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TITEL EN TEKST. ASPECTEN VAN EEN
THEORIE VAN DE LITERAIRE TITEL
Over de titels van literaire werken, hun structuur en hun functie bestaat
er slechts weinig en partieel onderzoek. De literaire titel is een erg verwaarloosd onderwerp. Na moeizame bibliografische opzoekingen vonden
we nauwelijks een handvol studies die het onderwerp op een of andere
manier benaderen. „Titer komt immers in bijna geen literair lexicon
of literaire encyclopedie voor als apart lemma 1 en ook de meeste literairwetenschappelijke handboeken zwijgen het onderwerp dood 2 ; bibliografisch zijn we dus waarschijnlijk onvolledig, maar toch menen we wel
de voornaamste studies to hebben samengebracht. Aparte studies over
de literaire titel moeten ook nog worden aangevuld met talloze opmerkingen over het titelgebruik die verspreid liggen over diverse publicaties 3.
Onder de aparte studies over de literaire titel zijn vooral van belang
de eerste poging tot synthese door Grivel, de analyse van het titelgebruik
in de nouveau-roman en het historische overzicht van Duitse romantitels 4 . Daarnaast bestaan er studies over niet specifiek literaire titels,
by . over de titelgeving in de 18de eeuw in Frankrijk 5, of over krante1 Wel in : Moderne encyclopedie der wereldliteratuur. Gent, 1974. Deel VIII, pp. 450-1
en in : VON WILPERT G., Sachwärterbuch der Literatur. Stuttgart, 1959, pp. 639-40.
2 Wel in : KAYSER W., Das sprachliche Kunstwerk. Bern, 1968, p. 191 e.v.
3 0.3. in : BARTHES R., S/Z. Paris, Seuil, 1970 ; BLOK W., Verhaal en lezer. Een onderzoek
naar enige structuuraspecten van „Van oxide mensen, de dingen die voorbijgaan" van Louis
Couperus. Groningen, 1960 ; FRIEDRICH H., Die Struktur der modernen Lyrik. Von der
Mitte des neunzehnten bis zur Mine des zwanzigsten Jahrhunderts. Neunte Auflage.
Hamburg, 1967 ; CANNERY E., Bauformen des Erziihlens. Stuttgart, 1955 ; SOTEMANN A. L.,
De structuur van „Max Havelaar". Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en
evaluatie van de roman. Utrecht, 1966.
4 GRIVEL CH., Production de Pinter& romanesque. Un etat du texte (1870-1880), ran
essai de constitution de sa theorie. The Hague-Paris, Mouton, 1973, vooral pp. 166 e.v.
(met uitgebreide bibliografie) ; HOEK L. H., Description d'un Archonte : priliminaires a
une th g orie du titre a partir du Nouveau Roman. In : Nouveau Roman : hier, aujourd'hui.
I) Problemes Generaux. Paris, 1972, Collection 10/18, pp. 289 306 + Discussion, pp.
307 326 ; KEITER H. en KELLEN T., Der roman. Theorie und Technik des Romans und der
erziihlenden Dichtung, nebst einer geschichtlichen Einleitung. Vierte verbesserte und ver-

-

-

mehrte Auflage. Essen - Ruhr, 1912, pp. 441 - 457.
5 FURET F. en FONTANA A., Histoire et linguistique. Les titres d'ouvrages au XV1IIIe
siecle. In : Langages, 1968, 11, pp. 112 - 138. Ook in BOUYSSY M. T. et al., Livre et societe
dans la France du XVIIIe siecle, II. La Haye, Mouton, 1970, pp. 95 - 228.
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titels en titels in de reclametaal 6 . Ook vonden we een paar linguistische,
meestal tekstsyntactische, analyses van de titel 7.
Men kan zich de vraag stellen waarom er nooit veel systematische
aandacht aan de literaire titel is besteed. Men kan dan mogelijk wijzen
op historische redenen, de titel zoals wij die kennen ontstaat slechts
langzaam na de opkomst van de boekdrukkunst ; men kan ook denken
aan de klassieke esthetiek waarin de titel erg perifeer is en wordt
gehanteerd en beschouwd als een adequate samenvatting of een aanduiding van de centrale thematiek ; tenslotte kunnen ook pragmatische
redenen worden aangegeven, de titel wordt dikwijis pas na voleinding
aan het werk gegeven of zelfs door de uitgever bedacht en daarom als
weinig relevant afgedaan. Het is pas door de problematisering van de
titel, grosso modo samengaand met de opkomst van het modernisme, dat
er de nadruk op wordt gelegd. Mogelijk is de bloei van de semiotiek en
de receptie-analyse mee verantwoordelijk voor de recente belangstelling 8
voor de titel, zij bieden immers de adequate middelen om de functionele
aspecten van de titel te onderzoeken.
Dat titel en titelgebruik niet zo'n voor de hand liggende gegevens
zijn en heel wat stof bieden blijkt reeds uit de weinige bestaande analyses : titels zijn interessant materiaal o.a. vanuit linguistisch standpunt,
voor een analyse van taal- en denkroosters van een periode, historisch
en ideologiekritisch 9 , voor de literatuurgeschiedenis, voor het onderzoek
naar het leesproces en de hermeneutische procedures die de lezer hanteert,
voor een studie over de boekenmarkt en de verkoopsmethodes. Het is
dan ook onze bedoeling in dit artikel een overzicht te geven van de
verscheidene aspecten die de titelgeving vertoont en van de invalshoeken
vanwaaruit de literaire titel kan worden benaderd. Ons artikel wil op
de eerste plaats een synthese en een systematische ordening bieden van
over verschillende teksten verspreid liggende fragmentaire gegevens, en
6 Over krantetitels o.a. in KANDLER G.
,
Zweitsinn. Vorstudien zu einer Theorie der
sprachlichen Andeutungen. Bonn, 1950 (Diss.) en in DUBOIS J. et al., Rhetorique generale.
Paris, Larousse, 1970. Over titels in reclametaal o.a. in GALLIOT M. Essai sur la langue de
la reclame contemporaine. Toulouse, Privat, 1955 en in LEECH G. N. English in advertising.
A linguistic study of advertising in Great Britain. London, Longmans, 1966.
7 O.a. in HARWEG R. Pronomina and Textkonstitution. Miinchen, Wilhelm Fink Verlag,
1968 ; RIESER H. Allgemeine textlinguistische Ansiitze zur Erkliirung performativer Strukturen. In : Poetics, 1971, 2, pp. 91-118 ; WEINRICH H. The textual function of the French
article. In : CHATMAN S. (Ed.), Literary Style : a symposium. London-New York, Oxford
University Press, 1971, pp. 221-40.
8 By . GRIVEL CH., 0.C. en HOEK L. H., 0.C.
9 O.a. FURET F. en FONTANA A. 0.C. en ook FLANDRIN.-L.
Sentiments et civilisation.
,
Sondage au niveau des titres d'ouvrages. In : Annales, 1965, 5, pp. 939-66.
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ook daar waar wij niet expliciet verwijzen zijn wij afhankelijk van de
in voetnoot vermelde studies.
Onze tekst bestaat uit vier delen : de syntactische en retorische specificiteit van de titel (1), de relatie titel en werk (2), de connotaties van
de titel, zijn historische en intertekstuele geladenheid (3), de verscheidene pragmatische functies van de titel met de nadruk op het belang
van de titel bij het leesproces (4) . In dit laatste gedeelte gaan we ook
in op de functie van de genre-aanduiding.
Allereerst evenwel moeten een paar terminologische dubbelzinnigheden uit de weg worden geruimd. Het begrip „titer is geen eenduidig
begrip, het wordt door verschillende auteurs op verschillende wijze
gehanteerd. De definitie verloopt gewoonlijk op dezelfde manier,
„titel" wordt afgegrensd t.o.v. begrippen als „ondertitel"„deeltitel" en
„reekstitel", maar de grenzen worden anders gelegd. In de Moderne
Encyclopedie der Wereldliteratuur" wordt titel bepaald als „naam of
opschrift van een geschrift of boek of van een gedeelte daarvan" en is
de ondertitel een „verklarend toevoegsel van de hoofdtitel", waarmee
dan volgens de voorbeelden blijkbaar genre-aanduidingen als „treurspel"
of „roman" worden bedoeld. Ldmmert daartegenover " ziet de ondertitel als een syntactisch losstaand tweede deel van de titel dat dikwijls
veralgemenend kan werken. Ook Grivel " definieert „le sous-titre" als
„le prolongement ou l'explication du titre proprement dit". Wij spreken
gemakshalve over „titer en „genre-aanduiding" ; met „genre-aanduiding" bedoelen we de aanduiding van het (sub)genre, van het snort tekst
dat voor ons ligt (roman, ...), „titer bepalen we negatief als alle
andere gegevens.
Er moet tenslotte ook rekening mee worden gehouden dat op het
titelblad meestal ook de naam van de auteur en van de uitgeverij evenals
plaats en datum van uitgave verschijnen. Niet alleen kunnen de titel
en de genre-aanduiding samen met de auteursnaam een syntagma vormen,
daarenboven moeten we voor ogen houden dat de titel steeds functioneert
samen met de andere linguistische gegevens en met op de achtergrond
de materiele aard van het boek (pocket, in leder gebonden, ...), de
omslagtekening, de typografie, etc. Wij behandelen alleen de titel en de,
genre-aanduiding, maar het onderzoek vooral van de pragmatische functionaliteit van de titel zou moeten warden uitgebreid naar die andere
aspecten toe.
10 Deel VIII,
p. 450.
11 LAMMERT E., 0.c.,p. 145.
12 GRIVEL CH., 0.c.,p. 168.
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1. In dit eerste punt willen we vooral ingaan op de syntactische en de
retorisch-patische specificiteit van de literaire titel. We beogen op de
eerste plaats een korte analyse van de hedendaagse „titelcompetentie".
Voor gegevens die rekening houden met de historische dimensie verwijzen we naar punt 3. We beperken ons tot titels van romans en
paziebundels.
Uitspraken als „een knotsgekke titel", „wat een titel", „echt een titel
voor een roman" tonen aan hoe tot de literaire competentie, tot het
bewustzijn van een aantal hedendaagse schrijfnormen ook een zekere
titelcompetentie behoort. Met titelcompetentie bedoelen we dan een
geheel van normen voor de aflijning van wat een (on)gewone, (on)aanvaardbare literaire titel is op dit ogenblik. We menen dat die normen
op de eerste plaats syntactisch van aard zijn. Semantisch gezien bezit de
hedendaagse literaire titel Been specifieke eigenschappen. Wel vertonen
bepaalde subgroepen van titels (gebonden aan genres, aan literaire bewegingen, etc.) bepaalde voorkeuren. Hiervoor verwijzen we naar punt 3.
1.1. De belangrijkste eis die men aan titels stelt is beknoptheid : „De
moderne boektitel is zo bondig mogelijk." 13 Dat blijkt uit de hoge
frequentie van korte, elliptische en afgeknotte syntagmata. Meestal
bestaat de literaire titel zelfs slechts uit een nominale constructie, dus
zonder werkwoord, en vaak kan men niet of niet eenduidig het onderliggende syntagma reconstrueren. In die zin is het gebruik van de term
elliptisch dan ook misschien niet helemaal verantwoord. Als stijlfiguur
impliceert de ellips dat de informatie bewaard blijft ". Maar bij de
literaire titel is dit evenwel dikwijls niet of nauwelijks het geval, hij
schijnt zich dus op de grens van de ellips to bevinden waardoor een
ondubbelzinnige interpretatie zonder kennis van de tekst meestal onmogelijk is ".
In tegenstelling bijvoorbeeld tot krantetitels 16 vinden we in de literaire
titels slechts zelden vervoegde werkwoorden, we treffen ze nog het
meest aan in korte sententie-achtige titels zoals De ring is gesloten,
Voor de avond valt, Toen Herakles spitte en Kirke spon, 1k ben maar
een neger. Daarom is De man die zijn Naar kort liet knippen een ongewone en opvallende titel zowel omwille van de lengte als omwille van
de aanwezigheid van een vervoegd werkwoord. Niet de ogenschijnlijk
13 Moderne encyclopedie der wereldliteratuur. Deel VIII, p. 450.
14 Rhetorique generale, p. 72.
15 Zie or.a. GRIVEL CH., 0.C. p. 167 C.V. RIESER H. 0.C., p. 98.
16 Rhetorique generale, p. 86.
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triviale karakteristiek „met kort haar" maakt de titel ongewoon (cfr.
Rolande met de bles), wel het ermee verbonden handelingsaspect uitgedrukt in een bijzin.
Op basis van de syntactische bouw kan het nominale zinsdeel verder
onderverdeeld worden in een viertal frequente types, waarvan Hoek er
drie als typisch voor de nouveau-roman beschouwde. Zijn conclusies zijn
evenwel niet specifiek aan de nouveau-roman gebonden ".
(1) (lidwoord) + (adjectief) + substantief 18
(2) (lidwoord) + substantief + voegwoord + (lidwoord) + substantief
(3) (lidwoord) + substantief + voorzetsel + (lidwoord) + substantief
(4) eigennaam
Voorbeelden
(1) De koele minnaar, Azuren holte, Het reservaat, Exit
(2) Goed en kwaad, Angiolino en de lente, De filmheld en het gidsmeisje
(3) Oproer in Congo, De vleespotten van Egypte, Het teken van de hamster, Telemachus in het dorp
(4) Maria Speermalie, Houtekiet
We stippen hierbij ook nog aan dat de beknoptheid van de titel ook
tot uiting komt in het veelvuldig weglaten van functiewoorden en in de
relatief lage frequentie van bijwoorden en adjectieven e.d.
Uit de afgeknotte werkwoordloze structuur van de titel kan voorlopig
reeds worden afgeleid dat hij zonder voorkennis van de tekst zelf in
hoge mate dubbelzinnig blijft, polyvalent interpreteerbaar is. Vooral
Grivel heeft hierop de nadruk gelegd : „ (...) l'usage dune transitivite
verbale quelconque inscrit action et expression de faction dans un
rapport denotatif : la phrase se rapporte A. un evenement, fictif ou non,
suppose donne. Dans des formules comme 'c'etait le mari de Delphine',
`le mari de Delphine rentrait', 'le mari de Delphine affirma', 'le mari
de Delphine quitte sa femme', etc., nous aeons affaire a des microsequences narratives qui toutes supposent l'existence d'un donne, d'un
referent 'exterieur', elles sont la pour lui repondre, elles le rendent. Par
contre dans Le Mari de Delphine comme titre (A. Achard (...)), la.
suppression (ou le dêfaut) du verbe entraine le recul (sinon la disparition) du point de reference et provoque la distorsion du rapport entre
le sujet (le mari de Delphine') et son existence supposee (ses actions)
ce rapport devient implicite, indetermine (on ne sait ce que 'fait' ce
mari, si meme it 'vie, etc.). La formule est absolutisee, elle gagne en
17- HOEK, L. H., 0.c.,p. 292. Zie ook RIESER H. 0.C., p. 99.
18 De elementen tussen haakjes zijn facultatief.

5

equivocite." 19 De functionaliteit van deze dubbelzinnigheid behandelen
we in punt 4.
Opvallend in de titel is verder het herhaalde gebruik van (anaforische)
elementen als de, het, ... die in de titel de minder gebruikelijke kataforische functie vervullen ". Het gebruik van het bepaald lidwoord en
meer algemeen de anaforische elementen veronderstelt normalerwijze dat
het aldus als bekend voorgestelde gegeven in een voorgaand gedeelte
van de tekst geintroduceerd werd. Bij titels evenwel is er geen voorgaand
tekstgedeelte, de titel opent de tekst, zodat de anaforische elementen
kataforisch fungeren en naar wat volgt verwijzen om het semantische
tekort op te vullen. Titels nodigen dus steeds uit de tekst zelf te lezen,
dit zowel door het normale gebruik van kataforische elementen zoals
het onbepaald lidwoord als door het tegendraadse, kataforische gebruik
van normalerwijze anaforische gegevens. Ook de vaak in titels voorkomende eigennamen fungeren kataforisch. Zij doen een beroep or)
de tekst om het niet bekende maar toch door de titel als bekend veronderstelde personage te identificeren.
Ook hier weer kunnen we reeds vooruitwijzen naar punt 4. De hoge
frequentie van anaforische gegevens die in de titel tot katafora omgebogen worden is gericht op het scheppen van een spanning. De (tekst)syntactische (en semantische) onafheid verwijst dwingend naar de
eigenlijke tekst die hierdoor een completerend karakter krijgt. Weinrich
zegt hierover : „These titles containing definite articles are magical, or
to put it more soberly, suggestive, because they refer the passer-by (...)
to a pre-information which he does not effectively possess. That is what
irritates him, makes him pause for a moment. The title presupposes
certain pre-information which (presumably) he alone does not possess.
It provokes a sudden sense of lack compared to the level of knowledge
which he assumes to be possessed by others ; and thus, if the author's
scheme bears fruit, he is transformed into a reader and purchaser of
the book. The reading of the book then gives him all the information
he needs to understand its title perfectly and to relieve the semiological
irritation which he has experienced from his first sight of the title." "
Secundair zou volgens Weinrich het gebruik van het bepaald lidwoord
ook generische connotaties met zich meebrengen. Hij geeft evenwel
geen voorbeelden. Mogelijk vinden we dat generisch-veralgemenende
aspect in titels als Het boek alfa. Daartegenover zou het onbepaald
19 GRIVEL CH., 0.c.
,
pp. 167-8.
20 WEINRICH H., 0.C. en HARWEG R. 0.C.
21 WEINRICH H. 0.C., p. 229.
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lidwoord kunnen suggereren dat de tekst „slechts" een anecdotische
status heeft : An ideal husband, Un amour de Swann 22.
Vanuit syntactisch perspectief vormen de dubbeltitels een bijzondere
groep. Zij waren erg in trek in de 18de- en 19de-eeuwse roman, maar
zijn nooit helemaal uitgestorven. De titel valt in deze gevallen uiteen
in twee door of of door een komma gescheiden en verbonden delen.
By. Candide ou de l'optimisme, Mijnheer Luchtervelde, waerheden uit
onzen tijd, Ernest Staes, advocaat, Ranonkel of de geschiedenis van een
verzelving.
De genre-aanduiding staat meestal syntactisch apart : (Een) Roman,
Gedichten, Drama in drie bedrijven, ... Zij kan ook volledig worden
weggelaten waar haar functie overgenomen wordt door de reeks waarin
het werk verschijnt. Teksten gepubliceerd in „De bladen voor de pazie"
hoeven er niet expliciet de aandacht op te vestigen dat ze een poètische
lectuurhouding veronderstellen. In een aantal gevallen kunnen titel en
genre-aanduiding in mekaar overlopen of vermengd worden. B y. Eline
Vere. Een Haagse roman, waarbij de genre-aanduiding gecombineerd
wordt met een aanwijzing betreffende de literaire ruimte ; De Oostakkerse gedichten, waarbij de genre-aanduiding bepaald wordt door een indicatie betreffende de plaats van ontstaan die tegelijkertijd thematisch
belangrijk is. Bij poèziebundels tenslotte kan de genre-aanduiding tegelijkertijd als titel functioneren : Gedichten, Verzamelde gedichten.
1.2. De titel is ook onderhevig aan de poètisch-retorische code, waarcioor
de aandacht op het taalgebruik zelf wordt gevestigd. Deze poeticiteit is
op zichzelf niet typisch voor literaire titels, denken we bv. aan de vooral
Angelsaksische gewoonte wetenschappelijke en essayistische studies een
klinkende alliteratieve titel mee te geven, maar wel eigen aan de literaire
titel is de frequentie en de graad van poèticiteit. De algemene functie
ervan is uiteraard de aandacht op het werk te vestigen.
Voorbeelden
Alliteratie : De modderen man, Langs lijnen van geleidelijkheid
Syntactische tweeledigheid en gelijke woordlengte (vaak met antithese)
Vuur en dauw, Komen en gaan, Goed en kwaad
Dubbelzinnigheid : De grote schaamlippen, De ziener
Syntactico-semantische ongrammaticaliteit : Het uur Marat, De adem ik,
Het zomers nihil
Metaforiek : Bronnen der slapeloosheid, Azuren holte, Een geverfde
ruiter
22 WEINRICH H., 0.C.,. 240.
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Paradoxale combinaties : De kellner en de levenden, De madonna met
de buil
Registervermenging : Ziehier een dame, Processie all stars
Impliciete citaten of allusies : In uw handen, Nader tot U, Vaarwel
krokodil
Van deze retorisch-poetische code kan afgeweken worden door het
bewust gebruik van een a-poetisch, zakelijk, wetenschappelijk register
Kaas, Witboek, Experimenten.
2. Grivel " onderscheidt drie functies van de titel
(1) identificatie van het werk ;
(2) referentie aan bepaalde aspecten van de tekst ;
(3) publicitaire functie.
We zouden hieraan nog een vierde functie willen toevoegen
(4) aanduiding van de specifieke leeshouding die voor de tekst in kwestie
vereist is (een als typisch „literair" ervaren titel suggereert dat de tekst
als een literaire tekst moet worden gelezen ; ook de genre-aanduiding
vervult – meer expliciet – die rol) en meer in het bijzonder aanduiding
van het intertekstuele rooster waarin de tekst moet worden gesitueerd
(elke titel connoteert andere titels).
Die vier functies zijn op de eerste plaats pragmatische functies. Ook
de tweede functie, die we hier willen behandelen, moet op de eerste
plaats vanuit de pragmatiek (van het leesproces) worden geanalyseerd.
De relatie tusen de titel en de tekst is vooreerst een dynamische tweerichtingsrelatie. De titel is in al zijn vaagheid en dubbelzinnigheid
(cfr. punt 1) een anticiperende hypothese betreffende mogelijke dieptestructurele tekstgegevens die de lectuur in een bepaalde interpretatierichting leidt ; in de lectuur wordt die hypothese gedeeltelijk bevestigd
en gedeeltelijk tenietgedaan. Na de lectuur krijgt de titel zijn definitieve
interpretatie, die enerzijds een inperking van de mogelijke betekenissen
meebrengt en anderzijds de titel met nieuwe betekenissen kan verrijken.
Na de lcctuur wordt m.a.w. de band titel-tekst gestabiliseerd. Hoek 24
schematiseert dit proces als volgt
TITEL
ANTICIPATIE 4, t TEKSTUELE DIEPTESTRUCUUR
TEKST

We willen nu in dit punt onderzoeken Welke relaties er kunnen zijn
tussen de titel en de tekst opgevat als statische betekenisrelaties. In
23 0.C.,. 169-70.
24 Q.C.
,
p. 298.
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punt 4 gaan we nader in op de dynamiek van deze relaties zoals die
tot uiting komt in het leesproces. We bespreken eerst prozateksten (2.1.)
en daarna poètische teksten (2.2.).
,
Voorafgaand moeten we nog het onderscheid toelichten dat we daarbij
maken tussen „klassieke" en „moderne" teksten. We gebruiken die
termen in de zin van Barthes' onderscheid tussen „le texte lisible" en
„le texte scriptible" (of „illisible") 25 of enerzijds die teksten die met
behulp van de traditionele modeller en de traditionele poètica kunnen
worden benaderd en anderzijds die teksten die daartegen ingaan, die
teksten die „we nog niet kunnen lezen". Dit onderscheid is enigszins
simplifièrend maar het is desondanks wel bruikbaar op het algemene
niveau waarop we de relatie titel-tekst behandelen.
Bij de klassieke roman is de band tussen de titel en de tekst doorgaans niet problematisch. De titel verwijst er meestal naar een of meer
van de belangrijke dieptestructurele tekstgegevens. Hij legt de nadruk
2.1.

op :

ofwel (1) een of meer van de belangrijke componenten van de verhaalwereld
– hoofdpersonage : Houtekiet
– gebeurtenissen : Duel met de tanker, Oproer in Congo
– ruimte : Villa des Roses, Under the Volcano
ofwel (2) de thematische laag " : Negatief, De verwondering
ofwel (3) de vertelinstantie : Vertellen in toga
ofwel (4) de externe omstandigheden van de tekst : Manuscript in een
kliniek gevonden.
Uiteraard zijn allerlei combinaties denkbaar : Candide ou de l'optimisme
(personage en thema), De paardesprong (letterlijk en symbolisch), Een
wonderkind of een total loss (personage en gebeurtenis). De titel die
verwijst naar de centrale gebeurtenissen en/of het centrale thema kan in
oudere romans sours uitdeinen tot een uitgebreide inhoudsopgave. Zo
citeert Lammert de volledige titel van Insel Felsenburg (1749), die niet
minder dan veertien regels beslaat, waarbij hij commentarieert : „Hier
erfahren wir Zeit und Ort, das Ablaufgerippe und den gliicklichen
Ausgang der Handlung, Namen, Herkunft, und Alter der Hauptperson" ".
25 0.C.,10.
26 LAMMERT E. 0.C, , p. 145 spreekt in dit verband over allegorische en symboe
lisch tite
titels.
27 0.C.,p. 146.
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De klassieke vereiste dat de titel refereert aan belangrijke en centrale
tekstgegevens blijkt duidelijk uit een aantal studies die de traditionele
verhalende roman tot onderwerp hebben. Lammert stelt vast dat de titel
„haufig genug schon direkte Hinweise (gibt) zur Aufschliisselung des
Geschehens, des Themas oder des Werksinnes, ehe noch eine Aufklarung
des Lesers durch den Text stattgefunden hat." 28 Hij behandelt de titel
dan ook samen met het voorwoord bij zijn onderzoek naar de vooruitwijzende gegevens in de roman. Keiter en Kellen 29 stelden zelfs als
norm dat de titel „den Inhalt weder ausplaudern, noch verbergen und
hin und wieder eine verstandliche Allegorie zulassen" zou. „Krieg und
Frieden, Rom, Paris, Die Erde, Das Geld" beschouwen zij als „in ihrer
Prazision massgebend", en zij prijzen C. F. Meyer voor zijn titels die
getuigen van „undersame Klarheit, Einfachkeit und Treffsicherkeit. Es
ist, als ware der Titel mit diesen Novellen organisch verbunden."
Bij de klassieke roman moet dus elke dubbelzinnigheid die in de titel
aanwezig zou kunnen zijn, door de tekst opgeheven worden. Bij de
moderne roman evenwel verdwijnt de „organische" band tussen titel en
tekst, de relatie wordt geproblematiseerd. Het is niet Langer onmiddellijk
duidelijk waaraan de titel refereert. Typisch hiervoor is de titel in de
nouveau-roman : „Dann le N(ouveau) R(oman), cette relation est beaucoup plus problematique. Les titres du NR semblent se nier en tant que
titres, c'est-a-dire que le mouvement dialectique entre titre et conTexte
est devenu apparemment impossible : le titre semble refuser toute responsabilite de son conTexte. On ne distingue plus quelle est la fonction
exacte du titre vis-a-vis du conTexte. Pourquoi Les Gommes, pourquoi
Gulliver, pourquoi Les Petits Chevaux de Tarquinia, pourquoi Passacaille ? Certes ces mots figurent dans le roman, mais le lecteur s'attend
a un rapport determine : le nom du heron romanesque, celui de l'evenement principal, eventuellement un commentaire de l'auteur sous forme
d'une metaphore transparente, ou d'une citation appropriee." "
2.2. Bij poetische teksten kan de relatie titel-tekst veel verscheidener
vormen aannemen dan bij prozateksten. Niet alleen is het corpus veel
uitgebreider, maar ook zijn er principieel een veel groter aantal mogelijkheden, daar de titel van een gedicht niet als identificatie van de tekst
hoeft to fungeren (de identificatie kan verlopen via de titel van de
bundel en/of de eerste regal van het gedicht), noch aan publicitaire
28 0.C.,p. 144.
29 0.C.,p. 454.
39 HOEK L. H., o.c.,p. 298.
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doeleinden onderworpen is (dat geldt alleen voor de titel van de bundel). De speelruimte in de mogelijke relaties is veel groter, de band
titel-tekst kan bijzonder hecht zijn, zodanig zelfs dat het gedicht zonder
de titel totaal onverstaanbaar wordt, maar in andere gevallen kan de
titel gewoon achterwege blijven.
Voorbeelden 31 : (We ontlenen de meeste voorbeelden aan het werk
van Jos De Haes) 32
– De titel kan achterwege blijven (Hamelinks Hersenopgang) of syntactisch tot de tekst behoren (de eerste regel of een gedeelte ervan
wordt in kapitaaltjes gedrukt : Celans latere bundels) of gewoon (een
gedeelte van) de beginregel dupliceren (Mijn zoontje slaapt).
– De titel kan een volledig andere interpretatie van het gedicht opdringen dan het geval zou zijn zonder die titel (Achterbergs Onheil is
volledig verstaanbaar zonder die titel, maar was oorspronkelijk een
„Bildgedicht" 33 met als titel Willink).
– De titel kan noodzakelijk zijn voor een adequate lectuur (Geweten).
- De titel kan verwijzen naar centrale gegevens uit het gedicht zoals
thema, stemming, onderwerp, hoofdpersoon (Radeloosheid, Rouw,
Genealogie, De bol, Medea), of naar secundaire aspecten (vaak een
opvallend beeld : Grafruggen, Binnen de grenzen), of helemaal niet of
nauwelijks met het gedicht in verband staan (Apollinaires Arbre).
– De titel kan aanduidingen geven over de communicatieve situatie
geadresseerde, tijdruimtelijke situering, aanleiding enz. (Na een afsterven, Pinksterwake, Een kus in TerKameren).
– De titel kan al of niet in de tekst hernomen worden, in het eerste
geval legt hij een accent (Le vieux moulin, Schrijven), in het tweede
geval is hij een aanvulling of voegt hij een dimensie aan de tekst toe
(Delphi, Verjaardag) ; het laatste gedicht heette bij de eerste publicatie 34
Ter grens van rouwende verwondering, tevens de eerste regel. In de
tweede versie legt de titel de nadruk op de definitieve verandering in
de verhouding zoon-moeder, die gesuggereerd word in regel 12 : „alsof
vandaag ons laatste kans verging".
– De titel kan vervangen worden door een (sub)genre-aanduiding zoals
Ode, Sonnet, Gedicht. Bij De Haes alleen Anekdote.
31 Zie o.a. KAYSER W., 0.C.,pp. 192-3 en FRIEDRICH H. 0.C. , waaraan we het voorbee
voorbeeld
uit Apollinaire ontlenen.
32 Verzamelde Gedichten. Brugge, 1974.
33 Term ontleend aan KRANTZ G. Das Bildgedicht in Europa. Zur Theorie and Geschichte
einer literarischen Gattung. Paderborn, 1973. Een „Bildgedicht" is een gedicht geschreven
naar aanleiding van plastische kunstwerken.
34 In : Nieuw Vlaams Tijdschrift, juli 1948, p. 26.
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Terwijl de klassieke poezie de voorkeur geeft aan onproblematische
titels die het genre, het thema, de stemming of de aangesprokene aangeven, verloopt bij moderne poezie de overgang van de titel naar de
tekst niet meer zo probleemloos. Kayser noteert dat op het einde van de
negentiende eeuw het gebruik ontstaat geen eigenlijke titel meer aan
het gedicht te geven, maar de aanvangswoorden als titel te laten Belden.
„Die Einstellung, die dazu fiihrt, ist nicht selten der rhetorischen Einstellung genau entgegengesetzt. Der Dichter will jeden Gedanken an
Thematisches ausschalten, will aus keiner Distanz and Gefasstheit heraussprechen ; das Gedicht Boll als unmerklich Bich hebende un wieder
verfliessende Welle genommen warden." " Oak Friedrich spreekt in
Die Struktur der modernen Lyrik over de verschuivingen die de verhouding tussen titel en tekst ondergaat. Een willekeurig vers kan als titel
gebruikt worden, de titel kan absoluut noodzakelijk zijn voor een goad
begrip van het gedicht (bv. Pounds In a Metrostation) of de titel lost
helemaal niets op : „Solche Inkongruenzen, bei denen der Inhalt eines
Gedichtes nicht zu seinem Titel `passf, fugen dem jeweiligen Text eine
weitere Schicht der Vieldeutigkeit zu." 36 (Als voorbeeld vermeldt hij
Jimenez die twee gedichten als titel een vraagteken meegeeft). Friedrich
situeert daze „abnormale titelgeving" in de algemene neiging tot verstoring en vervreemding die hij als een fundamenteel kenmerk van de
moderne poezie beschouwt. Het fait dat alle gedichten bij De Haes een
titel krijgen, dat weinige titels strikt noodzakelijk zijn en dat alle titels
zonder probleem met de teksten in verband kunnen worden gebracht is
dus op zichzelf reeds een aanduiding voor het klassieke karakter van
zijn poezie.
3. Historische periodes, auteurs, genres vertonen een voorkeur voor
bepaalde titels. Evenzeer als de tekst zijn de titel en de geplogenheden
van de titelgeving onderhevig aan genre-, tijds- en auteursverschillen.
Bepaalde titels zijn bij bepaalde auteurs ondenkbaar, sommige titels
kunnen nu niet meer, andere kwamen vroeger nooit voor. Elke titel
connoteert hoe dan ook een genre, een worm van schriftuur, een historische periode, geen enkele titel verschijnt in een vacuum, steeds draagt
hij de hele literatuur- en titelgeschiedenis met zich mee. Titels plaatsen
zich steeds tegenover een intertekstuele achtergrond en het onontkoombare connotatieve gewicht dat zij met zich meesleuren is een belangrijke
factor in de worming van verwachtingspatronen bij de potentiele lezer.
35 0.C., p. 193.
36 P. 159.
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Via de herkenning van een reeks andere titels (met hun overeenkomstige
teksten) door de aangeboden titel heen kan de lezer zich een beeld
vormen van de tekst en stelt hij tevens zijn lectuur op een bepaalde
manier in.
Een traditionele schriftuur kan via traditionele titels aansluiten bij de
bestaande teksten. Daartegenover kan een nieuwe vorm van schriftuur
ook een verandering in de titelgeving meebrengen en kan een werk dat
een desautomatiserende invloed op de poètische canon wil uitoefenen
hiertoe ook de titel aanwenden om aldus de heersende verwachtingspatronen te frustreren. De mogelijkheid doorheen een bepaalde titel
een hele reeks andere werken te herkennen, of anders gesteld de
achtergrond waartegen een werk steeds wordt gelezen, kan door de
auteur ironisch worden uitgebuit. Hij kan a-literaire titels gebruiken of
hij kan via parodiering, allusie en archaisering — de meest onmiddellijk
op de voorgrond tredende uitingen van de intertekstualiteit — tot in de
titel toe een subtiel spel spelen met de verwachtingen van de lezer. De
ironie kan onmiddellijk met de titel meegegeven zijn (A Portrait of the
Artist as a Young Dog) of kan pas blijken uit de tegendraadse relatie
van titel (en verwachtingen) en tekst.
Literaire connotaties zijn tevens ook ideologische connotaties en de
ondermijning van het klassieke titelgebruik kan dus ook ideologisch
worden geduid : „ (...) le titel joue par rapport au texte, dans l'ensemble
socio-economique oa les livres sont produits en Occident, le role dune
etiquette sur une marchandise. Le titre est donc le lieu d'un conflit
ideologique pressant. Ce qui est exige, c'est qu'il y ait rapport analogique
entre le titre et le contenu (plutOt que le fonctionnement) du livre, de la
meme facon que, sous peine de poursuites de la police des fraudes, it
doit y avoir analogie entre l'etiquette et le contenu de la boite de conserves. Subvertir ce rapport analogique du titre-etiquette, c'est contrevenir
a toute une ideologie commercante.- "
Voorbeelden
3.1. Titels connoteren een historische periode.
— Keiter en Kellen 38 schetsen hoe de Duitse romantitel van de zeventiende tot de negentiende eeuw een evolutie doormaakt naar steeds
grotere beknoptheid.
Op het einde van de achttiende eeuw ontstaat de voorkeur voor de
dubbeltitel, die de moderne auteur opnieuw kan aanwenden om zijn
37 RICARDOU. in : HOEK L. H., O.C. (Discussion), p. 307.
38 0.c.,. 441-457.
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werk een archaiserend tintje te geven (Ranonkel of de geschiedenis van
een verzelving). Reeds Multatuli maakte een handig gebruik van de
dubbeltitel : het tweede deel van de negentiende-eeuwse dubbeltitel
onderstreepte gewoonlijk de fictionaliteit van de tekst (Een oud vaderlandsch verhaal), maar in Max Havelaar schijnt dat tweede gedeelte De
koffieveilingen der Nederlandse Handelsmaatschappij het fictionele van
het geschrift alweer te ontkennen, zodat we reeds bij de titel stoten op
het probleem van de verhouding tussen fictionaliteit en realiteit in
Max Havelaar".

– De Tachtigers vertoonden een uitgesproken voorkeur voor mythologische namen als titels : Sappho, Demeter, Okeanos, Rhodopis, Persephone.

– Uit een onderzoek naar de titels van de bundels in de experimentele
poèzie zou misschien kunnen blijken dat ze gepaard gaat met een andere
gerichte titelgeving. Zo b y . Claus' Registreren en Tancredo Infrasonic.
3.2. Titels connoteren een genre, een schriftuur.
– Talloos zijn de bundels belijdenislyriek die in hun titel een verwijzing
dragen naar „zingen" en „lied" : Vergeten liedjes, Liedjes van de liefde
en de dood, Zangen van onmacht, Carmina. Van het Reve's bundel Het
zingende hart wordt door zijn titel onmiddellijk tegen die achtergrond
geplaatst.
– Vogelaar, Van Marissing, Insingel c.s. zetten zich in hun genreaanduidingen of tegen de klassieke roman : model, project, tekst 4°.
– Veel modeme schriftuur draagt in de titel een verwijzing naar de
schrijfact : Het boek ik, Het boek alfa, Praag schrijven, Verwoordingen.
– Gijsens Telemachus in het dorp gebruikt de ondertitel Een verhaal
zonder wind of wolken als afweer tegen het Streuveliaanse proza.
– Michiels' evolutie blijkt alleen al uit zijn evolutie in titelgeving
enerzijds De ogenbank, Het afscheid, Kruistocht der jongelingen, anderzijds Het boek alfa, Orchis militaris, Exit en (gepland) Dixi(t).
3.3. Sommige auteurs vertonen opvallende constanten en eigenheden in
de titels van hun werken
– Van het Reve : De taal der liefde, Lieve jongens, Het lieve Leven.
39 SOTEMANN A. L. o.c., pp. 18 e.v. Hij analyseert het verwachtingspatroon van de
19de-eeuwse lezer diegewend was aan dubbeltitels.
4° Zie BEEKMAN K. D. Experimentele teksten omstreeks '70. P. 537. In : Spektator, 19741975, nrs. 9-10,pp. 529-540.
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– Vestdijk : De kellner en de levenden, De filmheld en het gidsmeisje,
De dokter en het lichte meisje.
- Achterbergs positief-wetenschappelijk taalgebruik ook in zijn titels.
3.4. Titels kunnen doorverwijzen naar andere media en niet-literaire
teksten : A Portrait of the Artist as a Young Man, Studies naar het naakt
model (schilderkunst), Nader tot U (religieuze tekst), Medgar Evers te
Jackson vermoord (journalistiek). Op die manier wordt een verwachtingspatroon geschapen dat mee de verwachtingen opgeroepen door
andere media of teksten inhoudt.
3.5. Specifieke ideologische connotaties.
– Adorno toont aan de hand van de titel Opfergang aan hoe een titel
een hele ideologie met zich mee kan dragen ".
– Erg duidelijk blijkt de ideologische geladenheid uit een overzicht van
de titels van kortverhalen verschenen in het „damesblad" Het rijk der
vrouw. De meeste titels zijn spreekwoordelijk of bespelen de gevoelige
snaar (Gisteren is verleden tad, Schijn bedriegt, Drievoud is scheepsrecht, Geld alleen maakt niet gelukkig ; Kitty's baby, Roosje, Geen
kerstmis voor Sara, Een boeketje rozen)". Ze zijn duidelijke verwijzingen naar en steunpunten van een vertrouwd en kneuterig wereldbeeld
en appelleren aan een bekende veilige wereld „dicht bij huffs".
4. Op het pragmatische vlak oefent de titel vier functies uit.
4.1. Hij identificeert het werk, wat een practische vereiste van tamelijk
triviale aard is, maar nochtans niet zo maar te verwaarlozen is. Het
opnieuw gebruiken van een reeds bestaande titel kan de grootste verwarring meebrengen. De behoefte aan steeds andere titels verklaart
gedeeltelijk de zucht naar originaliteit. Om de identificatie snel te laten
verlopen tenslotte moet de titel zo kort mogelijk zijn.
4.2. De titel verwijst naar gegevens uit de tekst en heeft aldus invloed
op het leesproces.
4.2.1. De titel is het eerste element waarmee de lezer geconfronteerd
wordt. De titel biedt op basis van zijn semantische inhoud en op basis
41 ADORNO TH. W. Titel. Paraphrasen zur Lessing. P. 14. In : ADORNO TH. W. Noten
zur Literatur HI. Frankfurt am Main, 1965, pp. 7-18.
42 DE SADELEER L. De Kortverhalen van het Damesblad „Het Rijk der Vrouw". Een
onderzoek near de inhoudekke kenmerken van de verhalen, gepubliceerd tussen juni 1973
en juni 1975. Leuven, 1976 (Licentiaatsverhandeling).
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van zijn intertekstuele situatie een vage dubbelzinnige informatie die
bepaalde verwachtingen t.a.v. de tekst oproept. Hij anticipeert op de
tekst, hij is vooruitwijzend ", maar tegelijkertijd blijft hij vaag en verwijst hij steeds naar de tekst als noodzakelijk complement. De titel
creeert spanning zonder die op te lossen. In punt 1 hebben we er reeds
op gewezen hoe de syntactische bouw van de titel en de kataforische
elementen gericht zijn op spanning en op vaagheid. We kunnen de status
van de titel t.a.v. de tekst in het leesproces best vergelijken met die van
de hypothese : de titel is een voorlopige, intuitie ye hypothese betreffende
de tekst, als hypothese verwijst hij naar een noodzakelijke toetsing die
door de tekst gebeurt, na de toetsing – de lectuur – wordt de dubbelzinnigheid opgeheven, wordt de hypothese aangepast.
De titel is een veelvoudig dubbelzinnig gegeven dat verwachtingen
t.a.v. de tekst produceert. De lezer gaat in zijn lectuur op zoek naar
bevestiging van de door de titel gegeven informatie ; de lezer structureert, analyseert en hierarchiseert de tekstelementen in functie van de
titel. (De lezer is erop uit de titel in het werk „terug te vinden" ; gebeurt
dat niet of pas na lange tijd, dan raakt hij geirriteerd : b y . Max Havelaar
die pas na ettelijke Droogstoppelbladzijden en een lange inleiding verschijnt.) Daarnaast kan hij ertoe gedwongen worden na falsificatie van
zijn oorspronkelijke titelhypothese de interpretatie van de titel te herzien.
De band tussen titel en werk moet dus in het leesproces als een
tweerichtings-relatie worden beschouwd : in de leesact bepaalt de titel
mee de opbouw van de tekst (4.2.1.1.), na de lectuur moet de titel
eventueel worden herzien (4.2.1.2.).
4.2.1.1. R. Barthes beschouwt de titel als het eerste element van de
„code hermeneutique" 44. Op basis van de titel gaat de lezer op speurtocht doorheen de tekst, ervan uitgaande dat de titel belangrijk is en
dat de tekst naar de titel toe kan worden gelezen. De titel bepaalt op
Welke aspecten de lezer de nadruk zal leggen. Die invloed van de titel
kan het best worden aangetoond aan de hand van een gedicht waarvan
de titel gewijzigd werd. We nemen daarvoor Terminus van Achterberg,
dat bij de eerste druk Nostalgie heette " ; we steunen op de door
Fokkema gegeven interpretatie van de wijziging. De eerste titel benadrukte het terugverlangen naar het verleden, de nieuwe titel „impliceert voor de ik een terminus a quo" ". De twee tekstwijzigingen die
43 LAMMERT E., o.c., pp. 142-146.
44 0.c., p. 24.
45 FOKKEMA R. L. K., Varianten bij Achterberg. Amsterdam, 1973. Deel I, p. 330.
46 FOKKEMA R. L. K., O.C. Deel. II, p. 106.
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samen met de nieuwe titel zijn aangebracht zijn van secundair belang,
de tekst is op zichzelf polyvalent leesbaar en het is de titel die aan de
lectuur een bepaalde richting geeft. Aileen via Terminus kunnen de
regels 12-14
Provinciewind maakt in de bronzen nacht
een laatste resonantie tot geruis.
Gefluister bij het oor heeft ingezet.
als een „terminus a quo" worden geduid. Op zichzelf geven ze geen
uitsluitsel of de nadruk valt op het verleden of op het toekomstig aspect,
de laatste regel wordt door Nostalgie gerelativeerd, door Terminus als
toekomstgericht onderstreept.
Een tweede voorbeeld vinden we in de poezie van Gezelle. Westenbroek " heeft erop gewezen dat Gezelle sommige gelegenheidsgedichten
bij de bundeling door titelwijziging van hun gelegenheidskarakter ontdeed. Op die manier werden de gelegenheidsgedichten niet langer ingeperkt tegen de achtergrond van een specifieke concrete toestand en
aanleiding gelezen, maar verleende de lezer hun een algemene geldigheid.
4.2.1.2. Na kennisname van de tekst kan het nodig zijn de eerste interpretatie van de titel to herzien. Die terugwerkende kracht die op de
titel na de lectuur kan worden uitgeoefend werd geanalyseerd doot,
Hoek 48 . Hij onderscheidt o.a. de volgende mogelijkheden
(1) De titel krijgt geen andere interpretatie, de eerste lectuur was reeds
adequaat.
(2) De dubbelzinnigheid van de titel wordt door de tekst bevestigd
(Aktaion onder de sterren)".
(3) De titel krijgt na lectuur van de tekst een tweede betekenis (De
ziener) 50 .
(4) De eerste betekenis die men aan de titel gaf moet na lectuur van
de tekst door een andere meer adequate worden vervangen (De
grote schaamlippen).
4.2.2. De titel schept een dubbelzinnigheid, een betekenisleegte, een
vraag, een spanning. De tekst is het middel waarmee de spanning, de
47 WESTENBROEK. M. Van het 'even naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en
de aard van Guido Gezelles Gedichten, Gezangen en Gebeden (1862-1879-1893). Kapellen,
Guido-Gezellegenootschap, 1967, p. 260.
48 0.c.,pp. 299-302.
49 We nemen dit voorbeeld over van RAAT G. F. H. Het literaire communicatieproces.
In : Forum der Letteren, 1975, 1, pp. 45-53. „Onder" betekent hier zowel „lager" als
„tussen", een dubbelzinnigheid die in de tekst geactueerd wordt.
50 „Ziener" en „voyeur".
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verwachting, de betekenisleegte opgeheven en ingelost moeten worden.
De titel is tegelijkertijd transparant en duister, hij kondigt een betekenis
aan, laat een betekenis vermoeden, maar is ook terughoudend en verschuift de uiteindelijke betekenis naar de tekst. De titel beheerst de
tekst, hij stelt de vraag waarop de tekst antwoord is, hij is de belofte
waarvoor de tekst de vervulling is. Grivels theorie van de literaire titel
steunt volledig op de vergelijking van de relatie titel-tekst met de relatie
vraag-antwoord. De titel veroorzaakt een duisternis, een raadsel, een
mysterie waardoor de tekst aangeboden wordt als een antwoord, een
weten, een verheldering. Deze verhouding is essentieel voor de ideologische achtergrond van de klassieke roman die zich aanbiedt als transparante betekenis, als opheffing van een tekort, als een gesloten tekst
met een onproblematische, enkelvoudige betekenis. Als duisternis reduceert de titel de tekst tot een volledig weten. De titel is een belangrijke
factor van de leesstrategie die de tekst sluit : „Le texte est desormais
etabli comme cloture, norme, fixite : la signification est par lui arretee." 51
Grivel verwijst tenslotte naar Derrida die in zijn commentaar op
Mallarme de beperkende invloed van de titel vergelijkt met zijn ruimtelijke positie bovenaan de tekst : „le titre, qui comme la tete, le capital,
l'oraculeux, porte front haut, parle trop haut, a la fois parce qu'il eleve
la voix, en assourdit le texte consequent, et parce qu'il occupe le haut de
la page, le haut devenant ainsi le centre eminent, le commencement, le
commandement, le chef, l'archonte." 52 De probleemloze oplossing van
de spanning, de tekst als duidelijk en afdoend antwoord op de titel is
typisch voor de klassieke tekst ; de tekst beantwoordt aan de titel en de
titel is verantwoord. (Een goede, geschikte, heldere, precieze, functionele,
trefzekere titel). De moderne schriftuur, gericht op de meerduidigheid
en de onuitputtelijkheid van de betekenisproductie, die zich opstelt tegen
een eenduidig sluitende lectuur, wantrouwt de titel als een element dat
alleen maar de pluriforme tekst kan inperken. (De titel als kapstok am
er de tekst aan op to hangen, de titel als vriendelijke begeleider bij de
lectuur). We verwijzen naar punt 2 waar we de problematisering van
de titel bespraken.
4.3. De titel verkoopt het werk. De eerste confrontatie van de lezer met
een literair werk verloopt via de titel. Als dusdanig is de titel een
belangrijke factor in de „cultuurindustrie". De titel moot het boek verkopen en de uitgever besteedt er don ook alle aandacht aan dat de titel
51 GRIVEL CH., a.c., p. 180.
52 DERRIIDA J., La double séance I. P. 6. In : Tel Quel, 1970, 41, pp. 3-43.
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goed zou klinken en in de markt zou liggen. De titel is vaak het enige
waarin de schrijver zonder veel mopperen de uitgever de vrije hand laat.
De keuze van een titel is dus onderhevig aan dezelfde marktmechanismen en -manipulaties die de reclametaal bepalen. Ook de literaire titel
heeft veel weg van de slogan (vgl. de syntaxis), ook de literaire titel
appelleert aan de nieuwsgierigheid, de dagdroom en de eigendunk van
de potentièle koper-lezer ", ook de literaire titel maakt gebruik van
esthetische middelen (cfr. punt I, de retorische code). De literaire titel
is niet alleen een informatieve boodschap, maar ook een overredingsmechanisme.
Ter illustratie een paar opmerkingen hierover van Van het Reve aan
het adres van Ab Visser : „(er) viel mij nog allerlei in terzake de
deugdelijkheid & ondeugdelijkheid van boektitels. Een titel moet het
boek als een symbool, of in ieder geval als een samenvatting, vertolken,
maar die samenvattende vertolking moet degene die de titel ziet of leest
of hoort lezen, bovendien een aangename, tot kopen stimulerende gewaarwording geven. Vandaar dat er van allerlei ekstraas buiten op
pakken waspoeder en flessen vaatwas staat ; & niet alleen maar Waspoeder, enz. (Met echt citroensap', dus, enz.).",en : „Wat voor een titel
wil je van mij kado hebben ? (...) Klein Gebrek Geen Bezwaar ; Mag
Ik In Je ? ; Een Of Twee Schepjes Suiker ? ; Neem De Minnaar Van
Je Zoon ; Iedereen Is (Ook) Zo ; Natuurlijk Is Naakt ; Een Mens Zijn
Lust ; Goed Dat Er Polietsie Is", etc., etc. (Het lieve leven, pp. 85-6
en 83-4).
4.4. De titel en de genre-aanduiding plaatsen de tekst in een literair
communicatieproces. De titel met typisch „literaire" connotaties die
onmiddellijk aan bestaande literaire teksten appelleert, en vooral de
genre-aanduiding plaatsen de tekst in de literatuur en bieden hem aan
als een literair te lezen tekst.
Het „literaire" is geen teksteigenschap, de genre-aanduiding behoort
tot de categorie van de performatieve uitspraken (in de zin van Austin),
ze zegt niet „dit is literatuur", ze geeft geen objectiveerbare eigenschap
van de tekst aan, maar ze zegt „lees deze tekst als een literaire tekst",
of beter „ontvang deze tekst binnen een literair communicatieproces".
De genre-aanduiding constitueert een literair communicatieproces. Een
lezer kan dan ook niet reageren met „dit is ja/neen literatuur", maar hij
kan alleen al of niet bereid zijn de performatieve instructie op te volgen
53 Zie in dit verband het overzichtsartikel van VORLAT E. Naar houdt de verleider zich
schuil ? Het taalspel in de reclame. In : Streven, juni 1976, pp. 773-86.
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en in een bepaald communicatieproces te treden. Samen met de flaptekst,
het omslag en de serie waarin de tekst is opgenomen behoort de genreaanduiding tot de culturele indicaties die de lezer conditioneren om op
een bepaalde manier een tekst te gaan lezen ". De genre-aanduiding kan
dus bij gebrek aan andere indicaties essentieel zijn om de gewenste
receptie van een tekst te verkrijgen.
Een „literair" communicatieproces is daarenboven Been eenduidig
begrip. De manier waarop het literaire communicatieproces verloopt
hangt of van de impliciete poetica van de lezer " ; verschillende poetica's
impliceren verschillende lecturen. De genre-aanduiding kan er daarom
ook op gericht zijn een specifieke lectuurvorm op te dringen. Niet toevallig gebruiken een aantal avant-gardistische auteurs als genre-aanduiding „montage", „tekst", etc. Hiermee willen ze de lezer ertoe bewegen
hun teksten niet te lezen als een gewone roman, maar andere verwachtingspatronen en leesstrategieen te hanteren.
5. We hopen hiermee voldoende te hebben aangetoond dat de literaire
titel niet zo maar een weinig relevant toevoegsel is maar wel een categorie
van centraal belang die ten nauwste betrokken is bij lectuur, interpretatie en receptie van literaire teksten.
JAN SCHOOLMEESTERS

54 Zie RAAT G. F. H., O.C., p. 52.
55 Cfr. VERDAASDONK H. Montage, of literaire technieken, hun fundament en funktie.
In : VOGELAAR J. F., ROBBERECHTS D. VAN MARISSING L. VERDAASDONK H. Het mes in
het beeld. Amsterdam,
1976, pp. 215-261.

20

IN MARGINE
VAN „BONTE KAPKENS" EN ZOT VOLK
Naar de voorstelling van heel wat zestiende-eeuwse zotheidsliteratuur is de
bekende,bontgekleurde en met bellen, ezelsoren of hanekam getooide narrenkap
steeds een door velen zeer begeerd artikel geweest. Reeds in der zotten ende der
narren scip, de in 1500 te Parijs bij Guy Marchand (Guide Coopman) gedrukte
Nederlandse „vertaling" van Sebastian Brants Narrenschiff, ziet men de zotten
de „capproen" dragen, ernaar tan" en naar zich toe trekken 1 . In tal van
rederijkersrefreinen in 't zot is het niet anders 2 . Waar vraag is, daar volgt ook
het aanbod wel. Zo laat Meistersinger Hans Sachs „Frau Venus" in 1566 een
Kram der Narrenkappen openen, wat, zoals men mocht verwachten, een goed
la ende zaak blijkt te zijn 3 . Heel anders vergaat het echter de verkoper in een
belangrijk stukje Nederlandse zotskapliteratuur, de dramatische monoloog „Van
de bonte Kapkens" uit de in 1600 door Jan van Ghelen to Antwerpen bezorgde
VeelderhandeGeneuchlijcke dichten / Tafelspelen / ende Refereynen... 4 . In
113 meestpaarsgewijs rijmende verzen (de eerste zes regels vormen een rondeeltje : AbaAab) spreekt een kramer een etend gezelschap toe, waaraan hij zijn
waar, zijn zotskappen, tracht to slijten. Hoe warm, degelijk uitgevoerd en gezond
zijn kappen ook zijn, hij raakt ze er maar niet kwijt. Veel meer succes had hi j
(v. 78-95) :
Onder volc die ten achteren gheteert // zijn / deur groote Bancquetten. a
a
Soo dat zy opt leste haer Renten moeten versetten /
a-b
80 Onder tvolc die met den Wle vliegen I en to en by nacht
Onder t'volck die veele beloven boven haer macht /
b
b-c
Ende die belacht / zijn eygen qualijck vaert /
c
Ondert volck dat hem soo raescoppigh openbaert /
c-d
Dat mense bewaert ende bint als de bonen bloeyen /
d
85 Die sullen in dusdanighe kappen seer wel groeyen /
d-e
Ondert volc die moeyen dat een ander goet gedaen wert
e
Die loo en nae die Kappe / als een hont nae zijn stert /
e-f
Ende tvolck dat .hert nae hoocheyt stellen /
f
Ende die metgiericheyt haer selven quellen I
61, 94 en 114. Uniek exemplaar van oudste druk in Bibl. Nat. to
1 Hoofdstukken 9
,
Paris, sign. Res. Yh 64.
2 Uitvoeriger over deze en andere narrensymboliek handelen wij in een nog to verschijnen
studie : Refreinen in het Zotte bij de Rederijkers.
3 Tekst van deze „Schwank" in Siimtliche Fabeln and Schwãnke von Hans Sachs. Ed.
E. Goetze, Halle a. S. 1894, Dl. 2, blz. 606-609 (nr. 374). Zie nog Sebastian Brants
blz.
cxxx, met daar ook de
,
1854
Narrenschiff. Her. von Friedrich Zarncke, Leipzig,
beschrijving van een rent die een gelijkaardige verkoop van narrenkappen voorstelt.
4 Moderne editie : Leiden, 1899 (reprint 1971), blz. 15-20. Is het „bont" zijn van
kleur eengewone kwaliteit van narrenkappen (zie WNT VII 1416-1417, F), dan kan
„bonte Kapkens" bier toch ook verstaan worden als „bonten kapjes", m.a.w. kapjes die
van bont(pels) zijn gemaakt : vgl. immers vers 21, „Ziet I het zijn dese Kapkens / gheuoert
met bont".
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90 Altijdt geldt teller / en niet een penning dorven verteren /
Niet denckende dat zyt son weynich tits sullen regeren
En die zy 't laten versmeeren / dat lustigh sonder sorghen
Ick weetse te brenghen onder 't volck die vande morgen
r deu de kele
Totten auont sitten worgen 1 't Bier of wijn
95 Ende drinckent wt by haluen I ende heeler I ...

f-g

g
g-h
h
h-i
i

Men vergelijke daze verzen met de eerste strofe en enkele verzen uit de tweede
van het refrein in 't zot waarmee de Brugse H. Geest-kamer op het rederijkersfeest
te Gent in 1 39 een antwoord gaf op de vraag „Wat volck ter waerelt meest
zotheyt too ht – Dit refrein opent de reeks van negentien „zotte" teksten uit de
bundel Refereynen int vroede... int Zotte. ant Amorueze..., die nog in hetzelfde
jaar bij loos Lambrecht te Gent werd gedrukt (fol. F lv - F 3) – :
TVolck dat hem raescoppigh, keybolligh ghenert
Doet daghelicx Corebus kinderen roe en
En tvolck dat een anders welvaren dert
Draeyt ooc naer tcaproen, als de hont naer zijn staert
Want tes verloren dat zijs hem moeyen,
5
Tvolck die duer verwaentheyt naer hoogheyt roe en
Ende tvolc dat in zijn selfs qwalicvaert lacht
Tvolck datmen binden moet als de boonen blue en
Werden als Totten inde waereltghehacht,
10 Tvolck die vele belouen bouen haer ma ht
Doen veil zotheyts van hem zeluen spreken
Maer meest zotheyts too het volck dagh ende nacht
Die wanen wijs zijn, ende tcaproen versteken.

