afbakening van de verschillende genres signaleren wij de herdruk van een
bijdrage door B. Erne Over wagenspelen (TNTL 50, 1931) in G. Kazemier,
Literatuurbeschouwing in meervoud (Leiden, 1973). D. Geeraerts grensde de
Dialogen uit de XVIe eeuw (Handelingen van het 24ste Vlaams filologencongres,
Leuven, 1961) af tegenover het drama. De omschrijving door S. van Puffelen,
Van disputatie tot pamflet in de zeventiende-eeuwse Nederlanden (WT 24,
1964-1965) is eveneens dienstig voor de 16de eeuw. B. Erne onderscheidde
Reder0ersballaden oude en nieuwe stijl (NTg 65, 1972) respectievelijk als
doorgerijmde refreinen tegenover strofische gedichten met gekruist rijm. W.
Beuken betrok in Rijmbreking in middeleeuwse poezie (Spi, 12, 1969-1970)
ook de 16de-eeuwse rederijkerspoezie.
Onmisbaar voor de studie van de afzonderlijke rederijkerskamers is het overzicht van A. van Elslander, List van Nederlandse rederijkerskamers uit de XVe
en XVIe eeuw (JbF 18, 1968), de bijgewerkte versie van vroegere soortgelijke
lijsten in JbF 1944 en 1945. In aansluiting hierop volgt in de huidige kroniek
de literatuur per kamer in alfabetische volgorde volgens de stad van vestiging.
Een uitvoerige en grondige studie wijdde F. Courteaux aan De Koninklijke
aloude Rederijkerskamer 'De Catharinisten' Hoofdkamer van het Land van Aalst
(Het Land van Aalst 23, 1971). G. Spiessens behandelde De Antwerpse stadsspeellieden (Noordgouw 10, 1970) ; zij zijn wel niet identiek met de rederijkers,
maar hun optreden viel dikwijls samen. M. de Vos vermeldde even De rederijkerskamer `Sinte Barbara' te Asse (De Toerist 39, 1960). Algemeen handelde
A. Dewitte over Literatuur en muziek te Brugge gedurende de middeleeuwen
(Brugsche Gazette 1, 1972-1973) en F. de Witte over Brugge in de zestiende
eeuw. Enkele konstanten in het intellektuele leven (Brugs ommeland 6, 1966).
A. Schouteet behandelde De rederijkersgilde van het heilig Kruis te Sint-Michiels

246

(Heemkundige Kriing M. Van Coppenolle, 1970). R. de Baets besprak het
Rederijkersleven als onderdeel van het Dendermondse volksleven (Dendermonde
Folklore, 1974). De bijdrage van P. Rogghe, Rederijkers te Eeklo (Appeltjes van
het Meetjesland 23, 1972), is meer relevant voor de rederijkerij in latere eeuwen.
Ter orientatie besprak V. Arickx De Rederjikerskamers in Frans-Vlaanderen (Ons
Erfdeel 14, 1970-1971, nr. 1). M. Koyen verschafte inlichtingen in hoofdzaak
over de 17de en 18de eeuw aangaande De rederijkerskamers van Geel : De Brembloem en de Heide Bloem (Noordgouw 5, 1965). Een basisdocument, niet enkel
voor de betrokken kamer, maar tevens voor de organisatie van alle dergelijke
genootschappen, is De Instelbrief van de Rederifkerskamer 'De Fonteine' te Gent,
gepubliceerd door A. van Elslander (ThF, 1948-1949, gepubliceerd 1958). Soortgelijke akte van een concurrerende kamer werd in facsimile met transcriptie
uitgegeven door R. Haeserijn als Oorspronck der cameren van rethorycke, statuten
ende ordonnancien der selve onder den titel Jesus metter balsem bloume (Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen 14, 1960, bd. II). M. Vandecasteele schetste de min of meer gespannen verhouding tussen Jezus /net de
Balsembloem en De Fonteine als Vlaamse hoofdkamers (1493-1539) (JbF 21-22,
1971-1972), en, meer algemeen, het Letterkundig Leven te Gent van 1500 tot
1539 (JbF 16, 1966). Aan de hand van een volledig onderzoek der stadsrekeningen schreef H. Vangassen Esbattemente ende Genouchte te Geraardsbergen
XVe eeuw (Het Land van Aalst 11, 1959). De rederijkerskamer de Goudsbloem
te Gouda werd behandeld door C. Hagedorn (Brabant 11). F. van Vinckenroye
besteedde aandacht aan De Rode Roos in Hitte vercoelt, Zinspreuk van de
Hasseltse Rederijkerskamer (Limburg 35, 1956), terwijl K. van den Berk een
Geschiedenis van de Bossche Rederijkerskamer 'Moyses Bosch' ('s-Hertogenbosch,
1970) leverde. P. Brand schreef een uitstekende Geschiedenis van de Hulsterse
rederijkers (Jaarboek van de oudheidkundige kring 'De Vier Ambachten' 16,
1960-1961) met uitvoerige gebruikmaking van archiefstukken. H. Willaert

behandelde de Geschiedenis van de Izegenkre Rederijkerskamers (Ten Mandere
12, 1972), G. van Keirsbilck het Letterkundig Leven te Kaprijke in de vijftiende
en zestiende eeuw (JbF 14-15, 1964-1965) en J. Dauwe Het Toneelleven te
Lebbeke van de XVIe tot de XIXe eeuw (JbF 21-22, 1971-1972). Een zeer
grondige studie – model in het genre – is die van A. Meulemans, De Leuvense
Rederijkerskamers (Eigen Schoon en De Brabander 53, 1970, 54, 1971 en 55,
1972). A. Leducq wijdde enige bladzijden aan de Leuvense kamer Het Kersouwken in Toneel in Brabant 1473-1973 (Brabant, 1973). Blijkens J. de Brouwer,
Godsdienstig toneel te Liedekerke in de Middeleeuwen (Het Land van Aalst 11,
1959) was daar een gilde Van den alderzoetsten naeme Jhesu actief. E. van
Autenboer speurde de aanwezigheid van Lierse kamers na op rederijkersfeesten
in Rhetoricale varia ('t Land van Ryen 5, 1955). Over de kamers uit Limburg
in het algemeen handelde J. Notermans in Schets van de geschiedenis van 't toneel
in de Maasgouw voor de Franse revolutie (Elsloo, 1961) en meer bepaald te
Maastricht in Ambachtslieden en Rederijkers spelen in Tricht toneel (Handelin247

gen 12, 1958). De uitvoerige studie van E. van Autenboer, Volksfeesten en
RederUkers te Mechelen (1400-1600) (Gent, 1962) behandelde de werking der
Mechelse kamers als onderdeel van de cultuurhistorie. R. Pieters schreef over
de Rederfikers te Nieuwpoort (De West-Vlaming 49, 1956). Uit Zuid-OostVlaanderen verschafte M. van Lauwe gegevens over De Rederiikerskamers van
Oudenaarde (JbF 12-13, 1962-1963) en G. de Rouck over De RederUkers te
Ronse in de 15e en 16e eeuw (Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige
Kring van Ronse en het Tenement van Inde 6, 1957). Aan F. van Vinckenroye
danken wij Nieuwe gegevens over de rederijkers te Sint-Truiden en te Borgloon
(Het Oude Land van Loon 17, 1962) en E. van Autenboer schreef over De
Turnhoutse Rederijkers in de 16 de eeuw (Taxandria 26, 1954). F. Weemaels
noteerde enkele gegevens over De Koninklijke Rederiikerskamer Gaubloem'
te Vilvoorde (Brabant 12, 1960) en besprak nogmaals Een van de oudste
rederijkerskamers : De Goubloem te Vilvoorde (De Brusselse Post 23, 1973,
nr. 12). RederUkerskamers te Wetteren werden summier behandeld door J. Marselare (Wetteren 5, 1958) en sporadisch door J. Wouters (Heemkundig tijdschrift... Jan Broeckaert 18, 1971). Heel even vermeldde P. Meertens de kamers
van Middelburg en Terneuzen in Bloei, inzinking en opleving. Letterkundig
leven in Zeeland voor 1880 (Maatstaf 18, 1970). V. Arickx schreef over Verdwenen blazoenen van Westvlaamse rederUkerskamers (Biekorf 64, 1963) en.
over Blazoenen en deviezen, van de Westvlaamse Rederijkerskamers (West-Vlaanderen 12, 1963) ; ook A. Monballieu besprak Een gebeeldhouwd blazoen van de
Mechelse rederijkerskamer 'De Lischbloeme' (1561) (Handelingen Kon. Kring
voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst te Mechelen 62, 1958).
De indrukwekkendste, meest spectaculaire en meest gehonoreerde deelneming
van de rederijkers aan het publieke leven bestond in het opluisteren van openbare
feestelijkheden. Dit aspect van hun optreden vormt een zeer dankbaar voorwerp
van onderzoek en beantwoordt aan een belangstelling voor 16de-eeuwse festivitaten, die werkelijk internationaal te noemen is, en waarin de Nederlanden geen
geringe rol gespeeld hebben. G. Degroote behandelde reeds Intrede en Blijde
Inkomst (JbF, 1948-1949, verschenen 1958). De bundel Fetes et ceremonies au
temps de Charles Quint (Paris, 1960) levert belangrijke bijdragen onder dit
oogpunt, vooral P. Brachin, La 'Fete de rhetorique' de Gand (1539) en A. van
Elslander, Les chambres de rhetorique et les fetes du regne de Charles Quint.
De tekst van S. Williams aldaar vindt men tevens als De Antwerpse Ommegang
en de 'Lord Mayor's Show' te Londen , in Antwerpen 4 (1958). Bibliografisch
richtinggevend voor de verslagen van dergelijke feestelijkheden is J. Landwehr,
Splendid ceremonies. State Entries and Royal Funerals in the Low Countries,
1515-1791 (Nieuwkoop-Leiden, 1971). In de reeks Renaissance Triumphs and
Magnificences zijn reeds vier zulke verslagen in facsimile gepubliceerd, waaronder voor ons La tryumphante Entree de Charles... en Bruges 1515 (ed. S.
Anglo) (Amsterdam, 1973) en La magnifique Entree de Francois d'Anjou en sa
ville d'Anvers (ed. H. Purkis) (Amsterdam, 1973) van belang zijn om de
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verhaalde deelneming der rederijkers. A. Viaene bezorgde de uitgave van een
Nederlandse tekst naar hs. K.B. Brussel 6589 in Blade Inkomst van hertog
Filips te Brugge 1497 (Biekorf 61, 1960) en G. Dogaer wees in Nog de orde
van het Gulden Vlies in Middelnederlandse teksten (Biekorf 64, 1963) op drie
andere hsn. N.a.v. Landwehrs Splendid ceremonies leverde A. Viaene een rectificatie, De blade inkomst van prins Karel in 1515. Een bibliografische prioriteit
van Brugge gehandhaafd (Biekorf 73, 1972). E. Lousse, J. van Rijckel &
J. Sterken behandelden uitvoerig De blUde inkomst van keizer Karel op 23 januari
1515, te Leuven (De Brabantse Folklore, 1958, nr. 137). R. Strong & J. van
Dorsten bestudeerden grondig Leicester's triumph (Leiden-London, 1964) met
alle implicaties hieraan verbonden, en W. Schrickx vond een derde bron voor
Vincenzo Gonzaga en de blade intrede van aartshertog Albert volgens een Engels
ooggetuige (Album Willem Pee, Tongeren, 1973). Bij deze grootse openbare

vieringen sluiten de meest prestigieuze feesten der rederijkerskamers zelf onmiddellijk aan. Voor een breder publiek schreef J. Mak Het Landjuweel ten tide
van de Bourgondiers (Haarlem, 1963). De belangrijke studie van L. & J.
van Boeckel, Landjuwelen en haagspelen in de XVe en XVIe eeuw werd herdrukt
(JbF 18, 1968). E. de Bock wees op het onderscheid tussen Het esbattement van
de landjuwelen (SpL 3, 1959) en de factie. Bij chronologische opsomming van
de afzonderlijke feesten komt de eerste plaats toe aan een feest te Hulst in 1483,
gesignaleerd in de hier reeds vermelde bijdrage van Brand, De geschiedenis van
de Hulsterse rederijkers. Een Rederijkersfeest te Wervik 1493 (Biekorf 67, 1966)
werd gewonnen door St.-Ursula van leper. M. Vandecasteele behandelde Een
rederijkersfeest te Brugge in 1517 (JbF 17, 1967). Over het bekende rederijkersfeest te Gent in 1539 vermelden wij, naast de bijdragen in Fetes et ceremonies
au temps de Charles Quint, nog P. Brachin, die op esthetische gronden de voorkeur gal aan De Brusselse Kamer 'Den Boeck' op het Gentse rederijkersfeest van
1539 (VMA, 1959). G. de Waard beschouwde Het spel van Menen uit de
Gentse bundel 1539 (NTg 54, 1961) als typisch voor de subjectivistische stromingen inzake religieuze gezindheid, en dezelfde mentaliteit vond hij in Het
spel van Meesene (NTg 55, 1962). W. Temmerman bracht in Hope duer
Schriftuere (Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze 31, 1964) een parafrase van het zinnespel der kamer van Deinze in 1539, en M. Rock beantwoordde
de vraag Het Dens Sinnespel van 1539. Reformistisch of roomskatholiek ? (De
Brabantse Folklore, 1959, nr. 142) met „katholiek, maar vermengd met hervormingsgezinde motieven". C. Kruyskamp bezorgde een selectie van teksten nit
het meest beroemde rederijkersfeest Het Antwerpse landjuweel van 1561. Een
keuze uit de vertoonde stukken (Antwerpen, 1962). N.a.v. deze publikatie
schreef J. Drewes een waardevolle beschouwing Het Antwerpse landjuweel van
1561 (LT, 1964), waarin hij dit landjuweel situeerde als onderdeel van de
openbare feestelijkheden, en waarbij hij tevens allegorische uitleg verschafte.
F. van Vinckenroye vond Een dertiende re/rein in de Spelen van Sinne (1562)
(SpL 2, 1958) als slot van het spel van Zoutleeuw, en C. de Vooys ontdekte
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Een liedje, voorgedragen op het Rotterdamse landjuweel van 1561 (JbF, 19481949, verschenen 1958) in een geschreven bundeltje, bewaard op het Dordtse
gemeentearchief ; De Vooys wees tevens op nog andere rederijkersteksten in
hetzelfde hs. Het voorbeeld van Lodenstein's `medicifnmeester' werd door D.
Enklaar achterhaald als de tekst der Bossche kamer in 1561 (Lezende in buurmans hof, Zwolle, 1956 ; herdrukt uit TNTL 56, 1937). Een leerrijke vergelijking voor de organisatie van zulk landjuweel kan men halen uit E. van
Autenboer, Een onvoltooid landjuweel van de voetboogschutters – Mechelen
(1534) en Rotselaar (1562) (Eigen Schoon en De Brabander 51, 1968), waar
zeer gedetailleerde posten van uitgaven opgesomd staan.
Het toneel van de rederijkers, de door henzelf hoogst geschatte activiteit,
geniet natuurlijk permanent de nodige aandacht. Als wegwijzer in deze materie
beschikken wij thans over W. Hummelen, Repertorium van het rederijkersdrama
1500 - ca. 1620 (Assen, 1968), door C. Kruyskamp terecht „de belangrijkste
publicatie over het tijdperk der rederijkers... sinds het Rhetoricaal Glossarium"
genoemd (TNTL 85, 1969). Wegens de rijkdom aan informatie kan men nog
steeds J. Warp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland
(anastatische herdruk Rotterdam, 1970) raadplegen. De evolutie van zinnespel
en esbattement, zinnekens en wachter vindt men kort geschetst bij J. Mak, Het
toneel der rederijkers in de bloeitijd (Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957).
J. Maes bood een overzicht van het gelijktijdig Latijns toneel in de Nederlanden
(WT 28, 1969), waarnaast men ook L. van den Boogerd, Het jezuietendrama
in de Nederlanden (Groningen, 1961) kan raadplegen. W. Hummelen bestudeerde De Sinnekens in het RederUkersdrama (Groningen., 1958) in hun specifiek
dramatische functie. J. Mak sprak over Vroeg-calvinistisch toneel in Nederland
(Handelingen van het 24ste Nederlands filologencongres, Amsterdam, 1956 ;
Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957), vooral in de periode 1540-1561, en breidde
dit gegeven uit tot De gereformeerden en het toneel (SpL 3, 1959), waarin hij
tal van diepgaande vragen stelde bij de reformatorische bekamping van het
toneel om praktische en politieke motieven. Inzake beinvloeding van het latere
rederijkerstoneel zie men de bijdragen van E. Rombauts, Seneque et le theatre
f lamand en van W. Smit, Etat des recherches sur Seneque et les dramaturges
hollandais in Les tragedies de Seneque et le theatre de la Renaissance (Paris,
1964). H. Oostendorp bestudeerde De invloed van de Spaanse tragikomedie
La Celestina op enige Nederlandse toneelschrUvers (NTg 57, 1964), o.m. op
Cornelis van Ghistele. A. de Maeyer waarschuwde in Van ketterse en andere
schandaleuse spelen (Handelingen 13, 1959) tegen een al te vlug – modern
gebruik van de eerste term. Op meer technisch vlak behandelde W. Hummelen
Typen van toneelinrichting bij de rederijkers. De opvattingen van Endepols en
Kernodle kritisch onderzocht en geconfronteerd met conclusies op grond van
werken van Jacob Duym en Willem van Haecht (Studia Neerlandica 1, 1970)
en, als illustratief specimen, Illustrations of stage performances in the work by
Crispijn de Passe the Elder (Essays on drama and theatre. Liber amicorum
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Benjamin Hunningher, Amsterdam, 1973). J. Mak zag de evolutie van De
wachter in het rederijkersdrama (Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957) als een
verburgerlijking. Voor het vroege toneel is van belang A. de Maeyer, Bijdragen
tot de studie van het Paas- en Passietoneel (JbF 11, 1961), met een studie van
het Maastrichtse spel, terwij1 J. de Baets het Lam Gods van Van Eyck in verband
bracht met De `toog' der Gentse rederUkers van 1458 (WT 18, 1958 ; JbF 9,
1959), zodat hij de vraag Is 'Het Lain Gods' een geschilderd mysteriespel ?
(VMA, 1959) positief meende te mogen beantwoorden.
Het 15de-eeuwse toneel genoot veel belangstelling. Die eerste Bliscap van
Maria en Die sevenste Bliscap van onser Vrouwen zijn opnieuw uitgegeven door
W. Beuken (Culemborg, 1973). Hij onderzocht ook De bliscapen en de schilderkunst (SpL 13, 1970-1971), Het auteurschap van de Bliscapen (LB 60, 1971)
en Verstechniek in de beide Bliscapen (LB 59, 1970). P. Minderaa ging De
compositie van Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen na (NTg 49, 1956),
D. Enklaar wees op enige bijbelverwijzingen in Kanttekeningen bij Middelnederlandse lectuur (Lezende in buurmans hof, Zwolle, 1956 ; herdrukt uit Bundel
opstellen aangeboden aan C. G. N. de Vooys, 1940) en J. Mak achterhaalde
De bron van 'Die Sevenste Bliscap' (VMA, 1957), zijnde de Legenda Aurea.
Het hs. van Die eerste bliscap, dat zich ooit in de collectie Arenberg be yond, is
in 1962 verworven door de Brusselse K.B. (sign. IV 192). Het is geschreven
door dezelfde kopiist als Die sevenste Bliscap (Bulletin K.B. van Belgie, 1962).
De editie van Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert,
uitgegeven door W. Asselbergs & A. Huysmans (Zwolle, 1955) heeft tal van
reacties uitgelokt : P. Minderaa en J. Mak wisselden van gedachten in TNTL 74
(1956), nadat laatstgenoemde reeds Critische commentaar bij de jongste uitgave
van het Bredase Sacramentsspel (NTg 48, 195 5) geleverd had, waarbij C.
Stutterheim nog verdere verbeteringen voegde in Museum 63 (1958). In Historische prototypen van Reinaert en Nyeuwervaert (Lezende in buurmans hof,
Zwolle, 1956 ; herdrukt uit NTg 47, 1954) wees D. Enklaar op de reeds oude
traditie van dergelijke verhalen. A. Ampe handelde in BU een heruitgave van
'Het spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert' (OGE 29, 1955)
over het Latijns en Diets gebed en de Lof van De Roovere, bij welke gelegenheid
hij zich tegen W. van Eeghem keerde, die ook het spel zelf aan de Brugse
rederijker wenste toe te kennen (RBPhH 34, 1956). Deze laatste mening werd
wel gedeeld door D. Enklaar (Lezende in buurmans hof, Zwolle, 1956 ; herdrukt
uit TNTL 56, 1937). A. Maas behandelde het probleem van de datering en
beschouwde het auteurschap van J. Smeken als „redelijk" in Tspel vanden heiligen
sacramente vander Nyeuwervaert (Brabantia 13, 1964 De Vacature, 1965).
M. de Koning besprak de verschillende opvattingen aangaande het auteurschap
en wees op een Bredase Jan Roever (Jaarboek Oudheidkundige Kring De
Ghulden Roos, 1967). In Enige hypothesen betreffende Tspel Vanden Heylighen
Sacramente Vander Nyeuwervaert (LT, 1970) bevestigde A. Maas zijn mening
aangaande Smekens auteurschap en stelde hij als jaar van ontstaan 1463 voor.
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Traditiegetrouw werd aan de Elckerlijc veel aandacht besteed. Die belangstelling
blijkt reeds uit de talrijke voorhanden edities : Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek (ed. W. Beuken, 's-Hertogenbosch, 1970 9), Lyceum-Herdrukken (ed.
H. Endepols, Groningen, 1955 6), Klassieken uit de Ndl. letterkunde (ed. G.
Steenbergen, Zwolle, 1969 4 ), Klassieke Galerij (ed. A. van Elslander, Antwerpen,
1972 5), Van alle tijden (ed. R. Vos, Groningen, 1967, naar de oudste druk,
Delft, 1495) en Cahiers voor letterkunde (Amsterdam, 1971 3). Het hs. M van
de Elckerlijc is in 1970 verworven door de Brusselse K.B. (sign. IV 592)
(Bulletin K.B. Albert I, 1970). Er verscheen een Engelse vertaling van de hand
van A. Barnouw, The Mirror of Salvation. A Moral Play of Everyman c. 1490
(Den Haag, 1971). De vraag naar het auteurschap zette weer vele pennen in
ibeweging : F. van Vinckenroye vond in Handschrift 391B van het Algemeen
Rijksarchief te Brussel (Handelingen 11, 1957) een refrein op het Elckerlijcthema, mogelijk van Petrus Crullus, die connecties kon hebben met Petrus
Dorlandus. T. Aussems beschouwde Dorlandus als Elckerlijc's Auteur (Dr. L.
Reypens-Album, Antwerpen, 1964) en situeerde Elckerlijc's premiere (OGE 38,
1964) te Antwerpen in 1496, waar het stuk zou gespeeld zijn door Het Kersouwken uit Leuven. Tegen de toeschrijving aan Dorlandus keerde R. Vos zich in
Is Petrus Dorlandus de auteur van de ElckerlUc ? (OGE 39, 1965), nadat J. Mak
reeds in De dichter van Elckerlyc (Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957) een
gewone 15de-eeuwse leek gezien had. R. Vos heeft zich zeer diepgaand met de
Elckerlijc-materie beziggehouden, en het is vooral aan zijn bemoeiingen te danken
dat de problematiek van en rand dit stuk levendig blijft. Op basis van een
vergelijking tussen Elckerlijc-Everyman-Homulus-Der Slinden Loin ist der Toid
(TNTL 82, 1966) trachtte hij de relatie van de teksten onderling te bepalen :
zij gam niet terug op de derde druk, wat pleit voor een vroegere redactie. De
prioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman wordt niet meer betwijfeld, wat
blijkt uit het ontbreken van literatuur dienaangaande. Een echo van het definitieve dispuut tussen H. de Vocht en J. van Mierlo vindt men bij J. Mak,
Elkerlyc en Everyman (Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957). D. Enklaar wees
nog eens op het juridisch argument ten voordele van Elckerlijc tegen Everyman
in Elckerljc's testament (Lezende in buurmans hof, Zwolle, 1956 ; herdrukt uit
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1940-1944). Volgens R. Vos is de
Elckerlijc niet het werk van een groot theoloog – exit Dorlandus – wat hij zoekt
te illustreren aan de hand van Gemeenplaatsen rondom de priester in de 'Elckerlijc' bij Jan van Boendale, Anthonis de Roovere en Cornelis Everaert (OGE 40,
1966) en van overeenkomsten tussen De Elckerlijc en Willem van Hildegaersberch
(NTg 58, 1965). Deze werkwijze werd bevestigd door A. Kerckhoffs, die in
Waer is sij sculdich te gaen ? (SpL 14, 1972) parallelle plaatsen met Des Coninx
Summe aantrof. Onwaarschijnlijk achtte R. Vos Het motief van ElckerlUc van
Chinese oorsprong ? (NTg 56, 1963), maar in De Elckerlijc en een Joodse parabel
(NTg 59, 1966) vond hij hetzelfde oudtestamentische klimaat. Hij schonk ook
aandacht aan Tijd, plaats en handeling (SpL 10, 1966-1967) en aan De leeftijd
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van Elckerllic (NTg 59, 1966). Deze laatste elementen brengen ons tot de vraag
naar de allegorie in deze moraliteit. Hierover handelden R. Vos, Over de betekenis van enkele allegorische figuren in de Elckerlijc (SpL 9, 1965-1966) en
J. Drewes, Den Spieghel der Salicheit van Elckerlijc als allegorisch stuk (JbF 18,
1968) : n.a.v. Vos' editie trok hij de lijn van de allegorie verder door, schonk
hij aandacht aan het begrip „spiegel" en verschafte hij toelichtingen bij sommige
tekstplaatsen. Anton van Duinkerken ontleedde De stijl van Elkerlijk (Dietsche
Warande en Belfort 113, 1968 ; Zwolle, 1968) met nadruk op het spiegeleffect.
Enkele bijdragen zijn praktisch uitsluitend van tekstkritische aard : L. Peeters
zag in Elckerlijc's roeyken (TNTL 76, 1958-1959) een pelgrimsstaf en symbool
van boetedoening. P. Maximilianus stelde verklaringen voor Bij twee teksten
van Elckerlijc (NTg 57, 1964) en E. van der Heyden leidde uit Een moeilijke
plaats uit `Elckerlijc' en de enscenering als basis voor de verklaring (SpL 6,
1962-1963) af, dat de auteur bij uitstek theatrale middelen aanwendde en geen
theologie wenste aan te leren. De tekst werd op zijn huidige leesbaarheid getoetst
door A. Kerckhoffs in Mogelijkheden van een tweeluik (LT, 1972) en J. Mak
getuigde van de kracht van dit drama in Indrukken van de Elckerlyc-opvoering te
Delft (Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957). Voor een situering van de Elckerlijc
in breder Europees verband ten slotte, zie men T. van Stockum, Das JedermannMotiv and das Motiv des verlorenen Sohnes im niederliindischen and im niederdeutschen Drama (Mededelingen Kon. Ndl. Akademie van Wetenschappen, ofd.
Lett., N.R., dl. 21, nr. 7, 1958), M. Vanhelleputte, A propos de ?influence
d'Elckerlijc en Allemagne (Tijdschrift voor Levende Talen 28, 1962), J. Parker,
The development of the Everyman drama from Elckerlyc to Hofmannsthal's
ledermann (Doetinchem, 1970), en M. O'C'Walshe, Der Ackermann aus
BOhmen' and `Elckerlijc' (European Context, Cambridge, 1971).
Ook Mariken van Nieumeghen mocht zich in een verdiende belangstelling
verheugen ; de tekst is in vier edities beschikbaar : Klassieken uit de Ndl.
letterkunde (ed. L. Debaene, Zwolle, 1969 4), Klassieke Galerij (ed. C. Kruyskamp, Antwerpen, 1970 4), Klassiek Letterkundig Pantheon (ed. W. Beuken,
Zutphen, 1972 3 ) en Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek (ed. G. Knuvelder, 's-Hertogenbosch, 1972"). Mariken van Nieumeghen was ook het eerste
nummer van de reeks Naar de letter (19682 ), samengesteld n.a.v. een tentoonstelling in het Instituut De Vooys te Utrecht, waar vooral de wijze van overlevering van de tekst aan bod kwam. Een Engelse vertaling bezorgde E. Colledge,
Mediaeval Netherlands Religious Literature (Leiden-London, 1965). Bij de ed.
Beuken (1931) en de ed. Kruyskamp (1954) schreef J. Mak Enkele opmerkingen bij de lectuur van Mariken van Nieumeghen (NTg 48, 1955). De uitvoerige
bijdrage van W. Janssen, Studies over Mariken van Nieumeghen (LB 56, 1967,
uitgeg. d. W. Beuken & K. de Vries) besprak grondig de vroegere literatuur,
beschouwde de huidige tekst als het werk van twee auteurs, van wie de oudste,
de auteur van het proza, best op de hoogte was van Gelderse toestanden, terwiji
een artistiek begaafde, maar minder ontwikkelde Antwerpse rederijker de auteur
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van de later ontstane verzen zou zijn ; de tekst van het Engelse volksboek werd
in bijlage opgenomen. W. Beuken ging in aansluiting hierop de Taalacribie in
twee postincunabels van Willem Vorsterman (LB 61, 1972) na. Aan de drukken
werd eveneens aandacht besteed door F. Willemsen, Mariken van Nieumeghen
(Spektator 2, 1972-1973). In Watter noch achter staet int briefken (Lezende in
buurmans hof, Zwolle, 1956 ; herdrukt uit NTg 44, 1951) betoogde D. Enklaar
dat „historie" in de titel ook „vertoning" kan betekenen. K. Meeuwesse keerde
zich in De bescheidenheidsformule in Mariken van Nieumeghen (NTg 49, 1956)
tegen Van Mierlo's weinig overtuigende stelling, als zou Anna Bijns de auteur
van M.v.N. zijn : de slotformule is niet typisch voor deze dichteres. M. de Jong
zag in het Gefrustreerd Marieken (Raam, 1969, nr. 52) een typisch apologetisch
middeleeuws stuk, in tegenstelling tot Van Mierlo en Knuvelder, die erin de
dageraad van de renaissance meenden to mogen begroeten. H. Pleij stelde in
Mariken van Nieumeghen en de do perk (Spektator 3, 1973-1974) de verwante
vraag of dit stuk niet bedoeld was als reactie tegen doopsgezinde propaganda.
P. Brachin zag enkele discrepanties En marge de `Mariken van Nieumeghen'
(Etudes germaniques 17, 1962). Moenens ene oog (NTg 49, 1956) trok de
aandacht van K. Meeuwesse als kenmerk van de duivel, waarvoor hij wees op
de Hertspiegel en op de Sendt-brieven van Hendrik Barrefelt ; tegen deze
opvatting kantte zich J. Mak in Moenen meter eender ooghe (NTg 50, 1957),
die er een gewoon gebrek in zag. M.b.t. Het ringmirakel in Mariken van Nieumeghen (LT, 1964) bezorgde laatstgenoemde een cultuurhistorische situering
van het dragen van ijzeren ringen als opgelegde boete of als zelfkastijding.
L. Peeters zag Het Wagenspel van Masscheroen (NTg 64, 1971) in de lijn der
middeleeuwse traditie. D. Enklaar wees op enkele bijbelverwijzingen in Kanttekeningen h?) Middelnederlandse lectuur (Lezende in buurmans hof, Zwolle,
1956 ; herdrukt uit Bundel opstellen... aangeboden aan C. G. N. de Vooys,
1940). A. Nijhof bestudeerde De strofische vormen in de Mariken van Nieumeghen (LT, 1965) over een geheel van vier kwatrij nen en een drieregelig strofendeel, waarop gereageerd werd. door R. Bromberg, N.a.v. het 'sonnet' in de
Mariken van Nieumeghen (LT, 1969). J. de Gier, Oude indelingen van enige
strofische vormen in de Mariken van Nieumeghen (LT, 1970) was het grotendeels eens met Nijhofs indeling en wees op een gelijkaardige voorstelling van
zaken reeds bij P. Leendertz, Middelnederlandsche Dramatische Poezie (Leiden,
1907). L. Strengholt zag in lets over het proza in Mariken van Nieumeghen
(NTg 50, 1957) de functie hiervan als inleiding bij de rondelen, wat in yolksboeken noodzakelijk was. J. Drewes bestudeerde in Hola, is hebber ghinder twee
bespiet (NTg 48, 1955) de rol van deze uitroep in M.v.N. en in andere toneelstukken.
Tal van anonieme stukken werden, uitgegeven, zo Het spel van de V vroede
ende van de V dwaeze Maegden (Zwolle, 1959) door M. Hoebeke. De uitgave
van Het Spel van S. Jooris, bezorgd door J. Notermans (1961 ?) hebben wij
niet kunnen inzien. Het zinnespel Goetwillich herte werd uitgegeven door
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F. van Vinckenroye (VMA, 1968) naar een hs. UB Bonn 5753 ; de codex zelf
is kort na 1552 ontstaan ; Van Vinckenroye wees tevens op het voorkomen van
lutherse geschriften in dit handschrift, samengesteld kort na 1552. G. van Es
bezorgde Piramus en Thisbe. Twee rederijkersspelen uit de zestiende eeuw
(Zwolle, 1965) en voorzag deze editie van een uitvoerige inleiding, waarin de
samenhang en bronnen van het Haarlemse spel en van Matthijs Castelein behandeld werden, evenals de verschillende hsn. en drukken. Tevoren had J. Mak
in Pyramus en Thisbe gemoraliseerd (Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957) reeds
een schets van dit thema doorheen de middeleeuwse literatuur en in de middeleeuwse mentaliteit gebracht. N.a.v. de ed. Van Es wees S. Iansen, Pyramus en
Thisbe (NTg 60, 1967) op Colard Mansion als mogelijke bron en op mogelijk
vroegere drukken. Uit hs. G van het archief van Trou moet blijken werden drie
stukken uitgegeven door C. Kruyskamp : Het Esbatement vant Gelt (JbF 16,
1966) uit de eerste helft der 16de eeuw, Het spel van het Cloen van Armoe
(JbF 17, 1967) met de varianten van een tweede hs., UB Gent 899 en De
Klucht van Hans Snapop (JbF 21-22, 1971-1972). Bij het esbattement vant Gelt
ging J. Drewes nader in op Het esbatement vant Gelt als allegorisch stuk (LT,
1968), waarin hij religieuze en profane implicaties vond en nog enkele tekstplaatsen toelichtte. B. Erne daarentegen zag in Het allegorisch karakter van het
esbatement vant Gelt (LT, 1969) enkel wereldse preoccupaties. W. Hummelen
schreef over Boek N-Al uit het archief van Trou moet blacken' (JbF 16, 1966),
waarin o.a. de bewerking van een tekst van Hendrik Niclaes opgenomen is.
L. Claes wijdde een studie aan Judith, een onuitgegeven Hasselts Historiaelspel
( JbF 11, 1961), een stuk dat eveneens besproken werd door A.-M. Musschoot,
Het Judith-thema in de Nederlandse letterkunde. De rederijkersperiode (JbF
19-20, 1969-1970 ; Het Judith-thema in de Nederlandse letterkunde, Gent,
1972). P. de Keyser beschreef Het Dendermonds handschrift van Jan vanden
Bossche (VMA, 1965) en gaf twee spelen uit dit verzamelhs. uit, Het spel van
sinnen van de dolende mensche ende de gratie gods (Oudheidkundige Kring
v. h. Land van Dendermonde. Buitengewone uitgaven, nr. XXI) en het Tafelspel van Al Hoy (Oudheidkundige Kring v. h. Land van Dendermonde. Buitengewone uitgaven, nr. XX). J. Mak handelde over Een onbekend rederijkersspel
over de mislukte aanslag op Schiedam in 1489 (Uyt ionsten versaemt, Zwolle,
1957), het oudste nationaal-historisch drama in Nederland, waarvan het huidig
hs. ('s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, nr. 110) voltooid werd op 1 sep.
1594. Het Nederlands Instituut van de Groningse universiteit bezorgde de editie
van Een Esbattement van Smenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit (Zwolle,
1967), een stuk dat vermoedelijk in 1546 door de Leidse kamer gecomponeerd
werd voor een rederijkersfeest to Gouda ; het hs. hiervan, thans K.B. Brussel
21652, maakte deel uit van de collectie van Reyer Gheurtz. Een ander Leids
rederijkersspel werd uitgegeven door P. Meertens, Een esbatement ter ere van
keizer Karel V (JbF 17, 1967) naar hs. K.B. 's-Gravenhage 71J27. Aanvullende
commentaar hierop bezorgde J. Drewes, Een esbatement ter ere van keizer Karel V
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(JbF 18, 1968). P. Meertens gaf eveneens het bekende Esbatement van den
Appelboom (Zwolle, 1965) uit, waarbij J. Drewes enkele andere verklaringen
voorstelde in TNTL 82 (1966) en L. van Dis opmerkte dat men dit stuk geen
esbattement in de gangbare zin van het woord mocht noemen om de allegorische
voorstellingswijze (NTg 59, 1966). L. Timmerman besprak Ten gheneuchelijck
Spelkensboeck' tilt de zestiende eeuw (JbF 12-13, 1962-1963), een verzameling
kluchten en tafelspelen, waarvan het hs. berust in het Algemeen Rijksarchief te
Brussel (familiearchief de Negry, hs. 9b). De term „Venusjanker" in Tghevecht
van minnen gaf aanleiding tot diverse definities, eerst van D. Enklaar en C.
Geerars in NTg 47 (1954), daarna van dezelfden en K. Meeuwesse in NTg 48
(1955), gevolgd door J. Mak, 0. Dambre en J. de Kruys, alien in NTg 48
(1955). Ondertussen had R. Lievens een studie gewijd aan Tghevecht van Minnen
(LB 46, 1956-1957), waarin hij een overzicht van de inhoud gaf en de mogelijkheid van het auteurschap van Anna Bijns besprak. Een tegenhanger van deze
bijdrage was C. Kruyskamp, Venusjankers (Opstellen ... aangeboden aan Dr. F.
K. H. Kossmann, 's-Gravenhage, 1958). R. Lievens bezorgde nadien de editie
van Tghevecht van minnen. Naar de Antwerpse postinkunabel van 1516 (Leuven,
1964). Tegen Lievens' voorstelling van de eenheid van de tekst verkoos K.
Heeroma, De samenstelling van Tghevecht van Minnen (NTg 58, 1965), net
zoals Kruyskamp de bestaande versie als werk van een compilator (de drukker ?)
te beschouwen. P. Julius lichtte een tot dan toe onverklaarde passage toe in Het
kussen van de stool (OGE 44, 1970). Over de verzamelbundel van Jan van
Doesborch notere men de zeer instructieve bladzij den vol bibliografische wetenswaardigheden in W. van Eeghem, Biobibliographica X-XV (VMA, 1957) ; in
dezelfde bijdrage worden nog andere, zeer zeldzame, gedrukte refreinenbundels
behandeld.
Losse gedichten vindt men gepubliceerd of besproken door R. Lievens, Een
refrein van jet en niet (NTg 52, 1959) naar een hs. te Leiden (BPL 2622) en
W. Braekman, Early Flemish broadside ballads in the University Library in Ghent
(Quaerendo 2, 1972). J. Arens ging de oud-Griekse oorsprong na van het exempel Zariadres en Odatis (NTg 60, 1967), dat voorkomt in een refrein uit Lo
voor het Gentse refreinfeest van 1539. H. Maes besprak Drie Refreinen in de
i6e eeuw door Deinzenaars gedicht (Bijdragen tot de geschiedenis der stad
Deinze 28, 1961), zijnde de bijdrage van de kamer uit Deinze voor hetzelfde
feest. J. Mak bezorgde een collectie Reformatorische Refreinen en Liederen
(Documenta Reformatoria 1, 1960). F. van Vinckenroye gaf een Refereyn van
Hasselt, 1567 uit (Het Oude Land van Loon 13, 1958) naar hs. UB Luik 1986,
gericht tegen calvinistische troebelen, en misschien het werk van Petrus Crullus.
L. Strengholt publiceerde als Een retorikaal curiosum (NTg 51, 1958) een
refrein van Hendrik Riisberch uit Veel schoone Christelijcke ende Schriftuerlicke
Refereynen (Delft, ca. 1580) ; hierbij bezorgde M. Nijland-Verwey in Overwegingen bij Ten retorikaal curiosum' (NTg 51, 1958) een verklaring voor de
onregelmatigheden in het acrostichon. L. Roose ontmaskerde Het `refereUn' van
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jacomijne Costers (JbF, 1948-1949, verschenen 1958) als niet behorend tot deze
categorie van gedichten. H. Stalpaert publiceerde een rederijkerslied in De
ballade van Pyramus en Thisbe. Twee nieuwe lezingen van een oud volkslied

(Biekorf 59, 1958). Als moderne bloemlezingen van rederijkerspoèzie vermelden
wij vooreerst G. Degroote, Oude klanken. Nieuwe accenten (Leiden, 1969) en
E. de Bock, Nu hoort, ik zal een nieuwe zang beginnen (Brussel-Den Haag,
1965). N.a.v. deze laatste publikatie schreef A. van Duinkerken Kweekgrond
voor rederijkers (Brabantia 15, 1966). B. Decorte bezorgde In 't zot, in 't vroed,
in 't amoureus. Balladen & Refreinen (Hasselt, 1970). Algemener zijn J. de
Belder, Zoete, lieve, soevereine. De mooiste liefdegedichten uit de Zuidnederlandse
literatuur (Hasselt, 1970) en J. van den Bosch, Dat was gezelschap. Proza en
poezie van 1200 tot 1600 (Amsterdam, 19725).
Vooraleer aandacht te schenken aan de individuele rederijkers, vermelden wij
twee bijdragen over individuele functionarissen : V. Arickx, Baljuw Jacob Wybo
uit Pittem, prins van de Rederijkerskamer van Tielt in 1539 (Biekorf 63, 1962)
en P. van Thiel, Frans Hals' portret van de Leidse rederiikersnar Pieter Cornelisz.
van der Morsch alias Piero (1543-1628) (Oud Holland 76, 1961). Als een van
de eerste rederijkers te Brugge identificeerde A. van Branteghem Een vroege
Rederijker Gilleken Onin (SpL 7, 1963-1964), de auteur van refr. nr. 136 bij
Jan van Doesborch, voor welke figuur F. van Vinckenroye de naam Gilis Honings
(SpL 8, 1964-1965) voorstelde. Onder de vroege retorisijnen heeft vooral
Anthonis de Roovere de aandacht op zich getrokken. A. Viaene publiceerde
gegevens over De Rooveres maatschappelijke status in Anthonis de Roovere,
Stadsdichter van Brugge (1466-1482) (Ad Harenas, Brugge, 1960 ; West-Vlaanderen 12, 1963). Hierbij kantte hij zich tegen de visie van J. Mak in diens
editie van De Rooveres gedichten. Waardevolle aanvullingen bij deze uitgave
bezorgde ook W. van Eeghem (RBPhH 35, 1957). N.a.v. deze recensies schreef
J. Mak De gedichten van Anthonis De Roovere. Een lexicologische bijdrage (LB
48, 1959). A. Viaene vestigde de aandacht op de typisch Brugse inhoud van het
Nieuwe per van Brugghe. Een gelegenheidsgedicht van Anthonis de Roovere
1480 (Biekorf 60, 1959). Een interessante bijdrage inzake teksttraditie is R.
Willemyns, lets over de taal van de Rethoricaele Wercken' van Anthonis de
Roovere (VMA, 1967), die vaststelde dat de te Antwerpen gedrukte gedichten
„slechts bitter weinig" bewaard hebben van hun vroegste Westvlaamse redactie.
In Een protestantse visie op Anthonis de Roovere (Roeping 31, 1956) verwierp
B. Wolken Maks theorie inzake de godsdienstige ontwikkeling van De Roovere.
L. Michels besprak Twee plaatsen uit De Rooveres Lof van den Heijlighen Sacramente (NTg 57, 1964) waarop J. Mak reageerde in NTg 58 (1965). Ook
L. Peeters schonk aandacht aan enkele verzen uit De Roovere's Lof van den
Heijlighen Sacramente, vs. 54-59 (NTg 59, 1966). S. Iansen meende de vraag
Is Anthonis de Rooveres Refereyn van Rethorica' een ketendicht ? (NTg 61,
1968) positief te mogen beantwoorden. W. Braekman bracht Een nieuwe interpretatie van Anthonis de Rooveres Refereyn van Rethorica' (JbF 18, 1968)
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tegen de voorstelling van J. Mak in, en J. Arens verwees voor De Rooveres
Twaelf ouderdommen (NTg 61, 1968) naar de Franse literatuur als mogelijke
bron. Voor toelichtingen bij afzonderlijke verzen zie men H. Pleij, Zeep eten
bij De Roovere (Spektator 1, 1971-1972), die een andere verklaring voorstond
dan J. Mak en W. van Eeghem, en verder B. Erne, De aanspraak `vader' voor
Christus b# De Roovere (NTg 59, 1966), een aanspreekvorm die Mak, tegen de
mening van L. Michels in, geloochend had – ten onrechte. G. Stuiveling besprak
in Met De Roovere is het moeizaam spelen (JbF 17, 1967 Vakwerk, Zwolle,
1967) de structuur van diens schaakspel. Naast De Rooveres Rethoricaele Wercken
genoot ook zijn overig ceuvre voldoende belangstelling : in Onbekende gedichten
van Anthonis de Roovere ? (SpL 4, 1960) vond F. van Vinckenroye alvast een
refrein van deze auteur in Bisschoppelijk Seminarie Brugge, hs. 131/102. Na
E. Strubbe, Een Brags jaarvers van 1450 (Biekorf 57, 1956) publiceerde A.
Viaene Retoricijnse grafschriften uit de kring van Anthonis de Roovere (Biekorf
62, 1961). A. Viaene behandelde in De kapittels van het Gulden Vlies in middelnederlandse teksten (Biekorf 63, 1962) ook teksten van De Roovere. J. Mak
situeerde De Roovere's spel 'Quicunque volt salvus esse' (Uyt ionsten versaemt,
Zwolle, 1957), gebaseerd op het Symbolum Athanasium, in de ontwikkeling van
het zinnespel en vond de compositie zeer gebrekkig. R. Willemyns stelde vast dat
Het spel `Quiconque' van de Brugse rederijker Anthonis de Roovere (Biekorf 69,
1968), overgeschreven door Cornelis Everaert in diens autograaf van 1527 (thans
K.B. Brussel hs. 19036), door deze laatste aangepast werd aan zijn eigen spelling.
Over het werk van Colijn Cailleu handelde W. van Eeghem in Brusselse dichters.
Vierde reeks (Brussel, 1963), terwijl E. de Bock Een presentspel van Colijn
Cailleu (SpL 6, 1962-1963) uitgaf naar hs. Algemeen Rijksarchief Brussel 2270.
L. Indestege vroeg zich af : Was Willem van der Houmolen, die in 1478 het boek
van de Broederschap van O.L.Vrouw van Halle bond, een rederijker ? (JbF 18,
1968) en W. van Eeghem behandelde De dichters van 'De Coorenblomme' te
Brussel (Brusselse dichters. Vierde reeks, Brussel, 1963). W. Schuyt bezorgde
een facsimile-editie van Pierre Michault, Van den drie Blinde Danssen. Naar de
Nederlandse bewerking van 1482 (Amsterdam-Antwerpen, 1955). Voor Colijn
van Rijssele geldt nog steeds de verzuchting van J. Mak : „Wie zal het [Van
Rijsseles Spiegel der Minnen] nog eens door een gOede uitgave toegankelijk
maken (SpL 1, 1956-1957) ?" Wel werd een sterk bekorte versie voor het
moderne toneel bezorgd door F. Engelen : Colijn van Rijssele, De spiegel der
minnen. Een spel van zinnen (Brussel, 1960). In dit verband zijn de commentaren van B. Wolken, De spiegel der minnen getoetst (Roeping 35, 1960) en
H. Gomperts, De eend op zolder (Amsterdam, 1970) bij de opvoering in 19591960 wel interessant. W. van Eeghem meende in Brusselse dichters. Vifide reeks
(Brussel, 1963), dat Van Rijssele „wellicht te vereenzelvigen valt" met Colijn
Keyaert en beschouwde hem nog als de auteur van Den handel der Amoureusheyt
en van andere spelen. Hiertegen kantte zich E. de Bock, Opstellen over Col0
van Rijssele en andere rederijkers (Antwerpen, 1958), die ook „ja" antwoordde
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op de vraag Coln van Rijssele, de schepper van de zinnekens ? (SpL 1, 19561957). In het Hasselts Rijksarchief vond L. Mees, Oude drukken in Belgische
RUksarchieven (Archief- en bibliotheekwezen in Belgic 44, 1973) een fragment
van een onbekende druk van Jan van den Dale, Die tire vander doot (Antwerpen,
Jan van Ghelen, ca. 1581). Latere beinvloeding door dit werk achterhaalde
J. Arens, 'De Wre vander doot : de Hora Fatali'. Jan van den Dale nagevolgd
door Jac. Sluperius (Neophilologus 45, 1961). Over de Brusselse drukker en
publicist Thomas van der Noot schreef W. van Eeghem in De Brusselse Post,
1961-1969. Met deze figuur belanden wij reeds in de 16de eeuw. Tot de vroege
literatoren uit die periode behoort Cornelis Everaert, over welke Bruggeling de
bijdrage van R. Willemyns, Drank en spel bij Cornelis Everaert (Biekorf 68,
1967) te noteren valt. J. Drewes identificeerde Een tot dusver onbekend gebleven
wellusteling (NTg 54, 1961) o.a. in Everaerts Esbatement van de Zeven Bloetsturtynghen en bij Van Doesborch. Jan van Stijevoorts schaarse biografische
gegevens werden gecompleteerd door P. Boeren, Wederom nieuws over Jan van
Stijevoort (TNTL 74, 1956) en Ten derde male Jan van Stijevoort
(TNTL 78, 1961). Anna Bijns genoot de eer van een lang verwachte en
uitvoerige studie, L. Roose, Anna Bijns. Een rederijkster uit de hervormingstifd
(Gent, 1963), waarin het werk van deze dichteres centraal staat tegenover de
schaarse gegevens aangaande haar levensloop. N.a.v. deze doordringende studie
noteerde L. Simons Overwegingen bij een boek : Anna Bijns (Antwerpen 11,
1965). Vlot geschreven voor een breder publiek – wat reeds blijkt uit de
suggestieve titel – was B. Jagt, Antwerpens nachtegaal en muurbloem (Soma 3,
1972). E. Roobaert vond Een onuitgegeven tekst over Anna Bijns (SpL 3, 1959),
een notariele akte m.b.t. het voogdijschap over de kinderen Bijns. L. Roose
bezorgde een bloemlezing, Anna Bijns, Meer zuurs dan zoets (Hasselt, 1968),
met normalisatie van de spelling. F. van Vinckenroye bracht Nieuwe varianten
bjj Anna Bijns (NTg 53, 1960) aan het licht uit hs. Bisschoppelijk Seminarie
Brugge 131/102. L. Roose weerlegde aan de hand van Het vierregelig couplet)e
in hs. A (SpL 3, 1959) de stelling van J. van Mierlo, die deze verzen als
argument gebruikt had om Mariken van Nieumeghen aan Anna Bijns toe te
schrijven. J. Drewes meende dat de benaming „drinklied" voor een der Latin
Poems in the so-called Anna Bijns Ms. A (Neophilologus 54, 1970) weinig
relevant is. Enige bekenden van Anna Bijns konden nader geldentificeerd worden :
in Anna Bijns en Bonaventura (NTg 59, 1966) kon P. Julius dank zij hs. K.B.
Brussel 2951 bevestigen dat hier telkens sprake is van Bonaventura Vorsel.
B. Erne wist in Anna Bijns en Stevijn. Een briefwisseling in refreinen (JbF 18,
1968) deze laatste te identificeren als Stevijn vanden Gheenste, herdacht door
Eduard de Dene in het Testament Rhetoricael. In Bernardelus of Bernardinus
als acrostichon bij Anna Bijns (NTg 62, 1969) pleitte F. van Vinckenroye voor
de laatste vorm. L. Roose ging de W'aardering en invloed van Anna Bijns in de
zestiende en de zeventiende eeuw (SpL 1, 1956-1957) na en G. Degroote vond
nog een late bewonderaar in het begin der 19de eeuw J. A. F. Pauwels en Anna
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Bins (NTg 54, 1961). Cornelis Crul blijft een intrigerende figuur. De cruciale
vraag Was Cornelis Crul rooms of hervormd ? (Uyt ionsten versaemt, Zwolle,

1957) beantwoordde J. Mak ten gunste van de hervorming op basis van Cruls
Gheestelijcken abc. In een bespreking van L. Rooses editie der Religieuze poezie
van Cornelis Crul (Zwolle, 1954) zag W. van Eeghem argumenten voor de
hervormingsgezindheid van deze rederijker in de identiteit van zijn drukkers en het
tijdstip of de plaats van verschijnen van zijn werk (RBPhH 34, 1956). L.
Roose vond Een nieuwe lezing van Cornelis Cruls psalmbewerkingen in een
onbekend handschrift van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (SpL 1,
1956-1957), welke bundel (hs. 133H36) duidelijk protestants getint is, maar
daarentegen trof hij een ander stuk van Crul, Het gedicht 'Conforteert my' in het
handschrift van Willem lVeydts (VMA, 1969) aan, in een duidelijk anti-reformatorische context. L. Peeters verschafte nadere uitleg bij een tekstplaats in
Cornelis Crul : Heynken de Luyere, v. 38 (NTg 64, 1971) en B. Hermesdorf
stelde vast in Die historie van Heynken de Luyere. Rechtshistorische in- en uitzichten (VMA, 1960) dat Crul het omstreeks 1500 in Antwerpen geldende
recht in zijn toepassing voortreffelijk bleek te kennen. G. Degroote wijdde twee
studies aan Crul als vertaler van Erasmus, Cornelis Cruls bewerking van Erasmus'
colloquium Absurda in een werk van Johan Baptist Houwaert (SpL 4, 1960) en
Erasmofilie te Antwerpen in de eerste helft van de zestiende eeuw (GP 47,
1969), in welke laatste bijdrage Crul als vertaler van vier colloquia ter sprake
komt. M. Vandecasteele schreef over Josine des Plancques omstreden figuur ?
(JbF 18, 1968), waarin hij een gedicht (1534) van deze kloosterzuster uitgaf,
dat men geen eigenlijk refrein mag noemen. H. Endepols bestudeerde Fastraets'
Leven van St.-Trudo 'in rhetoriikxsche dichte' (VMA, 1958), met name dit
toneelstuk tegenover de middeleeuwse vita's. Ook achterhaalde hij in Welk der
beide Luikse handschriften vertegenwoordigt de betrouwbaarste tekst van tspel
van St. Trudo ? (Album Edgard Blancquaert, Tongeren, 1958) dat de tekst van

UB Luik L19 (eigenlijk L78), uitgegeven door G. Kalff, verder af staat van
Christiaan Fastraets' originele versie dan UB Luik L78 (eigenlijk L19). In
Christiaan Fastraets en de datering van het Trudospel (SpL 2, 1958) stelde hij
als tijd van ontstaan de periode 1541-1542 voor. F. van Vinckenroye wist in
Nieuwe gegevens over het Spel van Sint-Trudo (LB 52, 1963) aan te tonen dat
de Leuvense dominicaan dit spel moet geschreven hebben voor de rederijkerskamer De Ockeleye te St.-Truiden, die dit stuk besteld had met het oog op haar
landfeest. De belangrijkste publikatie i.v.m. Matthijs Castelein is zonder twijfel
S. Iansen, Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken (Assen,
1971), waarin vooral Casteleins bronnen, als daar zijn de Franse rhetoriqueurs en
vooral Jean Molinet, de antieke en christelijke traditie en zijn voorschrif ten
inzake rijmschema's ter sprake komen. Tevoren had S. Iansen reeds lets over de
notarièle werkzaamheden van MatthUs Castelein (Handelingen van de Geschieden Oudheidkundige Kring van Oudenaarde 13, 1963) gepubliceerd, evenals een
uitvoerige en zeer gedetailleerde Speurtocht naar het leven van Afatthijs Castelein.
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Archivalia en onzekerheden (VMA, 1970). Als voorbeeld van beinvloeding liet
zij in Geheiligde heidense muziek bij Matthijs Castelein en Jean Molinet (NTg,

W. A. P. Smit-Nummer, 1968) een bewerking van, Castelein naar de Franse
auteur gelden. J. Arens vond in de Const van Rhetoriken Erasmus' Expostulatio
Jesu nagevolgd door M. de Castelein (TNTL 82, 1966). G. Stuiveling besprak
in Schaken met De Castelein. (SpL 7, 1963-1964 ; Vakwerk, Zwolle, 1967) de
mogelijkheden van diens schaakspel, waarvoor H. van den Doel in Schaken met
de grootmeester (Weerwerk, Assen, 1973) een andere interpretatie voorstelde.
N.a.v. de editie Van Es van Piramus en Thisbe (zie hoger) leverde S. Jansen,
Pyramus en Thisbe (NTg 60, 1967) enige aanvullingen en kon W. Hummelen
in Enkele aantekeningen bij de prenten in De Casteleijns Pyramus en Thisbe
(TNTL 82, 1966) een aantal veronderstellingen van Van Es bevestigen en het
bestaan van nog een aantal vroegere drukken bewijzen. Op Jan van den Berghe
vestigde W. Hummelen de aandacht met Bij het tweede handschrift van het Spel
van de Wellustige Mensch (SpL 8, 1964-1965) : hij vergeleek dit manuscript in
het gemeentearchief te 's-Gravenpolder, nr. 398-405 met het Haarlemse hs., dat
door C. Kruyskamp gepubliceerd werd. In zijn reeds bij de Elckerlijc vermelde
bijdrage MogelUkheden van een tweeluik (LT, 1972) ging A. Kerckhoffs ook
de leesbaarheid van Van den Berghes stuk na. L. Roose wijdde een studie aan
De Antwerpse hervormingsgezinde rederijker Frans Fraet (JbF 19-20, 19691970), terechtgesteld in jan. 1558 en auteur van refreinen, een presentspel en
Tpalays der gheleerder ingienen (1554), een vertaling uit het Frans van Guillaume de la Perriere en tevens onze oudste emblematabundel. Op grond van
De apostelspelen van Willem van Haecht (Liber alumnorum prof. dr. E. Rombauts, Leuven, 1968) meende G. Steenbergen dat de auteur ervan op dat ogenblik
nog niet met Rome gebroken had. J. Arens kwam in Midas en de dorpsbarbier
(Neophilologus 44, 1960) tot de conclusie dat Van Haecht voor Het oordeel
van Tmolus (1561) zijn stof ontleend heeft aan Ovidius' Metamorfosen in de
vertaling van Joannes Florianus. N.a.v. de editie Steenbergen stelde J. Verhage
een andere verklaring voor van De bekeeringe Pauli, vs. 284-287 (NTg 53,
1960) ; hieruit zou tevens blijken dat het stuk logischer opgebouwd is dan men
op het eerste gezicht denkt. Er verschenen geen nieuwe bij dragen over Jacob
Cassyere en Egbert Meynertsz. In J. Maks herdrukte studies Eerherstel voor
Cassyere en lets over de Amsterdamse reder#ker Egbert Meynertsz (Uyt ionsten
versaemt, Zwolle, 1957) werden zij tot de hervormden gerekend. A. Schouteet
schreef over De Brugse Rederijker Eduard de Dene (West-Vlaanderen 12, 1963) ;
de uitgave van diens voornaamste werk, het Testament Rhetoricael, wordt thans
ter hand genomen. Hierbij verzorgde A. van Els'ander een Ter inleiding, een
overzicht van de geschiedenis van het hs. en vroegere editie-voornemens, W.
Waterschoot leverde een Beschrijving van het handschrift en D. Coigneau een
gedetailleerd Overzicht van de inhoud (JbF 19-20, 1969-1970). A. Dewitte
signaleerde De litteraire bronnen van E. de Dene (Haec Olim, 1969), vooral
Franse auteurs, onder wie Villon en Rabelais opvallen, en ook Cornelis Everaert.
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Hij karakteriseerde De religieuze overtuiging van Ed. de Dene (Biekorf 71,
1970) als doopsgezind, maar dit werd weerlegd door D. Coigneau in De Dene :
katholiek of hervormd ? (JbF 19-20, 1969-1970), die De Dene eerder zag als
een „trouw maar verdraagzaam katholiek, die openstond voor nieuwe ideeen".
Nadere adstructie hiervan bood hij in De Psalmberijmingen van Eduard de Dene
(JbF 19-20, 1969-1970), waar bleek dat De Dene steeds de bijbel van Vorsterman
en voor sommige bewerkingen de Souterliedekens geraadpleegd had. R. Lievens
signaleerde in Kerstine van Pizen (SpL 3, 1959) het bestaan van een hs. van
De Denes Warachtighe Fabulen der dieren in het British Museum (hs. nr.
28491) ; over de platen van Marcus Gheeraerts voor de gedrukte editie zie
men L. Scheler, La persistance du motif dans ?illustration flamande des fables
d'Esope (Stvdia bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey,
Amstelodami, 1966) ; voor Gheeraerts zelf zie men E. Hodnett, Marcus Gheeraerts the elder, Utrecht, 1971. De vertaalactiviteit van Cornelis van Ghistele
werd nader omschreven ; J. Arens achterhaalde in Antigone : Sophocles, Rataller,
van Ghistele (Neophilologus 44, 1960) dat Van Ghistele gebruik gemaakt heeft
van Ratallers Latijnse vertaling voor zijn Antigone ; in Nadere gegevens over
Cornelis van Ghistele (Neophilologus 44, 1960) besprak hij diens activiteit als
vertaler van Erasmus' Lingua en A. d'Ulloa's Leven van Karel V ; eveneens
over de vertaling van Lingua handelde G. Degroote in Erasmofilie to Antwerpen
(GP 47, 1969). J. Arens signaleerde ook Van Ghisteles nawerking in De Princesse Liedekens. De Pellicanist Ick hoop een beter bewerkt Van Ghistele en
Florianus (TNTL 77, 1958-1959). Jan Baptist Houwaert mocht bogen op mime
belangstelling. W. van Eeghem herdacht „Houwaert de prachtlievende" in
Biobibliographica X-XV (VMA, 1957) en E. de Bock schreef Enkele opmerkingen over de rijmtechniek en de taal van I. B. Houwaert (SpL 3, 1959), welke
laatste sterk Brabants gekleurd is. N.a.v. de recensies door C. Zaalberg in NTg
53, 1960 en F. van Vinckenroye in LB 49, 1960 van zijn studie Johan Baptist
Houwaert (Antwerpen-'s-Gravenhage, 1960) schreef E. de Bock Rond I. B.
Houwaert. Een weerlegging (SpL 6, 1962-1963). Nadat F. van Vinckenroye in
Enkele losse beschouwingen over J. B. Houwaert (LB 52, 1963) geponeerd had
dat Paraenesis Politica niet na 1585 kon ontstaan zijn, ontkende E. de Bock dit
in Nog eens over Houwaert (SpL 9, 1965-1966). De bijdrage van J. Laporte,
370 jaar geleden overleed J. B. Houwaert (Eigen Schoon en De Brabander 52,
1969) is een gelegenheidsartikel. F. van Vinckenroye gaf Houwaerts De vier
wterste (Gent, 1965) uit, een editie die algemene lof oogstte (C. Zaalberg in
NTg 59, 1966 ; J. Mak in SpL 9, 1965-1966). De refreinen hieruit had Van
Vinckenroye reeds elders . besproken (NTg 49, 1956). In Gezichtspunten en
problemen in verband met J. B. Houwaerts Tegasides Pleyn' (Handelingen van
het 25ste Vlaams filologencongres, Antwerpen; 1963) stelde hij het ontstaan van
dit werk in de periode 1579-1581 en behandelde hij het probleem van het
plagiaat, o.a. tegenover Van Ghistele. F. van Vinckenroye kwam hierop terug
in J. B. Houwaert en zijn afhankel#kheid van Cornelis van Ghisteles en D. V.
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Coornherts vertaalwerk (SpL 7, 1963-1964), waar met voorbeelden gewezen werd
op ontleningen aan Van Ghisteles vertaling van Heroides en Aeneis en aan
Coornherts Decamerone-vertaling ; Van Vinckenroye moest hierbij toch vaststellen
dat Houwaert weliswaar teksten overnam, maar ze tevens aanvulde en amplifieerde. Ook G. Degroote moest zich vragen stellen naar het waarom van Cornelis
Cruls bewerking van Erasmus' colloquium Absurda in een werk van Johan Baptist
Houwaert (SpL 4, 1960). Waar Houwaert deze tekst, zoals hij voorkomt in het
verslag van aartshertog Matthias' plechtige intocht te Brussel (1578), vandaan
had, bleef onzeker. Ook in Een exempel uit Johan Baptist Houwaerts Lust-hof
der Maeghden (NTg 54, 1961) kon G. Degroote geen precieze bron aanwijzen :
zowel Olivier de la Marche, Erasmus, als de bijdrage van de kamer van Rynsburch
te Rotterdam (1561) komen in aanmerking. J. Mak wees op het gebruik van
Jan Pertchevals Den Camp vander Doot in Opnieuw plagiaat bij Houwaert ?
(Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957). F. van Vinckenroye vond twee gedichten
als Onuitgegeven werk van I. B. Houwaert in het handschrift Michiels (Huldealbum prof dr. J. F. Vanderheyden, s.1., 1970) en identificeerde ITP in Den
generalen loop der werelt als Jan Thieullier, lofdichter van J. B. Houwaert (SpL
6, 1962-1963) ; deze gelijkstelling was mogelijk dank zij informatie uit het hs.
van Willem de Gortter. In Van Acontius tot Alcontio : de rederijker 'Eck kan
falen' en I. B. Houwaert (NTg 58, 1965) stelde J. Arens vast dat eerstgenoemde
in 1602 een ovidianum ontleende aan Pegasides Pleyn. Over de prenten in
Pegasides Pleyn en De vier wterste zie men M. Mauquoy-Hendrickx, Observations sur les illustrations de quelques ouvrages gditês par Plantin (Le
livre et l'estampe 17, 1971). F. van Vinckenroye ten slotte schetste het
W"isselend beeld in de Houwaert-waardering (SpL 5, 1961) van de 17de
eeuw tot heden. Het werk van de Roeselaarse rederijker Robert Lawet trok
de aandacht van J. Mak, Robert Lawet als Protestants dichter (Uyt ionsten
versaemt, Zwolle, 1957) en van K. Langvik Johannessen, Zwischen Himmel and
Erde (Oslo-Zwolle, 1963) meer bepaald zijn spel Van de vroome vrauwe judich
werd bestudeerd door A.-M. Musschoot in Het Judith-thema in de Nederlandse
letterkunde. De rederijkersperiode (JbF 19-20, 1969-1970 ; Het Judith-thema
in de Nederlandse letterkunde, Gent, 1972). J. Arens onderzocht Ovide Puritanise. De Conste der Minnen bewerkt door Andries Nuts (NTg 51, 1958) ; het
bleek hem dat Nuts in 1587 niet rechtstreeks uit het Latijn vertaald heeft, maar
wel de oudere vertaling van Marcus Laurier bewerkte. Nuts' vertaling handhaafde
zich met succes in de 17e eeuw ; zie J. Arens, De Conste der Minnen van Andries
Nuts bewerkt door J. Hz. Krul (NTg 52, 1959). Enige rederijkersstukken werden
vooral als tijdsdocumenten bestudeerd. R. Willemyns handelde over Een teruggevonden handschrift van de 16de-eeuwse Brugse kroniekschrijver en `poeet'
Willem Weydts (VMA, 1969), berustend in het college der paters Jozefieten te
Melle ; Willemyns bezorgde daarbij een editie van de stukken die nog niet
uitgegeven werden. Deze teksten behandelen vooral de politieke toestand te
Brugge in 1571-1584 ; het gedicht van Cornelis Crul in deze verzameling
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is reeds vroeger vermeld. J. Mak gaf Tcaetspel der Franchoysen van
Jeronimus van der Voort uit (JbF, 1948-1949, verschenen 1958 ; Uyt ionsten
versaemt, Zwolle, 1957), een tekst die ontstaan is n.a.v. de Franse furie
te Antwerpen (1583). A. Viaene publiceerde Een satire op de Spanjaarden
door de leperse rederijker Augustijn van Hernighem (Biekorf 59, 1958), een
gedicht dat niet opgenomen is in de editie F. van de Putte van Van Hernighems
kroniek (Gent, 1864-1867). Enkele verzamelbundels, ontstaan op het einde van
de 16de of reeds in het begin van de 17de eeuw, bevatten interessant materiaal.
L. Roose bestudeerde De gedichtenverzameling van Jacobus de Moor (1598)
(SpL 8, 1964-1965), hs. K.B. 's-Gravenhage 133H36, een overwegend reformatorisch gekleurde bundel uit een Antwerps milieu ; hierbij aansluitend kon F.
van Vinckenroye nog enige Acrostichons in de gedichtenverzameling van Jacobus
de Moor (SpL 9, 1965-1966) signaleren. S. Lenselink besprak het – aldus door
L. Roose betitelde – `Roomse' gedicht in de bundel van Jacobus de Moor (1598)
(SpL 15, 1973), waarvan hij de hervormde strekking wist aan te tonen, een
opvatting die L. Roose in een Nawoord deelde. E. van Autenboer handelde zeer
gedetailleerd over Een raadselachtige figuur : de Mechelse rederijker Willem
de Gortter (JbF 18, 1968) op de grens van 16de en 17de eeuw, en J. van
Caudenberg had het meer bepaald over Het verzamelhandschrift van Willem
de Gortter (Liber alumnorum prof. dr. E. Rombauts, Leuven, 1968), K.B.
Brussel hs. 15662. H. Thys schreef over de 17de-eeuwse rederijker Berthelmeus
Boecx en zifn Lierse gedichten ('t Land van Ryen 10, 1960) en besprak Het
verzamelhandschrift Berthelmeus Boecx ('t Land van Ryen 14, 1964), waarin
o.a. stukken van De Roovere, Van Molle, Van der Voort en Datheen opgenomen
zijn. L. Strengholt bestudeerde het bekende lied Wel op, wel op, ick gae ter jacht
(NTg 50, 1957), opgenomen in Boecx' hs., en eveneens voorhanden in een
plano-uitgaaf ter K.B. 's-Gravenhage (582A55-4) ; Strengholt meende dat het
lied van Noordnederlandse herkomst is.
Voor het proza zij gewezen op R. Pennink, Twee uit het Latin vertaalde
Middelnederlandse novellen (Zwolle, 1965) en op een novellenboek uit de
eerste heeft der 16de eeuw, waaraan C. Kruyskamp aandacht besteed heeft in
Een onbekende verhalenbundel van 1543 (TNTL 78, 1961) ; als mogelijke
bronnen hiervan signaleerde hij de Historie van Jason, Les cent nouvelles nouvelles, de Decamerone en de Liesveldt-bijbel, misschien ook Jan van Mandevilles
reisverhalen. B. de Troeyer bewees nogmaals de niet-authenticiteit van De
`Sermoenen' van Br. Cornelis van Dordrecht (Franciscana 15, 1960), ditmaal
door een innerlijke kritiek van de sermoenen zelf. H. van Nuffel schreef over
Marcus van Varnewijck (1518-1569) en zijn Kroniek over de Beroerlicke Tijden
(Standen en Landen 40, 1966) en bezorgde een bloemlezing Van de beroerlijke
tijden in de Nederlanden en voornamelijk in Gent (1566-1568). Geêxcerpeerde
uitgave (Hasselt, 1966), eigenlijk een parafrase zonder verdere uitleg. A. Viaene
achterhaalde in Retorikale beschrijving van Vlaanderen 1560 (Biekorf 69, 1968)