1

Zo wie eenengod van zynen buuck maeckt
Zoo buzende van smorghens tot shauonts late,
Tvolck dat naer veil half bieren snaeckt...

a
b
a
a
b
b
c
b

c
c
d

c
d
a
b

a

Het is duidelijk : refrein en monoloog vertonen een aantal woordelijke overeenkomsten. Onmiddellijk rijst de vraag wat bier oorspronkelijk en wat navolging
is. Wij menen duidelijk te kunnen maken dat het refrein het voorbeeld van de
monoloog is geweest.
Voor beide teksten vormt het overeenkomstige slechts een onderdeel van een
grater geheel. In het refrein volgt nog een hele reeks ander „volck", maar wel
steeds „volck" en niets anders. Het zotte „volck" is in het refrein als antwoord
op de vraag „Wat volck ter waerelt meest zotheyt too ht" primair. In de monoloog
is deze „volk"-terminologie veeleer van ondergeschikt belang. Na de met het
Brugse refrein parallelle passage volgen nog andere zotte mensen aan wie de
kramer ooit kappen heeft verkocht, maar het woord „volk" komt niet meer voor.
De dichter van de monoloog, die in verzen 78 - 80 „vanzelf" en ongedwongen bij
zot „volc" is aangekomen, zoekt,zo stellen wij ons voor, voor uitbreiding van
ditbegrip steun bij een tekst waarvan hij kon weten dat deze hem die steun
onmiddellijk kan verlenen •: in de eerste strofe al, de eerste strofe bovendien van
heteerste refrein in 't zot van een reeks van negentien. Deze werkwijze is
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gemakkelijker, logischer en dus waarschijnlijker dan wanneer men zich meet
voorstellen dat een refreindichter, voor de opdracht geplaatst een refrein over
zot yolk te schrijven, al direct voor zijn eerste strofe (en de eerste reels van de
tweede) een tekst over „bonte Kapkens" is gaan raadplegen, een tekst die over
dit zotte yolk als „volk" slechts in het voorbijgaan spreekt, pas vanaf vers 78
en maar tot93. Waarom, zo moet men zich in dit laatste geval tevens afvragen,
heeft de refreindichter in zijn lange opsomming van verschillende soorten zot
yolk ook verzen 78 en 80 van de monoloog niet te pas gebracht ? Neen, de
„uiterlijke" omstandigheden pleiten in het voordeel van het refrein, en dat doen
nu ook degemeenschappelijke elementen van de teksten zelf.
De monoloogdichter, zelfstandig bij vers 80 aangeland, had een volgende regel
over „volk" en op „-acht" nodig : die leverde hem, zonder dat daartoe enige
syntactische omschikking nodig was, vers 10 van het refrein. De volgende stap
was moeilijker : om niet inconsequent te zijn met wat voorafging, paarsgewijs
rijmende regels, waarbij ieder paar met het volgende verbonden is door overla end rijm, diende ook bier het volgende vers in het midden te rijmen op
„-acht". Daartoe werd vers 7 van het refrein omgeschikt. We begrijpen nu ook
waarom de monoloog-dichter niet eerst vers 7, het eerste „-acht"-vers van het
refrein, hadgekozen om op vers 80 te laten volgen : vers 7 l ief zich syntactisch
gemakkelijker in dienst van het pas in vers 82 vereiste overlopend rijm aanpassen
en bood ook voor een volgend eindrijm (op „-aert") meer voordelen dan vers 10.
Oak in verzen 84, 86, 88 en 94 diende de monoloogdichter voor een overlopend
rijm te zorgen. De originaliteit van het Brugse refrein wordt nog bevestigd door
de algehele afwezigheid van rijmwoorden of spawn daarvan in het midden der
verzen. De verschillende volgorde van de verzen en de syntactische en woordelijke
verschillen tussen refrein en monoloog vinden alleen een positieve verklaring in
de rijmdwang die de monoloogdichter aan de refreintekst diende op te le n.
Nu met vers 82 het „acht"-rijm voltooid was, kon de monoloogdichter geheel
vooraan, bij het eerste vers van het refrein aanknopen : „ghenert" werd vervan en door „openbaert", omwille van het rijm met het voorafgaande „-aert".
Indien de ontlening in omgekeerde richting verlopen was, begrijpt men niet
waarom de Brugse dichter al in zijn eerste vers het rijmwoord wijzigt. In het
refrein is het zich „raescoppigh" en „keybolligh" gedragen reeds
voldoende zot.
In „de bonte Kapkens" dienen eerst nog de bonen te bloeien voor men de
„raescoppigh (en)" als zotten „bewaert ende bint". Een combinatie dus van
refreinverzen 1en 8. Aan vers 8 is „bewaert" toegevoegd, omwille van het
overlopend rijm. Voor de Brugse dichter zou, omgekeerd , een reden
bb
he
hebben
bestaan om'' (bewaren) we te laten.
Na het overspringen van vers 1 naar vers 8, komt de monoloogdichter weer
terug naar het rijmwoord „groeyen" van het tweede refreinvers. In het refrein
groeien „Corebus kinderen", in de monoloog groeien de zotten in „kappen".
Als het refrein ontleende,werd de conceptie van vers 85 bewust door een heel
an ere vervangen, echter zonder reden, aangezien de „kappen" ook in de
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Brugse tekst betekenisvol zouden zijn geweest. Geheel begrijpelijk echter is,
omgekeerd, de vervanging van Core us kinderen" door „kappen" in een
monoloog van een kramer die dergelijke kappen verkoopt. Na het groeien en
ben dient weer voor een overlopend rim to worden gezorgd : daarvoor neemt
de monoloogdichter eenvoudig het eerstvolgende b-rijm van het ref rein over,
„moeyen" uit vers 5, en combineert dit met de op vers 2 onmiddellijk volgende
„inhoud" (vers 3), met als gevolg een naar de betekenis eerder onduidelijk
vers 86 •: zot warden niet meer verklaard, zij die anderen bun „welvaren" misgunnen, maar zij die ervoor zorgen dat een ander „goet gedaen wert"... Wellicht
maet het accent bier op „ander" vallen en is bedoeld dat de zotten zich op zo'n
manier inspannen dat anderen en niet zijzelf er baat bij hebben 5.
Vers 87 blijft gewoon de refreintekst (vers 4) volgen, maar in deze laatste
is het „draaien" van de hond naar zijn staart wel beter dan het la en" ernaar
in de monoloog. Het refrein verklaart dit beeld als het doen van vergeefse
moeite in vers 5, het vers dat het rijmwoord „maeyen" voor de monoloog (vers
86) leverde. In „de bonte Kapkens" kan de vergelijking tussen het lopen van de
zotten naar de kap en het lopen van de bond naar zijn staart onmogelijk in haar
voile betekenis functioneren : wel wordt er de ons reedsbekende begerigheid
naar de kap me e uitgedrukt, maar de gedachte aan het doen van vergeefse moeite
die toch ookdirect met het beeld van het speelse dier is verbonden, past helemaal
niet meer in de monoloog van een kramer die de zotten juist wel van de gewenste kappen kan en metterdaad ook komt voorzien.
Na dit alles menen we te mogen besluiten dat „Van de bonte Kapkens"
gebruik heeft gemaakt van het Brugse refrein over „zot volck". De monoloog
zal dan ookna 1539 moeten warden gedateerd.
DIRK COIGNEAU

5 Vgl. uitspraken als : „Zot es hy dye een ander helpt en zelve blyeft in den noet""
( R. Willemyns : „Een teruggevonden handschrift van de 16de-eeuwse Brugse kronieksehrijver en `poeet' Willem Weydts". In : VMA 1969, blz. 18), „Eens anders huus blusschic
ende late dmijne / Men vindt ooc vele sulcke medicine / Die andren helpen ende selue
cranck blijuen / wie salt vertellen wat Zoitten bedrijuen ?... VEle onghelucs zij op hem
weluen / Die andren helpen ende niet hen zeluen" (uit hoofdstuk 55 van der zotten ende
der narren scip), „Die schade lyden om anders behaghen... Zulck zijnze die nu meest
zotheyt too hen" (vers 42 en stok uit het refrein in 't zot van Mesen : Refereynen int
vroede ... int Zotte ... int Amorueze. Gent, 1539, fol. F 7v) en „sucke sot soeckt anders
profijt I ende t'sijn verloren" (vers 23 van het Schiedamse refrein in 't zot uit de Drijderley
Refereynen ghepronuncieert opte Rhetorijckfeest der blauvve Acoleyen van Rotterdam. 1561...
Antwerpen, 1564, fol. F 3) .
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IN HONOUR OF JAN KAMERBEEK Jr.
Hetbetaamt dat ook Spiegel der Letteren, dat zich een tijdschrift noemt voor
„Nederlandse literatuurgeschiedenis" en voor „Literatuurwetenschap", – twee
gebieden waarop hij zich, nationaal en internationaal, met kennis van zaken,
nauwgezetheid, tegelijk ontledend, vergelijkend, verklarend, voortdurend nieuwe
en nieuwere perspectieven openend, sinds ongeveer 1938 hoofdzakelijk heeft
bewogen, — voldoende ruchtbaarheid geeft aan het aftreden aan de Universiteit
van Amsterdam van Prof. em. Jan Kamerbeek jr., als gewoon hoogleraar in de
Algemene en Vergelijkende literatuurwetenschap. Te meer daar hem, o.d.t.
Comparative Poetics, Poetique comparative, Vergleichende Poetik, in Honour of
Jan KamerbeekJr., edited by D. W. Fokkema, Elrud Kunne-Ibsch and A. J. A.
van Zoest, Amsterdam, Editions Rodopi N.V., (1976), 312 blzn., f 29.–,
dooroud-studenten en collega's van de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam,
bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, een bundel mengelingen werd
aangeboden.
1 JAN KAMERBEEK R. cf. het Curriculum vitae in Albert Verwey en het Nieuwe
classicisme, De richting van de hedendaagsche poezie (1913), in zijn Internationale context
(bedoeld is het opstel van A. VERWEY in De Beweging, IX, I, 1913, blz. 52-66), Groningen,
werd
J. B. Wolters, 1966, blz. 114, gevolgd door een list van Publikaties, blz. 114-115,
geboren te Rotterdam op 11.11.1905.
Van 1917 tot 1922 bezocht hij, aan het thans bekende Libanon Lyceum, de 2de HBS,
vijfjarige cursus •; in 1923 le de hi' Staatsexamen A af. Van 1923 tot 1929 studeerde hi'
Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, onder leiding van
A. G. van Hamel, G. W. Kernkamp, C. G. N. de Vooys, ook H. Bolkestein, classicus,
hoogleraar in de Oude geschiedenis, 0. A. Oppermann, Duits mediaevist, hoogleraar in
de Middeleeuwsegeschiedenis en de Historische hulpwetenschappen. In 1929 le de hi' te
Utrecht het doctoraal examen af, hoofdvakken Nederlandse Taal en Letterkunde ,
bijvakken
Nieuweregeschiedenis en Oudnoors. Van dit ogenblik of wendde hi' zijn wetenschappelijke
belangstelling naar het buitenland : eerst naar Keulen en Bonn, waar hi' in het wintersemester 1929-1930, onder leiding van P. Hankamer, W. Schneider, vooral E. R. Curtius
en 0. Walzel, Methodologie van de literatuurwetenschap studeerde ; dan naar Paris, waar
hij, begin 1930, aan de Sorbonne de colleges volgde in de Vergelijkende literatuurgeschiehetzelfde
he va k.
denis van F. Baldensperger, aan het College de France die van P. Hazard , in
Van 1930 tot 1961 was hi' werkzaam in het VHMO, achtereenvolgens te Leiden, Amsterdam,
Ede, Arnhem en Deventer. In september 1944, bij de slag van Arnhem, verloor hij, een
harde slag voor de 'one „kunstzinnige geleerde", zoals hi' in Allard Pierson (1831-1896)
en Wilhelm Dilthey (1833-1911), Amsterdam, N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maataantekeningen, projecten en
schappij, 1957, blz. 1, beide protagonisten zou noemen,
eerste ontwerpen voor een doctorate dissertatie.
Dit onheil belette echter niet datJan Kamerbeek, vanaf 1961, als hoofdambtenaar A,
verbonden werd aan het Instituut voor Vergelijkend literatuuronderzoek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, under leiding eerst van H. Sparnaay en W. A. P. Smit, dan van
J. C. Brandt Corstius •; in de loop van 1962 zou dit Instituut voor Vergelijkend literatuuronderzoek uitgebreid warden met een Instituut voor theoretische literatuurwetenschap,
beheerd door H. P. H. Teesing, samen het Instituut voor algemene literatuurwetenschap
vormend, waarvoor naast de reeks Studia Litteraria Rheno-Traiectina, de Utrechtse Publikaties voor Algemene literatuurwetenschap, volgend op de bekende Utrechtse Regesten van
de aanwinsten in het Instituut voor vergelijkend literatuuronderzoek, vanaf 1962, „in
kleiner bestek en regelmatig", publikatiemogelijkheden zouden bieden. Het is hierin dat,
reeds in 1962,
als nummer twee, van Kamerbeek Tenants et aboutissants de la notion
„couleur locale" verscheen •; in 1966, een jaar voordat hi' in 1967 de Rijksuniversiteit te
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Het staat nu wel vast dat, op zijn minst sinds de kritische en esthetische beschouwingen van Ch. Baudelaire, verzameld in Curiosites esthetiques (1868),
vooral in L'Art romantique (1868), die hiermee aanknoopt bij The Poetic
Principle (1850) van Ed. A. Poe, hieruit blijkt dat een zgn. objectieve deterministische, positivistische wetenschappelijke benadering van het literair verschijnsel,
het verschijnsel „literatuur" als fenomenon, hetzij op nationaal of internationaal
gebied, een van die waan- en drogbeelden is, die principieel en praktisch ten
lode zijn opgeschreven. Eveneens, ik zou zeggen vaoral, met gebruiktnaking van
de hedendaagse op- of aftellende, vermenigvuldigende of delende mathematisch
registrerende statistische computertechnieken. Immers, ook het literaire bloed,
of wat men er voor houdt, kruipt waar het niet aan kan, en zoekt voortdurend
ir karakter
hebben, — door de mazen van het
zijn weg, — of het zou
een litera
fijnste, dichtste, schijnbaar ondoordringbaarste net van cijfers, getallen, diagrammen, rasters en technisch feilloos werkende machines, wat Jan Kamerbeek in
Tenants et aboutissants de la notion „couleur locale", in een geest van verdraagzaamheid en begrip, noemt • „ce travail peut-etre indispensable, mais quelque
peu inhumain", en die hij voorlopig „à la cellule photo-electrique de l'avenir"
wenst over te la en (blz. 7). Vandaar de noodzaak tot het, heel zeker inductief,
en zo volledig mogelijk verzamelen van het literair materiaal, het ontleden,
vergelijken, en zoals dat bij Karnerbeek veelal het geval blijkt to zijn, hoofdzakelijk interpreteren, d.i. toetsen van het materiaal op zijn brut of onbruikvrucht- of nvruchtbaarheid,
en dit, — de
o
aarheid hou d- of onhoudbaarhe,
id vrucht
b,
conditio sine qua non, zonder welke alles vergeefs is, — in functie van de
terminologie.
Jan Kamerbeek weet dat bij andervinding : iedere wetenschap, in het bijzonder
eesteswetenschap, zoals de literaire wetenschap er een
iedereg
,is valt of staat
met de in and van de terminologie. En dit, omdat iedere gehanteerde term, die
dient om te verklaren, te bepalen, te omschrijven, dus to interpreteren, — om
slechts enkele ander talloze te noemen, de meest gebruikelijke, maar ook de
meest onbegrijpelijke, wanneer ze niet strikt gedefinieerd worden, als b.v. gevoel
en rede, vorm, gestalte en inhoud, modern, modernistisch en avant-garde, — niet
gewikt en gewogen wordt als op een weegschaal op zijn betekenis en bijbetekenis,
Utrecht voor de Universiteit van Amsterdam zou wisselen, verscheen in de reeks Studia
Litteraria Rheno-Traiectina, als volumen nonum, de hierbovengenoemde studie over Albert
Verwey en het Nieuwe classicisme, een literairtheoretisch en comparatistisch uitgebreid
onderzoek van een tot dan toe, op internationaal niveau, vrijwel verwaarloosd literairhistorisch begrip. Hi' was hierop gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit to Utrecht, op
27.5.1966. De promotor was Prof. J. C. Brandt Corstius.
In 1967 zou Jan Kamerbeek aan de Universiteit van Amsterdam, als opvolger van
N. A. Donkersloot (Anthonie Donker), deze „nobele figuur" die als niemand „de we en
van het vers kende", – cf. „Steedsgaat het vers een eigen weg", Rede uitgesproken
bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de algemene en vergelijkende
literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 17 april 1967, Assen,
Van Gorcum & Comp. N.V. ■-- Dr. H. J. Prakke & H. M. G. Prakke, 1967, blz. 28, ,-- als
gewoon hoogleraar in deze vakken worden aangesteld. Wij weten met wat voor wetenschappelijk succes, getuige de bundel Comparative Poetics, waarover verder.
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zijn bijbetekenissen van bijbetekenissen, zijn polyinterpretabiliteit gezien de
intentie en de situatie van de onderzoeker, eerst in de eigen taal, dan vergeleken
met de werkelijke inhoud in and re talen. Daarom de stelregel van Kamerbeek,
een gulden regel, als het een gulden snede is, en die een hele methode en
methodologie dekt, de kern feitelijk van het begaan zijn met literaire literaire
din en het literair verschijnsel als fenomenologisch verschijnsel : hoed u voor de
loci communes, de to of wat hi' noemt de „wachtwoorden".
In zijn studie over Albert Verwey en het Nieuwe classicisme, hi wil voor
zijn opstellen niet over „essays" horen spreken, schrijft hij in zijn Voorwoord tot
CreatieveWedijver, Vier h' h- opstellen, Amsterdam, Moussault's
Uitgeverij NV, 1962, blz. 6 : „Daarvoor blij ft de persoonlijke inzet – die ik
niet loochenen wil – al te zeer op de achtergrond", – komt Kamerbeek meer dan
een keer hierop terug. Ik laat de plaatsen vergelijkend op elkaar volgen, zoals
hi' het wellicht zou gedaan hebben : „In de praktijk zal het onderzoek dikwijls
gericht zijn op wat men kan noemen literaire wachtwoorden'. Daarbij is het van
groat belang, zich terdege rekenschap te geven van de polemische bedoeling
die ze, elk voor zich, vertegenwoordigen. Dat zal on in staat stellen, van die
wachtwoorden,die in zekere zin `maar' woorden zijn, op te klimmen tot de
historische realiteit van de tegenstellingen die de tijdgenoten in hun greep
hielden"(blz. 4). „Waar het mij om gaat , is een der registers aan teduid en
(bier het register :
–
– `eenvoudig', M. R. waaruit tegenstanders
van het symbolisme hun wachtwoorden betrokken" (blz. 41). „Waakzaamheid
ten aanzien van de polemische bedoeling der literaire wachtwoorden blijft
boden"(blz. 54). Het gaat er Kamerbeek am iedere „afwijking" van het
wachtwoord op het spoor te komen, iedere „vervlechting", „verschuiving" met
betrekking tot het terminologisch geijkte karakteriserende woord, b.v. in het geval
J. Moreas of J. C. Bloem hun „nieuwe classicisme" tegenover het „symbolisme",
om op die manier eens te meer definierend, „tentatively" (aanhalingstekens van
Karnerbeek), de historische waarheid nabij te komen, in het beste geval te
bereiken (blz. 1-3, 29, 78). In ons vak, de literatuurwetenschap, is immers de
historische waarheid zeer betrekkelijk, am niet te zeggen een persoonlijke aangelegenheid, maar waarvoor wij moeten kunnen instaan ; zoals hierboven gezegd,
de machine kan desnoods hierbij slechts een instrumenteel hulpmiddel zijn.
Genoemde „tentatively", feitelijk proefondervindelijke, experimentele benadering van het literair verschijnsel, – het spreekt vanzelf, niet in de zin die de
positivisten in de 19de eeuw voorstanden, eerder in voorzichtige, omzichtige,
scheppende intuitief-rationele zinom tot fenomenologische kennis te komen,–
heeft jan Kamerbeek echter niet belet aan wetenschap, zoniet aan exacta wetenschap, aan geesteswetenschap te willen doen, en wel langs de weg van de
filologie, wat hij het samengaan noemt van „microfilologie" en „m,acrofilologie".
De termen zijn in di verband van hem ; maar hij heeft die heel waarschijnlijk
van zijn Duitse hoogleraar te Bonn, E. R. Curtius, die hi naar eigen getuigenis
in het wintersemester 1929-1930 te Bonn aandachtig moet hebben beluisterd, en
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waarvan hij, blijkens sommige passages in zijn opstel Johan Huizinga und Ernst
Robert Curtius, Versuch einer vergleichenden Charakteristik, – cf. Johan
Huizinga, 1872-1972, Papers delivered to the Johan Huizinga Conference,
Groningen 11-15 December 1972, edited by W. R. H. Koops, E. H. Kossmann,
Gees van der Plaat, The Hague, Martinus Nijhoff, 1973, – de weerslag terugvindt
in EuroNische Literatur und Lateinisches Mittelalter (1948) van E. R. Curtius.
Jan Kamerbeek releveert Merin inderdaad (iste hoofdstuk) volgende uitlatingen van E. R. Curtius, die hij, zoals blijkt uit sommige plaatsen in zijn eigen
werk, na 1929-1930, tot de zijne heeft weten te maken : „Ein Buch ist, abgesehen von allem anderen, ein 'Text'. Man versteht ihn oder versteht ihn nicht.
Er enthalt vielleicht `schwierige' Stellen. Man braucht eine Technik, urn sie
aufzuschliessen. Sie heisst Philologie. Da die Literaturwissenschaft es mit Texten
zu tun hat, ist sie ohne Philologie hilflos. Keine Intuition und Wesensschau
kann diesen Mangel ersetzen" (blz. 189). Voorts (13de hoofdstuk) bij Curtius :
„Eine Technik philologischen Mikroskopierens erlaubte uns, in Texten verschiedenster Herkunft Elemente von identischer Stniktur aufzudecken, die wir
als Ausdruckskonstanten der europaischen Literatur auffassen durften" (blz. 189).
Bij Curtius betekent dit, wij weten dat stellig, – „von der geschichtlichen
Lebenseinheit des mittelmeerisch-nordischen Abendlandes aus" (ibidem).
Jan
:
Kamerbeek merkt hierbij op : „Man beachte die
WOrter 'eine Technik
philologischen Mikroskopierens'. Das philologische Ethos manifestierte sich vor
allem in der Betrachtung des Kleinen und Kleinsten. Man weiss, dass seine
Aufmerksamkeitbesonders den loci communes, den topoi gait. An den Kontinuitaten einzelner topoi sollte die Kontinuitat abendlandischer Literatur exemplifiziert und zur Anschauung gebracht werden" (blz. 189). Maar E. R. Curtius,
vervolgt Kamerbeek, had net als J. Huizinga, niet enkel de behoefte „die
weitmaschigen kulturhistorischen Perspektiven, die er skizzierte, durch philologi, ditzu
binnen
het bestek van een „Polar
schen Feinarbeit
unterbauen"
itat von
Makro- und Mikroskopie", hij had in gelijke mate een open oog voor de geschiedenis van het woord, de historische semantiek, de historische studie van de
literaire terminologie. Hij haalt hierbij aan (8ste hoofdstuk) : „Die moderne
`Literaturwissenschaft' (wohl bemerkt zwischen Distanz-schaffenden Anfiihrungszeichen !) hat es bisher versaumt, den Grund zo legen, auf dem allein sie ein
haltbares Gebaude errichten ktinnte : eine Geschichte der literarischen Terminologic" (blz. 189 en vlg.).
Het iseenzelfde behoefte aan genoemde polariteit van macro- en microfilologie,
die Jan Kamerbeek, bij zijn onderzoek van het nationaal of internationaal literair
fenomeen, theoretischen praktisch blijkt te hebben geleid.
Men komt er niet toe de polariteit van macro- en microfilologie aan to toners,
zonder hierbij ook het begrip microscoop in te voeren. Wat Jan Kamerbeek ook
doet. In 1957 de vergelijking trekkend tussen de wereldbeschouwing van Allard
Pierson en die van Wilhelm Dilthey, daarbij het Frans retorische van de eerste,
het Duits grubelnde van de tweede onder de loep nemend, schrijft hij •: „Maar
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deze onaangename woorden dienen hi r, om een verschil in accent te laten
uitkomendat alleen kunstmatig vergroot, als het ware and er de miscroscoop
zichtbaar wordt en omschreven kan warden" (biz. 22). Voorts een opvatting van
Dilthey besprekend, merkt hi hierbij op : „Dat elke historische fase haar eigen
waarde heeft,was een denkbeeld dat Dilthey bijzonder ter harte ging. Volgens
hemgeldt het zowel mikro- als makrokosmisch, niet slechts voor geschiedkundige
perioden, maar ook voor de ontwikkelingstrappen van de individuele mens, en
voor beide op dezelfde manier". Na dan Dilthey met zijn eigen tekst aangehaald
te hebben, komt hij tot het besluit : „Uit zulk een passage wordt alsmede
duidelijk, wat er voor Dilthey in deze samenhang op het spel stond : de idee
van het volkomen leven als continulteit van `Lebensfalle' " (blz. 31). Ook in zijn
Inaugurale red e uit 1967 komt hij op het probleem, nu op academische wijze
terug, nl. de polariteit van macro- en microfilologie, deze tweede slechts te
beoefenendoor middel van een filologie, die „microscopisch" de literaire verschij nselen onderzoekt. Hi verzoekt zijn academisch gehoor, in verband met een
vers, aangehaald door de Engelse essayist John Cowper Powys, en dat hi niet
vermag „thuis te brengen", steun om dit inderdaad voor hem „thuis te bran en :
„Ik mogeedit microscopische probleem met vernieuwde klem in Uw aandac'nt
aanbevelen".
In"
context van zijn onderzoek had dit „microscopische
probleem
immers macrosco
implicaties hij heeft het over een „grandioos vers" met
betrekking tot de avondster :
that brings the traveller home by every road, –
en dat hi' wel had willen terechtwijzen (blz. 16 en vlg.).
Al met al, men vindt bij Kamerbeek de idee en methode in zijn analytisch en
kritisch werk vooral daar terug, waar de contexten hiertoe aanleiding geven, en
hij dus met dichters te maken heeft die we en hun op zijn minst dubbelzinnig,
kryptisch woord- en beeldgebruik, als gevolg hiervan hunk
ryptisch wereldbeeld,
– al lijkt het op het eerste gezicht niet altijd zo, – ernstige weerstanden bieden.
Ik heb het, het spreekt vanzelf, op eigen Nederlands tool- en literair gebied, in
het bijzonder over J. H. Leopold, de „reflexieve symbolist", en J. C. Bloem,
de „nieuwe classicist", voor wie hij, precies wegens genoemde ernstige weerstanden, een zwak heeft.
Zo is het voor JanKamerbeek in Leopold's „Een Druppel iVijn", Ontwerp
voor een interpretatie, De Nieuwe Taal ids XLV, 1952, blz. 129 en vlg.,–
wellicht het meest verhelderende, dat ooit te onzent over de poezie en poetologie
van Leopold werd geschreven, – de bedoeling het religieus, filosofisch en
metafysisch beschouwelijk gedicht Oinou ena stalagmon, zowel vanuit een
„micrologische gezichtshoek" als een gezichtshoek „in eerste aanleg" te ontleden.
Bedoelde „micrologische gezichtshoek", en die hem in dit verband steeds heeft
beziggehouden, hem, zijnstudenten, zijn collega's te Utrecht en Amsterdam, –
cf. F. C. Maatje, Das „thetische" Demonstrativpronomen, Ein Brief an Jan
Kamerbeek, in Comparative Poetics, blz. 243 en vlg. betreft het „circulair",
„cyclisch" of „reflexief" taal- en beeldgebruik, dat dubbelzinnigheden schept,
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en hoofdzakelijk het gevolg is van het nu niet deiktisch of aanwijzend in de
zend naar het reeds gezegde
,integendeel
buitenwereld, anaforisch of terugwij
het cirkelend „reflexief" gebruik van het demonstrativum dit/ deze, waarbij het
tenderende vocabel en het geintendeerde ding
samenvallen en het als het
in
,
ware terugwijst naar zichzelf, dus de betekenis krijgt van mijn/ ons, enigszins
die van het Frans ce...-ci: „een in dit verband vrijwel nieuwe term" meent
Kamerbeek in verband met de term „reflexief", van het grootste belang in de
poezie en poetiek, een poetiek die „vermoedelijk tot de oorsprongen van de
poezie terugreikt", precies omdat ze poetisch creatief is, alle gebruikelijke symboliek te boven gaat, en aldus de naam „reflexieve symboliek" zou kunnen dragen
(blz. 129 en vlg.). 2
„Dit is een wonderlijke toedracht waarvan men zich terdege rekenschap moet
geven", heet het in Vijf Gedichten van f. C. Bloeni, Forum der Letteren, IV,
1963, blz. 176 en vlg. , opgenomen in De Poezie van I. C. Bloem in Europees
Perspectief, Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap, 10,
Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1967. Jan Kamerbeek bedoelt dit demonstrativum dat zichzelfbetekent, dat is wit het betekent, dat het pathos tegelijk der
eindigheid en beperking uitdrukt, dat zijn eigen betekenis als het ware op
scherp stelt, en zo de dialectiek en dynamiek van het een en het andere, het
deel en het to end gestalte geeft (blz. 3 en vlg.). Al had Kamerbeek zijn
filologische microscoop, al was het slechts maar op dat ene verschijnsel van het
„reflexief" demonstrativum „nog een slag versteld" (blz. 69 en vlg.), het zou al
voldoendegeweest zijn om hem niet alleen als een „rechtgeaard filoloog" te
beschouwen zoals hi' die soms noemt, maar hem ook vooraan te plaatsen in de
rij van de renoverende, waarlijk filologisch speurende Nederlandse literaire
kritiek met internationale draagwijdte en weerklank. Dergelijke filologie heeft
zich ongelegen gelaten, althans theoretisch , aan wat op een bepaald og enblik
„close reading", „intrinsic approach,
" of „nouvelle critiq ue "
" „new criticism,
werdgenoemd, terwijl het parool van Kamerbeeks leermeester te Bonn, het
gewoon filologisch „An den Text heran !" van E. R. Curtius, dit om traditioneel
analytisch, synthetisch, vooral relativerend met een terminologie ad hoc, indivi2 MAURICE GREVISSE, ■--- een autoriteit op gebied van Franse grammatica, — blijkt in Le
Bon Usage, Grammaire francaise, avec des remarques sur la langue francaise d'aujourd'hui,
8e ed., revue, 3e tirage, Gembloux (Belgique), Ed. J. Duculot, S.A. — Paris, 6e, 8, rue
d'Assas, Librairie A. Hatier, 1964, blz. 360 en vlg. met betrekking tot III. — Adjectifs
dêmonstratifs, 3. — Emp/oi, 436, 3 en 4, iets van het verschijnsel te vermoeden, al gaat hi'
niet kordaat in de richting van Kamerbeek en zijn groep.
Onder 436 begint hi' met te zeggen : „L'adjectif demonstratif possêde, a coke de sa
valeurproprement demonstrative , diverses valeurs figurees " .
Onder 436, 3, leest men dan : „Il s'emploie au lieu de l'article pour mieux attirer
l'attention en designant le nom tanteit avec une certaine emphase ou un certain respect,
tantOt avec une nuancepejorative". Een voorbeeld : „Le mot propre, ce rustre, N'etait que
caporal, je l'ai fait colonel" (Hugo, Cont., I, 6).
Onder 436, 4, leest men dan : „Il a parfois le sens possessif". Een voorbeeld : „Ce
(= mon) malheureux visage Dun chevalier romain captiva le courage" (Corn., Po/., I, 3).
Ik laat Kamerbeek en zijn groep zelf oordelen over het al dan niet pertinente van deze
manier de din en te zien.
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dualiteiten plaats van de tekst, de schrijver, de richting zo nauwkeurig mogelijk
te omschrijven, veelal in gebreke is gebleven. Daar is kennis van de etymologie,
de historische evolutie en depolysemie van het woord voor node waar
waar het
past sinds de oorsprong bij de Grieken en Latijnen, over de Middeleeuwen, tot
in de huidige tijd ; daar is vooral intuitie en intellect voor nodig, zoals blijkt
uit de manier waarop Kamerbeek zich verplicht zag te polemiseren met sommige
medewerkers van Merlyn, polemiek die verhelderend is blijken te zijn, althans
aan de zijde van de traditionele, maar tekstkritisch, woordkritisch vruchtbare
filologie, opgevat in een geest, zoals Kamerbeek dat noemt, van „creatieve
wedijver". Hij had ook hunnen zeggen, „wedijverende creatie".
Want daar komt het voor Jan Kamerbeek veelal op neer. Het is niet alleen
bewuste „creatieve wedijver" op het niveau van de scheppende schrijver en zijn
ontwikkeling in de tijd, die van de schrijvers ander elkaar in eenzelfde tijdperk,
of in op elkaar volgende tijdperken, die van de richtingen en tegenrichtingen,
welke emulatief tot talent, genie en vooruitgang van de literatuur als geestesverschijnsel voert, – dit alles houdt verband met de „situatie" van de schrijver,
het „situatie-begrip", waarmee de literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap
heeft rekening te houden, wil zij iets begrijpen ;• – het is in gelijke mate bewuste
„creatieve wedijver" (soms naijver) op het niveau van het literairwetenschappelijk
samenwerken, het „samen-filosoferen", in de betekenis van het „sumfilosofein",
het „sumfilologein", het „synhistorizein" vanwege de onderzoeker samen met
de tekst, de schrijver, de richting, ook andere onderzoekers die deze proberen te
verklaren,studenten, collega's, critici, am langs die gelijke we tot een mogelijke
aanvaardbare en vruchtbare interpretatie te komen van het literair fenomenologisch
verschijnsel, en zo de literatuurwetenschap vooruit te helpen.
In Over het begrip „literaire generatie", bundel C. G. N. de Vooys, Groningen.Batavia, J. B. Wolters, 1940, blz. 214 en vlg., opgenomen in Creatieve Wedijver,
op. cit., had Jan Kamerbeek op het eerste punt al uitvoerig gewezen. Hi schrij ft
er, samenvattend : „Al deze verhoudingen vormen met het talent, de `geistesgeschichtliche', economische, politieke, sociale en `persoonlijke' omstandigheden,
de situatie van een schrijver op een gegeven ogenblik ; ze bepalen en beperken
de mogelijkheden van zijn scheppend werk •; ze beschrijven er a.h.w. een cirkel
omheen • dit is tevens de lijn waarop het scheppend vermogen stand houdt, de
tegenaanval inzet en het onverhoopte verricht, het onvervangbare tot stand
brengt" (blz. 25 en vlg.).
Wat nu het tweedepunt betreft, – na het probleem van de „situatie", dat van
decreatie", – is Jan Kamerbeek even expliciet : „Doch op dit punt zullenbij
een rechtgeaard filoloog ongetwijfeld bezwaren rijzen. Wat heeft het rijk der
mogelijkheden te maken met een (niet-corrupte) tekst, die zó luidt en niet
anders ? Ik bengeneigd te antwoorden •: alles". En hier volgt Kamerbeeks filolo.
gisch, literairwetenschappelijk credo op het gebied, dat het zijne is : „Lezen
volgens de modals der mogelijkheid wil zeggen : de tekst zien als, in een
gegeven situatie, verwerkelijk
te mogelijkheid. Dat houdt in het meevinden van
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de vondsten, het meedichten met de dichter, het tot klinken brengen van alle
resonnanties van de tekst, wat niet anders genoemd kan worden don het nec-plusultra der interpretatie, de vervulling van filologie en kritiek, de grondslag van
een literatuur-historie die adequaat zoekt to zijn aan has object van onderzoek"
(blz. 26). In Legatum Velleianum, Levende Talen, 1954, blz. 476 en vlg.,
opgenomen in Creatieve Wedijver, op. cit., meent hi bij Velleius Paterculus
(19 vOOr-31 na Chr.), auteur van een Historia Romana, „een der voornaarnste
auctores van het cultuurhistorisch (subs. kunst- en literair-historisch) denken",
met diens uitspraak • „Alit aemulatio ingenia" (Wedijver voedt de talenten),
hiervan een eerste getuigenis te he be ontdekt dat, als „velleiaans erfgoed", tot
in de kritiek van P. Valery, ni. in Situation de Baudelaire (1924), heeft doorgewerkt. P. Valery immers schrij ft : „Dans les domaines de la creation, qui sont
aussi les domaines de l'orgueil, la necessite de se distinguer est indivisible de
l'existence méme" (blz. 56). Een inheems getuigenis om bewuste „creatieve
wedijver" of ook „creatieve druk" te illustreren meent hij, in Van Deyssels
„verbeelding" Een Bezoek als document humain, De Nieuwe Taal ids LI, 1958,
blz. 129 en vlg., 193 en vlg., opgenomen in Creatieve Wedijver, op. cit., in de
conflictverhouding A. Verwey-L. van Deyssel to zien, en wel naar aanleiding van
de lectuur door de tweede aan de eerste van zijn prozastuk Caesar (1898), met
als hoofdthema precces die „creatieve druk", ook „creatieve overmacht", verwant
aan La Soirée avec M. Teste (1896) van P. Valery. Volgens een aantekening
van Van Deyssel op 15.12.1898 was zijn lectuur van Caesar aan Verwey, „heelemaalglad langs hem been gegaan" (blz. 111).
Zodanige en andere problematiek, – het vergelijkend tektskritisch confronteren
„niet van twee abstracte standpunten, maar van twee wijzen in-de-wereld-zijn,
die lichaam en ziel omvatten, die in persoon en werk gelijkelijk tot uitdrukking
enomeen
f
komen", wat dus op een fenomenologisch confronteren neerkomt , het
„Thijm" geconfronteerd met het fenomeen „Verwey", en er zijn er an ere
„Dilthey" versus „Nietzsche", „Pierson" versus „Dilthey", „Van Deyssel" versus
„Proust", „James" versus „Sainte Beuve", en zo meer, – kan volgens Jan
Kamerbeek alleen maar verwezenlijkt worden door middel van de techniek van
de parallellie, die „twee wijzen in-de-wereld-zijn" (Creatieve Wedijver, biz. 98)
op bun overeenkomsten en verschillen toetst. In zijn confrontatie van Allard
een parallel ? En waarom
„
Pierson met Wilhelm Dilthey heet het • Waartoe
juist tussen deze twee ? De eerste vraag volt gemakkelijk te beantwoorden : een
parallel moet zich uiteindelijk rechtvaardigen door hoar heuristische waarde, door
op een of andere manier bij te dragen tot de karakteristiek van beide betrokkenen
en tot de kennis van hun tijd". Het antwoord op de tweede vraag geldt als het
correlaat van het eerste (blz. 1 Eenvoudiger gezegd : „Een parallel moet het
verborgene aan het licht brengen", met dien verstande dat het middel niet als
doel wordt aan even dat er aan empirie, zeker niet aan empirisme wordt
gedaan, en zij de weg blij ft volgen, more philologico, die de enige betrouwbare
is (blz. 42 en vlg.). Dan pas zal het dialectisch moment van het parallellisme
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warden bereikt, en zullen, als in Tenants et aboutissants de la notion „couleur
locale", de antinomieen en harmonieen to voorschijn treden. Dit niet alleen, op
het dialectisch moment, als in Albert Verwey en bet Nieuwe classicisme , ook
de afwijkingen in het werk van de schrijver of de richting ontdekt warden,
zowel in nationaal als internationaal verband. Het zijn trouwens die afwijkingen, die eigen zijn aan de levende literatuur, en voor het opsporen van
Welke een methode dient to warden gebruikt, omgekeerd evenredig aan de
„ergocentrische", „die bij de beschouwing van een autonoom, kunstwerk (een
gedicht bijvoorbeeld) in eerste instantie in aanmerking komt" (blz. 3). Het
aanleggen van dergeliike parallellen blijkt voor Kamerbeek de meest geschikte
methode en techniek te zijn om talloze dialectische verschijnselen op de kop to
tikken • am er slechts enkele uit zijn arsenaal op te noemen : de dialectiek van
adequate (symbolistische) en absolute (classicistische) vorm, die van hybris
(romantische verdeeldheid) en sofrosyne (classicistische eenheid), die van classicistische eenheid (vorm) en romantische idee(inhoud), die van classicisme (traditionalisme) en neoclassicisme (modernisme), die van het fenomeen „Bloem"
uitgespeeld tegenover het fenomeen „Van Eyck". De manier b.v. waarop Kamerbeek het fenomeen „Bloem" als vertegenwoordiger van het neoclassicisme, klassiek
naar de vorm en de inhoud, de traditie en de moderne menselijke conditie, het
universalisme en individualisme in het verschijnsel tegenover elkaar afweegt, en
dit ineenzelfde persoonlijkheid, is wat dit betreft typerend. In verband met het
fenomeen „Nijhoff" • „Welke mysterieuze implicaties het begrip `vorm' kan
aannemen, daarvan gaf de o" ti van Martinus Nijhoff in de Nederlandse
literatuur waarschijnlijk het meest extreme voorbeeld" (blz. 15). Moge Kamerbeek eenmaal die Nijhoffiaanse implicaties ontwarren hi is er de man naar.
Hi' is er vooral de man naar, – dit blijkens zijn jongste onderzoekingen op het
gebied van de tekst, de tekstualiteit en de intertekstualiteit, wat hid
de „scheppende
intertekstualiteit" noemt(„l'intertextualite creatrice"), getuige : Uber ikonogene
Wärter, Amsterdam, polykopie, 1973, – op microfilologische wijze in het werk
vanNijhoff duidelijk te maken wat beeld, beeldend karakter, (ver)beeldingsvermogen, topologische, diagrammatische en, zoals dit nu beet „metaforische
iconiciteit" van het beeld, vertegenwoordigt.
Het zijn al deze technieken, methoden van aanpak, literairwetenschappelijke
opvattingen, betreffende een reeks begrippen, „geistesgeschichtliche" problemen,
in de eigen literatuur de Beweging van Tachtig, die van De Beweging en het
modernistisch neoclassicisme, o.m. bij J. C. Bloem, vergeleken met Ch. Baud lair
J. Moreas, A. E. Housman, M. Heide er J.-P. Sartre, die bun weerklank he bben
gevonden in de opstellen van Jan Kamerbeeks oud-studenten en collega's, verzameld in de mengelbundel Comparative Poetics, die hem werd aangeboden. Een
mengelbundel, – het dient te warden gezegd, – van zeer boo gehalte, en waarin
ieder opstel iets van het ijkmerk van Kamerbeek heeft meegekregen.
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Of J. C. Brandt Corstius, zijn leermeester, in zijn Woord Vooraf zijn persoonlijkheid ook probeert te centreren, somrnigen zich vergelijkend bewegen op het
domein van de vreemde literaturen, anderen op dot van de Nederlandse literatuur,
weer anderen begrippen als decadence literatuur, intersubjectiviteit, preromantiek,
het „thetisch" („reflexief") demonstratief pronomen, het Frans classicisme afspeuren, telkens vindt men ietsstern van de belangstellingssferen van Jan Kamerbeek,
de verschijnselen „literaire generatie", „dignite humaine", „coulau locale",
„tijdgeest", „style de decadence", „historische overgangsperiode", „iconiciteit",
een of ander filosofisch, cultuurhistorisch parallellisme, een wijze de stof te
be en te interpreteren. Wie deze bijdragen leest en overweegt, – persoonlijk hebben mij uiteraard de opstellen van A. J. A. van Zoest, L'iconicite metaphorique, C. de Deugd, Towards a Comparatist' s Definition of „Decadence",
D. W. Fokkema, Nijhoff's modernist Poetics in European Perspective, J. Aler,
Einbildungskraft and Erkenntnis : zu Albert Verweys Auffassung vom Dichtertum,
F. C. Maatje, Das „thetische" Demonstrativpronomen, Ein Brief an Jan Kamerbeek, A. L. SOtemann, Marcellus Emants' Roman Een Nagelaten Bekentenis :
Abrechnung mit Ernst von Feuchtersleben, Erneuerung des Naturalistischen
Romans, in het bijzonder aangesproken, – zal moeten tae even dot te onzent sinds
zowat vijfentwintig jaar de literatuurwetenschap een enorme voorsprong heeft
genomen, vergeleken met wat zij tussen de twee wereldoorlogen nog was, op de
method van de parafraserende, psychologiserende, humaniserende, soms voorzichtig socialiserende, althans niet-filologische, zeker niet-microfilologische, traditionele tekstverklaring, die een tekstverklaring was. Men verklaarde rand de
tekst, niet van de tekst uit. Bewuste microfilologie zal vooral nodig blijken te
zijn, wanneer het nu eenmaal zal gaan om, ook, in plaats van een traditionele,
niet-progressistische, niet avant-garde modernistische tekst, een niet-traditionele,
progressistische, avant-garde modernistische tekst ander de microscoop te nemen.
Men bedenke de afstand die er is, tussen de ontleding van een gedicht van
J. C. Bloem, en die van een gedicht van, – om man r iemand te noemen, –
P. van Ostaijen, volgens A. Verwey en oak Jan Kamerbeek beiden „expressionisten", maar zidi helemaal anders bepaald „uitdrukkend", de eerste als klassiek
solute" vorm
modernist, actief,
denastrevend
„ab , de tweede als avant-garde
modernist, passief, de „autonome" vorm, die nl. van de praktisch onmogelijk
te here ken „poesie pure", in een gebied van de literatuur boven de literatuur.
Immers, ook in litteris heeft het betrekkelijke ten slotte het laatste woord.
Literatuur, ik zou zeggen vooral als kunst, is ook mensenwerk, wat een literair
filoloog als Kamerbeek veelal niet vergeet. Daarom •: „Waakzaamheid ten aanzien
van de polemische bedoeling der literaire wachtwoorden blij ft geboden".
Luik.
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M. RUTTEN

HET CONFLICT TUSSEN MEDIAEVISTIEK EN MODERNE
LITERATUURBESCHOUWING
Er bestaat sedert geruime tijd een fundamenteel geschil tussen de mediaevistiek
en de modern literatuurwetenschap, dat meestal ondergrands blijft, maar soms
in een artikel, een boekbespreking waarneembaar wardt. Het tekende zich vrij
duidelijk of in sommige besprekingen van wijlen Klaas Heerama's baek Het
Gruuthuse-Handschrift. Het tipje van een dreigende vulkaan kwam taen even
boven de oppervlakte. Maar onlangs is de reeds lang te verwachten uitbarsting
gekomen, in een recensie van F. Willaert 1 , die in de Boekbeaordelingen van
Spiegel der Letteren 2 verscheen. Het is echter nauwelijks een baekbespreking te
noemen. Het is een anomwonden striidschrift waarin een mediaevist ronduit aan
een onderzoeker die het heeft gewaagd met het moderne kritische apparaat een
groat Middeleeuws dichtwerk te karakterizeren, de toe an tot de Middeleeuwse
literatuur wil betwisten. - De vulkaan is in voile werking gekomen en spuwt vuur
en vlammen naar all e kanten.
Men zou dit schouwspel met een glimlach kunnen waarderen, als het niet de
vorm had aangenomen van een aanval op een veelszins voortreffelijke studie
over onsgrootste Middeleeuwse dichtwerk, die daardoor geheel onverdiend in
hetgedrang dreigt te komen. Nu de zaken zo staan, is het nodig am deze
oorlogsverklaring - want dat is het - eens nauwlettend ander het oog te zien.
Ik heb gezegd dat Willaert's artikel geen aanspraak kan maken op de naam
boekbespreking, en ben dus verplicht mijn bewering waar te maken.
Wie eenboth bespreekt, heeft een tweeledige taak. Hi' moet, in de eerste
plaats, lezers die het boek nog niet kennen een betrouwbaar denkbeeld van zijn
inhoudgeven, en, in de tweede plaats, aantonen in hoeverre de schrijver het
doel dat hij zich stelde heeft bereikt. Is dit doel volgens hem niet bereikt, dan is
hi' gerechtigd hem daarvan een verwijt te maken •; maar hi' heeft niet het recht,
van hem een aanpak en resultaten te vergen die de schrijver niet heeft nagestreefd • hi' kan dit hoogstens betreuren.
De bespreking van Dr. Guest's boek door F. Willaert is al zeer ver verwijderd
van volledigheid. Het overgrote deel ervan is een afwijzende beoordeling van
een haofdstuk, het eerste. De overige acht hoofdstukken en de twee supplementen
warden... afgedaan in 33 regels druk. Er is dus een sprake van dat de lezer
betrouwbaar wordt ingelicht omtrent de inhoud van deze studie.
Hierdoorteleurgesteld, wendt hij zich tot het in de recensie vervatte oordeel
en vraagt zich of waarop het berust. Hij ziet dan, dat Willaert twee grate
bezwaren heeft : 1. dat Dr. Guest„
hoewel <zij> er zich wel van bewust is, dat
vorm en inhoud niet vanelkaar gescheiden kunnen warden, in de praktijk toch
van een dichotomie vorm-inhoud<uitgaat.> ; 2. dat haar „benaderingswijze"
„anachronistisch" zou zijn. 3
1 TANIS M. GUEST, Some Aspects of Hadewijch's Poetic Form in the „Strofische Gedichten". (Bibliotheca Neerlandica extra Muros, dl. III), Den Haag, 1975 • 289 blz. • f 37,50.
2 Jg. XVIII no. 1 (1976), blz. 42-45.
3 blz. 42, 44.

35

Nu is dit, zacht gezegd, een vreemde kombinatie van bezwaren. Het zo vaak
herhaalde dogma, dat vorm en inhoud een zijn en niet gescheiden kunnen worden,
is volkomen modern • het verwijt van „anachronisme" kan alleen gelden als men
zich op zuiver mediaevistisch standpunt stelt – wat Dr. Guest uitdrukkelijk niet
doet.
Willaert's eerste verwijt, de „dichotomie vorm-inhoud" schijnt op 't eerste
gezicht ernstiger. Het klinkt • fraai, dat inhoud en vorm niet gescheiden kunnen
worden. Maar men dient wel te bedenken, dat het hier gaat om een detailstudie
van de vorm. Hoe kan de onderzoeker die volbrengen zonder, noodzakelijkerwijs,
vorm en inhoud te onderscheiden ? Men scheidt ze daardoor niet ; maar zonder
onderscheiding is elk gedetailleerd onderzoek een onmogelijkheid. Meer dan
onderscheiden heeft Dr. Guest dan ook niet gedaan, maar dit was voor haar duel
absoluut noodzakelijk.
Deze ontleding en kenschetsing van Hadewijchs vorm is de hoofdinhoud van
het boek. Maar daarover zegt Willaert feitelijk alleen, dat die „anachronistisch"
zou zijn. Ook Dr. Guest's beschouwingen over het metaforisch karakter van haar
stijI zijn dit, volgens hem. Hi beweert dat personifikatie, beeld, realiteit, enz.
iddeleeuwse
door haar in moderne zin worden aangewend, waardoor zij„aan
de m
tekst haar eigen ideeèn en esthetische criteria op<dringt>.” 4 - Dat ze in moderne zin gebruikt warden, is volkomen waar; maar hoe kan het anders? Eist Willaert
di prijs zal
hier van de onderzoeker, dat hij zijn modern kritisch apparaat volleg
geven en opereren met de schoolse begrippen van de twaalfde en dertiende
eeuw ? En wat denkt hi daarmee te bereiken ? – Wij komen hi er straks nog
op terug.
Eenmaal neemt Willaert ook Dr. Guest's interpretatie van de tekst onder de
loupe. 5 Bij haar interpretatie van Str. Ged. XXXVII, 41 – (in de recensie stoat
XXXVIII, maar dit is onjuist) • „Minne wilt dat minne al minne met minnen
mane" citeert hij als haar parafrase hiervan : „Love (the supreme Being) denies
that the lover should lovingly demand (to receive) the totality of Love" en
tekent aan • „Chier> valt zij ... weer helemaal terug op de – nochtans door
haar afgewezen – definitie van Van Mierlo". Nader verklaard wordt deze kritiek
niet. – Men stoat echter verstomd over het woord „denies" ,dat als verklaring van
„wilt" aperte onzin is, en vindt dan, bij verifiaing van de passage, dat er
„desires" staat ! – Een drukfout, zal men zeggen. Zeer waarschijnlijk, maar wat
te zeggen van een recensent die dit in de drukproef over het hoofd ziet ?
Verderop 6 verwijt hij Dr. Guest : „Er ware nog veel op te merken over dit bock,
dat in details niet altijd vrij te pleiten is van een zekere slordigheid". Van slordigheid gesproken... Voorbeelden geeft hi niet, want hij „wil niet in detailkritiek
ongunstige, en ze wordt
wor niet
vervallen".
Maariet
dit is detailkritiek, en wel een zeer
met bewijzengestaafd.
4 blz. 44.
5 blz. 43.
6 blz. 45.
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In wezen is de gehele `beoordeling' een beschouwing over het inleidende
hoofdstuk, waarin Dr. Guest ingaat op de betekenis die Minne voor Hadewijch
had. Willaert wijst haar betoog in zijn geheel of met de woorden •: „Diskussieren
of minne voorHadewijch al of niet een realiteit geweest is, lijkt me een erg
spekulatieve bezigheid, die teveel ruimte laat aan subjektivisme en die tot disksies leidt waar de een de ander niet meer begrijpt." 7 .-- Hi' verwijt Dr. Guest
dat zij „door haar scheiding van inhoud en vorm, minne als een afzonderlijk
koncept probeert te definieren, los van de betekenisartikulatie van de tekst", en.
verklaart dan,op voorbeeld van Dr. De Paepe : – „Eerste taak van de literatuuronderzoeker is het dan ook `uit de studie van de poetische tekst die minne draagt
en zich rond minne beweegt, de betekenisinhoud van minne op het spoor to
komen'." 8
Inderdaad,dit is de ook door Dr. Guest terecht bewonderde methode van
De Paepe. – Is het echter de enig mogelijke methode ? – vragen wij. Het is
trouwens een kinderlijke konklusie van Willaert, dat Dr. Guest de tekst niet zou
bestudeerd hebben •, – hoe had zij dan haar volledige detailstudie kunnen
volbrengen ?
Er is volgens Willaert maar een juiste methode, de streng doorgevoerde
detail-interpretatie vanalle beschikbare teksten zoals die, met schitterend gevolg,
is toegepast door Dr. De Paepe. Elke poging om, op rond van de tekst in zijn
geheel, to komen tot een geesteswetenschappelijk inzicht in de psyche van
Hadewijch zoals zij ons in haar poezie verschijnt, wordt door hem als „een
spekulatieve bezigheid" afgewezen.
Wij vatten samen. Willaert's artikel blijft vrijwel geheel beperkt tot een
afbrekende kritiek op het inleidende hoofdstuk. Zijn oordeel daarover is dogmatisch en volslagen negatief. Hi' veroordeelt het werk volgens de beginselen van
een door de auteur uitdrukkelijk niet gevolgde methode. Hi' verwijt haar
onnauwkeurigheden, die hi' niet aanwijst. Men kan niet zeggen dat hi' zijn taak
naar behoren heeft vervuld.
Maar – zijn stuk heeft, onbedoeld, een gewichtig probleem aan de orde gesteld : – de toegankelijkheid van Hadewijchs werk voor de moderne literatuurwetenschap.
waar
Willaert' s houding ten opzichte van dit projkt
bleem bli duidelijk genoeg
hi' Dr. Guest's met redenen omklede overtuiging, dat Minne voor Hadewijch
geen personifikatie, maar een Wezen was, afwijst met de woorden : „Personifikaties kunnen tegenwoordig inderdaad erg schematisch en irreeel aandoen. Vraag is
echter, of dit ook in de dertiende eeuw zo ervaren werd, of een personifikatie niet
het realiteitskarakter van bepaalde koncepten, die door ons als abstrakties ervaren
worden, deed toenemen."
Hier wordt het probleem, hoe men een inzicht kan verwerven in een Mid deleeuws dichtwerk, eenvoudig ondersteboven gekeerd. Het gaat immers niet am de
7 blz. 44-45.
8 blz. 43.
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wijze waarop Hadewijchs poezie door tijdgenoten ervaren werd – iets wat wij
we nooit te weten zullen komen – maar om de betekenis en waarde van haar
dichtwerk voor onze tijd. De vraag moet zijn, hoe wij dat inzicht het best
kunnen verwerven, met de ons slechts fragmentarisch bekende esthetische begrippen der dertiende eeuw, of met de literatuurbeschouwing van onze eigen
tijd. De vraag beantwoordt zichzelf.
Wie in ernst meent dat men met de door ons vrijwel onhanteerbare stijl- en
poezietheorie van Hadewijchs eeuw tot een inzicht in haar poezie kan komen
(ik zeg niet in haar denken – daarvoor is genoeg materiaal te vinden), verkeert
in een dergelijke waan als de Frans geleerde Rivarol, die naar aanleiding van
de in zijn tijd verschijnende vertalingen van Dante verklaarde : „Ce n'est point
la sensation que fait aujourd'hui le style de Dante en Italie qu'il s'agit de rendre,
mais la sensation qu'il fit autrefois." Dit klinkt zo aannemelijk en is toch een
misvatting. Men kan de proef op de som nemen, want wat Rivarol voor de
geest zweefde is later door Littre verwezenlijkt, toen deze de Inferno in het
Oudfrans van de veertiende eeuw vertaalde, – een reuzenarbeid die door Georges
Mounin 9 in onze euw(1955) ter ht is gekwalificeerd als „un tour de force
inutile" ; immers „apres son travail, il restera toujours a traduire en francais
d'aujourd'hui ce vieux francais compris des seuls romanistes."
„Compris des seuls romanistes" – inderdaad. Wanneer Dante voor ons weer
een wereld-dichter is, dan is dat te danken, niet aan de romanisten, maar aan de
moderne literatuurbeschouwingen van een Benedetto Croce, een Charles Williams,
een Lascelles Abercrombie, een T. S. Eliot. Zij zijn het die ons Dante hebben
nader gebracht. Al hadden ze daarbij talloze fouten op het gebied van de
romanistiekbegaan, dan zou dat hun verdiensten niet wezenlijk verminderen.
Hun werk heeft de moderne cultuur onschatbaar verrijkt en Dante's Commedia
van een eerbiedwaardige antiquiteit tot een levend gedicht gemaakt.
En Hadewijch ?
Van Mierlo, Verweyck
-w
, hebben
Van
verklaard dat haarEy
poezie in wezen
tijdeloos is en ver boven haar eeuw uitrijst. Onze mediaevisten hebben voortreffelijk werk gedaan om haar denkbeelden, haar persoonlijkheid, haar terminologie beter te doen verstaan. Wat ons nog ontbrak was een waarlijk moderne
studie van haar vorm inde ruimste zin van het woord. Die is nu verschenen, en
wat doet de mediaevistdie het boek te beoordelen krijgt ? Hi' ver-oordeelt het
op grond van zijn mediaevistische dogma, zonder ook maar te pogen, een indruk
te geven van de veelzijdige inhoud !
Wie het boek leest, zal zien dat het eenbaanbrekend werk is van hoog gehalte.
Ja, meer dan dat. Het hoofdstuk „Aspects of Internal Form", dat de resultaten
van het detailonderzoek samenvat,geeft een diepgaand, voortreffelijk verwoord
inzicht in het wezen van Hadewijchs kunst. Ik hecht eraan, dit hier met nadruk
te verklaren.
THEODOOR WEEVERS

9 Les belles infideles, 120-121 ; 123.
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REPLIEK

Hetgevoel dat er een vervreemding heerst tussen literatuurwetenschap en
medievistiek zal wel niemand onbekend zijn die ooit met oude teksten heeft
gewerkt. Hoe sterk die scheiding soms wordt ervaren, blijkt nog het best uit de
emotionaliteit die aan Weevers' betoog zijn vaart verleent. Toch moet de
frontal e oppositie die Weevers ziet tussen literatuurwetenschap en medievistiek
ernstig gerelativeerd warden : het „konflikt" speelt zich evenzeer binnen deze
disciplines af 1 . Bij de lektuur van Weevers' stuk dringt zich dan ook de vraag
op : wat voor een „literatuurwetenschap" en wat voor een „medievistiek" zijn
hier eigenlijk in het geding ?
Summiergeschetst zijn er twee houdingen die de lezer tegenover een literaire
tekst kan aannemen, waarvan de „kode" hem vreemd geworden is : ofwel
probeert hi' een kode te ontwikkelen die de kode van de auteur zo dicht mogelijk
benadert, ofwelprobeert hi de (i.c. middeleeuwse) tekst met zijn moderne kode
te ontcijferen 2.
Guest heeft in haar boek het laatste geprobeerd. Op bepaalde ogenblikken
heeft ze echter gemerkt dat de tekst deze werkwijze niet „verdroeg", m.a.w. niet
alle elementen van de Strofische Gedichten konden vanuit haar lezerskode voldoende „zin" krijgen : op die plaatsen bleven de liederen an der de maat waarmee
Guest „tijdeloze en ver boven (een) eeuw uitrijzende poezie" pleegt te meten.
Vandaar opmerkingen aan het adres van Hadewijch dat een gedicht wel eens
„gekunsteld" is, dat sommige verzen meer op kruiswoordraadsels lijken (blz.
103), of dat een beeld zijn effekt verliest doordat het ons doet denken aan
publiciteit voor wasmiddelen (biz. 169).
Nu behoort het niet tot de taak van de literatuurwetenschap de lezer een
bepaalde lektuur op te leggen, maar wel dit konflikt tussen twee „kodes", twee
„poetica's" te beschrijven en zo mogelijk te verklaren. Het is dan oak erg teleurstellend dat Guest haar leeservaring maar zelden objektiveert, en de tekst Bever
op hetprocrustesbed van haar eigen opvattingen dwingt : geen klank, geen beeld,
geen rim wordt er beschreven, of bijna onveranderlijk krijgt Hadewijch een goed
of een slechtpunt op het rapport : voortdurend vloeien analyse en evaluatie in
elkaar over.
Men zou kunnen inroepen dat het nooit Guestsbedoeling is geweest een
„case study" te schrijven over de receptie van Hadewijchs lyriek door een twintigste eeuwse lezer, maar wel „to demonstrate some of the ways in which the
emotions are expressed and the music (van Hadewijchs taal) produced, with a
I Zo schreef VINAVER by. over Bedier (in A la recherche d'unepoitique módievale,
Paris, 1970, blz. 34-35) dat diens estetiek een volledige assimilatie van de middeleeuwse
poètica aan de onze toelaat, en dat ze tijdens de laatste veertig jaar het model en de basis
isgeworden van elke literaire studie. Hierbij verwijst Vinaver naar mensen als Albert
Pauphilet, Pierre Le Gentil en Jean Frappier, en wie zou durven beweren dat voornoemden
geen medièvisten zijn (gewecst) ? Ook het bonte beeld dat de huidige literatuurwetenschap
ons biedt, zet ons ertoe aan een dergelijke simplificerende voorstelling uit de we te gaan.
2 Zie. LOTMAN, Die Struktur literarischer Texte, Miinchen, (1972), blz. 44-45.
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view not only to elucidating some of the artistry of the poems, but also illuminating
to some extent the character of the poet – since the study of an artist's choice of
forms mustyield some information about the artist" (blz. 1-2).
Maar an blijkt uit het bovenstaande dat Guests metode niet aan haar doeleinden aangepast is • door vanuit het standpunt van de moderne lezer te vertrekken, vermiidt zij „tres difficilement (...) les extrapolations : le checheur restitue
a l'ceuvre une continuite interieure qui est la sienne pro pre... sinon (et c'est
lepire danger) celle de ses idees" 3.
Bovendien lijkt me ook de wijze waarop Guest de verhoudingen tussen
Hadewijchs werk en haar „psyche" beschrij ft, erg betwistbaar. Zo verantwoordt
Guest haar afwijzing van De Paepes beschrijving van minne als een personifikatie
ls volgt : Minn for Hadewijch is in itself an existence, a being (...) and as
a
such requires no personification. It is not a quality, or an experience, or a
relationship, but something as real to her as the hazel-bush, though of a different
andpuzzling nature" (blz. 9).
Dit lijkt me een erg gevaarlijke werkwijze : het koncept „personifikatie" krijgt
hier allerlei„psychologische” konnotaties : zodra Hadewijch minne als een wezen
ervaart, kan het woord „minne" in het gedicht een personifikatie meer zijn. Het
valt te vrezen dat Guests „moderne kritische apparaat" in zo'n kluwen van
konnotaties vast zal raken, dat elke literatuurwetenschappelijke diskussie over
minne in de Strofische Gedichten een dovemansgesprek wordt, zo ze dat nu al
niet is.
•: is heel die redenering niet in strijd met Guests aanvankelijke
En bovendien
bedoeling, nl. dat zij op basis van de tekst zou pogen te komen tot besluiten
omtrent Hadewijchs „psyche" ? De tekst moet ons inlichten over de psychologie
van dedichter, maar die moet ons inlichten over de tekst... Op het eind vinden
we enkel Guest zelf, tegelijkertijd spiegel van Hadewijch en van de tekst !
Maar is het eigenlijk wel juist de Strofische Gedichten te herleiden tot enkel
de spontane expressie van een emotie ? Is het werkelijk noodzakelijk bij een
literaire analyse uit te gaan van de premisse die Guest op het einde van haar
eerste hoofdstuk formuleert : „I shall be concerned hereafter with the techniques
ction
Hadewijch in the Strofische
Gedichten , and as the craftsman's sel e
usedd b Y
and use of his tools is governed by his character and approach to his work, so
Hadewijch's selection and use of poetic techniques (...) is governed by her
personality and her basically emotional approach. Thus it is not possible fully
to understand the use of these tools without first appreciating the character of
the user and herpurpose" (blz. 1
?
Men kan zich afvragen of de (poetische) taal hier niet te sterk beschouwd
wordt als eenpassief instrumentariurn dat de gebruiker zonder meer ter beschikking staat. Elk spreken wil immers een toehoorder bereiken, en moet daartoe
3 Aldus P. ZUMTHOR, Langue et techniques pogtiques I' epoque romane, Parijs, 1963,
blz. 207, n.a.v. Spitzers kommentaar op Jaufre Rudels La n and
jorn.
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de individueleervaring to la objektiveren, en zich invoegen in een systeem 4.
Precies voor die systematiek waaraan ook Hadewijchs „poetische spreken" anderworpen is, heeft Guest ye el te weinig oog gehad. Door haar exaltatie van de
„originaliteit" bij Hadewijch, door haar afwiizen van alles wat op een „cliché"
gelijkt, loopt zij voortdurend het risico „de mettre en relief la monstruosite
plutOtque la norme, d'eriger en principe l'exception, de combler d'allusions
supposees les lacunes" 5 . Precies op dit punt moet ik formules als „de inhoud
haalt hetbij Hadewijch op de vorm" afwijzen, omdat ze ons van het doel van
ons onderzoek of leaden nl. de studse van de systematiek in Hadewijchs poetisch
taalgebruik.
Wie Hadewijch leest, moet tech de indruk krijgen dat ook zij in hoge mate
creeert binnenpatronen die haar expressie orienteren en meebepalen : kombineren
ook bij haar niet bepaalde woorden bij voorkeur met elkaar in rijmpositie, keren
oak bij haar niet gelijksoortige beelden bij voorkeur terug ? Hetzelfde ken men
zich afvragen omtrent de kombinatie van nomina met verba, met adjektieven...
Is Hadewijch er werkelijk op uit am in elk nieuw gedicht haar expressiemagelijkheden te verruimen door een doorbreken van haar poetische „normensysteem" ?
Wardende vernieuwingen die zij binnen de poetica van de konventionele
hoofse liefdeslyriek heeft teweeggebracht – die overigens uiterst moeilijk te
beschrijven zijn omdat er ons zoveel lyrische teksten zijn verloren gegaan – niet
binnendie vijfenveertig gedichten gerekupereerd ? Wat tenslotte heeft Hadewijch
a.m. doorheen die formules, die cliches, die patronen van haar individuele ervaring
aan haar kring willen (en kunnen) meedelen ?
Willen we Hadewijchs literaire techniek bestuderen, den kunnen we er niet
onderuit deStrofische Gedichten in de middeleeuwen terug te plaatsen. Dat dit
niet noodzakelijk langs een „door ons vrijwel onhanteerbare (middeleeuwse)
stijl- en poezietheorie" hoeft te gebeuren, bewijzen – voor wet de lyriek betreft –
de werken van romanisten als b y . Bec, Zumthor en Lavis, die ons vanuit een
moderne, zo expliciet mogelijke tekstteorie een inzicht proberen te geven in de
middeleeuwsepoetica 6.
4 Zie hierover b y . F. G. DROSTE, Taal en theologie . over de zin van het woord, in
Kultuurleven 42, (1975), blz. 319-332 ; A. MOOT J, Taal en verlangen, Me el (1975)
over deproblematiek mystiek-taal : K. PORTEMAN, Mystiek tegenover taal en literatuur in
ijk er 50 geestel
de 17e eeuw. Een verkenning , in Ons
(1976), vooral blz. 146-7. Wat de
Strofische Gedichten betreft, heeft vooral SCHOTTMANN de nadruk gelegd op dat „kommunikatieye" aspekt van Hadewijchs poetisch taalgebruik (Autor and HOrer in den „Strophischen
Gedichten" Hadewijchs, in Zs. air deutsches Altertum and deutsche Literatur, 102 (1973),
blz. 20-37)
5 P. ZUMTHOR, a.w., blz. 208.
6 Zie by. P. BEC, La douleur et son univers po gtique chez Bernard de Ventadour, in
Cahiers de civilisation medievale, 11(1968), blz. 545-571 •; 12 (1969), blz. 25-33 ;
G. LAVIS, L'expression de l'affectivite dans la po gsie lyrique franfaise du moyen age (XlIeMlle s.), Paris, 1972 ; P. ZUMTHOR, a.w. en Essai de po gtique medievale, Parijs, 1972.
Uiteraard moet ook bier DRAGONETTI ' S La technique poetique des trouveres dans la chanson
courtoise, Brugge, 1960 vermeld warden. Het verwondert ons dat dit werk, dat Guest in
haar bibliografie opgenomen heeft, haar blijkbaar weinig heeft geinspireerd.
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We zijn hiermee ver van alle „oorlogsverklaringen" aan de literatuurwetenschap
afgedwaald. Het misverstand waarvan Guest en Weevers het slachtoffer zijn, ligt
in hun begrip van het „klassieke" karakter van Hadewijchs werk. Dat een werk
„boventijdelijk" is, betekent niet dat het door de eeuwen heen een interpretatie,
een betekenis voor elke lezer heeft, maar wel dat het een meervoudigheid van
„lekturen" mogelijk maakt, a.h.w. betekenissen akkumuleert. Het kan de taak
n, niet-geobjektiveerde
van de literatuurwetenschap
niet zijn lektuur
ee , die van
een twintigste-eeuwse lezer by., te konsakreren, wel de verschillende wijzen
waarop een werk werd en wordt gelezen, in kaart te brengen en to verklaren.
De medievistiek, als literatuurwetenschappelijke aktiviteit, bestudeert de produktie
en receptie van teksten binnen de middeleeuwse maatschappij. Zij impliceert een
of stand nemen van onze leeservaring, een paging to begrijpen wat het verleden
voor zichzelf isgeweest.
F. WILLAERT
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BOEKBEOORDELINGEN
Reynke de vos. Faksimile-Ausgabe des einzig vollstãndig erhaltenen Exemplars in der Herzog August Bibliothek Wolfenbfittel (32.14 Poet.).
484 Seiten im Originalformat 14 X 19,5 cm, mit 51 zum Teil mehrfach
verwendeten Holzschnitten im Text. – Nachwart von TIMOTHY SODMANN.
Verlag D. u. K. Katz. Hamburg, 1976. – Prijs : DM. 98,–.
De hierboven vermelde uitgeverij bezorgde een voortreffelijke facsimile-editie
van deNederduitse Reynke de vos, die voor het eerst in 1498 te Liibeck van de
pers derbekende „Mohnkopfdruckerei" kwam. Van deze uitgave zijn 3 ex.
bewaard, waarvan slechts een – het in de titelopgave met signatuur vermelde –
volledig is. Dit heeft dan ook als legger gediend voor deze re rod
Zoals bekend staat Reynke de vos in een lange traditie van mid el
Reinaert-verhalen, waarvan de oudste tot in het 12de-eeuwse Frankrijk terugreiken.Onmiddellijk sluit hi aan bij de z.g. Nederlandse rijmincunabel, door
Henric van Alcmaer naar Reynaerts Historie of Reinaert II bewerkt, die Gheraert
Leeu tussen 1487 en 1490 to Antwerpen ter perse legde. Van deze incunabel
zijn jammer genoeg slechts een beperkt aantal fragmenten – in het geheel
7 bladen, met 3 houtsneden verlucht – bewaard gebleven, die thans in de
Universiteitsbibliotheek te Cambridge berusten. Zij volstaan evenwel om de grate
overeenkomst met het Middelnederduitse werk te bewijzen. Net als de rijmincunabel is di t ingedeeld in vier boeken, elk op zijn beurt weer onderverdeeld
in kapittels, gevolgd door prozacommentaar, de z.g. `prozaglossen', die met
duidelijk moraliserende bedoeling aan het niet altijd stichtelijke verhaal zijn
toegevoegd.
Het eerste boek komt grotendeels overeen met de inhoud van Reinaert I, zoals
die door de dichter van Reinaert II is naverteld. De overige drie boeken omvatten
het voortgezette verhaal van Reinaert II en laten door de verder doorgevoerde
indeling de structuur van dit dichtwerk beter tot zijn recht komen. Elk van de
aldus tot standgekomen boeken onderscheidt zich van de tekst van Reinaert II
door toevoegingen, afwijkingen en inkortingen. Boek II bevat het verhaal van
de tweede hofdag met nieuwe aanklachten van de dieren, de tocht van Reynke
naar het hof ingezelschap van de dos Grimbart en de biecht van de vos
onderweg. Boek III brengt dan Reynke's verdediging, die een s te meer uitdraait
op een beschuldiging van de aanklagers en op een leugenverhaal, waarmee de
vos de koning en de koningin een tweede keer am de tuin leidt. In boek IV
gaat de wolf over tot de tegenaanval, die evenwel op listige en sarcastische wijze
opgevangen wordt door Reynke. Aanklacht en verdediging la en uit op een
tweegevecht tussen wolf en vos waarin deze, geholpen door de apin Rukenouwe
engebruik makend van zijn sluwe en vat streken, de overwinning behaalt.
Reynke wordt raadsheer van de koning benoemd en tot soeverein baljuw aa.n43

gesteld, tot grate vreugde van zijn vrouw, die hem feestelijk te Malpertuus
onthaalt.
De Liibeckse druk moet, in de tijd van zijn publicatie, een luxe-editie geweest
zijn. Hij is zeer verzorgd en verlucht met een root aantal houtsneden, waarvan
sommige meermaals voorkomen en de mooiste de hand van een meester verraden.
Deze tekstillustraties kunnen onderverdeeld warden in tweegroepen : 30 houtsneden die voor Reynke de vos vervaardigd werden en 21 andere, die oarspronkelijk in andere verzamelwerken he en thuisgehoord. De laatste groep houdt geen
rechtstreeks verband met de tekst en dient bijgevolg gewoon als versiering. De
eerste daarentegen is nauw bij het verhaal betrokken : volgens de uitkomsten van
het laatste onderzoek zouden bedoelde houtsneden in grate mate
zij n
fhakelijk
an
van die van de Haarlemse meester, de illustrator van de reeds vermelde Nederlandse rijmincunabel.
De mooie facsimile-editie, waarover we thansbeschikken, bevat ook een
„Nachwort" van Timothy Sodmann, waarin deze de allernoodzakelijkste informatiegeeft over de stand van het onderzoek betreffende de drukker, de houtsneden,
de „Vorlage", de bewerker en de „Nachwirkung" van Reynke de Vos (I-XVI).
Hierop volgen 6 afbeeldingen van typische houtsneden uit geillustreerde Reinaertdrukken, waarvan 3 uit de Nederlandse
serien ten slotte nog literatuuropgaven over de in dit „Nachwort" aan de orde gestelde onderwerpen.
Reynke de Vos is zowel voor de Nederlandse als voor de Duitse letterkunde
vangroat belang. Voor de eerste omdat het boek onmiddellijk aansluit bij de
traditie der laat-middeleeuwse Reinaert-verhalen in de Nederlanden en bovendien, zij het dan langs de onrechtstreekse we van een bewerking, een beeld
geeft van de grotendeels verloren gegane versie van de laat-15de-eeuwse rimincunabel. Voor de tweede, omdat het zeer terecht geldt als een van de hoof werken der Middelnederduitse literatuur en grate weerklank vond zowel
lnaar
hetNoorden als naar het Zuiden toe, in de Scandinavische landen en in de
overige Duitse gewesten. In laatstgenoemde gaf het aanleiding tot tal van
navertellingen en vertalingen, zowel in het Latijn als in het Hoogduits. De meest
oorspronkelijke en poetisch meest waardevolle bewerking is, zoals bekend, de
Reineke Fuchs van Goethe, eenepos in twaalf „Gesange", gedicht in hexameters
en verschenen in 1794.
VanNederlandse zijde heeft men het belang en het eigen karakter van Reynke
deVos wel eens onderschat. Van Duitse zij de daarentegen le de men soms te
sterk de nadruk op de z.g. oorspronkelijkheid van het werk. Hoe groat de
verwantschap met het Nederlandse voorbeeld ook moge zijn, een vertaling
daarvan is het alleszins niet, wel een zelfstandige bewerking met zeer eigen
kenmerken. In de verstekst vallen die o.a. sterk op door de wijziging van een
groat aantal oorspronkelijk Nederlandse of Franse dier- en plaatsnamen door
inheemsNederduitse, wat herinnert aan de werkwijze van de Vlaming Willem,
de dichter van Reinaert I,die reeds in de vroege 13de eeuw namen van dieren
en plaatsen uit de Franse „Renart-branches" aangepast had aan het eigen milieu.
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In de prozacommentaar heeft de Nederduitse auteur blijkbaar de moraliserende
en allegoriserende strekking van Henric van Alcmaer nog op de spits gedreven.
In zijn „Nachwort" geeft Timothy Sodmann in kart bestek een status quaestiowaarbij hij ook – wat een verdienste is ! – de
nis van de Reynke-Fr
novel enkele
meest recente literatuur over het onderwerp betrekt. Hier passen evel
op- en aanmerkingen en dienen oak vragen to warden gesteld.
„Alle Bemiihungen, den Mohnkopfdrucker namhaft zu machen, sind erfolglos
geblieben (IV)" heet het in de par. over de drukker. Toch signaleerde C.
Scheffler 1 dat de „ Mohnkopfdruckerei" geleid werd door Hans van Ghetelen.
Bij de bespreking van de tekstillustraties in de par. „Vorlage" wordt K. Varty
een verkeerde mening in de schoenen geschoven. Nergens beweert deze geleerde
dat de„Wynkyn de Wurde-Druck”, waarin hi' interessante Reinaert-illustraties
ontdekte, te beschouwen zou zijn „als englische Bearbeitung der niederlandischen
Reiminkunabel" (X). Hier is blijkbaar een verwarring in het spel met de Engelse
proza-vertaling The History of Reynard the Fox, die op Caxton teruggaat 2 . - Is
het wel zo zekerdat de „jiingere Forschung" – hiermede worden blijkbaar vooral
de meest recent e geschriften van William Foerste en Lothar Schwab bedoeld ! –
in de anoniemebewerker van de Reynke „einen Ordensgeistlichen, wahrscheinlich
einen Franziskaner aus dem Liibecker Katharinenkloster" (XII) ziet ? Volgens
C. Scheffler bestaat daarover niet zoveel eensgezindheid, te oordelen althans
naar het overzicht van het auteursprobleem, dat hi'j ons biedt 3 . In de bewerker
ziet hi' veeleer iemand, die „an iuristischen Problemen seiner Zeit interessiert
war und von den bedeutenden Neuerungen in der Reichsjustizreform wuszte" 4.
Hier moeten eenpaar vragen gesteld worden, die het gehele auteursprobleem
en depersoonlijkheid van de bewerker in een breder perspectief plaatsen. In
welke mate bestaat er in Reynke de vos eenheid van geest en opvatting tussen
de allesbehalvestichtelijke verhaaltekst in verzen en de daaraan toegevoegde
vrome prozacommentaar ? En wat valt uit het antwoord, dat men op deze vraag
geeft, aft
te leiden omtrent de persoonlijkheid van de bewerker ?
Eenheid vangeest zou het werk verkregen he en doordat „in dessen Glossierung die Geschichte vom Fuchs Kapitel um Kapitel im Rahmen der spatmittelalterlichen Theologie einer oft allegorischen Auslegung unterzogen wird" (XIII).
Deprozaglossen bieden bijgevolg de meeste kans om de identiteit van de
bewerker tebepalen. Men noemt deze dan ook de „Liibecker glossator", ziet in
hem eenpriester, zelfs een ordesgeestelijke, „dessen Hauptanliegen die Seelsorge
war" (XIII) en die, geheel in de geest van de geschriften door de „Mohnkopfdruckerei" op de markt gebracht, met „volksmissionarischen Absichten" (XII)
1 C. SCHEFFLER, Die deutsche spiitmittelalterliche Reineke-Fuchs-Dichtung und ihre Bearbeitungen his in die Neuzeit in Aspects of the Medieval Animal Epic (Mediaevalia
Lovaniensia). Leuven, 1975,p. 86.
2 De juiste mening van VARTY kan men vinden in diens opstel : Further Examples of
the Fox in medieval English Art opgenomen in hetzelfde verzamelwerk pp. 252-254.
3 C. SCHEFFLER, gec. art. onder 1, pp. 88-89.
4. Ibid.,p. 92.
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werkte. Gevolgen heeft zulk een zienswijze natuurlijk ook voor de karakterisering
van het „Fuchsbild", waarin zich een verschuiving zou voordoen. In de verhaaltekst beantwoordt Reynke nog grotendeels aan het traditionele Reinaert-beeld
van de vroegere dierenepiek • de listige, valse en schijnheilige bedrieger, die
niets of niemand ontziet en slechts uit is op eigen voordeel of andermans
verderf. Dat blijft hi nog in belangrijke mate voor „de glossator" als bewerker
van de verstekst. Maar in de prozacommentaar, waarin zijn persoonlijke inbreng
het sterkst is, zou de Liibecker vooral de principiele boosaardigheid van Reynke
in het licht stellen en hem afschilderen als een „figura diaboli, ein Prachtbeispiel
der fleischlichen Lust and der siindhaften Weltorientiertheit" (XIII). Of die
verschuiving in het „Fuchsbild" werkelijk zulke scherpe vormen aanneemt, laten
wij hier in het midden : het pleidooi dat William Foerste en Lothar Schwab
voor die stelling gehouden he en en waarop Sodmann blijkbaar steunt, overt-uigt
m.i. niet. Alleen willen we even terugkomen op de vraag of de „Liibecker
glossator" inderdaad een geestelijke was, „dessen Hauptanliegen die Seelsorge
war" (XIII).
Tot staving van deze zienswijze wijst men, behalve op de ver doorgedreven
moralisering en allegorisering in de glossen, op de mildering van de kritiek op
degeestelijkheid in de verstekst. Die mildering is er op bepaalde plaatsen
inderdaad. Sommige uitvallen to en de geestelijkheid klinken minder scherp,
bepaalde situaties – men denke b.v. aan de scene, waarin de kater aan de
dorpspastoor een zware kwetsuur toebrengt worden met minder krasse details
weergegeven. Elders zijn een paar schuttingwoorden door meer behoorlijke
vervangen. Maar de mogelijkheid bestaat dat deze veranderingen reeds voorkomen
in de voorbeeldtekst vanWillem van Alcmaer en bijgevolg geen dienst kunnen
doen voor een nadere karakterisering van de Liibeckse bewerker. We ens de
fragmentarische overlevering van de Nederlandse rijmincunabel is het immers,
in de huidige stand van de wetenschap, nit altijd met zekerheid uit te maken
wat in Reynke als vertaling of als wijzigende bewerking te beschouwen is.
Daartegenover staat dat in andere passages – in zover natuurlijk een vergelijking
met de verderaf sta.ande Reinaert II gewettigd is – de kritiek op deeeste
gliikheid
in al haar scherpte gehandhaafd en zelfs nog aangedikt wordt. Zo blijven ook
een aantal situaties – met name de episode van het gevecht tussen de wolf en
de vas in het vierde boek –, in weerwil van het ietwat verzachte woordgebruik,
in al hun ruwheiden grofheid behouden. Weliswaar verdoezelt de „glossator"
dit alles wel een beetje in zijn prozatekst en geeft hi' er, waar zulks enigszins
mogelijk is, een moraliserende bedoeling aan. Maar kunnen die m.i. vaak geforceerde zedelessen of vrome bespiegelingen de geest van het versverhaal
werkelijk wijzigen en er het karakter van stichtelijke lectuur aan geven ? Ik ben
overtuigd van niet. Het zou wel eens kunnen dat de „glossator" door zijn
goedbedoelde glossen de „schandaleuse" avonturen van Reynke aanvaardbaar
heeft willenmaken voor een „weldenkend" lezerspubliek. En wat te denken over
degesteldheid van de „Seelsorger", als die aan het einde van zijn werk zeer
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tegemoetkomend de lieve lezer, bij wijze van afscheid, als volgt toespreekt :
„Merke hir ak. welk leser desses bakes ghenoechte heft to lesen. allene de sproke
unde de fabelen. so eft eme vordrote to lesende de lere unde de utduedinghe de
up de capittele synt gheseth Desse mach wol overslan all tyd de utleggynge der
capittele unde blyven by den rymen deme dat so behaget" (CCXLI v°) ?
E. ROMBAUTS

Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. and XVII. Jahrhunderts. Erganzte Neuausgabe. Stuttgart,
J. B. Metzler, 1976, CCXX S. 2196 Spalten, DM 650.
ARTHUR HENKEL and ALBRECHT SCHONE, Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVH. Jahrhunderts. Supplement der Erstausgabe.
Stuttgart, J. B. Metzler, 1976, CCXVII S., DM 98.
ARTHUR HENKEL Urid ALBRECHT SCHONE,

In 1967 zal niemand gedacht hebben dat het monumentale Handbuch van Henkel
en Schtine nauwelijks een decennium later an een tweede druk zou toe zijn.
Terecht werd di t onmisbare boekdeel overal en unaniem als een standaardwerk
begroet. De theoretische grondslag waarop het werd uitgebouwd, d.w.z. de
bekende theorie van SchOne, werd Her ens fundamenteel aangevochten. De kritiek
betrofslechts de keuze van de bundels of de emblemen, die ofwel tegermaans
of tebeperkt werdgeacht, waarbij men in het laatste geval verwees Haar subgenres als het religieuze, het politieke of het alchemistische embleemboek of de
voorgeschiedenis en de latere evolutie van het genre. Zo gezien had de keuze
voor deze critici,naar de samenstellers in het `Vorwort zur Neuausgabe' bekennen,
uiteindelijk een periode moeten bestrijken die reikt van de 4e tot de 18e eeuw :
een ondoenbare taak, die men tot in het waanzinnige zou kunnen uitbreiden, nl.
de uitgave van alle embleemboeken of van een reusachtig lexicon dat de gehele
liedeutungsforschung' tot een soort woordenboekconsultatie zou herleiden. Ma
de emblematologie dan als vrij jonge
en ha aan dagdromerij doen, aan een
dergelijke onderneming viel gewoon niet te denken.
Met deze tweede, uitgebreide uitgave hadden Henkel en SchOne meer nuchtere
bedoelingen : enerzijds wilden zij hun werk, dat mede door zijn interdisciplinair
karakter vrij snel was uitverkocht, opnieuw beschikbaar stellen •; anderzijds
maakten ze van degelegenheid gebruik am die wijzigingen door te voeren, die
het werk moesten aanpassen aan de huidige stand van het onderzoek, dat
inmiddels zeergrate afmetingen heeft aangenomen. Dat zij hierbij in hoof dzaak
slechts in een aanzienlijke uitbreiding van de bibliografie en in een 'Errataverzeichnis' hebben voorzien, isgeenszins een blijk van gemakzucht, maar pleit
voor de blijvende degelijkheid van hun Handbuch. De bezitters van de eerste
editie kunnen zich van deze aanpassingen via een afzonderlijk verschenen
Supplementband gemakkelijk op de hoogte stellen. Een attentie waarbij het
financiele en het wetenschappelijke belang op een gelukkige wijze werden
verzoend.
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Het bovengenoemde „Errataverzeichnis" – het telt amper drie bladzijden en
dat pleit weer voor de zorg waarmee het Handbuch destijds werd samengesteld –
bevat een belangrijke nieuwigheid. Bedoeld zijn enkele aanvullingen op het
befaamde Bald-Re aster waarin nu ook rekening werd gehouden met die elementen uit de pictura die, alhoewel zij op de achtergrond of nevengeschikt
optreden, een eigen emblematische betekenis bezitten. Begeleidende of repeterende figuren die direct aan de zingeving deelnemen, zoals we b y. in Hoofts
Afbeeldinghen van minne aantreffen, bleven evenwel onvermeld. Een dergelijke
ingreep is, hoe klein ook, zeer toe to juichen en zal o.m. door de kunsthistorici
erg geapprecieerd warden. Toth volt het te betruren
e
dat de auteurs niet de we
van een nog meer gedetailleerde beeldanalyse zijn ingeslagen. In tegenstelling tot
wet zij bevieren, had zulks de overzichtelijkheid en de bruikbaarheid van het
beeldregister niet geschaad•: men kon by. dergelijke beeldelementen met een
ander leacrtype aangegeven hebben. Technisch was zulks niet onoverkomelijk,
daar een dergelijke detaillering het corpus van het werk ongemoeid zou hebben
gelaten. Maar wellicht bezondig ik mij nu op mijn beurt aan dagdromerij.
De belangrijkste nieuwigheid in deze Neuausgabe is uiteraard de aanzienlijke
uitbreiding van de bibliografie. Zij is het werk van H. U. Kolb en D. Sulzer.
Ongeveer vervijfvoudigd, bevat zij nu 2235 nummers, waarbij de opname van
nagenoeg 500 titels die sinds 1967 zijn verschenen, de groei en de bloei van het
huidig embleemonderzoek ten voile illustreren. Deze bibliografie is systematisch
geordend en werd uitgebouwd volgens een schema dat veel gedetailleerder is dan
in 1967 en dat, naar onze mening, toch geen voile bevrediging schenkt. Met
opzetblijven wij hierbij even 'anger stilstaan omdat de bibliografie wellicht
volgens hetzelfde schema, naar het zeggen van de auteurs, geregeld in het
Heidelbergse tijdschrift voor literatuurgeschiedenis, Euphorion, zal warden voortgezet.
In dit bestek is het ondoenbaar het systeem weer te geven. Het bevat 5 hoofdafdelingen die in een 27-tal rubrieken en subrubrieken warden opgedeeld. Leidt
zulks tot een vrij groot aantal dubbelvermeldingen, waaraan, het moet gezegd,
de samenstellers de grootste zorg hebben besteed, het geeft ook aanleiding tot
enkele anomalieen en vergissingen, die men via een eenvoudiger schema had
kunnen vermijden. Enkele voorbeelden.
(V 4) als we
– Waarom wordt inn rubriek Relig
iäse Emblematik voorzien,
voor auteurs als Hugo en Poirters terecht komen in de rubriek Einzelne Emblembuch-Autoren Vv
een Ludovicus van Leuven en een Coornhert in de
eerstgenoemde rubriek gezocht dienen te warden ? Is een dergelijke opsplitsing
derhalve onpraktisch, het is de vraag of zij bovendien wel zinvol is, gezien het
liseren
overwegend religieuze karakter van de 16e en 17e-eeuwse didactisch-morade
literatuur, waarvan de emblematiek deel uitmaakt.
– Het uitgebreide schema heeft ondanks zijn neiging tot een overmatige
rubricering een rubriek Problemata varia (IV, 2a) niet kunnen vermijden. De
bewuste subrubriek heeftbetrekking op de Antike und mittelalterliche Traditionen
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(IV, 2), rubriek wa,arin de Tabula Cebetis (IV, 2b), de Physiologus (IV, 2c),
erwk warden bede Mnemotechnik (IV, 2d) en de Heraldik (IV, 2e) afzonderlij
en. Hi
handeld. De sectie Problemata varia bevat 72 titels en 50 vijzing.
Hieris
blijkbaar een keuze gebeurd, maar op grand van welke criteria ? Zo warden
talrijke werken over middeleeuvise exegese vermeld, terwijl andere en zeer belangrijke – we denken aan H. de Lubac, Exêgese módievale, 2 vol., Parijs, 19591961 –, en ook een zeer sprekende titel als P. Klopsch, Eine Friihform emblematischer Dichtung, in Mittellateinisches lahrbuch, 1975, 10, 220-231 door de
mand zijn gevallen. Zijn dergelijke onvolledigheden weliswaar onvermijdelijk, zij
wizen op het feit dat de bibliograaf die derwijze te werk gaat, ontzettend veel
moet zien en lezen. Door een dergelijke rubriek verliest de bibliografie bovendien
aan spankracht : de informatiecriteria zijn vervaagd. Wekt de excessieve detaillering de indruk van soliditeit of zelfs volledigheid, IV, 2a doet denken aan een
vrij willekeurig opgevulde vergaarbak.
– Anderzijds maakt een te verfijnde indeling op haar beurt de kans op vergissingen aanzienlijk groter. Ook deze methode verist dat de bibliograaf volkomen op de hoogte is van de inhoud van de opgesomde boeken en bijdragen. Een
tekenend voorbeeld. L. W. Johnson's artikel over de inwerking van Vaenius'
Amorum emblemata op de Frans dichter Tristan L'Hermite (Renaissance
Quarterly, 21, 1968) treft men aan in de rubriek Einzelne Emblembuch-Autoren
(V, 3, nr. 986), waarin het eigenlijk niet thuishoort, daar L'Hermite geen enkel
embleemboek heeft geschreven. Wel verschaft het enkele algemene gegevens over
Vaenius. In de rubriek Literatur and Emblematik, waar het in eerste instantie
had moeten terechtkomen, krijgt het bewuste artikel slechts een verwijzing. Maar
er is meer. In feite handelt het gedicht van Tristan L'Hermite over een kasteel
nabij Bourg-la-Reine, waarin emblemen van Vaenius als decoratie zijn aangewend
en had Johnson's bijdrage ook in de rubriek V, 7c Bildende Kiinste and Emebl
matik – (Innen)Dekoration moeten ondergebracht worden. Maar daar ontbreekt
het. Kan men toejuichen dat de samenstellers van de bibliografie door een
web van afdelingen en rubrieken het de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk he ben
willen maken, dan mag men verwachten dat zij hun ingewikkeld raster zo nauwkeurig mogelijk he en ingevuld of dat zij zich m.a.w. zo goed mogelijk van de
inhoud van de titels op de hoogte hebben gesteld. Dat is in het Handbuch meestal,
maar niet altijd het geval. Zo vindt men W. A. P. Smits studie over Jan van der
Veen ander de subrubriek Emblematik bei einzelnen Autoren, die deel uitmaakt
van de rubriek Literatur und Emblematik (V, 11) en dus handelt over de
emblematische literatuur, d.w.z. de literatuur voor zover die door de emblematiek
wordtem
h
getekend. Van der Veen is een emblematicus – Smit behandelt
als
auteur van Adams Appel ook als zodanig – en de bijdrage had derhalve moeten
gesignaleerd warden bij de Einzelne Emblembuch-Autoren (V, 3), waarin de
eigenlijke emblemataliteratuur wordt behandeld. Voor Jan van der Noot, wiens
Theatre door niemand meer als een embleemboek wordt beschouwd , moet men
daarentegen wel in V, 3 terecht. Verkeerd geplaatst zijn in dat opzicht oak de
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nrs. 1804 (het betreft hier een uitgave van echte emblemen), 1887 (voornamelijk
handelend over Heinsius' Quaeris en de liefdesemblematiek in het algemeen) en
2047 (staat beter bij V, 7b). Kortom : illustreert de huidige indeling voortreffelijk de veelzijdigheid van het fenomeen emblematiek, helemaal betrouwbaar blijkt
ze uiteindelijk niet te zijn. Ik vraag mij af of het meer rudimentaire schema van
de eerste editie van het Handbuch niet even dienstbaar en wellicht veiliger was
geweest.
– Jammer is ook dat de rubriek over de Einzelne Emblembuch-Autoren niet
volgens de naam van die auteurs we geordend. Nu moet men telkens weer
de hele reeks doorlopen, veil men de literatuur over'en emblematicus verzamelen,
wat gezien het aantal titels (236) en verwijzingen op het einde (28) een tijdrovende bezigheid is. Het elf geldt voor de rubrieken V, 7b (Einzelne
Kfinstler) en V, 11b (Emblematik bei einzelnen Autoren). Een auteursregister
had deze uitvoerige bibliografie ten slotte ook veel toegankelijker gemaakt.
Slechts zelden zijn onjuistheden aan te treffen in de beschrijving van de titels.
We noteerden zulks o.m. bij de nrs. 27 (ook nog een editie in 1970 bij dezelfde
uitgevers), 847a (niet A[loisj, maar Andre), 861 b (niet Leiden, maar {Brussel)), 905 (deze uitgave verscheen in Alle de gedichten van Anna Roemers
egeven en toegelicht door N. Beets, 2,
dln. Utrecht , 1881, dl. I , 1Visscher... Uitg
112), 999 (niet Raad maar Raadsel), 2138 (niet 3( ?), maar 3). In de beschrijving
van Anna Roemers bewerking van hoar vaders Sinnepoppen (blz. CXCIX) wordt
ten onrechte verwezen naar de editie van Brummel. Deze laatste bevat de prozabijschriften van Roemer zelf.
Een heel andere vraag is die naar de volledigheid, de ijdele betrachting van
elk bibliograaf. Het stemt tot vreugde dat de Nederlandse embleemstudie in het
Handbuch zeer goed is vertegenwoordigd en het ziet ernaar uit dat zulks ook voor
de andere taalgebieden het geval is, al laat de literatuur over b y. Maurice Sceve
op het eerste gezicht nogal wat gapingen zien. In de rubriek. Zeitgenässische
Beitriige zur Geschichte and Theorie der Emblematik (III) had zeker M. A.
Gillis' voorrede op de Nederlandse Sambucus-uitgave (Antwerpen, 1566) niet
mogen ontbreken (Zie over dit belangrijke stuk Spiegel der Letteren, 17, 1975,
180-190). Te vergeefs zochten wij tevens naar A. Camarero, Teoria del simbolo,
empresa y emblema en el humanismo renacentista (Claude Mignault 1536-1606)
in Cuadernos del Sur, 11, 1969-1971, 63-103, de uitgave met commentaar van
Colonna's Hypnerotomachia door G. Pozzi en L. A. Ciappone, Padua, 1964
(Itinera erudita, 1-2) en van de Franse vertaling van dit werk uit 1546 , ingeleid
6, J. Link, Die Struktur
door A. M. Schmidt (Club des Libraires de France, 193)
des literarischen Symbols. Theoretische Beitrage am Beispiel des spaten Lyrik
Brechts, Miinchen, 1975, waarin op uitvoerige wijze het embleem als vertrekpunt
gekozen (cfr. rubriek V, 11b)
en F. Yates
van het onderzoek
werd
, The Theatre
as Moral Emblem, in Theatre of the World, 1969, 162-168.
Ter vervollediging even wij een aantal titels die sins 1960 in het Nederlands
taalgebied, of elders over Nederlandse emblematici zijn verschenen. Ook deze
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lijst is onvolledig en in deze bekentenis ligt een meer dan gewoon respect voor
wat Henkel en Schtine hebben bijeengebracht. Wij ordenen de titels, die niet
allemaal even
belangrijk
zij
, geven
n, alfabetisch
naar hun auteur. Waar
nodig
wij een korte verantwoording, mede met het oog op hen die deze titels in het
schema van het Handbuch willen inpassen. We breiden de lijst ook it tot midden
1976, het jaar waarin het Handbuch verscheen en hopen op deze wijze onze
bijdrage te leveren voor de eerste aanvullende bibliografie die in Euphorion zal
verschij nen.
Ackere J. van, Levensstijl en schoonheidsdrift in de Italiaanse Renaissance, Leuven,
1972. – 97-106: symbolen.
AndriessenJ., Leven en werken van joannes David S.I. (1546-1613), in WestVlaanderen, 12, 1963, 220-224.
Axters S. Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, dl. IV, Antwerpen,
1960. – Bevat veel gegevens over de Zuidnederlandse religieuze emblematici
en hun werk.
Barten J., Handschrift Gennepse dichter teruggevonden, in Numaga, 21, 1974,
223-224. – Over Joannes van Sambeeck (Landwehr, Emblem Books in the
Low Countries, nr.589).
Becker J., Deas supereminet omneis' : zuVondels Gedichten auf Christina von
Schweden and der bildenden Kunst, in Simiolus, 6, 1972-73, 177-208.
Berge D. J. M. ten, Jacob Cats als renaissancistisch dichter, in De Nieuwe Taalgids, 69, 1976, 111-117.
Bornemann U., Anlehnung und Abgrenzung. Untersuchungen zur Rezeption der
niederlindischen Literatur in der deutschen Dichtungsreform des siebzehnten
Jahrhunderts, Amsterdam, Assen, 1976 – Interessante visie op Cats en Heinsius.
Brachin P. La „Fete de Rhêtorique" de Gand (1539) in Les Fetes de la Renaissance, II. Fetes et Ceremonies au temps de Charles-Quint, Parijs, C.N.R.S.,
1960, 255-279. – Cfr. V, 8 Feste-Theater-Trionfi and Ehrenpforten-Pompae
funebres.
Breugelmans R., Quaeris quid sit amor in Open, 4, 1972, 370-379, 440.
of Zinne-werck (Reprint ed. Amsterdam, 1624).
Brune Johan de, Em
Introduction P. J. Meertens, Soest, 1970.
Cats J., Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt. Ingeleid door H. H. Zwager,
Amsterdam, 1968 (Reprint ed. 1632).
Colie R. L. The Resources of Kind. Genre-Theory in the Renaissance, Berkeley,
1973.
Collmen R. E. TheReception of Bunyan's Works in the Netherlands, in Ten
Studies in An to-Dutch Relations, Leiden, 1974, 172-196.
Dorsten J. A. van, The Radical Arts, Leiden, Londen 1970. – Over de banden
tussen de opkomende emblematiek en de spiritualiteit van het 'Huis der
Liefde'(55-56)
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Es G. A. van, Spiegel van menselijk leven in prenters en verzen van Jacob Cats,
Amsterdam, 1962.
Fewerda R., La signification des images et des eta bores dans la pensee de
Plotin, Groningen, 1965.
Fontaine Verwey H. de la, inl. op Thronus Cupidinis. Verzameling van emblemata
engedichten door G. A. Bredero, J. van den Vondel, Roemer Visscher,
D. Heinsius, Ronsard (Facsimile-uitgave van de derde druk, 1620), Amsterdam, 1968. – Wordt door Henkel en SchOne wel vermeld in hun Beschreibung
der benutzten Emblembiicher.
Id., Rembrandt as a Book-Illustrator, in : Quaerendo, 3, 1973, 3-19.
Id., Het Huis der Liefde en zijn publicaties, in Id., Uit de wergild van het boek,
I. Humanisten, dwepers en rebellen in de 16e eeuw, Amsterdam, 1975,
85-111. – Bespreekt „emblemen" uit deze kring ( + ill.).
Forster L., The Date of „Quaeris quid sit amor", in Quaerendo, 4, 1974, 335-336.
Heiden M. C. A. van der, De ziel van den poeet vertoont zich in zijn dichten.
Lyriek van vier Amsterdamse dichters uit de 17e eeuw (Samenstelling, toelichting en inleiding van –), Utrecht, Antwerpen, 1967 (Spectrum van de
Nederlandse Letterkunde, 11) – Bevat een uitgave van Lukens Duytsche Lier.
Het nr. 10 uit deze reeks, Profijtelijk vermaak, is wel in de bibliografie
opgenomen.
Heinsius D. Emblemata amatoria, 1608 (Reprint). Introductory Note by N. C.
Smith, Menston, 1973 (Continental Emblem Books, Selected and Edited by
10).
J. Horden,
Hooft P. C. Emblemata amatoria 1611 Verspreide gedichten, Amsterdam, 1972
( = dl. 1 van Alle degedrukte werken 1611-1738, onder redactie van W.
Hellinga en P. Tuynman) (Reprint).
Incogniti scriptoris nova poemata. Nieuwe Nederduytsche gedichten ende raedtselen. Introduction J. Becker, Soest, 1972 (Reprint ed Leiden, 1624). – Een
specimen van de zg. pornografische emblematiek.
Jong E. de , Realisme en sch#nrealisme in de Hollandse schilderkunst van de
17e eeuw, in Rembrandt en zijntijd. Europalia 1971-Brussel, Brussel, 1971,
143-194 (Tentoonstellingscatalogus) – Over emblematische schilderkunst.
Jong P. J. de, Laatmiddeleeuwse rijmprenten ; begripsomschrijving en stand van
het onderzoek, in Spektator, 4, 1974-75, 269-274.
Klaniczay T. L'Humanisme neerlandais et la poesie de la Renaissance hongroise,
in De Nieuwe Taalgids, 54, 1961, 302-311. – Over J. Sambucus.
Knipping J. B. Iconography of the Counter Reformation in The Netherlands.
Heaven on Earth, 2 dln., Nieuwkoop, Leiden, 1974. – Grondig gewijzigde
En else editie van Iconographie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden,
Hilversum, 1939-1942.
Landwehr J., French, Italian, Spanish and Portuguese Books of Devices and
Emblems 1535-1827, Utrecht, 1976 (Bibliotheca emblematica, VI).
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Looveren L. van, Wenationum novem achetypa', negen allegorische jachttaferelen
doorOtto van Veen, in Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst
opgedragen aan Prof. Dr. L. Lebeer..., Antwerpen, 1975, 151-175. – De
negen tekeningen hebben Latijnse onderschriften van de hand van Vaenius,
een belangrijk nieuw gegeven in verband met diens dichterschap (Cfr. Spiegel
der Letteren, 17, 1975, 167-175).
Luyken J., Het menselyk bedryf vertoond in 100 verbeeldinghen, Amsterdam,
1694 (Reprint), Amsterdam, 1968.
Markx-Veldman I., The Idol of the Ass. Fortune and the Sleeper. Maarten van
Heemkerck's Use of Emblem and Proverb Books in two Prints, in Simiolus,
6, 1972-73, 20-28.
Id., Het grafmonument to Heemskerk en het gebruik van hieroglyfen in de kring
rondom Maarten van Heemskerck, in Nederlands Kunsthistorisch faarboek,
24, 1973, 27-44.
Meeuwesse K. Uren met Luyken, in De Nieuwe Taalgids. IV. A. P. Smit-nummer,
Groningen, 1968, 81-86. – Terloops zij hier vermeld dat geen enkele van de
ouderebijdragen van Meeuwesse over Luyken, waaronder zijn bock fan
Luyken als dichter van de Duytsche Lier (Groningen, Djakarta, 1952) wordt
vermeld.
Miedema K., Ikonologisch apparaat, in Open, 3, 1971, 325. – Over indices op
ikonologische bronnen aande hand van Praz en Ripa.
MoermanA. K. H. Daniel Heinsius. Zan „Spiegel" en spiegeling in de literatuurgeschiedschrijving, Leiden, 1974. – Over Heinsius' Spiegel vande doorluchtige vrouwen (1606) , een geillustreerde vrouwenspiegel die sterk aan
de emblematiek is verwant.
Id., Theocritus a Ganda en Jacob de Vivere, in Open, 4, 1972, 623.
Ornee W. A., Een vergeten werk van Pieter Langendyk, in Taal- en letterkundig
gastenboek voor Prof. Dr. G. H. van Es, Groningen, 1975, 245-254. – Over
Taferelen der eerste christenen (1722) verlucht door Jan Luyken.
Porteman K., Bedenkingen bij een geval van verkeerde embleeminterpretatie (J.
Cats, Spiegel ..., Amsterdam, 1632, I, XXXVIH, 115), in Spiegel der
Letteren, 18, 1976, 36-41.
PoulssenJ., Tragiek van Vondels glans, in Raam, 2, 1963, 1-140. – 0.m. Haar
aanleiding van W. A. P. Smits emblematische interpretatie van Vondels
treurspelen.
Pretorius S. J., Geswinde Grijsart, in Standpunte,N.R., nr. 91, 1970, 44-48. –
Een emblematische interpretatie van Hoofts gelijknamig sonnet.
Rekers B. Benito Arias Montano (1527-1598). Studie over een groep spiritualistische humanisten in Spanjeen de Nederlanden, op grond van hun briefwisseling, Amsterdam, 1961.
Ripa C. Iconologia of uytbeeldinghe des verstands (Reprint, ed. D. P. Pers,
Amsterdam, 1644). Introduction J. Becker, Soest, 1971.
53

Roose L. De Antwerpse hervormingsgezinde rederijker Frans Fraet, in faarboek
„de Fonteine", 19-20, 1969-70, 95-114. – Lan hr Emblem Books in the
Low Countries, nr. 317.
Schenkeveld-Van der Dussen, M. A., u' o'in de Nederlandse letterkunde van
de Renaissance, in Hermeneus, 47, 1975, nr. 3-5, 89-91.
Scholz-Heersprink M., Vondel's Gijsbreght van Aemstel as Emblematic and Figural
Drama, in Spektator, 4, 1974-1975, 570-581.
Schouten F. F. J., Het 17de-eeuwse Rozenkruis, in Spiegel Historiael, 5, 1970,
233-239. – 0.a. over Roemer Visscher.
Strenghalt L., Bloemen in Gethsemane. Verzamelde studies over de dichter Revius,
Amsterdam, Alphen a. d. Rijn, 1976. – Bevat a.m. studies over emblematische
gedichten van Revius : 85-115.
Stuiveling G. fan Luiken. Het beste deel. Verzameld en ingeleid door –, Hasselt,
1965 (Poetisch Erfdeel der Nederlanden, 39). – Bloemlezing waaronder
talrijke emblemen.
Stuiveling G., Br de en Vaenius, in faarboek „de Fonteine", 18, 1968, 247-259.
Vermeulen N. fan de Leenheer OESA, moralisator en humanist, Nijmegen, 1964.
– Landwehr, Emblem Books in the LowCountries, 322-23.
Voet L., TheGoldenCompasses. A History and Evaluation of the Printing and
Publishing Activities of the Officina Plantiniana at Antwerp, II. The
Management of a Printing House, in Renaissance and Baroque, Amsterdam,
Londen, New York, 1973. – Over boekillustratie : 194-243.
Id., Kopergravure en houtsnede in de hoekillustratie van het Plantijnse huts in
de tweede helft van de XVIe eeuw, in Bijdragen tot de geschiedenis van de
grafische kunst opgedragen aan Prof. Dr. L. Lebeer..., Antwerpen, 1975,
381-389.
Vandel J. van den, Vorstelijke Warande der Dieren. Einleitung J. Becker (Reprint
ed. D. P. Pers, Amsterdam, 1617), Soest, 1974.
Wildemeersch G., Van het bestaande Haar het mogelijke gaat de poeziebeschouwing, in Betoel, Marginaal Tijdschrift vaor Literatuur, 1971, 21-32. – Over
een zg. emblematisch gedicht van Hugo Claus. Zee oak Id., Hugo Claus of
Oedipus in hetparadijs. Trio nos van een mythe, dl. 2, 's-Gravenhage,
Bmgge, 1973, 230-235.
Wijngaards N., fan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis,
Zwalle, 1964.
Wu is L. Lucas van Leydens Welkmeid'. Een proeve tot ikonologische interpretatie, in Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst opgedragen
aan Prof. Dr. L. Lebeer..., Antwerpen, 1975, 441-453.
K. PORTEMAN
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French, Italian, Spanish and Portuguese Books of Devices and
Emblems 1534-1827. A Bibliography. Utrecht, Haentj ens Dekker en
Gumbert, 1976 (Bibliotheca emblematica, VI) , XVII + 230 blz. ,
140,40 gulden.

J. LANDWEHR,

Met deze aflevering van de prestigieuze Utrechtse Bibliotheca Emblematica lijkt
hetopus magnum van de onvermoeibare bibliograaf j. Landwehr voorlopig
voltooid. Wat deze man in nauwelijks zes jaar tot stand bracht – op het achterhaalde en n' z' mislukte Dutch Emblem Books van 1962 wens ik hier niet
in te gaan – dwingt groat respect af. In 1970 verscheen Emblem Books in the
Low Countries (verder LC) , in 1972 German Emblem Books (GEB) en nu de
bibliografie van de Romanic Emblem Books (REB), zoals de voordehandse titel
van de voor mij liggende publikatie luidt. Inmiddels von Landwehr bovendien
nog de tijd om een bibliografie samen te stellen van de Fable Books in the Low
Countries (1963), over Romeyn de Hooghe as Book Illustrator 1645-1708
(1970) en de State Entriesand Royal Funerals in the Low Countries 1515-1791
(1971), dit laatste werk ander de titel Splendid Ceremonies. Een supplement
op LC, GEB en REB wordt daarenboven in het vooruitzichtgesteld : geen enkele
bibliografie is immers compleet. De aanvullingen en verbeteringen die Landwehrs
ijverige recensenten hebben bijeengebracht, namen dergelijke afmetingen aan, dat
de uitgave van zulk supplement meer an gewenst is. Ik vermeld in dat verband
enkel de recensies'
LC door R. Lie en s (Leuvense BUdragen. Bijblad, 60
(1971), 107-110), E. Braches (Open, 3 (1971), 344-346), J. Becker (Oud
Holland, 87 (1973), 142-43, 146-47), R. Breugelmans (Quaerendo, 5 (1975),
265-268) en een tweetal bijdragen in Ons Geestelijk Erf (1974 en 1975). Een
merkwaardig corpus voor de voortgezette studie van de emblematiek in hoar
geheel ligt nu klaar. Voor de Slavische emblematiek kan men voorlopig terecht
bij J. Pelc, Obraz-Slowo-Znak (BeeId, woord, teken) (Warschau, 1973), een
standaardwerk over de Poolse emblemataliteratuur, en de verschillende studies
van de Heidelbergse hoogleraar D. Tschiewskij. De Engelse embleembundels
werden voortreffelijk behandeld in R. Freeman, English Emblem Books (Londen,
19703).
Landwehrs bibliografieen zijn niet van zware kritiek gespaard eleven. Met
het verschijnen van REB is wellicht het geschikte ogenblik aangebroken om een
meer definitievebalans op te maken. Zeker, ook op het laatste deel zullen
aanvullingen en verbeteringen mogelijk zijn, maar dat euvel kan, zoals gezegd,
gemakkelijk in een supplement ondervangen warden. Een belangrijker criterium
bij de beoordeling van dergelijke referentiewerken is de bruikbaarheid : de
waarde van eenbibliografie valt of staat met haar bruikbaarheid. Men kan,
jammer genoeg, bezwaarlijk ontkennen dat het benutten van de boeken van
Landwehr eenmeer dan gewone vertrouwdheid met het genre van de emblematiek veronderstelt. In de drie volumes werden immers niet altijd dezelfde selectiecriteria toegepast. Deze situatie vergt van de gebruiker een aanhoudende waak55

zaamheid. Het valt zonder meer te betreuren dat vooreen veilig gebruik van
werken die normaliter veilige gidsen in het onoverzichtelijke woud van de
emblemataliteratuur hadden moeten zijn, een nieuwe ids gewenst is, die de
gebruiker in het labyrinth van Landwehrs bibliografieen zal moeten wegwijs
maken. Enkele voorbeelden mogen dat verduidelijken •
1. LC selecteert op grand van een aanvaardbaar en goed afgegrensd
criterium •:
het wil alle embleemboeken bevatten die in de Nederlanden zijn gedrukt, afgezien van de nationaliteit van de samensteilers of de taal waarin de bundels zijn
gesteld. Van een deel van de produktie uit de huidige Franse Nederlanden, met
een belangrijk centrum als Rijsel, valt er in LC evenwel niets te bekennen.
Bundels gedrukt te Douai warden echter wel behandeld, alhoewel in het register
van de drukkersde Dowaaise edities niet warden vermeld. Een op zichzelf
acceptabel criterium wordt op deze wijze ondergraven : voor Rijselse bundels
moet men in REB terecht, voor die gedrukt te Douai in LC. In GEB wordt dit
criterium met linguistische normen uitgebreid : GEB beoogt immers alle embleemboeken die in gelijk welke taal in de Duitssprekende landen zijn verschenen
en debundels met Duitse teksten die buiten Duitsland zijn gedrukt, nl. in
„Alsace, the Austrian Empire, and some Swiss cities". Erg duidelijk is dat niet
en het resultaat is navenant : een aantal embleemboeken uit Bohemen en het
Oostenrijkse Rijk blijven onvermeld omdat ze in een andere taal dan het Duets
zijn gesteld, terwijl bvb. Praag hierop occasioneel een uitzondering vormt. REB
behandelt „789 editions of emblem books in the so-called Latin countries". Uiteindelijk blijkt ook hier weer het ambivalente selectieprincipe van GEB aan het
werk te zijn : de bibliografie beoogt de embleembundels die in Frankriik (met
debevreemdende toevoeging „Geneva, Strasbourg"), Italie, Spanje en Portugal
ingelijk welke taal zijn verschenen en de verzamelingen „published in French,
Italian and Spanish in any country". Onder deze „emblem books in the so-called
latin countries" treft men derhalve ook veleNederlandse en Duitse edities aan !
De formule„published in French...” is bovendien vrij ongelukkig, daar ze in
feite inde meestegevallen polyglotte bundels bedoelt met o.m. Franse, resp.
Italiaanse en Spaanse teksten. Cats' Proteus, sommige Leidse Heinsius-uitgaven
en Van der Veens Adams Appel, alle bundels die ook Franse teksten bevatten,
kunnen toch bezwaarlijk door aan al Franse publikaties. Voor een genre dat om
humanistische en vooral commercial e redenen zeer vaak in meertalige edities
werd verspreid is een dergelijk lingulstisch criterium nit erg geschikt. Sommige
Latins bundels – en wie zal betwijfelen dat de taal der humanisten het medium
bij uitstek van de embleemschrijvers is geweest – lopen op deze wijze in de
bibliografieen van Landwehr verloren. De vorser moet voortdurend de drie delen
bij de hand hebben, waarbij hi sours de meest onverwachtegege vens op de meest
onverwachte plaats aantreft. Zo leidt het lingu1stisch criterium tot een aantal
doublures, waarbij eenzelfde werk niet altijd op dezelfde wijze wordt beschreven.
Dat is am hetgeval voor Vaenius' bekende Amorum Emblemata (Antwerpen,
1608), waarover, eigenaardig genoeg, meer gegevens voorhanden zijn in REB
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dan in LC. Men moet het maar weten ! Hopelijk komt een degelijke concordantie
deze en and re anomalieen ondervangen.
2. Alhoewel hi' dat slechts in de titel van REB honoreert, neemt Landwehr
in elk van de drie delen ook de deviezenbundels of impresa-verzamelingen op,
eenoo
genre dat nauw met de emblematiek is verbonden, maar daarvan ook
gemakkelijk kan worden onderscheiden. Ik ben van oordeel dat men de opname
van dergelijke werken uiteindelijk mot toejuichen, maar in andere gevallen
schept het procede van de mime interpretatie van wat een embleembundel is
een nietgeringe verwarring. Dat begint al in LC. Een list van „books
inappropiately included in Landwehr, Dutch Emblem Books" (1962) doet er
onmiddellijk de vraag rijzen naar de normen die de bibliograaf op dat punt
heeft aangewend. Maar deze toelichting blij ft achterwege. Iconologieen en
geillustreerde fabelboeken warden zonder meer opgenomen, terwijl het pornografische Incogniti scriptoris nova poemata er niet als een embleemboek wordt
erkend(„not an emblem book"), maar toch uitvoerig in de bibliografie staat
beschreven. Emblematische hagiografieen worden in GEB afgewezen, maar enkele
ervan worden toch in de drie delen opgenomen. Een opgaande en Scherp
afgebakende definitie van het embleem is zeer problematisch, maar een korte
verwijzing naar de formele drieledigheid van het genre (in GEB) volstaat niet
om deze en andere tegenstrijdigheden voor de gebruiker to verklaren. Vaak
brengt de ene anomalie nog een andere met zich mee. Het voormelde Incogniti
Poemata, dat toch veel Franse teksten bevat, wordt, wellicht omdat L. het (ten
onrechte ?) niet als een echt embleemboek beschouwt, niet in REB heropgenomen. Datschept verwarring en omdat de bundel, zoals gezegd, in LC wordt
beschreven, en omdat op deze wijze het linguistisch criterium van REB niet
wordt toegepast. In GEB worden de iconologieen in een apart register opgesomd
– wat tegenover LC een verbetering was –, maar deze verhelderende werkwijze
wordt in REB om onverklaarbare redenen weer verlaten.
3. Hiermee zijn we beland bij een derde factor die een vlot gebruik van deze
bibliografieen ernstig belemmert : het begeleidend en ontsluitend apparaat is in
elk van de drie delen verschillend. Op dat punt is GEB het verst gevorderd.
Registers van de emblematici-leden van kloosterorden – Arias Montano wordt er
verkeerdelijk tot jezuiet gepromoveerd –, van de protestantse geestelijken, van de
bundels
bdels
met
alchemisten en astrologen, van de muzikale embleemboeken , van de
identiek plaatwerk, van de emblematisch opgezette academische thesissen, van de
fi in aalle
bundels op festiviteiten en begrafenissen etc. , maken de bibliograe
opzichten toegankelijk. In REB is dit apparaat echter weer fel gereduceerd. Erg
te bete en valt het feit dat de interessante listen van preliminaria-dichters en
schrijvers uit LC niet in de andere delen werd voortgezet. Wel in de drie delen
aanwezig zijn. de chronologische listen (zeer nuttig !) en de index op de
„artists". Andere registers komen in gewijzigde vorm voor : LC bevat een list
van„publishers-printers-booksellers” en daarnaast nog een van de drukkers,
GEB weer een van de „printers-publishers-booksellers", terwijl REG zich beperkt
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tot de „printers-booksellers". Vertalingen krijgen in het apparaat van LC geen
aandacht. GEB bevat een lijst van „translations-adaptations" ; in REB vindt men
een register van „translators-editors" en afzonderlijke listen van vertalingen uit
en in het Frans, het Italiaans en het Spaans. De listen van tweetalige en
polyglotte embleembundels in GEB en REB zijn in LC niet aanwezig. De
bronnenopgave (List of books consulted) is in de drie delen zeer kaxig. In
REB mis ik zeer on carne de naam van K. L. Selig, auteur van talrijke bijdragen,
waaronder ook bibliografische, over de Spaanse emblemataliteratuur.
Ook het voorwerk van elk der drie delen is ongelijk. In LC wordt stilgestaan
bij enkele aspecten van de drukgeschiedenis van het Nederlands embleemboek ;
in GEB blijft een dergelijke inleiding achterwege • REB bevat weer een uitvoeriger inleiding, waarin a.m. een aantal gegevens over het ontstaan van het
genre en zijn verspreiding in Frankrijk. Een zin daaruit als „In the Low Countries
it was Plantin who from 1565 to 1648 published eighteen printings in Latin but
not one in his mother tongue or in Dutch" leidt tot de eigenaardige vaststelling
data
auteur van REB een aantal uitgaven die hij in LC signaleert, totaal uit
het oog is verloren (a.m. Plantins Nederlandse en Franse Sambucus-edities).
Deze inleiding wordt gevolgd door een lijst van 30 „milestones" nit de
emblemataliteratuur.
4. De opmaak van de eigenlijke bibliografieèn vertoont eveneens een gebrek
can duidelijkheid en uniformiteit. De and 1s zijn alfabetisch gerangschikt op
naam van hun auteurs of samenstellers (bij afwezigheid van een naam is het
hoofdwoord uit de titel richtinggevend). Al is het begrip „auteur" in de
emblematiek vaak onduidelijk en kan L. op dat punt veel worden verg,even, in
sommige gevallen hadden verwarrende inconsequenties kunnen vermeden warden.
In LC waren al onduidelijkheden can het licht gekomen in het gebruik van de
namen van eigenlijke auteurs, bewerkers en vertalers. Ook in REB is dat nog
het geval. Een nauwkeuriger verwijzingsnet had op dat punt veel kunnen goedmaken. De bewerking van Rollenhagens Nucleus door Zacharias Heyns (Arnhem,
1615, 1617) treft men zowel in LC als in REB terecht as bij de naam
Rollenhagen. Bij de behandeling van de bundels van Heyns was een verwijzing
naar deze bewerking wenselijk geweest. Heyns is immers meer dan een vertaler.
Aan de veelduidige prenten uit Nucleus geeft hij soms nieuwe duidingen,
zodat hij oak in dit werk als een origineel emblematicus ma doorgaan. De
nieuwe gegevens over het auteurschap van de invloedrijke bundel Amoris divini
et humani antipathia heeft schr. niet meer in REB kunnen verwerken (cfr. Ons
Geestelijk Erf, 1975, 193-213). In zijn Addenda heft Praz (p. 36) voor GEB
oak enkele inconsequenties gesignaleerd in het gebruik van de auteursnaam van
emblematische academische thesissen. Te betreuren valt alleszins een zeker gebrek
aan uniformiteit in de bibliografische beschrijvingen. Niet alle and is warden
evengedetailleerd beschreven. Wij wezen al op discrepanties tussen LC en REB
in verbandmet Vaenius. Vindplaatsen (soms vergezeld van een signatu.ur)
warden jammer genoeg slechts occasioneel aangegeven. REB geeft van elke
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auteur hetgeboorte- en overlijdensjaar. LC en GEB doen dat niet. Slechts of en
toe wordt naar ouderebibliografieen of monografieen over een bepaald auteur
verwezen, een nochtansgoede gewoonte die de bibliografie van Praz o.m. 20
interessant maakt en die L. in zijn Dutch Emblem Books nog had gevolgd.
Mede-auteurs, zoals bvb. de Neree en Plemp in Hoofts Emblemata amatoria,
worden in LC via een verwijzing in de alfabetische rangschikking opgenomen.
Voor deNeree, auteur van de Frans verzen uit deze bundel, is dat in REB niet
meer hetgeval. Wel krijgt daar Ronsard een plaats in een verwijzing naar
Thronus Cupidinis, alhoewel deze dichter voor het emblematisch uitzicht van dit
leukebundeltje van generlei betekenis is.
Deze losse aantekeningen zijn a.m. het resultaat van enkele concrete bevindingen van minder ervaren studenten met L.'s bibliografieen. Veel van die bedenkin en zijn trouwens het direct gevolg van 's schrijvers openheid voor kritiek en
suggesties. Ruiterlijk is hij bvb. in REB van zijn vroegere identificatie van
Theocritus a Ganda afgestapt. Dat enkele van deze aanpassingen oak op de
inrichting van de drie bibliografieen hebben ingewerkt, was onvermijdelijk, maar
kan uiteindelijk een zeker gemis aan organisatiekracht en methode niet verdoezelen. Dat neemtgeenszins min globale waardering weg voor de enorme betekenis
die deze reusachtige arbeid voor het embleemonderzoek bezit. Hopelijk mogen
deze regels mede aanleiding zijn tot het verschijnen van een vierde deel, dat
tegelijk als een waardig besluit van en een nuttige sleutel op LC, GEB en REB
uitstekende diensten zal kunnenbewijzen. Een aantal aanvullingen en correcties,
die de systematiek van deze bibliografieen niet raken en waaraangeen enkel
bibliograaf kan ontsnappen, zijn verschenen in het tijdschrift Dokumentaal
(1977, nr. 1).
K. PORTEMAN

CONSTANTIJN HUYGENS, Zes

Zedeprinten. Ingeleid en voorzien van annotatie
en cultuurhistorische toelichting door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. Utrecht, Instituut de Vooys, 1976. Ruygh-bewerp 4. 122 pag.
Prijs f 5,– ( + evt. porta a f 2,75).