dat een fragment uit Vaernewijcks Vlaemsche Audtvremdigheyt (1560) teruggaat
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op het Tractaet van Filips Wielant (voltooid 1492, verschenen te Antwerpen
1554). Bij de reisverhalen zij vooreerst gewezen op ltinerario voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592,
uitgeg. d. H. Kern, 2de druk herz. d. H. Terpstra ('s-Gravenhage 1955-1957) ;
hierbij aansluitend schreef H. Houwens Post De Lusitanismen in de Itinerario van
Jan Huygen van Linschoten (NTg 55, 1962 en 56, 1963). De reyse van Bruussele

vut Brabant te Constantinopels... is reeds vermeld.
H. Pleij toonde in De bestudering der prozaromans na Debaenes standaardwerk
(1951) en de Utrechtse catalogue van 1608 (Spektator 1, 1971-1972) overtuigend de noodzaak aan van het analytisch-bibliografisch onderzoek i.v.m. deze
interessante materie. W. Hummelen sprak over het dramatisch karakter van
Versdialogen in prozaromans (Nijmegen, 1971) en L. Debaene moist in Nederlandse prozaromans en Spaanse 'Libros de Caballerias' (Liber alumnorum prof.
dr. E. Rombauts, Leuven, 1968) een zekere invloed van de Spaanse ridderromans
op onze volksboeken aan te wijzen. In de bekende reeks der Nederlandse Volksboeken verschenen Dat Baghynken van Parys (Leiden, 1954), uitgegeven door
C. de Vooys & C. Kruyskamp en De Historie van Partinoples (Leiden, 1962),
uitgegeven door S. Uri. De meeste aandacht ging naar het volksboek van
Uilenspiegel. G. Colin beschreef L'Histoire d'Ulenspiegel, imprimee par Jean
van Ghelen en 1579 (Le livre et l'estampe, nr. 4, 1955), een unicum uit de
bibliotheek van generaal J. Willems. F. Blok bracht correcties aan in de vertaling
van Het Latjnse epitaphium in het Nederlandse volksboek van Till Uilenspiegel
(Neophilologus 42, 1958) tegenover de editie Debaene & P. Heyns, waarbij
G.. Bartelink nog enkele kanttekeningen verschafte in Het Latijnse epitaphium
in het Nederlandse volksboek Tijl Uilenspiegel (Neophilologus 43, 1959).
L. Debaene behandelde De betekenis van het oudste Vlaamse volksboek van
Ulenspieghel (Hulde-album prof. dr. J. F. Vanderheyden, s.1., 1970) en in
aansluiting hierop onderzocht H. Vervliet The earliest Dutch edition of Till
Eulenspiegel. A problem of dating (Quaerendo 3, 1973) ; hij plaatste deze druk
ca. 1520 of nog later. W. Hegman identificeerde Het `Schoon Coninc Spel' uit
Dboec der Amoreusheyt ( 1580) (SpL 9, 1965-1966) als herkomstig uit het
volksboek van Margariete van Lymborch. In een Brugse prive-verzameling ontdekte A. Viaene Het volksboek `Florin ende Blancefloer' in een Antwerpse druk
van 1576 (Volkskunde 55, 1954) door Guilliaem van Parijs, daar waar G. Boekenoogen een Amsterdamse druk van 1642 voor zijn editie moest gebruiken.
A. Duchateau & G. de Schutter bestudeerden Het Volksboek Een schoone historie
vander Borchgravinne van Vergi (JbF 12-13, 1962-1963) en J. Valckx Het
volksboek van Fortunatus (Volkskunde 67, 1966). De Destructie van Jerusalem is
volgens J. de Baets niet veel meer dan een bewerking in proza van Jacob
van Maerlants Die W/rake van Jherusalem (WT 19, 1959).
Beeindigen wij dit overzicht van de autochtone rederijkerskunst met enkele
minder zwaartillende titels. J. Mak bestudeerde de houding van de middeleeuwse mens tegenover het drinken in Heilige en onheilige dronkenschap in de
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middeleeuwen (Volkskunde 61, 1960) ; wijzen wij in dit verband op het cultuurhistorisch werk van B. Hermesdorf, De herberg in de Nederlanden (Assen,
1957), waarvoor een beroep gedaan is op volksboeken, Mariken van Nieumeghen
en Drie schandaleuse spelen. Een merkwaardig stuk is dat van S. Dresden,
Rabelais – nuchtere dronkenschap (Mededelingen Kan. Ndl. Akademie van
Wetenschappen, ofd. Lett., N.R., dl. 35, nr. 4, 1972). G. Degroote schreef
Over 'De lach der zotheid' in de Bourgondische landen (NTg 48, 1955), die
hij in alle geledingen der maatschappij en in vele volksvermaken aantrof.
L. Peeters wees in Taal en teksten uit Narragonia van omstreeks 1500 (WT 30,
1971) op de noodzaak van mime cultuurhistorische verklaringen. D. Coigneau
noteerde uitvoerige Beschouwingen over de Refreinen in het Zotte uit de bundel
van Jan van Styevoort (JbF 19-20, 1969-1970). Tegen zijn opvatting, als zou de
invloed van Erasmus in sommige van deze stukken overroepen zijn, kantte zich
G. Degroote met `Zotheid' bij Erasmus en rederijkers, een algemene beschouwing,
waartegen Coigneau met concrete feiten riposteerde (Dietsche Warande en
Belfort 119, 1974). J. Mak bestudeerde Nederlandse bewerkingen van 'La riote
du monde' (SpL 8, 1964-1965), een tekst die zich tegen kwaadsprekerij kant.
De Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen werden
anastatisch herdrukt (Utrecht, 1971). H. Pleij wees in Riimschema en tekstkritiek
in de Veelderhande geneuchlijcke dichten' (Spektator 1, 1971-1972) op tekstbederf en invloed van de zetter. Een passage uit deze zelfde collectie werd
toegelicht door L. Peeters in Everaertbroeders en netten dragen (LB 47, 1958).
H. Pleij verklaarde in Een andere Robbeknol (NTg 64, 1971) deze naam uit
16de-eeuwse teksten, waaronder Doedelzak contra luit, het zinnespel Van Nyeuvont... en Casteleins Sermoen van Sinte Reynuut. M. Kronenberg schreef Bij de
afbeelding van Vrou Lors (Het Boek 35, 1961-1962), aansluitend bij Van
Nyeuvont, Loosheit ende Practike, en Een fragment van 'Der Vrouwen Pater
foster' (TNTL 82, 1966), welke tekst ook in de Veelderhande geneuchlijcke
dichten opgenomen is. M. de Meyer toonde aan dat de Antwerpse satirische
prent 'Grosse Court Abbesse' (GP 43, 1965) niet religieus bedoeld is. Via een
titel, vermeld in de kerkelijke boekenindex, wees H. Pleij op Een verloren
gegane Nederlandse bewerking van een Keulse `boerde' uit de 15de eeuw (SpL
12, 1969-1970). Het bekende werk van D. Enklaar, Varende Luyden kende een
vrijwel onveranderde herdruk (Assen, 1956). Zeer belangwekkend voor dit snort
literatuur is een reeks bijdragen van H. Pleij, Materiaal voor een inter pretatie
van het gedicht over de Blauwe Schuit (Spektator 1, 1971-1972 – 3, 1973-1974)
tegen Enklaar in beschouwde hij deze teksten als literatuur van de gevestigde
orde, die de standensatire beoefent als middel tot segregatie. Over hetzelfde
milieu schreef D. van der Ven Theatrum stultorum to Waldsassen, het narrenschip en de blauwe schuit (Antiquaar 4, 1973).

Voor het humanisme in de Nederlanden gedurende de 16de eeuw zie men
vooreerst de bijdragen van J. IJsewijn, De studie van de neolatijnse letterkunde :
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resultaten en opgaven (Handelingen 17, 1963), De studie van de neolatijnse
letterkunde : bibliografisch supplement (Handelingen 19, 1965), Neo-Latin
Bibliography, III (Handelingen 23, 1969), het werk van A. Gerlo & H. Vervliet,
Bibliographie de l'humanisme des anciens Pays-Bas. Avec un repertoire bibliographique des humanistes et poetes neo-latins, Bruxelles, 1972 en de jaarlijkse
Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance (sinds 1966).
IJsewijn wees op de rol van de Neolatijnse letteren voor de uitbouw van de
literatuur in de verschillende nationale talen, en het is vooral de studie van dit
aspect, die – hoewel nog in een beginstadium – toch reeds tot opmerkelijke
resultaten gevoerd heeft. Wij beperken ons dan ook in deze kroniek tot die
bijdragen, waarin de relatie tussen humanisten en auteurs in de volkstaal aan bod
komen. Zo situeert M. Nauwelaerts Het Humanisme in de Nederlanden (WT
33, 1974) in de tijd en wijst J. Vanderheyden in een zeer gestoffeerde studie
Humanisme en neophilologie (VMA, 1958) o.a. op de belangstelling voor de
eigen taal. Plaatselijke situeringen vindt men in M. Nauwelaerts, Het Brechtse
humanisme (Oudheid en kunst 47, 1964) en in M.-J. Desmet-Goethals, Het
humanisme in West-Vlaanderen tot 1541 (Handelingen van het 27ste Vlaams
filologencongres, Brussel, 1969), terwijl A. Dewitte in Het humanisme to
Brugge. Een overtrokken begrip ? (Handelingen 27, 1973) ook de appreciatie
van het Nederlands behandelde. De relatie tussen Latijn en volkstaal werd
behandeld door 0. Tetzlaff, Neulateinische Dramen der Niederlande in ihrer
Einwirkung auf die deutsche Literatur des sechzehnten Jahrhunderts (Amsterdarner Beitrage, 1971). Onder de studies, gewijd aan de relatie der individuele
humanisten tot hun vaderland of moedertaal, vermelden wij vooreerst de Erasmiana. De bijdrage van L.-E. Halkin, Erasme et les langues (Tijdschrift voor
levende talen 35, 1969) handelde o.a. over Erasmus' kennis van en betrekking
tot het Nederlands. A. Gerlo wees in Erasmus Homo Batavus (GP 47, 1969) en
Erasmus als Nederlander (Ons Erfdeel 13, 1969-1970) genuanceerd op Erasmus'
houding dienaangaande en A. Vloemans bestudeerde Erasmus' psychische verhouding tot Holland en Vlaanderen (Erasmus, Hasselt, 1971). In M. Nauwelaerts'
bijdrage Erasme et Gand (GP 47, 1969) is voor ons het contact met Karel
Utenhove van belang. G. Degroote ging mogelijke invloed na In Erasmus' Lichtkring (Handelingen 16, 1962), zowel door vertalingen als onrechtstreeks in het
werk van Cornelis Everaert, de Gentse spelen van 1539 en elders. C. de Bruin
zag Erasmus in de Spiegel der zestiende-eeuwse letterkunde en beeldende kunsten
(Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 45, 1963), waarin hij aanvullingen
bracht bij H. Enna van Gelder, Erasmus, schilders en rederijkers, een werk dat
hierna nog ter sprake komt. Wenden wij ons na Erasmus tot de Zuidnederlandse
humanistische coryfee. Onder de Onuitgegeven brieven van Justus Lipsius (Handelingen 17, 1963), bezorgd door I. Vertessen en A. Gerlo, is er een in de
volkstaal. Figuren, die ook voor onze literatuur van belang zijn, treft men aan in
A. Gerlo & H. Vervliet, Inventaire de la correspondance de Juste Lipse 1564-1606
(Anvers, 1968). Voor zijn invloed elders zie men T. Klaniczay, L'humanisme
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ngerlandais et la poósie de la renaissance hongroise (NTg 54, 1961). De correspondentie van Christophe Plantin, oorspronkelijk uitgegeven door M. Rooses &
J. Denuce (1883-1918), werd anastatisch herdrukt in 1968 ; over de architypographus zie men thans het standaardwerk van L. Voet, The golden compasses,
Amsterdam, 1969-1972. M. Nauwelaerts vond tussen de Humanisten rondom
Plantin (Noordgouw 4, 1964) menig aanhanger van het Huis der Liefde .-waarover hierna meer. M. Vergauwen-Van Elsen signaleerde een Nederlands
versje van Christophe Plantin als dichter (Antwerpen 15, 1969). Onder de
overige humanisten selecteren wij, min of meer in chronologische volgorde,
vooreerst de editie door R. Engelberts van Georgius Macropedius' Bassarus. Tekst
met inleiding en vertaling (Tilburg, 1968) ; interessant is, hierbij aansluitend,
de bijdrage van R. Engelberts & W. Gerritsen, De dobbelscene in Macro pedius'
Bassarus (NTg 61, 1968), waar deze scene verduidelijkt kon worden aan de
hand van het Middelnederlandse woord mommecansen ; zie voor dit spel ook
de bijdrage van H. Pleij, hierboven vermeld bij de spreekwoorden. A. Dekker
bezorgde verdere aanvullingen in zijn bespreking van de editie Engelberts in
SpL 13 (1972). Van het Latijnse schooldrama Acolastus (1529) verschenen
twee edities : Gulielmus Gnapheus, Acolastus. Latjinse tekst met Nederlandse
vertaling ... door P. Minderaa (Zwolle, 1956) en Acolastus. A Latin play of the
sixteenth century by Gulielmus Gnapheus. With a critical introduction and a Latin
translation by W. E. D. Atkinson (London, 1964). Een uitvoerig en rijk gedocumenteerd opstel leverde S. Vosters, Juan Luis Vives en de Nederlanden
(VMA, 1964). B. de Graaf schreef over Alardus Amstelredamus (1491-1544)
(Amsterdam, 1958). Belangrijk voor het geestelijk klimaat is A. KOlker, Alardus
Aemstelredamus en Cornelius Crocus (Nijmegen-Utrecht, 1963). L. Indestege
vroeg aandacht voor Joachim Sterck van Ringelberg (VMA, 1972 ; Handelingen
27, 1973). P. Geurts & J. van Dorsten behandelden Drie redevoeringen van
Bonaventura Vulcanius over de stichting van de Leidse universiteit (Bijdragen en

mededelingen van het Historisch Genootschap to Leiden 79, 1965). J. Vanderheyden bestudeerde Een Dodendansspel van Eusebius Candidus (J. Placentius ?)
1572, waarna J. IJsewijn in bijlage de betreffende Plausus Mortis met vertaling
uitgaf (VMA, 1958). L. Bakelants besprak in La vie et les oeuvres de Gislain
Bulteel d'Ypres (1555-1611) (Bruxelles, 1968) ook diens relaties met De Meyer
en Immeloot.
Voor de verhouding tussen de verschillende talen zal L. van den Branden,
Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de
16e eeuw (Gent, 1956) nog lang het standaardwerk blijven ; er verscheen

trouwens reeds een anastatische herdruk van. Zijn betoog ten gunste van Jan
Gymnick werd afgezwakt door J. Vanderheyden, die in De Livius-vertaling van
1541 (Gent, 1959) op een Duitse Livius-vertaling als onmiddellijke bran wees,
maar nadien pleitte G. de Smet toch voor Eerherstel voor Jan Gymnick (WT 29,
1970). Diens zoon heeft, luidens L. van den Branden, De Antwerpse boekverkoper-dru-kker Severn Gymnicus (Liber alumnorum prof. dr. E. Rombauts,
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Leuven, 1968), de hoogte van zijn vader niet bereikt. G. Dibbets bestudeerde
Bewust taalgebruik in de zestiende eeuw : Jacob Walravens vertaling van , The
honourable Reputation of a Souldier (1586) (LB 61, 1972), waar de vertaler
zich voortdurend rekenschap gegeven heeft van de onderlinge volgorde van
woorden en zindelen in het Ndl. In verband met het streven naar opwaardering
van de volkstaal is de bijdrage van G. Degroote te vermelden, Taaltoestanden in
de Bourgondische Nederlanden (NTg 49, 1956), waar de kennis van onze taal
aan het hof en onder de Bourgondische literatoren en historici werd nagegaan ;
men zie ook Marcel de Greve, Rabelais au pays de Brueghel (Bibliotheque d'humanisme et renaissance. Travaux et documents 17, 1955) voor de kennis van het
Frans bij ans. M. Dierickx toonde aan dat er rekening gehouden werd met De
talenkennis bij de Lagelandse bisschoppen in de tweede helft van de 16e eeuw
(Handelingen 17, 1963) bij het begeven der bisschopszetels.
Enige literatuur aangaande de reformatie wordt thans opgesomd, omdat de
hierna te behandelen individuen dikwijls gelijkelijk door humanisme en hervorming beinvloed werden. In het uitvoerig werk van R. Post, The Modern
Devotion (Leiden, 1968) komt deze beweging niet als voorloper van de reformatie te voorschijn. In een recensie van dit werk (RBPhH 47, 1969) verschafte
E. Persoons aanvullingen voor de toestand van deze beweging in Zuid-Nederland.
H. Enno van Gelder bestudeerde in Erasmus, schilders en rederijkers (Tijdschrift
voor Geschiedenis 71, 1958 ; Groningen, 1959) de weerslag van de religieuze
problematiek in toneel- en schilderkunst ; voor het humanisme werd dit gedaan
in G. Brom, Schilderkunst en litteratuur in de 16e en 17e eeuw (Utrecht-Antwerpen, 1957). Veel weerklank maar ook veel reserve – vond een ander werk van
H. Enno van Gelder, The two reformations in the 16th century (The Hague,
1961, 1964 2) ; hierin interpreteerde hij de werking van het humanisme als de
„grote" reformatie, die een nieuw ethisch inzicht bracht, terwij1 het leerstellig
optreden van Luther en Calvijn zich beperkte tot een „kleine" reformatie. N.a.
hiervan schreef S. Dresden Over het humianisme (Forum der Letteren 5, 1964)
dat, naar hij betoogde, meer was dan een ethisch-religieuze doctrine. Van belang
is ook het probleem van de religieuze verdraagzaamheid voor onze literatoren,
aangezien zij dikwijls onmiddellijk geinteresseerd waren. J. Kluyskens leverde
Een bijdrage tot de benadering van een zelfde optiek : Erasmus en Lipsius over
christendom en verdraagzaamheid (Handelingen 27, 1973). Uitvoerig behandelde
G. GUldner Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16.
Jahrhunderts (Lubeck-Hamburg, 1968) met aandacht voor Coornhert, Lipsius
en het Huis der Liefde. Een behoedzaam te hanteren studie over dit laatste milieu
is die van B. Rekers, Benito Arias Montano, 1527-1598 (Groningen, 1961), die
dezelfde groep behandelde in Enige Libertins spirituels in de zestiende eeuw
(Handelingen van het 29ste Nederlands filologencongres, Amsterdam, 1966).
In Thomas Basson en het Huis der Liefde (Het Boek 35, 1961-1962) vestigde
H. de la Fontaine Verwey de aandacht op werken van de sektenleider Hendrik
Niclaes, die te koop gesteld waren bij Basson ; de naam van Niclaes zal nog
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moeten vermeld warden bij de behandeling van enkele vroege renaissancisten in
onze literatuur. F. Stoeffler behandelde The origin of reformed pietism on the
European continent (The rise of evangelical pietism, Leiden, 1971), waarin o.a.
Coornhert ter sprake komt, en E. Droz schreef over de Limburger Hendrik van
Schor et autres traducteurs de David Joris (Stvdia bibliographica in honorem
Herman de la Fontaine Verwey, Amstelodami, 1966).
Onder de literair-theoretische opstellen, die onze vroege renaissance betreff en,
dienen vooreerst twee studies over het vruchtbare imitatio-principe vermeld :
J. Warners, Translatio-imitatio-aemulatio (NTg 49, 1956 en 50, 1957) en S.
Dresden, La notion d'imitation dans la litterature de la Renaissance (Invention
et imitation, La Haye-Bruxelles, 1968). Voor de theorie aangaande het wezen
der dichtkunst zie men de inleidende beschouwingen in S. Witstein, Funeraire
poizie in de Nederlandse renaissance (Assen, 1969). In Europees perspectief
bekeek G. Kazemier Het schoonheidsprobleem in de literatuur en De vergoddelijking van de vrouw in de renaissance (Keuze uit het werk, Wassenaar, 1973),
naast welke laatste bijdrage een opstel van G. Degroote mag vermeld warden,
Het Blonde Vrouwentype in de Nederlandse poezie tijdens de Renaissance

(Dietsche Warande en Belfort, 1956), die de continuiteit van dit geliefde type
vaststelde.
J. Warners behandelde in Gewoon, hoog en diep lezen (SpL 11, 1968-1969)
de mate van allegorie in renaissancistische teksten. Interessant om de verwerking
van oudere stof is R. Tuve, Allegorical Imagery (Princeton. 1966 2 ). Een gebied,
waarvan de banden met de literatuur nog steeds nauwer dienen toegehaald, is
dat der emblematiek. Als encyclopedisch werk beschikken wij than over A.
Henkel & A. SchOne, Emblemata (Stuttgart, 1967) ; geringer in omvang maar
zeer diepgaand is G. de Tervarent, Attributs et symboles dans Part profane
1450-1600 (Geneve, 1958-1964). N.a.v. het eerstgenoemde werk schreef P.
Meertens Emblematiek en volkskunst (Volkskunde 70, 1969). Als opvolgers van
A. de Vries, De Nederlandsche emblemata (Amsterdam, 1899) zijn de bibliografieen van J. Landwehr bedoeld, Dutch Emblem Books (Utrecht, 1962) en
Emblem books in the Low Countries 1554-1949 (Utrecht, 1970). Een schets van
de evolutie van het genre vindt men in E. von Monroy,Embleme and Emblembilcher in den Niederlanden 1560-1630... Herausgegeben von H. M. von Erffa

(Utrecht, 1964) en, overzichtelijker en zeer geschikt als eerste inleiding, in
E. de Jongh, Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw
(Nederlandse Stichting Openbaar Kunstbezit, 1967). Zeer uitvoerig behandelde
T. Wilberg Vignau-Schuurman Die emblematischen Elemente im Werke Joris
Hoefnagels (Leiden, 1969) en nadien Joris Hoefnagels Groteskenserie en de
Amorum Emblemata van Otto van Veen (Opstellen voor H. van de Waal,
Amsterdam, 1970). Een bloemlezing uit de Nederlandse emblemataliteratuur
werd bezorgd door J. Knipping & P. Meertens, Van De Dene tot Luiken (Zwolle,
1956). Een naam als Hoefnagel wijst ons naar een groep kunstenaars en geleerden, die geen – of weinig – literatuur in het Nederlands hebben nagelaten,
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maar wier toch niet onbelangrijke rol bij het stimuleren van onze vroege
renaissanceliteratuur niet mag worden over het hoofd gezien ; zo was er te
Brugge naast Gheeraerts, reeds vermeld bij De Dene, nog Hubert Goltzius.
Nadere gegevens over diens leven publiceerden A. Schouteet, Documenten betreffende de Brugse drukkers uit de XVIe eeuw : VI – Hubrecht Goltzius (Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming Societe
d'Emulation te Brugge 94, 1957), Het Brugse poorterschap van Hubrecht
Goltzius (Handelingen ... Emulation 103, 1966) en W. Hendriks, Hubertus
Goltzius van Venlo, schilder, graveur, geschiedschrijver, drukker en numismaticus,
1526-1583 (Spiegel der historie 3, 1968). Over Goltzius' meest bekende numismatische publikaties zie men H. de la Fontaine Verwey, The first private press in
the Low Countries. Marcus Laurinus and the Officina Goltziana (Quaerendo 2,