Een tiental jaren geleden vests den N. Wijngaards in De Nieuwe Taalgids en
Jac. Smit in Forum der Letteren, in hungedrukte versies van lezingen voor
vakgenoten, de aandacht der laatstgenoemden weer eens op Huygens' Characteres,
sinds Korenbloemen 1658 bekend als Zedeprinten. Zij verbraken aldus even een
stilte die random deze Printen heerst sinds Jorissen in 1871 enige bladzijden van
zijn onvoltooide Huygens-biografie aan die reeks gedichten wijdde ; stilte
althans, als men de geluiden van handboekauteurs, en die van Eymael in de
eerste, en tot nu toe laatste, wetenschappelijke afzonderlijke editie der Zedeprinten (uit 1891 !) het nor niet leent.
Het boekje uit de reeks Ruygh-bewerp is een eerste poging dit jeugdwerk van
Constanter opnieuw, en nu in de eerste plaats aan Nederlands studerenden (Tot
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de lezer, pag. 5), onder ogen te brengen door middel van een niet nieuwe, maar
welmodeme editie van een zestal van die Printen.
De vijf eerste, afgedrukt naar de editio princeps in Otia V, 1625, krijgen elk
een uitvoerige annotatie, en worden gevolgd door een cultuurhistorische toelichting waarin „het voornaamste [is] bijeengebracht van wat er in de secundaire
literatuur te vinden is over de opleiding en de uitoefening van het betrokken
beroep in de zeventiende eeuw" (pag. 5). De 6e Print (alleen omwille van de
schone allitteratie lijkt op omslag en titelpagina gekozen te zijn voor de benaming
Zedeprinten, van wat toch de teksten, met (gesignaleerde) drukfouten en al !
rinten
der Printent-162 zijn) – die betreffende Een Professor – werd ti'
Huygens' _Leven nooit gedrukt.
VC& de cultuurhistorische toelichting bij het beroep van 17e-eeuws hoogleraar
krijgt men een geannoteerde „kritische tekst" • erna., als B?jlage, gedeeltelijk naast,
gedeeltelijk achterop de foto's van het handschrift, een diplomatisch afschrift
met behulp van Verkruysse's transcriptietekensysteem (cfr. Spektator 3 (19731974), 325-346).
Een algemene Inleiding van 9 bladzij den, met daarin •: bespreking van de
ontstaanstijd, Huygens' verdediging tegen verwijten van persOOns-satire, de
`geschiedenis' van het genre, Constanters originaliteit en de latere minimale
erantwoordinggrafie
, en een Biblio
navolging der Zedeprinten, alsmede een V
maken het geheel tot een aantrekkelijk uitgaafje voor de beoogde lezers.
Deze kunnen er de compactheid van Huygens' taal uit leren, of opnieuw
ervaren • vettrouwd raken met merkwaardigheden van 17e-eeuws taalgebruik
en constateren dat akribie, hoe fervent ook nagestreefd, als welhaast elk waardevol
doel, nooit (geheel) bereikbaar blijkt. Zander dat ik mijn positief oordeel over
Ruygh-bewerp 4 wil mitigeren, schrijf ik hier ten behoeve van de gebruikers
ervan, enkele van mijn marginalia neer.
Er zijn maar weinig drukfouten in de teksten to signaleren •; die weinige vallen
gemakkelijk in het oog en to corrigeren. 1k noem : pag. 92, r. 7 van Een
Professor • 'tonvervaren i.p.v. 'tonervaren ; pag. 96, r. 49 "Toorbeest i.p.v.
T'oorbeest ; pag. 98, r. 66 Nocht i.p.v. Noch , pag. 98, r. 67 hoogebespraeckte
i.p.v. hoogbespraeckte. De enige elders genoteerde drukfouten die -vermelding
verdienen staan op pag. 40, r. 21 van Een gemeen Soldaet : Begroeft, moet zijn
Beproeft (vgl. pag. 51, op de foto van Otia 1625, pag. 30), en op pag. 48, in
het citaat uit Een Boer, r. 15 bracken i.p.v. braecken.
Bij de „kritische tekst" van Een Professor vraag ik me af welke criteria daarbij
zijn aangelegd. Waarom is bijv. francfords (r. 9, pag. 92) nit in Francfords, of
zelfs Francforts geemendeerd ? Of het ontbreken van een komma na hem in
r. 66 emendatie d.m.v. eliminatie van de `duitse komma' uit het diplomatisch
afschrift
, lijkt mebetekent
een le vraag. Over het foto
op de f waarneembare
streepje lijkt de aanzet van de volgende letter to zijn heengeschreven •; nergens
elders in dit handschrift van Huygens' moeder valt iets dergelijks te constateren :
is het streepje wel een komma ? De kwaliteit van de foto laat niet toe een
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definitief antwoord op deze vraag te geven. Het moat overt ens gezegd worden
dat ik na het zien van het handschrift zelf nog in dezelfde onzekerheid verkeer.
Ook in de verwijzingen naar bijbelplaatsen en de klassieke citaten vindt men
enkele foutjes : op pag. 24 en 25 mist men de weergave en vertaling van
Ex:: /2, (op pag. 25 het versnummer voor de Religie ... beest-annotatie), op
pag. 38/39 de tekst van Exod. 32 [19al. Op pag. 40 staat in d's temeriatate
de eerste a te veel •; op pag. 56 zijn onder d in Minm. de m en n van plasts
verwisseld.
De laatste opmerking is weinig substantieel maar biedt een gemakkelijke overgang tot enige desiderata. Het eerste formuleer ik op het gevaar of beticht te worden van overvragen •; maar de rijke informatie die het boekje al verschaft, brengt
me er (toch) toe : Waarom niet in die enkelegevallen dat de (sours via Stobaeus)
geciteerde auteur met zijn voile naam genoemd wordt, een korte toelichting
gegeven bij die meestal niet overbekende schrijvers : pg
a. 41 Philemon van Sicilie
(of : van Syracuse (361 - 263)
•; na. Menander de grootste dichter van de zgn.
Nieuwe Comedie) • Antiphanes Comicus (auteur van de zgn. Midden Comedic,
4e eeuw v. Chr.) • Menander (343-291, de grootste der Nieuwe Comedicauteurs); pag. 55 : Apollinaris Sidonius (in sommige indices elders als Sidonius
Apollinaris opgenomen •; 430 ? - 487 ? na Chr. ; bisschop van Clermont ; een van
de curriculum-auteurs der ME, volgens Curtius, Eur. Lit. enz. hfdst. III, par. 5) ;•
pag. 57 Mimnernus van Sicilia (van Sicilia ?, hi' is toch geboortig van Colophon,
Klein-Azie ? • lyricus uit de 2e helft van de 7e eeuw voor Christus) ?
Overt ens krijgt men veelal, althans krijg ik een annotatie waar daaraan bij de
lectuur behoefte wordtgevoeld. Schaars zijn dus gevallen als :
Hoven (pag. 20, r. 6) : kan zowel tuinen (corresponderend met Gods
wijngaard-beeld, in de annotatie ter vergelijking genoemd) als evorsten-)hoven
(wijst hierop misschien de H ?) betekenen ?
Fackel uyt de wolcken (pag. 22, r. 9) : wat betekent hier uyt precies ? Mij
dunkt dat Huygens eigener verbeelding
de
vuurkolom
uit de
wolken
laat hangen•;
in de bijbeltekst(en) erover vindt men deze suggestie niet, m.i.
Die stormen (pag. 24, r. 1 9 ) : te interpreteren als : zij die hem bestormen •; of
leest de werkgroep hier, als wellicht sommige der Nederlands studerenden,
aanw. vnwd. + subst. ?
prediker op 't mess (pag. 38, r. 2) : hoe moet het gebruik van op in dit
geval worden verklaard ?
heit(pag. 54, r. 26 •; pag. 56, r. 44) : voor ieder der beoogde lezers duidelijk
als een (zuidhollandse) vorm voor `heeft' ?
Enkele malen daagt de annotatie(mij) tot vragen uit. Zo bijv. bij r. 22 op
pag. 24, waar ze lijkt uit te sluiten dat Van ... gunst parallel geschakeld is met
van ... lee en (r. 21) : terecht ? En bij van uyt ... bewogen (pag. 54, r. 23) lijkt
mij de weergave met verdwenen te veel enige activiteit van de zijde van de
Medicyn uit te sluiten •; anders, gevrid.gd : ma een trans.ww hier door een
intrans. in het moderneNederlands weergegeven worden ? Verdient niet „de
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kost verdient met (het hanteren van)" voor geneert (pag. 60, r. 72) we ens
grotere duidelijkheid en woordnabijheid de voorkeur boven de gegeven `vertaling' ? Zijn de Salvers (pag. 80, r. 8) inderdaad dokters (i.e. Medicyns), of
wellicht toch chirurgijns, heelmeesters (vgl. pag. 65) ?
In elk geval, ik zou de annotatie bij r. 31 van pag. 94 zeker anders hebben
geredigeerd. Hier wordt een astrologische `oorzaak' gesuggereerd door de handsdagen te omschrijven als „dagen die zich bevonden ander het gesternte van
Sirius", waardoor men ze beschouwde als de warmste dagen van het jaar. Die
dagen echter zijn veelal, door astronomisch-meteorologische oorzaken de warmste
van het jaar, terwijl de zan zich dan in de buurt van het ('s nachts dus onzichtbare) sterrenbeeld Canis major bevindt, welker opvallendste ster de helderste is
van het hele firmament. Die grate helderheid heeft haar haar naam, afgeleid van
screloto (= heet, brandend van zonnehitte), bezorgd. Is het wonder dat men aan
„Zon +Sirius" de grootste hitte te danken of wijten meende te he ben ? Men
sprak dus van hondsdagen omdat de hitte ervan `voortkwam uit' ... de Hondestreek van de hemel !
Van de cultuurhistorische toelichtingen niets dan goeds •; ze maken de uitgave
extra-aantrekkelijk en doen smaken naar 'neer. Bij een (als voor september of
oktober 1976 reeds aangekondigde) herdruk zou het tweed citaat in die bij
Een onwetend Medicyn (op pag. 62), kunnen gecorrigeerd warden tot „met
wit hièratisch bekleed", en `gebrand' met : Guillaume van der Graft, Landarbeid.
Amsterdam 1951, pag. 34, De chirurg, r. 1 (of een latere vindplaats). Tevens
zou dan in de bibliografie kunnen worden opgenomen het boek waarnaar in
diezelfde toelichting, maar dan op pag. 66, verwezen wordt met Huygens 1946,
nl. A. H. Kan's uitgave van zijn vertaling van Huygens' eigen-jeugd-beschrijving ;
en depag.aanduiding 85-93 in Thijssen-Schoute 1932 vervangen kunnen warden
door de correcte 218-243.
In een mij na het schrijven van deze recensie onder ogen gekomen lijstje van
Errata van de editeurs-annotatoren zelf warden, behalve de hierboven aangewezen
drukfout op pag. 40 r. 21, nog gesignaleerd :
ot
Call
blz. 48 r.7. v.o. Callet ; moet zijn
blz. 73 r. 2 voor Stooters toe te voegen : 38
blz. 105 r. 3 v.o. achter wel toe te voegen : het
blz. 119 sub SIMONIDES r. 2 -getint ; moet zijn -gesint
september 1976

P. E. L. VERKUYL

De literaire theorieen van Daniel Heinsius. Uitgeverij Adolf
M. Hakkert, Amsterdam, 1975.

J. H. METER,

In dit monumentale werk (646 blz., 2180 voetnoten !) geeft Dr. Meter een zeer
gedetailleerde, verantwoord-kritische weergave van de literaire thearieen van
Heinsius toten met 1611. Eigenlijk had die restricts beter in de titel gestaan.
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Nu wordt immers alleen in de slotbeschouwing even melding gemaakt van de
verhandeling over de satiren van Horatius (1612 1629), en ik vraag me oak
of
oflzac
er literairtheoretisch
niet jets meer te halen viel uit de polemiekBa
met
en Saumaise n.a.v. de Herodes Infanticida. Afgezien van deze opmerking kan
men enkelgrate bewondering he en voor de gebrachte analyse van Heinsius'
literaire denkbeelden. Dit werk vereiste irnmers, naast filologische nauwkeurigheid,
een grote veelzijdigheid. De literair-theoretische werken van Heinsius zijn zeer
talrijk, verscheiden, grondig en door de reusachtige belezenheid van de humanist
allerminsteenvoudig. Ze steunen op vele bronnen van zeer diverse herkomst. Ze
impliceren een eigen interpretatie van die bronnen. Meter moest am te beginnen
die teksten feilloosparafraseren, wat een perfecte kennis van de klassieke talen
vergt. Hi' moest er de bronnen van opzoeken. Hi' moest teksten en bronnen
vergelijken. Hi' moest Heinsius' interpretatie uit de teksten afleiden en ze kritisch,
met het aog op het origineel, bespreken. Dat vergde dan weer een grote
belezenheid in de filosofische en literair-theoretische geschriften van oudheid en
renaissance. Welnu, aithans voor zover ik daar als niet-classicus over kan oordelen, dit alles lijkt mij nagenoeg feilloos en nagenoeg exhaustief te zijn gebeurd.
Geen enkel probleem werd uit de we gegaan, geen enkel verband met creatieve
teksten van Heinsius zelf of van anderen over het hoofdgezien. Op een voorbeeldige wijze weet Meter de vin er te le en op ook de fijnste afwijkingen
en onderscheidingen tussen nuances van een theorie, nl. de Aristotelische, die op
het eerstegezicht samen met de renaissancistische commentaren een vrij sluitend
geheel uitmaakt. De nuancering blijkt gewichtige indicia te verstrekken intake
verschillen qua stijl en tijdsstijl.
Enkele van Meters resultaten verdienen speciaal te warden aangestipt. Ten
eerste, dat Heinsius als theoreticus niet zo maar de Aristotelische, Robortelliaanse
classicist was, maar dat er een zeer duidelijke ontwikkeling valt waar te nemen
van een laat-renaissancistische houding naar een vroeg-classicisme. Heinsius
evolueert van een creatief neo-platonisme naar een vrij rationalistisch aristotelicisme, van de klemtoon op de dichterlijke souvereiniteit naar een eerder technische
regelbeschouwing. Meter nuanceert de hele tijd voortreffelijk, zodat tevens
duidelijk blij ft dat Heinsius, zelf creatief dichter, nooit het poeta nascitur met
zijn implicaties uit het oog heeft verloren. Zeer boeiend vond ik intussen de
herhaalde vaststelling, dat de dichter Heinsius een vaak heel andere praktijk
vertoont dan de theoreticus Heinsius voorschrijft. Meter betitelt die praktijk niet
ten onrechte als manièristisch-barok, anders dan sommigen die Heinsius met
Hooft onder de echte renaissancisten van onze literatuur willen plaatsen. Speciaal
interessant is dat met name de reel van de drie eenheden, die Heinsius al van
bij zijn Auriacus blijkt te kennen, in zijn spelen all hale consequent wordt
toegepast. Aldus gaat men beter begriipen dat ook de auteurs in de volkstaal er
meestal van afwijken, zelf wanneer zij een Ilassieke' tragedie op het oog
hebben. Men vergete overigens niet dat Heinsius met zijn technische raadgevingen niet zozeer het Nederlandse, als het neo-Latijnse toneel bedoelde.
•;
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Een tweede belangrijk resultaat bij Meter vend ik de correctie die hi to lkens
weerweet aan te brengen aan de zo verdienstelijke Amerikaanse studies over
Heinsius (Kern, SeIlin). Het gaat, weer eens, am klemtoon en schakeringen.
Maar nagenoeg overal voel ik me geneigd, Meter to volgen. De combinatie van
beide resultaten levert een nieuw Heinsius-beeld op, dat zeker niet van het
menselijke/al-te-menselijke ontdaan is, maar dat toch terecht gedaan maakt met
kk
Ter Horsts vooringenomen antipathie tegen de – zeer zeker niet gemaelijke
–
mens Heinsius. Terwijl we beter inzicht krijgen in de conflictrijke persoonlijkheid
van de man zelf, kunnen we Meters boek niet anders uit de hand le en dan
met een vernieuwde bewondering voor Heinsius alsencreatief filoloog, een stouttientallen
moedige Europese figuur van de eerste rang,
till jaren op zijn tijd vooru,it
invloed op kunst en kunsttheorie zou
en die meer dan een eeuw lang dirt invloed
uitoefenen. Een man die groat was zelfs waar hi' zich vergiste, en wiens zelfgevoel, hoewel niet sympathiek, toch voorzeker gewettigd was.
Ik moge nu even, au fil des pages, een aantal opmerkingen maken, am met
name wat dieper in te gaan op wat mii als het relatief zwakste deel van de studie
voorkomt, nl. het verband met de Nederlandse letterkunde uit Heinsius' ti' d.
29 n. 66 Is een verwijzing als deze naar DO'linger eigenlijk wel nodig ? De
nuts yens van zulke verwijzingen lijkt me hier net even overschreden. Een hier
en daar vast to stellen schaduwzij de van de grote acribie van de auteur ! 40
Waarom latiniseert Meter de namen van de Griekse auteurs ? Omdat die in
Heinsius' teksten al zodanig voorkomen ? Ik vond het no al vreemd. 47 Akkoord,
tegen Warners, met de appreciatie van de Hymnus of Lof-sanck van Bacchus.
Terloops wil ik er even op wijzen dat de literatuurlijst geen spoor vertoont
van deNederlandstalige gedichten van Heinsius, waarmee in de studie nochtans
terdege rekening wordt gehouden. Eveneens bevreemdend vond ik het ontbreken
van de Poetica-editie van D. W. Lucas, waarvan terecht bij de evaluatie van
Heinsius' Aristoteles-interpretatie een ruim gebruik wordt gemaakt. 144 Meter
laat het humanistendrama no al nauw aansluiten bij het allegorische rederijkersdrama. Hij schrijft Heinsius hier een allegorische opvatting van de klassieke
mythe toe en meent dat de vernieuwing niet zozeer in de functie van het treurspel
litg
als in de verandering van dramatische stof, thematiek en structuur. De
fine nuancering, die Meter zo goed lukt in de behandeling van de antieke
teksten, ontbreekt hier wel wat. De moraliteiten hadden hoofdzakelijk een met
die van de zedepreek vergelijkbare functie , ze stelden het conflict goed-kd
waa etc
etc.
voorop en trachtten het publiek te overhalen tot een keuze van het goede, niet
via vrees en medelij den, maar via loon en straf. De verleiding en de keuze waren
veel belangrijker dan de uitbeelding van handelingen of personages. In sommige
episch-dramatische zinnespelen verschuift de klemtoon, zoals johannessen heeft
aangetoond, naar het verlossingsspel. In de moraliteiten is Christus verlosser in
zover hij door zijn woord de goede we aanduidt in de door johannessen
bedoelde spelen wordt, roe- of postfigurerend, het verlossingsgebeuren zelf
uitgebeeld, de figuren zelf warden er belangrijk. In de vroege renaissancistische
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spelen wordt voorzeker telkens een algemene waarheid moraliserend vertoond.
Het spel staat daartegenover echter niet in een allegorische, maar in een emblematische-exemplarische verhouding. Het gegeven is ook op zichzelf van – wellicht
primair – belang. Deze waarneming lijkt mij ook al voor het Senecaanse
humanistendrama te gelden. 147 Ook Heinsius' schema voor een Pandora-tragedie
wijkt of van de eenheden, m.n. die van tijd en van plaats. 152 Het positief
element aan het slot van een overigens droef eindigend drama is een vrij
belangrijk gegeven in de geschiedenis van het Nederlandse renaissancedrama.
Metergeeft het voorbeeld van de (late) Gysbrecht wellicht alleen omdat het vrij
bekend is • in se had ik eerder aan Hoofts Geeraerdt vanVelsen gedacht, te weer
dit spel wel eens direct door DTC beinvloed zou kunnen zijn. 1 Het optreden
van Maurits in de Auriacus voldoetgeenszins aan de Aristotelische eisen inzake
de deus ex machina. 154 Ik zou hoer niet spreken van retorische onwaarachtigheid.
Hetgaat gewoon om twee verschillende strekkingen in het renaissancedrama.
Het martelaarsstukbegint eigenlijk pas in die tijd een rol te spelen, wat nog
lang, tot bij Vondel en ver in het Duitse barokdrama, zal duren. De Stoa werkt
nu eenmaal door tot diep in de 17e eeuw. Auriacus is typisch een van die spelen.
Aan de andere kan is er het drama met een held dietussen goed en kwaad
staat. Ook dat is albij tijdgenoten van Heinsius te vinden, b.v. de vroegste
spelen van Hooft. 1 De hoofdfiguren van de Auriacus werken zeker ass
zedelijk voorbeeld •; maar of men ze daarom verpersoonlijkingen van zedelijke
eigenschappen ma noemen ? Aileen al de Hercules-parallel bij Willem van
Oranje lijkt dit tegen te spreken. Meter bekijkt de din en bier m.i. nog te zeer
vanuit een 'outer allegorische i.p.v. uit een exemplarische hoek. 165 Ma g men
Heinsius' ti' wel die van het beginnend classicisme noemen ? Wel kan men in
Heinsius zelf eenbegin van het classicisme zien. Maar de man is daardoor
vooruit op zijn tijd, die juist van last-renaissance naar manierisme aan het
evolueren was, en dat niet alleen in de Nederlanden. Trouwens, Heinsius'
creatievepraktijk blijftft zelf manieristisch getint. 239 Heinsius' opvatting dat de
comediedichter vrij is in het verzinnen van zijn stof berust Loch niet alleen op
eengeforceerde interpretatie van Aristoteles ? Ze beantwoordt eerder aan een
theoretischegemeenplaats van de tijd, wellicht op basis van de gangbare Terentiuscommentaren. 244 Een kunstbeschouwing Aristotelisch-Horatiaans te noemen,
lijkt mij alleen toelaatbaar wanneer men daardoor het gelijktijdig optreden van
invloed van Aristoteles en van Horatius bedoelt. De verschillen tussen beiden
blijven zeer aanzienlijk, zoals dat trouwens verder bij Meter zelf (248) blijkt.
252 1k twijfel wat aan de juistheid van de interpretatie van Aristoteles' schets.
315 n. 88 Het moet zijn Leiden 1611. 324 Aristoteles spreekt toch niet tegen
dat het werkelijk gebeurde ook een goede tragediestof kan uitmaken ? 332 Of
Heinsius'pessimisme eerder eenbarokke dan een manieristische visie op het
leven vertegenwoordigt ? Opgelet voor het gebruik van zulke benamingen-voorcultuurhistorische-categorieen ! De barok zelf vertoont alle gradaties van triomfalisme naar zwart pessimisme, naargelang van de eigen aard van de auteurs, hun
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belijdenis, het tijdsgewricht waarin zij schrijven. De feiten zijn hier eerbiedwaardiger dan de meest indrukwekkende etiketten. 338 Bad us stelt de driedeling
van onderwerpen, stijlen, genres voorop. Maar ik ben niet zeker dat hij de
eerste is. 401 N.a.v. het peripeteia-begrip kan men misschien betreuren dat
Heinsius' theorieen niet uitdrukkelijker geconfronteerd werden met andere, waaraan ze zelf mogelijk niet veal te danken hadden, maar die in hun tijd en voor
het latere classicisme toch oak zeer belangrijk zijn geworden, als die van Scaliger.
Met name het verschil tussen de Aristotelische peripeteia en de Scalig,eriaanse
eventus verdient de aandacht (zie S. Witstein, Bredero's Ridder Rodderick,
p. 51-53). 405 n. 430 Bij Sophompaneas mocht een verwij zing naar Johannessens
Zwischen Himmel und Erde niet ontbreken. 407 Ik zie niet hoe men kan beweren
dat er in de Bacchae van Euripides een ommekeer gepaard zou gaan met de
herkenning van Pentheus door Agaue • zij verkeert in de hoogste vreugdevolle
roes vOOr die herkenning, en komt nadien tot het gruwelijke inzichtdat
d heel
het Kadmosgeslacht door Dionysos zwaar is gestraft. Trouwens de ballingschap
waarin ze zich begeven moet, is een schoolvoorbeeld van exitus infelix. 435 In
feite breekt Heinsius hier de staf over de meeste van de wraaktragedien waaraan
zijn tijd zo rijk was (b.v. Titus Andronicus van Shakespeare, The Revenger's
Tragedy van Tourneur e.d.m.) 437 Meter heeft zeker gelijk teen Zerbst, waar
bij Heinsius distantieert van Lessings solidariteitsbegrip. Dat sluit echter niet
uit dat Lessing, via een verkeerd begrip, hier door Heinsius geinspireerd kan
zijn. 439 n. 560 Heinsius' voorbeelden houden hier m.i. geen verband met de
intrige, maar enkel met de uitbeelding. Men kan zich heel goed voorstellen dat
Clytemnestra's reactie wanneer Orestes haar met de dood bedreigt, zo fier is,
dat ze eerder tot bewondering dan tot medelijden aanleiding geeft. WA.t medelijden wekt, is de wijze waarop Sophocles haar laat reageren – wat geen kwestie
van intrige is. 445 Ik begrijp niet waarom Meter hier naar Smit-Brachin citeert,
en niet naar Van Pascha tot Noah zelf. 450- Terzake van de exitus infelix als
eis voor de tragedie kan men niet genoeg nuanceren. Het is wel zo dat en
Arista el en Scaliger en Heinsius weet he en van be de mogelijkheden en
een, van beide voor de tragedie afwijzen,
maar dat ze, ik meen ook alien een
g
,
voorkeur aan de dag le en of althans de grotere normaliteit vaststellen van de
exitus infelix. 566 Is het niet mogelijk dat de geringe aandacht die Heinsius
schenkt daaraan te wijten is, dat dit voor hem wezenlijk tot de
aan het koor schen
lyrische poezie behoorde ? 585 Jean de la Taille heeft niet een Said le Furieux
ou les Gabeonites geschreven, maar wel een Saul le furieux en een La Famine
ou lesGabeonites. – Ik begrijp niet goed wat Meter bedoelt wanneer hij zegt
dat de theorie van DTC duidelijk onderscheiden is van het zestiende-eeuwse
bijbelse drama, want dat drama in de 16e eeuw vertoont zelf vele varianten, van
het nog sterk middeleeuwse van Beza over Buchanan naar het Castelvetraanse
van de la Taille. –M.i. is Heinsius enkel onrechtstreeks een van de uitgangspunten voor Vondels
• ; voor zover ik kan zien, zijn eventuele
bijbelse tragedie
Heinsiaanse gedachten alle via Vossius tot bij Vondel geraakt. Pas voor Jeptha
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zie ik tastbare bewijzen voor rechtstreekse raadpleging van Heinsius door Vondel.
587 Rechtstreekse invloed van Heinsius op Hooft kan plausibel gemaakt worden,
al zijn klemmende bewijzen moeilijk te leveren. Ik geloof dat Geeraerdt van
Velsen'
beslissende elementen aan Heinsius te danken heeft, dus nog vOr 1615,
het jaar waarin Heinsius Hooft een exemplaar van DTC aanbiedt. De invloed op
Coster isnog moeilijker aan te tonen, al wordt Heinsius vermeld in de voorrede
bij Isabella. Daar wordt ook nog Horatius vermeld. Het ziet er echter vooral
naar uit dat Costerwil bewijzen zijn auteurs te kennen. Juist de Isabella is een
heelpaver taken van toegepaste classicistische theorie : de proloog past beter bij
een comedie dan bij een treurspel •; het stuk bevat volkse scenes met uitgesproken
komische figurenen toon ; de eenheid van handeling is betwistbaar ; het martelaarsmotief is sterkaanwezig ; een apotheose met nauwelijks Heinsiaans gebruik
van de machina sluit hetgeheel af. Anderzijds moat men wellicht vrede nemen
met algemeen Aristotelische bestrevingen, zoals men die bij Hooft vanaf de
Geeraerdt, bij Coster vanaf Ithys, bij Vondel vanaf Hierusalem Verwoest, in
Van Zonhovens Gevecht der dry Horatien, in Vander Eembds Sophonisba en in
de twee korte treurspelletj es van Snouckaert van Schauwenburg kan aantreffen,
eerder dan dat we over een werk beschikken waarin Heinsius' regels nu oak
werkelijk consequent warden toegepast. Heinsius kon dat niet eens zelf. Zander
twijfel aantoonbaar wordt echt classicisme pas bij Vondel. Tenslotte lijkt het wat
oppervlakkig, in de ene uitdrukking `barokke spektakelstukken' zo verschillende
soorten spelen als die van Rodenburg en die van Vos samen te willen nemen.
De klassieke tendensenbij Vos (vijf bedrijven ; reges, principes ; reien ; geen
komische scenes ; betrekkelijke realisatie van de drie eenheden) zijn even duidelijk als de anti-klassieke van Rodenburg (geen vijf bedrijven ; vaak geen reges,
principes • nooit reien ; vaak afwijkingen van de eenheid van toon door
sinnekens- en minderemanstonelen ; veelvuldige handeling ; meestal geen eenheid
van tijd of plaats
; vrij wat archaische allegorieen). Hier blijkt weer eens hoe
gevaarlijk het is een term als `barok' al te zeer te veralgemenen. Rodenburg
wordt beter manieristgenoemd, als aanhanger van het vrije drama naar het
Spaans/Engelse model van rond 1600 ; hij is trouwens ruim een generatie ouder
danVos. Deze kan men wel barok noemen.
Het zou niet rechtvaardig zijn, Meter verwijten te maken over wat zijn werk
niet is. De omvang van de studie is nu al zo groat, dat men best begrijpt dat hi j
er niet toegekomen is Heinsius als dramaschrijver in het algemene beeld van het
Nederlandse renaissancedrama teplaatsen, noch de invloed van zijn theorie op
dat drama ernstig te onderzoeken. Blijkens de Summary is hi zich van de
wenselijkheid van een dergelijke studie zeer goed bewust. Intussen staat het vast
dat degeschiedschrijving van het renaissancedrama met zeer velegegevens en
opmerkingen van Meter haar voordeel zal kunnen doen. Om maar een voorbeeld
tegeven : de evolutie van het neolatijnse drama in zijn sociologische context.
Door dit werk op een terrain dat nietgeheel het hare is, heeft Dr. Meter de
Nederlandse literatuurhistorie een belangrijke dienst bewezen.
L. RENS
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De moeder van Gezelle (Monica Devriese 1804-1875),
Lannoo, Tielt-Amsterdam, 1975, 171 bladz., geillustreerd.

ROBERT LAGRAIN,

fie
Kanttekeningen bij een goede monogra.
In 1863 verscheen het eerste deel van Tames „Histoire de la litterature anglaise". In de belangrijke inleiding verantwoordde de auteur zijn methode vanuit het
psychologisch deterministisch standpunt. Een voorafgaande studie van het ras
(erfelijke factoren), van het milieu en het moment (de plaatselijke en historsche
achtergrond) zou het spoor wijzen Haar de „faculte maitresse" van de kunstenaar,
wat dan in zijn werk terug te vinden is. Enerzijds zette Taines theorie een punt
achter het monopolie van Boileau die tot dan toe als opperste artistieke wet ever
en rechter erkend bleef in de vele „Preceptes de Rhetorique", de enige literaire
schoolgids. Anderzijds bevorderde Taines methode de publikatie van vele biografische en literair-historische studies, die vaak een verantwoorde benadering
van het kunstwerk verhinderden.
In 1963, juist honderd jaar na Taines bovenvermelde „Introduction" verscheen
in de afdeling „Uit Gezelles omgeving" van de Gezellekroniek I (blz. 73-88)
„Monica Devriese en Gezelles Wingense afkomst" door Robert La rain. Een
eerste biografische bijdrage over Gezelles moeder, over haar afkomst en over de
groeiende toekenning van haar invloed op haar geniale zoon. De bespreking in
De Tijd-Maasbode was niet mals voor dergelijke studies. Als buitenstaander
voelde de recensent zich helemaal niet meer betrokken bij een te gespecialiseerde
literatuurstudie. Het indirecte belang van biografische details zag hi' voor
Gezelles werk gewoonweg niet in. Hij zou trouwens naar illustere wapenbroeders
verwezen, kunnen hebben. Hugo Verriest, deze zelfstandige lezer van Ernest
Hello, was het grondig oneens met Boileau, die scheppen verwarde met maken.
Maar in verband met Gezelles poezie verwierp hij even categorisch Taines kunstfilosofie. Wel aanvaardde hij met deze laatste dot de geest van de artiest gegroeid
is in een bepaald milieu en gevormd werd door zijn opvoeding. Maar teen hem
verdedigt hij dat een waarachtig kunstenaar als Gezelle soeverein vrij blij ft in
zijn scheppende en dus menselijke activiteit. In zijn theorie zou Taine „geen
plaatsken vinden voor Guido Gezelle" schrij ft hij. „Niemand zit of vindt die
kunstwereld waaruit hij zou gegroeid zijn... Hij stand alleen, uit zijn eigen
gegroeid... Hij is uit geene omgevende en steunende wereld gegroeid. Hi' is
geworden 't gene hij is, uit zijn huis en bloed, uit zijn zelven, uit zijn hert en
geest, uit zijne ziel, met al hunne veerdigheden, genotgevende genegenheden en
eigenschappen." (Guido Gezelle-nummer, Dietsche Warande en Belfort, 1900,
bl. 81).
Als Verriest, wellichtbeinvloed door de opvattingen van Galion (Hereditary
Genius 1869), meent dat bij uitzonderlijk bega.afden als Gezelle de erfelijke
factoren zwaarder doorwegen als de invloeden van buit, don heeft hi j aan
de taalvaardige Pier-Jan Gezelle gedacht en niet aan de introverts Monica
Devriese.
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Meer dan een halve eeuw later reikt Henri Bruning in zijn essay Guido Gezelle
de Andere (1954) de hand aan Verriest. Zijn method duidt overduidelijk aan
hoeook hij van Trines kunstfilosofie afwijkt. Terwijl Taine vertrok van het
biografisch feitenmateriaal in de ruime zin van het woord, vertrekt Bruning
vanuit degedichten zelf. Zij zijn de persoonlijkste en volledigste uitspraak van
de dichtergebleven. De enders documenten (voor zover zij gekend of juist
begrepen zijn) hebben voor Bruning een loutere illustratieve functie. Zij bevests en slechts wat de gedichten al hadden prijsgegeven (bl. 9). Anderzijds
aanvaardt ook Bruning bepaalde determinismen. De woorden : lot, noodlot,
fatum en noodwendigheid keren herhaaldelijk terug. De jonge Gezelle is het
produktgeweest van vele eeuwen voorgeschiedenis en van zijn eigen voorgeschiedenis totdan toe. Ook hij was als endive du het uniek resultaat van een complexe
interacts e tussen degenetische erfelijkheid en zijn specifieke omgeving, zoals
Julian Huxley het uitdrukt. Ook hi vertrok waar hi stand. Hij vertrok met het
waarheidsverstaan van zijn tijd (bl. 352). Maar hi vertrok. Hi moest vertrekken.
Door organisch innerlijke groei moest de priester-dichter Gezelle „zijn volkomen
onherleidbare, zijn onaangekondigde en door geen voorgeschiedenis voorbereide
genialiteit realiseren, verdedigen, doorzetten" (bl. 275). Zoals voor Bergson is
voor Bruning de scheppende religieuze en artistieke mens bepaald door zijn
onverklaarbare oorspronkelijkheid en genialiteit. Sprak ook Baur niet van „De
doem der oorspronkelijkheid" ? Dat heeft het drama van dejonge Gezelle
veroorzaakt. En niet het onbegrip van een niet-creatieve omgeving of een zwaarmoedigheid die hi' van zijn moeder had geerfd. Andere uiterlijke levensomstandigheden zouden geen invloed hebbengehad op de manier waarop hij op mensen
reageerde, moest reageren. En de religieuze ontwikkeling heeft zijn aangeboren
aard niet fundamenteel gewijzigd.
Het zogenaamd dertigjarig zwijgen van Gezelle werd dan ook niet meer
verklaard via de zogezegde omstandigb.eden van zijn leven, vanuit een door
tegenkanting veroorzaakte gebrokenheid, zoals de mythemakende Verriest het
deed – werd ook de tegenkanting van een minderwaardige omgeving niet
afgeschilderd volgens de opvatting van Ernest Hello ? – maar door een innerlijke
religieuze groeicrisis.
Vanuit Brunings laattijdige reactie tegenover een later verkeerd begrepen
opvatting van Trine en wellicht uit een toen nog actuele belangllin
ste g voor de
experimentele poezie was in 1963 de kritiek in De Tijd-Maasbode te be grijpen.
Teen het boeiend boek van Bruning werden naderhand bezwaren geopperd.
De eminente auteur had onvoldoende of willekeurig rekening gehouden met de
door anderen al dan nietjuist geinterpreteerde biografische documenten en
overgeleverd feitenmateriaal. Bovendien was de door Bruning getekende religieuze
ontwikkelingsgang niet gestaafd door de chronologie van de eenzij dig gekozen
gedichten, zoals J. J. M. Westenbroek het in Van het Leven naar het boek van
1967 aantoont (bl. 196-197). In zijn commentaar van Gedichten, Gezangen en
Gebeden vertrekt deze auteur opnieuw van het leven, van de omstandigheden
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waarin de bundel en elk gedicht ontstaan zijn, en belicht tevens de in onze tijd
sterk gewijzigde literair-historische context. Hierbij tracht hij evenzeer de klip
van de mythen als die van de projectie te omzeilen.
In zijn boek Guido Gezelle tegenover het dichterschap (eveneens uit 1967),
erkent ook Van Vlierden opnieuw het belang van het 'even voor zijn Gezellestudie. De biografie noemt hi een onzer voornaamste hulpbronnen, hoewel de
gedichten – en Gezelle is meer dan zijn gedichten – niet tot hun biografische
dimensie herleid mogen warden (bl. 10). In het geval van Gezelle, bij wie de
identiteit tussen mens en schrijver, tussen mens en stijl, tussen vorm en inhoud,
zo kenmerkend is, is het weren van biografische gegevens bij de interpretatie
van de gedichten toch wel allerminst vanzelfsprekend.
Van een deterministisch standpunt is in beider laatstvernoemde werken geen
sprake meer. Binnen de grenzen van de historische voorbepaalheid en binnen de
perken van de eigen menselijke mogelijkheden blij ft de creatie immers een vrije
menselijke daad. De voorbepaaldheid en beperktheid staan niet buiten des dichterspersoonlijkheid die zo sprekend uit Gezelles werk te voorschijn treedt.
Plato beweerde al dat de mens zijn verstand en zijn karakter aan zijn ouders te
danken heeft. Het vaderlijk en moederlijk erfdeel van Gezelle werd al geruime
tijd in tal van bijdragen aangeraakt. Met Streuvels aanvaardt Westenbroek dat
de kruising van de tegengestelde aard van de ouders in Gezelles gemoed, de
psychische gespletenheid veroorzaakt heeft. En met J. Aerts ziet hi' die gespletenheid weerspiegeld in de retorische structuurelementen van Gezelles lyriek
en – voegt hi' eraan toe – in de samenstelling van de door hem bestudeerde
bundel. Hi' erkent dat de omstandigheden waarin een dichter opgroeide en
werkte hetgoed begrip van zijn teksten kan bevorderen en vergemakkelijken.
Hi' geeft zelfs toe dat, aangezien de persoonlijkheid van Gezelle aan Westvlaanderen een eigengezicht heeft gegeven, het belangrijk is dat juist di gewest
zich buigt over alle facetten van het leven van deze „erflater" (bl. 6). De
evaluatie van de biografie heeft inderdaad een dialectisch verloop gekend. Na
een al te exclusieve belangstelling, waartegen een eenzijdige onderwaardering
reageerde, is men sinds 1963 teruggekeerd tot een gematigde herwaardering. De
biografie is voor de Gezellestudie een hulpbron, tenminste in zover dat zii al
betrouwbaar is.
We hebben deze inleiding niet overbodig geacht als aanloop tot de bespreking
van De Moeder van Guido Gezelle, de meer uitgewerkte monogra
fievan Monica
Devriese, die Robert Lagrain in 1975, ter gelegenheid van het herdenken van
haar overlijden 100 jaar geleden, bij Lannoo te Tielt liet verschijnen. De auteur
is een rasechte Westvlaming, meer, hi is een geboren Wingenaar, als kind al
vertrouwd met de streek en het yolk rand „'t Walleke", en erg gesteld op alle
levende herinneringen aan Gezelles familie langs moeders kant.
De hoofdbrok, die met de noten 122 bladzijden beslaat, is gewijd aan de
levensloop van Monica Devriese. Haar jeugd te Wingene geeft de auteur de
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gelegenheid to handelen over het verarmd kroostrijk gezin van Monica's ouders
en over haar voornaam voorgeslacht dat in Westvlaanderen in rechtstreekse linie
teruggaat tot de 15de eeuw (bl. 101, 2). In haar huwelijksleven te Brugge
krijgen we een typering van al haar kinderen en in haar levensavond te Heule
worden haar kleinkinderen en het verder nageslacht bedacht.
Deze rijk gestoffeerde, goed versneden en voortreffelijk geschreven tekst is
boeiende lectuur voor alle inwoners van Wingene en voor de velen, binnen en
buiten Wingene, wier stam met de oude poortersfamilie van de Devrieses verwant
is. Voor hentrouwens was deze publikatie in de eerste plaats bedoeld. De
vrienden van Gezelle kunnen in de overvloedige en wetenschappelijk verantwoorde
noten achteraan (bl. 101 tot 122) constateren hoeveel biografische gegevens in
meerdereperiodieken en boeken verspreid, samen met de resultaten van jarenlang
speurderswerk van de auteur , in dit eerste deel tot een vlotlezende en omvangre
ijk
synthese verwerkt werden. Tussen het jaar 1923, het jaar waarin A. Walgrave
schreef : „Zij (Monica Devriese) is ons weinig gekend" (I, bl. 23) en 1975
waarin La rain kon schrijven : „Meer bijzonderheden over die periode van
Monica's leven weten we niet" (bl. 57) werd een leemte gevuld.
Het tweede deel van het boek isgetiteld : „Het moederlijk erfdeel" (bl. 124131). Men is het er al lang mee eens dat Gezelles kwetsbaarheid, zijn melancholische aanleg, zijn scrupuleuze aard een moederlijk erfdeel is. Gezelle zelf wist
het. Vande Woestijne zou op 12-jarige leeftijd ontdekt hebben dat „Wijlend in
de spiegelrust van die er meeren" zijn aangezicht het aangezicht van zijn vader
zag. Gezelle was vrij oud, wanneer hi' schouwend in zijn diepste wezenheid, het
beeld van zijn moederke ontdekte, of liever over de ontdekking van haar spiegelbeeld in zijn diepste wezen pièteitsvol geschreven heeft. of ens Westenbroek
(bl. 129) werd het gedicht Heil u, moeder al tijdens het eerste schooljaar van
leraar Gezellegeschreven. In het gedicht schrijft Gezelle dat hi' het beeld van
de (stief)moeder in Hendrik Van Doorne terugvindt. Niet het beeld van diens
eigen vader. Wijst dit er ens oak niet bij de dichter op een vroeg bewustzijn van
zijn eigen wezensverbondenheid met zijn moeder ?
Frank Baur was de eerste die de voile aandacht op moeder Gezelle heft
getrokken. Dit was – aldus de auteur (bl. 125) – in de inleiding van de
Dundrukuitgave (1942-'43 ?).
De schertsende Gezelle zou er zelf de oorzaak vangeweest zijn dat zijn
poètische begaafdheid aanvankelijk toegeschreven werd aan zijn praatgrage vader,
die immers „nen aardigaard" was. Pater Ampe s.j. uit Oostrozebeke zou de
eerste geweest zijn die Gezelles levensdiepte waaruit zijn ware dichterschap
groeide, het erfdeel van zijn moeder heeft genoemd (in 1948).
De erfelijke factoren die de gesloten aard en de drang naar uitspreekbaarheid
hebbenbepaald zijn trouwens te vinden in meerdere afstammelingen van Monica.
Sams zijn die nog versterkt door andere erfelijke hebbelijkheden of anhebbelijkheden.
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Het verbaast ons enigszins dat in dit tweede deel geen melding gemaakt wordt
van De and ere Gezelle door J. Van Dyck (1950). Hierin werd – en lang voor
Bruning – gereageerd tegen de onderwaardering van Gezelle, „de naIeve natuurdichter die levenslang de zoon geweest is van de eenvoudige volksmens, de
tuinier Pieter-Jan Gezelle, niet alleen naar het bloed, ma, ook geestelijk en
allereerst religieus" (Streven, oktober 1949, bl. 25 ).
Het derde deel is een beknopte en voor iedereen bevattelijke studie van alle
Gezellegedichten die aan Monica Devriese herinneren (bl. 135-164). GeZelle
heeft zelden of nooit over zijn moederke gesproken, maar hij heeft onvergetelijk
over haar gedicht, heeft then beweerd. Dit beaamt ook de auteur (bl. 129). Was
dit een voldoende reden om wat hij dan toch gezegd heeft over zijn onverbreekbare verbondenheid met haar, in deze studie te betrekken ? 1k denk hierbij
a.m. aan de brief aan Van Oye na de dood van diens moeder op 1 mei 1890,
de verjaardag van Gezelle. „Ik weet wat het is die eenige te verliezen, in
dewelke men met herte en ziele en al gerust heeft • de eenige die men toch altijd
zoo trouw en zoo heiliglijk blijft beminnen." De brief schreef hi' „den 5 in
Meie 1890" daags na het naamfeest van zijn al lang overleden moeder. juist
op het feest van de Heilige Monica zal hi j het jaar nadien zijn ontroerend gedicht
„Moederke" schrijven. Westenbroek heeft geschreven dat er bij Gezelle verhelderende parallellen te trekken zijn tussen het gedicht en een het jaar voordien
geschreven brief (bl. 43). Er zijn nog meer zulke parallellen te vinden.
ee
In daze laatste twee delen heeft
de auteur zijn studieterrein en zijn kritische
notities goed afgebakend en sterk beperkt. Dit lijkt ons gerechtvaardigd in een
huldeboek ter gelegenheid van een herdenking die in de eerste plaats bedoeld
werd voor zijn dorpsgenoten uit Wingene. Voor een nog ven verantwoorde
biografie van Gezelle is o.i. vooral het eerste deel gesneden koekebrood. Verrassend zijn zeker de gegevens over het dagelijks lave op 't Walleke en de visie
op de materiele omstandigheden waarin Monica Devriese en haar kinderen opgegroeid zijn. De talrijke staten van goederen en de testamenten spreken voor
zichzelf. Monica's vader was de eerste van zijn geslacht die in minder gunstige
omstandigheden geraakt was (bl. 101-102). In 1816 moest hij zijn ouderlijk erf
verkopen. „'t Walleke" was toen 8 ha, 66 a groat (bl. 30). In het huis beyond
zich een weefkamer en in 't ovenbuur (bakhut) werd er gezwingeld.
In 1839 erfde Monica van haar vader 72,79 F. en op 11 oktober 1846
1648,72 F. van haar moeder. In deze laatste som was de teruggave begrepen van
een vroeger
aan Monica geleend bedrag van 1000 F. die dadelijk opnieuw aan
Eugene Devriese bij diens overname van „'t Walleke" werd uitgeleend. Die
erfenis zou verklaren hoe Pier-Jan Gezelle, die bovendien vanaf augustus 1845
hulp kreeg van zijn zoon Romaan, gedurende de eerste twee schooljaren voor
Guido te Roeselare (1846-1848) de gunstprijs van 200 F. kon betalen. In 1849
weet Pier-Jan „waeruit, maer niet waerin". Zijn proprietaris Theodoor Van de
Walle is dood en begraven en zijn weduwe heeft voor het (te ruim en te duur
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geworden ?) buitengoed een andere hovenier aanvaard. Later meent vader Gezelle
dat hij voor het eerste trimester van het laatste (humaniora) jaar (1848-'49) nog
betaald heeft. Voor de volgende trimesters betaalde hij niet onder voorwendsel
dat de overhead to en het contract in Guido allerlei karweien had laten verrichten,
wat o.i. juist na het bierpretje vOOr nieuwjaar 1849 niet meet- het geval was.
Voor het schooljaar 1849-'50 (filosofie) heeft Pier-Jan nog 50 F. betaald „hoe
nauwe dat 't ook bij ons stelt". Kanunnik Lagae gaf ook 50 F. die hij terugkreeg
toen de moeder van Vantieghem (Van tyghem, schreef vader Gezelle) nog voor
nieuwjaar 1850 ten gunste van Guido 500 F. in plaats van 400 F. betaalde. De
enige Vantieghem die in die jaren te Roeselare verbleef was Henricus, leerling
in de filosofie. Hij werd geboren te Meulebeke in 1825, priester gewijd op
2 juni 1855 en overleed te Sint-Eloois-Vijve op 11 juli 1857 1.
De eerste jaren van de lane periode in de tweede woonst te Brugge (na
februari 1849) zouden voor Pier-Jan voorspoedig geweest zijn. Voor die bewering
steunt de auteur zich op het feit dat vader Gezelle op 6 oktober 1851 zelfs
1317 F. kon uitgeven om een schuldbekentenis van een schoonbroer (Karel
overeenkomst
Devriese) te betalen (bl. 58). Het contract heeft hi'de
lang
na
ondertekend, vermoedelijk omdat hi' het geld niet eerder had. En voor Guido's
wijding tot onderdiaken op 18 december zit Pier-Jan opnieuw zo sdirap dat
hrijven
van de seminarist het brevier zal
Superior Faict na een vertrouwelijk
sc
betalen. Heeft Pier-Jan, bovendien ander bijzonder gunstige voorwaarden, de
schuldbekentenis gekocht om van Eugeen Devriese de in 1846 geleende 1000 F.
terug te kunnen eisen ? En is hierdoor een verwijdering ontstaan tussen
„'t Walleke" en Brugge ? Wij denken het. Maar dan kunnen we ook moeilijk
aannemen dat Pier-Jan geld uitleende 'outer uit goedheid of uit grootheidswaan
l. 18 en 20) ? Zou Gezelle
(C. Gezelle,
b , die – naar het zeggen van C. Gezelle –
op 't Walleke „ veel dagen van zijn studentenleven versleten heeft al etend met
die zalige lieden", in 1891 het sterfhuis van Zeen-oom bezocht hebben ? We
betwijfelen het. Toen hij in 1896 naar Wingene en naar Roze-Moeie terugkeerde,
moest hi de we vragen naar 't Walleke. 't Was al zo lange ! Wellicht sinds
1851. (C. Gezelle, Voor onze misprezen moedertaal, bl. 39-40).
Had de terugkeer van de verloren zoon niet de betekenis van een al te late
verzoening tussen Brugge en Wingene ? Vader Gezelle en Zeen-oom waren
immers al zo lane dood...
Een zeldzame keer vonden we een schoonheidsfoutje en bij enkele teksten
schreven we een kanttekening...
1 Gaat het bier om een gift van de moeder van een mededeleerling ofwel om een
studiebeurs ? Op 27 juli 1859 schreef superior Frutsaert aan bisschop Malou : „En reponse
a votre lettre d'hier, j'ai l'honneur de vous informer que la bourse fondee par Mine
Vanhamme-van Tie hem sera vacante au mods d'octobre. Depuis que je suis a Roulers nous
n'avons jamais donne la bourse entiere a un seul eleve, ...'' (Archief Kleinseminarie).
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Op bl. 13 : 1 bunder = 1 ha 41 a 70 ca = 3 gemeten = 1600 kleine roeden
= 400 kleine roeden.
De Kortrijkse bunder (Wingene viel ander de Kasselrij Kortrijk) was inderdaad 1600 kleine (vierkante) roeden (8,85598 m2 X 1600) of 400 grote
(vierkante) roeden (35,423392 m 2 x 400). Voor zover we weten kwam het
gemet (circa 44 a of 400 lands) in het Kortrijkse niet voor, maar het is voor
de plaatselijke boerenbevolking de nog best bekende maat.
Op bl. 27 : 9 pluviose, zesde jaar wordt onmiddellijk gevolgd door de corresponderende datum van de oude jaartelling : 28 januari 1797. Lees (zondag) 1798.
0( sw ald) De Keukelaere... een oud-leraar van Gezelle. De
O
p bl. 55 :
Keukelaere was gedurende het schooljaar 1843-1844 leraar Engels en Duits in
het Duinencollege. Toen Gezelle in oktober 1844 zijn humaniora aanving was
r van Leo de Foere, directeur in het
De Keukelaere al benoemd tot coadjuto
Engels klooster.
Op bl. 57 : In 1858 verviel de pacht van de tweede woonst. Pier-Jan heeft
toen het huis niet gekocht (daartoe had hi' 7.000 F. moeten lenen). Hi' heeft
in de Rolleweg gewoond tot in 1871, beweert La rain Gezelles ouders verhuisden
in aril 1871 naar Heule (Pier-Jan werd in september 80 j• aar !)
Vol ens C. Gezelle (bl. 23) zouden de twee oudjes, geheel vervallen tot
armoede, nog eerst van de Rolleweg naar de Schouwvagersstraat verhuisd zijn.
Van een verblijf in de Schouwvagersstraat maken de bevolkingsboeken geen
gewag (bl. 87). La rain vindt di voldoende als bewijs dat
ddaar
Gezelles
Gllesouders
oud
nietgewoond he en. Anderzijds weet hij dat Florence Gezelle die al in 1873
te Heule in 't klooster getreden was, pas op 3 maart 1877 (zegge vier jaar
later) te Brugge afgeschreven werd en don voor Kortrijk (bl. 120, noot 206).
Dezelfde Florence veranderde op 31 december 1865 haar domicilie van de
Rolleweg naar de Korte Ridderstraat (bl. 85). In de bevolkingsregisters zou ze
evenwel al op 20 oktober ingeschreven zijn (Gezellekroniek VI, bl. 19-41).
Elisa Lateur wistte vertellen dat haargrootouders in de Rolleweg door de
deurwaarder op straat gezet waren en dat de inboedel in 't openbaar verkocht
werd. Referendaris Et. Fl ore heeft destijds voor mij naar officièle stukken van de
inbeslagneming gezocht. Zander resultaat. De stukken mogen na 50 jaar vernietigd warden.
Op bl. 71 (en 133) : Volgens de traditie was het Engels College gevestigd in
de Wijnzakstraat Al. Gezelle noemde de stichting in oktober 1860 : „'t kleen
Engelsch Seminarie, langs de Lange Reie", later : „Engelsch Kollegie" (enz.) In
december 1860 schrijft E. Huys aan Gezelle over „le Collêge de Mr. Algar".
La rain geeft voor de moeilijkheden een eenvoudige oplossing. Het Engels College
was nooit ( !) gevestigd in de Wijnzakstraat, maar langs de Lange Reie, waar
het Groot Engels Seminarie ondergebracht was voor dat het naar de Potterierei
verhuisde,en dit zou wellicht al vOOr oktober 1860 gebeurd zijn. Is er in december
1860 geen verhuis naar de Wijnzaktraat geweest ? Wij menen van wel. Op
24 december 1860 schrijft E. Huys aan Gezelle : „Gy kondigt my eene groote
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mare aen, het vertrekken van uwen Doctor , ..." (Jub. Br II, nr. 81 b). Omdat
Doctor Leadbitter op 8 februari 1861 daadwerkelijk Brugge verliet en op 16
februarials onderrector van het Engels Seminarie door Gezelle vervangen werd,
heeft men„uwen Doctor” met hem geldentificeerd. Is in de context gezien, de
identificatie met Algar niet waarschijnlijker ?
Op bl. 113, foot 96 : Walgrave (I, 21) meende dat het gedicht De Berechtinge
(Dichtoefeningen) een herinnering was aan Heule of Bissegem. Volgens Lagrain
was hetgedicht een herinnering aan Gullegem waar Gezelle als „een bubbel van
een 'on en geregeld bij pastoor Jacob Van den Berghe op vakantie kwam –
ook daar ! Tot april 1844 had de pastoor namelijk twee meiden en vermoedelijk
tot 1847 een meid, to en dewelke Gezelle moeie moest zeggen. Deze genetische
verklaring van het gedicht zou voor de lezer nog meer plausibel zijn indien de
auteur ook had meegedeeld wanneer Catherine Gezelle (1788-1844) en hoar
zuster MariaJosephe (geb. 1790) bij Van den Berghe in dienst getreden zijn,
of althans indien hi j gezegd had dot deze laatste al in 1836 als pastoor naar
Gullegem gekomen was.
Deze Catherine Gezelle komt niet voor in De voorouders van Stijn Streuvels
door Johan Roelstraete (op bl. 12). Di t is niet de enigste correctie of aanvulling
die La rain aan de genealogische studie aangebracht heeft .
In de bekende hulpbronnen voor de Gezellestudie zijn er inderdaad nog veel
aanvullingen en correcties mogelijk. Er zijn zelfs nog omstandigheden waarin
Gezelle heeftgeleefd en gewerkt, heeft gedicht of gezwegen – in casu het Engels
College – die door de biografen verwaarloosd bleven of door een koppige traditie
verhuld of verguld werden. Een voldoende reden am het werk van Lagrain met
vreugde to begroeten. Deze publikatie met veel liefde en zorg geschreven en
gedrukt, bovendien voor iedereen betaalbaar, behoeft althans in Westvlaanderen
geen aanbeveling meer. Maar ook buitenstaanders en specialisten zullen het bock
metprofijt lezen.
J. DE MOELENAERE

Eenheid en versplintering van het ik. Een onderzoek naar
thema's, motieven en vormen in verband met deproblematiek van de
enkeling in het verhalend proza van Willem Frederik Hermans. Uitgeverij
Heideland - Orbis V. Hasselt, 1976. Bibliotheek voor Literatuurwetenschap. 278 blz.

MICHEL DUPUIS :

Deze studie – het proefschrift waarop M. Dupuis in 1972 promoveerde –
behandelt het verhalend proza van Herman s tot en met Herinneringen van een
engelbewaarder. Het is de eerste omvangrijke en la ale studie op wetenschappelijk niveau over een belangrijk deel van Hermans' productie. Geaxeerd op „de
problematiek van de enkeling", waarmee bedoeld wordt – en inzoverre is de titel
enigszins misleidend – de problematiek van „de mens", „het individu", kortom
het mensbeeld en complementair daarmee verbonden het wereldbeeld, bled t dit
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boek een uitgebreide thematische en ook structurele analyse van een aantal
constanten in het werk van Hermans.
Dupuis neemt als vertrekpunt van zijn analyse een bedenking van Alfred uit
Nooit meer slapen. Alfred en via hem Hermans onderscheidt drie stadia in de
evolutie van de mens die de structurele grondhoudingen zijn waarbinnen de
personages van Hermans' romanwereld zich bewegen, nl. het probleemloze puur
lichamelijke bestaan, het „spiegel-stadium" van het metafysisch-essentialistisch
systeem-denken en het versplinterde uiteengevallen problematische existeren.
Dupuis toont aan hoe Hermans' „helden" heen en weer getrokken worden tussen
de licham.elijke compleetheid en de pogingen een denkorde over de realiteit heen
te le en.
In het eerste deel, De mens als dier of .teen .. eenheid van het 1k, worden de
componenten en uitingen ontleed van het eerste stadium, de lichamelijke-materiele
essentie van de mens en zijn pogen de oorspronkelijke eenheid opnieuw te
bereiken. De enige waarheid in Hermans' universum is die van het ongeordende
fysische en materiele. Met zijn voorliefde voor thema's als oorlog en geweld,
sadisme en destructie,plaatst Hermans zijn figuren in een pandiabolische wereld.
Hun enige realiteit is hun lichamelijkheid, die geschetst wordt met een anale en
viscerale esthetiek van het lelijke en die ook blijkt uit een „karikaturale psychosomatiek" die de biologische bepaaldheid van alle hogere faculteiten benadrukt.
Op dezelfde manier worden beschavingsgegevens als religie en liefdegrotesk
gereduceerd tot een verschoven secundaire realisatie van de primairegewelddadigheid van principieel amorele figuren. De mens bereikt zijn eigenheid
slechts als hi zich zonder meer overgeeft aan de seksualiteit en vooral aan het
blindegeweld, alleen in die overgave aan de oerdrift bereikt hi een „heilzame
eenheid", alleen in een regressieve transgressie overschrijdt hij zijn be kth
en tijdelijkheid (een thema dat enigszins herinnert aan Batailles theorie over de
transgressie van het geweld). Dezelfde terugkeer tot het elementaire krijgt ook
zijn gestalte in een aantal ruimtelijke processen : afzondering in een besloten
ruimte, streven naar bewegingloosheid en „verstening" en, symbolisch, terugkeer
tot de moederschoot. Paradigmatisch voor dit motief is de novelle Het behouden
huis. De onderdompeling in het primaire geweld of de bewustwording van de
chaos als enige werkelijkheid neemt vaak door symbolen de allure aan van een
inwijding. Telkens analyseert Dupuis ook de structuren waardoor deze aspecten
hungestalte krijgen. B y. de laconisch-elliptische verkorting van de verteltijd bij
de evocatie van hetgeweld ter onderstreping van de kortstondige fazen van
eenheid, of ookde functionaliteit van de romanruimte diebij Hermans uitermate
belangrijk is. In de nadruk die Depuis op de ruimte-analyse legt, loopt hij in het
voetspoor van J. Weisgerber (Proefvluchten in de romanruimte).
Het tweede deel, De denkende mens, van idealisme totparanoia : het versplinterde 1k, behandelt het tweede en het derde van Alfred. stadia. Hermans
gaat ervan uit dat de werkelijkheid niet in systemen en categorieen gevat kan
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warden en in zijn werk levert hi kritiek op elke vorm van idealisme. Een
constant thema is dan ook het verijdelde ideaal (B y. in Nooit meer slapen).
In het centrum van deze kritiek staat de taalthematiek die voor het eerst in
1949 in Lotti Fuehrscheim expliciet a.an bad komt, ofschoon hij vroeger reeds
partieel aanwezig was in Loo-Lee (1942) en Conserve (1943). Parallel met
Wittgenstein onderstreept Hermans de onbetrouwbaarheid van het taalspel, dat
slechts mythische – in de zin van vervalsende en leugenachtige – constructies
oplevert. Vanuit dit pesssme stelt Hermans alle waardenstelsels als gelijkwaardig voor en verwerpt hi iedere ha ere levensvorm als religie, lief de,
solidariteit en medelij den ; ook probeert hij door de subverterende dooreenhaspeling van mythologische gegevens de grenzen van de heersende concepten en
systemen
• is slechts in staat tot een feitelijk „agressief
te vervagen. De schrijver
medelijden" dat de lezer tot werkelijkheidsbesef wil brengen.
Niet alleen valt elk geconceptualiseerd wereldbeeld in stukken bij het contact
met de werkelijkheid (erg ironisch b y. in Herinneringen van een engelbewaarder),
maar ook werkt elke mytheschepping vervreemdend. Hermans' personages verliezen zich in hen vreemd geworden wereldbeelden die hen op de rand van de
depersonalisatie brengen. Zij gaan tenonder aan een versplinterde toestand van
angst en schuld en warden achtervolgd door hun eigen ongefundeerde op hol
geslagen idealen en denkbeelden. De gevallen van paranoia die Hermans tot
thema neemt in Manuscript in een kliniekgevonden en in Paranoia zijn daarom
slechts extreme uitingen van de algemene aliènatie waarvan alle personages van
Hermans door hun mytheschepping het slachtoffer zijn. Elk wereldontwerp, eelk
idealisme mondt uit in algehele versplintering. Opnieuw wordt de thematische
analyse in dit deel aangevuld door gegevens van meer structurele aard waaronder
de ruimte-opbouw en vooral het gezichtspunt, waarop ik nog terugkom.
In een derde deel, Van elementaire gespletenheid naar een levensvorm, wordt
deproblematiek van eenheid en versplintering opnieuw behandeld ditmaal vanuit
het Oedipale schema. Dupuis schetst overtuigend hoe Hermans gebruik maakt
van het Oedipuscomplex als mediator tussen de eenheid en de versplintering. Zijn
romanheldenpogen tevergeefs de vadermoord to voltrekken en dit in de twee
betekenissen : noch de uitschakeling van de vader-rivaal binnen het Oedipuscomplex noch de liquidatie van het Oedipuscomplex is mogelijk, de regressie
naar de compleetheid van de moederwereld wordt steeds verijdeld, de aanvaarding
en waarmaking van de wet en de intrede in de vaderwereld is evenmin haalbaar.
De held slingert versplinterd tussen beide werelden. Dupuis brengt in dit
verband ook de „zusterwereld" ter sprake, de obsessieve terugkeer van de
zusterfiguur in Hermans werk, die als ambivalent personage, als moeder in de
tweedegraad en als super-ego, tussen de moeder- en de vaderpool in ressorteert.
Tenslotte resumeert Dupuis nogmaals en enigszins overbodig de problematiek
met behulp van wat hij noemt het Empedocles-, het Damocles- en het Ixionmotief
of de held als Janus tussen de dionysische eenheid en de apollinische verbrokkeling
en als radelozeOedipus tussen de moeder en de wet.
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Op twee aspecten van Dupuis' analyse wou ik even de nadruk leggen. Hi'
behandelt tamelijk uitvoerig Hermans' relatie tot Wittgenstein en stelt daarbij
vast dat Hermans niet decisief beinvloed is door Wittgenstein, maar dat de
taalfilosofische conclusies van de Oostenrijkse wijsgeer reeds in Hermans' vroegste
werk aanwezig waren. Daarenboven anticipeert Hermans in Lotti Fuehrscheim
(1949) reeds op bepaalde denkbeelden van de Philosophische Untersuchungen
(1953). Een tweede punt dat ik afzonderlijk wil belichten, is de analyse van het
gezichtspunt in De donkere kamer van Damocles. of ens Dupuis moet men bij
de lectuur van De donkere kamer een paranoiede verteller postuleren en is De
donkere kamer gestructureerd als een droomrelaas gekenmerkt door „de verdeling
van eenpsychisch complex over verscheidene personages of personificaties, de
associatieve ontwikkelingsgang van de feiten, de verwijzingswaarde die aard en
dynamiek van de romanruimte krijgen" (187-188). Hermans zou aldus zijn
„algemene paranoia" ook tot in de vorm he en doorgetrokken, in De donkere
kamer evenals in DeGod Denkbaar zou Hermans „de hoogste formele verwezenlijking van zijn thematiek" (191) he en gerealiseerd. De roman wordt dan
evenals alle systemen een vertekening van de wereld, hi is een mythisch onbetrouwbare schepping waarvan de literaire tekens uiterst ambigu zijn en voortdurend hunbetekenis verschuiven.
Dupuis' coherente en overtuigende lectuur, die eens te meer aantoont hoe
uitermate functioneelde kleinste details van Hermans' werk zijn, steunt op een
uitgesponnen analyse waarbij hi' er zich niet tevreden mee stelt bij elk thema
een exemplarische tekst te onderzoeken maar waarbij hij dikwijls dezelfde teksten
vanuit een andere hoek opnieuw bekijkt. Deze waardering moet misschien wel
in die zingenuanceerd dat de laatste teksten uit de behandelde periode, Een
W/onderkind of een Total Loss en Herinneringen van een engelbewaarder, wat
al te karig bedeeld blijven. Hoe don oak de aanmerkingen waarmee ik deze
bespreking wil besluiten betreffen slechts secundaire elementen en doengeen
of break aan de waarde van it werk, dat de Hermans tads een heel eind vooruit
heeftgeholpen.
Herhaaldelijk wijst Dupuis op de affiniteiten van Hermans' wereldbeeld met
de Freudiaanse visie (o.a. 23, 46, 84,97, 141, 190, 248, 251). Hermans maakt
voortdurendgebruik van Freudiaanse schema's en plaatst zijn (literair) denken
in de lijn van Freud. Dit laatste aspect words door Dupuis met al te weinig
nuances afgedaan. Hermans' receptie van Freud bligt immers beperkt tot de
deterministisch-pessimistische aspecten en hi beschouwt elke poging tot bewustwording als principieel behorend tot de orde van de vervalsing en de waan,
terwijl daartegenover de humanistische Freud de intrede in de taal en het streven
naar bewustwording en wijsheid als de fundamentele opdracht voor de mens ziet
en elke regressie als alienatie beschouwt. In zijn literair werk vervormt Hermans
Freud en beschouwt hij de regressieve moederwereld als de enige waarheid.
Karakteristiek voor deze enge receptie is b y. een uitspraak (van Dupuis) als :
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„Het denken dient te wijken vox het botvieren van de drift en de psychologie
van de krijgsman. Evenals bij Freud, bij Lawrence en bij de surrealisten moet
de ballast vans
beschaving overboord worden gegoaid opdat de sluimerende
natuurkrachten in de mens tot hun recht zouden komen.” (248) (ik cursiveer).
Ook Dupuis' gebruik van termen uit de Freudiaanse psychanalyse is niet steeds
erg precies. Sublimering zit bij Freud niet louter in de sfeer van de ontmaskering,
maar heeft een positieve betekenis daarhet doel van de drift naar de sociaal
gevaloriseerde sfeer verschuift (wat Hermans niet aanvaardt 1 ). En van sublimering van de „drang naar vernietiging" (47) is bij Freud zelf als dusdanig
nauwelijks sprake. Verder warden de mythische godsfiguren in Hermans' werk
eerst„gesublimeerde voorstellingen van biologische oerverlangens” (114) genoemd, daarna verpersoonlijken ze de „materiele oerdrangen" (117) en even
later wordt de mytheschepping als „psychische projecties" (122) betiteld. In het
derde deel tenslotte wordt er te weinig onderscheid gemaakt tussen het Oedipuscomplex strict° sensu en de liquidatie ervan. In de lijn van dit vervagende
taalgebruik ligt ook het veralgemenende gebruik van de psychiatrische term
paranoia in debetekenis van „alienatie" (153).
Het wat slordige taalgebruik daar gelaten, is het nochtans wel zo dat Dupuis
imppliciet en expliciet heel wat ma Taal levert dat voor een psychanalytische
duiding in aanmerking zou kunnen komen. Het zou misschien de moeite waard
zijn daarbij uit te gaan van de zeer taalgerichte Lacaniaanse psychanalyse am op
die manier met behulp van de begrippen imaginair en symbolisch een band te
slaan tussen de regressieve tendensen en de mislukte Vatersuche enerzijds en de
op Wittgenstein steunende taalthematiek anderzijds. Maar dat wordt een tweede
proefschrift.
November 1976

JAN SCHOOLMEESTERS

Synthese. F. A. JANSSEN, Over De donkere kamer van Damokles van Willem
FrederikHermans. j. POP, Over De koperen tuin van Simon Vestdijk.
E. KUMMER en H. VERHAAR, Over De avonden van Gerard Kornelis van
hetReve. A. L. OOSTHOEK, Over Terug naar Oegstgeest van fan trolkers.
Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij b.v., 1976.
Bij de Wetenschappelijke Uitgeverij te Amsterdam verschenen de eerste vier
deeltjes van de reeks Synthese, voorgesteld als „een serie beknopte en overzichtelike studies over min of meer Ilassieke' werken uit de – voarlopig vooral
moderne —Nederlandse letterkunde" en bestemd voor „studenten, scholieren en
geinteresseerde lezers". Naast de deeltjes over De koperen tuin, De donkere
kamer van Damokles, Terug naar Oegstgeest en De avonden zijn essays geland
1. Men contrastere by. Hermans' reductie van alle filosofische systemen tot paranoia met
Freuds vergelijking — en niet gelijkschakeling — van het filosofische systeem met de
paranoiede constructie. Zie o.a. Totem and Tabu,p. 91 en Vorrede zu Reik „Probleme
der Religionpsychologie", p. 327. Resp. in Gesammelte Werke IX en XII. London, Imago.
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over De Kapellekensbaan, Het verboden rijk, Lame en Het been, Het stenen
bruidbed,
De kleine Johannes, Max Havelaar en De uitvreter en Titaantjes. In
s
de toekomst zouden ook studies over belangrijke romans uit de wereldliteratuur
warden opgenomen.
Terecht wijst het reclamefoldertje van de uit eve erop dat de nieuwe reeks
in een behoefte voorziet. Ze betekent een aanvulling op bestaande reeksen als
bijvoorbeeld Ontmoetingen waarin het globale oeuvre van een auteur wordt
voorgesteld. De Synthese-deeltjes lijken me voor het universitair onderwijs erg
bruikbaar als inleiding en vertrekpunt bij seminaries over een van de besproken
romans. Elke studie biedt in ongeveer honderd pagina's inderdaad een „synthese"
van wet er tot nu toe over de behandelde roman bij mekaar werd geschreven • de
informatie is zowat all-round, thematiek, stijl, structuur, context en receptie
warden op beknopte maar heldere manier besproken en elk essay bevat een
selectieve bibliografie „over" en waar interessant een tekst- en drukgeschiedenis.
Ongewoon en zeer positief voor dit snort van vulgarizerende studies is het feit
leiding zijn gekomen een bepaalde interpretatie
dat de auteurs niet in de ver
door te willen duwen, integendeel mede door hun veelzijdige invalshoek houden
ze de mogelijkheid tot andere lecturers open en even ze impliciet een reeks
suggesties voor nader onderzoek. Bezwaren heb ik we l tegen twee eigenlijk „bladvullende" hoofdstukjes, eentje met „data", een weinig relevante confrontatie
van data betreffende auteur en werk met een reeks nogal willekeurig gekozen
data uit de literaire en algemene geschiedenis, en een ander hoofdstukje waarin
al to uitvoerig de inhoud van de roman wordt naverteld.
De beste werkjes zijn ongetwijfeld dat over De avonden (vooral de bespreking
van het gezichtspunt en van de psyche van Frits van Egters) en dat over De
donkere kamer (met een heldere analyse van de typisch Hermansiaanse structuur
van de verwarring en de onkenbaarheid). Het boekje over Terug naar Oegstgeest
is heel wat minder, de auteur maakt een overdreven gebruik van citaten uit de
roman en uit de kritiek (o.a. een viertal bladzij den citaten uit de no al steriele
discussie over het al of niet autobiografische karakter van het werk). Maar
misschien lijkt het alleen maar minder geslaagd en ligt de oorzaak bij de tekst
zelf • Terug naar Oegstgeest is in vergelijking met de teksten van Van het Reve,
Hermans en Vestdijk heel wat minder gecompliceerd en m.i. tenslotte niet veel
meer den een compilatie van vroegere themata van Wolkers. Toch mis ik in het
essay wel een samenvattende schets van de psychologie van de ik-figuur.
Ook het deeltje over De koperen tuin voldoet niet helemaal. Vooral de rol
van de muziek in de roman, door Pop beschouwd als een centraal probleem van
de interpretatie, komt niet helemaal uit de verf. Dat de muziek functioneel is
en de integratie ervan in het hoofdthema volledig (p. 31) lijkt me voor de
specialistische muziekgesprekken tussen Cuperus en Nol niet aangetoond. Verder
sta ikde Gilliams-kritiek indachtig nogal huiverig tegenover een vergelijking
van de romanstructuur met een romantische fuga. Ook de impliciete afwijzing
van eenpsychanalytische lectuur van De koperen tuin (p. 22) is ongefundeerd.
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Ik meen dat het de moeite zou lonen – zonder per definitiereeks
tot een ree
„psycho-analytische schablones" te vervallen 1 en zonder daarmee andere lezingen
uit te sluiten, integendeel – de rol van de oedipale structuratie in de roman to
onderzoeken, ik denk aan de rivaliteit van Nol met zijn vader en zijn broer, de
substituut-vader Cuperus, Nols keuze voor de dochter van Cuperus, een vrouw
uit een lager milieu, die zich daarenboven prostitueert, de tegenstelling tussen
ideale en reèle geliefde, het conflict „burger-dichter" e.d.m.
Maar ik doe met deze kritiek het boekje onrecht aan. Rekening houdend met
hetgenre vend ik het zeker geslaagd en dat geldt meteen voor de vier deeltjes.
Als de aangekondigde studies van dezelfde kwaliteit zijn, dan wordt Synthese een
reeks erg bruikbare essays.
jail 1976

JAN SCHOOLMEESTERS

FIRMIJN VANDER LOO, Proeve

van bibliografie van en over de dichter Maurice
Gilliams, Deurle-aan-de-Leie, Cali rant 1976, 175 + [I) pp., 21,3 X
152
,cm

De `Proeve van bibliografie van en over de dichter Maurice Gilliams', verschenen
n.a.v. de 75ste verjaardag van de auteur, is een keurig verzorgd boek geworden,
een Colibrant-uitgave van J. L. de Belder, vriend en bewonderaar van Maurice
Gilliams. Het boek bevat ook enkele afbeeldingen van grafisch werk van de
dichter, o.a. van drie lino's (uit 1920 en 1921) bij drie gedichten, hier tevens
afgedrukt, zonder bronvermelding evenwel. Het kwatrijn, p. 4, van A. Roland
Hoist, eveneens zonder bronvermelding, is ontleend aan de huldeplaquette
Maurice Gilliams 1900-1950.
Op een Woord vooraf (p. 7), waarvan F. vander Loo helaas de richtlijnen
niet steedseerbiedigt, volgen de gebniikte afkortingen van de werken van
Maurice Gilliams, waarnaar in de bibliografie OVER `rneestar verwezen wordt, en
de afkortingen voor aan Gilliams toegekende prijzen. Er werden aan Gilliams
meerprijzen toegekend an de vijf vermelde. In 1935 ontving hi' de Provinciale
premie voor Letterkunde (voor verdienstelijk eerste werk) voor Oefentocht in
het luchtledige ; in 1937 de Provinciale premie (voor het beste werk) voor
Elias, waarvoor hi' in 1938 de August Beernaertprijs kreeg (zie : Versl. Med.
Kan. VI. Acad., 1938, pp. 663-666, voor het verslag dat niet is opgenomen in
debibliografie – p. 666 over Elias). In 1953 en in 1954 werd hem de Provinciale
premie toegewezen respectievelijk voor Een bezoek aan het prinsengraf (monografie) en voor Winter to Antwerpen (beste werk). De in 1967 toegekende
prijs is niet de Interprovinciale prijs, maar de Provinciale prijs, zoals de Emile
Bernheimprijs (1970) en de Constantijn Huygensprijs (1970) voor het gezamenlijk oeuvre.
1

J. P. STOLK,

Psychiatrie apres la lettre. In : Raster. 1968, 3, p. 372 (Vestdijk-numiner).
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De bibliografie VAN Maurice Gilliams opent met de zelfstandig verschenen
uitgaven, met inbegrip van overdrukken van de Academie. Het eerste opgenomen
werk is Elegieen uit 1921, omdat op verzoek van de dichter, wat voor dat jaar
onder pseudoniem of eigen naam verscheen, werd weggelaten, al zal een aandachtige lezer het op p. 12 toch vinden.
De sarnensteller loopt met dit werk de nederlandse bibliofilie to hebben
gediend'. Hij geeft inderdaad een uitvoerige, secure beschrijving van elke uitgave,
ook van die waaraan M. G. meewerkte of waarvan hi' de lay-out verzorgde. Van
de door de dichter zelf gedrukte bundels Eenzame vroegte en De flesch in zee
bestaan exemplaren met andere afmetingen dan de opgegevene. Eenzame vroegte :
222X 178 mm. (=slag), 215 X 174 (binnen) •; De flesch in zee : 135 X 186
mm. (omslag), 224 X 180 mm. (binnen). In een voor de bibliofiel bedoelde
bibliografie mocht daar misschien wel op gewezen.
De dichter heeft het zijn bibliograaf zeker niet gemakkelijk
•: van
gemaakt
de bundels Elegieen (gedrukt op 160 ex.) en De dichter en zijn schaduw (gedrukt
op 25 ex.) werden bijna alle exemplaren door Gilliams naderhand opgekocht en
vernietigd. De belangstellende weze gerustgesteld : de Stadsbibliotheek te Antwerpen bezit Elegieen, de Koninklijke Bibliotheek De dichter en zijn schaduw.
Bovendien heeft Gilliams zijn gedichten vaak herwerkt en bij het bundelen
de volgorde veranderd, gedichten geweerd en dan opnieuw opgenomen. Terecht
wordt dan ook van een bundel de inhoud aangegeven. Toch zullen bij de
gebruiker van de bibliografie vragen rijzen, want voor de tweede druk van
Het verleden van Columbus o.a. wordt de inhoud niet gedetailleerd. De herdruk
bevat 24 gedichten minder dan de oorspronkelijke uitgave, doch welke war dt
niet vermeld •: hi' bevat tevens vier nieuwe gedichten, en ook die zijn niet aangeduid. Wie vertrekkend van p. 67 van de bibliografie (Vita Brevis I, tweede
druk, 1975) de acht vorige drukken zoekt van Herfst CHet is een land van
grijsaards na de zomer') belandt voor de eerste druk ergens in de mist, want het
is een van de vier nieuwe gedichten in de tweede druk van Het verleden van
Columbus, en het verscheen vooraf in Kristal, Letterkundig Jaarboek 1937, dat
ontbreekt in de bibliografie.
Daar Firmijn vander Loo een afzonderlijke studie in het vooruitzicht stelt – de
tekstuitgave van „Varianten" en de „Anthologie van niet herdrukte gedichten
en prozafragmenten" durven we alvast suggereren dat een volledige lijst worde
aangelegd van alle gedichten met titel en/of eerste vers en verwijzing naar de
verschillende publikaties ervan in tijdschrift en bundel.
Alhoewel Vander Loo in zijn Woord vooraf schrijft dat 'am alle onder elkaar
verschillende gedichten met eenzelfde titel het eerste vers (is) toegevoegd'
zoeken we het tevergeefs bij Elegie uit Eenzame vroegte CZondag op het land')
enbij Elegie uit De flesch in zee CEcholoos, geluideloos en doof') ; anderzijds
moet wie de eerste druk van Het bruidje zoekt eraan denken dat het eerste vers
luidt: 'De bruiloftsgasten lieten hen alleen', want in De dichter en zijn schaduw
heeft hetgedicht nog geen titel.
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De samensteller, die reeds in 1945 aan de bibliografie began, heeft in de loop
van30 jaar heel wat waardevolle gegevens verzameld.
Hetbundelen en rangschikken ervan heeft echter niet geleid tot een gave
bibliografie, Dat Firmijn vander Loo zijn werk nederig Proeve van bibliografie'
noemt, verandert niets aan het feit dat aan de basisvereisten – volledigheid, nauwgezetheid, eenvormigheid, toegankelijkheid, in een woord : betrouwbaarheid –
moet voldaan warden. Dit is helaas niet hetgeval.
Volledigheid is het door elke bibliograaf nagestreefde, doch – dit weten we uit
eigen ervaring : voor onze Walschap-bibliografie noteerden we zelf reeds 4 aanvullingen – zelden, om niet te zeggen nooit bereikte ideaal.
Ten bate van de gebruiker laten we hier aanvullingen volgen voor de bibliografie VAN Maurice Gilliams
•:
a. Zelfstandig verschenen uitgaven
541 . In 1970 verscheen een tweede druk van de schooluitgave van Elias (Bibl.
a.50), zodat de herdruk van 1975 (a. 56) de negende wordt i.p.v. de achtste.
b. Niet zelfstandig verschenen uitgaven
61. Album amicorum F.V. Toussaint van Boelaere, Antwerpen, De Magneet,
1945 – pp. 17-20 : Meeningen over het werk van Toussaint van Boelaere.
71. Victor. Het boek der vrienden. Een literaire parade ter ere van Victor
•: 'Car – il n'y a
E. van Vriesland, Amsterdam, De Spieghel, 1947 – pp. 87-88
pas de fin'.

Bijdragen in periodieken, dag- en week laden
0. Kroniek (De ster grift krac.htig schrik'), in : Hooger Leven, II, 1928,
Kerstnummer, p. 1663 --Opgenomen in De flesch in zee (a. 4).
6. Poetisch bericht der post-expressionistische generatie in Vlaanderen, is wel
een uitgave van het tijdschrift De TOstroom, maar is geen tijdschriftnummer.
Te vervangen door :
Het bezoek. Uittee te verschijnen bundel : Oefentocht in het luchtledige, in :
Hooger Leven, VII, 1933, nr. 13 = 26 maart, p. 402.
C.

61 . Vier gedichten uit Het verleden van Columbus. Een kortelings to verschijnen bundel, in : Hooger Leven, VII, 1933, nr. 30 = 23 juli, p. 953
Lazarus : 'Hij zonk van sterven zalig neer'
Ballade : 'Op de vlakte, op de vaste sneeuw'
Avon lied : 'Boeremeisje blat de hoorn'
Gedicht : 'TerwijI gij in de dorpskerk zingt, Marti''.
631 . Libera nos, domine, in •: Kristal. Letterkundig Jaarboek, 1937, pp. 73-76

(Nietgebundeld).
115. Een herinnering aan vier schilderjen van Gustave de Smet, in • Bij dragen
chiedenis der Stad Deinze en van het Land van Leie en Schelde,
tot defies
XXVIII, 1961, pp. 155-159 (cfr. b. 15).
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En waarom werden de nrs. 22, 25, 39, 44, 47, 61 = Boekennieuws in Gilliams'
eigen tijdschrift Contact, een rubriek waarin recensies voorkomen die even
lang/kort zijn al menig andere uit Contact, niet gedetailleerd ?
d.Uitgaven bezorgd door M. G. of waar hi' zijn medewerking aan verleende
41 . Waarom kreeg de plaquette 'Maurice Gilliams 1900-1950' gezet in de
winter van het jaar 1950 en niet in de handel, hier een beschrijving voor de
bibliofiel, te meer daar M. G. er `zijn medewerking aan verleende' •: op p. 31
staat, in facs. de overweging 'Het is de wanhoop van de dichters •: zodra ze met
schrijven ophouden, horen ze de stem niet meer waar ze an der het werk aan
gehoorzaamden. Ze hebben het gevod in de woestijn van het totaleoozi
df-j n
ander de zandstormen tebezwijken', een overweging die we terugvinden in De
kunst van defuga, 1953, p. 40.
141 . Meesters van meesters.Nederlandse schrijvers kiezen hun lievelingsverhaal
uit de wereldliteratuur. Vertaling : Jan Koster, Amsterdam, De Arbeiderspers,
1973 – pp. 55-59 : Valgry Larbaud, Rose Lour 1n (uit : Enfantines, 1918),
gekozen door Maurice Gilliams.
e. Werk in vertaling
Behalve de in de bibliografie elders vermelde vertalingen – b. 8, b. 12, h. 1 –
ontbreken :
0. Maret, Francois (Frans), 1938
Images de Belgique. ire Serie. Paysages. Avec des dessins de Ermengem, Bruxelles, Office de Publicite, 1938, 116 + {IV] pp.
pp. 37-42 : Le Pays de Waes et le Polder Anversois. Texte francais de Francois
Maret – o.t. : [Het Land van Waes en de Poldersj (Bibl. b. 2).
21. Hedero (Esperanto), 1950
La blua mano, in • Flandra Esperantisto, XVIII, 1950, 11, p. 4 = fragment uit
Elias[3de druk, 1947, pp. 10-12) (Bibl. a. 22).
22. Greiteman, Nico (Duits), 1951
Ein Strauss Narzissen. Neue Lyrik aus Holland and Flandern. Eingeleitet and
iibertragen von Nico Greiteman, Wien-Innsbruck-Wiesbaden, Margarete Friedrich
Rohrer Verlag, 1951 71 + [I] pp.
p. 39 : Die Braut – o.t. : [Hetbruidje (De bruiloftsgasten lieten hen alleen')
uit : De di chter en zijn schaduw] (Bibl. a. 2).
4. Prampolini, Giacomo (Italiaans), 1957
Poeti Fiamminghi. Versioni di Giacomo Prampolini. Disegni di Heronimus Bosch,
Milano' insegna del Pesce d'Oro, 1957, 42 + [VI] pp.
p. 21 : Invernoa Schilde – o.t.Winter te Schilde, uit: [Verzen 1936, in Het
verleden van Columbus. Tweede, vermeerderde drukj (Bibl. a. 13)
N.B. Deze in lassing vervangt nr. 4, dat een toelichting is bij nr. 3).
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4 1 . anoniem (Italiaans), 1959
{Gedichtenj in •: Ausonia. Rivista di lettere e arti, XIV, 1959, 2-4 = Presenza
del Belgio. A cura di Gianni Montana & Robert van Nuffel.
pp. 149-150 : Elegia – o.t. : {Elegie CZondag op het land'), uit : Eenzame
vroegtej (Bibl. a.3).
p. 150 : Requiem. In memoram matris obiit 28-3-56 [lees : 361 – o.t. : [Requiem,
uit : Verzen 1936) – zie 4.
51. Decroos, Jerome (Duits), 1960
NiederliindischeGedichte aus neun jahrhunderten. Uebersetzt and herausgegeben
von Jerome Decroos, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1960, 319 + III pp.
294 : Das Brautchen – o.t. : [Het bruidjej – zie 22.
P9
p. 295 : Elegie – at. : [Elegiej – zie 4.
52. Graef, Heinz(Duits), 1960
Panorama moderner Lyrik. Gedichte des 20. Jahrhunderts in Uebersetzungen.
Herausgegeben von Giintmer Steinbrinker in Zusammenarbeit mit Rudolf
Hartung, [Giitersloh], Si Bert Mahn Verlag, 1960, 535 + [I] pp.
p. 430 : Elegie – at. •: [Elegiej – zie 4.
12. Holmes, JamesS. (Engels), 1964
[Poems), in • Literary Review, VII, 1963-1964, 3, Spring 1964 = Flanders
number, pp. 455-456.
p. 455 : Ballad – o.t. [Ballade CHet is een dwaas verhaaf), uit : Het verleden
van Columbus] (Bibl. a. 8).
p. 456 : 0 bite of children's teeth – at. [0 beet van kindertanden, uit Vita
Brevis IV (Bibl. a. 43).
N.B. Hier hernomen ter verduidelijking van een verwarde voorstelling).
191. Fagne, Henry (Frans), 1965
`Si seulement it savait ecrire', in • Le Journal des Poetes, XXXV, 1965, 6, p. 24 –
o.t. ['Kan hi'j maar behoorlijk schrijven', uit : Vita Brevis IV] (Bibl. a. 43).
192. Ballman, Jacqueline (Frans), 1965
`La verdure epuisee des hétres meurtris', in •: Id., id., id., 10, p. 15 – at. ['Het
afgesloofde lover van de beuken', uit : Brannen der slapeloosheidi (Bibl. a. 45).
22 1 . Carrasquer, Francisco(Spaans), 1967
Poesia Bela contemporanea... Tweede druk van Bibl. e. 22.
25 1 . Fagne, Henry (Frans), 1967
Mourir a Anvers, in : Le Journal des Poetes, XXXVII, 1967, 8, p. 15 – o.t. :
[Sterven to Antwerpen, uit : De kunst van de fuga] (Bibl. a. 31)
261 . Caréme, Maurice (Frans), 1967
Poeme elegiaque, in •: Ons Erfdeel, XI, 1967-1968, 2, p. 93 – o.t. : Elegisch
e,dicht
uit : Het verleden van Columbus (Bibl. a. 8).
g
Overgenomen uit •: Anthologie de la poesie neerlandaise... (Bibl. e. 26).
281 . Dictaios, Ares (Grieks), 1968
Ta enkomia tes meteras. Antologia kai melete, Athenai, St. Vassilopoulo, 1968,
511 + [I] pp.
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p. 293 : Requiem in memoriam matris 1, 2 – o.t. : [Requiem in memoriam
matris, uit : Verzen 19363 – zie 4.
361. Seidl, Therese-Jeanne (Italiaans), Saint-Remy (Frans), Hermanowski,
Georg (Duits), 1970
Fragmenten van vertalingen, in : Ons Erfdeel, XIV, 1970-1971, 1, n.a.v. de
bijdrage van M. J. G. de Jong, Het jeugdproza van Maurice Gilliams (Bibl.
g.

26).

pp. 28-31 •: Margaretha-Elisabeth – o.t. : Margaretha-Elisabeth, [uit : Oefeningen
in het luchtledige} (Bibl. a. 7) – overgenomen uit : L'inverno ad Anversa (Bibl.
e. 31).
pp. 32-35 • Georgina – o.t. : Georgina, uit : Id. – overgenomen uit •: L'hiver a
i 1 e. 15).
Anvers
•o.t. : Libera nos, domine, uit : Vita Brevis IV
pp. 36-39 • Libera nos, Domine –
(Bibl. a. 43) – overgenomen uit : Der Mann am Fenster (Bibl. e. 24).
371 . Carrasquer, Francisco (Spaans), 1971
Antologia de la Poesia Neerlandesa Moderna (Edicion bilingiie), Barcelona, El
Bardo, 1971, 815 + [I) pp. – El Bardo. Colleccion de poesia, Serie especial, 5.
p. 379 : Invierno en el Schilde – p. 747 : Winter te Schilde – zie 4.
pp. 379-380 : Elegia – pp. 747-748 : Elegie – zie 4.
p. 380 : Playa en invierno – p. 748 : Winterkust, [uit : Vita Brevis I (Bibl.
a. 39).
p. 381 : Fuga sonada – p. 749 : Droomfuga, [uit : De man voor het venster}
(Bibl. a. 19).
p. 381 : Epitafio – p. 748 : Grafschrift, [uit •: Vita Brevis I (Bibl. a. 39).
381 . Botelho, Fernanda (Portugees), 1972
Antologia da Literatura Flamengo. Apresendacao, seleccao e traducao de Fernanda
Botelho, Amadora, Livraria Bertrand, 1972, 240 + [II) pp.
pp. 109-111 : Margaretha-Elisabeth (1927) – zie 361.
pp. 111-114 : Georgina (1924) – zie 361.
p. 255 : Bafo da tarde – o.t. : [Nachtzoelte, uit : De flesch in zee} (Bib!. a. 4).
p. 256 : Morrer em Antuerpia – o.t. : [Sterven te Antwerpen] – zie 25 1.
391. Tenisonaite, Zenta (Litaus), 1973
XX-ji Amiiaus NOderlandu poeijos rinktine. Een keuze uit de Nederlandse
poèzie in de twintigste eeuw. Sudare it isverte Zenta Tenison aite. Izanga parase
Jose deCeulaer, London, Nida Press, 1973, 175 + [I] pp.
p. 53 : Rudens dialogas – o.t. : Tweespraak in de herfst, uit : De man voor het
venster i 1 a. 19).
40. Fag,
ne Henry (Frans), 1975
Anthologie de la poesie neerlandaise de 1850 a 1945. Presentation et traduction
de Henry Fagne, Paris, Jean-Pierre Delarge, 1975, 175 +I pp.
p. 70 : Conte –o.t. : [Vertelsel, uit : Eenzame vroegte] (Bibl. a. 3).
pp. 70-71 •: L'annonciation – o.t. : [De boodschap, uit : Maria Leven] (Bibl. a 5).
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pp. 71-72 : Touffeur du soir – o.t. : [Nachtzoelte, uit : Eenzarne vraegte} (Bibl.
a. 3 ).
p. 72 : Mourir a Anvers – o.t. : [Sterven to Antwerpen] – zie 251.
P. 73 : `Un lion va et vtent, a qui les enfants parlent' – o.t. : ['Er loopt een
leeuw waar kinderen mee rat uit
n' :• Brannen der slapeloosheid) (Bibl. a. 45).
pp. 73-74 : 'Et lorsque l'espadon s'approchera' – o.t. : ['Hoe zal het zijn wanneer
de zwaardvis nadert' uit : Brannen der slaaploosheid, in : Vita Brevis IV] (Bibl.
a. 43).
Behalve de volledigheid, loot ook de nauwkeurigheid vaak te wensen over.
De verwijzing naar c. 5 (p. 15, 16 en 18) moet een verwijzing zijn naar C. 6,
nl. het reeds vermelde Poetisch Bericht der post-expressionistische generatie in
Vlaanderen, dat blijkbaar opgenomen is omwille van de verantwoording : Dit is
geen bloemlezing. Er werd aan de door ons uitgenodigde figuren verzocht zelf
een keuze te doen uit hun werk'. Op basis daarvan zou het dan thuis horen
ander d. als nr. 1.
a. 42. Bij een zo secure beschrijving als we krijgen van elke uitgave, hoort o.i.
toch ook de vermelding
van de reeks•: Deze monografie is de negende [lees :
tiende) van een reeks Monografieen uitgegeven door het Ministerie van Openbaar
Onderwijs' .
b.3. De inleiding tot de roman Wrakken van Emmanuel de Born verscheen
hetzelfde jaar, 1938, in Groot Nederland(zie c. 65).
b. 11. De bijdrage van M. G. tot Paul van Ostaijen draagt als titel : De man
voor het venster.
b. 14. Dit iseen bijdrage in het tijdschrift Antwerpen, en wordt dus c. 1101.
b. 15. De vermelding in de catalogus Gustave de Smet 'excerpt (Elseviers
Maandschrift 1934)' werd zonder controle overgenomen, en moet luiden :
Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, 1936 – cfr. trouwens c. 30.
b. 20. Reeks •: Elsevierspaperbacks voor de jaren zeventig.
c.5. Onder de titel Het verleden van Columbus in : Groot Nederland II, 1933,
481-483 – lees : Groot Nederland, XXI, 1933, 2de deel – verschenen drie,
naderhand nietgebundelde gedichten•:
1. 'De gure weelde van het bloed'
2. Waarom heb ik dit rotgebracht'
3. 'De kapitein, verdiept in 't Licht'.
c.9. Deze bijdrage in Contact, waa.rvoor telkens heel nauwgezet door / wordt
aangegeven of de titel op 2 of 3 regels staat, is evenals 1 en 60 anoniem
verschenen, zonder dat dit wordt aangeduid.
c. 16. Over eengedicht van Paul van Ostaijen (een door F. vander Loo zelf
gemaakte titel), is een bijdrage van M. G. in De Nieuwe Gazet, moor van Lector
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die een aantal tijdschriften bespreekt en citeert uit GilHams' recensie van Dirk
Casters Het kind in de poezie (cfr. c. 20).
C. 30. Elseviers' maandschrift, 386-389, lees : Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, XLVI, 1936, dl. 1 ( = dl. XCI).
C. 65. Groot Nederland, II, 254-261, lees : Groot Nederland, XXVI, 2de dl.
C. 67 en c. 68 dateren van 1940 i.p.v. 1939.
C. 84. Critisch Bulletin, XV, 66-72, lees : Criterium, III, 66-72.
c.92. Het verslag van M. G. staat op pp. 516-521.
C. 106. Dr. Cyriel de Baere zeventig, in : id. (nl. Versl. Med. Kan. VI. Ac.),
vul aan • pp. 238-240. Dit nr. 106 wordt dan 103 en vice versa.
C. 107. De toevoeging Tekst van P. H. Dubois' is verwarrend. De tekst is
van M. G., het opzet is van P. H. Dubois, die de bijdragen van een aantal auteurs
over hun debuut naderhand bundelde (cfr. g. 41, war het boek niet thuishoort
ander de naam, van desam,ensteller).
c. 114. Hetgedicht Herfst is in De Nieuwe Gazet opgenomen n.a.v. een
artikel van J. L. de Belder(cfr. f. 250).
c. 117. De gedichten zijn in Ons Erfdeel opgenomen n.a.v. een artikel van
J. L. de Belder (cfr. f. 252 + 256).
c. 120. Nachtwaak ton M. R[oelants) ontslapen was, 1966 is een sonnet.
c. 122. In memoriam Anton van Duinkerken iseen kwatrijn.
c. 123. VI. Gids, LIV, 2, lees •: VI. Gids, LIV, 9, p. 2.
c. 124. Sleutelbos op Gaston Burssens is geen periodiek, en moet als b. 20
ingelast warden.
d.5. Gilliams' vertaling van Robert Guiettes monografie over Rene Guiette,
is een zelfstandig verschenen uitgave, en wordt a. 261.
In het licht van wat voorafgaat willen we de paar foutjes tegen de eenvormigheid niet ens aanstippen, maar in verband met de toegankelijkheid en
bruikbaarheid van de bibliografie rijzen wel enkele vragen : waarom een lijstje
van de uitgaven, eigen werk incluis, waarvoor M. G. de lay-out verzorgde ?
waaromgeen register op de periodieken waaraan hi' meewerkte ? waarom geen
personenregister op dit deel ? waarom e en oorspronkelijke titel en bronvermelding bij de vertaalde gedichten ? waarom een algemeen chronologisch overzicht,
waardoor het wegens gewettigde onderverdeling toch versnipperde beeld van
Gilliams'activiteit weer heel wordt ?
Uit het tweede gedeelte, de bibliografie OVER Maurice Gilliams, krijgen we
ante en de indruk dat Firmijn vander Loa de tijdens 30 jaar verzamelde
gegevens zonder voldoende control in zijn boek heeft opgenomen.
Hoe anders verklaren
– dat krantenartikels zijn opgenomen zonder datum
f. 129, 156, 178 (vul aan : 24 jan.), 185, 195, 214, 225, 261, 298, 355, 386,
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-

-

-

-

-

406, 440 (vul aan : 1946), 453, 466, 474 (vul aan : 18-19 febr. 1941), 514
(lees : 22 mei), 524, 549 (vul aan : 7 okt. 1933), 550 (lees : 19 mei 1934),
564, 576 (lees : 6 april 1930)
dat tal van nummers voorkomen zonder volledige bibliografische verwijzing
f. 182 (p. 105), 183 (pp. 92-93) 224 (Leuven, Vlaamse Boekenhalle - lees
Antwerpen, Vlaamsche Boekcentrale), 241 (derde deel), 244 (1938, 12 lees : VI, 1937-1938, 12, pp. 388-389), 291 (over M. G. pp. 353-358), 464
(Elsevier, 1938, II - lees : Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, XLVIII,
1938, dl. 1 (= XCVI), pp. 67-68 (Oefentocht), 468 (16 aug. 1954 - lees
VII, 1953-1954, dl. 2, p. 480), 469 (april 1955 - lees : VIII, 1954-1955, dl. 2,
pp. 208-210), 537 (tijdschrift ?) ; g. 3 (pp. 89-107), 55 (pp. 45-55, onder
de titel : M. G. and der flamische Individualismus), 56 (Starnberg, Josef
Keller Verlag, 1961, pp. 89-93), 137 (Vandaag V - lees : Vandaag 5 ...
waarin opgenomen Literair Akkoord ... 1956, Utrecht, Bruna, 1958, pp.
222-224)
dat zoveel nummers elke toelichting missen
f. 2, 4, 22, 23, 24, 35, 44, 54, 56, 71, 73, 91, 92, 107, 114, 144, 163, 167, etc.
(meer dan 70 in totaal) ; g. 8 = g. 9 (Elias), 44 (Elias), 45 (G. '18-'58),
g. 49 = g. 50 (E.V. en F.Z.), 67 (W.L. = f. 393), 69 (Elias), 105 (Columbus en Oefentocht = f. 549 + 550), 106 (Elias = f. 551), 114 (E.V.), 115
(M.L.), 19 (D.S.).
dat artikels zijn opgenomen onder een verkeerde auteursnaam
f. 184 Baldus, Alex. - lees : Hermanowski, Georg
281 De Muynck, Remy - lees : De Munck, Omer J. L.
290 De Roover, Adriaan - lees : De Roover, L.
301 De Vree, Paul - lees : Van de Voorde, Urb. (cfr. trouwens f. 579)
g. 20 De Belder, J. L. - lees : Schmook, Ger
32 De Prins, Pieter - lees : Lampo, Hubert
dat de rubriek in een tijdschrift wordt vermeld i.p.v. het tijdschrift
f. 202 De Zevende Dag - lees : De Residentiebode
266, 368, 439, 440, 441, 622 Vrije Katheder - lees : De Baanbreker
g. 34 Critisch Cahier, 116-117 - lees : Vormen, III, 1938, pp. 116-117
84bis Kleine Tribune 1939 - lees-: Vormen, III, 1938.
dat, terwijl titels meestal weggelaten zijn, er bijdragen voorkomen met een
niet-bestaande titel
g. 76 Ten al to bescheiden dichter van een oorspronkelijk talent'
127 `Aandachtige introspectie in de ziel van een bruidje' - lees : Verheecke
(i.p.v. Verbeecke), M. Het bruidje, in : Consideraties, Roeselare,
Hernieuwen-uitgave, 1946, pp. 16-31
(In deze twee gevallen werd een zin door R. Nauwelaerts (g. 89) in zijn
Bibliografie over de Vlaamse Letterkundigen als toelichting geciteerd, als
titel gebruikt.
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– dat verwijzingen van f. naar g. en vice versa ontbreken
f. 259 + 260 (aangevuld met 259 bis : 4 juli 1968) = g. 22
f. 342 en 343 = g. 49 en 50
f. 541 = g. 100 (alwaar de volledige opgave)
f. 549 (lees : 7 okt. 1933) en 550 (lees : 19 mei 1934) = g. 105
f. 551 = g. 106
f. 586 = g. 116
f. 605 = g. 119 = g. 121 (120 moet vervallen)
f. 631 = g. 137
Wij hebben er geen gen
bezwaar
dat in een teen
bibliogra
fieook naar literatuurgeschiedenissen wordt verwezen, maar waarom dan niet naar minder voor de
hand liggende. Wij denken o.m. aan :
– Fr. Closset, Aspects et figures de la litterature flamande, Bruxelles, Office de
Publicite, 1943, 105 + [III] pp. – p. 87.
– Bernard Kemp, Un eventail du roman contemporain en Flandre, in: Revue
Generale Beige, 1967, mei, pp. 49-72 – p. 62.
(Hetzelfde jaar verschenen een overdruk, en vertalingen in het Nederlands,
Engels, Duits, Italiaans en Spaans in de reeks Teksten en Documenten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel).
– B. F. van Vlierden, Engagement en experiment. De Zuidnederlandse letteren
sedert vijftig jaar, in : Sabam 1922-1972. Een halve eeuw kunst in Belgie,
pp. 131-154 – p. 140 en p. 143.
– B. F. van Vlierden, De letterkunde, in : Twintig eeuwen Vlaanderen. Dl. 10.
Kunst en wetenschap, Hasselt, Heideland-Orbis, 1973, pp. 11-123 – pp.
154-155.
Indien encyclopedieen opgenomen zijn (g. 30, 97), waarom dan niet
– Francois Closset, Raymond Herreman, Etienne Vauthier, Dictionnaire des
Litterateurs, Bruxelles, Maison Larcier, [19461 1
pp. – pp. 62-63.
Indien Lectuurrepertorium (g. 82, 83) is opgenomen, waarom dan niet
– Louis Sourie, Vlaams letterkundig lexicon, Kamen, Eigen beheer, 1951, 155 +
[V) pp. – p. 66.
Dat de Spaanse vertaling (g. 69) van 1958 van Karel Jonckheeres bondig
overzicht van DeVlaamse letteren vandaag, of liever van zijn De Nederlandstalige
literatuur in Belgie, uit De literatuur in Belgie door Karel Jonckheere en Roger
Bodart, is opgenomen, en de Duitse, Franse en Engelse niet, evenmin als de
Duitse vertaling van R. F. Lissens' handboek De Vlaamse letterkunde van 1780
tot heden (g. 88) van 1970, wijst eens to meer op het gebrek aan systeem en
eenvormigheid.
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Er zullen ook wel meer schoolboeken zijn dan De dubbelfuit 2 door Anton
van Wilderode. 126) die aandacht besteden aan Gilliams. We wijzen terloops
slechts op De twintigste eeuw. Deel II b van Nederlandse Letterkunde. Figuren
en werken door J. Karsemeijer en W. B. Teipe, Zutphen, W. J. Thieme en Cie,
1951,pp. 364-368.
Geleid door zijn bewondering voor Maurice Gilliams heeft Firmijn vander Loo
er niet kunnen aan weerstaan artikels op te nemen waarin Gilliams terloops
vermeld wordt ; zo noteerden we o.a. f. 394 (herhaald als g. 71), 522, 591,
625 ; g. 6, 16, 17, 57.
Wie zou verwachten in de afdeling g. literatuur de algemenere bijdragen over
de dichter aan te treffen, komt bedrogen uit. De nurnmers f. 189, 190, 196, 208,
219, 220, 252, 278, 317, 451, 499, 523, 547 horen alvast in g. thuis, terwijl
heel wat nummers uit g. naar f. zouden moeten verhuizen.
Hoe omvangrijk de bibliografie over M. G. ook geworden is (643 + 139
nummers), toch missen we een tiental recensies die reeds door Paul de Vree zijn
opgenomen in zijn monografie in de reeks Ontmoetingen, naast :
R. Brulez, Ecrivains flamands d'aujourd'hui, Bruxelles, Nouvelle Societe
d'Editions, 1938, pp. 89-92 (Elias).
– J. Greshoff, De rehabilitatie van de XIXe eeuw. Vlaamsche lyriek 1830-1890
door M. G. Werk van een kunstenaar voor kunstenaars, in : Hollands Weekblad, 13 nov. 1937.
J. Greshoff, Aan een Zuiderbroeder, in : Rebuten (onbestelde brieven),
Amsterdam, Em. Querido, 1937, pp. 205-227 – pp. 217-218 (Elias).
M. Roelants, Schrijvers, wat is er van den mensch, Brusse l, A. Manteau Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar, 1942 (eerste druk van g. 94).
– Andre Demedts, Maurice Gilliams, in : Boekengids, XXVIII, 1950, pp.
217-220.
– Willy Spillebeen, [M.G. 65], in : Ons Erfdeel, IX, 1965-1966, 1, p. 135.
– C. J. E. Dinaux, Herzien bestek, Amsterdam, Contact, 1974, pp. 171-179.
– M. J. G. de Jong, Een lemma voor M. G., in •: Dietsche Warande en Belfort,
CXIX, 1974, 2, pp. 173-177.
– J. L. de Belder, Meester en dienstknaap, in •: Ibidem, p. 180 – gedicht ter ere
van M. G.
– Robert Tielens, M. G. en de muziek (licentiaatswerk Universiteit Brussel),
1973.
– Michel vanUytfanghe, Varianten in M. G.' Elias of het gevecht met de
nachtegalen (licentiaatswerk Universiteit Gent), 1973.
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Bovendien had Maurice Roelants' Bakkeleien met fan Greshoff (g. 93) van
1938 (en niet van 1939) meer aandacht verdiend dan de bladzijdevermelding
27-29, daar o.a. Roelants' bespreking van Elias de inzet was van de polemiek.
Daar Roelants zelf zelden secure datums opgeeft, was het o.i. de taak van de
reken
geweest het werkje te controleren en aan te vullen. Uit het ontbken
van Gilliams' medewerking aan het Jaarboek Kristal 1937, het ontbreken van
Greshoffs Rebuten en van een aantal krantenartikels blijkt dat F. vander Loo
het37 blz. tellend boekje zelfs niet secuur heeft gelezen.
Het laatstegedeelte van de bibliografie schenkt al evenmin voldoening. Het
register vertoont niet alleen gebrek aan eenvormigheid, het biedt ook geen
waarborg voor optimale bruikbaarheid.
Doorzichtige initialen werden niet opgelost :
f. 70 M.v.d.P. = Michel van de Plas
230 C.J.K. = C. J. Kelk
384 H.v.F. = Herman van Fraechem
390 J.M. = Jos Murez
489 R.B. = Raymond Brulez
490 R.B. = Roger Binnemans
636 W.V. = Willy Vaerewijck
De zie ook-verwijzingen zijn heel wisselvallig aangebracht. Van Westerlinck,
Albert wordt verwezen naar Aerts, Jose en vice versa, van Kemp, Bernard wel
naar Van Vlierden, B. F.,maar niet andersom.
De pseudoniemen van Paul de Vree, nl. Steven Riels en Hendrik Storm zijn
niet opgelost. Zowel in het register als in f. en g. duiken ineens enkele zieverwijzingen op, zoals : Duinkerken, Anton van, zie Van Duinkerken , Lannoy,
Maria de, zie De Lannoy.
Gelet op het weinig of niet relevant e onderscheid tussen f. recensies en
g. literatuur had Vander Loo de indeling kunnen laten vervallen en had de
gebruiker geen tweemaal hoeven te zoeken.
Liever ware ons evenwelgeweest had de samensteller in de talrijke gegevens
enige ordening aangebracht. We denken bij voorbeeld aan een groepering als
monografieen(met de thesissen), hulde-uitgaven, algemene(re) bijdragen,
interviews, recensies (chronologisch per werk, met eventuelebundeling), enz.
Dan was het alfabetisch auteurs register niet slechts noodzakelijk, maar vereist
geweest.
Blijkbaar is Firmijn vander Loo het saaie werk van proeflezen es acrd
geworden, zoniet had hij heel wat leemtes zelf kunnen vaststellen en in extremes
nog aanvullen.
Wij kunnen alleen betreuren dat een auteur, wiens streven naar perfectie door
menig criticus geloofd wordt, door zijn bibliograaf niet beter is gediend
geworden.
HILDA VAN ASSCHE
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Verder ontvingen wij :
Die eerste bliscap van Maria. Mysteriespel van het jaer 1444 met eene inleiding
en ophelderingen van j. F. WILLEMS. Antiquariaat Merlijn, Hu1st, 1976. 110 blz.
(Onveranderde herdruk van de uitgave verschenen in : Belgisch Museum voor de
Nederduitsche Tael- en Letterkunde en deGeschiedenis des vaderlands. Deel 9,
Gent, 1845).
De Nederlandsche Volksromans. Eene bijdrage tot
de geschiedenis onzer letterkunde. Antiquariaat Merlijn, Hu1st, 1976. 200 blz.
(Onveranderde herdruk van de uitgave van 1837).

MR. L. PH. C. VAN DEN BERGH :

Ruusbroec de wonderbare. Bloemlezing van fragmenten in de oorspronkelijke
tekst met inleiding en aantekeningen door DR. W. H. BEUKEN. 2de, herziene druk.
Tjeenk Willink/Noorduyn, Culemborg, 1976. 206 blz. (De herziening bleef
beperkt tot de correctie vanenkele fouten en de vervanging van enige noten
door duidelijker omschrijving).
Die skrywer en die gemeenschap. Referate gelewer tydens die sesde vyfjaarlijkse
landswye skrywerskongres gehou to Pretoria op 25 en 26 maart 1976. 75 blz.
Uitgegeven door Die Afrikaanse Skrywerskring. Tema : „Die skrywer en die
gemeenskap,
" met o.a. de teksten van de volgende referaten : Die drie w
èrelde
van die letterkunde (MEJ. BERTA SMIT), Die begrip sensuur : Teologies gesien
(PROF. JOHAN HEYNS), Die begrip sensuur : Filosofies gesien (PROF. HENNIE
ROSSOUW), Ontspanningsleesstof as boumateriaal (MNR. V. VAN DER WESTHUIZEN),
en : Staat en kunst . Enkele aspekte (DR. P. G. DU PLESSIS).
Opstand en pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de pacificatie
van Gent. Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste
verjaring van de Pacificatie van Gent. Gent, 23 oktober 1976. Uitgegeven met
financiele steun van het Vlaams Economisch Verbond door N.V. Snoeck-Ducaju
en Zoon enNijgh en Van Ditmar. 391 blz. Hierin o.a. de voor de literatuurgeschiedenis interessante bijdragen : Oran e, Marnix en de Gentse Pacificatie
(door PROF. DR. M. BAELDE), Drie onuitgegeven brieven van Lipsius aan Marnix
(PROF. DR. A. GERLO) en vooral : De opstand van de Nederlanden in de literatuur
(PROF. DR. H. VAN NUFFEL).

Verschaeviana. Eerste deel. Aflevering 5. J. Lootensfonds v.z.w., Baron Ruzettelaan 433, B-8320 Assebroek. Hierin : R. BOUDENS, Mgr. Marinis, Cyriel Verschaeve
en de vlaamsgezinde aalmoezeniers van het Belgisch leger ; AUBERT-TILLO VAN
BIERVLIET O.S.B., Nog brieven van C.Verschaeve aan dom Modest van Assche
JAAK L. DE MEESTER en MARTHA J. VAN DE WALLE, Cyriel Verschaeves brieven aan
fozef Lootens(1909-1914) vervolg, en JAN TORFS, Drie brieven van Cyriel
Verschaeve aan juul Charpentier.
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Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard door DR. E. ROMBAUTS. Achtste druk.
Tee Willink/Noorduyn, Culemborg 1976. 96 blz. Het voorbericht vermeldt :
„Aan deze nieuwe druk zijn, vooral in de inleiding, belangrijke wijzigingen
aangebracht met de bedoeling de laatste gegevens van het Karel ende Elegastonderzoek daarin to verwerken."
DR. L. DEBAENE : De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de
Nederlandse prozarornans gednikt tussen 1475 en 1540. Antiquariaat Merlijn,
Hulst, 1977. 358 blz. Geb. 1275 F – f 85. Een zeer verzorgde fotomechanische
herdruk van dit in 1951 door De Vlijt te Antwerpen uitgegeven standaardwerk,
dat sedert lang was uitverkocht en een onderwerp behandelt waarvoor thans
weergrote belangstelling bestaat.
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•
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NIEUWE STEENTJES UIT DE
LORREINEN-PUZZEL
Sinds Conrad Borchling in 1922 in het jahrbuch des Vereins fur niederdeutsche Sprachforschung de Kasselse en Berlijnse fragmenten van de
Middelnederlandse Roman der Lorreinen publiceerde, kennen we 35 bladen en fragmenten van bladen uit dit omvangrijke epos, dat uit drie
boeken bestaan zou hebben. Uit het eerste boek, de vertaling van het
Franse Chanson de Garin le Loherain stammen de fragmenten Den
Haag, Koninklijke Bibliotheek 131 D 1 en Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Letterkunde 1022. Of het zg. Laidoen-fragment (Brussel,
Koninklijke Bibliotheek 18430) ook tot de roman behoort staat voorlopig nog niet vast.
Het grootste deel, 23 volledige en 5 beschadigde bladen van een en
hetzelfde fraai versierde handschrift uit de veertiende eeuw ligt op dit
ogenblik over acht bibliotheken in de Duitse Bondsrepubliek, de Duitse
Democratische Republiek en Frankrijk verspreid. Ze bevatten een belangrijk gedeelte van het tweede en, naar de mening van enkele
uitgevers ', ook een fragment van het derde boek. Bijzonder boeiend is
de vraag naar de herkomst van al die verspreide fragmenten, die, afgezien
van de negentien onbeschadigde bladen uit de universiteitsbibliotheek
GieBen (Handschrift 98), allemaal tot omslag gediend hebben voor
boeken, die achteraf verdwenen zijn. We tellen twee folio-, twee kwartoen drie oktaafbanden.
Slip je op een kaart van Duitsland de plaatsen aan, waar ze gevonden
werden en noteer je er de ontdekkingsdata bij, dan verschijnen a.h.w.
drie concentrische halve cirkels met middelpunt in Schwaben. Een eerste
groep fragmenten werd in de eerste drie decennia van de negentiende
eeuw in Zuidwest-Duitsland gevonden. Jeremias Jacob Oberlin (17351806) uit Straatsburg bewaarde het huidige Parijse blad (Bibliotheque
Nationale, all. 118b) tussen andere makulatuurfragmenten in een map,
1 0.a.j. C. MATTHES : De Roman der Lorreinen (Nieuw ontdekte gedeelten), Groningen,
1876. Een korte beschrijving van het handschrift en zijn geschiedenis met een uitvoerige
bibliografie is to vinden bij j. DESCHAMPS : Middelnederlandse handschriften uit Europese
en Amerikaanse bibliotheken, Brussel 1970 1, 1972 2 onder nummer 5.
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die pas veel later teruggevonden werd. De Tubingse professor Carl
Philipp Conz (1762-1827) bezat het dubbele blad dat na jaren in de
Greifswaldse universiteitsbibliotheek weer opdook (huidige signatuur
2'° Ms 638) en Friedrich David Grater (1768-1830) uit Schwabisch Hall,
de ontdekker van de Comburgse Reynaert-redactie, was de oorspronkelijke bezitter van de twee bladen, die nu in de Wurttembergische Landesbibliothek te Stuttgart liggen (Cod. misc. 4° 30d XIV).
De tweede halve cirkel loopt door Munchen en Nurnberg, waar in de
jaren zestig van de negentiende eeuw twee nieuwe fragmenten van ons
handschrift te voorschijn kwamen. In 1861 kocht de Bayerische Staatsbibliothek Munchen een blad van de antiquair Max Brissel, het enige
uit de reeks dat een aanduiding draagt omtrent het boek waarvoor het
tot omslag diende. In de rechter marge van de verso-kant staat ter halver
hoogte nog duidelijk de rugtitel „Johannes Matthesius / De vita, doctrina
et morte / ...... Lutheri" 2 . Het blad draagt nu de signatuur Cod. germ.
198. Acht jaar later kreeg het Germanische Nationalmuseum Nurnberg
zijn fragment (22.218) van Medizinalrat dr. Holder.
Rand de eeuwwisseling dook don in de Landesbibliothek te Kassel
een volgende fragment op (4° Ms. poet. et roman. 29), dat vrij long
ongeldentificeerd bleef. Het werd later uitgegeven samen met het jongste
blad uit de reeks, dat in de Staatsbibliothek Preaischer Kulturbesitz
te Berlijn bewaard wordt (Ms. germ. fol. 1385). Het laatste fragment
werd omstreeks 1907 door Zollrat Erhardt uit Zwickau bij een Dresdner
antiquair gekocht 3.
Het middelpunt van al die vondsten leek mij in de buurt van
Stuttgart; Tubingen te liggen en daarom ging ik daar op zoek naar
verdere sporen van het Lorreinen-handschrift. En inderdaad kwamen
daarbij vier nieuwe, erg gehavende fragmentjes te voorschijn, die onmiskenbaar tot hetzelfde handschrift behoord hebben. Bibliotheksrat dr.
G. Brinkhus had ze reeds in 1975 in de TUbingse universiteitsbibliotheek
gevonden en als zodanig geldentificeerd. Ze zaten in een omslag in de
map Mc 360 IX, waarin makulatuurfragmenten bewaard worden. De
omslag zelf draagt het opschrift „Niederl. poet. Bruchstake abgelOst
2 Achter de Latijnse titel verbergt zich naar alle waarschijnlijkheid een van de 15 kwartouitgaven van de blijkbaar zeer populaire Historien Von des Ehrwirdigen in Gott Seligen
thewren Manns Gottes, Doctoris Martini Luthers, anfang, lehr, leben und sterben, die
tussen 1566 en 1663 in Niirnberg verschenen. Een Latijnse versie is niet bekend G. LOESCHE :
Johannes Mathesius. Ein Lebens- und Sittenbild aus der Reformationszeit, Gotha, 1895,
IT.. 411-416 en H. WOLF : Beitriige zur Mathesius-Bibliografie, in Bohemia 5 (1964),
100-101).
p. 44.
3 C. BORCHLING,
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von Bebenhauser Communicantenregister" 4 . Al was het registertje zelf
alweer onvindbaar, eindelijk hadden we een wegwijzer voor een doelgericht onderzoek.
Het stemmige voormalige cistercienzerklooster Bebenhausen met zijn
voor de orde karakteristiek gotisch kerkje ligt een viertal kilometer ten
noorden van Tubingen in richting Stuttgart. Het werd in 1187 gesticht
en omstreeks 1535 gereformeerd. Bijna een eeuw long deed het toen
dienst als „Kirchenamt" en „Seminarium" of evangelische kloosterschool.
Tijdens een kart intermezzo van 1629 tot 1648 kwam het tijdelijk weer
in katholieke handen, maar daarna vervulde het weer zijn vorige functie
tot in het begin van de negentiende eeuw. Na de secularisatie van 1807
werd het achtereenvolgens gebruikt als koninklijk jachtslot, „Forstamt",
HOlderlinarchief en museum voor middeleeuwse kunst 5.
De oorspronkelijk vermoedelijk rijke kloosterbibliotheek heeft in de
loop der tijd veel geleden. Reeds tijdens de Boerenopstand van 1625
beschadigd °, werd ze later naar alle waarschijnlijkheid volledig leeggehaald. In jongere tijd heeft men slechts een twintigtal boeken teruggevonden, die vermoedelijk uit Bebenhausen stammen. Ze zijn moeilijk
te herkennen omdat ze geen specifiek eigendomskenmerk dragen. Niettemin werden in de Wurttembergische Landesbibliothek te Stuttgart enkele
drukken van voor 1530 en een enkel handschrift met relatieve zekerheid
geidentificeerd. In hun banden zit weliswaar makulatuur, maar niets dat
verband houdt met het Lorreinen-handschrift'.
Een spoor van de latere Bebenhauser bibliotheek is te vinden in
2 catalogen uit 1763, resp. 1792 8 , waarvan de ca. 250 titels bijna allemaal
uit de zeventiende en de achttiende eeuw stammen. Nauwelijks 4 werken
dateren van voor 1650. Bovendien stemt het signaturensysteem niet
overeen met de notitie „nro . • . 6 Fol . - . 7 " die op de Greifswaldse
fragmenten voorkomt. De beide catalogen bevatten don ook geen aanduidingen omtrent de negentien GieBense bladen van het Lorreinenhandschrift, noch omtrent het Lutherleven van Mathesius, al was dit
laatste een standaardwerk dat in geen enkele gereformeerde bibliotheek
uit de zestiende eeuw ontbrak. Moeten we daaruit afleiden dat de nieuwe
4 Te oordelen naar depostzegel op de omslag werden de fragmenten tijdens de eerste
twee decennia van de twintigste eeuw uit de boekband losgemaakt.
5 Over het klooster Bebenhausen, zie o.a. H. HELL : Cistercienserabtei Bebenhausen,
Munchen 1950 en E. PAULUS : Die Cistercienser-Abtei Bebenhausen, 1886.
6 Naar een mondelinge mededeling van prof. dr. J. Sydow van bet Stadtarchiv Tiibingen,
die een nog ongepubliceerde geschiedenis van het klooster samenstelde. Voor een aantal
belangrijke informaties ben ik hem bijzondere dank verschuldigd.
7 Schrifte lijke inlichting van dr. W. Irtenkauf en dr. Amelung uit de Wiirttembergihe
sc
Landesbibliothek.
8 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, A 474, 30a.
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bibliotheek van na 1550 intussen alweer (tijdens de dertigjarige oorlog ?) geplunderd of naar een andere plaats overgebracht was ?
Na de secularisatie werden de boeken uit alle kerkelijke instellingen
in Wurttemberg weggehaald, gedeeltelijk gecentraliseerd en later weer
over verscheidene oude en nieuwe bibliotheken verdeeld 9 . De banden
die oninteressant of dubbel waren werden meestal op openbare veilingen
verkocht . Te oordelen naar de brede spreiding van onze Lorreinenfragmenten, is de bibliotheek waar zij vandaan komen dezelfde weg
opgegaan. Potentièle erfgenamen van Bebenhausen zijn o.a. de bibliotheken van het katholieke Wilhelmstift en het Evangelische Stift te
Tubingen 1 °, maar bij een grondig onderzoek dat ik er mocht doorvoeren,
bleek ook daar niets te vinden.
Ook het archief van het klooster heeft een zeer bewogen geschiedenis
achter de rug, waarin zelfs pans Clemens IV een rol heeft gespeeld 11.
Het grootste deel ervan, samen met de meeste stukken van het latere
„Kirchenamt" liggen nu in het Hauptstaatsarchiv te Stuttgart. Bij het
doorzoeken van die tientallen meters archivalièn uit Bebenhausen vond
ik verscheidene in Latijnse, vooral liturgische handschriften gebonden
folianten, maar alweer Been spoor van de Lorreinen. Het viel wel op
dat de Amstbficher en Geistliche Rechnungen uit de gereformeerde
periode slechts tot omstreeks het midden van de zeventiende eeuw terugreiken, terwijl voor ons probleem vooral het laatste gedeelte van de
zestiende en het begin van de zeventiende eeuw in aanmerking komen.
Van voor de reformatie bezit het Hauptstaatsarchiv in hoofdzaak de veel
oudere oorkonden van het cisterciènzerklooster, die echter tussen 1555
en 1627 naar Stuttgart waren overgebracht 12 en die voor ons bijgevolg
niet interessant waren. Ze steken overigens allemaal in moderne omslagen.
De laatste groep documenten uit Bebenhausen is het kerkarchief, dat
sedert een paar honderd jaar vanuit de parochie Lustnau/Taingen
9 Over de bewogen geschiedenis van de WUrttembergse bibliotheken, zie o.a. K.