1972 ; Handelingen van het 26ste Vlaams filologencongres, Gent, 1967), terwijl
H. Pleij in Een nieuw gegeven over Hubrecht Goltzius (Handelingen ... Emulation 107, 1970) hem kon thuiswijzen als de vertaler van een Duits pamflet,
verschenen te Antwerpen bij Jan van Ghelen in 1558. A. van Eeckaute schreef
populariserend, nog steeds op basis van de studies van M. Sabbe, over Peeter
Heyns, een Antwerps schoolmeester uit de 16e eeuw (Heemspiegel 1, 1969) en
hetzelfde mag gezegd warden aver de bladzijden van M. van Cuyck, Peeter
Heyns (1537-1598) (Heemkundig handbaekje 21, 1973). Daartegenover genoot
Heyns' Le Miroir des Vefves. Tragedie sacree d'Holoferne & Judith een doordringende bespreking in A.-M. Musschoot, Het Judith-thema in de Nederlandse
letterkunde (Gent, 1972). C. Clair vond een handboek terug, gedrukt door Jan
van Waesberghe in 1561 en gebruikt door Heyns voor zijn onderricht, in A secret
of the Laurel-tree unveiled ; another `rekenboeck' comes to light (GP 33, 1955).
Een belangrijke figuur in dit Antwerpse kosmopolitische milieu was Abraham
Ortelius. Enige orientatie vindt men bij L. Voet, Abraham Ortelius `afsetter van
carten' te Antwerpen (Antwerpen 5, 1959) en bij I. Vertessen, Het 'Album
Amicorum' van Abraham Ortelius (Antwerpen 3, 1957). Dit album is van
belang voor onze renaissanceliteratuur, zowel am Ortelius' entourage als om de
opgenomen bij dragen, zodat de publikatie in facsimile door Jean Puraye van
Abraham Ortelius, Album amicorum (GP 45, 1967 en 46, 1968) dan ook zeer
begroet werd. J. Hessels' bekende editie A. Ortelii et virorvm ervditorvm ad
evndem ... epistvlae (Cantabrigiae, 1887) werd, naar verluidt, in 1969 anastatisch herdrukt. Aan Ortelius' neef en erfgenaam wijdde J. van Dorsten een
bijdrage, 7.C.O.' Het terugvinden van een bescheiden Nederlander in Londen :
Jacobus Colius Ortelianus (1563-1628), koopman-schrijver (TNTL 77, 19591960), voordat hij met K. Schaap Jacob Cool, Den Staet van London in haere
groote Peste (Leiden, 1962) uitgaf.
Onder de al te bescheiden titel lets over Nederlandse Renaissancelyriek voor
Heinsius en Hooft (TNTL 83, 1967) verscheen een studie van de Engelse
germanist L. Forster, waarin hij het beeld van onze vroege renaissance ongemeen
verrijkte en diversifieerde. Waar voorheen Lucas d'Heere in het Zuiden en Jan
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van Haut in het Noorden als rari(ssimi) nantes opdoken, daar weet men thans
dat er een meer intense beoefening van de nieuwe poèzie geweest is. L. Forster
lichtte dit inzicht nader toe aan de hand van het milieu der Nederlandse uitgewekenen, Janus Gruter's English Years. Studies in the Continuity of Dutch
Literature in Exile in Elizabethan England (Leiden-London, 1967). In aansluiting
hierop vond L. Roose Een achtste sonnet van Janus Gruterus (SpL 13, 1972) in
het album amicorum van Bonaventura Vulcanius. J. Arens bestudeerde Beza's
puntdicht op de Armada : een Nederlandse berijming uit 1588 (TNTL 84,
1968), het werk van een Nederlandse banneling to Londen, dat uitmunt door
vormperfectie. Ook J. van Dorsten ging nader in op dit actieve en activerende
Londens milieu van kooplieden, humanisten en kunstenaars in The Radical Arts.
Firts decade of an Elizabethan Renaissance (Leiden-London, 1970, 1973 2 ). Voor
het intense contact tussen Engeland en het humanistische Leiden zie men
J. van Dorsten, Poets, Patrons, and Professors. Sir Philip Sidney, Daniel Rogers,
and the Leiden humanists (Leiden-London, 1962) en zijn reeds vermelde studie
Leicester's triumph. Het Leidse milieu vond men bijeengebracht als Janus Dousa
en zijn vrienden. Leidraad bij een tentoonstelling (Leiden, 1973). De literaire
middelaarsrol van de Nederlanden tegenover Duitsland werd geschetst door
L. Forster, Die Niederlande and die Anfiinge der Barocklyrik in Deutschland
(Groningen, 1967) en door dezelfde, aan de hand van een exemplaire figuur,
Charles Utenhove and Germany (European Context, Cambridge, 1971). Aan de
meest typische dichtsoort van onze renaissance, het sonnet, wijdde L. Roose een
bloemlezing, En is 't de liefde niet... (Leiden, 1971). De eer van de vroegst
publicerende renaissancist in de Nederlanden komt nog steeds toe aan de Gentse
schilder-dichter Lucas d'Heere. Voor zijn biografie zie men A. Piron, Lucas
Dheere (Annales de la Societe d'Histoire du Protestantisme belge, 1965 en
1966), waar vooral de schilder aan bod komt, en W. Waterschoot, Leven en
betekenis van Lucas d'Heere (VMA, 1974), waar de politicus op het voorplan
treedt. Waterschoot bestudeerde in Lucas d'Heere en Den Hof en Boomgaerd der
Poesien (1565) (JbF 14-15, 1964-1965) vooral de inhoud van deze vroegste
renaissancebundel, die hij nadien uitgaf als Lucas d'Heere, Den hof en boomgaerd der poesien (Zwolle, 1969). In Lucas d'Heere en Marcus van Vaernewijck
voor het Lam Gods (JbF 16, 1966) onderzocht hij de relatie tussen beider beschrijving van het meesterwerk van Van Eyck. De marginalia in het begin van
D'Heeres tekst hiervan boden A. Ampe stof voor De metamorfozen van he,
authentieke Ian-van-Eyck-kwatrijn op het Lam Gods (Jaarboek van het kon.
museum voor schone kunsten, Antwerpen, 1969), welke stelling echter door
L. Brand Philip, The Ghent Altarpiece and the art of Jan van Eyck (Princeton,
1971) weerlegd werd. Op basis van Den hof en boomgaerd wijdde J. Becker
zeer grondige bladzijden aan D'Heere als kunsttheoreticus in Zur niederlZendischen Kunstliteratur des 16. Jahrhunderts. Lucas de Heere (Simiolus 6, 19721973). Voor de verklaring van het spreekwoord Van de os op de ezel (TNTL 81,
1965) beriep C. Kruyskamp zich eveneens op D'Heeres tekst. In Aantekeningen
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omtrent structuur, datering en betekenis van het kostuumboek van Lucas de Heere
(Handelingen van het 29ste Vlaams filologencongres, Antwerpen, 1973) toonde
A. Derolez aan dat D'Heeres bekende kostuumboek minder homogeen is dan
men vroeger wenste aan te nemen ; een mogelijke bemoeienis van Hoefnagel
is niet uit te sluiten. De merkwaardigste figuur van onze vroege renaissance
blijft Jonker Jan van der Noot, wiens rol in Europees verband steeds meer de
aandacht trekt. L. Forster zag Van der Noot als een volwaardige schakel in het
petrarcisme in The Icy Fire (London, 1969) en uiteraard vermeidde L. Rens
hem in een kort opstel Petrarca en de Nederlandse poezie (Vlaanderen 23, 1974);
ook K. Selig wees in Some remarks on Jan van der Noot (Homenaje a RodriguezMoliino, Madrid, 1966) op Van der Noots belangrijke rol in Europees verband.
W. Smit situeerde hem in Relations litteraires franco-nrêerlandaises au XVIe et
au XVIle siecle (Actes du IIIe Congres de 1'Association Internationale de Litt&
rature Comparee (Utrecht, 1961), 's-Gravenhage, 1962), terwijl P. Brachin voor
Un disciple de Ronsard. Jan van der Noot `patrice d' Anvers' (Archives des lettres
modernes 3, 1959) een beroep deed op Van der Noots Franse verzen. Op diens
merkwaardige veeltaligheid wees L. Forster in Fremdsprache und Mutters prache :
zur Frage der polyglotten Dichtung in Renaissance und Barock (Neophilologus
45, 1961) en in The Poet's Tongues. Multilingualism in Literature (CambridgeOtago, 1970). Een uitstekende status quaestionis bood hij in Jan van der Noot
und die deutsche Renaissancelyrik. Stand und Aufgaben der Forschung (Literatur
und Geistesgeschichte. Festgabe fur Heinz Otto Burger, Berlin, 1968). Deze
belangstelling voor de Antwerpse jonker werd sterk in de hand gewerkt door
de recente edities van zijn werken. N.a.v. de editie W. Smit & W. Vermeer van.
Het Bosken en Het Theatre (Amsterdam-Antwerpen, 1953) en het standaardwerk van C. Zaalberg, Das Buch Extasis' van Jan van der Noot (Assen, 1954)
zij gewezen op de bespreking van eerstgenoemd werk door W. Hellinga in
Museum 60 (1955), die belangrijk is om de bibliografische beschouwingen, en
op de bijdrage van G. Knuvelder, Nieuw licht op Jonker Jan van der Noot
(Roeping 31, 1955-1956), die de vraag stelde naar de aanwezigheid van neoplatonische invloeden bij Van der Noot. Zowel Smit als Zaalberg konden de
consequenties van J. Willes bijdragen De godsdienstige denkbeelden van Jan
van der Noot in zijn Keulsche periode en Jan van der Noot's weg naar Geneve
(Literair-historische Opstellen, Zwolle, 1963 ; herdrukt uit resp. Studies aangeboden aan Prof. Dr. G. Brom, Utrecht-Nijmegen, 1952 en NTg, Huldenummer Prof. Dr. C. G. N. de Vooys, 1953) niet meer ten voile integreren in
hun werk. J. Willes stelling, als zou Van der Noot in zijn Duitse tijd beinvloed
zijn door Hendrik Niclaes en het Huis der Lief de, werd door alle latere onderzoekers overgenomen. De editie Smit & Vermeer van Het Bosken gaf J. Mak
stof voor Lexicologische kanttekeningen (TNTL 75, 1957) en R. Foncke voor
Literairhistorische notedopjes (VMA, 1960). De studie van Het Theatre werd
zeer gelukkig aangevuld door S. Witstein, De Verzencommentaar in Het Theatre
van Jan van der Noot (Utrecht, 1965), die enkele onvermoede bronnen onthulde
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en hun verwerking volgens de regels der retorica demonstreerde. Tevoren had
L. Strengholt voor Het Boeck der Geboorten Antichristi in Jan van der Noots
Theatre (NTg 50, 1957) op een verwante genealogie gewezen, en nadien
achterhaalde J. van Dorsten in zijn reeds vermelde The Radical Arts nog een
bran. L. Roose besprak Witsteins werk in Drie Nederlandse renaissancisten
Heinsius, Van der Noot en Huygens (Dietsche Warande en Belfort 111, 1966).
L. Forster schreef over Theodore Roest, The translator of the 'Theatre for W/orldlings' (English Studies 48, 1967). Het verschijnen van C. Zaalbergs facsimileeditie The Olympia Epics of Jan van der Noot (Assen, 1956), omvattend Das
Buch Extasis, Cort begryp der XII. boeken Olympiados en Abrege des dovze
livres Olympiades, gaf aanleiding tot een overzicht van de betreffende literatuur
door L. Voet, Jonker Jan van der Noot, `patritius' van Antwerpen (GP 35, 1957).
C. Zaalberg handelde ook over Het Cort Begryp van Jan van der Noot als episch
werk (NTg 58, 1965 ; Handelingen van het 28ste Nederlands filologencongres,
Nijmegen, 1964). Hij bezorgde ook de facsimile-editie van Jan van der Noot,
Lofsang van Braband, Hymne de Braband (Zwolle, 1958). Dit werk diende
R. Comets de Groot ter illustrering van een essay over Jan van der Noot in
De Zevensprong (Amsterdam, 1967), waarin hij kennis van alchemie bij Van der
Noot trachtte aan te tonen. Van der Noots `Gesellenbuch', waarvan men voorheen enkel wist dat het ooit gedrukt was, werd door W. Waterschoot ontdekt
in K.B. Brussel, hs. II 6617 en in facsimile uitgegeven als Jan van der Noot,
`Stammbuch' (SGG 12, 1970). De Poeticsche Werken, Van der Noots laatste
nog uit te geven Nederlands werk, werden geordend door W. Waterschoot in
Een inleiding tot de bibliografie der Toeticsche Werken' van Jonker Jan van der
Noot (VMA, 1967). De uitgave hiervan vereist een analytisch bibliografisch
onderzoek, waarvan men een specimen vindt in W. Waterschoot, On ordering
the Toeticsche Werken' of Jan van der Noot (Quaerendo 1, 1971 ; Handelingen
van het 27ste Vlaams filologencongres, Brussel, 1969) ; verdere methodologische
principes vindt men' in De Toeticsche Werken' van Jonker Jan van der Noot. Bij
de voorbereiding van de uitgave (WT 32, 1973) en een synthese van de figuur
Jan van der Noot in Jonker Jan van der Noot. Van Rederijkerij naar Renaissance
(JbF 21-22, 1971-1972). Op basis van Van der Noots gezamenlijk oeuvre schreef
F. de Schutter Het vers van Jonker Jan van der Noot (Gent, 1967), waarna hij
een kort opstel wijdde aan Snede, pause oft steunen. Een onderzoek naar de
functie van de cesuur in het vers van Lucas de Heere, Jan van der Noot, Justus
de Harduwijn (Liber alumnorum prof. dr. E. Rombauts, Leuven, 1968). In
aansluiting bij De Schutters eerst vermeld werk verklaarde J. Willems Een rijmpaar bij Jan van, der Noot (NTg 64, 1971) uit diens vermoedelijke uitspraak.
Voor Van der Noots relatie tot zijn tijdgenoten zie men F. van Vinckenroye,
Ian van der Noot en Jan-Baptist Houwaert (Liber alumnorum prof. dr. E.
Rombauts, Leuven, 1968), die op een stille rivaliteit tussen deze twee Brabanders
wees, L. Michels, die Een Distichon van Henricus Agricola Brechtanus (Filologische Opstellen II, Zwolle, 1958 ; herdrukt uit Neophilologus 38, 1954) in het
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Epitalameon interpreteerde, en M. Mauquoy-Hendrickx, A propos de la `Lucrece'
et du lugement dernier' de lean W/ierix (Le livre et l'estampe 19, 1973), die de
geschiedenis van de plaat, aan Van der Noot geschonken door Abel van der
Hoeven, nader toelichtte. De boeiende figuur van Coornhert bleef de aandacht
trekken. J. Wiarda wijdde hem een opstel Dirck Volckertszoon Coornhert (Plus
est en vous. Opstellen over recht en cultuur, aangeboden aan prof. mr. A. Pitlo,
Haarlem, 1970). B. Becker toonde in Sabastien Castellion et Thierry Coornhert
(Stvdia bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey, Amstelodami,
1966) aan dat de invloed van Castellio op Coornhert niet vaststaat, maar dat
ze op vele punten gelijk dachten. F. de Nave zag in De polemiek tussen Justus
Lipsius en Dirck Volckertsz. Coornhert (1590) : hoofdoorzaak van Lipsius' vertrek uit Leiden (1591) (GP 48, 1970) Lipsius pro kettervervolging en Coornhert
contra. W. Nijenhuis bestudeerde Coornhert en de Heidelbergse catechismus.
Moment in de strijd tussen humanisme en reformatie (Nederlands theologisch
tijdschrift 18, 1963-1964). L. Michels schreef over Coornherts lijfspreuk Weet
of rust (NTg 47, 1954). Weinig relevant is J. von Schmid, Coornhert en Spinoza
(Leiden, 1956). L. Strengholt ging in Kooplui in conflict met hun geweten
(NTg 62, 1969) de invloed na van een stuk van Thomas Naogeorgus op
Coornhert en het Spul van sinnen van de Siecke Stadt. D. Geeraerts wees in De
bijbelspelen van D. V. Coornhert en het XVI e eeuwse bijbelse volksdrama (Tijdschrift voor levende talen 24, 1958) zowel op Coornherts persoonlijke kijk op
de bijbelstof als op zijn afstand nemen van de techniek der rederijkersprodukten
o.i.v. het schooldrama en Seneca. In Wijze en dwaze maagden bij Coornhert en
De Koning vergeleek J. Stroop Coornherts prozatekst Vanden thien Maeghden
(1576) met Abraham de Konings toneelstuk Maegdenspel (ca. 1615). Het
Roerspel en de Comedies werden uitgegeven door P. van der Meulen (Leiden,
1955). Hierbij leverde J. Mak Lexicologische kanttekeningen (LB 46, 19561957) en zag hij in De strekking van Coornherts Rijckeman (SpL 1, 1956-1957 ;
Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957) reeds zeer vroeg een anti-reformatorisch
standpunt ingenomen worden. G. van Eemeren deed voor zijn studie De benamingen voor ‘bedrijf en 'scene' in het Nederlandse drama tussen 1575-1625
(SpL 15, 1973) een beroep op Coornherts toneelstukken. D. Geeraerts schreef
De dialogen van D. V. Coornhert. Een vergelijkend onderzoek (SpL 2, 1958),
waarin hij de gemeenschappelijke strekking en uitwerking bestudeerde. Vervolgens
leverde hij De dialogen van D. V. Coornhert : poging tot datering (SpL 5,
1961), besloten met een chronologische rangschikking. Hierop werd gereageerd
door B. Becker, Nogmaals datering van Coornherts dialogen (SpL 7, 1963-1964),
die meende dat dergelijke datering slechts bij uitzondering kan slagen en tevens
een andere ordening voorstelde. In Coornhert en de Twe-spraack (TNTL 81,
1965) verdedigde C. Geerts een mogelijk aandeel van Coornhert in de samenstelling van dit werk. Zijn stelling werd ontkend door K. Kooiman in Spiegel,
schrijver van de Twe-spraack (TNTL 83, 1967), welk laatste standpunt nog
verstevigd werd door L. Strengholt in Coornhert dan, Spiegel als (TNTL 85,
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1969) op basis van een verschillend gebruik van het voegwoord na de comparatief.

P. Verkuyl achterhaalde Coornhert als de auteur van enkele verzen, die geciteerd
werden door J. B. Wellekens in zijn Verhandeling van het herderdicht (1715)
(NTg 66, 1973). I. Markx-Veldman behandelde een ander aspect van Coornherts
drukke bedrijvigheid in Een serie allegorische prenten van Coornhert met een
ontwerptekening van Maarten van Heemskerk (Bulletin van het Rijksmuseum 19,
1971) en The idol on the ass ; Fortune and the sleeper. Maarten van Heemskerck's use of emblem and proverb books in two prints (Simiolus 6, 1972-1973).
Merkwaardig stil bleef het rood de figuur van Jan van Hout, hoewel zijn plaats
in het Leidse milieu bij de behandeling van dit laatste wel gehonoreerd werd.
Een bijdrage van J. Prinsen over Van Hout werd herdrukt in zijn Varia literaria.
Verzameld ... door M. Prinsen en C. Ypes (Culemborg, 1970). J. Arens wees
op een geraadpleegde bron in Jan van Hout verwerkt twee oden van Horatius
(TNTL 78, 1961). P. Brachin schreef – zoals hij zelf zei – eerder voor een
breder publiek Een curieuze figuur van de Hollandse renaissance : Jan van Hout
(De Vlaamse Gids 44, 1960). Het werk van Karel van Mander daarentegen
werd ijverig bestudeerd. Anastatisch herdrukt werd R. Jacobsen, Carel van Mandel.
(1548-1606) (Utrecht, 1972), verrijkt met een literatuuroverzicht 1844-1972
door A. Swertz. Tevoren was ook Het Schilder-Boeck (1604) aldus herdrukt
(Utrecht, 1969). H. Miedema verzamelde Karel van Mander (1548-1606). Het
bio-bibliografisch materiaal (Amsterdam, 1972). Een uitgaafje voor breder gebruik verzorgden R. Seys & J. Strosse, Karel van Mander (VWS-Cahiers 6, 1971).
Een afzonderlijke druk van Van Manders De Kerck der Deucht werd teruggevonden en gepubliceerd door H. Miedema & M. Spies (Amsterdam, 1973). Een
modeluitgave in alle opzichten is de fraaie facsimile-editie met uitvoerige en
grondige annotatie door H. Miedema van Karel van Mander, Den grondt der
edel vry schilder-const (Utrecht, 1973). Een korte synthese van dit werk leverde
Miedema in Karel van Mander's `Grondt der edel vry schilder-const' (`Foundations of the noble and free art of painting') (Journal of the History of Ideas 34,
1973). In Aandacht voor Van Mander (Spektator 3, 1973-1974) wees E. Grootes
er dan ook terecht op, dat het floreren der Van Mander-studie hoofdzakeliik
het werk van een man is, in casu H. Miedema. De Lieden op 't Vader Ons van
Hendrik Laurensz. Spiegel werden uitgegeven door G. Degroote (Zwolle, 1956).
L. Strengholt vond een mogelijk voorbeeld van De strofe van Spiegels Lieden opt'
Vader ons (NTg 62, 1969) in Een deuoot ende Profitelyck Boecxken (1539).
Hierop reageerde C. Stutterheim in Spiegels negenregelige strofe (NTg 63,
1970). B. de Ligt bestudeerde De compositie van Spiegels Lieden op 't vader ons
(NTg 64, 1971) uitgaande van de getallensymboliek. L. Michels definieerde
Spiegels Revierein (NTg 51, 1958) als een ref rein van vier strofen. P. Vinken
besprak in H. L. Spiegel's Antrum Platonicum. A Contribution to the Iconology
of the Heart (Oud-Holland 75, 1960) een gravure van Jan Saenredam, vervaardigd in opdracht van Spiegel o.i.v. de Tabula Cebetis. In Cebes en H. L. Spiegel
(NTg 64, 1971) betoogde J. Warners dat dezelfde Tabula door Spiegel benut
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werd voor de laatste twee boeken van de Hertspiegel. Zoals reeds gezegd, gaf
W. Caron op naam van Spiegel de Twe-spraack uit (Groningen, 1962). Voor de
reactie van Geerts hierop, en de antwoorden van Kooiman en Strengholt zie men
de titels bij Coornhert. R. Foncke identificeerde in Twee dichterlijke vrienden
– Hendrik Laurensz Spieghel en Roemer Visscher – schrifven aan elkaar in verzen
(VMA, 1962) deze stukken als vertalingen, respectievelijk van Ronsard en
Balf. L. Strengholt bezorgde Kanttekeningen bij de lectuur van Spiegel (NTg
63, 1970). In Over Roemer Visscher en zijn `Tuyters' (VMA, 1966) wees
R. Foncke op de invloed van Ronsard, Desportes en Franse poetae minores,
terwijl J. Arens, Studies over nawerkingen van klassieken (TNTL 77, 1959-1960
en 78, 1961) de aandacht vestigde op Roemer Visscher als vertaler van Ovidius
en van de elegie van Solon, dit laatste via Melanchton. Tot de studie der 16deeeuwse literatuur behoort op het nippertje J. Arens, Studies over nawerking van
klassieken VII Philibert van Borsselens debuut : Cento Virgilianus (TNTL 78,
1961).
Over Filips van Marnix van Sint Aldegonde noteerden wij enkele studies, maar
helaas nog steeds geen nieuwe tekstuitgaven. In Marnixiana sprak S. Lenselink
(Handelingen van het 29ste Nederlands filologencongres, Amsterdam, 1966) over
Marniix' pseudoniem, een vers uit het Wilhelmus en Marnix' kennis van het
Hebreeuws. W. Ornee handelde over Calvinisme en Humanisme bij Philips van
Marnix, Heer van St. Aldegonde (Groningen, 1966). C. Thijssen-Schoute,
Rabelais, Marnix van Sint Aldegonde en `B.N.' (Uit de Republiek der Letteren,
's-Gravenhage, 1967 ; herdrukt uit TNTL 58, 1938), stelde een groot aantal
ontleningen aan Rabelais vast in Marnix' Tableau des differens de la religion,
terwijl de invloed van de Fransman heel wat minder direct zou blijken uit de
Biencorf ; toch heeft Rabelais via Marnix' proza op het Nederlands ingewerkt,
maar dan onrechtstreeks, in de vertaling door B. N. van Marnix' Tableau, Tafereel der Religions verschillen (1601). De invloed van Rabelais op Marnix was
mede het onderwerp van een merkwaardige bijdrage , van M. de Greve, Rabelais
au pays de Brueghel. Reflexions sur la popularite de Rabelais dans les Pays-Bas
du XVIe siecle (Bibliotheque d'humanisme et renaissance. Travaux et documents
17, 1955). Marnix werd eveneens behandeld door A. Krailsheimer, French
satire (The Continental Renaissance, 1500-1600, Harmondsworth, 1971). A.
Gerlo publiceerde Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) met een bloemlezing
uit zijn Nederlandse geschriften (Antwerpen, 1962 2 ). Een kleine bloemlezing
zonder tekstverklaring werd bezorgd door J. Meerkerk under de titel Richt mine
saeck (Amsterdam, 1963). In verband met de Biencorf schreef S. Lenselink
Marnix' pseudoniem 'Isaac Rabbotenu' (NTg 60, 1967), waarvoor hij een andere
interpretatie voorstelde dan de tot dan toe aangenomene. J. Bakhuizen van den
Brink bezorgde een tekstuitgave met situerende inleiding van De Seconde Epistre
van Gentian Hervet (Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 48, 1967-1968).
A. Viaene besprak Vlaamse Vluchtelingen to Douai. Hun verweer tegen Marnix'
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Bienkorf 1578-1584 (Handelingen ... Emulation 93, 1956). Een andere tegenstander van Marnix werd uitvoerig behandeld door C. Kramer, Emmery de Lyere
et Marnix de Sainte Aldegonde ('s-Gravenhage, 1971) ; De Lyere, een verdraagzame spiritualist, was de auteur van de Antidote, die hierbij werd uitgegeven.
Een editie vans De CL Psalmen Davids (Goudriaan, 1967) bleek slechts een
anastatische herdruk van de editie Van Toorenenbergen (1871 !) te zijn. S.
Lenselink zette in `Na der Hebreisscher waerheyt'. lets over bronnen van Marnix'
Psalmberijmingen en Bijbelvertaling (NTg, W. A. P. Smit-Nummer, 1968)
uiteen dat Marnix voor zijn prozavertaling werkte naar een Latijnse tekst uit
1556-1557 en voor zijn bijbelvertaling gebruik maakte van de versie van Santes
Pagninus. Marnix' bedrijvigheid als pedagoog werd bestudeerd door J. Catrysse,
Traite d'education de la jeunesse de Marnix de Sainte-Aldegonde (Bruxelles,
1959) en M. Vanhamme, Jean Sturm pourrait-il etre l'auteur des notes marginales
du manuscrit Traite d'education de la jeunesse' de Marnix de Sainte-Aldegonde ?
(Revue beige de psychologie et de pedagogie 22, 1960). W. Ornee wijdde een
grondige studie aan De zin in het Nederlands proza en de poezie van Philips
van Marnix, heer van St. Aldegonde. Een syntactisch-stilistische analyse (Groningen, 1955). Over de facsimile-uitgave van de veilingcatalogus van Marnix'
bibliotheek is reeds hiervoor gehandeld. R. Desmed besprak Une lettre latine de
Philippe de Marnix de Sainte Aldegonde au Pasteur Sibrand Lubbert (Annales de
la Societe d'Histoire du Protestantisme beige, 1969) en J. Trimpe Burger Het
kasteel van West-Souburg, het latere slot Aldegonde (Zeeuws tijdschrift 22,
1972). Het Wilhelmus en zijn auteur waren meer dan eens voorwerp van onderzoek. M. Verjans legde in Aspecten van het Wilhelmus (De Gids 119, 1956)
de nadruk op de poaische kwaliteiten en betoogde dat het lied buiten de supervisie van de prins van Oranje ontstaan is, net als de andere geuzenliederen. Aan
de hand van Twee standenrechte%ke plaatsen in onze oudere literatuur (Lezende
in buurmans hof, Zwolle, 1956 ; herdrukt uit LT, 1942) meende D. Enklaar
Marnix' auteurschap te kunnen bevestigen. G. Brom schonk in Het Wilhelmus
(Vijf studies, Zwolle, 1957 ; herdrukt uit De Gids 96, 1932) vooral aandacht
aan dit lied als kunstwerk en aan zijn uitwerking. W. Buitendijk ontzegde aan
Marnix het auteurschap van het Wilhelmus in Oranje in de literatuur (Als een
goet instrument. Werkelijkheid en mythe ten aanzien van het Oranjehuis, Lochem,
1963). K. Meeuwesse ging de retorische traditie na in Wilhelmus van Nassouwe,
rhetor (Handelingen van het 28ste Nederlands filologencongres, Nijmegen,
1964). S. Lenselink meende in Het Wilhelmus, een andere interpretatie (NTg
57, 1964) dat dit propagandalied einde 1571 of begin 1572 zou ontstaan zijn.
P. Meertens zag in Ben is van Duytschen bloet de betekenis „inwoner van het
Duitse rijk", terwijl J. Drewes eerder aan „Germaans, niet Waalstalig" dacht
(Signaal 3, 1965). H. Bruch wijdde een onderzoek aan de Duitse vertalingen
en de Franse versie in Enkele opmerkingen over het Wilhelmus (LT, 1968 en
1969). K. Heeroma interpreteerde het vers 'Tsai hies haest zijn ghedaen' (VMA,
1970) en dateerde het Wilhelmus daarop in 1570. H. Bruch bezorgde in Slaat
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op den trommele (Leiden, 1971) een gecommentarieerde tekstuitgave van het
Wilhelmus en enkele geuzenliederen. Uit ,een dergelijk lied Vanden Weert int
schaecbert (Lezende in buurmans hof, Zwolle, 1956 ; herdrukt uit TNTL 56,
1937) lichtte D. Enklaar deze betiteling van Alva toe.
S. Lenselink schreef een zeer uitvoerig en wel definitief werk over De Nederlandse psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers
in Duitsland en Frankrijk (Assen, 1959), waarin hij hun ontstaan onder reformatorische impuls met kracht verdedigde. Een aankondiging van deze thesis, als
zouden er geen psalmberijmingen voor de hervorming geweest zijn, vond men
reeds in Het Mysterie Tom. 9. p. 377'. Hoorde Erasmus in zijn jeugd berijmde
psalmen zingen ? (Handelingen van het 22ste Vlaams filologencongres, Gent,
1957). Tevoren had M. Kronenberg Over Bugenhagen's souter van 1526 (NTg
47, 1954) reeds gemeld dat de Antwerpse drukker Johannes Hoochstraten deze
uitgave als ketters werk bedoeld had. H. Slenk wees in Jan Utenhove's Psalms in
the Low Countries (Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 49, 1968-1969)
op de grote populariteit van deze versie in de Nederlanden tijdens de periode
1555-1568, wanneer zij de meest verspreide tekst was onder de hervormden. Van
dezelfde auteur ontdekte G. Kuiper een zinnespel (1532) in een Emdense druk
van 1570 (aldus J. Mak in JbF 9, 1959). K. Porteman schreef over Pieter
Datheen (1530/32-1588) (Ons Erfdeel 14, 1970-1971) en gaf hierbij voorbeelden van diens psalmvertaling naast de versies van Utenhove en D'Heere.
Ook trof hij Pieter Datheen in vreemd gezelschap (NTg 64, 1971) aan, en wel
Datheens vertaling van psalm 3 in een katholiek Gents hs. van ca. 1640. Er
verscheen een facsimile-uitgave van David Joris, Een Geestelijck Liedt-Boecxken
(Amsterdam-Nieuwkoop, s.d.), echter zonder verdere uitleg. Van een vernieuwde
belangstelling getuigen de anastatische herdrukken van P. Wackernagel, Lieder
der niederliindischen Reformierten aus der Zeit der 'Verfolgung im 16. Jahrhundert (Nieuwkoop, 1965, naar de editie Frankfurt, 1867) en R. Wolkan, Die
Lieder der Wiedertiiufer (Nieuwkoop, 1965, naar de editie Berlin, 1903). C.
Ypes verzorgde de bloemlezing Kinderen Gods. Getuigenissen uit 'Het Offer des
Heeren' 1562 (Amsterdam, 1961). L. Roose bestudeerde Voorlopers van de
Dordtse bundel met schriftuurlijke refreinen (SpL 4, 1960), zijnde bundels uit
1556, 1558 en ca. 1580-1581.
Wat het traditionele wereldlijke lied aangaat, valt vooreerst de anastatische
herdruk to noteren van F. van Duyse, Het wide Nederlandsche lied (Amsterdam,
1965). Er verscheen een herdruk van de algemene karakteristiek door M. Prick
van Wely, De Bloeitijd van het Nederlandse Volkslied (Haarlem, s.d.). G.
Helmer schreef Over het verband tussen melodische en ryntactische geleding in
het oude Nederlandse lied (Uit de school van Michels, Nijmegen, 1958). J. Mak
verklaarde een lied uit onze oudst gedrukte meerstemmige bundel in lets over
Tielman Susato's Ierste Musyckboexken (NTg 58, 1965). Voor zijn bijdrage
over de Nederlandse literatuur in EOS. An Enquiry into the Theme of Lovers'
Meetings and Partings at Dawn in Poetry (The Hague, 1965) vond L. Forster
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het merendeel van de betreffende teksten in het A,ntwerps liedboek van 1544 ;
hij commentarieerde deze gedichten afzonderlijk en publiceerde ze met Engelse
vertaling. Dit thema werd breder en uitstekend behandeld door P. King, Dawn
Poetry in the Netherlands (Amsterdam, 1971). De editie Hellinga van het
Antwerps liedboek weed anastatisch herdrukt als Een Schoon Liedekens-Boeck
(s.1., 1968). Eveneens in anastatische herdruk verscheen als nr. 11 der Horae
Belgicae van H. Hoffmann von Fallersleben, de ontdekker van het unieke exemplaar, diens editie Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544 (Amsterdam, 1968).
K. Vellekoop en H. Wagenaar-Nolthenius bezorgden een muzikale editie van
Het Antwerps liedboek, 87 melodieen op teksten uit Ten schoon liedekens-boeck'
van 1544 (Amsterdam, 1972) ; criterium voor hun keuze was de beschikbaarheid
van de melodie. In zijn Studien over het Antwerpse Liedboek (Lezende in buurmans hof, Zwolle, 1956 ; herdrukt uit TNTL 62, 1943) behandelde D. Enklaar
twee teksten hieruit. C. Vlam ontdekte in het Leidse Gemeentearchief een
liederenhs. van Anthonis van Buytevelt (1575-1635), dat o.a. varianten van
liederen uit het Antwerps liedboek bevat (Nederlands volksleven, 1957 ; J. Mak
in JbF 9, 1959). S. van Puffelen definieerde Het historielied als dichtsoort (WT
26, 1966) en H. Pleij besprak – en reconstrueerde Een onbekend historielied
over het beleg van PoederoUen in 1507 (Weerwerk, Assen, 1973).
Het traditionele geestelijke lied leefde intussen onverstoorbaar verder. De
teksten, opgenomen door K. de Vries in De Mariaklachten (Zwolle, 1964)
reiken van de middeleeuwen tot de 17de eeuw, maar zijn slechts schaars vertegenwoordigd in de onderhavige periode. P. Obbema constateerde Het einde van de
Zuster van Gansoirde (NTg 65, 1972) op basis van een nieuw hs., thans UB
Leiden. Ltk 2058, dat Knuttels situering van dit liedboek aan de Nes te Amsterdam onhoudbaar maakte. Uit dit Leidse hs. bezorgde Obbema ook een editie
van het bijbehorende Proza van Die gheestelicke melody (Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1969-1970). A. van Seggelen gaf
Het liedboek van Liisbet Ghoeyuaers (Zwolle, 1966) opnieuw uit ; deze laatste
was enkel de eigenares van de codex (Parijs, Bibliotheque Nationale, Fonds
Neerlandais 39), niet de dichteres of afschrijfster. N.a.v. deze editie stelde
J. Drewes de vraag Bestaat er een middelnederlands woord 'oone' ? (NTg 62,
1969), een woord dat hij wilde emenderen als „lo(o)ne", maar dat R. Lievens
wenste te wijzigen in 'oone', lees 'crone' (NTg 63, 1970), waarna A. de Bont
Drewes' oorspronkelijk voorstel kon beamen : Er bestaat een Middelnederlands
woord 'oone' (NTg 64, 1971). L. Roose noteerde zijn indrukken o.a. over dit
liedboek in Het oude Nederlandse lied (Dietsche Warande en Belfort 112,
1967). J. Mak bezorgde een facsimile-uitgave van Dit is een suuerlUc Boecxken
(Amsterdam-Antwerpen, 1957), een verzameling liederen van ascetisch-mystieke
aard, voornamelijk kerstliederen. B. de Boer handelde over de auteur van een
lied uit deze verzameling, Dirk Coelde en het liedboek : Dit is een suverlijc
boecxken (Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der minderbroeders
in de Nederlanden 10, 1959), waarbij ook een bibliografisch overzicht van het
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werk van Dirk Coelde (of Dirk van Munster) gegeven werd. L. Loosen signaleerde Een onbekende druk van het Devoot ende Profitelyck Boecxken' (Het
Boek 35, 1961-1962) tussen 1566 en 1586 ; de eerste uitgave van deze zeer
bekende en omvangrijke verzameling geestelijke liederen verscheen te Antwerpen
in 1539. Het Instituut De Vooys te Utrecht bezorgde een uitgave van Het liedboekje van Marigen Remen (Utrecht, 1966) – deze laatste naam wijst alweer
niet in de richting van de ware dichteres. Van deze zeventien liederen (ca. 1540)
werd tegelijk zowel een diplomatische als een kritische editie gegeven. W. Gerritsen besprak hierbij Het pronomen Jeij in het Liedboekje van Marigen Remen
(NTg 58, 1965). Tot dit soort literatuur behoort ook het werk van Zuster
Bertken, over wie verschillende bijdragen verschenen bij de heruitgave van haar
werk. W. Vroom lichtte Suster Bertkens doopceel (NTg 51, 1958) ; zij bleek de
dochter te zijn van de domproost van de Sint-Pieter te Utrecht. C. van de Graft
zorgde voor een heruitgave van Een boecxken gemaket ende bescreven van suster
Bertken (Zwolle, 1955), naar de uitgave van Jan Berntsz. te Utrecht in 1516.
Hierbij leverde A. Ampe uitvoerige aanvulIende beschouwingen in De geschriften van Suster Bertken (OGE 30, 1956). Verdere commentaar bij de editie Van de
Graft schreef M. Kronenberg BU de herdruk van Suster Bertken's werken (Het
Boek 32, 1955-1957). A. Ampe vergeleek de Leidse (1516, 1518) en Utrechtse
druk van haar werken in Nog eens de geschriften van Zuster Bertken (Handelingen 14, 1960). In Zuster Bertken en de Noordnederlandse renaissance (Lezende in buurmans hof, Zwolle, 1956 ; herdrukt uit Groot-Nederland 24, 1926)
beklemtoonde D. Enklaar haar verwantschap met de geestelijke stromingen, die
een komende tijd voorbereidden, en haar afkeer van eigentijdse woelingen.
K. Heeroma besprak de artistieke waarde van haar werk in Het ingekluisde lied
(Maatstaf 16, 1968). K. Meeuwesse knoopte aan bij de studies van M. Kronenberg en A. Ampe n.a.v. de editie Van de Graft in Zuster Bertkens Passieboekje
(Dancwerc. Opstellen aangeboden aan prof. dr. D. Th. Enklaar, Groningen,
1959). De studie van M. de Jong, De compositie van e Zuster Bertkens kerstverhaal
werd opgenomen in G. Kazemier, Literatuurbeschouwing in meervoud (Leiden,
1973 ; herdrukt uit TNTL 74, 1956).
Een veilige leidraad voor de katholieke religiositeit vindt men in de laatste
twee delen van S. Axters' grate Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, III De moderne devotie 1380-1550 (Antwerpen, 1956) en IV Na Trente
(Antwerpen, 1960). Tot de vroege jaren van de hier besproken periode behoort
Jan Brugman, wiens Leven en werk bestudeerd werd door F. van den Hombergh
(Groningen, 1968). De verspreiding van het werk van de eveneens 15de-eeuwse
mysticus Hendrik Herp werd nagegaan door J. Orcibal, Les traductions du
`Spieghel' de Henri Herp en italien, portugais et espagnol (Dr. L. Reypens-album,
Antwerpen, 1964). A. Ampe verzorgde een Bibliografisch onderzoek en kritische
uitgave van Ten soete meditatie hoe die verloren siele vanden sone Gods vonden
es' (GP 41, 1963), een passietraktaat dat grate bekendheid genoot. Hierbij
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aansluitend beschreef P. Begheyn Een onbekende Delftse druk uit 1542 van Ten
soete meditacie ...' (OGE 46, 1972). B. de Troeyer besprak Het Fasciculus
Myrrhe. De lotgevallen van een devotieboekje uit de 16de eeuw (Franciscana 14,
1959) : de auteur van deze geestelijke best-seller, een minderbroeder, is onbekend ; de druk werd bezorgd door Matthias Weynsen. In zijn Kritische aantekeningen bij de Hortulus Animae in de Nederlanden (Handelingen 15, 1961) en
Kritisch onderzoek van de Hortulus Animae-drukken ten onzent (GP 40, 1962)
kwam A. Ampe tot de vaststelling van een onvermoede verscheidenheid tussen al
deze drukken ; hij schonk dan ook aandacht aan hun onderlinge verhouding.
A. Ampe en P. Begheyn leverden Kanttekeningen bij de Tvangelische Peerle'
(OGE 33, 1959 en OGE 47, 1973), het beroemde mystieke werk, gedrukt te
Utrecht in 1535. Ampe stelde vast dat onder de Kleine tractaten van de schrijfster
van de Peerle (OGE 41, 1967 en 42, 1968) het merendeel van de teksten in
Het hofken van devocien inderdaad authentiek is. P. Begheyn stelde de vraag :
Is Reinalda van Eymeren, zuster in het St.-Agnietenklooster te Arnhem, en oudtante van Petrus Canisius, de schriffster der Evangelische Peerle ? (OGE 45,
1971). De grote buitenlandse invloed van de Peerle werd nader omschreven door
J.-P. van Schoote, La Terle Evangelique' et les traductions latines et franfaises
des mystiques germaniques au XVIe et XVIle siecles. Mise au point d'une methode d'investigation scientifique (Handelingen van het 24ste Vlaams filologencongres, Leuven, 1961). A. Ampe gaf het tweede, literair nog hoger staande week
van, dezelfde auteur uit, Den Tempel onser Sielen door de schrijfster der Evangelische Peerle (Antwerpen, 1968). De minderbroeder Frans Vervoort was voorwerp van grondig onderzoek. A. Ampe beantwoordde de vraag Was Frans Vervoort
0011 Provinciaal ? (Franciscana 16, 1961) negatief, o.a. op het gezag van A.
Sanderus. In 'Den Wijngaert der Sielen' van Jacob Roecx als diets origineel van
Tauler's Txercitid en zUn verhouding tot Frans Vervoort (OGE 34, 1960)
beklemtoonde hij Vervoorts afhankelijkheid van het eerstgenoemd werk. Ook
Het aan Vervoort toegeschreven Ghulden Ghebede-Boeckxken (OGE 36, 1962),
betoogde Ampe, zou voor ongeveer de helft uit Roecx' Wijngaert stammen.
Verdere ontleningen aan dit werk stelde hij vast in Aantekeningen bij een zestiendeeuws hs. uit Dendermonde (Hs. 4407-08 der K.B. te Brussel) (Handelingen 16, 1962). De aan Vervoort toegeschreven `Hortulus Animae' (OGE 35,
1961) plaatste hij eveneens op naam, van Roecx. Ampe schatte de Raming der
verspreiding van Ten schoone oeffeninghe vander passien ons Heeren Jesu
Christi' ca. 1540 (OGE 43, 1969 ; Handelingen van het 27ste Vlaams filologencongres, Brussel, 1969), een tekst die de schakel vormde tussen Roecx en
Vervoort. G. Peeters (VMA, 1966) en A. Ampe (VMA, 1968) zetten hun
mening uiteen onder de gelijkluidende titel Vervoort (I- 1555), Roecx (f 1527)
en de Txercitia Tauleriand : Peeters beklemtoonde de invloed der Schoone
oeffeninghe op Vervoort, maar Ampe verweet hem een aantal apriorismen t.a.v.
Roecx en betoogde op zijn beurt dat de Schoone oeffeninghe een compilatie
was uit Roecx' Wijngaert. In het werk van Peeters, Frans Vervoort en zUn af282

hankelijkheid (Gent, 1968) wordt diens verschralende techniek bij de verwerking
van 14de- en 15de-eeuwse mystieke literatuur in het Licht gesteld. Onder de
overige literair betekenisvolle mystieke auteurs noemen wij vooreerst Jan Pelgrum
Pullen, wiens Die Navolginghe Christi uitgegeven werd door A. van Elslander
(Gent, 1958) naar hs. UB Gent 1335 ; in Pullens mystiek staat wat de titel
van zijn werk reeds liet vermoeden – de Christusbeleving centraal. L. Reypens
kon nadien Pullens geboortejaar ca. 1520 plaatsen op basis van Nadere datums
over Pullen's biografie (OGE 42, 1968). A. Ampe schreef een uitvoerige Nieuwe
belichting van de persoon en het werk van Jan Pascha (Handelingen 18, 1964),
waarin hij het werk, dat aan deze karmeliet toegeschreven wordt, kritisch benaderde. Inzake devotieliteratuur zij voorts nog gewezen op twee publikaties van
L. Indestege : Een Limburgs Gebedenboek uit het begin der 16e eeuw (VMA,
1957) en zijn uitgave hiervan, Een Diets gebedenboek uit het begin der zestiende
eeuw (Gent, 1961). L. Mees schreef in Het Toexken vander missen' van Gherit
vander Goude (1506) (Franciscana 10, 1955 en 11, 1956 ; Het Boek 35, 19611962) over de bronnen van deze mismethode. Cultuurhistorisch interessant als
Spiegel van de maatschappij is het werkje waarop L. Indestege de aandacht
vestigde in Een Leuvense theoloog uit de kring van Erasmus . Godschalc Rosemondt en zijn Toecxken vander biechten' (VMA, 1973). Wat onze 16de-eeuwse
contrareformatorische auteurs betreft vindt men weinig nieuws in J. Andriessen,
Leven en werk van, Joannes David, s.j. 1546-1613 (West-Vlaanderen 12, 1963).
R. Mortier gaf ook J. Davids Der mallen redekavel uit in Un pamphlet jêsuite
`rabelaisant', le `Hochepot ou Salmigondi des Folz' (1596) (Bruxelles, 1959).
K. Porteman ten slotte wijdde uitvoerige beschouwingen aan de voornaamste
kanselredenaar van die tijd in Na 350 jaar . De `Sermoonen' van Franciscus
Costerus (OGE 43, 1969).
Wil men, aan het einde van dit overzicht gekomen, een balans van de opgesomde activiteiten opmaken, dan is die in hoge mate positief. Er is een begin
gemaakt met de publikatie van repertoria, bibliografische en andere, die de
onmisbare bouwstenen zijn voor elk verder onderzoek. De talrijke detailstudies en
uitgaven betuigen niet enkel de levenskracht van de studie der 16de-eeuwse
literatuur, maar stellen tevens onze kennis dienaangaande scherper. Het ziet er
wel naar uit dat het verder literairhistorisch onderzoek zich zal toespitsen op
twee kerngedachten, die sinds korte tijd op het voorplan getreden zijn : continuiteit en integratie ; continuiteit enerzijds tussen de literatuur der rederijkers
en die der vroege renaissancisten, waar men voorheen de break tussen beide
wenste to verwij den ; en anderziids integratie binnen het algemeen cultured
leven, wat het duidelijkst tot uiting komt in de betrekkingen tussen literatoren
in de volkstaal en Neolatijnse dichters. Zeer belangwekkend voor de integratie
in de maatschappij en zeer boeiend als studieobject zou de deelneming van de
rederijkers bij blijde inkomsten en dergelijke kunnen worden. Hierbij dient
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nadruk gelegd op de inwerking van allegorie en emblematiek, die reeds menige
fraaie studie hebben geinspireerd.
Daarnaast blijven er nog tal van desiderata : wanneer krijgen wij geannoteerde
tekstuitgaven van Marnix' (complete) Bièncorf, Van Manders Schilder-Boeck en
Anna Bijns' verzamelde refreinen ? Enige bezinning over editietechniek zou deze
discipline tevens niet schaden. Er heerst flood aan doordringende genrestudies.
Anastatische herdrukken bieden niet de laatste stand der wetenschap. Wat ten
slotte als een schaduwzijde te noteren valt : de studie van een auteur is nogal
eens het werk van een persoon, wat zowel het risico van isolering als van gebrek
aan coOrdinatie kan meebrengen.
Gent, december 1974.

W. WATERSCHOOT

LUST VAN AFKORTINGEN :
: De Gulden Passer
GP
Handelingen : Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taalen Letterkunde en Geschiedenis
Jaarboek van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica 'De
JbF
Fonteine' te Gent
Leuvense Bijdragen
LB
Levende Talen
LT
De Nieuwe Taalgids
NTg
Ons Geestelijk Erf
OGE
Revue Belge de Philologie et d'Histoire. Belgisch Tijdschrift voor Filologie
RBPhH
en Geschiedenis
: Studia Germanica Gandensia
SGG
:- Spiegel der Letterer
SpL
: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
TNTL
UB- Universiteitsbibliotheek
.
VMA : Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde. Sinds 1972 : Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
:. Wetenschappelijke Tijdingen
WT

284

IN MARGINE

GUIDO GEZELLE, ANTI-VRIJMETSELAAR
In het boek Guido Gezelle, katholiek vrijmetselaar. (Brugge, J. Sonneville, reeks
Triagnose van een mythe, deel I, 1973) poneert Dr. Rem Reniers een reeks
stellingen die we als volgt kunnen samenvatten
1. Reeds in 1856 was Gezelle vrijmetselaar (p. 77). Hij behoorde tot een
zogenaamde „autonome katholieke Vrijmetselarij onder priesters, of ten minste
met priesters aan de leiding" (p. 71). Onder druk van de pauselijke encyclieken
en de verklaringen van de Belgische bisschoppen moesten destijds de priestersvrijmetselaars de „officiele vrijmetselarij verlaten. Hun uittreding zou zich
omstreeks 1837 voltrokken hebben. Zij zouden overgegaan zijn tot de oprichting
van een nieuwe en uitsluitend katholieke vrijmetselaarsorde.
2. In 1857 stichtte Gezelle een geheime organisatie ander de jonge Engelse
leerlingen van het Klein Seminarie te Roeselare. Deze „Confraternity" was een
„soort kweekschool voor katholieke vrijmetselaars" (p. 79).
3. Rond 1862 richtte Gezelle een „Sint-Lutgardisgilde" op te Roeselare en
vanaf 1874 geraakte hij rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij de oprichting
van „gilden" te Brugge en te Leuven (Rodenbach). Deze Blauwvoeterij was een
„in huge mate katholiek Vlaamse Vrijmetselarij" (p. 131). Er ontbrak alleen
de broederlijkheid en symboliek (pp. 130-131).
Wij treden deze stellingen niet bij. In de loop van de bespreking van het
200-bladzijden omvattende boek, zullen wij een andere thesis ontwikkelen, die
wij nu reeds in enkele punten resumeren.
1. Gezelle was geen vrijmetselaar.
2. Een „katholieke"v rijmetselarij onder priesters, die de „officiele" vrijmetselarij hadden verlaten, heeft nooit bestaan.
3. De meeste geciteerde archivalia betreffen voorstellen tot oprichting van geheime genootschappen. In hoeverre Gezelle en zijn vrienden daarin nu werkelijk geslaagd zijn, is veel minder duidelijk.
4. Het hoofdstuk gewijd aan de „Confraternity" wijst in de richting van een
katholieke geheime organisatie. Buiten de geheimhouding en de broederlijkheid had deze groep weinig of niets gemeen met de vrijmetselarij. Zij beschouwden overigens de vrijmetselaars als vijanden van de Kerk 1 en wellicht
terecht.
5. De ,.Blauwvoeterijgilden" hebben evenmin uitstaans met de vrijmetselarij.
Wij zijn geen historici van de Vlaamse Beweging, maar stellen ons de vraag
of hier zelfs van geheime organisaties mag worden gesproken. Zo publiceerde
1 REM RENIERS, Guido Gezelle, ..., p. 36.
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de „Sint-Lutgardisgilde" uit Roeselare de namen van leden, de data, plaatsen,
dagorden en verslagen van bijeenkomsten in het weekblad „Rond den
Heerd" 2 . De „gilde" rond Rodenbach schijnt gedurende een zeer korte periode
in het geheim te hebben gewerkt. De flaminganten-vrijmetselaars vormden
het doelwit bij uitstek voor de kritiek van de „gildelingen" 3.
6. Gezelle was een belangrijke figuur in de strijd tegen de vrijmetselarij.
A. VRIJMETSELARIJ EN WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSMETHODEN.

Het uitgangspunt van het boek is verkeerd. De auteur vertrekt namelijk van
een zeer persoonlijke en typisch 20ste-eeuwse definitie van het fenomeen „vrijmetselarij". Hij definieert haar in een vijftal punten, die hij terugvindt bij de
19de eeuwse Gezelle en zijn vriendenkring. Deze hoofdkenmerken zijn : symboliek, zelfverwezenlijking, vrijheid en verdraagzaamheid, beslotenheid en broederlijkheid. De vorser kan moeilijk deze kenmerken opsporen, die veelal subjektief
en niet exclusief zijn voor de vrijmetselarij. Beslotenheid vindt men immers ook
in andere groeperingen. Broederlijkheid onder de mensen is geen maconniek
monopolie, evenmin als de zelfverwezenlijking. Vrijheid en verdraagzaamheid
vindt men buiten de vrijmetselarij.
De vorser in de „maconnologie" hanteert een andere methode. Als hij over
geen maconniek archief beschikt en toch wil uitmaken of een persoon al dan
niet vrijmetselaar was, gaat hij op zoek naar sporen waaruit zou kunnen blijken
dat dit historisch personage op de hoogte was van bepaalde symbolen, ritualen
en gebruiken, waardoor de vrijmetselaar zich van de andere mensen onderscheidt.
Eenzelfde methode geldt voor de maconnieke organisaties. Zij hebben een
bepaalde structuur en betiteling waardoor zij verschillen van andere groeperingen.
Maar voorzichtigheid blijft nochtans geboden, want vanaf het ontstaan van
de vrijmetselarij werden zogenaamde maconnieke „geheimen" verraden en hebben
buitenstaanders er kennis van gekregen. In Gezelle's tijd werden precies te
Roeselare en te Brugge boeken uitgegeven waarin naast veel onzin ook juiste
informatie over de „geheimen" werd verstrekt 4.
Sommige groeperingen hebben de vrijmetselarij zelfs gedeeltelijk nagebootst
en dan spreekt men van „pseudo-vrijmetselarij". Wanneer nu een persoon een
maconniek gebruik aanwendt is hij daarom nog geen vrijmetselaar. Een groepering
die een maconnieke betiteling overneemt, bedrijft daarom geen vrijmetselarij.
In het geval van Gezelle en zijn vrienden zullen wij verder zien dat zij weinig
of niet op de hoogte waren van de maconnieke symbolen, ritualen en gebruiken,
2 Zie jaargang 1878.
3 REM RENIERS, 0.C., p. 125.
4 In 1838 verscheen te Roeselare De francmacons van in hunne opkoomst tot op den
tegenwoordigen tijd. De Bruggeling AMAND NEUT publiceerde in de zestiger jaren La
bienfaisance maconnique, La franc-maconnerie soumise au grand jour de la publicitê a
l'aide de documents authentiques, De la necessiti d'etudier la franc-maconnerie en andere
soortgelijke werken.
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en dat hun al dan niet geheime organisaties niets gemeen hebben met de
maconnieke structuren en titulatuur. Er kan geen sprake zijn van vrijmetselarij
of zelfs „pseudo-vrijmetselarij".
In deze studie komt nog een andere methodologische fout voor. Steeds worden
in Gezelle's vriendenkring naar (foutieve) gelijkenissen met de vrijmetselarij
gezocht en nooit naar de fundamentele verschillen. In de vermeende analogieen
worden alleen details en geen essenties uit de vrijmetselarij betrokken.
Cruciaal blijft bij ons de vraag waarom nu juist de vrijmetselarij het tweede
lid in de analogie vormt en waarom niet bijvoorbeeld „Opus Dei" of de integristenbeweging ? De vrijmetselarij is toch niet de enige geheime organisatie.
In de geschiedenis kent men talrijke kerkelijke, religieuze, mystieke, rationalistische en politieke geheime groeperingen. Soms betreft het agitatiegroepen, in
andere gevallen belevingsgroepen of initiatieke genootschappen.
Wij zouden toch bedenkingen willen opperen over de wetenschappelijke bewijsvoering, wanneer we op p. 113 lezen : „(...) Rekening houdend met de regel
dat iemand die te veel wil bewilzen, ten slotte niets meer bewijst (...)".
B. GEZELLE'S „VRIJMETSELAARSSCHAP".

1. De zogenaamde „katholieke vrijmetselar#".
De stelling dat omstreeks 1837 uit de „officiele" Belgische vrijmetselarij een
nieuwe katholieke maconnerie van priesters ontstond, veronderstelt de aanwezigheid van geestelijken in de eerstgenoemde.
De auteur is de mening toegedaan dat de geestelijkheid voor 1837 sterk vertegenwoordigd was in de Belgische vrijmetselarij.
Tijdens het Oostenrijks bewind waren sommige seculiere en reguliere geestelijken lid van een loge. In enkele steden, zoals Antwerpen traden zij nooit toe 5.
Na de Brabantse Omwenteling vielen de maconnieke activiteiten omzeggens stil
om na 1798 weer langzaam op dreef te komen onder toezicht van het „Grootoosten van Frankrijk". Het is een vaststaand feit dat na 1798 geestelijken nog
hoogst uitzonderlijk lid waren van de Belgische vrijmetselarij. In 1811 verliet de
laatste priester zijn loge 6 . Dit blijkt trouwens overduidelijk uit de rijke archieven
van de Belgische loges en van de diverse obedienties waaronder zij ressorteerden,
nl. het „Grootoosten van Frankrijk" (1798-1814), de „Grootloge van Bestuur
der Zuidelijke Nederlanden" (1816-1830) en het „Grootoosten van Belgie"
(vanaf 1832).
Zelfs indien we het probleem verplaatsen door de stichting van deze zogenaamde „katholieke vrijmetselarij" te situeren omstreeks 1811 i.p.v. 1837, dan
5 FERNAND CLEMENT, Histoire de la franc-maconnerie beige au XIXe siecle, in Bulletin
du Supreme Conseil de Belgique, nr. 65, 155 pp. supplement en nr. 66, 123 p. supplement,
Brussel, 1948-1949 ; nr. 65, p. 26.
6 HuGo DE SCHAMPI-IELEIRE, De Antwerpse vrijmetselaars in de 18e eeuw, Antwerpen,
studiereeks Dialoog, nr. 2, 1969.
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toch moeilijk in hoe deze gelsoleerde priesters-vrijmetselaars erin geslaagd zouden zijn een orde op to richten die meer dan 40 jaar stand hield. Er
bestaat hierover niet het minste materieel bewijs. Bovendien zouden wij de
„zuiver katholieke" opvattingen van deze priesters-vrijmetselaars betwijfelen,
gezien de meesten de „eed van trouw aan de Republiek en haat aan het Koningdom" hadden gezworen. Klerikaal was deze groep in ieder geval niet.
zien wij

2. Het „Grootoosten van Belgie".
De auteur laat de mogelijkheid open dat Gezelle nog rand 1852 toetrad tot de
vrijmetselarij onder het „Grootoosten van Belgie" (p. 10). We vermeldden reeds
dat sedert 1811 de katholieke geestelijkheid geen deel meer uitmaakte van deze
obedientie. Het is echter politiek onmogelijk dat de ultramontaanse Gezelle lid
is geweest van het liberale „Grootoosten van Belgie". Inderdaad in 1834 richtte
de Brusselse loge „Les Amis Philanthropes" de „Universite Libre de Bruxelles"
op. Twee jaar later wierpen de Brusselse werkplaatsen zich in de verkiezingsstrijd.
Weldra werden de loges in de grote steden de steunpilaren van de lokale liberale
partijformaties. In 1846 (Gezelle is 16 jaar) nemen de loges het initiatief tot
de oprichting van de nationale liberale partij 7.
3. Andere maconnieke ritussen.
Op pp. 133-136 wordt de vraag gesteld of Gezelle soms niet was aangesloten
bij een ander maconniek overheidsorgaan dan het „Grootoosten van Belgie". De
belangrijkste in Belgie beoefende ritussen warden niet vermeld en hun archieven
werden niet ingezien. Ook bier geldt de opmerking dat de Belgische geestelijkheid er geen deel aannam. Bovendien verkondigden de meeste ritussen weinig
katholieke opvattingen 8.
C. GEZELLE'S „KENNIS" VAN DE MACONNIEKE SYMBOLEN, RITUALEN, GEBRUIKEN EN VOORSCHRIFTEN.
1.

Symbolen en ritualen.

Volgens de auteur was Gezelle een liefhebber van de maconnieke symboliek.
In de „blauwe" graden (Leerling, Gezel, Meester) staan de (morele) werktuigen
(bv. de winkelhaak) en de (morele) geometrie (bv. het haaks gedrag) centraal
in de symboliek en ritualistiek. Iedere vrijmetselaar vormt zelf een „ruwe steen"
7 De politisering van de Belgische vrijmetselarij werd grondig behandeld door ELS WITTE
in Politieke machtstrijd in en om de voornaamste Belgische steden, 1830-1848, Brussel,
Pro Civitate, Historische Uitgaven, reeks in-8°, nr. 37, 1973 ; pp. 188-212, 304-305,
375-377, 417-418.
8 Voor een bibliografie over maconnieke geschiedenis en de gedrukte bronnen voor de
periode 1798 - 1855 verwijzen wij naar HUGO DE SCHAMPHELEIRE, ELS WITTE en FERNAND
BORNE, Bibliografische bijdrage tot de geschiedenis der Belgische vrijmetselarij, 1798-1855,
Leuven, 1973.
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waaraan hij voortdurend moet „kappen" wil hij als „bouwsteen , " passen in het
groot bouwwerk van een onzichtbare tempel. Deze is opgetrokken volgens het
bouwplan van de Tempel van Koning Salomo te Jeruzalem. In de 18de eeuw
spraken de masons over de „Tempel der Rede" of de „Tempel der Deugd", en
later ontstond de interpretatie van de „Tempel der Mensheid". Vandaag nog
bouwen de religieus ingestelde vrijmetselaars die tempel ter ere van de „Grote
Bouwmeester van het Heelal".
Een artikel dat Gezelle in 1864 publiceerde in het katholieke strijdblad „'t Jaer
30" bevat een regelrechte aanval op die symboliek in 't algemeen en op de „Grote
Bouwmeester van het Heelal" in 't bijzonder : „(...) dat staat in de regels van
de framassons van vele en groote gebouwen op te zetten, ter eere van den grooten
bouwmeester dezer wereld, zoo zy spottenderwyze God noemen ; Salomon, den
tempelbouwer vereeren zy als eenen van hunne stamvaders en ze doen hem na ;
hunne religie bestaat in moortel en stem, en daarom heeten ze ook vry-metselaars ;
ze moeten hunnen naam verdienen." 9 . Tegelijk bekent Gezelle zijn onwetendheid
inzake maconnieke symboliek, want hij schrijft over „moortel en Steen". Elders
vermeldt Gezelle dat de belangrijkste maconnieke symbolen de driehoek en het
truweel zijn 10 . Het is kenmerkend voor niet-vrijmetselaars de maconnerie te
associeren met „metselen" in plaats van het „steenhouwen". Ook Gezelle denkt
aan het geklink van het truweel en het geflipflap van de natte mortel. De belangrijkste maconnieke symbolen zijn echter de steenhouwerswerktuigen.
Buiten de Salomonische Tempel en de „Grote Bouwmeester" vermeldt Gezelle
in een artikelenreeks gewijd aan tropische bomen en planten „de Accacia of de
Francmaconsboom" 1- 1 zonder bier dieper op in te gaan. Voor de auteur vormt de
vermelding van de acacia een bewijs voor Gezelle's beslagenheid in de maconnieke
symboliek en zijn vrijmetselaarsschap. Wij zijn de mening toegedaan dat Gezelle
ergens vaag een klokj e heeft horen luiden maar niet precies weet waar de
maconnieke klepel hangt. Hij situeert niet de rol van de acaciatwijg in het
rituaal van de Meesterverheffing. Een ander bewijs vormt de vermelding van
een zekere Hiram in dezelfde artikelenreeks 12 . Het gaat hier niet om de bijbelse
ambachtsman Hiram belast met de supervisie van de Salomonische Tempel en
Wiens legendarische dood (die niet voorkomt in de Bijbel) centraal staat in het
rituaal van de Meesterverheffing. Gezelle verwijst duidelijk naar Hiram, de
koning van Tyrus die Salomo cederhout uit Libanon bezorgde om tempels en
paleizen te bouwen. Deze figuur komt voor in de Bijbel " en speelt ook een rol
in een zogenaamde „huge" graad (de 22ste graad in het stelsel van de „Aloude
en Aangenomen Schotse Ritus"). Het is normaal dat Gezelle zijn vulgariserende
9 FR. BAUR, Guido Gezelle's proza en varia, Antwerpen, (1950), p. 26.
10 REM RENIERS, 0.C., p. 99.
11 Rond den Heerd, lste jaargang, nr. 26, 26 mei 1866, p. 205.
12 Ibidem, lste jaargang, nr. 13, 24 februari 1866, p. 102, Dr. REM RENIERS citeert
verkeerd : „(...) Hiram, kwam hij weder in zijn rijk, nog nauwelijks zou hij cederhout
genoeg vinden om zijn eigen huis, verre van Salomons tempels (niet tempel) en paleizen,
daarmeg te kunnen betimmeren (...)".
13 1 Kan. V.

289

artikelen illustreert met bijbelse voorbeelden en men moet deze niet direkt in
verband brengen met de vrijmetselarij.
Andere bewijzen van Gezelle's „kennis" der maconnieke symbolen vormen de
vermelding van de roos (in „Dien Avond en die Raze") en de bijenkorf (als
titel van een tijdschrift van de Blauwvoeterij). Inderdaad komt het symbool van
de roos ook voor in de Rozenkruisersgraad (18de graad in het stelsel van de
„Aloude en Aangenomen Schotse Ritus"). De bijenkorf was in de 19de eeuw
ook een maconniek symbool, alhoewel volledig secundair. Maar zowel de roos
als de bijenkorf zijn symbolisch gemeengoed.
2.

Gebruiken.