LOFFLER :

Geschichte der Wfirttembergischen Landesbibliothek. L. Beiheft zum Zentralblatt ffir Bibliovers
thekswesen, Leipzig, 1923 en W. IRTENKAUF : Die Ellwanger Zentral- and Uniitiitsbibliothek 1803-1818, in Elwangen 764-1964. Beitriige und Untersuchungen zur ZwOlfhundertjahrfeier, Ellwangen/Jagst, 1964, I, p. 583-605.

10 Het Wilhelmstift te Tubingen kreeg een groot aantal werken uit de Ellwanger Zentralbibliothek, waar de bibliotheken van kleinere kloostersgecentraIiseerd waren (IRTENKAUF,
p. 604-605). De kloosterschool Bebenhausen was aan het Evangelische Stift ondergeschikt.
11 Een uitvoerig overzicht van de geschiedenis van het archief is te vinden bij B. OTTNAD :
Das Schicksal des Bebenhãuser Klosterarchivs. Ein Beitrag zur Wfirttembergischen Archivgeschichte, in Neue Beitriige zur sfidwestdeutschen Landesgeschichte. Festschrift ffir M.
Miller, Stuttgart, 1962, p. 223-236.
p. 223-224.
12 OTTNAD,

100

beheerd wordt. Een archiefinventaris uit 1914 13 geeft als oudste document uit Bebenhausen een register van „Konfirmanden", overlijdens en
huwelijken aan, dat in 1776 begint en bijna 100 jaar in gebruik bleef.
Bij het kleine aantal inwoners van Bebenhausen is het niet uitgesloten
dat het bewuste Communicantenregister hieraan onmiddellijk voorafging
en tot in het midden van de zeventiende eeuw terugreikte, maar bewijzen
hebben we daarvoor niet.
Leggen we de hele puzzel samen, dan lijken twee hypothesen mogelijk. Ten eerste is het geenszins uitgesloten dat het handschrift van de
Roman der Lorreinen inderdaad ooit in de kloosterbibliotheek van
Bebenhausen is geweest, denken we maar het Comburgse handschrift.
Contacten met de Nederlanden heeft het klooster, in tegenstelling tot
de Comburg, echter niet gehad. Tenzij de roman in een codex samengebonden was met een andere tekst, die voor de cistercienzerorde enig
belang had, is er geen aanwijsbare reden, hoe en waarom het er gekomen
zou zijn. Daarom lijkt me de hypothese dat Bebenhausen ooit een deel
van ons handschrift in zijn bezit heeft gehad waarschijnlijker. Moet
het aan het toeval toegeschreven worden dat alle fragmenten uit een
geheel van ongeveer 120 bladen, d.i. 10 sexternen afkomstig zijn ? De
nieuwe Tubingse fragmenten bevestigen trouwens deze regel. Misschien
heeft de pas opgerichte bibliotheek van Bebenhausen op het einde van
de zestiende eeuw een stapeltje makulatuur aangekocht met het doel haar
boeken en archiefstukken ermee te laten inbinden. Bij de aankoop zal
men wel een preciese voorstelling gehad hebben van de benodigde
hoeveelheid perkament en nadat de binder de bladen blijkbaar in omgekeerde volgorde verbruikt had, bleven er nog 19 over, die zorgvuldig
opgeborgen werden.
Het is niet mogelijk de verdere avonturen van het handschrift precies
te vervolgen, maar vast staat, dat de 19 GieBense bladen reeds in 1763
niet meer in de bibliotheek waren en zich in 1800 tussen de circa 900
veelal ongebonden handschriften bevonden, die Renatus Carl Freiherr
von Senckenberg (1751-1800) aan de Giefiense universiteitsbibliotheek
legateerde. Hoe hij er aan gekomen was, is niet duidelijk, maar verbindingen naar Wurttemberg heeft hij wel gehad. Zo stamt zijn moeder
Sophie Elisabeth von Palm uit Schwaben, en tijdens haar verblijf aldaar
werd ze er geregeld door haar zoon bezocht 14 . Dat Senckenberg ook wel
13 Die Pfarr- und Gemeinderegistratur des Oberamts Tubingen, bearbeitet von M.

Stuttgart 1914 (Wiiirttembergische Archivinventare 11), p. 105.
14 Autobiografie von R. C. von Senckenberg in F. W. STRIEDER : Grundlage zu einer

DUNCKER,

Hessischen Gelehrten und Schriftsteller Geschichte seit der Reformation bis auf gegenwiirtigen Zeiten, Kassel, 1804, XIV, p. 226 en 244.
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eens handschriften uit kloosters in de buurt „leende" en niet teruggaf,
werd reeds in zijn tijd betreurd 15 . Er bestond zelfs een verbinding met
J. J. Oberlin, bij wie hij in 1771-72 in het kader van zijn juristische
worming „Alterthiimer" studeerde ".
Senckenberg zelf heeft zich waarschijnlijk niet nader met de Lorreinenfragmenten bezig gehouden. Hij nam ze ook niet op in de eigenhandig
geschreven kataloog van zijn handschriften ". Ze lagen ongebonden
tussen die 15.000 werken die in 1835 uit zijn huffs naar de gebouwen
van de universiteitsbibliotheek werden overgebracht. Pas in het Verzeichnis der Handschriften der ehemals von Senckenbergschen Bibliothek.
Auf genommen im Oktober und November 1837 durch D. Credner"
worden ze voor het eerst vermeld. Onder nummer B.S. 497 staan ze
beschreven als „Fragment eines altdeutschen Gedichtes. 19 Matter in
GroB-Filio. Auf jeder Seite drey kol. Perg." Dezelfde Credner liet ze
ook in de huidige kartonnen band inbinden, waarbij de twee katernen
in de omgekeerde volgorde kwamen te liggen. Dank zij de gedrukte
kataloog der Gief3ense handschriften uit 1840 van de hand van J. V.
Adrian werd het handschrift dan in Nederland bekend, waarna W. J. A.
Jonckbloet in 1844 de eerste tekstuitgave bezorgde.
Hoe Oberlin, Conz en Grater aan hun fragmenten gekomen zijn
weten we evenmin, maar Conz is in ieder geval als leerling in Bebenhausen geweest ". Oberlin van zijn kant was vanaf 1763 custos van de
„Akademische Bibliothek" in Straatsburg en, mocht hij het fragment
niet uit een van de bandjes uit die verzameling gehaald hebben, dan kan
hij het nog steeds verworven hebben tijdens een van zijn reizen in het
Zwarte Woud tussen 1771 en 1776 20 . Grater tenslotte studeerde en
promoveerde voor 1789 te Tubingen en was daarmee ook erg dicht bij
de bron van deze fragmenten ". De latere verspreiding van de fragmenten
zal waarschijnlijk door de vermelde doublettenveilingen te verklaren zijn.
We sluiten dus niet uit dat hier of daar nog een verder fragment op
ontdekking ligt te wachten, maar de systematische weg loopt hier toch
dood.
15 K. LOFFLER : Die Handschriften des Klosters Weingarten. XLI. Beiheft zum Zentralblast fiir Bibliothekswesen, Leipzig, 1912, p. 20 en 146.

16 F. W. STRIEDER, t.a.p., p. 237.
17 GieBen, Universitatsbibliothek, Handschrift 28 c I & II.
18 GieBen, Universitatsbibliothek, Handschrift 28 ca 1/2 fol.
19 Allgemeine Deutsche Biographie. Auf Veranlassung and mit Untersatzung seiner

Majestiit des Känigs von Bayern Maximilian II. Herausgegeben durch die Historische
Commission bei der Käniglichen Akademie der Wissenschaften, 1876. (Neudruck, Berlin

1968), IV,
p. 457.
20 Ibidem, XXIV,
p. 96-97.
21 Ibidem, IX,
p. 599.
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Nu terug naar de vier fragmenten uit de Tiibingse universiteitsbibliotheek die de signatuur Me IV,5 hebben gekregen Ze vormen samen de
linker- en rechterstrook van een blad, waarbij in het midden een reep
van ongeveer 25 mm ontbreekt. De breedte is overal 110 a 112 mm, de
bovenste helften zijn 190, de onderste 149 resp. 144 mm hoog. Waarom
ze middendoor gesneden werden is niet duidelijk, maar ze passen zo
precies op elkaar, dat de doorgeknipte regel steeds reconstrueerbaar is.
Het boekje waarvoor ze tot omslag hebben gediend, moet ongeveer
90 mm breed en 302 mm hoog geweest zijn, een formaat dat bij dat
snort registertjes wel meer voorkomt.
Merkwaardig is echter de manier waarop ze bewerkt werden. In
plaats van de voor de hand liggende methode, het blad dubbel te vouwen,
het boekje met de rug in de vouw te leggen en de randen om te plooien,
heeft de boekbinder links en rechts twee even brede repen van zijn blad
geknipt en ze voor- en achteraan op het boekje geplakt. De middenstrook ging daarbij verloren. Het procede is vergelijkbaar met de techniek die bij de Stuttgartse bladen is toegepast : een diploma wordt
middendoor gesneden en beide bladen in omgekeerde volgorde tegen
voor- en achterkant van het boek geplakt. Bij het Niirnbergse fragment
werd zelfs een strook afgeknipt en achteraf heel zorgvuldig op zijn
originele plaats teruggekleefd. De insnijding van de hoeken is hier
overigens weer identiek met die bij de andere fragmenten, zodat met
grate waarschijnlijkheid dezelfde boekbinder aan het werk is geweest.
Op de hoeken en langs de vouwen van het perkament zijn aanzienlijke
gaten en scheuren ontstaan die tekstverlies tot gevolg hadden. De ergste
schade werd echter door de lijm veroorzaakt, die bijna de volledige
recto-kant zelfs onder de kwartslamp tot op enkele onsamenhangende
letters na onleesbaar maakte. De achterkant bleef relatief goed zichtbaar.
De nieuwe fragmenten omvatten in totaal 120 goed bewaarde en
240 beschadigde verzen. Wort de inhoud betreft passen ze tussen het
dubbele blad uit Greifswald. De boden Roelant, Reinaut en Wernier
die door Karel naar Robbrecht gestuurd waren, zijn ter plaatse aangekomen en hebben hun verhaal gedaan. Robbrecht veinst onwetendheid
en wil onmiddellijk naar Karel toe om Rigaudijn aan te klagen. VOOr
zijn vertrek laat hij echter de Brie boden in een toren opsluiten.
Tot slot laat ik een zo getrouw mogelijk afschrift van het handschrift
volgen. De slechte toestand van de fragmenten maakte een frequent gebruik van diakritische tekens noodzakelijk.
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Letters tussen haakjes zijn in het handschrift zeer onduidelijk.
( – ) duidt een onleesbaar vers of versdeel aan.
) a betekent dat het versdeel vOOr a afgesneden is.
a ( betekent dat het versdeel volgend op a afgesneden is.
Afkortingen zijn door cursivering zichtbaar gemaakt en de paragraaftekens werden in de marge yex5r de versregel overgenomen.
.ro a

—
(E) (
—
Ende (
Dae(
—
Die h(
5 Ou(e)r (
—
Hae(
Robbrecht (
—
Waer (
§ Sae(
—
10 Van (
)
_
Ende (
Ons (gee)ft ons (
_
Om (

)
)

Dat (
_
15 Hem (
Dat (
—
Den (
—
Daer (
Ende (
—
20 Die (
Dae(
Van (
Om (
D(
25 R(
—
N(
Waer ( — ) gi ( — )
)
—
Ve(rsta) (
)
—
Entie (
)
—
30 Ende e(
)
—
Hi en (
)
—
Ende (
)
—
Ende si (
—
)
Dat (
(brecht die graue van mei)laen
5
R th
All ( — ) den heren saen

3
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Twaren heren dat verstaet
—
Dat (
) he be ( —
Al es dat sake dat ic lage
40 Marg(
—
) die alle dage
Minege( — ) waer hi ( —
Entie ( — ) menegen ( —
Heeft ( — )ien sint ( —
Ende ( — ) ic .m. ( — )en
45
Ende so ( — ) verdiende ( —
Dat hi starf die ba( — )
)
—
Dien (
)
—
Alse (
—
Op (
—
50 Jc (
Te (
—
)
Lie( — )n he( —
Dat (

)

)

—
Me(
55 En(de) (
—
En(
—
)
Ving(
—
)
Ende h(
—
)
Dies (
—
)
60 Maer in ( —
)
Hi dede ( — ) (
Ende woude mi (
Jc sat doe op (
Dat meritgaf (
65
Die spise die hi (
Te gyronuile (
Daer ic tote hem (
Maer die herautgelo(
Verwoede harde (
70 Ende daer na staref(
§ Mine mesinede (
Vingen den co(
Die liede dat he(
Hiet ende do( — )de (h) (
Dit hie(—)en (mine) (
75
Ende versloegens(
Dat mi was(
Maer dat weet w(
Dat eer ict w(
105

80 Daer om moetict (
Die torch beset(
( — )eef wo(
Ende ontboet hi (
(Weenier van grauen) (
(Ochte die) vo(
85
Want ( — )
)te(
—
(—)e (
Daer na w( — )e (
(
)(
90 Ende woude (—)en (
(D)ie gra( — ) (
(
)(
(
)(
(
)(
95 Ende doe ( — )
Doe quam ( — ) (
Die mordenare R(
Dat gode geclae(
Ende sloech ( — ) (
100 H ie

( — )
Ende altemale (
— ) (
H ie (
Die m( — )
Ende (wernier) (
105 § (—)idder ( — ) (
)C
—
W(
(

r° c
106

—

) (

E(
—
)(
D(
—
)C
110 Ende hoet ( — )
( — ) ie ( — ) (
( — ) ic sen(
Al hadde (
( — ) orlog(
( — ) ouer b(
115
Van hoer doet(
An die keyser (
Doe waren weder sij(
Dat hijt gerne do(
120 Daer na quam hi(
Van rebla daer hi (
)
Dus ic terechte was droeuege(

Al ( – ) alles ( – ) oem (
Noch dash ( – ) hi Rigau(
125 Tote (
–
)
En hadde ( –
)
–
En (
)
–
Daer (
)
M( – ) so voersage ( – )
130 Me( – ) to ( –)
§ Gi heren (
)
Dat ( – )s ge( – )
Was ic (
)
Ende (
)
135 Da( – )med( – )
Dat (
)
Ende ( –
)
Daer (
–
)
)
D(
–
)
140 M(
–
)
(
Daerna so ( – )
)
Dat (
–
–
)
(
–
)
145
E(
–
)
(
D(
)
–

)

Rest van de kolom onleesbaar behalve de regels 158 en 159
Hoe dat hijt mochte geuaen
Ende hadde hi verranesse gedaen.

Op regel 174-5 staat een lombarde 'AI'
v° a

Sander dat icken hierbelegen
Houden daer ic engere we en
Aue en ne lude no stille
Jc en hebbe van hem mines wine
185
Jc ligge hier al mijn leuen lanc
Jn wennene ane sinen danc
Van hier en can hi niet ontflien
Jc doere omme so nouwe spien
Anders gi heren dat verstaet
190 En dragic te Ritsarde geen quaet
Want haddic hier Rigaudine
Jc toe
hier of entie mine
g
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§ Doe seide diegraue roelant
So ligdi om niet in dit an
195
Ende quist sere v assaut
Want weet wale dat rigaut
Nu te male es sekerlike
Bi karlen in vrankerike
Ende was eer wiquamen hier
200 Dat wisten wel vboden fier
Gubelijn entie andre mede
Die hi bi orliens der stede
Ontmoete dies wondert mi
Twi het vgeseit niet si
205 Robbrecht seide es di waer
So willic met v varen daer
Ende wille den keyser ouer hem clagen
Dat hi mi van minen ma en
Bi sire ondaet dus heeftgeroeft
210
Reinaut seide diesgeloeft
Heeft dusgedaen Rigaudijn
So sijn som die scouden sijn
§ Doe andworde her wernier
Dat segic vor v alien hier
215
Dat hijs niet en mochte algader
Sint hi verloes sinen vader
Ende sinen broeder alsic wale
Verstaen hebbe an Robbrechts tale
Maer sint hi louede ende woude
220 Dat hijs (bi) karlen bliuen soude
Ende ( — ) mesdede iet
Dies was hi sculdech te doene niet
Daer heefti meest in mesdaen
Doe seide Robbrecht van meilaen
225 Jc wille met v ten keyser varen
Hi sal mi ho is wel te waren
Een hardegoet rechtere sijn
Ouer den valscen rigaudijn
So velegetrouic d( — )oninc
230 Al seide Robbrecht dese dinc
Hi hadde els in sijn gedachte
Want garine ende sin geslachte
Dinct hi daer te verslane
Op dat hijs quame to (pointe) ane
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2 35 Aldus so sciet

daer die raet
Ende Robbrecht dat verstaet
Dede op breken ende laden
Ende voer te bordeas waert met staden
Entie heren alle drie
240 Nv hart dat v lieuegescie
) al sonder spel
) .iij. heren wel
)i hem doen verstaen
)erte haddebeuaen
245
)e dedi die heren
)t wel grater eren
)rden vasten toren
)hen niegerincs voren
)pen met staden
250 )en niet sijn verraden
)oe al waest (sca)de
) alle to rade
)n wat hie doen soude
)yser varen woude
255
)dworde saen
)hets welgedaen
)dit grote here
)en sonder were
)weet vor waer
260
)ser alle daer
)segemeinlike
)den keyserrike
) (n) harde saen
)bbrecht van meilaen
265
) met derre scaren
) toegeuaren
) eiscengarijn
)e hier sijn
)m verstaen doen
270
)ubelin die baroen
)geuen raet
)et sal wesen quaet
)nu sijn uwe gaste
)harde vaste
275
)en starken corde
)hier (borde)
)engene poet
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V'0 C

110

)ant een here groet
) daer herbergen laten
)e mirer straten
280
)e heren mede
)arijs in die stede
)n lieticse varen
) die dine bewaren
)en niet souden
285
)e wi deren wouden
)ste in den casteel
) hem haren willegeel
) ende drinkene mede
)1men daer ter stede
290
)euen sekerlike
) in vrankerike
) tote daer comen
)n wil1egenomen
295
)daer in den lande
) doet viande
)eide es dit v raet
)in seide twaren iaet
)oech di maer Rigaudine
300
)ringarine
So waer uwe pine ( — )ale
Nochtan vergouden altem (ale)
Robbrecht seide so willict doen
Don
e
dede sluten die ba(roe)n
305
Den torne daer die heren in la en
Smargens alst begonste (d)agen
Stont op robbrecht haestelike
Ende sine lied e gemeinlik(e)
Ende to en met scoender vart
3
10
All to vrankerike wart
Deu wat wasser menege baniere
Ende menech pinnoceel die(r)e
Ende menech ors scone ende st(a)rc
Dat wert was meneger marc
315 Men sach noit dat waenic twaren
Eengroeter heer so scone varen
Alse bier die graue Robbrecht dede
Ende alse hi let
e
dor ene stede
Ende men vragede waer hi woude

320 Seidi dat higerne sonde
Teparijs ocht daer omtrent
Daer die keyser hilt parlement
Want die keyser woude orlogen
Diesquam hi hem also vermogen
325 Te hulpen met sinen geslachte
Dat altoes was van machte
§ Doe seiden die liede daer si leden
Dat dit eerlike ware gereden
Eengraue to h(e)lpen sinen here
330 Hi maechs hem to rechte danken sere
Bi dusgedanen buselorden
Ende met selken valscen warden
Eshi (leden dor dat) lant
(So dat hem) ( — ) en vant
Die here verseide wech ocht strate
335
Ende leetbi selken barate
So dats die coninc niet vernam
(Dat) hi alsogevaren quam
K arel (die keyser van) vrankerike
340
Woude (op enen) meidach sekerlike
Sijn hof houden te sent denijs
Daer so quamen des sijt wijs
Die loreine dat weet wale
Alse die wouden horen die tale
345 Van den (boden) geloeft mi das
Die comen souden van bordeas
Die harde vaste besloten la(g)en
Dat si (—)oet ( — ) verdrage(n)
Ende ( — ) mede
350 Omme den heren (c)orten d(ed)e
( — )gedaen
) seiden si saen
—
(
Dat dit die valschste liede waren
Die si noit sagen twaren
355 Doe ( — )in tro(u)wen
Willen ( — ) so vele r(o)uwen
Si selen d(u)chtic vor alle (d)inc
( — ) doden den coninc
Roelant seide twaren mi es leet
360 Datgarijn niet en we(et)

Marburg/Lahn, maart 1977

A. BERTELOOT
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MARTINUS NI JHOFF
DE DICHTER VAN DE MODERNE HYBRIS
TUSSEN TWEE WERELDOORLOGEN

Wie onder ons in het begin van de 20ste eeuw, zoals sours figuurlijk
verluidt het levenslicht aanschouwde, daarbij de twee wereldoorlogen
1914-18 en 1940-45 heeft gekend en, bij Leven en welzijn, een terugblik
vermag te werpen op de tussentijd tussen de eerste en de tweede wereldoorlog met alle verwikkelingen vandien, – de Fransen zijn de tijd,
historisch, „Fentre-deux-guerres" gaan noemen, de Duitsers „die Zwischenkriegszeit", de Engelsen „the Inter-War Period", – hij heeft, alle
proporties in acht genomen, als Martinus Nijhoff (1894-1953), individueel en sociaal, moreel, religious, filosofisch, d.i. cultuurhistorisch in
geest en gemoed die tweespalt, innerlijke verdeeldheid, existentiele
gespletenheid of hybris gekend van een, op zijn minst, hybridisch
tijdperk.
Nu kan men als bedenking aanvoeren dat wellicht alle cultuurtijdperken, als historische overgangstijdperken, dergelijk hybridisch kenmerk
hebben vertoond, althans op een of andere wijze een zeker onbehagen
hebben gewekt, dit als gevolg van een zeker gebrek aan aanpassing,
of een zekere behoefte aan weerstand. Van Welke gezichtshoek uit ook
beschouwd, zulks geldt veelal voor de schijnbaar minst problematische
toe. Om slechts enkele voorbeelden te noemen : het ordelijk Classicisme,
ondermijnd door (pre)romantische onderstromingen ; de redelijke Verlichting, doorstroomd met sentimentalistische gevoelsuitingen ; het
positivistisch Naturalisme, dat alleen maar theoretisch wetenschappelijke,
experimentalistische doeleinden heeft kunnen nastreven, omdat het praktisch samen met perceptie, observatie en experiment, ook hartstocht,
natuurbeleving, sfeerschepping, tot zelfs poezie op zijn wog heeft toegelaten ; wat H. Bergson, reeds in 1889, nauwelijks negen jaar na Le
Roman experimental (1880) van E. Zola, in L'Essai sur les donnees
immediates de la conscience (1889), „intuition", „elan vital", „duree",
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„evolution creatrice” zal noemen. Er hoeft nauwelijks nog gewezen op
de grootkapitalistische, bourgeoise Belle Epoque, waarin het alles gesmeerd leek te gaan, maar die tot in de diepste gronden van het bewustzijn verkankerd was door wat decadentie, fin de siecle, morbiditeit, het
psychopathologisch syndroom 1900 heet te zijn, en waaruit dan weer,
om de weeromstuit, vormen van zgn. neo-classicisme zijn voortgekomen.
Hoe in de loop van de 19de eeuw dergelijke onderstromingen ook tot
bovenstromingen zijn geworden, deze bovenstromingen opnieuw tot
onderstromingen om weer de weg vrij te laten tot nieuwe, hoewel
anders gestructureerde onderstromingen, – de cultuurgeschiedenis ontwikkelt zich progressief, zeker niet liniair, misschien alternerend, twee
stappen voorwaarts, een stop achterwaarts, sours ook cyclisch, in het
beste geval voortgolvend, undulerend, volgens een of andere undulatietheorie met betrekking tot het verschijnsel van de voortplanting van het
Licht, het geluid, de beweging van het water, de nucleaire atoomenergie,
– het cultuurtijdperk tussen de twee wereldoorlogen, de „tussenoorlogstijd", precies omdat hij een „tussentijd" was, geactiveerd door een versnelde ontwikkeling van maatschappij, economie, politieke en militaire
machtsverhoudingen op een planetaire school, niet het minst van het
individueel en collectief bewustzijn, doorgrond door, althans intentioneel, exacte wetenschappen als de dieptepsychologie, de psychoanalyse,
het historisch-materialistisch onderzoek, blijkt als cultuurverschijnsel op
pertinentere wijze crisisverschijnselen te vertonen dan dat het geval was
tot ongeveer 1914, het begin van de eerste wereldoorlog. Nu zegt een
datum, of een half of heel decennium, cultuurhistorisch, het spreekt
vanzelf niets, of niet zo heel veel. Dit is zo waar dat er, als in dit geval,
veelal aarzeling bestaat om te weten of het kritiek crisismoment, „the
stress", – in de onderstelling, dat die er geweest is, – in het verlengde
van de culturele ontwikkeling van de 19de eeuw, of rond 1900, of 1914,
of 1918, of misschien 1930 dient te warden verlegd, dus midden in de
tussentijd tussen 1918 en 1940, het begin van de tweede wereldoorlog.
Deze visie op het probleem, – het is die van Martinus Nijhoff, enigszins gelijklopend met die van J. Huizinga in zijn essay In de Schaduwen
van Morgen (1935), – is nog onlangs terecht onderstreept door Willy
Spillebeen in De Geboorte van het Stenen Kindje, Thematische analyse
van het scheppend werk van Martinus Nijhoff 1 . Dit om de ontwikkeling
van diens schrijverschap aan te tonen van individualisme naar collectivisme, vanaf Nieuwe Gedichten (1934), met daarin Awater (1934),
1 Nijmegen, Uitgeverij B. Gottmer - Brugge, Uitgeverij Orion, Paperback Orions Literair
Atelier, 1977, 333 blzn., ing., 400 F.
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over de Enschedese voordracht Over eigen Werk (1935, waarin sprake
van In de Schaduwen van Morgen van J. Huizinga, de cyclus sonnetten Voor Dag en Dauw (1936), in een Open Brief opgedragen aan
J. Huizinga, tot en met Het Uur U (1937), voor Nijhoff het uur van
de verandering, de ommekeer, de bekering, de loutering, volgens
Spillebeen eveneens terug to vinden in het slothoofdstuk Katharsis van
het essay van Huizinga, waar hij pleit voor een wijziging van de
„geestelijke habitus" van de mens tussen de twee wereldoorlogen, en
de „erkenning of terugvinding van eeuwige (lees : niet-dogmatische,
niet-christelijke of niet-historisch-materialistische, vrij-humanistisch collectivistische) waarden, die buiten den stroom van ontwikkeling en
verandering staan". Ongetwijfeld doelde Huizinga bier, – en met hem
Nijhoff, – op een worm van, trouwens utopisch, universalisme van man
tot man, ten slotte toch wortelend in de christelijke liefdesleer.
Hoe dan ook, in zijn Enschedese voordracht Over eigen'Werk uit 1935,
over de generatie handelend van Henriètte Roland Holst (1869-1952),
P. C. Boutens (1870-1943) en Karel van de Woestijne (1878-1929),
volgend op die van de Hollandse Tachtigers, heeft Martinus Nijhoff
het over „heel duidelijk de tijd van de laatste eeuwsovergang". Hij
bedoelt hiermee dat er, voor „de laatste eeuwsovergang", op zijn minst
„de eerste eeuwsovergang" is geweest, en schuift derhalve hiermee wat
hij de generatie van de „bezinning", de „fin-de-sieclestemming", de
„klacht, wij leven niet, wij leven verkeerd" noemt, „of leven bedoeld
is als het ondergaan ever bovenaardse verrukking of van een zintijglijke
gewaarwording", zo ver mogelijk vooruit tot in de tussentijd tussen
de twee wereldoorlogen. Inderdaad, de eerste van genoemd drietal, die
van het literair toneel verdwijnt, is de symbolistische dualist Karel
van de Woestijne, overladen in 1929, en van wie Het Berg-Meer in 1928
verschijnt, net hetzelfde jaar als, ook in 1928, de expressionistische
monist Paul van Ostaijen van het literair toneel verdwijnt. Aan beide
zijden, die van het traditionalisme, terugwijzend naar de hybridische
19de eeuw, die van de modernistische avant-garde, vooruitwijzend naar
de even hybridische 20ste eeuw, maar die in de tussentijd tussen de twee
wereldoorlogen naar zuiverheid, vastheid, volgens Huizinga een „nieuwe
geboorte", volgens Nijhoff een „levend mens", een „reisgenoot" in
Awater, een „man", „de man", „de vreemdeling" in Het Uur U uitziet,
een volslagen leegte, was er niet in het verlengde van De Beweging
van Albert Verwey, in het verlengde van Vlaanderen van August
Vermeylen, precies in die tussentijd, het apport van het neo-classicistisch
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modernisme geweest. Ik noem slechts twee voorbeelden : P. C. Bloem
in het Noorden, J. van Nijlen in het Zuiden. Ik herinner me persoonlijk,
precies uit die tussentijd, toen ik in 1927-1929 een figuur te kiezen
had voor mijn doctorale dissertatie, al dat hoofdbrekens dat me voor
de keuze plaatste tussen Henriette Roland Hoist, de religieuze collectiviste, Karel van de Woestijne, de religieuze individualist, Paul van
Ostaijen, de monomaan van de „poesie pure", en van wie men de
verdere ontwikkeling niet kon voorzien dan in een vorm van vrijmaking
van de „poesie pure". Henriette Roland Hoist was niet meer vrij ; Luc
Indestege had pas in Vlaamse Arbeid, XXII, 1927, zijn dissertatie,
Henriette Roland Ho1st's Ontwikkelingsgang, op het getouw, in 1928
gevolgd door : Het dramatisch en biographisch Werk van Henriette
Roland Holst, en Henriette Roland Holst, De Werken der laatste Jaren.
Bleven over : Karel van de Woestijne en Paul van Ostaijen, beiden nog
in Leven. Ik heb dan voor het traditionalisme geopteerd, de avant-garde
aan een volgende generatie overlatend, misschien tegen mijn zin in ; wat
het neo-classicistisch modernisme betreft, dit zette zijn ontwikkeling op
de achtergrond van de tegenstelling traditionalisme-avant-garde rustig,
gestadig, als het ware onopgemerkt, maar zeker voort. Het is pas
achteraf, dat men het wetenschappelijk is gaan ontdekken, en wel omdat
het ook weer historie was geworden.
Dat bewuste historic in bewuste tussentijd in een driedubbele richting
werkelijk „historie" aan het worden was, bewijst opnieuw Martinus
Nijhoff, – de crisisdichter tussen „oude" en „nieuwe orde", – als hij,
zowat twintig jaar later in 1949, in een bespreking van V. E. van
Vriesland, Drievoudig Verweer (1949) een terugblik werpt op de jaren
dertig, en hierbij constateert : „Een zeer vertraagd fin de siecle was
oorzaak dat deze eeuw (de 19e eeuw) niet voor omtstreeks 1930 definitief in de twintigste eeuw °verging. Eerst in het midden van de tweede
wereldoorlog werden de grondtrekken der nieuwe eeuw duidelijk. De
twintigste eeuw – zien we nu – is collectivistisch". Zoals hieruit of te
Leiden is, steeds dat vooruitschuiven in de richting van de toekomst, eerst
tot omstreeks 1930, dan tot omstreeks 1940-45, van het 19de-eeuws
individualisme, het fin de siecle en de existentiele gespletenheid of
hybris, niet enkel in het werk van Van Vriesland, ook van Van de
Woestijne, tot in dat van neo-classicistische modernisten als, om slechts
deze twee te noemen, Bloem en Van Nijlen toe. Het zou hierbij de
moeite waard zijn na te gaan wat van de 19de eeuw tot in het organisch
expressionisme van Van Ostaijen is blijven doorstromen.
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Uit het voorgaande blijkt voldoende, dat de geschiedenis van genoemde tussentijd, die van de moderne hybris waarvan Martinus Nijhoff
in de Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis, wellicht meer dan
zijn onmiddellijke Vlaamse tijdgenoot Paul van Ostaijen (1896-1928),
de meest typische en volledige vertegenwoordiger is, op verre na niet
op bevredigende wijze is geschreven. Om even de vergelijking tussen
beiden summier of te handelen, dit om de representativiteit en superioriteit van Nijhoff op Van Ostaijen te onderstrepen, al lijken wellicht
sommige verschijnselen op het tegendeel te wijzen. Om modernist te
zijn (ik zeg niet avant-garde modernist) had Nijhoff feitelijk het
humanitair, zeker niet het organisch expressionistisch modernisme nodig,
om het tot traditionalistische modernistische poèzie, kortom „poesie
pure" te brengen ; hij was, internationalistisch gezien, geen meeloper,
en had genoeg aan het magisch-realisme en surrealisme van de Nieuwe
Zakelijkheid om, langs begane wegen, van zijn tijd te zijn, d.i. het
„onuitbeeldbaar" wezen van „menigte en abstractie", in zijn geval
„Awater", na „Awater" een „man", „de man", „de vreemdeling" trachten uit te beelden en tot beginsel op te drijven, nl. dat in ieder mens de
gehele massa leeft, „als hij zich niet kunstmatig begrenst en in de
slavernij geraakt van zijn persoonlijkheid". Daarbij, – overtuigender dan
in het werk van Van Ostaijen, – valt er in dat van Nijhoff meer
continuiteit, progressiviteit, consistentie te ontdekken, dit als gevolg van
meer taalbezinning, vormingsvermogen, scheppende zeggingskracht, ten
slotte communicatieve verkeersgemeenschap tussen producent en consument van de literaire tekst, die bij Nijhoff, als cultuurtekst, altijd geladen
is met eeuwen Joods-Grieks-Latijns-Christelijke, derhalve Westeuropese,
bij uitbreiding Europese cultuurgeschiedenis. Er hoeft hier slechts gedacht aan het variantenmateriaal bij Nijhoff, dat als bij niemand anders,
onoverzichtelijk is, daarbij bewijst dat het complementair is, d.i. onmisbaar, om door te dringen tot het creatief genie van deze modernist,
voor wie het enige doel was het „vormend" tot „vormen", poaische
dichtvormen, meteen Europese cultuurvormen te brengen.
Het wordt derhalve tijd, dunkt me, dat men het zgn. avant-garde
modernisme van Paul van Ostaijen, trouwens samen met het zgn. fin de
siecle traditionalisme van Karel van de Woestijne, in Vlaanderen, het
zgn. modernistisch traditionalisme van Martinus Nijhoff, trouwens samen met het zgn. fin de siecle modernisme van Adriaan Roland Holst,
in Holland, met een beetje meer kritische zin gaat onderzoeken, los van
sours gangbare etiketteringen en rubriceringen in de officièle literatuuren cultuurhistorie, en wel als niet zo licht vatbare en bepaalbare tussen116

verschijnselen, in bewuste crisistijd. Zoals te onzent, al in de tijd zelf,
sommige cultuurhistorici het gediagnosticeerd hebben, al was het slechts
met sommige formuleringen van hun diagnosen, het ging hier om een
tijdperk, – zowat dertig jaar cultuurgeschiedenis, – dat, „op het breukvlak van twee eeuwen" (J. Romein), in het begin tot het in verval zijnde
„onvoltooid verleden" (Idem) zou behoren, aan het erode in de richting
van een sombere toekomst, de „schaduwen van morgen" (J. Huizinga),
de „geschonden wereld" (Idem) zou vooruitwijzen. De eerste heeft
hiervan, in zijn boek Machten van dezen Ted, Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse Internationale politiek, 1919-1932
(1932, supplementen, 1933, 1938, de sours ondoorgrondelijke, bij gebrek aan de nodige diplomatieke bronnen, raadselachtige achtergronden
trachten bloot te leggen. Het is de tijd van de geromanceerde beschavingsgeschiedenis, zo men wil beschavingsroman van J. Romains, Les
Hommes de bonne volontê (1932-1946, 27 delen), onmisbaar voor de
studie althans van de eerste helft van het tijdperk, nl. 1908-1933, en
waarop J.-P. Sartre met La Nause.e (1938) zou inschakelen. Een titel,
een symbool.
Er zou over dit overgangstijdperk tussen de twee wereldoorlogen, gezien in een ruimer Westeuropees, bij uitbreiding Europees perspectief,
pessimistisch in de geest van „geistesgeschichtliche" ondergangsideeën,
– en zij zijn talrijk, – optimistisch in die van „geistesgeschichtliche"
vooruitgangsprognosen, – en zij zijn, hoewel geringer in aantal, hoopvol
stimulerend, – heel wat te zeggen zijn. Ten bewijze de bijdrage, in het
kader van een „baslerische Dimension" in het werk van J. Huizinga, –
immers, het onderzoek van J. Burckhardt, J. Huizinga en H. R. Guggisberg zelf, wijst in de richting van het historisch onderzoek over de 19de
en 20ste eeuw aan de Universiteit Bazel, Zwitserland, de toevluchtshaard
van het Westen, – van H. R. Guggisberg, Burckhardt and Huizinga –
Zwei Historiker in der Krise ihrer Zeit, gepubliceerd in Johan Huizinga,
1872-1972.2
H. R. Guggisberg bewijst hier dat parallel, zo niet onmiddellijk
invloed uitoefenend op F. Nietzsche, overladen in 1900, en zijn nihilistische, maar ook constructivistische kritische antropologie, die de „naderende crisis van het Westen" (J. Aler) heeft ontleed, J. Burckhardt in
Weltgeschichtliche Betrachtungen, ontstaan tussen 1850 en 1873, postuum
2 Johan Huizinga, 1872-1972, Papers delivered to the Johan Huizinga Conference,
Groningen 11 - 15 December 1972, edited by W. R. H. Koops, E. H. Kossmann, Gees van
der Plaat, Martinus Nijhoff, The Hague, 1973, blz. 155 en vlg.
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uitgegeven door zijn neef J. Oeri in 1905, opnieuw uitgegeven door
W. Kaegi in 1941, het met betrekking tot de voortijd van het probleem
van de cultuurcrisis tussen de twee oorlogen, reeds op verre afstand in
de tijd voor het zeggen had. Bij J. Burckhardt, overleden in 1897, kon
dan, met alle nuanceringen vandien, in genoemde „baslerische Dimension", J. Huizinga met In de Schaduwen van Morgen (1935) en
Geschonden ,Wereld (1945) aansluiten. J. Huizinga overleed in 1945,
net voor het erode van de tweede wereldcatastrofe.
Het is merkwaardig hoe J. Burckhardt, praktisch op vrij verre afstand,
aldus te onzent J. Huizinga aankondigend, volgens H. R. Guggisberg,
als cultuurhistoricus op mogelijke wijze in zijn tijd de begrippen cultuur,
crisis, cultuurcrisis heeft onderzocht, enerzijds ; anderzijds, bepaald door
de ervaring van Europese, men mag zeggen universele machtsconflicten,
de cultuurcrisis van de tussentijd tussen de twee wereldoorlogen, de
Dertigerjaren, als cultuurverval heeft kunnen vooruitzien, – overleden in
1897, heeft hij die niet als ooggetuige kunnen ontleden, – nl. door ze
hypothetisch in de toekomst te projecteren, dit als gevolg van culturele
crisisverschijnselen in het verleden.
In dit verband dient gezegd, dat J. Burckhardt, – „de wijze Zwitser,
bij wien elk woord zijn waarde heeft en houdt" (J. Huizinga) ; „er
(J. Huizinga) nenne Burckhardt im Selbstgespr5ch Berne den weisesten
Geist des 19. Jahrhunderts" (H. R. Guggisberg), – om te beginner
altijd een verschil heeft gemaakt tussen „echte" en „unechte" crisissen
„Nur jene Krisen will er als `echte' bezeichnen, die die politische und
soziale Grundlage eines Staats- oder Gemeinwesens erschiittern und das
`biirgerliche Leben' in Frage stellen". Het geldt hier het begrip „beschleunigte Prozesse" op sociaal, economisch, politiek gebied, dus ten
slotte machtsgebied, en die aan de evolutie een versneld ontwikkelingstempo opleggen, zodat de evolutie tot revolutie wordt, en als zodanig
een onbetwistbaar historisch karakter vertoont. Vandaar bij Burckhardt
dit onderscheid tussen historische (echte) en niet-historische (onechte),
tegenwoordige, hedendaagse, contemporaine crisissen, „Krisen der Gegenwart", al is het mogelijk dat een crisis van de eerste soort een crisis
van de tweede soort causaal tot gevolg kan hebben, d.i. niet noodzakelijk
moet hebben. Een crisis van de eerste soort, omdat ze een duidelijk
historisch karakter vertoont, is overzichtelijk, aan tijd en ruimte gebonden ; een crisis van de tweede soort, omdat ze niet duidelijk een historisch
karakter vertoont, – en hiertoe hoort dan de cultuurcrisis, – is diffuus,
heel wat minder aan tijd en ruimte gebonden, meer intuitief, ook sours
bewust, beredeneerd universeel geconditioneerd. Zo kon H. R. Guggis118

berg, in verband met „die europaische Krise seiner Gegenwart", derhalve
de tweede helft van de 19de eeuw, zeggen : „Sie ist nicht mehr ein
Zeichen des Lebens, sondern sie ist ein Zeichen schwerer, ja tOdlicher
Krankheit". Symptomen van deze zware, dodelijke ziekte waren, volgens Guggisberg, voor Burckhardt : niet enkel de revolutionaire omwenteling, maar ook het oorlogszuchtig nationalisme, de bedreiging van
de kleine door de grate staat, de gecentraliseerde staat die over de
cultuur beschikt, het geloof in de technische vooruitgang en de materièle
resultaten hiervan, de gewinzucht, het gewingenie, de „Erwerbsgenius",
de Amerikaanse „business", die zich allerwegen als extreme materialistische grootmacht en leidersmacht opdringt. Cultureel komt het er, volgens
Huizinga, voor Burckhardt meestal op neer, – het is wat hij het „elegant"
cultuurbegrip van zijn meester noemt, – de nadruk te leggen op wat het
geestelijk leven wordt genoemd, de samenhang van beschaving en gemeenschapsleven met kunst, literatuur en wetenschap, het esthetischintellectualistisch gezicht van de tijd, al wat op onderwijs, opvoeding,
worming neerkomt. Cultuur, religie en staat waren voor Burkhardt,
volgens de voorstelling van Huizinga, nog als drie planeten aan het
firmament van de geschiedenis der mensheid, die in volle vrijheid afzonderlijk konden voortbewegen, en zo hun rol vervullen. En Huizinga
vervolgt, in zijn essay Der Mensch und die Kultur uit 1938 (Verzamelde
'Werken, VII, blz. 443 en vlg., geciteerd door Guggisberg) : „Mit diesem
eleganten Burckhardtschen Begriffe deckt sich der Vorstellungsgehalt
des Wortes Kultur heutzutage (in de Dertigerjaren) nicht mehr, wenigstens nicht, wenn man von der Kultur redet, in welcher wir selbst leben.
Es hat sich sozusagen eine nicht immer bewuszte Spaltung vollzogen
zwischen Kultur als historischem und aktuellem Begriff".
Er kondigen zich dus hier ontegenzeggelijk verschillen aan tussen het
cultuurinzicht van J. Burckhardt en dat van J. Huizinga, de eerste als
man van de historie, de tweede als man van de niet-historie, de actualiteit, de eerste als 19de-eeuwer, de tweede als 20ste-eeuwer, nl. uit de
Dertigerjaren, tussen de twee wereldoorlogen. Het zou ongetwijfeld
lonend en noodzakelijk zijn, misschien gebeurt dit eenmaal door een
bevoegd historicus van de contemporaine cultuurgeschiedenis, – het
cultuur- en wereldbeeld van Huizinga te confronteren met dat van andere
cultuurpessimisten of -optimisten, onmiddellijk voor, in, en na zijn tijd 3 ;
3 Na de Weltgeschichtliche Betrachtungen (1905) van J. BURCKHARDT, zouden dan
noodzakelijk aan de beurt komen : O. SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes, Umrisse
einer Morphologie der Weltgeschichte (1918-1922) ; N. A. BERD JA JEW, Das neue Mittelalter (1924, Franse vert. 1927, Ned. vert. 1935) ; J. BENDA, La Trahison des clercs (1927) ;
H. MASSIS, Defense de POccident (1927) ; H. KEYSERLING, Das Spektrum Europas (1928) ;
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maar voorlopig hebben we aan hem, met het oog op de ontwikkeling
van Martinus Nijhoff als cultuurexponent, ruim dan voldoende. Of hij
nu, in tegenstelling tot Burckhardt, die op een duidelijke wijze de
begrippen crisis en cultuurcrisis terugvoert tot een politiek, dus historisch verschijnsel, – de Franse revolutie van 1789, – en dat tot actueel
cultuurverval heeft gevoerd, of zoals hij dat doet op een onduidelijke,
beschouwelijke wijze deze begrippen terugvoert tot een moreel, religieus
of intellectueel verschijnsel, Bever een bundel verschijnselen, die tot
actueel existentieel verval hebben gevoerd, b.v. vormen van existentiele
dwaasheid en barbaarsheid als het nationaal-socialisme, het fascisme of
het stalinisme Welke machtsontplooiing, verovering, oorlog en dies meer
tot bestaansvoorwaarden van staat, yolk, ras hebben aanvaard, het
actueel getuigenis en de tijdskritiek van Huizinga komt ten slotte neer
op een zich distantièren van de traditie van het vooral Duits, Germaans
„Abendland"-pessimisme, zoals 0. Spengler dit heeft gepropageerd.
Indien Burckhardt met het oog op een toekomst van gewelddaden, enig
heil ziet in afstand, resignatie, ascese, dus inkeer tegenover de ijdelheden
der wereld, stelt Huizinga hiermee aan het slot van In de Schaduwen
van Morgen (1935) de verwachtingen van N. A. Berdjajew in Das
Neue Mittelalter (1924, de Oosteuropese, Russische thesis, van H.
Massis in Defense de l'Occident (1927, de Westeuropese, Franse
thesis involgend, zijn heil op een katharsiserende therapie, geworteld in een herontdekking van het Christendom. H. R. Guggisberg
wijst hierop. Hij wijst vooral op het werk van Chr. Steding, Das Reich
und die Krankheit der europaischen Kultur (1938), waarin Burckhardt
en Huizinga samen, als vertegenwoordigers van „baslerische Impulse",
de „baslerische Dimension", de „Baselianisierung" van het actueel cultuurverval, de eerste in de richting van een geest van „Verschweizerung",
de tweede van „Verniederlanderung" precies van het Duitse wezen, „ja
als Verrater an der europdischen Herrschaftsmission des germanischen
Geistes", aan de kaak worden gesteld.
Ik zou op het ogenblik niet kunnen uitmaken of Chr. Steding, als
nationaal-socialist, in dit verband nog met de opvattingen van E. R.
J. ORTEGA Y GASSET, La RebellOn de las Masas (1930), Ned. Vert. door j. BROUWER o.d.t.
De Opstand der Horden (1933) ; E. R. CURTIUS, Deutscher Geist in Gefahr (1932),
Europiiische Literatur und Lateinisches Mittelalter (1948), Kritische Essays zur europiiischen
Literatur (1950) • TH. MANN, Adel des Geistes (1945) ; J. ROMEIN, Tussen Geest en
•; A. WEBER, Prinzipien der Geschichts- und Kultursoziologie (1951). Uit
Vrijheid (1950)
de jongste tijd : K. J. 'WEINTRAUB, Visions of Culture : Voltaire, Guizot, Burckhardt,
Lamprecht, Huizinga, Ortega y Gasset (1966). Het hoeft blijkbaar nauwelijks gezegd dat

wie to onzent, essayistisch, deze problematiek van de Europese cultuur en het Europees
cultuurverval op de korrel hebben genomen, M. ter Braak en A. van Duinkerken zijn geweest.
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Curtius, als Europees humanist, heeft kunnen kennismaken. Wat hier
ook van zij, al houdt Curtius het eveneens bij het „Abendland"-pessimisme, „brennende Mite der Zeit", nl. in het Duitsland van de jaren
1933-1945, hij breidt in zijn voorlopige inleiding uit 1945 tot Europiiische
Literatur und Lateinisches Mittelalter (1948) het begrip „Abendiand"
uit tot en met Rome, Italiè, derhalve de Grieks-Latijnse, om niet te
zeggen de Joods-Grieks-Latijnse cultuur : „Ich appellierte (in Deutscher
Geist in Gefahr, 1932) an die erlauchten Grzinder unseres Abendlandes
von Augustinus bis Dante" (Curtius cursiveert). In Kritische Essays zur
europàischen Literatur (1950) kon hij op deze idee voortbouwen, en
schrijven : „Rom war die Mutter des Abendlandes. Teutones in pace
stand fiber dem Camposanto bei St. Peter – ein Wort, das ich mir auf
meine Weise zu iibersetzen wusste". Jets verder in zijn inleiding
„Aber alle Kinder Europas, auch das Deutschland innerhalb des Limes
(merk wat, ten slotte, een restrictie is), waren von Rom gepragt...
Immer ging es mir um dasselbe : Europa-bewusstsein und abendlandische
Tradition".
Het is de reden waarom bij E. R. Curtius een behoefte bestaat, eerder
het accent op continuiteit dan actualiteit te leggen : „Virgil und Dante
bedeutsamer, als die Neueren seit Goethes Tode". Daarom ook bij hem
dit onderscheid : „Was Dichtung sein kann, lernt man an der Antike,
an Spanien, England, Deutschland besser. Aber was Literatur ist, lernt
man nur an Frankreich" ; men herinnere zich zijn essays over de Franse
literatuur en cultuur, vergeleken met de Duitse literatuur en cultuur,
o.m. Die franzOsische Kultur, eine Einffihrung (1930, Franse vert. van
J. Benoist-Mechin, 1932. Daarom ook bij hem dit inzicht : „Der
neue Humanismus wird also nicht Klassizismus, sondern Mediaevalismus
und Restaurationsgesinnung sein miissen" ; wat tegenwoordig in onze
oren, die nog luiden van het alarm in de tweede wereldoorlog, eerder
conservatief, om niet te zeggen reactionair klinkt. Het zijn alles onderscheidingen en inzichten vanwege Curtius uit de Dertigerjaren ; men
dient ze, het spreekt vanzelf, in bun tijd te plaatsen. Voor onze eigen
tijd, waarin sommige conflictverhoudingen 4 erg in de knel zijn komen
4 Sommige morele, sociale, politieke conflictverhoudingen, en die in versneld tempo
warden opgedreven tot fysieke machtsverhoudingen van wat „links" en „rechts", „progressistisch" en „reactionair", „democratisch" en „dictatoriaal" beet te zijn in een verwilderde
die van individu en massa, individualisme en
:
maatschappij
liggen voor het grijpen
,
collectivisme, liberalisme en historisch-materialisme, unitarisme enpluralisme, animisme en
unanimisme, humanisme en animalisme, pacifisme en terrorisme, virilisme en feminisme,
persoon en machine, produktiviteit en consumptie, creatie en imitatie, zinnigheid en
onzinnigheid, overreding en bedreiging, zelfrespect en misdadigheid, fatsoen en onfatsoen,
wilsbeschikking en wilsbeteugeling, persoonlijkheid en onpersoonlijkheid, vrijheid en on121

te zitten, en tot haast onoplosbare tegenstellingen hebben gevoerd, tenzij
in integratie van alles in alles uit te lopen op gevaar af in een staat
van permanent sociaal, politiek, cultureel crisistrauma te verkeren, en
daarbij, toch het essentiele van het essentiele, – de mens als persoon
te verliezen, Belden ze nog nauwelijks. Hoe kan ik het op zijn best
rooien, – het is meer dan ooit de existentiele vraag, die zich, reeds
veertig jaar geleden, aan het begin van het 20ste-eeuws cultuurtrauma
tussen de twee wereldoorlogen, Martinus Nijhoff met aandrang heeft
gesteld, hij die toch geestelijk naar eigen getuigenis uit de geest van de
religieuze Middeleeuwen, de artistieke Renaissance en het poetisch
Baudelairisme stamde, althans een kruising hiervan (De Wandelaar,
1916. Zoals W. Spillebeen zulks in De Geboorte van het Stenen Kindje,
m.i. op overtuigende wijze thematisch heeft aangetoond, het geeft alles
de inhoud en de gestalte aan van zijn modern zijn, zijn moderniteit.
Op de achtergrond immers van doze moderniteit in de Dertigerjaren
tussen de twee wereldoorlogen, en hiermee naar geest en gemoed, naar
beleving en vormgeving existentieel innig verbonden, zou Martinus
Nijhoff het in Over eigen Werk, – de bekende voordracht, uitgesproken
op 27.11.1935 voor de Volksuniversiteit te Enschede, dus midden in dit
tijdperk, eveneens hebben over de gevolgen van een omwenteling in
de wereldgeschiedenis, en waarmee de moderne artiest noodgedwongen
had af te rekenen : de nieuwere „technische structuur" in de wereld
in plaats van de oudere „luxe-tijd", waarin de goederenproduktie niet
meer rendeerde ; de nieuwere „orde van treinen, stoomboten, vliegtuivrijheid, uit de jongste tijd het professioneel syndicalisme en het politiek syndicalisme,
het traditionalistisch dogmatisch katholicisme, wortelend in de Goddelijke Wet (Paus
Leo XIII, encycliek Immortale Dei, 1 885 en het progressistisch „gereformeerd", „pratestants" katholicisme, wortelend in het menselijk geweten, de menselijke vrijheid en de
menselijke waardigheid (MGR. M. LEFEBVRE, 'accuse le Concile 4 1976), „Roma locuta,
causa finita" (AUGUSTINUS, Serino, 131, 10) en „En effet, Rome n'estplus la `Magistra
Veritatis' unique et necessaire" (MGR. M. LEFEBVRE, Ibidem, blz. 110).
Als men dergelijke conflictverhoudingen, subs. fysieke machtsverhoudingen vergelijkt
met sommige oorzaken van cultuurverval, zoals j. HUIZINGA die op het spoor is gekomen
in In de Schaduwen van Morgen (1935) en Geschonden Wereld (1945) betreffende de
tussenoorlogstijd in de Dertigerjaren, constateert men dat deze eerder op geestelijk, intellectueel dan wel op lichamelijk, materieel gebied zijn te zoeken. Om er slechts enkele te
noemen, ze worden door H. R. Guggisberg kritisch gereleveerd : daling van het oordeelsvermogen, verzwakking van de kritische zin, misbruik van de wetenschap met politieke
doeleinden, verloochening van het kennisideaal, cultus van het volle leven, afstomping
van de morele normen, ontaarding van het heldenbegrip, opneming van het irrealisme in
de kunst, blind optimistisch geloof in de vooruitgang, vervalsing van de staatsmoraal,
overwicht van de staat op het intellectuele leven, militarisering van het politieke leven,
failliet van de intellectuele eerlijkheid, infantilisme, puerilisme aan de zijde van de
intellectuele elite. Sommige van deze oorzaken werden reeds, in de loop van de 2de elf van
de vorige eeuw, in het bijzonder onderstreept.
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gen, fabrieken, disciplinaire tucht" in plaats van de oudere orde van de
„jaargetijden, als dag en nacht, als geboorte en dood in de natuur" ;
het nieuwere „door de mensen gecreeerd universum" in plaats van het
oudere door God gecreeerd „goddelijk universum" ; het nieuwere
„idealenfaillissement" in plaats van het oudere geloof in de „simplistische idealen" ; de mens als „massa" in plaats van de mens als „enkeling".
In zijn voordracht de ondertitel overwegend van In de Schaduwen van
Morgen (1935), het boek van J. Huizinga, ni. „Analyse van het geestelijk
lijden onzer dagen", kan hij die niet anders dan „treffend juist" noemen.
Wat nu het „verzen maken in crisistijd" betreft, — toch zijn hoofdbezigheid, ook het eigenlijk onderwerp van zijn voordracht, hij ziet
die tussen „oude" en „nieuwe orde", „oud" en „nieuw niveau", „nude"
en „nieuwe ruimte", en dit in een wereld die „ondersteboven" ligt
tussen een door de geest geconstrueerde transcendente wereld en een
door de techniek geconstrueerde immanente wereld, in een houding
van aanpassing vanwege de moderne dichter. Er is meer : „De poezie
moet voor de toekomst werken, d.w.z. zich de toekomst als reeds bestaande indenken en daar als het ware voor de menselijke ziel kwartier
maken". Zij moet de wereld „weer bewoonbaar" maken, op Welke
manier, dat is de vraag.
Wat hem Nijhoff in het bijzonder betreft, door al dichtend gewoon
een „mens" te zijn, met „de pen op papier" gemakkelijker te „denken",
aldus zichzelf „eindeloos (te) verminderen", maar „een vast geloof te
hebben in de orde, in de getallen, in het door de mens gecreeerd universum, door zijn rijpe hand maar nog onrijpe ziel tot stand gebracht". Hij
wenst als dichter „een monnik", „een soldaat" te zijn, met „steeds die
orde en discipline voor ogen, voorlopig nog alleen aanwezig in abstracte
vreugde". Dit betekent concreet dat hij, vooral van nu af, vanaf de
Nieuwe Gedichten (1934, — men merke aandachtig de titel, — in tegenstelling tot de „Dude Gedichten", en die De Wandelaar (1916) en
Vormen (1924) zijn geweest, al was hier de problematiek oud-nieuw,
traditionalisme-modernisme, hemelvaart-nederdaling, verticalisme-horizontalisme, tenzij men dit verticalisme op het niveau van een tussenstadium, een inscheping, een epibasis, als een verticalisme van boven
naar beneden, dus dalend, een katabasis beschouwt in plaats van een
verticalisme van beneden naar boven, dus stijgend, een anabasis, — op
een verholen wijze altijd aanwezig, de orde en de discipline van „(zijn)
weg", d.i. die van de „taal" en de „taalstudie" koos. Zij zouden, inspiratief en creatief, tot „noodbruggen" warden, niet om nog verder aan
„directe lyrische gemoedsuitstorting" te doers, maar tot „korte stukjes
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geobjectiveerd Leven, geconstrueerd, gecomponeerd" te komen. En dan,
wat hij het „trait-d'union" tussen „aandrift" en „bevrediging" noemt,
dus niet verder de gevoelsuitdrukking, derhalve de „verbindingsweg",
dient om enige betekenis te hebben voor het mens zijn en het dichten,
het mens zijn door het dichten, en omgekeerd, „zo snel mogelijk" te
worden afgelegd. Daarom wellicht, – paradoxaal genoeg, – al die
varianten, al die jaren, soms zes jaren, die hij soms over een gedicht heeft
gedaan, dit om de verbindingsweg, – de „kortste weg" in De Pen op
Papier (1926), – zo kort mogelijk te maken, en het wonder, een Pinksterwonder, te laten gebeuren. Inderdaad, Martinus Nijhoff, althans aan
het einde van zijn ontwikkeling, is een Pinksterdichter, in de betekenis
dat hij niet enkel uitmondt in een collectieve en universele wereld van
naastenliefde, zowel heidens als christelijk bepaald, maar daarin tevens
een plaats verleent aan het poètisch, d.i. aards en hemels taal- en talenwonder, waarbij iedereen (de apostelen, de dichters, de lezers van deze
dichters) iedereen begrijpt, al spreekt iedereen zijn eigen taal, in het
„geval Nijhoff", de Nederlandse taal. De metataal, die de apostelen,
de dichters, de lezers van de dichters, spreken en begrijpen, is een vorm
van collectieve, universele, ideEle taal in een ideEle liefdesgemeenschap,
hoe onordelijk, gediversifieerd, wonderbaar ook, en die de taal van de
aards-hemelse poEzie is, ni. die van Awater, de ideEle „reisgenoot",
samen „menigte en abstractie". Immers, wereld en poEzie zitten in het
slop van de moderne existentiEle hybris tussen de twee wereldoorlogen,
dan eens al te historisch-materialistisch, dan weer al te transcendentmetafysisch geconditioneerd. Er is voor beide waarlijk slechts een voiledig humanistische uitweg, nl. die van bewust samengaan van „menigte
en abstractie", mens onder de mensen en de mens als vertegenwoordiger
van de mensheid (Awater), en dat in het „wonderbaarlijk lichaam"
van het vormend tot vorm wordend, tot vorm geworden modern woorden taalkunstwerk (het gedicht) gestalte aanneemt 5 . Indien in dit „geval
Nijhoff" van theorie kan worden gesproken, het geldt die, als gevolg
van zijn taal-, literatuur- en poezietheorie, dus poètologie, – men zie
De PoOtiek van Martinus Nijhoff, Spiegel der Letteren, 18de jg., 1976,
5 Het daareven aangeraakt verschijnsel van de nederdaling i.p.v. de opstanding van de
geest, de Logos, Christus, het Pinksterwonder, , men zie bij M. NI JHOFF vooral Des Heilands
Min (1944), 3de lekenspel van de trilogie Het Heilige Haut (1950), --- vindt men op
religieus gebied terug in sommige hedendaagse Amerikaanse christelijke kringen. Mgr.
J. Suenens, primaat van Belgiè, heeft bier belangstelling voor gehad, dit met het oog op
een vernieuwing van de geest van het christendom, en het verschijnsel dat van „de
Pinkstergeest", „le PentecOtisme" genoemd.
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blz. 1 en vlg.), – van de mogelijke minnelijke schikking, dus eenheid
der tegendelen.
1,