De vrijmetselaars kennen reeks gebruiken waarvan sommige specifiek maconniek zijn. Zo herkennen zij elkaar door een bepaalde handgreep en rituele
woorden. Zij applaudisseren een verdienstelijke broeder met een bepaalde vreugderoep en handslag. In hun interne correspondentie gebruiken zij een bepaalde
briefstijl en afkortingen. Zelden zetten zij nochtans puntjes in hun handtekening.
De meeste van deze gebruiken zijn uiterlijkheden die door anti-maconnieke
publikaties of indiscreties bekend geraakten in de buitenwereld. De overname
van een vrijmetselaarsgebruik impliceert nog Been vrijmetselarij.
a. Handgreep.
De „Confraternity" te Roeselare zou het gebruik van een maconnieke handgreep hebben gekend (p. 77). De auteur steunt zich hiervoor op een brief van
Gezelle aan Van Oye in 1858 waarin te lezen staat : „(...) si dederis mihi dextram
societatis (...)". Dit citaat wordt dan vertaald „als gij mij de handgreep van het
genootschap zult gegeven hebben". De uitdrukking „dextram societatis dare"
komt veelvuldig voor in de Vulgaat-Bijbel en bij de Kerkvaders. De „Dictionnaire
de la Bible" 14 commentarieert ze : „(...) c'est avec la main droite qu'on fait
alliance (...)". Het „Bijbels Woordenboek" 15 voegt er aan toe dat „societal"
bier ook door eensgezindheid kan vertaald worden en geeft als voorbeeld
„dextral dederunt mihi et Barnabae societatis" (Gal., II, 9). Niets in dit citaat
verwijst naar een speciale handgreep. Het gaat om een gewone handdruk onder
eensgezinde vrienden die een verbond hebben gesloten.
Interessant lijkt ons een brief die een onbekende, Buckley genaamd, in 1864 aan
Gezelle adresseerde en waarin de auteur eveneens een handgreep ontwaart. Hij
publiceert er een vrij duister fragment uit dat als volgt luidt : „'t jaer 30 is making
its way, just let it be in Flemish, what I consider „La Paix" of Mr. Coomans to
be in Franch, or better give your readers good large general ideas, open up new
catholic sources of union, of liberty, or fraternal hand-grasping work, and be in
the ranks of those who would shut up for ever in this land the „estamlinet la
14 o.1.v. F. VIGOUROUX, Parijs, 5 delen, 1895-1912 ; deel IV, p. 584.
15 o.l.v. A. VAN DEN BORN e.a., Roermond/Maaseik, 5 afleveringen, 1954 7 1957 2 ; aflevering 2, p. 644.
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loge" the house of ill fame and te government „bureau" and school." (p. 77).
Wij hadden graag dit uittreksel in zijn kontekst willen plaatsen, maar de originele
brief werd destijds door Prof. Dr. Fr. Baur ontleend aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en na diens overlijden niet terugbezorgd.
Het fragment is in tweeerlei opzichten interessant. Ten eerste bevat het een
duidelijke aanval op „de loge" die met een verdachte kroeg wordt vergeleken.
Een dergelijke gedachtegang vinden we ook hetzelfde jaar in Gezelle's journalistenproza terug. Dr. Rem Reniers ziet echter deze anti-maconnieke uitlating niet,
en meent dat het om een herberg („De Genevoysche Loge" of „Veneetsche
Loge") gaat. Gezelle's „Brieven aan 't Beertje van de loge" interpreteert hij in
dezelfde zin. In het laatste geval gaat het echter duidelijk om de maconnieke
filantropische kring „De Beeren" te Kortrijk 16 . Vandaag nog komt de beer voor
in het embleem van de loges aldaar.
De uitdrukking „fraternal hand-grasping work" komt ons semantisch en syntactisch vreemd voor. De auteur vertaalt ze door „broederlijk handgreepwerk".
Wij willen die mogelijkheid niet uitsluiten. Misschien zinsspeelt Buckley op een
speciale handgreep onder „broeders", die de anti-maconnieke strijd op hun program= hebben staan. Doch komt het ons onwaarschijnlijk voor gezien de Engelse
maconnieke terminologie voor deze handgreep „the grip" luidt, en niet „the
grasp" zoals de auteur beweert. Het kan dus evengoed om een stevige handdruk
ander vrienden gaan.
b. Maconnieke briefstijl en handtekening met puntjes.
In hun interne briefwisseling korten de vrijmetselaars soms hun maconnieke
woordenschat of met drie puntjes. Zo verwijst de aanspreektitel „Z. • . W. • . B. • ."
naar „Zeer Waarde Broeder" Zelden plaatsen zij in of achter hun handtekening
drie punten. Wanneer een brief uitgaat van een logebestuur vermeldt de ondertekenaar dikwijls in afkorting zijn bestuursfunktie. De beoefenaars van de zogenoemde „huge" graden vermeldden in de 19de eeuw dikwijls naast hun handtekening de graad die zij bekleedden. We vinden hiervan niets terug in Gezelle's
correspondentie.
Volgens de auteur vormt de aanspreektitel „Vriend in Jezus-Christus" in de
„katholieke vrijmetselarij" het equivalent met het „Zeer Waarde Broeder" uit de
„offidèle" vrijmetselarij. Wij stellen ons de vraag waarom Gezelle dan deze
„geheime code" openlijk in zijn weekblad „Rond den Heerd" gebruikt.
Het woord „vriend" wordt enkele malen afgekort tot „v." en de naatn. „jezusChristus" tot „J.-C.". Waarin bestaat nu de gelijkenis met de maconnieke
briefstijl ?
Het gebruik puntjes te zetten in zijn handtekening kan Gezelle hebben overgenomen uit de vrijmetselarij, alhoewel de handtekeningmanie niet exclusief
16 FERNAND DE BACKER, La Maconnerie a Courtrai avant ?Installation de la Respectable
Loge l'Amitie en 5906, (Brussel, 1958), p. 15. Tot voor de eerste wereldoorlog noemde de
Kortrijkse bevolking de vrijmetselaars „de beren". Zie ondermeer „Les ours de Courtrai"
in Bulletin Antimaconnique, 3de jaargang, nr. 6, juni 1913, p. 149 e.v.
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maconniek is (vraag dat maar Bens aan de kassabediende van een bank !). De
manier waarop Gezelle vijf puntjes zet is in ieder geval niet maconniek. In zijn
gedicht „Handteeken" licht hij zijn bedoeling nader toe en schrijft hij duidelijk :
„met puntekens, dat bewUst die vijf zoete wonden Christi".
De auteur ontwaardt in Gezelle's handtekening ook sums vier punten of een
cirkel met een punt erin. Ook als wij aannemen dat zij er wel degelijk staan, het
betreft evenmin een maconniek gebruik.
c. Vreugdeuitroep.
De vrijmetselaars applaudisseren een verdienstelijke broeder met een zogenaamde „vreugdebatterij". Deze bestaat uit een reeks handslagen en de herhaling
van een vreugdewoord, dat verschilt van ritus tot ritus. De „Aloude en Aangenomen Schotse Ritus" (stelsel van 33 graden) kent het vreugdewoord „houzzai"
waarvan de auteur ten onrechte meent dat het alleen in voege is bij de „witte"
vrijmetselarij (t.t.z. van de 31ste tot de 33ste graad).
De Blauwvoeterijgilde van Rodenbach kent eveneens een hoezee-kreet, maar
koppelt die niet aan de reeks rituele handslagen van de „vreugdebatterij". Wij
zien bijgevolg geen verband met de vreugdeuitroep gebruikt door de vrijmetselaars
en zijn van mening dat de hoezee-kreet gemeen is aan vele mensen die uiting
aan hun vreugde willen geven.
d. Voorschriften.
De hypothese dat Gezelle en zelfs ook Van Oye tot het „Grootoosten van
Belgie" behoorde, steunt op een enkele „typische maconnieke" uitlating. In 1862
schrijft de leerling aan zijn gewezen meester . „(...) Dieu seul connalt les cceurs
et les reins (...)". Deze zinsnede zou afkomstig zijn uit de oude „geheimgehouden" morele voorschriften van het „Grootoosten van Belgie".
Deze voorschriften werden in 1835 in de Brusselse loge „Les Vrais Amis de
l'Union" opgesteld en met kleine wijzigingen in 1838 overgenomen door ha
„Grootoosten van Belgie" 17 . Zij werden publiek gemaakt als antwoord op het
Herderlijk Schrijven van de Belgische bisschoppen, die de vrijmetselaars van
„imrnoraliteit" en „ongeloof" beschuldigden.
De auteur meent dat de uitdrukking ontleend werd aan een van die oude voorschriften, waarvan de tekst zou luiden : „Ne juge pas legerement les actions des
homes ; ne blame point et lone encore moins c'est au Grand Archtitecte de
?Univers qui sonde les cceurs et les reins a apprêcier son ceuvre." (p. 90). Wij
hebben talrijke uitgaven van deze tot in 1880 ongewijzigde voorschriften ingekeken en nergens vonden wij de zinsnede over hart en nieren. Telkens lazen wij :
„(...) c'est au Grand Architecte de ?Univers qui sonde les cceurs, a apprecier
son ouvrage (...)".
17 De Heer Fernand Borne, sekretaris voor Belgie van de „Correspondence Circle of
Quatuor Coronati Lodge of London", bereidt op dit ogenblik een uitgebreide studie voor
over de oude morele voorschriften.
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De uitdrukking die Van Oye gebruikt komt op diverse plaatsen in de bijbel
voor en verwijst naar niets maconniek.
D. DE „CONFRATERNITY", DR „BLAUWVOETERUGILDEN" EN DE MACONNIEKE ORGANISATIESTRUCTUREN.

De uitdrukking die Van Oye gebruikt komt op diverse plaatsen in de Bijbel 18
nationale „grootmacht" (genaamd „Grootoosten" of „Grootloge"). Deze is
samengesteld uit afgevaardigden van de loges die de „Grootofficieren" verkiezen.
Het gezag in de 19de-eeuwse loges is toevertrouwd aan „Officieren-Dignitarissen". De Achtbare Meester (de Voorzitter), geholpen door twee Opzieners, leidt
de werkzaamheden. Verder zijn er de Redenaar, de Sekretaris, de Onderzoeker,
de Dekker, de Ceremoniemeester, de Voorbereider ,de Schatbewaarder, de Aalmoezenier, de Hofmeester die alien belast zijn met een welomschreven taak.
In de loge werkt men in de drie symbolische graden (Leerling, Gezel, Meester). De vrijmetselaars die eveneens de zogenaamde „hoge" graad wensen te
beoefenen, komen apart in een kapittel bijeen. Niets van deze maconnieke
structuur en titulatuur vinden wij terug bij de groeperingen rond Gezelle.
Over de „Confraternity" schrijft Gezelle duidelijk : „(...) In dit licht gezien
komt het er, dunkt me weinig op aan of ons genootschap al dan niet een naam
heeft, en wij titels en waardigheden verlenen aan ieder van ons. (...)" (p. 32).
Ook de „Blauwvoeterijgilden" vertonen niet de minste gelijkenis met de
vrijmetselarij. Men zal er tevergeefs zoeken naar „gildelingen", „hoofdmannen"
en „keurmanschappen". De auteur brengt de „Middenkamer", een plaats in de
Salomonische Tempel waar de meesters-vrijmetselaars bijeenkomen, in verband
met de „middenraad" die bestaat uit afgevaardigden van de lokale afdelingen
van een gilde (p. 121).
Reeds tijdens de Franse bezetting werd de term „middenbestuur" gebruikt om
het centraal bestuur van een departement aan te duiden. Dat de Blauwvoetflaminganten hun „centrale" raad met de term middenbestuur bedachten is
normaal gezien ze niet van „volksvreemde" woorden hielden. Het maconniek
begrip „Middenkamer" dekt niet de idee van een centraal bestuur. Daarvoor
bestaan de termen „Grootoosten" of „Grootloge".
E. GEZELLE'S ANTI-MACONNIEKE JOURNALISTIEK.

Op p. 98 schrijft de auteur : „(...) in tegenstelling tot zjn katholieke tijdgenoten, zegt Gezelle bitter weinig kwaad van de Loge en van de „Framassons".
Hij doet het maar een enkele maal, namelijk in een brief aan van Oye (...)".
Wij treden deze stelling niet bij en verwijzen naar Gezelle's journalistenproza
in het katholieke strijdblad „'t Jaer 30" in de periode 1864 tot 1867 19 . Ongeveer
18 Ps., VII, 10 ; Jer. XI, 20 ; XVII, 10 ; XX, 12.
19 FR. BAUR, 0.C., pp. 1 - 506.
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een vierde van zijn editorialen bevatten rabiate aanvallen op de maconnerie,
waarvan hij het volgend beeld ophangt. De vrijmetselaars (framassons) worden
dikwijls vermeld samen met het geheim genootschap der „carbonari" (koolbranders) of de vrijdenkersgroepering der „solidairen" (schoeljedairen).
De „framassons" zijn de voortzetters van de jakobijnse traditie der Franse
Revolutie :„Versta wel : De Revolutie of de francmaconnery – want dat is me e'en
en het zelfde – werkt met handen en voeten om al wat goed en waar is te vernielen." 20 en elders schrijft Gezelle : „ (...) die donkere massa van die leelyke
framasons die bezig waren met lets te bereiden dat nog veel slechter was, maar
dat onder den veel schoonderen naam schuilde van vryheid, gelykheid en broederlykheid (...),, 21.
Talrijke artikelen wijdt Gezelle aan de „verborgen invloed" van de vrijmetselarij. „Is het niet waar dat de verborgen invloed niet zoo zeer by de bisschoppen
2"22. „En inderen, by de priestess als by de framasons te zoeken en te vinden is ?"22.
daad, het is zoo : de framasons zyn het die het land meester zyn ; de framasons
zyn het die de wet aan den koning en aan de ministers willen geven, de framasons
zyn het die de volksvertegenwoordigers doen kiezen en hun voorschryven hetgene
zy te doen of te laten hebben." 23.
Rand het thema van het horloge (hor...loge) parodieert Gezelle „de loge".
De Belgische staat wordt vergeleken met een staande klok. De Koning, de
ministers, het parlement en de administratie vormen de onderdelen van het
uurwerk. Het zware horlogegewicht, de vrijmetselarij, windt het uurwerkmechanisme op 24.
De vrijmetselaars behoren tot de linkervleugel 25 naast de „ketters, protestanten,
solidairs, vrijdenkers, miliciens de l'avenir, gebrandmerkte vuilpots, dronkaards,
etc... I) 26. De „framassons" zijn voor de schoolplicht, het officieel onderwijs en
de burgerlijke begrafenis. Zij zijn tegen de katholieke kerk en het katholiek geloof.
Kortom : „Satan (is) zelve framasson en grootmeester" 27.
HUGO DE SCHAMPHELEIRE,

20 Ibidem, p. 88.
21 Ibidem, p. 154.
22 Ibidem, p. 237.
23 Ibidem, p. 235.
24 Ibidem, p. 129.
25 Ibidem, p. 417.
26 Ibidem, p. 18.
27 Ibidem, p. 167.
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BOEKBEOORDELINGEN

Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. Uitgegeven
met inleiding en aantekeningen door DR. G. A. VAN ES. (Klassiek Letterkundig Pantheon 50). B. V. W. J. Thieme & Cie, Zutphen 1973. 187 blz.
f 15.

PIETER LANGENDIJK,

Na Xantippe, De zwetser, Het wederzijds huwelijksbedrog brengt het KLP van
Pieter Langendijk thans Don Quichot op de bruiloft van Kamacho op de markt,
en blijkens het voorbericht molten we binnen afzienbare tijd nog De wiskunstenaars
en Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden verwachten. De redactie van de reeks
werkt daarmee een interessant opzet uit, waarvoor ze van harte gefeliciteerd mag
worden. Want Langendijks blijspelen blijven dan toch maar de speelbaarste en
leesbaarste uit onze klassieke literatuur, zonder de moeilijkheden en problemen
die b.v. het weliswaar veel genialere werk van Bredero biedt.
G. A. van Es heeft bij het stuk een in alle opzichten voortreffelijke inleiding
geschreven, waar we even dieper op willen ingaan. Ze begint met een grondige
analyse, waarbij de bron betrokken wordt, nl. de hoofdstukken 19-21 van het
tweede deel van Cervantes' Don Quote. Langendijk stand voor de taak de stof
za te verwerken dat ze geschikt werd voor een blijspel uit zijn tijd, d.i. een
Frans-classicistisch blijspel in de trant van Moliere, met o.m. eenheid van tijd
en plaats. Hij verlegde bijgevolg de focus van Don Quichot op de bruiloft zelf,
en liet alle episodes uit de bron weg, die de eenheden konden verstoren. Zo lopen
twee motieven in het spel door mekaar, de tekening van Don Quichot en Sanche
Pance eensdeels, de liefdesaffaire rond Quiteria anderdeels. Gezien de epische
armoede van het eerste motief is het tweede het eigenlijke stramien van het spel
geworden, waarin het eerste dan verweven raakt. Wat bij Cervantes bijfiguren
waren, worden bier hoofdfiguren, en Langendijk heeft zijn personages als
Kamacho, Bazilius, Quiteria dan ook a.h.w. opnieuw moeten ontwerpen. Hij
heeft dat met grate kundigheid gedaan, ook al door sommigen van hen vertrouwelingen mee te geven. Maar opdat het stuk Don Quichot en Sanche waardig
zou kunnen opnemen, opdat het dus geen blij-eindende romaneske tragicomedie
zou blijven, maar een echt blijspel worden, heeft Langendijk er ook een aantal
komische figuren van eigen vinding aan toegevoegd : de rijmende schoolmeester
Jochem en de Waalse kok Vetlasoepe. Verder schiep hij tussen Bazilius en
Kamacho een standsverschil en werkte hij de boer boertiger uit. Terecht onderstreept Van Es in zijn analyse, met welk knap vakmanschap de jonge theaterman
zijn spel heeft opgezet, hoe schitterend hij de vele problemen, als die van de
eenheden of het optreden van Don Quichot heeft opgelost. Het stuk wemelt
daarbij van verrassingen, burleske vechtscenes, vermakelijke quiproquo's. VOOr de
toeschouwer er erg in heeft, bevindt hij zich te midden van de gekste verwikkelingen. Het dooreenvlechten van de intriges, juister het doorbreken van de
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hoofdintrige door storende elementen, gebeurt op de handigste wijze. De vraag
rand de realiteit of irrealiteit van Don Quichot geeft aan de comedie een dubbele
bodem, een bijkomende diepte. De figuren, echte toneelpersonages, zijn uitstekend getypeerd.
Toch heeft blijkens de waarderingsgeschiedenis dit stuk van Langendijk heel
wat kritiek geoogst. Die betreft vooral de ontknoping : de „arme" Bazilius blijkt
plotseling een belangrijk hoveling to zijn geworden. Van Es is van oordeel dat
Langendijk hier gewoon een passende oplossing voor zijn slot heeft gevonden :
de bruiloft moest immers doorgaan en iemand moest ze betalen. Het blijft een
kunstgreep, maar ook mij stoort hij niet, in deze aan onwaarschijnlijkheden zo
rijke, ja, op onwaarschijnlijkheden gebouwde comedie. Een tweede punt van
kritiek is gericht tegen de onvoldoende integratie van hoofdintrige en bijmotieyen. Hier is wel een misverstand in het spel. Een stringente eenheid van handeling
wordt immers niet geEist en Van Es acht met reden de verschillende draden
succesrijk tot een structurele eenheid vervlochten. Vroegere critici lieten zich
door de titel misleiden en beschouwden Don Quichot als de hoofdpersoon.
Neen, hij is enkel het vreemde element dat aan dit stuk een heel speciaal cachet
verleent. Ook het hoofdmotief blijft dan Been probleem : dat is wel degelijk de
overwinning van slimheid en lief de op de botte rijkdom.
Van Es verdedigt tenslotte het stuk tegen degenen die het als een klucht
zonder meer willen beschrijven. Ook hier val ik hem bij. Ten eerste noemt
Langendijk het zelf Blyspel, dan is er gedeeltelijk een hogere bezetting die niet
belachelijk gemaakt wordt, en achter Don Quichot gaat zelfs jets vreemd filosofisch schuil. De kluchtige figuren worden nooit plat. Verfijnde geestigheid ontbreekt misschien inderdaad, maar toch is het spel „vol luchtige scherts, vol
kostelijke dwaasheden en satiren op menselijke gebreken tegen de achtergrond
van het verhevene" (blz. 30). Akkoord dan ook met Van Es' conclusie dat dit
stuk op zijn minst een eerste stap is op weg naar Langendijks blijspel, en dat
het een reeel literairhistorisch belang bezit.
De drukgeschiedenis is uitstekend weergegeven, met voortreffelijke beschouwingen over het voorbericht bij de derde druk en de implicaties daarvan.
De tekst zelf volgt druk 7, en is op enkele details vooral van spelling na gelijk
aan die van 1721. Bij het lezen vielen me slechts enkele kleine feiltjes op :
310 Stegen (moet Steven zijn) ; tussen 426 en 427 ontbreekt de aanduiding
Sanche ; het regeltje na de noot bij 1081 moet wegvallen ; 1478 en de erbij
horende noot staan op verschillende bladzijden.
De woordverklaring is zeer goed. Ze werd terecht ruim genomen, gezien deze
editie ook voor schoolgebruik in aanmerking komt. Enkele kleine opmerkingen en
suggesties : 48 Roeland (m.i. moet vooral naar de Orlando Furioso verwezen
worden ; algemeen wordt nogal oppervlakkig heengegaan over de romanfiguren
waarop in het spel gezinspeeld wordt – zie o.m. 234, 284, 286, 420, 512, 868
en ook over de plaatsen uit romans, als in 883 en 892) ; 270 (er mocht op
gewezen warden dat Sanche nog een laatste poging doet am jets van Kamacho
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te bekomen) ; 336 (moet het Frans niet verklaard warden ? Die vraag geldt ook
voor 340, 1257, 1398 en misschien nog enkele plaatsen) ; 411 Gormandeur (hier
speelt zeker een allusie op gourmand mee) ; 433 ligters (van alle verklaringen
voor deze bastaardvloek voel ik het meest voor „Iongen") ; 530 bruien (wet
eerder „foppen, plagen" dan „afranselen") ; 551 (hier begint een monoloog in
very communs) ; 626 gaeuw en kloek (liefst „handig en vindingrijk") ; 642 (de
namen Lope en Quevedo verdienden een minimum aan uitleg) ; 650 (akkoord dat
Jochem de klassiek-mythologische termen vaak absurd gebruikt, zodat uitleg
overbodig is ; toch mag die uitleg soms echt niet ontbreken, als bij 736 of 763) ;
1288 poort („achterste" is natuurlijk mogelijk, zou echter de vlucht van Don
Quichot suggereren ; ik voel dan ook meer voor de betekenis „lichaam", met
platte bijklank).
L. RENS

Pieter van Woensel Amurath-Effendi, Hekim-Bachi, W. J.
Thieme & Cie, Zutphen z.j. (1974). Klassiek Letterkundig Pantheon
nr. 200, 159 pp., ing. f 15,25.

J. J. WESSELO,

In oktober 1960 publiceerde drs. J. J. Wesselo in het tijdschrift Tirade, nr. 150,
een uitvoerig essay over de 18e-eeuwse arts en schrijver Pieter van Woensel
(1747-1808). Bij die gelegenheid stelde hij een boek van zijn hand over
Van Woensel in het vooruitzicht. Ik weet niet in hoeverre de thans te bespreken
bloemlezing bedoeld is als inlossing van die belofte. Wesselo's inleiding komt
grotendeels woordelijk overeen met de tekst uit Tirade. Wat echter diar tot op
zekere hoogte acceptabel was – het vrijwel achterwege laten van documentatie,
de uiterst subjectieve voorstellingswijze pakt nu toch verkeerd uit. Wessel()
blijkt zonder meer een Van Woensel-fan met alle sympathieke en nave gevolgen
vandien. Om met het eerste te beginnen : zijn hernieuwd pleidooi (na o.a.
Busken Huet) voor een zo authentiek schrijver als Van Woensel kenmerkt zich
door een aanstekelijk enthousiasme, ook al dunkt mij de argumentatie (Van
Woensel's „ideeenrijkdom", zijn „hoogst moderne visie" over allerlei sociale
kwesties) geenszins overtuigend. Wesselo's bloemlezing heeft stellig bestaansrecht voor zover zij de lezers in aanraking brengt met moeilijk bereikbare teksten
die dikwijls de moeite waard zijn en tot verdere lektuur prikkelen. Teksten
bovendien die afdoende aantonen dat niet a1 onze 18e-eeuwse auteurs vrome
moralisators zijn.
Wessel° heeft ook met smaak zijn keuze gemaakt uit een oeuvre dat zich,
gezien Van Woensel's neiging om telkens noten bij noten te maken, moeilijk
voor de chirurgische ingrepen van een bloemlezer leent. We vinden hier een
aantal fragmenten uit Van Woensel's satirische almanak De Lantaarn (17921801), uit zijn Rusland beschouwd van 1804 en, niet te vergeten, uit zijn
Aanteekeningen, gehouden op een reize door Turkijen, Natohell, de Krim en
Rusland, in de jaaren 1784-1789 (Haarlem 1791-'95). De interessante vertelstof,

gevoegd bij 's schrijvers vermogen om de dingen scherp waar te nemen, zijn
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kostelijke ironie ook maken de Aanteekeningen tot een hoogtepunt in het proza
van de Nederlandse Verlichting.
Tot zover eigenlijk geen kwaad woord over dit Pantheon-deeltje. Het spijt mij
daarom te moeten zeggen dat de inleiding en vooral de annotaties veel te wensen
overlaten. De verklaring van woorden en zaken in het commentaar is ronduit
dilettantisch, de historische plaatsbepaling in het inleidend essay verraadt een
fundamenteel tekort aan achtergrondskennis van de 18e eeuw.
Wat het filologisch aspekt van de uitgave betreft moet ik volstaan met enkele
voorbeelden van niet of onjuist verklaarde passages. Dan =-- echter (en niet dus,
cf. p. 133 ; op p. 76 ontbrak een annotatie). waar door zij zich mogen geneeren
op p. 129 betekent : waardoor zij de kost kunnen verdienen, en niet : waarop zij
zich kunnen beroemen. Een musico (p. 93) is geen music-hall maar een bordeel
met muziek, hetgeen Van Woensel's vergelijking („Zij zouden 'er in passen, als
een crucifix in een musico") meer kracht bijzet. De emendatie luisterde, lees :
fluisterde is overbodig, omdat luisteren in die tijd het gewone woord is voor ons
fluisteren. Ook de z.g. verbetering wrok en wrevel voeden „= schl. voelen"
mist elke grond, zoals trouwens uit de ongewijzigde versie in de 2e druk van
De Lantaarn t.a.p. reeds blijken kon. De toelichting bij Propaganda : „verbreiding
van het Chr. geloof" (p. 81) zal weinig opheldering verschaffen bij hen die niet
uit andere hoof de al wisten dat het hier om de r.k. Congregatio de Propaganda
Fide, een in 1622 gesticht Vaticaans orgaan voor de missionering gaat. Van
Woensel ligt diverse malen in de clinch met een Duc de Rochefoucault, tegen
wiens stelling als zou elk menselijk handelen door eigenbelang worden ingegeven,
hij met klem protesteert. Wessel°, acht het onzeker welke hertog van Rochefoucault
hier precies bedoeld is, om dan als waarschijnlijke kandidaat Van Woensel's
tij,dgenoot Francois Alexandre Frederic de R. naar voren te schuiven. In werkelijkheid doelt Van Woensel natuurlijk op Francois La Rochefoucauld (16131680), beroemd om zijn Maximes uit 1664, waarin het eigenbelang als enige
drijfveer van menselijk handelen centraal staat. Wie is Habesci (p. 35), Baron
De Tott (p. 47), graaf Ferrieres de Sauve-Bceuf (p. 52), Thomas (p. 142) ?
Zo zou men door kunnen gaan. Toegegeven, Van Woensel maakt het een teksteditor niet gemakkelijk, maar Wessel() weatelt de meeste van die problemen of
op de lezer.
De in de inleiding verschafte bio-bibliografische informatie en de korte
waarderingsgeschiedenis vormen een nuttige introduktie voor de 'general reader'.
Maar is het te veel geeist, wanneer men in plaats van een essayistische divagatie
over het verschijnsel (literaire) randfiguur graag enige documentaire verantwoording van het feitenmateriaal had gezien ? Wat is er van Van Woensel
precies bewaard aan handschriften, brieven, tekeningen, portretten enz. ? Heeft
W. in Oosteuropese bibliotheken of archieven onderzoek ingesteld ? Om Van
WoenseYs reisverhalen naar waarde te schatten zou men ze o.a. met vroegere
werken in dit genre moeten vergelijken. Ik denk nu speciaal aan Cornelis
de Bruyn's Reizen over Moskovie door Persie en Indie (Amsterdam 1711), waar298

voor zeker de snerende opmerking over de vage algemeenheden van oudere
reisverhalen (p. 26) niet opgaat. Het bibliografisch basismateriaal voor een
literair-historisch onderzoek naar Van Woensel's betrekkingen met Rusland is
reeds door Frederik Muller bijeengebracht in zijn onvolprezen (door Wessel()
nergens genoemde) Essai dune bibliographie neerlando-russe (Amsterdam 1859).
Een probleem apart is de ideologische situering en evaluatie van Van Woensel's
geschriften. Is hij de irreligieuze scepticus waarvoor W. hem houdt ? Zelf spreekt
hij ergens van 't gif der religie-haat (p. 85). Volgens W. was Van Woensel „al
lets te verlicht voor de Verlichting". Mij dunkt dat voor het doer van zulke
uitspraken de tijd nog niet gekomen is. Een nauwkeurig comparatistisch bronnenonderzoek zal ons beter in staat stellen om Van Woensel's plaats in de europese
Verlichting te bepalen. Wat Wessel° blijkbaar hoogst origineel vindt, treft men
in talrijke 18e-eeuwse lettres orientales aan, bijv. het hoge prestige van de
islam, van Turkse zeden, haremgebruiken, en zelfs van het oosters despotisme.
W. had hier te rade kunnen gaan bij Franco Venturi's studie over Despotisme
oriental in zijn Europe des Lumieres (Paris-La Haye 1971). Wanneer hij de
ontwikkeling van Van Woensel's verlicht empirisme had willen nagaan, had hij
ook stellig aandacht moeten schenken aan diens verhandeling De Konst van
W/aarnemen uit 1772. Het medisch-natuurwetenschappelijk, proefondervindelijk
onderzoek vormt immers een methodische basis voor het verlichte denken van
die tijd.
Tenslotte mag een interessant aspect van deze bloemlezing niet onvermeld
blijven. Van Woensel was een begaafd tekenaar die zelf zijn Lantaarn met
vermakelijke caricaturen illustreerde. Wesselo heeft terecht daarvan enige staaltj es
in zijn anthologie overgenomen.
Nijmegen, april 1974

P. J. BUT JNSTERS

De briefwisseling tussen P. N. van Eyck en Aart van der Leeuw, uitgegeven,
ingeleid en van aantekeningen voorzien door PIET DELEN, 's-Gravenhage,
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1973 (Achter
het boek, elf de jaargang, of levering 1-3), 235 blz.
Uit de omvangrijke, misschien wel ontzaglijk grote correspondentie die P. N.
van Eyck met literaire tijdgenoten gevoerd heeft, lichtte A. P. Verburg in 1968
het dossier Marsman (Achter het boek, 3e jaargang, afl. 2 en 3). Piet Delen
heeft nu voor dezelfde reeks het dossier Aart van der Leeuw opengedaan. Opnieuw
een vrijwel uitsluitend literaire briefwisseling, waarin we werkelijk `achter het
boek' kunnen lezen. Daar moet dan wel meteen aan toegevoegd worden, dat er
nog iets meer is. De stijl van de correspondenten is namelijk in dit geval weer
zo, dat hun met elkaar geconfronteerde brieven ook afgezien van de documentaire
waarde een uiterst boeiend boek opleveren.
Het nieuwe boek-achter-het-boek is vollediger dan het vorige, waarin ten
gevolge van Marmans `opruimingsziekte' nogal wat stukken ontbraken. Delen
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rekent uit dat van de 78 brieven, briefkaarten en kaartjes die Van Eyck en Van der
Leeuw elkaar gestuurd hebben niet meer zoek is geraakt dan vier briefkaarten.
Zoals in het geval Marsman is het de jongere die de oudere `opzoeke, maar
dit keer is de jongere Van Eyck, en hij is minder jang. Ofschaon hij literair
dicht bij Van der Leeuw staat (ze bewonderen beiden Verwey en hebben beiden
aan De beweging meegewerkt), ziet het er aanvankelijk niet naar uit dat er veel
kans op schriftelijk verkeer in zit. Het vriendelijke dankwoord dat Van Eyck in
november 1917 van Van der Leeuw krijgt nadat hij hem zijn pas verschenen
Gedichten heeft toegezonden, heeft niets van het begin van een echte correspondentie het behoort veeleer tot het soort antwoorden waardoor verder schrijven
psychologisch wordt bemoeilijkt. In de loop van het volgende jaar leren ze elkaar
persoonlijk kennen maar in 1919 vertrekt Van Eyck naar Londen als correspondent van de NRCt. Eerst in januari 1922 zoekt hij van daaruit opnieuw contact.
Hij schrijft Van der Leeuw een brief zoals ieder auteur er een keer een moet
wensen te ontvangen : „Gister las ik 'De Mythe van een Jeugd', en ik moet je
even schrijven, hoe mooi ik het vind" (blz. 17). Van der Leeuw, die elders
maar weinig waardering voor het boekje heeft ondervonden, schrijft ontroerd
terug aan zijn „makker uit den tijd van de Beweging" (blz. 18).
Toch duurt het nog tot 1925 eer een geregelde correspondentie op gang komt,
nu op initiatief van Van der Leeuw. Het briefverkeer zal slechts door diens dood
in 1931 warden afgebroken.
Zat de correspondentie Van Eyck-Marsman vol spanningen, tussen Van Eyck
en Van der Leeuw zijn er op zijn hoogst meningsverschillen, geen conflicten.
Dat blijkt al dadelijk uit de brieven die gewisseld zijn in de tijd dat Van Eyck
zijn kroniek Nederlandsche poezie' hield in De gids (januari 1924 - september
1925), en het zal zo blijven tot het einde, als Van Eyck zijn eigen tijdschrift
Leiding heeft waarvan we hier het ontstaan en het moeilijke bestaan voor een
deel meemaken (1929 e.v.). Van Eycks opvattingen over literatuur, waarmee
hij zich tegen de (voor hem in Nijhoff en Roland Hoist belichaamde) tijdsgeest
afzet, vinden in Van der Leeuw een fervent medestander. Ook als Van Eyck in
conflict komt met de redactie van De gids die hem de bons geeft als poeziecriticus, blijkt Van der Leeuw hem onvoorwaardelijk trouw.
Zeer opvallend in deze hele situatie is dat Van der Leeuw, die zichzelf kritische
aanleg en strijdvaardigheid ontzegt, doorlopend absoluter is in zijn afwijzing dan
Van Eyck, die verzet tegen een richting weet te verbinden met waardering voor
individuele kwaliteit. Ook als het am persoonlijke animositeit tegen literaire
vrienden (b.v. tegen J. C. Bloem) gaat, is Van der Leeuw minder geschakeerd
in zijn oordeel dan Van Eyck. In deze brieven blijkt overigens duidelijk, dat het
oordeel over een richting in de literatuur moeilijk los te maken is van de verhouding tot personen. Er komen nogal wat onaardige uitlatingen over tijdgenoten
in voor, waarvan het minste dat gezegd kan warden is dat ze vast niet met het
oog op publikatie zijn neergeschreven.
De brieven uit de tijd dat Van Eyck aan De gids meewerkte en, later, uit de
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periode van Leiding ontlenen hun belang onder meer aan het fejt dat ze ons
beter dan enige tot nu toe gepubliceerde tekst achter de schermen van zijn
kritische werkzaamheid laten kijken. We maken bijna aan den lijve de zware,
onverpoosde arbeid mee die aan zijn kronieken voorafgegaan is. Een paar
grate inspanning. Voor ik tot
citaten : „Dat werk van De Gids kost mij
schrijven kom, heb ik het te bespreken werk zoo vaak gelezen, dat ik het van
buiten ken en ik kan ook niet beginnen voor ik de heele bouw van mijn stuk
klaar heb" (blz. 24, brief 24.3.25). „Ik lees, tot ik het gevoel krijg, dat ik het
centrum van de gelezen kunstenaar zie. Dat duurt soms heel, heel lang, en kost
mij eindelooze herlezingen, en zeer veel geduld. Meen ik dat centrum te zien,
dan begint de lezing eerst goed" (blz. 179, brief 26.5.30).
Belangrijk is deze correspondentie inmiddels ook om wat ze aan gegevens bevat
over het creatieve werk van beide schrijvers, die elkaars produktie met aandacht
volgden. Voor zover het Van der Leeuw betreft is van die gegevens al voor een
deel gebruik gemaakt in de dissertatie van Hulsker, die inzage van de brieven
heeft gehad. Maar het is vanzelfsprekend interessanter, een en ander in zijn eigen
bedding terug te vinden, met de reacties van Van Eyck. (Bij deze zien we
bovendien geleidelijk de voorbereidende meditatie op gang komen die – maar
dan eerst na de dood van zijn vriend zal uitmonden in zijn grate kroniek over
Aart van der Leeuws ontwikkelingsgang, Leiding, juli en september 1931). Een
van de mooiste mom,enten in het briefverkeer voor de lezer een adempauze in
de literaire strijd – is Van der Leeuws verrukking bij het lezen van Thomas
Traherne, waartoe zijn vriend hem gebracht had (brieven van 20.11.25 en
12.12.25). Ook over Van Eycks eigen creatieve werk – al komt dat minder vaak
ter sprake dan zijn kritieken bevat de correspondentie vele gegevens, die daarenboven voor de meeste lezers nieuw zullen zijn. Ik denk hier vooral aan de
passages waarin Van Eyck het heeft over het ontstaan van zijn bundel Voorbereiding (brieven van 24.3.25 e.v.).
De uitgave was bij Piet Delen in goede handen. Hij heeft de brieven voorzien
van een inleiding en bindteksten waarin niets belangrijks ontbreekt. Bijzonder
welkom zijn de bijlagen : twee versies van de passages die Dirk Coster aan
Van der Leeuw gewijd heeft in onderscheiden drukken van zijn Nieuwe geluiden,
en voorts een paar brieven van Van Eyck aan Bloem en Coster en vice versa
n.a.v. het conflict met de Gidsredactie.
De transscriptie is diplomatisch, met behoud van `onjuiste spellingen'. Delen
gaat zover dat hij over Van Eycks getypte brieven meedeelt : leestekens
typte Van Eyck zonder extra spatie verder. In de transskriptie is de spatie wel
aangebracht' (blz. 46, noot 112). Intussen blijft aan de diplomatische weergave
met de `fouten' het eeuwige bezwaar verbonden, dat de lezer nooit met zekerheid
kan weten of het tOch niet om een drukfout gaat. Zijn fouten als op blz. 22
`meeer' (meer), op blz. 33 `onverbetelijken' (onverbeterlijke), op blz. 178 'nog
een' (nog eens) en `voordeeling' (voordeelig) en zovele andere aan de schrijvers,
aan de editeur, aan de zetter of aan de corrector te wijten ? Alleen al de
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mogelijkheid van drukfouten – de nachtmerrie van iedere tekstbezorger maakt
het getrouw transscriberen problematisch.
Bij `spelfouten die misverstand kunnen veroorzaken' en bij `verkeerd geschreven
eigennamen' (biz. 9) geeft Delen de juiste vorm tussen vierkante haken. Bij
nader toezien blijkt de lezer weinig aan die regel te hebben. Hij krijgt b.v. op
biz. 37 de correctie `pretensie [lees : pretentie)' en op biz. 203 `autotje' [lees :
autootje)', al is het niet erg duidelijk wat hier het mogelijke misverstand kan
zijn. Daarentegen worden belangrijker correcties als `ik, mijn [lees : zijn)
mindre' op biz. 25 of `een klein boekje, als Inzicht [lees : InkeerT op biz. 28
niet aangebracht. Verbeterd wordt b.v. ook 'alien' in `alle' (van verzen gezegd,
biz. 36, terwijl Delen in zijn eigen tekst, biz. 15, spreekt over gedichten `waarvan
velen hem bekend blijken te zijn'), maar niet gecorrigeerd worden 'der jongeren
Franschen' (biz. 44), `uit elken bloem' (biz. 78), 'in den lijn' (biz. 81) enz. Ook
wat de eigennamen betreft weten we niet goed waar we aan toe zijn. Henri
de Regnier krijgt (meestal) zijn zoekgeraakte 'accent aigu' terug, maar Gerretson
moet zich, zoals in de briefwisseling Van Eyck-Marsman, herhaaldelijk zonder
terechtwijzing Gerritson laten noemen. Ik vermeld die details niet bij wijze van
verwijt aan de editeur, die ook maar een mens is, maar als bescheiden bijdrage tot
de fenomenologie van de diplomatische tekstuitgave.
Van de 517 voetnoten zijn er een klein aantal die te maken hebben met tekstkritiek. In zijn verantwoording deelt P. Delen mee, dat hij zich op dat punt tot
een kleine keuze heeft moeten beperken, en dat hij het volledige tekstkritische
apparaat in het letterkundig museum gedeponeerd heeft. Voor het overige, dat
is voor het grootste deel, zijn de noten gewijd aan de gebruikelijke toelichting bij
de tekst. De vraag wat toegelicht moet worden heeft Delen doorgaans bevredigend
weten te beantwoorden (al kan men erover blijven twisten of het nodig is, de
lezer van een boek als dit uit te leggen wie HOlderlin was en of het, als dat
nodig blijkt, dan ook geen zin zou hebben hem duidelijk te maken wie Agathon,
Sokrates en Alkibiades waren, of Griekse en Latijnse citaten van vertalingen te
voorzien). De toelichting zelf munt uit door betrouwbaarheid en zorgvuldigheid.
Ik laat hier volledigheidshalve mijn bedenkingen volgen.
In noot 86 wordt een passus uit de verantwoording van Van Eycks Verzameld
werk weliswaar met verwijzing naar de bron maar zonder aanhalingstekens letterlijk overgenomen.
In noot 221 wordt van twee gedichten van Van Eyck (`De sterren, al schrille
vonken' en Ten kind van licht te zijn, o, dit te weten') gezegd dat ze `opgenomen
(zijn) in de tweede druk van Inkeer (1927), maar niet in het VW'. De juiste
toedracht is, dat Van Eyck die twee gedichtjes uit de tweede druk van Inkeer
overgenomen heeft in de verruimde uitgave van Herwaarts (1949), waar hij ze
van opschriften (`Dronkenschap' resp. 'Het oordeel') heeft voorzien. In dat
nieuwe verband en met die opschriften staan ze in Verzameld werk II, biz. 75
en 76.
In noot 259 komt de editeur, na vruchteloos zoeken in het Repertorium hym302

nologicum van Chevalier, tot het vermoeden dat Delectasti' in de laatste regel
van het slotgedicht van Voorbereiding `mogelijk een aanduiding van Ps. 91, 5'
is. Hij had die veronderstelling, zonder al die moeite, bevestigd kunnen vinden
in een aantekening van Van Eyck zelf, die voor het eerst in het Verzameld werk
(II, blz. 197) is opgenomen.
Noot 292 bevat een citaat in het Grieks uit de Philebos. Anders dan hij b.v.
in noot 369 met teksten van Pindaros doet, laat de editeur een vertaling volgen.
Hij ontleent die aan Xavier de Win. Zou het, nu het toch om een brief van
Van Eyck gaat, niet meer voor de hand hebben gelegen diens eigen vertaling
(Uren met Platoon blz. 86) over te nemen ?
In een brief van 6 september 1930 brengt Van Eyck aan de Van der Leeuws,
die Londen willen bezoeken, de raad van Mevrouw Verwey over, de 'Wallace
Collection' niet over te slaan. Delen identificeert die in noot 460 als de zobtogische verzameling van A. R. Wallace in het British Museum. Ik vraag me of of
hij het niet te ver is gaan zoeken. Wie het over de Wallace Collection zonder
meer heeft, denkt toch allereerst, en Mevrouw Verwey zal dat ook wel gedaan
hebben, aan de rijke verzameling schilderijen, sculpturen, meubilair, porcelein
en ander antiek, die onder die benaming bekend staat en ondergebracht is in
Hertfort House aan Manchester Square.
De uitgave is oordeelkundig geillustreerd, onder meer met fotocopieen van
brieven en gedichten, die de schrijvers nog naderbij brengen.
C. BITTREMIEUX

De Ontwikkeling van de Term „romantisch" en zijn
varianten in Nederland tot 1840, VIII ± 496 pag., Van Gorcum, Assen,
1973, f 90,00.

DR. W. VAN DEN BERG,

Met dit lijvige boek heeft schr. zich tot doel gesteld voor het Nederlandse taalgebied een leemte aan te vullen, nl. het schetsen van de evolutie van de term
„romantisch" en zijn voorafgaande varianten in de Nederlandse literatuur. De
rechtvaardiging voor het ondernemen van deze studie ligt in het feit dat zulke
werken bestaan voor de meeste andere Europese literaturen, eveneens in het feit
dat theoretics als R. Wellek en Lovejoy, in hun geschriften over de romantiek,
het ontbreken hiervan voor de „kleinere" literaturen betreurden. Daarbij komt
dat F. Baldensperger, in zijn Tableau synoptique de 1650 a 1810, een zeer onvolledig en dus misleidend beeld gaf van de evolutie van genoemde term in
Nederland.
Het ging er deels om te weten te komen, wanneer en onder welke vorm de
term in de Nederlandse taal geintroduceerd werd, hoeveel varianten er geweest
zijn, en wanneer die gebruikt werden. Het eigenlijke opzet was echter, uitgaande
van de vaststelling dat de term „romantisch" (romantique, romantic, enz.)
destijds, – en wellicht thans nog, – aan semantische veelzijdigheid leed, te onderzoeken welke betekenissen het kameleontische woord tegelijk en/of in de tijd
heeft gedragen. Dat bij zulk betekenisonderzoek de contexten, waarin de term
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aangetroffen wordt, belangrijk zijn, kan niet tegengespraken warden. Wegens
de aard van zijn studie opteerde schr. ervoor, de lezer zijn materiaal in extenso
onder de vorm van vaak uitvoerige citaten voor te leggen. Het werd een werk
dat zeer belangrijk is voor de specialist of de geInteresseerde lezer, die er niet
tegenop ziet zijn vrije uren te verdoen met het lezen van passages uit veelal
vergeten, of interesseloos geworden werken. Dit is een grote handicap in een
tijd waarin men ervoor terugdeinst een meesterwerk te lezen, omdat het meer dan
vijfhonderd bladzijden telt. Ook verliest deze overigens indrukwekkende en
verdienstelijke analyse hierdoor aan overzichtelijkheid. Al wordt dit laatste
gebrek weer enigszins gecorrigeerd door de condusie, of samenvatting, waarmee
schr. ieder hoofdstuk afsluit. Dit op zijn beurt doet in de gehaaste lezer de
neiging ontstaan, slechts hier en daar een citaat en wat commentaar te lezen,
am zo vlugger bij de samenvattende conclusie te belanden.
In wat men het eerste inleidende deel zou kunnen noemen geeft schr. een
panorama van de lotgevallen van bewust adjectief in de grote buurliteraturen
de Engelse, de Franse, de Duitse. We krijgen eerst een „pre-literairhistorische
fase". d.w.z. de periode waarin het adjectief „nog een zekere relatie met het
substantief roman onderhield". Volgt de „literairhistorische fa.se", of de periode
waarin „romantisch" gebruikt wordt als vakterm in het jargon van de theoretici,
critici en historici. Hetzelfde schema vindt men terug in het tweede deel, wanneer
het over de betekenisevolutie van de term „romantisch" in Nederland gaat.
Wat betreft de literaire carriere van het woord in het buitenland, blijkt dat de
eerste „impulsen" in Engeland zijn ontstaan, nl. in de 18de eeuw, toen het
woord gebruikt werd als synoniem voor gothic. Chronologisch volgt daarop de
Duitse theorievorming, die de tegenstelling romantisch-klassiek/dassicistisch introduceert. De Duitse zienswijze werd in Engeland nogal ironisch van de hand
gewezen : ofschoon de literaire concepties en de literaire smaak hier evolueerden,
kwam het nooit tot een verbeten literaire strijd tussen twee contemporaine
literaire scholen, zoals in Frankrijk.
Voor Nederland dist schr. ons eerst honderddrieEnzestig citaten uit woord.enboeken voor hij merkt daarbij ap, dat het er meer zouden kunnen geweest zijn.
Hierop volgt een hoofdstuk citaten uit de „pre-literairhistorische fase". Aldus
blijkt, dat het woord „roman", eveneens het adjectief „romantisch" en zijn
nevenvormen (romansch, romanesk, romantike), betrekkelijk laat in het Nederlands taalgebied hun intrede deden, zo dat er, voor 1800, niet van een literairhistorisch gebruik in Nederland kan gesproken worden.
Na 1800 komen de buitenlandse concepties overwaaien. Schr. bestudeert de
reacties hierop uitvoerig : het is in deze bespreking niet mogelijk hierop in te
gaan. In het kort weze gezegd, dat het onthaal van de nieuwe idee'en op literair
gebied over het algemeen eerder koel was, in zulke mate dat, wanneer zich bij
uitzondering het tegenovergestelde voordoet, schr. de veelzeggende uitdrukking
„onnederlands enthousiasme" gebruikt (p. 469).
Overzichtelijke eindcommentaar treft men aan in het Besluit, dat op zijn beurt
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eindigt met de constatatie, dat met dit alles nog geen woord gezegd is over wat
er ta 1840 met de term „romantisch" gebeurd is, en de latere „caprioles van
het adjectief" nog in kaart moeten gebracht worden.
Van dit Besluit wordt ook een Engelse versie ten beste gegeven, hetgeen de
vraag wekt of het wel onontbeerlijk was, de autochtone lezer te overstelpen met
honderden citaten en bijgaande commentaar, als deze een vertaling niet waard
wordt geacht.
J. GOFFARD

Das Bildgedicht in Europa. Zur Theorie und Geschichte
einer literarischen Gattung, Paderborn, Ferdinand SchOningh, (1973),
235 blz., 38 DM.

GISBERT KRANZ,

Bij een eerste kennismaking met een dergelijk boek gaat de neerlandicus, al dan
niet behept met een minderwaardigheidscomplex, haast onwillekeurig en mede
op grand van vele onprettige ervaringen, die hem in zulke studies zelden worden
onthouden, op zoek naar het aandeel dat de auteur ervan aan de Nederlandse
literatuur heeft willen (of kunnen) geven. Op het eerste gezicht – dat deze
restriktie vrij welwillend is, mag blijken uit het verder verloop van deze bespreking –, hoeft hij zich in dit geval niet te beklagen. Daartoe hebben blijkens een
dankwoord (blz. 17-18) 's schrijvers zegsmannen, waaronder J. Becker, G.
Hermanowski, H. Thiery en Lucebert himself, beslist bijgedragen. De storende
zetfouten in een tot de auteur gerichte brief van deze laatste (geciteerd op blz.
164) zullen wij maar vergeten : de slordige wijze waarop de buitenlandse literatuuronderzoekers met de spelling van onze taal omspringen is een dagelijks leed.
Haar aanklagen ervaren wij, die toch al zo verheugd zijn als in een vreemde studie
aan onze literatuur wat aandacht wordt besteed, terecht of niet terecht als onwellevend. Bepaald ontgoocheld wordt de lezer echter, als hij er onderstaande
verzen van Vondel
Men broght, Coen lust en kunst in 't renperck t'zaemen liepen,
De schaduwe en het licht op doeken en panneel

als volgt in het Duits vertaald ziet
Man braucht, damit die Kunst sich mit der Lust kann gatten,
Auf Leinwand und auf Tafeln den Schatten und das Licht (blz. 75-76).

Het gaat om de aanvang van het tweede gedicht Op een slaepende Venus, geschilderd door Filips Koning (W.B., X, 630). Zulke vertaling verontschuldigen
zou op zijn beurt onwellevend zijn. Zij verleent aan Vondels woorden bovendien
een vals theoretisch impakt – een pleidooi voor het clair-obscur –. dat ons tegenover een studie die zich aanmeldt als een bijdrage zur Theorie und Geschichte
einer literarischen Gattung zeer wantrouwig moet stemmen. Men zou over deze
ambitieuze ondertitel overigens nog lang kunnen plukharen : mag het Bildgedicht,
d.i. een gedicht waarvan het thema een werk is uit de beeldende kunsten, als
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een literair genre worden beschouwd ? Is de taxering genre gewettigd als zij
alleen steunt op de aard van de behandelde stof ? Kategorieen als Skulpturgedicht, Graphikgedicht, Gemãldegedicht zijn duidelijk genologisch onverantwoord omdat zij steunen op extra-literaire criteria, terwijl literaire specifikaties
als Skulptursonnet, Graphikballade en Gemiildeepigramm de vaagheid van het
algemeen genrebegrip Bildgedicht even duidelijk onderstrepen. Deze vaagheid
stelt op haar beurt de zinvolheid van een theorievorming in vraag en vervalt de
Geschichte niet tot levenloze kroniekschrijverij als ze niet door de al dan niet
latente imperatieven van een model, i.c. het „genre" wordt geleid ? Hoe vager
het model, des te zinlozer de geschiedschrijving ervan. Men keurt evenwel geen
boek goed of of op louter theoretjsche gronden en we ,nemen ons voor in
volgzame openheid na te gaan wat de auteur met de Theorie en Geschichte van
zijn Bildgedicht heeft aangevangen.
Het boek van Kranz is een hybridisch werkstuk. Het bestaat voor meer dan de
helft uit registers (blz. 121-235) : een lijst van auteurs van Bildgedichten, met
de werken die zij hebben behandeld en de vindplaats van de teksten, benevens
nog een register op de beeldende kunstenaars die een Bildgedicht hebben
geinspireerd. Goudaders liggen nu vrijwel altijd onder de aardkorst verscholen,
maar een respektabele onderneming van dergelijke omvang, die ieder die belang
stelt in het genre ( ?) een pak bibliografisch delfwerk kan besparen, diende
beslist in de titel van het boek te worden gehonoreerd. Kranz geeft de vindplaats
van 4280 Bildgedichten waarvan 1282 uit de twintigste eeuw. Dat hij ver van
volledig is – bloemlezingen zonder Bildgedichten zijn bvb. in onze eeuw rariora –,
kunnen we hem niet kwalijk nemen. Het mag hem bovendien als een verdienste
worden aangerekend dat hij zich Europees heeft opgesteld. Van een opname van
de Amerikaanse iconic poetry heeft hij, o.i. ten onrechte, afgezien. Wij betreuren
dit niet omdat we op deze wijze bvb. W. C. Williams Pictures from Breughel
(1962) moeten missen, maar omdat de stof der beeldgedichten, vooral in de
Verenigde Staten, overwegend Europees is. Kranz legt in zijn boek trouwens
sterk de klemtoon op de rol van het Bildgedicht in het delikate proces van de
wechselseitige Erhellung der Kiinste ; het richt zich derwijze ook tot de kunsthistorici, die uiteraard in alle interpretaties van de Europese beeldende kunsten
belang zullen stellen. Dat een Amerikaan als E. Pound in het theoretisch gedeelte
toch aan het woord wordt gelaten, is een van de talrijke inconsequenties waarvan
dit boek als een soort bloemlezing is.
Wat de Nederlandse literatuur betreft is Kranz blijkbaar in het wilde weg te
werk gegaan. Van Achterberg vermeldt hij enkel het vers op de 17e-eeuwse
natuurschilder Hercules Seghers. Hij haalt die tekst, waarvan hij het vers wij zijn
zonder beginsel als motto voor zijn verward boek had kunnen kiezen, uit het
bijzonder Pen en Peneel-nummer van Critisch Bulletin (1947). De andere Achterbergteksten uit dit nummer o.m. over Toorop en Willink, vermeldt hij eigenaardig genoeg niet. Blijkens zijn bibliografie moet hij ze evenwel gezien hebben.
Toch rekent hij op blz. 123 Achterberg tot de dichters die niet door de moderne,
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d.i. twintigste-eeuwse schilderkunst werden geinspireerd. Lucebert leerde Kranz
wellicht kennen in enkele Duitse publikaties over deze dichter (H. Herssenbiittel
en L. Kunt). Die andere grote vijftiger, Hugo Claus, kent hij niet en over de
talrijke Bildgedichten uit onze recente literatuur (zie bvb. het Yang-nummer
over Poezie en Beeldende Kunst, 1974, 53-54) weet hij al evenmin iets te vertellen. Op dergelijke toevallig verworven informatie bouwt men geen beweringen
als „Die Niederlander sind mit nur 8 Bildgedichten auf moderne Kunst vertreten : von Lucebert, Verwey und Wauters" (blz. 103). Ter informatie geven
wij de lijst van de door Kranz vermelde Nederlandse en Vlaamse auteurs :
G. Achterberg, G. Brandt, G. Burssens, J. Cats, H. Dullaert, L. de Heere, P. C.
Hooft, C. Huygens, K. Jonckheere, R. C. van Kerckhove, Lucebert, Willem
de Merode, A. Moonen, M. Nijhoff, J. van Nijlen, P. van Ostaijen, J. Oudaen,
H. C. Poot, J. van der Goes, A. Verwey, S. Vestdijk, Jan Veth, J. van den Vondel,
Ian Vos, M. Wauters en A. Westerlinck. Gekursiveerd zijn de namen die Kranz
naar zijn zeggen in Duitse studies en bloemlezingen heeft leren kennen. Dit is
wellicht ook voor andere het geval. De lijst is zelfs ,niet representatief, van veel
dichters worden een aantal Bildgedichten vergeten en last but not least wordt
Karel Jonckheere elders in het bock een franstalig Belgisch dichter genoemd
(blz. 104). Wie veel worth vertaald moet de tol aan de roem betalen. Voeg
daarbij dat een groot gedeelte van de beoogde gedichten niet eens Bildgedichten
zijn en het zal duidelijk worden dat de vreugde om het aandeel van de Nederlandse literatuur in deze studie wel van heel korte duur moet zijn.
Met onze laatste opwerping komen we terecht bij Kranz' bepaling van het
Bildgedicht. Het theoretisch gedeelte van het boek wordt voorafgegaan door
een terminologische Kliirung und Abgrenzung, waarin de auteur het Bildgedicht
tegenover verwante dichtsoorten poogt of te grenzen. Deze bepaling Mgt
evenwel voorbeeldig vaag. Zoals Rosenfeld in zijn Das deutsche Bildgedicht
(1935, 1967) beschouwt Kranz, zoals gezegd is, het Bildgedicht als een gedicht
waarvan het thema een werk is uit de beeldende kunst. Werk kan hier orok als
een geheel (oeuvre, Gesamtwerk) warden verstaan (cfr. de kategorie Kumulatives
Bildgedicht ; vb. : Achterbergs Hercules Seghers). Uiteraard lijkt het ons onmogelijk met zulke vage criteria scherpe grenzen te trekken met welomschreven genres
als emblema, figuratieve en konkrete poèzie etc., dichtsoorten die immers theoretisch ook Bildgedichten kunnen zijn. De wijze waarop de auteur binnen deze
groep aan zijn Bildgedicht een genologisch statuut toekent, roept legioenen bezwaren op. Wie wil afgrenzen, meet weten wat hij begrenst. Bij Kranz is zulks
niet het geval. Wij geven slechts twee voorbeelden. Uit zijn notie Bildgedicht
moet hij een verwant, maar torch volkomen ander genre als het embleemgedicht
loshaken. Vanuit zijn omschrijving van een Bildgedicht is dat niet zo eenvoudig :
ook het embleemgedicht sluit aan bij een werk uit de beeldende kunsten. Dat
brengt schrijver evenwel niet tot het inzicht dat zijn omschrijving te vaag is,
maar voert hem tot de in haar oppervlakkigheid ergerlijke vaststelling dat in het
embleem de afbeelding achteraf komt en de facto van de tekst afhankelijk is.
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Is deze vaststelling voor vele embleemboeken historisch juist, zij getuigt van
grate onwetendheid over de specifieke eigenheid van het emblematisch genre.
Daarvan heeft Kranz voorwaar geen kaas gegeten. Al is ze, weer eens, uiterst
slordig aangehaald, de bibliografie die hij over de embleemliteratuur opgeeft
is vrij goed gestoffeerd. Gelezen heeft hij ze blijkbaar niet. In het embleem
krijgt de prent in de tekst een nieuwe betekenis, waarbij zij voor de lezer een
ideelle Prioritiit bezit. Bij de lektuur van een, embleem primeert de plaat altijd.
Het onderscheid met het Bildgedicht zit in de relatie prent (iev. kunstwerk)
tekst, niet in de historische prioriteit. Kranz is trouwens zo logisch, in de lijn
van zijn omschrijving, embleemboeken waarvan de prenten de facto aan de tekst
zijn voorafgegaan als Bildgedichten in zijn register op te nemen. Op deze wijze
zijn althans Vondels embleembundels daarin geraakt. Dat is nonsens. Een
tweede voorbeeld. Vele van de door Kranz opgegeven oude Nederlandse Bildgedichten zijn portretbijschriften. Ook hier diende een nauwkeuriger schifting
van het materiaal te worden doorgevoerd. Wij menen dat portretten, althans
voor de uitvinding van de fotografie, voor de dichters niet in eerste instantie
als kunstwerk aanleiding waren tot dichten, maar wel de op die portretten
voorgestelde personen. De meeste portretbijschriften behoren tot het genre van
het (heraische) lofdicht. M.a.w. in Kranz' werkbepaling van het Bildgedicht
mist men ook maar enige uitspraak over de aard van de relatie die dergelijke
teksten met het kunstwerk verbindt. De auteur poogt zulks te ondervangen in
een niet onverdienstelijke Typologie des Bildgedichts (blz. 66-78), die eveneens
aan kritiek onderhevig kan zijn (cfr. infra). Ware het, tegenover de verwante
genres, niet eerlijker en eenvoudiger geweest het domein van het Bildgedicht te
beperken tot teksten die expliciet een kunstwerk als thema hebben en dat kunstwerk ook als kunstwerk willen benaderen en by. niet als gewone res significans
die in de tekst een nieuwe significatio krijgt, zaals in de emblematiek het geval
is ? Op deze wijze zouden embleemboeken, laudatorische portretbijschriften en
teksten uit de devotieprentliteratuur uit Kranz' indrukwekkend register zijn
weggebleven.
Wat dekken nu in deze studie de woorden Theorie en Geschichte ? Dat dichters
benevens zoveel andere dingen schilderijen en beeldhouwwerken hebben beschreyen, schept op zichzelf geen erikel theoretisch probleem. Kranz betrekt hierbij
evenwel de pictura ut poesis-theorie en de problematiek van de wechselseitige
Erhellung der Kfinste. Dit is zijn goed recht. Vele om niet te zeggen alle oude
Bildgedichten zijn opgevat als sprekende schilderijen, terwijl de Erhellung menig
beoefenaar van het genre ( ?) voor ogen stand. Dat zijn historisch verifieerbare
gegevens : beide theorieen hebben de Bilddichtung niet alleen belnyloed, maar
voor lange tijd gekonstitueerd. Deze neerslag op de praktijk komt bij Kranz
evenwel onvoldoende tot zijn recht. De bewuste bladzijden (19-52) blijven te
veel een 'outer overzicht van de theorieen over de verhouding der kunsten.
De rol van het Bildgedicht in deze theorievorming gaat hij na in een aantal
underling vrij heterogene teksten van Marino, Lessing, Moritz, Schlegel en de
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bekende kunsthistoricus Lazeler. Hierbij passen twee kleine opmerkingen. Een
gedeelte van de recente literatuur over het onderwerp wordt ofwel tot een 'outer
informatieve voetnoot verwezen (bvb. E. Souriau's belangrijke La Correspondance
des Arts, Parijs, 1969) ofwel onvermeld gelaten. Zo missen we op de blz. 36 e.v.,
die handelen over de vaststelbaarheid van de verwantschap der kunsten, het
belangrijk struktuurbegrip van de ductus dat Mario Praz in zijn Mnemosyne
(1967) zo briljant heeft uiteengezet. Minder geslaagd vind ik de wijze waarop
Kranz op de door hem beschreven theorieen meent kritiek te moeten uitoefenen.
Hij doet dat vanuit de opvatting dat in het Bildgedicht een of andere Erhellung
tot stand moet komen. Is het niet al te gemakkelijk en bovendien een historische
onrechtvaardigheid om op deze manner Marino met zijn Galeria van subjektivisme
te beschuldigen (blz. 43, 46) ?
Na dit historisch overzicht, dat overigens interessante uitzichten biedt, zet
Kranz zijn eigen theorie van het Bildgedicht op het getouw (blz. 53-85). Hij
breekt er met de theoretische kontekst (die der Erhellung), waarin deze teksten
zo lang werden gesitueerd en neemt vrij plotseling een sociologisch en psychalogisch standpunt in. In een zin als „Das Bildgedicht vermittelt zwischen Kunstwerk und Gesellschaft und iibt damit eine soziale Funktion aus" blijft de Erhellungstheorie overigens nog duidelijk naklinken (blz. 53). Deze socio-psychologische benadering doet nieuw aan voor deze stof, maar is zeer schraal uitgewerkt.
Het is klaar dat het Bildgedicht een dankbare kluif is voor sociologische analyse.
Kranz opent enkele interessante perspektieven op de motiveringen en de voorkeuren die in de Bilddichtung op de voorgrond treden. Het zijn evenwel suggesties, waarmee een sociologie van de smaak zich nader zal dienen in te laten.
Irrelevante en gekke vergelijkingen komen jammer genoeg ook deze paragrafen
ontsieren. Een staaltje : er bestaat blijkbaar geen relatie tussen de hoge leeftijd
van een schilder en het aantal Bildgedichten dat aan diens werk wordt gewijd.
Bedenk eens, lieve lezers, Picas° en Titiaan bereikten beiden de kaap van de
negentig jaar ; aan Picasso's werken werden zeer veel gedichten gewijd, terwijl een
Titiaan-bloemlezing zeer dunnetjes zou uitvallen (blz. 57). Dat weten we dan
ook weer.
De paragraaf over de psychologie van het Bildgedicht is nog fragmentarischer
gehouden en bevat verwijzingen naar bekende gegevens, zoals de beslissende
invloeden die vanuit de beschouwing van kunstwerken op het werk van dichters
als Rilke en Dauthendey zijn uitgegaan.
Belangrijker is de uitwerking van het Bildgedicht op de lezer (blz. 61-66).
Kranz belandt hier weer bij de Erhellung. Het Bildgedicht kan voor de lezer het
kunstwerk transponeren, interpreteren of kan provoceren. Deze mogelijkheden
acht schrijver `unbestritten'. Talrijke voorbeelden moeten zulks komen illustreren.
Er warden evenwel slechts namen genoemd en geen enkel gedicht wordt aangehaald. Met Provokation bedoelt Kranz gewoon dat het Bildgedicht bij de
kunstaanschouwer iets kan loswerken ; zij valt samen met de effekten van de
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estetische ervaring : „Ein Ereignis menschlicher Existenz, ein Akt der Seinserhellung". Dat zal wel niet eigen zijn aan de Bilddichtung.
Kranz' typologie van het Bildgedicht is, zoals reeds werd gesuggereerd, een
ernstige en lofwaardige poging om het materiaal te ordenen (blz. 66-79). Zoals
elke onderneming van die aard werkt zij niet feilloos : overlappingen zijn er
a.m. niet van de lucht. Toch loont een dergelijke ordening beslist de moeite, niet
in het minst omdat zij aan het verder onderzoek een richting kan geven en van
het Bildgedicht, meer dan theoretische beschouwingen van kunstfilosofische,
sociologische en psychologische aard, de literaire aspekten kan blootleggen. Dit
belet trouwens niet dat zulke typologie sums verrassend de theoretische achtergronden van het gedicht kan illustreren. De groep retorische Bildgedichen – de
term kan om meer dan een reden weerstanden oproepen waarin het kunstwerk
of de kunstbeschouwer in de direkte rede aan het woord wordt gelaten, kom,t
zeer vaak voor in de oudere literatuur, waarvoor de ut pictura poesis-theorie een
evidentie was. Vandaar het sprekend schilderij. Schrijver onderscheidt daarnaast
nog een episches, deskriptives, meditatives, assoziatives, panegyrisches en pejoratives Bildgedicht. In de laatste kategorie wordt het kunstwerk afgewezen. Sommige typen zijn erg vaag, wat ze o.i. geschikter maakt voor essayistische manipulatie dan voor wetenschappelijke ordening. Wij denken hierbij aan de groepen
meditatives en assoziatives Bildgedicht. De eerste benadert zeer sterk het emblema,
terwiji de tweede zich in vele gevallen nauwelijks van de eerste laat onderscheiden.
In, het panegyrische Bildgedicht, dat het kunstwerk of de kunstenaar roemt,
wordt ook het portretbijschrift betrokken : „die portratierte Person wird geriihmt".
Wij hebben hierboven al onze bezwaren tegen deze opvatting uiteengezet. Het
spreekt vanzelf dat verschillende typen in een gedicht kunnen worden gerealiseerd. Dit komt o.m. vaak voor in sonnetten, waarbij oktaaf en sextet elk een
type vertegenwoordigen. Sonderfornien noemt Kranz het kumulatieve en het
fiktieve Bildgedicht. Over de eerste vorm hadden wij het al de tweede bedoelt
beschrijvingen als die door Homeros van het schild van Achilles. Deze kategorie
laat toe heel wat oudere, inzonderheid middeleeuwse literatuur bij de studie van
het Bildgedicht te betrekken. Zij mag er voor ons gerust zijn, alhoewel wij Kranz
bij deze gelegenheid graag herinneren aan het feit dat hij precies op grond van
de reele afwezigheid van het beeld het embleemgedicht niet als Bildgedicht
wilde erkennen. Als een ernstig bezwaar tegen deze typologie kan ook het
gebrek aan uniformiteit van de aangewende criteria worden genoemd. Het is
evenwel de vraag of zoiets kan worden vermeden. Men kan ook de mening zijn,
toegedaan dat de veelheid van standpunten veeleer een verrijking betekent.
In Fragen der Wertung (blz. 79-84) stelt schrijver een evaluatie van het Bildgedicht voor op grond van typische waarde-oordelen als kiinstlerische Kraft en
Lebendigkeit, die op hun beurt weer als de dienaressen der Erhellung optreden.
Deze laatste is een snort geloofspunt voor Kranz, die zich veel moeite had
kunnen besparen door deze notie in zijn bepaling van het Bildgedicht te verwerken. Als dat, op straffe van een vervalsing van het materiaal niet kOn, waarom
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diende de Erhellung, die velen, naar wij beginnen te begrijpen, nog voor een
Verdunklung houden, dan op deze wijze te worden gedogmatiseerd ? Het spook
van Lessings Laokoon mag het weten !
Volgt dan een overzicht van de geschiedenis van het Bildgedicht (blz. 85-105).
Afgezien van de dwaasheden over het embleem en de al te zelfzekere behandeling
van de twintigste eeuw, die gebaseerd is op een toevallige selektie (cfr. supra),
een goed en stimulerend panorama. De reperkussies van de artistieke revolutie in
de kunst van onze eeuw op het Bildgedicht krijgen de bijzondere aandacht in
een hoofdstukje over Die gegenstandslose Kunst im Bildgedicht (blz. 107-115).
Schrijver poogt er de relatieve afwezigheid van de abstrakte kunst als thema van.
Bildgedichten te verklaren. Het blijft bij theoretische beschouwingen en suggesties. Praktischer en revelerender ware het geweest aan de hand van , gedichten op
moderne kunst na te gaan of met de gegenstandslose Kunst ook geen nieuw type
van Bildgedicht verschijnt, waar een metaforisch op te vatten vormenanalogie
zou bestaan tussen de abstraktie in de schilderkunst en de experimentele stijl in
de poEzie 1.
Een Exkurs, waarin het gedicht van C. F. Meyers In der Sistina als sociolinguistisch kommunikatiemodel wordt benaderd en vergeleken met Brechts
Kritik an Michelangelos `1Veltschäpfung', komt het theoretisch gedeelte praktisch
besluiten (blz. 116-120). Met meer dergelijke konkrete analyses waren dit nare
boek en het Bildgedicht beter gediend geweest.
Voor wie de kelk tot op de bodem wil ledigen : in dit boek over het Bildgedicht komt geen enkele illustratie voor en er wordt opvallend weinig geciteerd.
Schrijver beperkt zich bij voorkeur tot teksten die in de Bildgedicht-bloemlezingen
niet voorkomen... en dus vaak van mindere kwaliteit zijn. Hij beveelt de lezer
derhalve plichtsgetrouw de lektuur aan van dergelijke bloemlezingen, waarvan
hij er zelf al een heeft uitgegeven en een andere voor 1974 aankondigt. Handig
is dat wel.
K. PORTEMAN