Er is over dit alles in het werk van Martinus Nijhoff thematisch,
formeel, formeel-thematisch, taal-, literatuur- en poezietheoretisch, ook
wat zijn internationals situatie betreft, in de Nederlandse kritiek al heel
wat te doen geweest.
Ik hoef hier slechts enkele namen van Nijhoff-exegeten op te sommen,
die zich, of benaderend, of grondig met het „geval Nijhoff" hebben
beziggehouden : P. N. van Eyck, K. Fens, M. J. G. de Jong. G. Kamphuis, G. Knuvelder, F. Lulofs, K. Meeuwesse, A. Roland Hoist, M. A.
Schenkeveld-Van der Dussen, M. H. Schenkeveld, A. L. SOtemann, S.
Vestdijk, Th. de Vries, L. Wenseleers en, nog onlangs, W. Spillebeen
in De Geboorte van het Steven Kindje (1977. Er blijkt hier alleen een
zaak uit, dat men zich rekenschap heeft gegeven van het felt dat Martinus
Nijhoff als dichter, vertaler van hem verwante buitenlandse dichtkunst,
prozaschrijver, toneelschrijver, niet het minst theoreticus van het woord,
de taal, de literatuur, de moderns kunst, fenomenologischer dan dat het
geval was in het werk van A. Verwey of H. Marsman, K. van de
Woestijne of P. van Ostaijen, die toch ook met dergelijke problematiek
waren begaan, doch al te zeer of banden onderhielden met het verleden,
of vooruitliepen op een hypothetische toekomst, immers, wat zijn fin
de siecle symbolisme, avant-garde vitalisme anders blijken te zijn ?
wortelend in de hybridische tussenoorlogstijd, en er alle morels, socials,
politieke vooruitgangsprognosen van afspeurend, een persoon, een persoonlijkheid, Nijhoff is geweest. Hij was, inderdaad, Nijhoff van in
zijn meest decadente tot in zijn meest collectivistische tijd, voortdurend
contact onderhoudend met de religieuze, metafysische, intellectuele, ook
alledaagse problemen van christelijke (protestantse) oorsprong, die zich
aan hem opdrongen.
Het is de verdienste van het boek van W. Spillebeen, – men zie de
ondertitel : Thematische analyse van het scheppend werk van Martinus
Nijhoff, dit alles, in functie van zijn weliswaar beperkte bedoeling, te
heben kunnen aantonen. Al is wellicht, precies in functie van genoemde
beperkte bedoeling, de methode die hij aanwendt niet altijd bevredigend,
gezien de complexiteit van het „geval Nijhoff". Inderdaad, er is Binds
Tachtig tot nu toe, althans volgens de formule van een dichtkunst die als
dichtmateriaal de op het eerste gezicht gewone, alledaagse omgangstaal,
het algemeen beschaafd Nederlands gebruikt, hij was niet voor niets
lid van spellingscommissies, daarbij van de commissie voor Psalm125

berijmingen van de Nederlands Hervormde Kerk, – geen complexer,
„moeilijker" dichter dan Nijhoff. Tenzij men bij de even „gemakkelijke", maar „moeilijke" dichtkunst van Leo Vroman zou terecht zijn.
Het voegt dat men een literair onderzoek, of het nu eerder essayistische dan wel exact wetenschappelijke doeleinden nastreeft, – in dit
geval heeft het, volgens de ondertitel, het tweede beoogt, maar is het,
volgens de titel, het eerste geworden, – naar zijn intenties beoordeelt.
In zijn Inleiding expliciteert W. Spillebeen titel en ondertitel. Met
een toespeling op het gedicht Het Stenen Kindle uit de bundel Vormen
(1924) van de dichter, waarin de „geboorte" van het stenen kindje,
omdat het van Steen en niet van vlees en bloed is, d.i. de „geboorte"
van het dood gedicht, omdat het van dood woordmateriaal en niet van
door de vorm gevormd levend, ideeel, wonderbaarlijk, niets dan menselijk, door de liefde van mens tot mens bepaald poeziemateriaal en poezie
is, vooralsnog tot de onmogelijkheden behoort, – gaandeweg zal dit,
aan het einde van de evolutie van de dichter, mogelijk blijken te zijn, –
wil Spillebeen met zijn titel zeggen dat hij deze onmogelijkheid die in
de evolutie tot mogelijkheid blijkt te worden, dus het poezieverschijnsel
als taalwordend verschijnsel om zo te komen tot het verschijnsel van
het taalgeworden gedicht, een snort bevruchten, dragen, baren en geboren worden in en door de taal, bij Nijhoff centraal wenst te stellen.
Wat bij hem, inderdaad, ook centraal is, taal-, literatuur- en poezietheorie
inbegrepen. Zodat ik niet vat, – een van de overwegingen van Spillebeen,
– waarom en hoe deze theorieen bij Nijhoff „soms weinig coherent"
lijken te zijn. Voor mij vormt dat alles bij hem een hechte onverbreekbare
samenhang en eenheid.
Wat ik eveneens niet vat, – explicitering door Spillebeen van de
ondertitel van zijn essay, – is het feit dat een dergelijke op de vorm
gecentreerde en door de vorm bepaalde poezieopvatting en poezie, „in
de eerste plaats" en bijna uitsluitend door middel van een „thematische
analyse", trouwens ook evolutief, kan worden ontleed. Ongetwijfeld is
dergelijke analyse van een stof, die van introvert individualisme en
decadent dualisme naar extrovert universalisme en humanistisch collectivisme evolueert, dus van het Ik, over een mens, tot de mens te midden
van de mensheid, „een erg boeiend aspect van zijn persoonlijkheid", ik
zou zeggen een essentieel aspect ; heel zeker, men kan zich daartoe
beperken, objectief analyseren wat de dichter in zijn scheppend werk
(hiertoe hoort, in het „geval Nijhoff", ook het proza, het vertaalwerk,
en de poetologie) „neerschrijft", wat de „inhoud" met ander scheppend
werk van de dichter te maken heeft, a.m. de bij Nijhoff „nauwelijks
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bestudeerde en vaak verhelderende varianten", wat in dit scheppend
werk uit de oudere en nieuwere buitenlandse literatuur is overgegaan,
en hoe die „invloeden" hebben gewerkt, wat dus de „vent" Nijhoff wat
de wijze betreft, waarop hij „werkelijk geboren (herboren) wordt tot
medemens in en door zijn poezie", van zijn ontwikkeling heeft gereveleerd ; nochtans, – het kan, inderdaad, „paradoxaal klinken", bij een
„formalist" als Nijhoff, maar is helemaal niet paradoxaal, als men zich
slechts houdt binnen het kader van de poetologie, die vanuit de existentie,
langs de vorm, in het niet-bestaan van een of andere vorm van ideeel
bestaan uitmondt, – hoe is in dit geval een dergelijke thematische benadering mogelijk, zonder die, samen hiermee, ook bij een formele benadering te betrekken ? Wat niet het minst een technische benadering
betekent, al hoort die erbij. Samen met de „vent" betekent immers bij
Nijhoff „vorm", al wat die „vent" mogelijk maakt, dus zijn reden van
bestaan, evenzeer als de reden van bestaan van zijn dichterschap. Om
Nijhoff zelf uit een brief aan P. N. van Eyck uit 1924 aan te halen
„Misschien is nu dit vorm-vermogen, in zover het toch diep in mijn
persoonlijkheid mocht schuilen (wat ik haast niet kan aannemen, verzen
schrijven zichzelf zoals kinderen zichzelf doen geboren worden, want
wat doen wij ?) hoe het zij, misschien is dit vorm-vermogen, als geheel
het diepere dichterschap dat je onder mijn verzen voelt" (W. Spillebeen,
blz. 129 en vig.). Het gaat hier am de hele problematiek van de
„creatieve vorm", het „geestelijk lichaam waarin de ziel zich vertastbaart", waarop Spillebeen terecht de aandacht vestigt.
Hoe een dergelijke formele, feitelijk formeel-thematische analyse van
het werk van Martinus Nijhoff, die op het eerste gezicht gemakkelijk,
vlot, begrijpelijk leest, – wat nog niet betekent, als „geestelijk lichaam",
dus toch „lichaam", „geestelijk" spreekt, – tot een goed einde is te
voeren, is een verdere vraag.
Het spreekt vanzelf dat men hiervoor analytische technieken kan
aanwenden, die W. Spillebeen met goed gevolg weet te hanteren
gebruik maken van referentiemateriaal, elders te vinden dan in de poezie
van de dichter ; aanwenden van variantenmateriaal, zo belangrijk voor
een goed begrip van de eindversies van de gedichten, of ander werk dan
de gedichten ; aanleggen van thematische en symbolische verbanden
tussen gedichten, delen van bundels, bundels zelf, poezie, proza, vertaalwerk, theorie, eindelijk ontwikkelingsperioden ; hanteren van of terugwijzende, of vooruitwijzende parallellismen in het gezamenlijk oeuvre ;
kritisch beoordelen van lezingen en interpretaties vanwege andere
Nijhoff-exegeten, tegenover wie hij eigen lezing en interpretatie voor127

uitzet. Het zijn alles ongetwijfeld onmisbare manieren van ontleding, al
was het slechts om van het oeuvre van de crisisdichter, de dichter van de
moderne hybris tussen de twee wereldoorlogen, die Nijhoff toch is, de
intertekstuele, structurele en fenomenologische eenheid in verscheidenheid, de interdependente samenhang en afgerondheid aan te tonen. Dit
alles behoort ongetwijfeld tot de winstpost in dit essay.
Tot de verliespost behoort dan m.i., dat dit essay, dit als gevolg van
de dichtheid van het gebruikte materiaal, het aanhoudend heen- en
teruggrijpen naar het heel zeker noodzakelijk referentiemateriaal, het
sours duidelijk interpreterend, maar oak onduidelijk navertellend, beschrijvend, parafraserend, zgn. analyseren van de thematiek, winder
daarbij Nijhoffs „vorm" te betrekken, „vorm" met een „dubbele inhoud", de existentiele en geestelijke, ideEle inhoud, waarop het ten
slotte aankomt, – het overladen van de tekst (misschien een detail) met
tal van nutteloze afkortingen, een moeizaam lezend essay is. De bierboven aangevoerde methode zou er wellicht in hebben bestaan, de
analyse, – zij het de thematische analyse, duidelijker te hebben uitgebouwd, volgens enkele belangrijke krachtlijnen te hebben gegroepeerd,
minder te hebben gestoffeerd met bijzonderheden, die feitelijk alleen
herhalingen zijn, zodat de ontleding op die manier doorzichtiger, wezenlijker, kenmerkender zou hebben kunnen worden. Men geeft zich niet
altijd rekenschap van het feit waarop wât slaat, al worden door
Spillebeen de meest essentiele problemen, de Nijhoffiaanse kernproblemen aangeraakt, en niet zelden onderstreept.
Genoemde reserves in acht genomen, beschouw ik nochtans dit essay
van W. Spillebeen als een aanwinst. Het is, na de gekende Nijhoffexegese tot op het ogenblik, niet voorbij te zien, al was het maar omdat
het talloze perspectieven opent van intertekstuele aard die, zoals gezegd,
de eenheid in verscheidenheid van het oeuvre aantoont. Wat nu de kern
van het Nijhoffiaanse probleem betreft, niet enkel de interdependentie
van de inhoud en de vorm, in het bijzonder de creatie van de existentiEle
en geestelijke, ideèle inhoud in en door de taal, er zou hieromtrent
wellicht zo te werk kunnen worden gegaan, dat analytisch allereerst
's schrijvers taal-, literatuur- en poèzietheorie wordt uiteengezet, aldus
eerst een beeld wordt gegeven van diens ars poetica, om dan, aan de
hand van een formeel-thematische ontleding van zijn scheppend en
creatief-imitatief werk, tot zijn 'evens- en wereldbeeld te komen. Hoe
deze formeel-thematische ontleding er zal uitzien, die zou slechts kunnen
gebeuren door aandacht te schenken aan de manier waarop de schep'---.
pende artiest Nijhoff woord, zin, samenhang binnen het gedicht, de
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bundel, het oeuvre en die woord, zin, samenhang binnen het hedendaags
Nederlands taal- en vooral spraakgebruik, het levend Nederlands van
de spraakmakende gemeente is, beeldend, verbeeldend, symbolisch tot
het levend Nederlands van de eigen spraakgeworden Nijhoffiaanse persoonlijkheid heeft weten te vergeestelijken.
De eigen spraakgeworden Nijhoffiaanse persoonlijkheid zal dan m.i.
beeld blijken te zijn van bewuste moderne hybris tussen de twee wereldoorlogen, waarvan de schrijver althans meer dan een facet zal hebben
kunnen belichten, al was het slechts die behoefte aan zuiverheid, echtheid
en naastenliefde die, in deze tussenoorlogstijd, hiertoe aangedreven
door de snelheidsroes, het collectief bewustzijn en de desindividualiserende verwildering van de maatschappij, gevat tussen de machine, de
massa en de anonimiteit, nauwelijks nog een menswaardige, humanistische status begon aan te nemen. Het zijn de „schaduwen van morgen",
waarover J. Huizinga het heeft, en die spoedig nacht en ontij, „Nacht
and Nebel" zouden worden, ondanks dergelijk levees- en wereldbeeld,
en ook dergelijke poèziebehandeling, in dienst van de nationaal-Hollandse en vrij-christelijke gemeenschap.
Het is een feit. Als vooruitgangsverschijnsel, dus beschavingsverschijnsel, heeft de wereld, als in het „geval Nijhoff", de literatuur, dus de
cultuur niet nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen ; zij kan
alleen als geweten van de vooruitgang, de beschaving in de wereld
optreden, zonder beide ook maar in het minst te bepalen. Als andere
kunsten, – die naam esthetisch waardig, – is literatuur, cultuur een
registrerend-creatief begeleidingsverschijnsel, waarin alleen de actuele
polsslag van de wereld te voelen is. Hoe zij zintuiglijk reageert, zich
gedraagt, nadenkt, d.i. als zodanig de wereld is, beleefd door een individu. En individu betekent dan individualiteit, een mens als persoon,
buiten alle individualisme, een persoon te midden van de collectiviteit,
buiten alle collectivisme, bij uitbreiding te midden van het raadselachtig, wonderbaarlijk heelal, waarvan immers Pascal zei : „Le silence
eternel de ces espaces infinis m'effraie". Onmiddellijk daarop : „Combien de royaumes nous ignorent !". Vermoedelijk zou Nijhoff, buiten
alle metafysisch angstgevoel, aan het erode van zijn ontwikkeling reageren met het slotvers van Het Uur U : „Maar dat is tot daaraantoe".
Luik, februari 1977.

M. RUTTEN
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SLAUERHOFFS „REISVERHALEN"
EEN POGING TOT INTERPRETATIE
Een romancyclus uit „Forum"
De belangstelling voor Slauerhoff is Binds de periode waarin zijn werk
ontstond, rand de poezie gekristallizeerd. Enkele aparte besprekingen die
tijdgenoten van formaat – Ter Braak, Vestdijk 1 – aan het romanwerk
wijdden, wogen niet op tegen de eindeloze overwegingen en controversen die door de poezie in en random de Forum-groep werden uitgelokt. Deze bijdragen maakten Slauerhoffs romans slechts gedeeltelijk
toegankelijk en verhinderden geenszins dat de auteur in de eerste plaats
als dichter de literatuurgeschiedenis inging. Dit is wel verwonderlijk
aangezien Slauerhoff, tezamen met Vestdijk, de Noordnederlandse helft
van Forum als het ware heeft beheerst op het gebied van de romanproduktie en wordt nog verwonderlijker wanneer ermee rekening gehouden wordt dat de Forum-redaktie roman en proza aanzienlijk hoger
aansloeg dan lyriek.
Nu is het uit literair-kritisch perspektief uiteraard een hachelijke
onderneming krachtlijnen als daar zijn `verdediging van de roman' en
`afwijzing van de lyriek' in de stellingname van Forum aan to wijzen.
J. J. Oversteegen heeft in Vorm of vent 2 de verwarrende veelheid, de
geregelde tegenstrijdigheid en het beurtelings subtiele en simplistische
karakter in het Licht gesteld van de kritische uitspraken die alleen al
door de eigenlijke Forum-kern, d.i. door Ter Braak en Du Perron, de
wereld werden ingestuurd. Toch bestaan er o.i. wel degelijk krachtlijnen,
ook al kunnen deze laatste pas aangewezen worden wanneer de verwantschap in acht wordt genomen tussen bepaalde, steeds weerkerende Forumcriteria enerzijds en een nog grotendeels burgerlijke kultuur anderzijds,
m.a.w. wanneer van een literair-kritisch naar een sociologisch perspektief
1 TER BRAAK, M. De onverzorgde stijl – Jan Slauerhoff, Het leven op aarde, in Verzameld
Werk, deel 5, Amsterdam, G. A. Van Oorschot, 1949, pp. 431-437 en vEsmix, s.,
De opstand van Guadalajara, in NRC, 24.11.1937.
2 Cf. OVERSTEEGEN, J. J., Vorm of vent, Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1970 (2).
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wordt overgegaan. De experimentelen hebben zich geenszins vergist toen
zij na de tweede wereldoorlog uit de berg van al dan niet genuanceerde
Forum-uitspraken, de slagzinnen „waarheidsgetrouwheid"/„zakelijkheid"
evidentie van de werkelijkheid) en „persoonlijkheid" ( = individualisme) te voorschijn haalden en daarop hun aanval richtten.
Slauerhoffs eerste roman Het verboden rijk verscheen in afleveringen
in de eerste jaargang van Forum 3 . Onmiddellijk na het korte maar
krachtige programma waarmee de redaktie van wal stak, werden de
lezers van het nieuwe tijdschrift gekonfronteerd met de vreemdsoortige
personages die de romanwereld van Slauerhoff bevolken. De derde
jaargang van Forum bevatte Het leven op aarde dat door Slauerhoff als
een vervolg op Het verboden rijk werd gekoncipieerd 4 . Dat beide
romans samenhoren, blijkt overigens uit het konstante karakter van de
vertelde ruimte enerzijds en uit het optreden van gemeenschappelijke
of althans verwante personages anderzijds.
Zowel in Het verboden rijk als in Het leven op aarde is er sprake van
Ierland, Portugal en Macao, van de Chinese eilanden, zee en kust. Afbreuk aan dit konstante karakter van de vertelde ruimte doen noch de
uitgestrektheid ervan, noch de onmiskenbare aksentverschuivingen die
binnen deze ruimte plaatsgrijpen, noch de subtiliteit van de gebruikte
„cross-references". Zo wordt b.v. in Het leven op aarde Portugal nergens
expliciet vermeld, ook al spelen kultuur en verleden van dat land, in de
figuur van Velho, een buitengewoon belangrijke rol in het tweede deel
van dit werk. Over Velho vernemen wij alleen maar dat hij een „vreemdeling" is Wiens naam „in zijn eigen taal 'de oude' betekende" (L.o.A.,
p. 746) 5 : aan ons het verband te leggen met hoofdstukken II en III uit
Het verboden rijk.
Ook n.a.v. de personages die beide romans gemeen hebben, treedt de
subtiliteit van de gebruikte „cross-references" aan het Licht. Dat Cameron
uit Het leven op aarde en de naamloze marconist uit Het verboden rijk
een-en-dezelfde figuur zijn, blijkt uit duizend-en-een details maar wordt
nergens expliciet gesteld. Op Camoes wordt in Het leven op aarde
3 Forum, jrg. 1 (1932), nrs. 1-9, pp. 4-22, 104-122, 153-168, 211-229, 316-332, 350-560,
425-439, 501-518, 533-552. Publikatie in boekvorm : 1932.
4 Forum, jrg. 3 (1934), nrs. 1-10, pp. 4-14, 166-182, 214-233, 364-379, 421-443,
566-581, 602-617, 735-752, 822-839, 959-1019. Publikatie in boekvorm : 1934. In een
brief aan F. C. Terborgh noemt Slauerhoff dit werk zelf „het 2e deel van het 'Verboden
Rijk' (...)" cf. F. C. TERBORGH, Slauerhoff, Herinneringen en brieven, Amsterdam, De
Bezige Bij, 1974, 1949 (1), p. 12.
5 Alle citaten zijn afkomstig uit : SLAUERHOFF J., Verzameld proza, I en II, 's GravenhageRotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1975. De titels van de afzonderlijke werken werden
afgekort tot V.R. (Het verboden rijk), L.o.A. (Het leven op aarde) en L.V.C. („De

laatste verschijning van Camoès'').
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slechts in uiterst wage bewoordingen gezinspeeld en de naam Velho die
daadwerkelijk in beide romans voorkomt, blijkt uiteindelijk niet op een
maar op meerdere figuren betrekking te hebben.
Er is evenwel nog een belangrijker reden dan de gemeenschappelijkheid van de vertelde ruimte enerzijds en van enkele ten tonele gevoerde
personages anderzijds om deze romans op te vatten als een geheel, m.a.w.
als een kleine cyclus. Deze reden houdt verband met indeling en bouw
van beide werken. Het verboden rijk vangt inderdaad aan met een
proloog en besluit – voor zover er van besluiten sprake kan zijn – met
de aankondiging van precies die nieuwe lotgevallen van de marconist
die de stof uitmaken van Het leven op aarde. Pas aan het slot van dit
tweede werk treffen wij dan de epiloog aan die op strukturele wijze
korrespondeert met de proloog uit Het verboden rijk.
Met deze epiloog bleek overigens het laatste woord nog niet gezegd.
In de vierde en laatste jaargang van Forum publiceerde Slauerhoff
namelijk een korte proza-bijdrage „De laatste verschijning van Camoes"
waarin de voorstellingswereld uit Het verboden rijk en Het leven op
aarde nog een laatste keer tot leven werd gewekt 6 . Deze korte prozabijdrage vormt niet alleen een verloren schakel tussen beide romans zoals
de expliciete vermelding van CamoEs meteen al doet vermoeden, maar
brengt ook een (vergeefse) poging om een definitief en volledig slot
te geven aan het door deze romans gevormd geheel : de auteur tracht
de relatie tussen Camoes en de marconist wel te verduidelijken ( = schakel) maar voert daartoe gegevens aan uit beide romans en gebruikt
tenslotte de gebrachte opheldering om de konklusie uit Het leven op
aarde kracht bij te zetten ( = tweede epiloog) 7.
Deze opeenvolgende proza-brokstukken van Slauerhoffs hand werden
door de aanvankelijk toch zeer kritische en kieskeurige Forum-redaktie
belangrijk genoeg geacht om in het totaal bijna 400 pagina's van het
6 Forum, jrg. 4 (1935), nr. 3, pp. 202-207. Slauerhoffs poezie waarin de bier vermelde
voorstellingswereld eveneens een belangrijke rol speelt ,werd buiten beschouwing gelaten.
7 Zo sluit b.v. „Ik had het al lang opgegeven, en op een nacht sliep ik in een kleine
herberg in Kwangtung (...) daar kwam hi' (Camoes) binnen voor de nacht" (L.V.C.,
p. 336) onmiddellijk aan bij „Maar wellicht aan in het rijk vele schimmen rond zoals
ik, en zullen wij elkaar innerlijk begroeten, in berookte herbergen bijeenzitten (...)"
(L.o.A., epiloog, p. 867).
Het aan het slot van Het leven op aarde voorgestelde compromis, t.w. ronddolen zonder
zich er ens op te houden en zonder verder deel te nemen aan het leven op aarde (L.o.A.,
pp. 865-867) wordt opnieuw verkondigd door de ik-persoon uit „De laatste verschijning
van Camas". „Maar als dat (= het verschrikkelijke dat achter elk leven gaapt) er niet
meer is(...)", zo beweert deze laatste, „dan kan men ademen, leven op aarde zolang het
duurt, een einde vrezen" L.V.C.
(, pp. 338-339).
F. C. TERBORGH (op. cit., p. 36) vermeldt overigens dat Slauerhoff vage plannen koesterde
om zijn romano2uvre tot een trilogie uit te bouwen.
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tijdschrift in beslag te nemen. Nog in 1935 blijkt trouwens uit een brief
van Ter Braak aan Du Perron dat de eerste Het verboden rijk tot de
echte en onvervalste Forum-produktie rekende 8 . Of de Forum-redaktie
Het verboden rijk, Het Leven op garde en „De laatste verschijning van
Camoès" al dan niet als een geheel beschouwde, kan niet met zekerheid
uitgemaakt worden. De ordening die werd aangenomen voor Slauerhoffs
Verzamelde werken 9 door een kommissie waarin Du Perron en Ter
Braak zitting hadden, wijst niet meteen in die richting. In ieder geval
werden de drie brokstukken die o.i. een kleine cyclus vormen, ook in de
zeer recente uitgave van Slauerhoffs Verzameld proza (5) nog altijd
apart gehouden.
In wat volgt zullen wij trachten aan te tonen dat een analyse van deze
proza-stukken als geheel, als cyclus, heel wat mogelijkheden biedt en
o.m. een nieuw Licht werpt op de eigenaardige plaats die Slauerhoff
heeft ingenomen, niet alleen in de Forum-groep maar ook in de ontwikkelingsgeschiedenis van de Noordnederlandse roman. Slauerhoffs
laatste en postuum verschenen roman De opstand van Guadalajara
(1937) moest noodgedwongen buiten beschouwing blijven : hoewel heel
wat aspekten van onze analyse ook daarop van toepassing zijn, volt deze
roman door het afgeronde karakter van de intrige en de andere voorstellingswereld die erin opgeroepen wordt, toch volledig buiten de kleine
cyclus die over drie van de vier jaargangen van Forum uitgesponnen
werd.
De niet-realistische werkekkheidsvoorstelling
Toen de Forumianen de roman aanprezen boven de „wereldvreemde"
poèzie hadden zij in de eerste plaats de „traditionele roman" op het
oog (in de betekenis die deze term bezit in de literatuursociologie en
meer bepaald bij Lukacs en Goldmann). Dat blijkt niet alleen uit de
reeds vermelde Forum-criteria „waarheidsgetrouwheid" en „persoonlijkheid", maar ook uit de eigen romanproduktie van Ter Braak en
Du Perron. In Ter Braaks weinig bekende romans Hampton Court
(1931) en Dr. Dumay verliest... (1933) en in Du Perrons merkwaardige
roman met autobiografische inslag Het land van herkomst (1935) wordt
8 „Het nummer van Juni is, zooals je zult zien, veel te kleurloos (...). Dit tijdschrijft
van 1935 interesseert mij hoogstens om de afzonderlijke bijdragen. De jaargang met
Uren met Coster, Het Verboden Rijk en het Dómasque zal de ware jaargang van de
`dertigers' blijven, dat weet ik nu al zeker" (`Ter Braak aan E. Du Perron, 1 juni 1935',
p. 208 in Ter Braak-Du Perron, briefwisseling 1930-1940, dln III, Amsterdam, 1962-1967).
9 SLAUERHOFFJ., Verzamelde Werken, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1940-1958, 7 dln.
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telkens een identiteitskrisis geillustreerd die uiteindelijk op een krisis
in de gangbare werkelijkheid en werkelijkheidsvoorstelling blijkt to berusten. Alle drie werken voeren een versplinterd individu ten tonele in
een gebroken werkelijkheid. Ook al is het voorgestelde individu dan
heel wat zwakker en de voorgestelde werkelijkheid heel wat machtiger
en onbegrijpelijker dan in de 19e-eeuwse romanliteratuur het geval was,
toch kunnen de onmiskenbare ingredienten van de „traditionele roman",
t.w. gangbare werkelijkheid en personages die daar als subjekt tegenover
staan, nog moeiteloos aangewezen warden. Ook de basissituatie van de
„traditionele roman", t.w. de krachtmeting tussen mens en werkelijkheid,
blijft behouden.
Niets is minder waar in de romancyclus van Slauerhoff. De visuele
intensiteit van sommige beschrijvingen kan niet verhelen dat in Slauerhoffs romans de gangbare werkelijkheid – zowel de eigentijdse als de
historische – verstek laat gaan. Er is in deze werken geen sprake van
realisme in traditionele zin. Zo verwijzen b.v. de plaatsnamen „China"
en „Portugal" waarmee Het verboden rijk als het ware doorspekt is, niet
in de eerste plaats naar een geografische of historische werkelijkheid
maar naar een onderliggende en geenszins eenduidige betekenis. „Ik
kan nu, in de verte, een stad onderscheiden, niet verschillend van een
kleine Portugese of Spaanse haven", zo beschrijft de schipbreukeling
Camoes zijn eerste kennismaking met Macao, wanneer hij zwemmend
en zich vastklampend aan een houten vat, land nadert. „Weinig schepen
lager ervoor, wel veel jonken van het snort dat ik reeds eerder zag
lage boeg, hoge Steven, plompe zeilen. De stad zag ik als een stuk vaderland, ik had liever een Chinese haven gezien" (VR., p. 520 wij kursiveren). De psychologische onwaarschijnlijkheid van dit „liever" in de
geest van de schipbreukeling die eindelijk dan toch de redding nabij
ziet, stelt in het Licht enerzijds dat de tegenstelling tussen „China" en
„Portugal" niet slechts van ruimtelijke aard is en anderzijds dat de
geciteerde passage nog wel wat meer is dan een van de vele schakels in
een objektief avonturenverhaal. Beide vaststellingen vinden trouwens
een vrij expliciete bevestiging in het hij-relaas over Camoes' vertrek
naar het binnenland. „Hij (Camoes)", zo lezen wij daar, „verlangde
alleen naar het ogenblik, vele dagen later, waarop hij buiten de aantrekking van Macao zou staan, waarop alles voorgoed voorbij zou zijn
en de gele leegte voor hem zou liggen" (V.R., p. 367, wij kursiveren).
De gelijkstelling van Macao (en dus ook van Portugal) met het verleden
en van China met een toekomstige en gewenste „leegte" laat geen enkele
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twijfel erover bestaan dat wij hier met twee betekenende polen gekonfronteerd worden.
Opvallend is ook dat de onbereikbaarheid van China en de alomtegenwoordigheid van Portugal de hele cyclus door een veel absoluter
karakter krijgen dan op grand van enige geografische of historische
situatie gewettigd kan worden. Dit blijkt a.m. uit het verhaal van de
marconist dat in tegenstelling tot de lotgevallen van Camoes niet in de
16de maar wel in de 20ste eeuw gesitueerd moet warden. „Bij Tow
Shan", zo vertelt ons de marconist in zijn ik-relaas, „strekte een geel
strand zich uren ver langs zee uit een loodrechte leistenen wand
verborg het binnenland. Hier, langs deze wal, liep ik urenlang, alleen
om uitgeput te geraken, om dagenlang daarna enig welbehagen te vinden
in het liggen op de smalle bank in de hut" (V.R., p. 576). Deze passage
is om tweeerlei redenen van belang. Eerst en vooral taunt zij op overduidelijke wijze aan dat de ontoegankelijkheid van het verboden rijk
noch tot het verleden behoort, noch van Touter politieke acrd is. Vervolgens blijkt ook uit deze passage dat niet alleen evidente plaatsnamen
zoals „China", „Portugal" en „Macao" een betekenende funktie krijgen
in Slauerhoffs romancyclus maar dat dit ook potentieel het geval is
met elke plaatsaanduiding en/of natuurbeschrijving. Wat is die „loadrechte, leistenen wand" die het „binnenland" verbergt anders dan een
natuurlijke tegenhanger van de beruchte Chinese muur die het verboden
rijk tegen indringers moest beveiligen ? En wat is dat (letterlijk) gele
strand dat zich „uren ver, langs zee" uitstrekt, anders dan een echo van
de (figuurlijk) gele leegte die door Camoes bereisd werd en waarin ook
de marconist zijn weg wenst te zoeken ? Telkens opnieuw worden wij
gekonfronteerd met konkrete voorstellingen die naar een voorlopig
nog raadselachtige betekenis blijken te verwijzen, m.a.w. met beeldspraak.
Zodra de werkelijkheidsvoorstelling in Slauerhoffs cyclus als beeldspraak herkend wordt, kunnen de voorbeelden van konkrete voorstellingen waarachter zich in de eerste plaats betekenissen verschuilen, moeiteloos vermenigvuldigd worden. Tsjong King uit Het leven op aarde is
niet slechts een denkbeeldige stad in China (waarvoor het zeer reele
Peking tot op zekere hoogte model stand) maar wezenlijk de versmalling
van het verboden rijk tot een verboden stad (niet uitsluitend tot de
verboden stad, al is ook die betekenis sums aanwezig en wordt China
niet zelden geassocieerd met de steeds aan de minnaar ontsnappende
geliefde, o.a. in de Pilar-episode uit Het verboden rijk). Het „land der
sneeuw" uit deel II van Het leven op aarde duet weliswaar denken aan
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Tibet maar drukt niettemin in eerste instantie een Nietzscheaans ideaal
van zelfoverwinning uit. De havensteden Sjanghai (V.R.) en Tai Hai
(L.o.V.) blijken allebei de overgang van zee naar land te vertolken.
„Ik ging terug (naar zo vertelt de marconist aan het slot van
Het verboden rijk, „maar ik zou niet lang op een schip blijven en dit
land intrekken (...). Ik zou eerst de plaats opzoeken die ik het meeste
had geschuwd (...). Eerst naar Sjanghai" (V.R., p. 617). In de parallelle
passage uit Het leven op aarde komt de eenheid tussen beide werken
duidelijk uit de verf, ook al is Sjanghai ondertussen Tai Hai geworden.
„Maar opeens begreep ik :", aldus Cameron, „China zelf boezemde mij
nu vrees in, bijna even sterk als vroeger de geest (i.e. Camoes) die mij
wou overweldigen. Dit land zou mij eerst buitensluiten, dan opeens of
geleidelijk, maar onweerstaanbaar, opnemen zodat er niets van mijzelf
overbleef zoals ik nu was. 1k zocht een overgang en weer kwam Tai Hai
mij in de gedachte. Eerst daar een tijd blijven om te wennen, dan verder
de stroom opvaren. Maar ook de schepen op de brede stroom bleven
buiten China, al voeren ze ook op naar Hankou, naar I-Tsjang, duizenden
mijlen ver van zee" (L.o.A., p. 627, wij kursiveren).
Dat in de zoeven geciteerde passages ook de sterk gevoelsgeladen
polen „zee (water)" en „land (aarde)" al evenmin als Sjanghai of Tai
Hai letterlijk dienen te worden opgevat, hoeft geen betoog : de overgang
van zee naar land gaat natuurlijk wel gepaard met een realistische
afmonstering, maar impliceert niettemin eerst en vooral een (passieve)
innerlijke ommekeer (cf. „zodat er niets van mijzelf overbleef zoals ik
nu was"). Deze vaststelling noopt ons evenwel tot bepaalde konklusies
met betrekking tot de aard van de betekenende werkelijkheidsvoorstelling
in Slauerhoffs cyclus. Inderdaad, de aanwezigheid van bij uitstek polyvalente beelden zoals „water" of „zee" en „aarde" of „land" is weinig
bevorderlijk voor de eenduidige relatie tussen beeld en betekenis waarop
een allegoric berust. Het veelvuldige gebruik dat Slauerhoff gemaakt
heeft van „images materielles" zoals „aarde" en „water" wijst eerder in
de richting van een symbolische en zelfs archetypische werkelijkheidsvoorstelling.
Dat de gebruikte beelden soms tot in het extreme polyvalent zijn,
blijkt b.v. uit de weliswaar van passage tot passage wisselende maar
toch steeds weerkerende gelijkstelling van „aarde" en „land" en van
het land bij uitstek, t.w. het verboden rijk, China, met (1) een waste
bestaansgrond, (2) het beperkte maar aanvaarde leven (Nietzsches
„amor fati"), (3) zelfbevestiging en zelfoverwinning (de „Uebermensch"), (4) de verlossende dood in de bergende aarde, (5) de
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tijdeloosheid en onveranderlijkheid van het Oosten, (6) een nirwana
waarin de wil tot rust komt en het „Individuationsprinzip" opgeheven
wordt, en (7) (8) twee verschijningsvormen van dit nirwana, t.w.
enerzijds de overgave aan de vrouw en anderzijds het kunstmatig paradijs
van de opium. Het valt niet te ontkennen dat er in deze opsomming ook
tegenstrijdige betekenissen aangewezen kunnen worden. Deze vaststelling
vormt evenwel geen struikelsteen in de hier gevolgde redenering maar
zet daarentegen de zopas geformuleerde hypotese omtrent de aard van
Slauerhoffs werkelijkheidsvoorsteling kracht bij. Het is immers een
fundamenteel kenmerk van archetypische voorstellingen dat zij in staat
zijn tegenstrijdige betekenissen te genereren en te schragen. Wat het
archetype „aarde" betreft, werd deze ambivalentie tot in de fijnste geledingen onderzocht door Bachelard in de parallelle werken La terre
et les reveries du repos en La terre et les reveries de la volontO".
Ben gelijkaardige betekenisrijkdom kan trouwens ook aan de andere
pool aangewezen worden. „Water", „zee" en het zeevarende Portugal
worden afwisselend maar herhaaldelijk gelijkgesteld met (1) zelfverlies
in de roes, (2) (3) (4) drie vormen waarin dit zelfverlies kan optreden,
t.w. als overgave aan respektievelijk de vrouw, de (onrustige) verdrinkingsdood en de zinledigheid van het bestaan, (5) het verleden waaraan
niet te ontkomen valt en dat Cameron letterlijk als een vloedgolf tot in
Tsjong King zal achtervolgen, (6) de veranderlijkheid, tijdsgebondenheid en historiciteit van het Westen, (7) de „Ewige Wiederkehr des
Gleichen" waardoor het verloop van de Westerse geschiedenis wordt
bepaald, en (8) het lijden aan zichzelf en de hierdoor veroorzaakte
wanhoop en levensmoeheid. Zoals uit deze opsomming blijkt, kunnen
„aarde" en „water", hoewel doorgaans in kontrast gebruikt, toch naar
een relatieve betekenisverwantschap neigen en op sommige ogenblikken
zelfs samenvallen. Wanneer de marconist zich b.v. in „het grootste rijk
der aarde" bevindt, „ver van de gehate zee", stoat hij daar op een
binnenin „met groen en blauw porseleinen tegels geplaveid" ( = zeekleurig) graf in baarmoedervorm waarin hij veilig hoopt te liggen „voor
de lotgevallen die (hem) bedreigen, zoals het grote rijk zelf (veilig
ligt) binnen zijn muren en bergketenen, beschermd tegen alles, de
invallen van de barbaren, het heden en de storingen die in de toekomst
de hele wereld zullen ontwrichten en verbrijzelen (...)" (V.R., pp. 593594). In het graf wacht de vermoeide reiziger evenwel geen tijdeloos
nirwana, maar, zoals de baarmoedervorm reeds liet vermoeden, een
10 BACHELARD J., La terre et les reveries du repos & La terre et les reveries de la volonte,
Paris, Corti, 1948.
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wedergeboorte in de tijd. „Ik deed vastberaden enige stappen", zo vertelt
hij ons daarna, „maar de woestijn deinde als een oceaan, ik meende een
stuk wrakhout te zien drijven of was het een schipbreukeling of was ik
het zelf (...)" (V.R., p. 594). „Land" en „zee", de dood in de bergende
aarde en de verdrinking in het rusteloze water, tijdeloos nirwana en
„Ewige Wiederkehr des Gleichen", vallen hier samen. Het lijdt geen
twijfel of de ongemene betekenisrijkdom en -dichtheid van deze en
soortgelijke passages verklaren de sterke poètische aantrekkingskracht
die Slauerhoffs werkelijkheidsvoorstelling – en beter zou zijn van
werkelijkheidsschepping te spreken – op de lezer uitoefent. De claustrofobische beklemming die ons in het binnengetreden universum wacht,
moet worden toegeschreven aan het herhaalde samenvallen van de
tegengestelde betekenispolen.
Wij hebben tot nog toe betekenisrijkdom en ambivalentie als argumenten gehanteerd am de visie te staven dat de onderzochte cyclus ons
met een symbolische en zelfs archetypische werkelijkheidsvoorstelling
konfronteert. Deze konklusie mag ons evenwel niet uit het oog doen
verliezen dat op enkele cruciale plaatsen niettemin een zekere neiging
waargenomen kan worden de polyvalentie van de gebruikte voorstellingen tot (relatieve) eenduidigheid te herleiden. Zo wordt aan het slot
van Het verboden rijk „China" op vrij expliciete wijze gekoppeld aan
slechts ( !) twee betekenissen, t.w. enerzijds aan een passief nihilisme
(of pessimisme) in de trant van Schopenhauer („Een der nimmer bewusten van de miljoenen te zijn – welk een geluk", pp. 617-618) en
anderzijds aan een meer aktief nihilisme in de trant van Nietzsche („of
als dat onbereikbaar is, een die alles weet, alles achter zich heeft en
toch voortleeft", p. 618). Een soortgelijke poging tot reduktie treffen
wij aan in de epiloog uit Het Leven op aarde. Aktief en passief nihilisme
verschuilen zich daar op vrij doorzichtige wijze achter respektievelijk
het „Land der Sneeuw" en het „westelijk paradijs" ". Wan Tsjen tenslotte inkarneert op ondubbelzinnige wijze het ideaal van de „Uebermensch". In spijt van het overwegend symbolisch en archetypisch karakter
van Slauerhoffs werkelijkheidsvoorstelling nopen de geciteerde voorbeelden ons de mogelijkheid van een zekere allegorische inslag niet te
snel te verwerpen. Het onderzoek enerzijds van de personages en ander11 Slauerhoff is waarschijnlijk tot de term „Westelijk paradijs" gekomen door associatie
met de in het westengelegen „Tuin der Hesperiden" (cf. de beschrijving van Pilars tuin,
V.R.,pp. 565-566). De overlapping van het meestal in het oosten gesitueerde nirwana
enerzijds en de westelijke tuin der Hesperiden anderzijds illustreert de patische rijkdom
viel echter in
van Slauerhoffs voorstellingswereld. Deze verrijkingen en verschuivingen vielen
de jaren dertig ,- voor zover zij opgemerkt werden ,-- zelden in goede aarde.
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zijds van het stramien waarop de handeling is gebouwd, zal trouwens
uitwijzen dat er in Slauerhoffs romancyclus geen gebrek is aan punten
van overeenkomst met de traditionele allegorie.
Romanfiguren zonder identiteit
Wij stelden reeds vast dat de gangbare werkelijkheidsvoorstelling
verstek laat gaan in de onderzochte werken. Ook naar een ander
onmisbaar ingredient van de traditionele roman, t.w. het romanpersonage
als subjekt van de handeling, zullen wij tevergeefs zoeken. Slauerhoffs
figuren missen inderdaad de afgeronde fysische en psychische indentiteit
die hen tot „subjekten" zou stempelen. Het ontbreekt hun wezen aan
waste contouren : zij zijn schimmen die op elk ogenblik dreigen te
vervloeien in andere schimmen. „Wat had ik met die schrijvende man
te maken ?", zo vraagt de marconist zich verbaasd of wanneer hij zijn
voorganger Camoès „ontmoet", „Kom, laat ik maar weggaan, maar daar
merkte ik dat ik mijzelf niet meer was. Ik was verdwenen. Ik stond er
niet meer, was ook niet onderweg naar het strand. Waar dan, ik was
toch die schrijvende man niet, dat niet Ik Wilde wel schreeuwen, hem
verjagen, als een dier dat ons 's nachts over het pad springt, maar ik
had geen tong, geen ledematen, toch liep het zweet in druppels op de
grand, maar was dat mijn bloed niet, kleurloos van hoge ouderdom ?
Stond ik nu niet de achterstand van het sterven in te halen, zou ik straks
niet een hoopje stof zijn, in een urn met nauwe hals ?" (V.R., p. 579,
wij kursiveren). Deze symbiose is opvallend genoeg en behoeft dan ook
geen nadere toelichting. Minder evident is echter dat de identiteitsspiegelingen geenszins tot deze twee figuren beperkt blijven. Wij worden
in Slauerhoffs cyclus in feite slechts gekonfronteerd met twee ervaringspatronen. Het eerste en kwantitatief belangrijkste ervaringspatroon, t.w.
de mislukking t.o.v. het gestelde doel, wordt achtereenvolgens geinkarneerd door Farria. (V.R., proloog), door Velho (V.R., §§ 2 en 3), door
Camoès, towel in het eigen Leven (V.R., §§ 1, 4-5, 7 en 9) als in de
navolging die zijn schim aan de marconist opdringt (V.R., §§ 6 en 8-9)
en door de marconist-Cameron ten slotte bij zijn poging tot opbouw
van een zelfstandig bestaan, los van het verleden (L.o.A.).
Tekenend in verband met deze minder evidente verwantschap die
tussen de diverse romanfiguren kan worden aangewezen, zijn de slotzinnen van de proloog. Farria koestert wraakgevoelens jegens Portugal dat
door een lakse politiek verantwoordelijk geweest is voor de ondergang
van zijn eerste nederzetting en voor de dood van al de zijnen. „Maar",
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zo vernemen wij, „(hij) stierf toen hij zich sterk ging voelen, en Macao
(zijn tweede nederzetting) bleef, ook in de perioden van zwakte en
verval, bijna als enige : el mac Leal, trouw aan de koning, oak toen er
geen koning en geen Portugal meer was. Pinto (een andere overlevende
en Farria's medestander tegen Portugal) noch Farria hebben zich gewroken. – En de wijze waarop een ander (d.i. Camoes, toen hij de Lusiaden
schreef) later wraak genomen heeft, wordt niet als wraak maar als
bijval gevoeld" (V.R., pp. 455-456). Deze passage stelt niet alleen
Farria's mislukking in het Licht maar wijst ook vooruit naar het falen
van Camoes dat zich weliswaar in Het verboden rijk voltrekt maar toch
pas op expliciete wijze wordt verwoord in „De laatste verschijning van
Camoes". „Ik kende nu het voorbeeld in al zijn afschrikwekkendheid",
zo vertelt een niet nader gedefinieerde ik-figuur ons daar. „Geexalteerd
had hij (Camoes) de bloei en de stuiptrekkingen van een klein en paver
rijk gezien als wereldschokkend en verheerlijkt in gedichten, zwaar van
klank, maar even dwaas vergeefs als al het wapengekletter en kanongebuider" (L.V.C., p. 340). Camoes heeft de ondergang van het gehate
Portugal mogen meemaken maar is zijn wraak ontrouw geworden door
die ondergang te bezingen en dus te „verheerlijken". Het hoeft geen
betoog dat in deze en soortgelijke passages de afwijkingen van de
historische waarheid en de sterkte van de uitgedrukte haatgevoelens pas
ophouden de lezer te verbazen en als zinvol ervaren warden, wanneer de
eerder belichte betekeniswaarde van „Portugal" wordt onderkend.
Ook Velho en Cameron falen met het beoogde doel als het ware
binnen bereik. Een nude voorspelling doet Velho uit Macao wegvluchten
op het ogenblik dat een machtspositie voor hem open staat. Cameron
van zijn kant zet de stap naar Wan Tsjen en naar het „Land der Sneeuw"
maar verzinkt door een fatale laatste aarzeling in het papavermeer van
het westelijk paradijs het „Land der Sneeuw" wordt hem voorgoed
ontzegd. Dit eerste ervaringspatroon wordt oak door nevenfiguren vertolkt, o.m. door Op-een-na, die, zoals zijn naam verraadt, de gewoonte
heeft te versagen bij de allerlaatste proef, en door de andere reisgenoten
van Cameron die het in Tsjong King, in spijt van hun hooggespannen
verwachtingen „geen van (...) alien (...) ver gebracht (hebben)"
(L.o.A., p. 829). Tegenover deze mislukking in de ondernomen tack
staat een tweede ervaringspatroon dat belichaamd wordt door de verschillende vrouwenfiguren in de cyclus. Kenmerkend voor deze vrouwenfiguren is een fundamentele passiviteit waaruit zij zich nooit helemaal
kunnen losmaken en waarin zij bijna al te geredelijk wegzinken. Dat in
Het verboden rijk Diana herleeft in de even lijdzame en snel verzakende
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Pilar („Diana (met) de scheve ogee van een Chinese", V.R., p. 531)
en Pilar op haar beurt in de goeverneursdochter („Een halfcast, meer
Chinees dan blank", V.R., p. 615) wordt de lezer meteen duidelijk. Ook
in Het leven op aarde evenwel blijken de vrouwenfiguren slechts variaties
te zijn op het nu al bekende terra. Solange wordt beschreven als „een
Chinese, neen een Europese, maar in Chinees gewaad" en als „half
Marseillaanse (met) een paar gele voorouders" (L.o.A., pp. 658 en
664). Evenals haar voorgangster uit Het verboden rijk is zij een „rustige",
„zelfvoldane" „sfinx" (L.o.A., p. 661). Nauwelijks is de tocht naar het
binnenland begonnen of Solanges plaats bij Hsioe wordt ingenomen
door de even onverstoorbare en geheimzinnige Fong Sjen die in Tsjong
King een ware gedaanteverwisseling ondergaat en in haar „met bloemen
en reigers geborduurd gewaad" Cameron plots doet terugdenken aan de
opiumnact met Solange in Tai Hai (L.o.A., p. 808).
Van de talrijke figuren die Slauerhoffs romancyclus bevolken, kan de
overgrote meerderheid dus herleid worden tot twee ervaringspatronen
waarvan het ene als specifiek mannelijk en het andere als specifiek
vrouwelijk voorgesteld wordt. De uiterste schematizering van deze twee
ervaringspatronen tot respektievelijk mislukking in de ondernomen taak
en fundamentele passiviteit stelt daarenboven in het licht dat de psychologische tegenstelling man-vrouw in eerste instantie dienen moet am de
tegenstelling tussen twee levenbeschouwelijke visies, tussen twee ideeen,
te vertolken. Het filosofisch dilemma waarmee Slauerhoffs romanfiguren
ons konfronteren is de in Westerse termen noodzakelijke keuze tussen
aktief en passief nihilisme, tussen Nietzsche en Schopenhauer, en de in
Oosterse termen onzinnige keuze tussen de twee onscheidbare levensprinciepen Yin en Yang.
Slauerhoffs tot twee keer toe herhaalde poging tot formulering van
een konklusie, stelt op overduidelijke wijze het belang in het licht dat
de Westerse filosofische problematiek voor de onderzochte romancyclus
bezit. Deze vaststelling hoeft ons geenszins te verwonderen aangezien
belangstelling voor het denken van Nietzsche en voor de implikaties
daarvan in dagelijks leven, literatuur en politiek konstanten waren bij
de Forum-groep. Het door de Forumianen gehanteerde persoonlijkheidscriterium mag beslist tot op zekere hoogte beschouwd worden als een
transpositie op moreel en literair niveau van de wil tot zelfbepaling en
zelfbevestiging uit het aktieve nihilisme.
Reduktie van de romanfiguren tot wandelende ideeen en streven naar
een moralistische konklusie wijzen op een allegorische inslag. Lijnrecht
tegenover beide zopas vermelde kenmerken staan enerzijds het onver141

mogen van de auteur om een definitieve keuze te maken en anderzijds
de onmiskenbare dubbelzinnigheid van enkele van zijn belangrijkste
romanfiguren. Camoes, de marconist-Cameron en tot op zekere hoogte
zelfs Pilar, worden in spijt van hun fundamentele „aanleg" en de eenduidige idee die zij dienen te inkarneren, heen en weer geslingerd tussen
passief en aktief nihilisme, tussen een „vrouwelijk" en een „mannelijk"
gedragspatroon, tussen de „animus" en de „anima" in hun eigen aard.
Zij blijken zelf te lijden aan de tegenstelling waarvan zij anderzijds
dan toch weer slechts een der polen inkarneren. Karel Meeuwesse heeft
eerder reeds n.a.v. de ik-figuur in „Het boegbeeld : de ziel" de rol in
het Licht gesteld die deze tegenstelling tussen „animus" en „anima" ook
in Slauerhoffs poezie speelt ".
Werkelijkheidsvoorstelling en romanfiguren in deze cyclus weerspiegelen de buiten-literaire werkelijkheid dus niet, maar betekenen. Wat
zij betekenen gaat daarenboven het kader van de traditionele allegorie
te buiten : uitgedrukt wordt niet enkel het konflikt tussen tegenstrijdige
filosofische koncepten of psychologische schema's maar ook en in de
eerste plaats een problematiek van denken en voelen in zijn doorleefde
beweeglijkheid en totaliteit. Slauerhoff heeft in deze werken op konkrete
wijze gestalte gegeven aan de eigen innerlijkheid met alle daarin vervatte
onzekerheid, verscheurdheid en wankelmoed. Twijfels en tweestrijd
waaraan deze innerlijkheid onderhevig is, verklaren overigens de verwarrende soepelheid waarmee de verteller van hij- naar ik-verhaal overstapt n.a.v. hoofd- en nevenfiguren. Slauerhoffs romans zijn – evenals
trouwens zijn poezie – veeleer symbolische zelfexpressie dan wel mimesis.
Kontrasterende aktiepatronen en globale struktuur waartoe zij worden
samengevoegd
Het spreekt vanzelf dat er bij deze romanfiguren die uiteindelijk slechts
diverse aspekten van de gedachten- en gevoelswereld van de auteur
belichamen, geen sprake kan zijn van vrije wil. Hun bewegingsvrijheid
wordt beperkt door betekenis of betekeniskonflikt waaraan zij uitdrukking moeten geven. Hoe dan ook illustreren zij de zoveelste mislukking
t.o.v. het beoogde doel, het zoveelste verzaken aan elke weerstand of
de zoveelste uitzichtloze ambivalentie. Camoes wil noch schrijven noch
Pilar verraden, hij kan daarenboven niet uitmaken of hij Diana wel wil
veroveren, wel op ontdekkingstocht wil uitvaren, China wel wil binnen12 G. MEEUWESSE, K. „Ilet boegbeeld : de ziel' hersteld" in
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Raam, okt. 1972, pp. 131-145.