Die Stellung Nietzsches in der Entwicklung der modernen
Literaturwissenschaft. Van Gorcum, Assen 1972, VIII + 272 blz. Prijs :
f 45. (Literarische Reihe 22).

E. KUNNE-IBSCH,

In dit werk onderzoekt Schr. Nietzsches literatuurwetenschappelijke inzichten in
het Licht van onze hedendaagse opvattingen over literatuur. Het materiaal werd
geordend in negen probleemkringen die stuk voor stuk nog de interesse van de
huidige literatuurwetenschapper wegdragen. We vermelden o.m. de verhouding
tussen literatuur en werkelijkheid, het vorm-inhoudprobleem, de inspiratie, de
begripsomschrijving van literaire fenomenen als `klassiek' en `romantiek', de
relatie tussen literatuur en psychologie, enz. Ze warden achtereenvolgens in
aparte hoofdstukken aan een grondig onderzoek onderworpen. Hierbij is het
1 Ik dank mijn collega Dr. H. Brems die mij op dit aspekt van de moderne Bilddichtung
bij de experimentelen heeft gewezen.
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Schr. erom te doen een aantal misverstanden en al te sterke vereenvoudigingen
van de Nietzsche-kritiek uit de weg te ruimen resp. te nuanceren. Revelerend is
wel dat zij in dit verband het overbekende begrippenpaar apollinisch-dionysisch
aanvankelijk slechts aarzelend in haar studie betrok met de duidelijke bedoeling
de breed verspreide opvattingen dienaangaande te relativeren. Achteraf bleek
echter dat dit begrippenpaar, zij het dan als dupliciteit eerder dan als polariteit
(cf. hoofdstuk 5), vrij centraal staat in Nietzsches denken. We zouden hier
meteen een eerste kritische randbemerking bij de voorliggende studie willen
maken. We hebben ni. de indruk dat precies wegens de aanvankelijke scepsis
het werk te zeer uiteengevallen is in aparte Tragenkreise' die slechts terloops,
o.i. onvoldoende, met elkaar in verband warden gebracht. De door Schr. terecht
beklemtoonde Trkenntniszweifer en het hiermee samenhangende perspectivisme
(am. wat betreft de taalkritiek en de dubbele spanningsverhouding tussen
literatuur enerzijds en geschiedenis en werkelijkheid anderzijds), alsmede de
dupliciteit apollinisch-dionysisch (met weerslag op b.v. de inspiratie, de theorie
van de tragedie „aus dem Geiste der Musik", het fenomeen klassieke literatuur,
de relatie literatuur-psych.ologie, enz.) hadden hier wellicht als kernbegrippen
kunnen fungeren. We zijn er ons echter ook van bewust dat dergelijke aanpak
de indruk van een zeker apriorisme bezwaarlijk zou hebben vermeden, en het
was precies de bedoeling Nietzsches opvattingen met de nodige nuancering te
onderzoeken. Schr. is in dit opzet ongetwijfeld geslaagd. Het is voor de lezer
telkens weer een aangename verrassing te mogen constateren hoe modern
Nietzsche eigenlijk wel is, ook al verneemt hij zulks via paradoxale en soms wel
eens echt tegenstrijdige uitspraken : met Nietzsche kan men immers mits een
beetje slechte wil alle kanten uit !
De opvallende overeenkomst, op tal van punten, met de 20ste-eeuwse literatuurwetenschappelijke bedrijvigheid wordt ten overvloede aangetoond in de loop
van het werk. Daardoor wordt het ook voor de niet-specialist aantrekkelijk ;
via de confrontatie met de ideeen van Nietzsche krijgt men immers een interessant overzicht van de evoluties die zich, zeggen we maar de laatste honderd jaar,
op diverse gebieden van de literatuurwetenschap over naturalisme-positivisme,
Geistesgeschichte en formalisme heen, hebben voorgedaan. Terecht werd deze
optiek dan ook in de titel van de studie opgenomen. Toch is ook hier een gevaar
aanwezig waaraan Schr. zich o.i. niet altijd heeft weten te onttrekken. Door de
moderniteit van Nietzsche op vrijwel alle domeinen te beklemtonen, lijkt het er
wel eens naar dat zij hier en daar wat al te graag de verzoenende, bemiddelende
rol heeft gespeeld bij het interpreteren van Nietzsches niet steeds even duidelijke
titspraken.
Tenslotte zou men nog de vraag kunnen stellen of de opvattingen van Nietzsche
in de loop van zijn leven een betekenisvolle evolutie hebben ondergaan. De lezer
,krijgt hier geen afdoend antwoord op. Slechts sporadisch (o.m. in verband met
zijn verhouding tot Wagner) wordt hierop gewezen. Hoe ook, we kunnen al
diegenen die belang stellen in de problematiek van de literatuurwetenschap, de
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lectuur van deze studie aanbevelen, omdat tal van aforistische uispraken van
Nietzsche op een vlijmscherpe wijze formuleren wat vaak als een bijdrage van
de huidige literatuurwetenschap wordt voorgesteld. Zijn perspectivistische kijk op
de zaak en ziin bijzonder scherp aanvoelen van de gelaagde dupliciteit tussen
dionysische ondergrond en apollinische oppervlakte in tal van literaire verschijnselen, hebben ons hierbij het sterkst aangegrepen. Nietzsche was voor ons de
`Uebermensch' met zijin aureool van 'Wine zur Macht'. Hij is – o ironie van het
lot – tij dens de lectuur van deze studie een mens geworden die, althans wat
zijn literaire opvattingen betreft, ons als voorganger zeer nabij staat.
H. VAN GORP

Verder ontvingen wij :
J. FLORQUIN,

Ten huize van... Tiende reeks (waarin o.a. gesprekken met JOHAN

DAISNE, HUBERT LAMPO

en

EUGENE BAIE) . Davidsfonds-Leuven,

1974. 318 blz.

Studia Germanica Gandensia XV. Blandijnberg 2, Gent, 1974. 266 blz. (Rijksuniversiteit to Gent – Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren). Hierin o.a.
R. VERVLIET, Het

Dwaallicht achterna. Een poging tot synthetisch interpreteren,

en B. DE GROOTE, Nieuwe gegevens over Theodore Rodenburg.

Klapper op het bezit van de afdeling Documentatie Nederlandse Letterkunde.
Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam, 1974. 91 blz.
Bij afhaling f 2,50. Per post f 3 op gemeentegiro N 271, t.n.v. Instituut voor
Neerlandistiek, Herengracht 330-336, Amsterdam, onder vermelding van „Klapper DNL". Uit begeleidende nota citeren wij : „Dit boekje biedt een opening
op de uitgebreide verzamelingen die sinds 1963 op de afdeling DNL zijn
bijeengebracht : niet-gepubliceerde bibliografische kaartsystemen ; duizenden pseudoniemen ; knipsels van en over honderden auteurs, vakgeleerden en onderwerpen ; een 1500-tal prenten van voornamelijk letterkundigen uit de 17e-19e eeuw ;
honderden scripties van afgestudeerden".
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LUST VAN DE AAN DE BELGISCHE UNIVERSITEITEN VOORGELEGDE
LICENTIAATSVERHANDELINGEN EN DOCTORALE DISSERTATIES OP
HET GEBIED VAN DE NEDERLANDSE LITERATUURGESCHIEDENIS
EN DE LITERATUURWETENSCHAP 1

ACADEMIEJAAR 1973-1974
Vrije Universiteit to Brussel
Licentiaatsverhandelingen:
Carels, Daniel : Het „verdrukte individu" bij Ward Ruyslinck.
Christiaens, Daniel : Literatuur en Psychoanalyse.
D'Heu, Monique : De clown in het moderne toneel.
Govaert, Jean-Paul : „De voorstad groeit" (L. P. Boon) – „Manhattan transfer"
(J. Dos Passos). Comparatistische studie naar inhoud en vorm, berustend
op een interne tekstontleding.
Hemeleers, Andre : Aspecten van Virginie Loveling als prozaschrijfster.
Jennis, Maria : De ruimte in de eerste magisch-realistische roman van Johan
Daisne : „De trap van Steen en wolken".
Leroy, Josephine : Amerika in het werk van Marnix Gijsen.
Mortier, Brunhilde : De rol van de mythologie in 2 romans van W. F. Hermans
„Conserve" en „De donkere kamer van Damokles".
Muyldermans, Johan : De filmische visie in „Schaamite", een roman van Hugo
Claus.
Ryckaerts, Erik : De invloed van Hans Christian Andersen op Nederlandstalige
sprookjesschrijvers.
Schittecat, Maria : Grondige vergelijking van „De Metsiers" en „As I lay ding".
Schurmans, Koenraad : Lucebert en de beeldende kunsten.
Struelens, Jan : Het niets bij Harry Mulisch. Een benadering van het oeuvre doorheen hoofdthema's als het niets, de vernietiging en de afwezigheid.
Vandervaeren, Rony : Het gezin in het werk van Willem Elsschot.
Van Hyfte, Marleen : Grondige vergelijking tussen „De man die zijn haar kort
liet knippen" van Johan Daisne en „De verwondering" van Hugo Claus.
Universite libre de Bruxelles
Licentiaatsverhandelingen:
Auquier, Annick : Ranonkel of de geschiedenis van een verzelving (Jacques
Hamelink).
Brebois, Sabine : Eenzaamheid, angst en twijfel in twee romans van Piet Van
Aken . „Aileen de doden ontkomen" en „De verraders".
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Brisaer, Dominique : Tweespalt van ideaal en werkelijkheid in de romans van
Willem Elsschot.
Capelle, Charles Henri : De verschrikkelijke sneeuwman. Een studie van de vervreemding bij Jan Wolkers.
Coppens, Henriette : Het thema van de besloten ruimte in het verhalend werk
van Willem Frederik Hermans.
Huart, Nicole : „Het zwarte licht" van, Harry Mulisch. Thematiek en structuur.
Ockerman, Renee : Het karaktertekening bij Ferdinand Bordewijk.
Roelants, Hugo : Het magisch-realisme in „Lago Maggiore" van Johan Daisne.
Urbaing, Jean Luc : Een ontleding van Gerard Walschaps „Zuster Virgilia".
Verheyden, Leopold : De noodlotsgedachte in het werk van Stijn Streuvels.
Rijksuniversiteit to Gent

Ligentiaatsverhandelingen:
Boelens, Willy : Refreinenbundel van Jan de Bruyne. Tekstuitgave met inleiding
en aantekeningen van 17 refreinen int vroede, int amoureuze en int zotte.
Bolle, Jean : Maatschappijkritiek en erotiek in de romans van Hugo Raes.
Cnudde, Linda : Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen van 25 gedichten
uit het Hs. Sloane nr. 1174 (fol. 76v-126 en fol. 144-145).
Decloedt, Micheline : Het kritisch werk van Jan Schepens, Periode 1926-1943.
Decoster, Francis : Gustaaf Vermeersch. Een onderzoek naar naturalistische elementen in zijn romans.
De Gelaen, Monique : Jacob van Maerlant. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen van een fragment van „Alexanders Geesten".
De Gendt, Herlinde : Refreinenbundel van Jan de Bruyne. Tekstuitgave met
inleiding en aantekeningen van 15 gedichten.
De Puydt, Marc : De broederfiguur in de werken van Jan Wolkers.
De Temmerman, Ignace : Het lezerspubliek van Zottegeml. Een onderzoek naar
de bekendheid met de literatuur bij een lezerspubliek.
De Vreese, Didier : Het toneel van Piet Sterckx.
Devriendt, Ingrid : Jacob van Maerlant. Alexanders Geesten. Tekstuitgave met
inleiding en aantekeningen van vier fragmenten.
De Winter, Maria : Cornelis Crul. Religieuze Refreinen. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen van achttien religieuze Refreinen.
De Zutter, Dirk : Gerard Kornelis van het Reve. Profiel van een auteur aan de
hand van een onderzoek naar de techniek in zijn brieven,-aan-de-lezer.
D'Hondt, Leo : Rene Gysen. Thematiek en formele aspecten van zijn creatief
prozawerk.
Fleurman, Anne : Dirc Potter. Der Minnen Loep. Tekstuitgave met Inleiding en
Aantekeningen van Boek III en IV.
Haghebaert, Kris : Dirk de Witte. Literatuur als ultieme poging tot overleving.
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Hendrickx, Donald : Tone Brulin. Een structurele analyse van zijn toneelwerken
1948-1965.
Hertmans, Stefaan : Paul de Wispelaere. Een onderzoek naar een aantal aspecten
van de therapeutische Nouveau Roman.
Kenis, Magda : Daniel Bellemans. Den Lieffelycken Paradysvoghel. Teksteditie
met biografie, inleiding, aantekeningen en glossarium.
Lenjou, Alex : Hugo Claus' toneelwerk en het absurde theater.
Mahieu, Catherine : Hans Lodeizen. Zijn plaats en betekenis in de Nederlandse
letterkunde.
Marmenout, Christiane : Analyse van de epische tijd in enkele romans van Hubert
Lampo. Een ontledend en vergelijkend tijdsonderzoek van een psychorealistische en een magisch realistische roman – Helene Defrave – De komst van
Joachim Stiller.
Masschaele, Rene : Het inwijdingsproces in het proza van fel Geeraerts.
Merlier, Jose : „Het leven van Maria Petyt (1623-1677)". Teksteditie, met inleiding en aantekeningen.
Mouton, Dirk : Boek II van Dirc Potters Minnen Loep. Tekstuitgave met verklaring en inleiding.
Mulier, Bruno : Jan Walravens : Scheppend proza. Een vertrekpunt voor de benadering van zijn avant-gardistische levenshouding.
Rosiers, Jozef : Refreinenbundel van Jan de Bruyne. Tekstuitgave met inleiding
en aantekeningen van 16 refreinen int vroede en int zotte.
Soetaert, Ronald : Godfried Bomans en Charles Dickens. Een vergelijkende studie.
Thooft, Francois : Francois Haverschmidt. Figuur. Werk.
Van Caekenberghe, Mireille : Cornelis van Ghistele (ca. 1510-ca. 1572). Proeve
van een monografie.
,
Van der Elst, Jean Paul : Pierre Kemp : beeld en spiegelbeeld van een dichter.
De poezie van Pierre Kemp tussen 1934 en 1961.
Van der Paelt, Beatrijs : Van den Somer ende van den Winter. Universiteitsbibliotheek Gent, Handschrift 29 1 . Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen.
Van Hoey, Guido : De Refreinenbundel van Jan de Bruyne. Tekstuitgave met
inleiding en aantekeningen van 17 gedichten.
Van Leke, Diane : Tweemaal H. S. Haasse. Analyse van twee romans en aspecten
uit de hierin voorkomende thematiek.
Van Londersele, Raoul : Studie over de romans van Marcel van Maele.
Vermander, Anna : Refreinenbundel van Jan de Bruyne. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen van 13 gedichten door Verbeijt den Tijt.
Verween, Mireille : Twee Traktaten van Jan van Leeuwen : Dboec vanden bedinghen en Dboec vanden inval. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen
en glossarium.
Vinck, Pierre : Die historie van Peeter van Provencen ende die schoone Maghelone
van Napels. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen.
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Katholieke Universiteit to Leuven
Licentiaatsverhandelingen:
Adriaens, Greta : De oprattingen van Anthonie Donker over literatuur en kritiek.
Allard, Leon : Het ontnemen van de persoonlijke vrijheid in de Mnl. roman.
Onderzoek naar de gevangenneming, de verbanning en de schaking : vaste
elementen waardoor een personage van zijn vrijheid wordt beroofd.
Baten, Lutgarde : Het mensbeeld in de na-oorlogse romans van A. Den Doolaard.
Bex, Guido : Het schrUven van Louis-Paul Boon : een themaonderzoek.
Bleus, Marie Louise : De tegenstelling kultuur-natuur in het werk van Jet
Geeraerts.

Boeckx, Gustaaf : Vergelijking van „In 't wonderjaar" (1837) en „Het wonderjaar" (1843) van Hendrik Conscience. Een onderzoek naar de omvang, de
aard en de redenen van de wijzigingen.
Bruijn, Ria : De fabel in de Zuidnederlandse letterkunde van de 19de eeuw.
Coolsaet, Hendrik : Kolonialismie en literatuur.
Daems, Josephine : De onmogelijke liefde in het werk van Felix Timmermans.
Een thematische studie.
De Backer, Deonis : Planten en dieren in de poezie van Gery Helderenberg. Een
semantische verkenning aan de hand van lemmata.
De Baecke, Marijke : Visies op mens en leven in de verhalen van Mary Dorna.
Een thematische verkenning vanuit de Ik-figuur.
Deblaere, Christine : Een proeve van vergelllking van de literaire theorieen van
P. Van Ostaijen en E. A. Poe.
De Bonnaire, Monique : Volkskundige elementen in een deel van Baekelmans'
creatief proza.
Decuypere, Beatrice : Lodewijc van Velthem. Kritische bibliografie van de litera-

tuur van 1800 tot 1972.
De Decker, Ludgard : Evaluatieve reacties op taal. Een literatuuroverzicht.
De Haes, Johan : Aspecten van ruimte, tijd en noodlot in „Langs de wegen"
(Stan Streuvels).

Dehaes, Maria : Literaire passiviteit.
Dekoning, Hugo : „De verduldige armoede geloont in den eeuwigen, ende gelucksaligen schoot van den H. Vader Abraham ende de onversaede, wellustige
gulsigheydt in den afgrondt der hellen ghestraft" door Flas.
Denys, Ingrid : Woordindex op de verzamielde gedichten van Gerrit Achterberg.
De Ryck, Rene : Variantenapparaat van „De Vlaschaard".
Devos, Theresia : Vergelijking van Willem van St.-Thierry's „epistula ad fratres
de monte dei" met „epistel totten bruederen vanden berghe Bodes".
Dirikx, Luc : Kleine zielen onder het vergrootglas. Een psychologische studie van

de vrouwenkarakters in de Haagse romans van Louis Couperus.
Dumortier, Frans : De krant en zijn politieke inhoud.
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Geens, Luc : Belangstelling voor Nederlandse literatuur in het hoger middelbaar
onderwijs.
Geerts, Marc : Walter Van den Broeck in de kritiek. Bibliografie en studie van de
recensies verschenen tussen 1967-1973.
Gijsens, Maria : Belangstelling voor Nederlandse literatuur in het hoger middelbaar onderwijs.
Grootaert, Myriam : De vrouwenfiguur in de werken van Rose Gronon.
Herbots, Dora : Sagenonderzoek in Oost-Brabant.
Herbots, Johan : Theater van het absurde. Status Quaestionis.
Hermans, Jan : Sociale kritiek en science fiction.
Janssens, Herman : „En Bijbelteksten lagen op de loer" (Mania Religiosa, 931).
Een studie naar de bijbelse achtergronden in het werk van Gerrit Achterberg.
Keersmaekers, Hildegardis : Stifn Streuvels. De Oogst : tekstuitgave met de varianten en een inleiding.
Lecock, Jan : Onderzoek naar de leesgewoonten in de Tiense Stadsbibliotheek
in 1971.
Lefebvre, Annita : Gery Helderenberg. Een bibliografische en thematische verkenning.
Machiels, Josue : Twee historische romans : „Wacht niet op de morgen" : M.
Rosseels „lk, Hasso van Bodman". R. Gronon.
Martens, Nicole : Het komische element in het werk van Willem Frederik Hermans. Een studie van ironie, sarcasme, cynisme, satire en parodie in enkele
werken van W. F. Hermans.
Mertens, Reinhilde : De dramatis personae in veertien Vlaamse sprookjesverzamelingen.

Missoul, Lutgarde : Literaire passiviteit.
Oosterlinck, Lea : Thomas a Kempis' gebeden op het leven van Christus. Tekstuitgave hs. Brussel K.B. 12082.
Pearce, Joseph : Kritische bibliografie van de Abele spelen 1838-1960.
Platteau, Karel : The song of Hiawatha. Overgedicht in 't Vlaamsch door Guido
Gezelle. Biografisch en literair.
Ptaszynski, Louisette : Stan Streuvels' „Langs de wegen" in het Engels vertaald.
Studie van vertaling.
Pulinx, Guido : Victor E. Van Vriesland. Thematisch onderzoek van een, poèzie
tussen niets en niets.
Raes, Nicole : F. Timmermans en de schilderkunst.
Rutgeerts, Bernadette : Het tijdsaspekt in de Ferguut.
Smets, Maria-Isabella : F. Timmermans en de schilderkunst.
Souverijns, Ghislain : Enkele mythische aspekten in de poezie van Gerrit Achterberg.
Terrie, Geert : Konjunktieven bij Hooft.
Van Bever, Alfons : Een dubbelvrouw naast het geblekene. Verbeeldingsgestalten
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van de dubbelruimte in Gerrit Achterbergs poezie. Een studie van enkele
grensmotieven.
Van Damme, Gustaaf : Victor de la Montagne. Leven en werk.
Vandecasteele, Luc : Analyse van de komische momenten in zes Falklandjes van
Herman Heyermans.
Vandenbosch, Anne-Marie : „De ridder is gestorven", een herdenking en afrekening.
Vandenbroucke, Georges : Ernest Staas advokaat. Een analyse.
Van den Eede, Maria : De rol van de verteller in „De ongelooflijke avonturen van
Tilman Armenaas" van Gerard Walschap.
Vanderhoven, Lucia : Jan W/olkers' hoofdpersonage en zijn gezinsconflict.
Van Driessche, Regine : Louis-Paul Boon : De bende van Jan de Lichte. Een
onderzoek naar het engagement.
Vanhee, Erik : Hoofdpersoon en gezinsrelaties in „Karakter" van F. Bordewijk,
„De avonden" van G. K. Van het Reve, en „Terug naar Oegstgeest" van
I. Wolkers.
Van Iseghem, Johan : Het Godsbewustzijn van Guido Gezelle in zijn romantische
periode.
Vanlaer, Odette : De kracht van „een ontembaar tegenlicht". Inleiding tot de
lichtstudie in het werk van Gerrit Achterberg.
Van Maldergem, Rosemarie : Ruimte, vertelstandpunt en personen in „Willem
Mertens levensspiegel" van J. Van Oudshoorn.
Van 't Dack, Christiane : Uit Ovidius „In der minnen loep" van Dirc Potter.
Vantroyen, Anne-Marie : „Ik ben een avondmens". Het motief „Nacht en donker" bij Gerrit Achterberg.
Verbeeke, Roland : Louis-Paul Boon, Pieter Daens. Relativerende elementen in de
literaire struktuur.
Verhaeghe, Luc : Het ondergangsthema in „Rood Paleis" en „Apollyon" van
F. Bordewijk.

Verhaeghen, Frans : Een analyse van „De levenden en de doden" van Andre
Demedts.
Verlinden, Remi : Brabants en algemeen Nederlands in het werk van E. Claes.
Verstraete, Rita : Religie en christendom in „De kapellekensbaan".
Weyers, Christiane : Het fenomeen van de metafoor binnen de literaire taal aan
de hand van de theorian van T. A. Van Dijk, I. Kanza en D. Lambert,
getoetst aan het gedicht „Hove is the thing with feathers".
Willaert, Frank : Hadewych-Glossarium. A-anevaen.
Universite Catholique de Louvain

Licentiaatsverhandelingen:
Detry, Philippe, Jan W/olkers „Terug naar Oegstgeest.
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Dupont, Jean-Pierre : Sociologische analyse van de Pros voor Letterkunde van de
Vlaamse Provincies.

Duprez, Charles : Vondel en Frankrijk.
Fiasse, Claudine : Les theories esthetiques de Karl Marx et leur influence sur
Herman Gorter.

Guilmin, Marc : Sociologische analyse van de Vlaamse staatsprijzen.
Hendryckx, Beatrice : Het doodsmotief bij Frederik van Eeden.
Michielen, Marie-Louise : Sophonisba van G. van Nieuwelandt. Tekstuitgave en
inleiding.
Rutgeerts, Cecile : Saul van G. van Nieuwelandt. Tekstuitgave en inleiding.
Verdonck, Robert : Justus de Harduw#n en de Pleiade-dichters.
Rijksuniversiteit to Luik

Licentiaatsverhandelingen:
Andrianne, Elianne : Thematiek en structuur in „De Uitvreter", „Titiaanjes",
„Dichtertje" en „Mene Tekel" (1956) door Nescio (J. H. F. Granloh).

Benats, Yolande : De techniek van de humor in „Gewoon maar doorgaan" (1971)
door Simon Carmiggelt.

Vloeten, Marianne : Continuiteit en eenheid in „De Wandelende food" (1906)
en „Twee Vrienden" (1943) door August Vermeylen.

Cordewener, Francinne : De thematiek van het laden in de eerste verhalen van
Ward Ruyslinck.

Crombe, Christian : De paradox van de fantasie als toevlucht in „De Versierde
Men?' (1957) door Harry Mulisch.

Dodet, Nadine : F. Bordewijk „Karakter" (1938). De vervreemding van een
karakter.

Pinckers, Christa : Gerard Walschap „Houtekiet" (1939) en „Nieuw Deps"
(1961). Een sociografisch onderzoek.
Renwart, Michel : Thematiek en verhaalprocides in de vroege verhaalkunst van
Jos Vandeloo.

Wedeau-Brux, Irene : De vrolijkheid in „Tien vrolijke verhalen" (1961) van
G. K. van het Reve.

Weles, Marie-Claire : Hella S. Haasse „Zelfportret als legkaart (1952). Analyse
van een schrijverschap.
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SPIEGEL DER LETTEREN
verschijnt viermaal per jaar ; ± 320 blz. per jaargang.
De abonnementsprijs bedraagt voor België 250 fr. ; voor Nederland f 18,15
incl. B.T.W. f 18,90.
Voor abonnementen en advertenties wendt men zich tot uitgeverij De Sikkel n.v.,
Kapelsestraat 222, 2080 Kapellen ;.voor Nederland tot de firma. Martinus Nijhoff,
Lange Voorhout 9, 's-Gravenhage.
Stukken ter plaatsing alsmede boeken ter recensie worden ingewacht bij de
rédacteur-secretaris Prof. Dr. L. Roose, Naamsesteenweg 406, 3030 Heverlee.
Boeken die naar het oordeel der redactie voor bespreking in aanmerking komen,
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TER ATTENTIE VAN DE MEDEWERKERS
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CATALOGUS 194: NEDERLANDS
Taalkunde / Letterkunde :

Teksten en

Studies : Middeleeuwen / 17de-19de eeuw

(op aanvraag verkrijgbaar)

BERG. B. van den - Oude Tegenstellingen op Nederlands Taalgebied. Een dialektgeographisch
H/1. 145.Onderzoek. Leiden 1938 ; Krtn ; Diss.
150b HELTEN. W. L. van - Vondel's Taal (: Vormleer/Syntaxis). Rotterd. 1881. Gron. 1902 ;
185.2 din. in 1 ; Bibl. bd.
516a (BAUR. F. (Red.) - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden I-V. VII 6 IX [ alles
wat verscheen tot 1973] ). 's-Hertogenb./Antw. (1939-1952) : Ills ; 7 din ; Kunstleder : Stempels. 480.556a DUINKERKEN. Anton van 6 BEUKEN, W. H. - Bloemlezing uit de Katholieke Poëzie van
100.de vroegste Tijden tot Heden. Utr. etc. 1932-1933 ; 3 din ; lion. 6 Hleder.
250.607 KALFF. G. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Gron. 1906-1912 ; 7 din ; lion.
940 HOFDIJK, W. J. - Ons Voorgeslacht in zijn dagelyksch Leven geschilderd. Leiden 1873-1875
70.2de drk ; Ills ; 6 din : Hlinn ; Stempels.
975a KALFF Jr.. G. - De Sage van den vliegenden Hollander. naar Behandeling. Oorsprong en Zin
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