trekken ; Pilar wil al evenmin Ronquilho's vrouw worden als zich met
Camoès inlaten ; Cameron denkt er niet aan de ondergang van Tsjong
King te bewerken en wat meer is, weet zelfs niet of hij in leven wil
blijven en zijn tocht voortzetten, maar ... dat alles gebeurt niettemin.
Daarmee wordt n.a.v. deze romancyclus het probleem van de aktie
gesteld.
De „aktie" uit de traditionele roman impliceert een konfrontatie
tussen de romanwerkelijkheid die een waarheidsgetrouwe afspiegeling is
van de buiten-literaire realiteit en een subjekt dat over voldoende autonomie en vrije wil beschikt om deze (objektieve) werkelijkheid aan te
kunnen. In Slauerhoffs romancyclus ontbreken de beide zopas vermelde
komponenten van de traditionele roman, t.w. realistische werkelijkheidsvoorstelling en autonoom subjekt. Het hoeft geen betoog dat bij de
analyse van dit werk het begrip „aktie" dan ook een heel andere
betekenis krijgt dan bij de analyse van een meer traditioneel georienteerde roman. De „aktie" in Slauerhoffs cyclus zou „opgelegde aktie"
of beter nog „fataal, onontkoombaar gebeuren" genoemd moeten worden.
Zij is noch waarschijnlijk noch natuurgetrouw maar volgt daarentegen
zeer strakke en geijkte patronen.
De meervoudsvorm „patronen" werd hier niet zonder reden gebruikt.
Evenals de beeldspraak sours neigt tot allegorische eenduidigheid, maar
meestal gekenmerkt wordt door symbolische en archetypische polyvalentie, evenals de romanfiguren enerzijds vastomlijnde filosofische koncepten of psychologische schema's inkarneren maar anderzijds niet vrij zijn
van doorleefde ambivalentie, zo ook kan in het aktiepatroon dat in deze
cyclus gevolgd werd, een fundamentele tweeledigheid aangewezen
worden.
Het slechts gedeeltelijk op historische feiten geinspireerde levensverhaal van Camoès is in de eerste plaats een tocht naar een op geografisch niveau vrij onduidelijk doel. Deze tocht van een betekenende
romanfiguur in een betekenende romanwerkelijkheid laat zich zonder
moeite interpreteren als een allegorische levenstocht van de pool „zee",
„water" en het zeevarende Portugal naar de tegenpool „land", „aarde"
en het verboden rijk, China. Hoewel reeds in Het verboden rijk de lotgevallen van de marconist in het verlengde liggen van Camoès' tocht
(en van de minder beklemtoonde pogingen van o.m. Farria en Velho
om het verboden rijk te ontsluiten), blijkt toch pas ten volle uit Het
leven op aarde dat ook aan het verhaal van de marconist-Cameron een
tocht ten grondslag ligt. Grosso modo kunnen wij dus stellen dat de in
Het verboden rijk door Camoes begonnen maar niet voltooide tocht, nog
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in datzelfde werk door de marconist wordt hervat en vervolgens in Het
leven op aarde door de marconist-Cameron voortgezet tot net voor het
beoogde reisdoel : het ontoegankelijk blijvende „Land der Sneeuw". Een
van de bassisschema's van de traditionele allegorie, t.w. de levenstocht
van de mens op zoek naar een geestelijk ideaal van wijsheid en inzicht,
loopt bijgevolg als een rode draad door de hele cyclus heen en kreeert
een rechtlijnige samenhang tussen de onderscheidene delen ervan. De
talrijke maar in elkaar vervloeiende romanfiguren kunnen in het Licht van
deze eerste samenhang beschouwd worden als uiteenlopende verschijningsvormen van de universele (zij het dan ook ambivalente) mens.
Het rechtlijnige schema van de allegorische tocht gaat evenwel gepaard met een tweede en kontrasterend patroon. Inderdaad, Cameron zet
niet alleen Camoes' tocht verder, maar herhaalt ook (1) de mislukking
van zijn voorganger, (2) de eerdere mislukking van Velho en (3) de
initiale, exemplarische mislukking van Farria in de proloog. Tegenover
het rechtlijnige schema van de tocht staat de kringvormige herhaling van
steeds weer hetzelfde aktiepatroon, d.i. van de in de proloog vooropgestelde mytische „daad".
Deze twee op het eerste gezicht beslist tegenstrijdige aktiepatronen
blijven niet onafhankelijk van elkaar maar worden ineengeweven tot
een ingewikkeld en zinrijk stramien. Allegorische „vooruitgang" van de
mens op weg naar zijn uiteindelijke bestemming enerzijds en mytische
„gevangenschap" van deze zelfde mens in het eens en voor altijd
opgelegde levenslot anderzijds worden in Slauerhoffs cyclus op onverbrekelijke wijze tot een geheel verbonden door de keuze van de romanfiguren. Deze laatste mogen dan slechts inkledingen zijn van de mens
als allegorisch reiziger of als mytisch gevangene, zij zijn daarom niet
minder funktioneel : niet alleen zijn de gekozen inkledingen betekenisvol
op zichzelf maar daarenboven vertolkt de opeenvolging ervan ook nog
een hoogst merkwaardige evolutie.
De exemplarische mislukking van de kolonizator en man van de daad
Farria herhaalt zich een eerste maal in het leven van de handelaar Velho,
„een groot koopman", zo wordt opgemerkt bij zijn installatie in de
senaat, „(die) een groot krijgsman (opvolgt), wat als een symbool kan
Belden van veranderde tijden" (V.R., p. 501, wij kursiveren). Na Velho
komt de dichter Camoes aan de beurt, die opgevoed werd in „een
wereld waar alles schoon en harmonieus en nabij was, zodat men niet
hoefde to reizen langs gevaarvolle wegen" en die door dit kontakt met
de verwekende kultuur niet „weerbaar" geworden is en niet „snel in het
besluiten" maar „zwaartillend" en „lijclensbereid" (V.R., pp. 471 en
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473). Ik heb „slechts gemijmerd", aldus CamoEs „en min daden waren
slecht gerichte schoten op een vaag geziene werkelOheid" (V.R., p.
473, wij kursiveren). Slauerhoff is wat dit aspekt van CamoEs' Leven
betreft, de historische waarheid trouw gebleven : de dichter van Os
Lusiadas heeft inderdaad zelf Been konkrete heldendaden verricht maar
zich ertoe beperkt die van zijn roemruchte voorzaat Vasco da Gama te
bezingen. Deze dadenzwakke maar dan toch beroemd gebleven dichter
wordt in Slauerhoffs cyclus op zijn beurt afgelost door een haveloos en
in Het verboden rijk zelfs naamloos zwerver, door „een mindere onder
de mensen (die) moet werken en gehoorzamen voor een gering loon"
(V.R., p. 512), door een losgeslagene „zonder stamland", „rang",
„afkomst" of „houvast" (L.o.A., p. 642). De opeenvolgende figuren
die enerzijds op weg zijn naar het (onbereikbare) einddoel en aan wie
anderzijds de mytische herhaling zich voltrekt, zijn dus geenszins gelijkwaardig of zelfs onderling verwisselbaar. Zij inkarneren niet alleen
verschillende sociale typen – de veroveraar, de handelaar, de kunstenaar,
de (proletarische) armoezaaier die zijn diensten moet verhuren – maar
zijn als typen ook nog kenmerkend voor verschillende fazen uit de
geschiedenis van het Westen sinds het begin van de moderne tijden,
d.w.z. sinds de magische eenheid tussen mens en wereld die tijdens de
middeleeuwen nog bestond, verstoord werd en de mens zichzelf is gaan
ervaren als een afzonderlijk individu met een zeer eigen subjektiviteit.
De opeenvolging die onder de gekozen inkledingen kan worden waargenomen, drukt de toenemende verzwakking uit van dit „nieuwe" individu en kenschetst de geschiedenis van het Westen uit dit oogpunt als
een bestendig verval. De herhaling van de mytische mislukking treft
inderdaad telkens een „held" die minder dan zijn voorgangers ertoe in
staat is uit de opgelegde gevangenschap te breken of deze althans met
waardigheid te ondergaan. De allegorische tocht van haar kant wordt
telkens voortgezet door een „reiziger" die minder dan zijn wegbereiders
opgewassen is tegen zijn tack.
Tezamen met de gekozen inkledingen wordt bijgevolg het historische
tijdsverloop aan het stramien van de cyclus toegevoegd. Rechtlijnige
allegorische tocht en mytische kringloop worden hierdoor verbonden tot
een spiraalvormige neergang : de mytische mislukking wordt telkens
overgedaan maar tekent zich bij elke herhaling scherper of – de allegorische tocht naar de uiteindelijke bestemming wordt wel ondernomen
maar leidt slechts tot de reproduktie van het verleden in een schrikwekkender worm. Slauerhoff staat met deze schijnbaar tegenstrijdige
kombinatie van „Ewige Wiederkehr des Gleichen" en toenemend verval
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geenszins alleen. Kommentatoren zoals LOwith en Klossowski 13 hebben
bij Nietzsche een analoge en even onuitroeibare dubbelzinnigheid in het
Licht gesteld : ook in dit denken waarmee Slauerhoff al vroeg vertrouwd
was en dat diepe invloed op hem uitoefende ", ging een wezenlijk
mytische interpretatie van het fenomeen „tijd" de kern uitmaken van
een filosofie van de geschiedenis.
Het dieptepunt in de spiraalvormige neergang waarop Slauerhoffs
cyclus gebouwd is, wordt bereikt in de epiloog uit Het leven op aarde
en bevestigd in „De laatste verschijning van Camoes". Beide pogingen
om de cyclus of te ronden tonen ons het beeld van een mens voor wie
er geen keuze meer bestaat omdat alle mogelijkheden in onmogelijkheden
veranderd zijn. Cameron en de niet nader gedefinieerde ik-persoon uit
„De laatste verschijning van Camoes" kunnen het allegorische einddoel
niet bereiken en al evenmin op waardige en lijdzame wijze berusten in
de mytische gevangenschap. Zowel de zelfbevestiging van het „Land
der Sneeuw" als het nirvana van het westelijk paradijs zijn hen ontzegd
het leven op aarde kan voor hen, aldus Wan Tsjen, slechts een noodgedwongen ronddolen zijn in het „Rijk van het Midden" (L.o.A., p.
865). „En ik ging weer het rijk binnen", zo vertelt ons Cameron, „waar
ik verder zou blijven rondtrekken zonder mij nog ergens op te houden,
tot het einde, Europeanen vermijdend, de Chinezen niet meer trachtend
te naderen, tot ik ergens liggen bleef tussen beiden in (...)" (ibid.,
p. 866, wij kursiveren). Een uitzichtloos kompromis is dus vat overblijft
nadat de twee gedragsvormen en levenshoudingen die de hele cyclus
door tegen elkaar uitgespeeld en afgewogen werden, t.w. enerzijds een
aktief, Nietzscheaans nihilisme en anderzijds een passief nihilisme of
pessimisme dat eerder op Schopenhauer lijkt terug te gaan ", allebei als
onbereikbaar erkend zijn.
Ook het door Wan Tsjen voorgehouden kompromis blijkt evenwel in
laatste instantie niet als een leefbaar alternatief te worden ervaren. Beide
idealen die slechts opgegeven werden uit onvermogen en niet omdat zij
voorbijgestreefd of zinledig zouden zijn, blijven inderdaad tot in de
13 Cf. LOwITH KARL, Nietzsches Philosophie der ewige Wiederkehr des Gleichen, Berlin,
1935 en KLOSSOWSKI PIERRE, Nietzsche et le cercle vicieux, Paris, 1975, (19691).
14 Slauerhoff bezat Nietzsches Verzamelde Werken al in 1919, d.w.z. nog voor de
publikatie van zijn eerste bundel, Archipel (1923) (cf. FESSARD J. L. Jan Slauerhoff
(1898-1936), Sa Vie, Son Oeuvre, Paris, A. G. Nizet, 1965, p. 109).
15 Het hiergemaakte onderscheid tussen enerzijds het aktieve nihilisme van Nietzsche
en anderzijds het passieve nihilisme (of pessimisme) van Schopenhauer is tot op zekere
hoogte kunstmatig en simplistisch. Nietzsche bouwde voort op het denken van Schopenhauer
en integreerde meerdere Schopenhauer-komponenten in zijn filosofie : er kan bijgevolg ook
bij Nietzsche zelf een tegenstelling tussen passief en aktief nihilisme worden aangewezen.
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slotzinnen toe de helden aanlokken en tot wanhoop drijven ". De totale
verwarring, de dans van de alle even onmogelijk geworden mogelijkheden waarmee zowel Het leven op aarde als „De laatste verschijning
van Camas" besluiten, is bijgevolg struktureel verantwoord : de toenemende verzwakking van de mens als individu vindt een logisch eindpunt in het sociale verval en in de absoluut geworden onmacht van
de eigentijdse helden. De Noord- en Zuidnederlandse romanproduktie
uit de jaren dertig omvat slechts weinig werken die de problematiek van
het individu in de twintigste-eeuwse maatschappij zo ver doorgetrokken
en zo scherp gesteld hebben als deze cyclus van Slauerhoff die ons
konkreet voorgestelde innerlijkheid brengt i.p.v. traditioneel realisme
en waarin daarenboven geen enkel levensecht personage aangewezen
kan worden.
Betekenis voor „Forum"
Voorkomen en vertolking van deze problematiek verklaren o.i. in niet
geringe mate de aantrekkingskracht die Slauerhoffs proza op de Forumredaktie uitgeoefend heeft. Slauerhoffs romans kunnen onmogelijk in
de smaak gevallen zijn omdat zij bijdroegen tot de heropleving van de
door Forum voorgestane (traditionele) roman : in de onderzochte cyclus
wordt juist op een wijze die voor de toenmalige Noord- en Zuidnederlandse literatuur beslist revolutionair genoemd mag worden, met de
konventies van dit romantype gebroken. Deze appreciatie kan al evenmin
op afdoende wijze verklaard worden door het Forumiaanse persoonlijkheidscriterium. „Persoonlijkheid" impliceerde voor de Forumianen een
grote mate van autobiografische eerlijkheid bij de auteur (cf. Du Perrons
Land van herkomst) waarbij elke worm van inkleding of stilering zo
niet als schadelijk dan toch als overbodig of niet-essentieel werd ervaren.
Veal waarschijnlijker lijkt ons dat deze romans die in strijd waren met
de krachtlijnen uit de Forum-stellingname, Ter Braak en Du Perron
geboeid hebben omdat het individu dat zij zelf als een vaste en eeuwige
waarde beschouwden en dat aan de basis lag van het Forumiaanse
persoonlijkheidscriterium, een storende en gevaarlijke historiciteit toe16 Zo besluit Het levenop aarde toch opnieuw met de verzuchting „Misschien zal ik
dan toch in de vaart het land van Wan Tsjen (= 'Land der Sneeuw' bereiken (...)"
(L.o.A.,p. 867) en verlangt de ik-persoon aan het slot van „De laatste verschijning van
Camoes" toch weer naar een wel uiterst merkwaardig land waar hi' zich kan „neerlaten"
en waar „de aarde dankbaar (is) en (...) blijken van aanhankelijkheid ruimschoots terug(geeft)" (= „Westelijk paradijs" , de vrouw ?) maar waar anderzijds „de ruimte lee isis"
en de aarde „dor" (= „Land der Sneeuw" ?) (L.V.C., p. 341).
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gemeten kreeg. Het had immers geen zin de (autobiografische, afgeronde en bewuste) persoonlijkheid van de schrijver nog Langer als
literaire of als etische maatstaf to hanteren, wanneer, zoals Slauerhoffs
romans de lezer voorhielden, een verzwakt individu zich in de twintigsteeeuwse wereld juist elk vermogen tot aktie of keuze en bijgevolg ook
elke kans op zelfzijn en zelfbevestiging ontzegd zag. Ter Braak is zich
terdege ervan bewust geweest dat Slauerhoffs werk deze problematiek
opriep. „De individuen worden niet geteld", zo stelt hij vast n.a.v. Het
leven op aarde, „er gebeurt iets met de individuen" ". Dat ook de
Forum-redaktie zich minder verzekerd voelde van de blijvende betekenis
van het individu in onze kultuur dan de nadrukkelijke beklemtoning
van de persoonlijkheidsnorm deed vermoeden, blijkt overigens niet alleen
uit een dergelijke (waarderende) uitspraak. In dezelfde richting wijzen
towel het slot van Du Perrons Land van herkomst – waar de hulpeloze
ik-persoon wordt meegevoerd op de stroom van onkontroleerbare historische gebeurtenissen – als Ter Braaks latere overgang van een literaire
naar een politieke verdediging van het individu.
Plaats in de geschiedenis van de roman
Er werd reeds opgemerkt dat Slauerhoffs romans een voor onze toenmalige literatuur vrij zeldzame break met de geplogenheden van de
traditionele roman aan het Licht brachten. Dit betekent echter geenszins
dat in deze romans aanknopingspunten zouden ontbreken met gelijksoortige experimenten uit de buitenlandse literatuur. Zowel het gebruik van
oudere verhaalvormen zoals mythe en allegorie als de patizering van
het romanuniversum door middel van symbool en archetype waren geen
zeldzaamheden in de buitenlandse literatuur uit de eerste helft van de
twintigste eeuw. Voorbeelden als Joyces Ulysses (1922), Kafka's Der
Prozess, Das Schloss en Amerika (resp. 1925, 1926 en 1927), Hermann
Brochs Der Tod des Vergil (1945) en Malcolm Lowry's Under the
Volcano (1947) bewijzen dit afdoende. Het romangenre maakte in
formeel opzicht in deze periode een belangrijke krisis door waaraan de
eerder ingezette krisis in de burgerlijke maatschappij niet vreemd was.
Het verdwijnen van het traditionele personage voor een ononderbroken
bewustzijnsstroom of voor een gemeenschap, de versplintering van de
intrige, het opgeven van het alwetende vertelstandpunt, het taalspel
waren, naast de terugkeer tot oudere epische vormen en de poötizering
17 Cf. TER BRAA.K, M. De onverzorgde stifi — I. Slauerhoff, Het leven op aarde, in
Verzameld Werk, deel 5, op. cit., p. 436.
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van het romanuniversum even zovele pogingen om in de roman een
veranderd wereldbeeld en levensgevoel op te vangen. Slauerhoff heeft
zonder dat daarbij van onmiddellijke buitenlandse invloed sprake was
ook bij ons het romangenre door middel van enkele van deze vormvernieuwingen verruimd. Hij heeft daarenboven in onze eigen literatuur
een van de zeldzame precedenten geschapen voor latere en meer extreme
vormexperimenten zoals o.m. voor de herschepping van epos en myte
en voor de verregaande ontbinding van de romanvorm in prozagedichten
die Hamelink achtereenvolgens in Ranonkel (1969) en in Afdalingen in
de ingewanden (1974) heeft ondernomen.
De karakterizering van Slauerhoffs romans als autobiografische reisverhalen die nooit behoorlijk afgewerkt warden en waarin het krioelt
van de onnauwkeurigheden (lampen die in tempels worden gevonden,
radio's die spelen zonder stroom, willekeurige veranderingen in de
plaatsnamen, enz.) gaat gedeeltelijk terug op de reeds eerder geciteerde,
beslist niet volledig negatieve kommentaar van Ter Braak op Het levee
op garde 16 . Maar zij werd pas algemeen verbreid toen minder subtiele
critici dan Du Perron of Ter Braak, zo o.m. Kelk en Van den Bergh ",
het persoonlijkheidscriterium gingen toepassen. Daze visie handhaafde
zich made door de relatieve schaarste aan kritische bijdragen die enigszins
uitvoeriger op dit romanwerk ingingen, in latere monografieèn over
Slauerhoff 19 en in literair-historische overzichten waarin de figuur van
de schrijver behandeld werd. Een dergelijke uiterst beperkte visie belet
ons niet alleen betekenisrijkdom en patische werkelijkheidsschepping
in deze cyclus naar waarde te schatten, maar maakt ook een historische
kontinuiteit zoals b y . de formele krachtlijn die van Slauerhoff naar
Hamelink loopt, onzichtbaar.
Dat in Slauerhoffs romans (en in zijn poëzie) bepaalde autobiografische elementen warden opgenomen en/of getransponeerd, lijdt ondertussen Been twijfel – in walk literair werk is dat overigens niet het
geval ? Het doet o.i. echter niets of aan het fait dat onze analyse in
deze werken de indirekte vertolking aan het Licht brengt van een psychologische en filosofische problematiek met een meer algemene relevantie.
DINA VAN BERLAER-HELLEMANS
18 Cf. KELK,J. C. fan Slauerhoff, in Rondom tien gestalten, Utrecht, Bruna, 1938, pp.
250-257, KELK, J. C. Leven van Slauerhoff, Amsterdam, P. N. Van Kampen & Zoon, 1959
en VAN DEN BERGH, H. Schip achter boegbeeld, 's-Gravenhage, L. J. C. Boucher, 1958
wortelen wat de stellingname van de auteurs betreft, zeer sterk in het literaire en kritische
klimaat van de jaren dertig.
19 Cf. FESSARD, J. L. op. cit.

149

KRONIEK
DE STUDIE VAN DE ZUIDNEDERLANDSE LETTERKUNDE
DER 18de EEUW (SEDERT 1960)
In de vorige kroniek over het in bovenstaande titel genoemde onderwerp 1 (verder
steeds aangeduid al Kroniek 1960) moest het uitblijven van het desbetrede
ende
deel van de Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden nog betreurd
worden. Dat deel is ondertussen verschenen (deel VI : H. J. Vieu-Kuik - J.
Smeyers, De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid, Antw.-Amst.,
1975) en de erin opgenomen bibliografie (p. 562-573) poogt een zo volledig
mogelijke inventaris to zijn van wat over de 18de-eeuwse Zuidnederlandse literatuur werdgepubliceerd. Ons baserend op dat bibliografisch overzicht en voortbouwend op wat in de eerste kroniek werd behandeld, willen we trachten het
onderzoek dat de jongste viiftien jaar met betrekking tot de 18de-eeuwse literatuur
van de Zuidelijke Nederlanden werd verricht, te overschouwen. Tegelijk geeft
deze nieuwe kroniek ons de gelegenheid de vorige aan te vullen met vex5r 1960
verschenen, maaronvermeldgebleven bronnen en publikaties.
In de eerste plaats zagen in de voorbije periode een paar belangrijke alg e m en e werk en het licht : op het specifiek literaire terrein de Verkenningen in
de achttiende eeuw (Antw., 1963) van E. de Bock, een pionierswerk, in die zin
dat het een schetspoogde to geven van de 18de-eeuwse Zuidnederlandse letterkundeen een aantal literaire figuren en verschijnselen (am. de Antwerpse dichter
Pauwels, de spectatoriale geschriften) voor het eerst grondig behandelde ; op
het algemeen culturele vlak de Geschiedenis van de Vlaamse gedachte van H. J.
Elias, waarvan het eerste deel (Antw., 1963, 1970 2 ) de periode 1780-1830
bestrijkt. Voor de studs e van de literatuur is daarin vooral hoofdstuk IV van
het „Eerste boek" Del ms gedachte, p. 108-169 in de 2de druk) van belang,
waarbij wij ons echter niet van de indruk kunnen ontdoen dat het een iets to
donker beeld schetst. Als de auteur als gevolg daarvan de mening van G. Schmook
verwerpt dat de doorbraak die plaats vond tussen J. F. Willems en H. Conscience
met zijn Leeuw van Vlaanderen in 1838, haar wortels heeft in wat zich in de
18de eeuw afspeelde (p. 143), gebeurt dat o.i. dan ook ten onrechte.
Onder de algemene werken past het ook de vierde druk van R. F. Lissens, De
Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden (Brussel-Amst., 1967) te vermelden :
het eerste hoofdstuk ervan, „Verlichting en Preromantiek" (p. 13-35), werd
sterk bewerkt en uitgebreid.
De in de vorige kroniek gepubliceerde lijst van g eogra fi s ch a f g eb a k en de s tu d i es moet voor Gent worden aangevuld met P. de Keyser, Gent
1 Spiegel der Letteren IV (1960), 3, p. 194-208.
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in de litteratuur en in de folklore (Gent, 1935). Bovendien dient te worden
bijgevoegd
– voor leper : A. Diegerick, Essai de bibliographie yproise (Ypres, 1873-1881) ;
– voor Kortrijk : Th. Sevens, Vlaamsche Dichters en ProzaschrUvers van Kortrijk
(Kortrijk, 1885)•;
– voor Dendermonde : J. Broeckaert, Dendermondsche drukpers (Dendermonde,
1890 ; bijvoegsels in 1894, 1898 en 1910)
- voor West-Vlaanderen : P. Allossery, Geschiedkundige boekenschouw over 't
huidig West-Vlaanderen (2 d., Brugge, 1913).
Na 1960 valt onder dit soort van studies alleen to noemen J. Smeyers, Achttiende-eeuwse literatuur in hetNederlands in Noord-Frankrijk : 1. De toneelbedrijvigheid, in faarboek De France Nederlanden 1976 (s.1.), p. 99-114 ; het
tweedegedeelte, over Auteurs en hun werk, verschijnt in het Jaarboek 1977. De
erbij opgenomen bibliografie is, wat de in de Annales en het Bulletin van het
Comite flamand de France verschenen bijdragen betreft, zo volledig mogelijk
opgesteld.
Bij de bio-bibliografische bronnen (Kroniek 1960, p. 196)
valt de aanwinst te signaleren van het door de Koninklijke Vlaamse Academien
van Belgie uitgegeven Nationaal Biografisch Woordenboek, waarvan deel I in
1964 verscheen. Totnogtoe werden volgende 18de-eeuwse literaire figuren daarin
opgenomen : Coninckx, De Meyer(e), Krafft en Labare (door J. Smeyers),
Missiaen (door A. T. van Biervliet), Spanoghe (door H. L. V. de Groote),
Verlooy en Vervisch (door Y. vanden Berghe). Deel VII zal notities over
De Wolf en Bonne bevatten.
Deprogressieve kapucijn P. F. D. Vervisch, auteur van een scher antiklerikale
autobiografie, werd door dezelfde Y. van en Berghe oak behandeld in zijn voor
de kennis van de laat-18de-eeuwsegedachtenwereld in de Zuidelijke Nederlanden
belangrijke studie facobijnen en Traditionalisten. De reacties van de Bruggelingen
in deRevolutietijd(1780-1794) (Pro-Civitate-uitgave nr. 32, 2 d., Brussel, 1972)
(d. I, p. 285-289). Over Vervisch en andere auteurs, behorend tot de kapucijnenorde, vindt men uitgebreide informatie in het in Kroniek 1960 ongenoemd gebleven standaardwerk van Hildebrand o.m.c., De Kapucijnen in de Nederlanden
(10 delen, Antw., 1945-1956), waarvan vooral d. VII en IX voor ons opzet
belangrijk zijn. Nog over het (uitsluitend religieuze) literaire werk van kapucijnen
schreef Optatus Evan Veghelj o.f.m. cap., De spiritualiteit van de Capucijnen in
de Nederlandengedurende de XVIle en XVIlle eeuw [.] Een bijdrage tot de
geschiedenis van de vaderlandse vroomheid (reeks Batavia Sacra, Utrecht-Brussel,
1948). Onvermeld bleef ten slotte ook i.v.m. religieuze auteurs : F. Rosier,
Biographisch en bibliographisch overzicht van de vroomheid in de Nederlandse
Carmel (Studien en Tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, d. X), Tielt, 1950.
De bijdragen en studies over afzonderlijke 18de-eeuwse liter a i r e figuren zijn vrij talrijk. Daarom leek ons de alfabetische ordening
ervan op de naam van de behandelde auteur het overzichtelijkst en het bruik151

baarst. Daarbij wordt niet apart geschikt wat voor of na 1960 verscheen ; het
getal tussen haakjes na een auteursnaam geeft de bladzijde aan waarop die in
Kroniek 1960 al voorkomt.
Vooraf vermelden we de bespreking die L. Reypens wijdde aan een manuscript
van een onbekende 18de-eeuwse Westvlaamse mysticus : Een berijmd Westvlaams
mystiek dialoog (in Ons geestelijk erf 1958, p. 353-411). – Over Jan Bailee. Een
Brugsche volgeling van Jacob Cats schreef E. van der Heye in Biekorf 1931, p.
14-20, terwiji J. Po in dezelfde oar an p. 97-103, over I. B. Baude, de
achttiendeeuwsche Brugsche Gelegenheidsdichter handelde. – A. F. Marcus o. cist.
wijdde een fraai geillustreerde, grondige monografie aan Godfried Bouvaert,
monnik aan de Schelde (197) • deze studie over de bekende dichter, bibliothecaris
en literair-historicus uit de St.-Bernardsabdij to Hemiksem verscheen als Jaarboek
van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant (Bornem, 1970). Een
lezing over G. Bouvaert en ziin „Historie, regels ende bemerkingen" [.] Een
par van zjjn bronnen • P. Richelet, Ger. Brandt door J. F. Vanderheyden werd
in de VMKVA 2 1960, p. 177-215, gepubliceerd. – A. Viaene, Oostendse
drukpers [.) Bibliografie van de stadsdrukker Bernard Bricx 1790-1813, in
Biekorf 1964, p. 225-231, bevat enkele gegevens i.v.m. Bricx en de Oostendse
rederijkerskamer, waarvan hij de oprichter was. – De opsteller van De Syssepanne en de auteur van Jellen en Mietje, K. Broeckaert (198-9), werd voor het
eerst uitvoerig bestudeerd door E. de Bock in zijn al vermelde Verkenningen.
Volledigheidshalve kunnen bij de in Kroniek 1960 vermelde bronnen nog twee
artikels worden gevoegd i.v.m. een aa.n hem toegeschreven lied : F. van Du se,
H
Fransche
OmwenteHet
s meekschrift
der welpeyzende. Een lied
uit den tijd der
ling (in Volkskunde 1906, p. 125-136) en V. Loveling, Opzoekingen naar oude
liedj es (in Groot-Nederland 1906, p. 512-544); het verder, i.v.m. J. B. Hellebaut,
vermelde werk van Schrant, bevat oak gegevens over Broeckaert. – Aan Twee
Vondelgedichten van J. Fr. Cammaert, de produktiefste onder de 18de-eeuwse
Zuidnederlandse rederijkers (200), wijdde C. de Baere in Er en Schoon en de
Brabander 1947, p. 230-1, een kleine bijdrage. – Een Liers rederijker, auteur van

gelegenheidspoezie en toneelwerk, vormt het onderwerp van de bijdrage van
F. Rens over P. f. Ceulemans, in 't Land van Ryen 1852, p. 159-161. – De in
Kroniek
k 1 960 i.v.m. S. M. Coninckx (198) vermelde studies die en te worden
aangevuld met een drietal oudere bronnen • Fabelen van La Fontaine, in Nederduitsche verzen door S.-M. Coninckx (St.-Truiden, 1858), met een voorrede door
de uitgever, L. Preau e.a., S.-M. Coninckx, Letterkundige Schets, Verheerlijking,
Levensschets (St.-Truiden, 1889), en C. V., Fabelboekje. 24 fabelen van S. M.
Coninckx voor het schoolgebruik uitgegeven (Hasselt, 1916). Recenter en belangrijker zijn een lezing van G. Charlier (Un poeme belge des Saisons, in
Bulletin de l'Acad. royale de Belgique, classe des lettres, 1949, p. 25-37) over
2 De aanduiding VMKVA verwijst naar de Verslagen en Medede(e)lingen van de Kon.
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (nu Kon. Academie voor Nederlandse Taal
en Letterkunde).
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Coninckx' Franse cyclus natuurgedichten Les quatre Parties de L'Annee (Luik,
1784) en twee bijdragen van J. Sterken • Een dichterlijke kanunnik uit ooze
18e eeuw, in Dietsche Warande en Belfort 1951, p. 458-466, en Een geesteliik
bestek in 1799 [.] Kanunnik S.-M. Coninckx versus de Feller (in Het oude
land van Loon 1964, p. 145-156), gewijd aan de in hs. bewaarde Re flexions sur
le dictionnaire historique de [...] M. De Feller, vanwege de Truidense kanunnik
een zeer opmerkelijke paging tot geestelijke situering van zichzelf op de grens
van twee eeuwen. – Over E. N. Cornelissen (1769-1849) verscheen een uitvoerige
Cornelissen
, Norbert
en uitstekende bijdrage van
L. Francois
, in faarboek de
Fonteine 1971-1972, p. 107-130, waarin de man die met zijn toespraak voor de
Fonteine-kamer to Gent in 1812 aan het begin staat van de verheerlijking van
de Artevelde-figuur, getekend wordt in zijn relatie tot de Fonteine en tot de
Vlaamse ewe in en in zijn politieke houding ti dens de Franse en Nederlandse
tijd. Vroegere publikaties over Cornelissen zijn nog : P. van Duyse, Levensberigt
van N. Cornelissen in Handelingen v. d. Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde 1848-1850, p. 96-102 • A. Quetelet, Notice stir E. N. Cornelissen, in
Bulletin de ?Acad. roy. de Belgique 1850, p. 454-486 •; L. Hymans, Norbert C.
in Messager des sciences historiques 1886, p. 37-39, en A. J. J. van de Velde,
N. C. en zijn tijd, in VMKVA 1952, p. 847-881. – Gegevens over A. Cos
(1658-1711) – een oom van Bouvaert –, dichter, missionaris in de Hollandse
Missie, vindt men in H. J. Allard, Pater Adr. Cosyns, s.j. Een historisch-letterkundige schets (Dietsche Warande 1874, p. 336-363) en in M. de Smedt, A.
Cosyns : een taalverdediger uit de 18de eeuw (VMKVA 1972, p. 159-179). –
door M. Coucke
gG odelieve, berijmd d
N. uHyghebaert, Het l e en van de heilie
(in Biekorf 1954, p 125-129), bezorgt enige informatie over de prior M. Coucke
(1676-1741) van de St.-Andriesabdij bij Brugge, van wie een hs. met „Latijnsche
kennen k
we
en Vlaemsche versen" bewaard bleef. – De dichter J. B. de Backer
alleen uit een kleine bijdrage van de hand van P. van Du se in Nederduitsch
letterkundig faerboekje 1839, p. 125-130. – De Kroniek 1960 vergat over P. J.
de Borchgrave (199) van Wakken de uitgave van zijn Gedichten, met biografie,
door zijn kleinzoon J. de Borchgrave (Gent, 1861) to vermelden. Belangrijke
bijdragen over hem verschenen van de hand van 0. de Borchgrave (in Wakken
herdenkt, Wakken, 1963, p. 113-141) en van A. Deprez P. f. de Borchgrave
en de Fonteine, in parboek de Fonteine 1967, p. 1-19). Kleine facetten van zijn
werk bracht A. V(iaene) ter sprake in Rederijkers en luchtballons (Biekorf 1960,
p. 129-136) en in Rederijkerstriomfen to Wakken 1783-1785 (id. 1962, p. 120133). – Over J. F. X. de Breyne (1758-1793), de prins van de Winoksbergse
rederijkerskamer en de vertaler (via het Frans van J. F. Ducis) van Romeo en
Iuliette en Hamlet, vindt men een paar gegevens bij C. Looten, Lettres de F. I.
Bouchette, in Annales du Comite flam. de France 1908-1909, p. 450 en p. 636-7,
en bij J. Denys, La famille de Breyne, Gand, 1939. --Van de arts en dichter
D. W. de Jonghe (1654-1727), een stad- en leeftijdsgenoot van Michiel
de Swaen, publiceerde K. de Gheldere een handschrift in Meester D. de I on he
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in VMKVA 1905, p. 643-758. C. Looten behandelde hem in Un poete Dunkerquois inconnu (Bulletin du Comitê flam. de France 1906, p. 49-60). Een
bewaard fragment van een „bly-eyndigh treurspel" van de hand van een Lierse
rederijker werd door F. Verbiest besproken in „Polyarchus en Argenis" van
H. de Ka, in 't Land van Ryen 1961, p. 76-96. – Het Nederduitsch letterkundig
faerboekje van 1852, p. 151-158, bevat de autobiografie en de liist van bekingen van de Aalsterse diehter D. de Si el (1778-1851). – Aan de „spraekkonstenaer", historicus en academiesecretaris J. Des Roches (206) wijdde W.
Couvreur twee bijdragen • Jakob van der Sanden over Ian des Roches, in Studia
germanica gandensia 1970, p. 273-290, en Een Nederlandse brief van fan des
Roches, in Taal en Tongval 1971, p. 68-76. Het artikel van M. van Hamme,
lean Des Roches (1740-1787 ), in Paedagogica Historica 1968, p. 507-539, behandelt vooral de rol die Des Roches speelde in de door de Oostenrijkse regeerders geplande onderwijshervorming, tekent echter de 18de-eeuwse taaltoestanden
op een erg ongenuanceerde wijze en heeft geen aandacht voor de weinig ins pirerende rol die de academiesecretaris speelde i.v.m. de Nederlandstalige cu.
Volledigheidshalve zij hier ook een oude bijdrage (s.l.n.d.) vermeld van K.
Stallaert Ian des Roches. Zijne verhandeling over de oude en middeneeuwsche
tael der Belgen. – Over Willem de Swaen, broer van Michiel, gelegenheidsdie ter en allicht medewerker aan sommige door de Duinkerkse drukker P. Labus
uitgegeven liederboeken, leze men • Hildebrand o.m.c., Michiel de Swaen, zijn
familie en zijn Vlaamsche omgeving, in Ons geestelijk erf 1940, p. 208-219.
Fragmenten uit zijn – literair weinig waardevol – Eenigh curieus tydt verdryf
verschenen in Archiven-boek van Rond den heerd, tweede boek {18741, p. 26-28.
Een totnogtoe onbekend gebleven spectatoriaal geschrift, het eerste in de
Zuidelijke Nederlanden, opgesteld door een te Brugge verblijvend Nederlander,
was het onderwerp van een bijdrage van Y. vanden Berghe, De „Verlichte" Wereld
van de Oud-Katholiek B. Dêtert : De Rapsodisten, Een Onbekende Economische
Periodiek (Brugge, 1784-1785), verschenen in Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 1972, p. 216-333. – Over de kapucijn
dichter en toneelschrijver –
•
P. de Vos (kloosternaam Seraphinus • 1659-1728),
inde meeste bronnen (W. Geysbeek, F. Vanderhaeghen, C. F. A. Piron, FrederiksVan den Branden) verkeerdelijk als Serafijn Brand of Van den Branden opg ehter
nomen
schreven Hildebrand o.m.c., Een onbekende Nederlandsche Dichter
(in Leuvensche Bijdragen 1932, p. 1-35) en A. Schouteet, Een onbekend dichtwer
k van pater S. de Vos (in De Gulden Passer 1948, p. 277-282). Een volkslied
van hem,in Biekorf 19552-7
, p. 78. – Dat kritisch detailonderzoek ons over
18de-eeuwse figuren nog heel wat kan leren, bewijst de studie van W. Go hers
over Een raadselachtige figuur uit de Aufkliirungstijd in Vlaanderen : j. de Wolf,
in Studia Germanica Gandensia 1965, p. 55-140. De identificatie van de schrijver
De Wolf, de tekening van zijn gecompliceerde persoonlijkheid via de teksten,
het auteurschap van De Geest der Reden zijn, dank zij deze studie, definitieve
aanwinsten voor de literaire geschiedschrijving. – Verslagen en Mededelingen van
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de Leiegouw 1966, p. 107-116, bevatten een bijdrage van J. Brys over Leo
D'Hulster 1784-1843 ; van weinig belang is het kleine, anonierne artikel over
dezelfde figuur in Kunst- en Letterblad 1843, p. 41-2. – Van de Brugse rederijker
J. B. Dienberghe (1756-1812) bewaart de Bibliotheque Nationale te Parijs vijf
manuscripten • de inhoud ervan werd behandeld door J. Smeyers, Achttiendeeeuwse en vroeg-negentiendeeeuwse Zuidnederlandse manuscripten uit de Bibliotheque Nationale, in Liber alumnorum E. Rombauts (Leuven, 1968), p. 251-265.
Fragmenten uit een door Dienberghe opgestelde kroniek van Het Kuipersambacht
te Brugge werden door E. de Vos gepubliceerd in de jaargangen 1901, 1902 en
1903 van 1e or – Een van de bijbelse drama's van de Brusselse rederijker
Antoon Flas (ca. 1650- ?), nl. VoorspoedigheniVoort-gangh ende Rampsalighen
Ondergangh van [...] Holofernes, kreeg een uitvoerige bespreking in het perspectief van Het fudith-thema in de Nederlandse letterkunde, een studie van A. M.
Musschoot(Kon. Vl. Academie voor Taal- en Letterk., reeks VI, nr. 103, Gent,
1972). – Over een gedeelte van het werk van zijn zoon, de kapucijn J. B. Flas
(kloosternaam Justinus • 1683-1755) – de traditionele toeschrijving aan een
„P. Justinius" (W. Geysbeek, F. Vanderhaeghen, Frederiks-Van den Branden,
J. teWinkel) blijkt ook ditmaal fout schreef M. Sabbe twee bijdragen : Pater
justinus' Kloostergedichten, in De Vlaamsche Gids 1909, p. 74-96, en De Kluchtspelen van Pater fustinus, in Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen 1909,
p. 77-84 en 291-293. Hildebrand o.m.c. was zijn biograaf in De dichter justinus
van Brussel 1755), in Franciscaansch Leven 1943, p. 83-91, 109-117, en
1944, p. 182-190 3 . Een gedicht van Flas vindt men in Biekorf 1951, p. 172,
180-1. – Twee bijdragen, verschenen ander dezelfde ti el J. Goethals-Vercruysse
te Kortrijk herdacht in Verslagen en Mededelingen v. d. Leiegouw 1959, p. 133163, en 1961, p. 113-134, respectievelijk van de hand van J. Soete en G. Schmook,
bezorgen informatie over de bekende kroniekschrijver en medewerker aan de
Kortrijkse almanakken, de garenfabrikant en damastwever Goethals-Vercruysse
(1759-1838). – In verband met de figuur en het werk van de mysticus K. L.
Grimminck (1676-1728), die in de Franse Nederlanden in de zielzorg werkzaam
was en later kluizenaar werd, bestaan een vrij groat aantal publikaties. Het
Kort-Begryp van zijn leven, van de hand van P. L. Danes, verscheen al te leper
in 1728 of 1729 ; Leven van ... K. L. Grimminck van F. Vande Putte (Brugge,
1849) is volledig daarop gebaseerd. Belangrijk is R. Persyn, Un Mystique Flamand {.) Charles Grimminck 1676-1728 {.] Contribution Phistoire religieuse
de la Flandre (Annales Comite flamand de France, Lille, 1925). K. Cruysberghs
handelde over Grimminck in Grote Priesters uit Gods Kerk (Leuven, 1952,
-155). Verder vindt men een werk van hem, Orloge van passie, besproken
p.112
bij A. Stracke, De XXIV uren der passie, in Ons geestel#k erf 1944, p. 157164. In hetzelfde tijdschrift nog • Optatus [van Veghelj o.f.m. cap., De bronnen
van K. Grimminck's spiritualiteit (1948, p. 369-376), en L. Devynck, Wie
3 Wij danken onze collega, Dr. W. Braekman, die ons deze bibliografische gegevens
over. B. Flas bezorgde.
155

beinvloedde K. L. Grimmincks vroomheidsbeeld (1951, p. 44-58). Van deze
laatste auteur bleef een uitgebreide studie over Gr. totnogtoe in manuscript •
fragmenten eruit verschenen in een plaatselijk Poperings blad. Tenslotte is nog to
vermelden • A. Lowyck, Grimminck en de kluizenaarsbeweging, in Ons Heem
1969, p. 233-238. Naar aanleiding van de tweehonderdvijftigste verjaardag van
zijn overlijden bereidt de Brugse „Werkgroep voor studie van de vroomheid in
de Nederlanden" een Grimminck-herdenking voor en plant ze de uitgave van
Grimmincks tractaten en retraitenotities. – Over Hellebaut, een van de medewerkers van K. Broec_kaert bij het opstellen van De Sysse-panne, leze men
en [...} joannes Baptista
J. M. Schrant, Hulde aan de nagedachtenis van wijl
He bout Gent, 1819. – Een kleine bijdrage over Kanunnik Henckel van Veurne
(ca. 1754-1835) publiceerde A. V(iaene) in Biekorf 1964, p. 306-7. – Op een
zielzorger die na Grimminck in de Franse Nederlanden werkzaam was, religieusmoraliserende werken schreef en auteur is van o.m. Een too teen Voltaire en
andere materialisten (1762), vestigde A. Lowyck voor het eerst de aandacht in
eenbelangwekkende bijdrage, Fulgentius Hellynckx [.j Laatste Nederlandstalig
Predikant inVlaams-Artie in Verslagen en Mededelingen v. d. Leiegouw 1966,
p. 297-312. – In hetzelfde tiidschrift (1965, p. 129-156) publiceerde W. Simaey
een uitstekendgedocumenteerde studie over Leven en tijd van j. Hofman, een
niet onbelangrijke Kortrijkse rederijker (1758-1835), van wie de necrologie
verscheen in Nederduitsch letterkundig perboekje 1836, p. 123. J. van Hoorde
had al in 1876 te Gent een monografie over J. B. Hofman van Kortrijk laten
verschijnen. – Met betrekking tot de eigenlijk tot de 17de eeuw behorende
F. Jongheryx (t. 1701) schreef W. L. Braekman: Laat-zeventiende-eeuwse liederen
van deWestvlaamse pastoor Jongheryx, in Volkskunde 1976, p. 1-14 •; een anonieme bijdrage over Pastor jongherycx in Biekorf 1890, p. 229-234. – Over E. Pater
te Bornem, auteur van
Jacobus Laevaert, volksdichter tiidens de Troebele
liederentegen de Franse bezetter en van een loflied op de „brigands", handelde
A. Suykens in Eigen Schoon en de Brabander 1949, p. 240-251. – In 1841
publiceerde F. Vande Putte een Franstalige Biographie (s.1.) van de Ieperse
dichteren archivaris J. Lambin (1765-1841) ; een kleine, anonieme bijdrage over
hem verscheen in Kunst- en Letterblad 18410
, p. 1-11 (Johannes fakobus Lambin)
en een necrologie in Nederduitsch letterkundig jaerboekje 1842, p. 173-177. –
Over A. Missiaen(1785-1857), de jonge auteur van een te midden van de
Franse tijd gepubliceerde lofzang op de deugden van de Belgen, De Vereerlyke
(sic) Bel en (Brugge, 1809), verschenen twee kleine bijdragen in Biekorf
1948 : Een vergeten rederijker nit Napoleons (p. 190) door R. V(an)
0(nlede) (pseud. van T. van Biervliet) en Amandus Missiaen (p. 227) door
B. H. Dochy. Eerstgenoemde bezorgde over deze opnieuw ontdekte rederijker
enkelegegevens meer in Biekorf 1954 (p. 168 : Amandus Missiaen) en schreef,
zoals vermeld,over hem een notitie in d. IV van het Nat. Biogr. Woordenboek.
– Over J. T. Neyts (203), zijn toneelgroep en zijn toneelbewerkingen kan men,
:
behalve de in Kroniek 1960 genoemde studie van G. Olbrechts, nog road le
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an., Een Vlaamsch Opera over Honderd par, in De Eendracht 1865-1866, p.
34-5, en M. Sabbe, De Muziek in Vlaanderen (Antw., 1928), p. 105-115. – Een
lezing van L. Mathot over I. A. F. Pauwels, de vruchtbaarste Antwerpse dichter
uit de 18de eeuw (1747-1823) verscheen in VMKVA 1887, p. 85-122. – Het
door M. Sabbe ontdekte Vondel-plagiaat van de Brugse rederijker J. Quicke (201)
komt ook ter sprake in J. Pollet, Jan Quicke, in Biekorf 1931, p. 161-165. –
Gegevens over P. J. Robyn (199) en zijn dochter, die een bekende actrice was,
vindt men bij A. Deprez, Diana Daenens-Robijn (1805-1855), in jasrboek de
Fonteine 1961, p. 83-92. – H. L. V. de Groote, de is roof van dichter-journalistpamflettist C. M. Spanoghe (198), bezorgde nieuw materiaal omtrent zijn auteur
in Br het tweede eeuwfeest der geboorte van Cornelius Martinus Spaenhoven
(Spanoghe). Doel 1758 (in Het Land van Beveren 1958, p. 74-84, 89-103, en
1959, p. 6-16). – De Dichterlijke nalatenschap van Ian-Frans Stallaert (17511828) werd, met zijn biografie, uitgegeven door K. F. Stallaert (Merchtern, 1868). – Aan de bekende Frans-Vlaamse rederijker Andries Steven uit
Kassel wijdde E. de Bock een korte bijdrage in Ons erfdeel 1964-1965, p. 94-99.
Een paar gedichten van hem n.a.v. een dichtwedstrijd, waarin hi' omwille van
het gebruik van Noordnederlandse vormen niet was bekroond, bleven bewaard
dank zij C. Looten, Une querelle derhetoriciens d'apres un MS inedit du comite
flamand (in Bulletin Corn. lam. de France 1902, p. 129-133). – E. van Dooren,
Liederen en gedichten van fan Van Bossche, Gent, [19241, bevat een biografie
en een kleine bloemlezing uit de poezie van deze Oostvlaamse rederijker (17761845). – J. F. Heremans huldigde de nagedachtenis van F. M. Van Cannart
d'Hamale (1761-1843), een Antwerps dichter, in Nederduitsch letterkandig
Jaerboekje 1845, p. 165-6. – In Gedenkschriften Oudheidk. Kring v. h. Land v.
Dendermonde, 2de reeks, d. VII (1898), p. 274-277, behandelde J. Broeckaert
van den Hove (1666-1751), een Zeelandse
DeElizabeth
dichteres
, die bij een
van haar kinderen in Dendermonde kwam inwonen en een hs. met 94 religieusmoraliserende gedichten naliet (ongeveer identieke tekst ook in VMKVA 1898,
p. 459-464). – Van dezelfde auteur verscheen in Dietsche Warande 1890, p. 471477, een bijdrage over een Brugse rederijker • Adriaan van der Brugghe. – L.
Elaut, Geneesheer, dichter van derde rang, maar nauwgezet vertolker van volkse
verzuchtingen in het Gent van 1700 tot 1725 (in Handelingen Koninkl. Zuidned.
Maatschappij voor Taal- en to k. en Geschied. 1966, p. 145-156) bespreekt
de Gentse arts en gelegenheidsdichter P. L. van Hove (ca. 1668 - voor 1726). –
In zijn uitgebreide en een aantal nieuwe gegevens bevattende bijdrage Aux
Willem
Willde
sources du renouveau flamand • les Oordeelkundige verhandelingen
Verhoeven (1780), verschenen in Etudes Germaniques 1970, 343-360, en 1971,

89-102, situeert R. F. Lissens het bekende rapport van de Mechelse auteur en.
historicus Verhoeven (204-5), i.v.m. de taaltoestanden in de Zuidelijke Nederlanden en de dringende vernieuwing van het moedertaalonderwijs, in het ruimere
kader van de verfransing en van de reactie daartegen. – J. van den Broeck, die
in 1975 met een dissertatie over J. B. C. Verlooy (205-6) (J. B. C. Verloo#, een
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Brabants jurist en publicist uit de 18de eeuw, Kath. Univ. Leuven, onuitgegeven)
tot Dr. in de Rechtsgeschiedenis promoveerde, besprak in het Rechtskundig
Weekblad 1975-1976, kol. 1281-1294, een van de door de Brusselse advocaat
i.v.m. de Brabantse Omwenteling gepubliceerde brochures : J. B. C. Verlooij :
„Projet raisonn g d'union des Provinces-Belgiques" (1790). Hij behandelt dezelfde figuur in een artikel in de in 1977 te verschijnen Band I van het Woordenboek van Belgische en Nederlandse Vrijdenkers (Vrije Univ. Brussel, Centrum
voor de studie van de Verlichting) en bereidt samen met J. Smeyers een nieuwe,
eveneens in 1977 te verschijnen editie voor van de Verhandeling op d'onacht der
moederlyke tael in de Nederlanden. – L. Elaut onderzocht in Het mollewerk van
een Gents geneesheer uit de patriottentijd (in Handelingen Koninkl. Zuidned.
Maatschappij voor Tad- en Letterk. en Geschied. 1971, p. 117-134) het leven en
het werk van nog een andere Gentse arts, de dichter en pamflettist J. B.
Vervier(198).
In verband met de activiteiten van de reder ij kers en hun kamers
maet de Kroniek 1960 grondig warden aangevuld.
In de eerste plaats horen bij de algemene werken die informatie over
de rederijkersbedrijvigheid kunnen verschaffen, nog gevoegd te warden : G. J.
Genard, Notice historique sur les anciennes institutions litteraires de la Belgique,
connues sous le nom de Chambres de Rhetorique (in Mêmoire historique sur la
bibliotheque dite de Bourgogne, Brux., 1809, t. I), T. L. H. Popeliers, Précis de
Phistoire des chambres de rhetorique et des sociêtês dramatiques beiges (Bruxelles, 1844), F. de Potter-J. Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der
Provincie Oost-Vlaanderen (7 reeksen, 1864-1903), een werk dat veel materiaal,
ook over aparte auteurs, bevat (daaruit overgenomen • F. de Potter, Oude
Kamers van Rhetorika, in De Eendragt 1864 tot 1867), en de ander meer i.v.m.
bronnen en thematiek grondig gedocumenteerde Geschiedenis van het drama en
van het tooneel in Nederland (2 d., Groningen, 1904-1908) van J. A. Worp.
Verder valt te vermelden : M. Sarre, Het voormalig Dorpstooneel in Brabant
(Merchtem, 1926 2 ) ; P. de Muynck, Rederijkkamers in Vlaanderen (in Handelingen v. d. Oudheid- en Geschiedkundige Kring van Oudenaarde 1934-1935,
p. 125-144, 227-242 en 315-330) • M. Bovyn, 13 Toneelprogramma's (17611804) (in Gedenkschriften Oudheidkundige Kring v. h. Land v. Dendermonde,
3de reeks, d. VIII [19581, p. 137-202) • en na 1960 : G. de Rouck, Bijdrage
tot de toneelgeschiedenis v. d. 18de eeuw in Zuid-Vlaanderen. List van argumenten, bewaard in het Museum voor Folklore [...] te Ronse (in Annalen
geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het Tenement van Inde 1962,
p. 95-154).
In de lijst van werken over aparte rederijkerskamers of kamers binnen
stad of gemeente, opgenomen op p. 201-202 in Kroniek
een z
, Geschiedenis der
1960, ontbreekt voor Antwerpen: J. B. van der Straelen
S. 4Voor Brussel : W.h C.
rederijkkamer de Violieren, in Het Taelverbond 1853
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Wittigh), Mengel-werken van het [...) rederijkersgenootschap {...] den
Wyngaerd (Brussel, 1824) • F. Luyten, Geschiedenis van den Wijngaerd, in
Keure van deRederijkkamer de Wijngaerd te Brussel (Brussel, 1897), p. 41-90 •
M. Rudelsheim, Sprokkelingen over de Brusselsche Rederijkkamers, in Mélanges
P. Fredericq (Gand, 1904), p. 137-144 ; M. Sacre, De RederUkerskamer de
<<Zuivere Leliebloem o, in De Brabander 1919-1920, p. 129-131 •; P. de Keyser,
L#st van stukken te Brussel es eel van 1662-1717 door de Materbloem, in
Paginae Bibliographicae 15 april 1927, p. 517-8 •; en verder een hele
reeks
ks
artikelen van C. de Baere : HetRepertoire der Compagnies of Nieuwe Kamers
vanRhetorica te Brussel (in faarboek de Fonteine 1945, p. 99-129, met Addenda
in id. 1946-1947, p. 100-105), De bedrijvigheid der Brusselse compagnies (in
id. 1946-1947, p. 106-119, en 1948-1949, p. 54-93 ; dezelfde tekst verscheen
ook als aparte uitgave •: De bedrijvigheid der compagnies of nieuwe kamers van
rhetorica te Brussel, Oudenaarde, 1955), De Brusselsche Kamers van Rhetorica
(in Eigen Schoon en de Brabander 1946, p. 1-16), De bedrijvigheid der oude
Kamers v. Rhetorica te Brussel (in id. 1946, p. 97-119), Hoe de compagnies of
nieuwe kamers van rhetorica te Brussel ingericht waren (in id. 1949, p. 321-345),
en De Organisatie der oude Kamers vanRhetorica te Brussel (in id. 1949, p.
1-16, 72-83).
Verder ontbreken (ditmaal alfabetisch gerangschikt volgens stad of gemeente) : H. van den Abeele, Geschiedenis der Rederijkerskamer [... ...] van
Dense 0, 1789-1858, in laarboek Kunst- en oudheidkundige Kring van Gent
1946 •; A. de Vlaminck, De oude Rederijkkamers van Dendermonde, in GedenkschriftenOudheidkundige Kring v. h. Land van Dendermonde, 2de reeks, d. I
(1868), p. 45-49, en Les anciennes Chambres de Rhetorique de Termonde, in
id., 2de reeks, d.VIII (1900), p. 61-125 ; G. di Montensis, Aanteekeningen
betreffende deRederijkkamers en het vroeger Tooneel te Geeraardsbergen
(1476-1808), in De Brabander 1920-1921, p. 76-79, 81-88, en 1922-1923, p.
8-12, 17-22, 33 - 36 ;• P. Claeys, Histoire du theatre a Gand (3 delen), Gent,
1892 ; an., „De Mastbloem", rederijkkamer van Cruyshautem, in An ale Cercle
archeol. et hist. d'Audenaerde 1906, p. 60-72, 85-89 ; 0. van der Hallen, Het
rederOstooneel te Lier, in Lier vroeger en nu 1927, p. 227-237 • H. Vangassen,
De Rederijkerskamer van Sint Anna te Ninove in de XVIle en XVIlle eeuw, in
Het Land van Aalst 1957, p. 49-66 • F. Vanden Weghe, Schets eener geschiedenis
der Oostendsche Kamer van Rhetorica 1486-1849, Roeselare, 1914 •; E. Vander
Straeten, Socieas dramatiques des environs d'Audenarde, in Annales Societe roy.
des beaux-arts et de litterature de Gand 1855-1856, p. 322-326 •; E. VandenbergheLoontj ens, Schets eener Geschiedenis der Rederijkkamer Ste-Barbara, gezeid „De
zeegbare Herten" te Rousselare, leper, 1887 ; E. Vander Straeten, Ronssesche
Tooneelvertooningen in de XVIIIe Eeuw, in De Eendracht 1865-1866, p. 1-2 •
E. Vander Straeten, De Ronssesche Rederijkkamers in de XVIlle eeuw, in
Aldenardiana en Flandriana, d. I (Oudenaarde, 1867), p. 141-150 •; R. van

4 De Antwerpse kamer De Goudbloem bestond niet meer in de 18de eeuw.
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Goethem, De vrije gilde van retorica „De Vlas Blomme" [St.-Niklaas], in
Annalen van den oudheidkundigen kring v. h. Land v. Maas 1959, p. 89-108
(een aangekondigd vervolg verscheen niet) • H. Casteur, Historisch en critisch
overzicht van de Rederijkerskamers van St. Truiden (Leuven, 1937-1938) • P.
Barre, Beschrijving der feesten gegeven in de kon. maatschapp# van rhetorica,
Veurne, 1867, en laarboeken der Maatschappjj van rhetorica ... to Veurne, Veurne,
1868 • A. L. E. Verheyden, De Vilvoordse koninklijke rederijkerskamer De
Goudbloem (-1500 t/m 1949), Vilvoorde, 1949 ; G. van Haesebrouck, De
stichting van de L..] rederijkkamer
ers
De Lelie in 168 8, in Wakken herdenkt
(Wakken, 1963), p. 85-111 • F. J. Blieck, Geschiedenis der Wervicksche rederijkkamer oudtijds genaemd Droogaers, Roeselare, 1856.
i.v.m. de rederijkersbedrijvigDe publikaties ten slotte die een of ander he
heid behandelen, moeten met vier bijdragen uit Biekorf warden aangevuld :
L. de Wolf, Oude Voorboodschappen van iVolksvertoogkunde (1927, p. 249-252)
besprak het programma van een opvoering van een heiligenspel te Geluwe (de
bespreking van andere „voorboodschappen" werd aangekondigd, maar niet
voortgezet) ; J. de Smet wijdde een kleine bijdrage aan Hondenfeesten en gemend tooneel to Gits in de 18e eeuw (1947, p. 207-209)
•; K. S. Zevekote
handelde in Een rederijkersspel te Handzame (1953, p. 129-134) over een
religieus spel van J. F. Vergote, terwij1 L. Danhieux in Opvoering van een
mirakelspelte Dadizele (1957, p. 141-144) een ander religieus stuk aan de
vergetelheid onttrok.
Na 1960 verschenen volgende publikaties over rederijkers en hun kamers :
M. van Lauwe, De Rederijkerskamers van Oudenaarde, in faarboek de Fonteine
1962-1963, p. 111-124 •; M. Luwel, De Rederijkers te Brugge in de 17de en
Meuemans
; A. De
l, Leuvense
18de eeuw , in West-Vlaanderen 1963, p. 225-239
Rederijkerskamers in Eigen Schoon en de Brabander 1970 (p. 87-111, 211-232,
381-400), 1971 (p. 85-94, 306-312), 1972 (p. 33-45) ; V. Arickx, De Rederijkerskamers in Frans-Vlaanderen, in Ons erfdeel 1970-1971, p. 173-175 •; F.
Courteaux, De Koninklijke aloude Rederijkerskamer „De Catharinisten", in Het
Land van Aalst 1971, p. 241-308 • en J. M. Dauwe, Het Toneelleven to Lebbeke
van de XVIe tot de X1Xe eeuw, in Jaarboek de Fonteine 1971-1972, p. 91-106.
In zijn bijdrage Argumenten (in Oostvlaamse Zanten 1962, p. 187-189) vermeldde M. van Wesemael een reeksprogramma's van rederijkersopvoeringen, in
Voetklemmen en schietgeweren verborgen in onschuldige argumenten (in jaarboek
de Fonteine 1967, p. 107-130) ontleedde hi de inhoud van der like vaak
kmet
ingewikkelde anagrammen, rebussen en puzzels opgesmukte programma's. De
Aalsterse dichtwedstrijd met als onderwerp „De Belgen" (1807-1810) en de
toespraken van K. Broeckaert en J. B. Hoffmans bij de prijsuitreiking ervan
komen uitvoerig ter sprake in de al vermelde publikatie van J. Smeyers over
J. B. Dienberghe (1968). J. Spanhove, De Barbaristen in de ban, in Ascania
(tijdschriftvan de Heemkundige Kring van Asse) 1965, nr. 1, p. 2-14, handelt
over een verbod van de Mechelse bisschop am een oudmysteriespel weer op to
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voeren. Dezelfde auteur publiceerde in de opeenvolgende nummers van Eigen
Schoon en de Brabander 1971 en 1972, onder de titel Het heilig kruisspel
van Galmaarden, een in het archief van het decanaat Asse berustend hs. van
een vrij origineel en levendig treurspel over „Den oorspronk en Eerste wonderbaere Wonderheden van het heijlig Kruijs", daterend van rand 1791. Twee
korte kluchten van F. W. Moreel (1704-1775) werden door J. Dauwe uitgegeven • Twee Lebbeekse kluchten uit de XVIIle eeuw (Buitengewone uitgaven
v. d. Oudheidk. Kring v. h. Land v. Dendermonde, nr. XXV, 1971). Het hs.
met de tekst van deze ca. 1724 geschreven, door het dorpsleven geinspireerde
kluchten – het bevindt zich in het rijksarchief te Gent – bevat oak de tekst van
een Mariaspel van dezelfde rederijker : een uitgave daarvan, Het spel van 0. L.
Vrouw van Lebbeke, werd door J. Broeckaert al in 1906 in de Gedenkschriften
v. d. Oudheidk. Kring v. h. Land v. Dendermonde, 2de reeks, d. XII, p. 47-122,
en het jaar erop te Dendermonde in een aparte druk or d. Het is hier
overigens de gelegenheid om erop te wijzen dat Broeckaert in dezelfde Gedenkschriften de teksten van twee 18de-eeuwse, tot het repertorium van een van de
Dendermondse kamers behorende anonieme spelen publiceerde•: De ivonderlyke
bekeeringe van Albine in 2de reeks, d. VII (1898), p. 67-160, en De martelie
van den H. bisschop Hilduardus in d. IX(1901), p. 77-142.
Bij de in Kroniek 1960, p. 203, i.v.m. het scho ol d r am a opgenomen
studie van R. van Aerde, Het schooldrama 12# de jezuieten, kunnen we nu de
exacte bibliografische gegevens verstrekken : ze verscheen in Handelingen Koninkl#ke Kring v. Oudheidk., Lett. en Kunst v. Mechelen 1935, p. 44-126, en 1936,
p 15-96. Over het schooltoneel is bovendien het belangrijke werk te vermelden
van L. van den Boogerd, Het jezuietendrama in de Nederlanden (Groningen,
1961). Voor de Frame Nederlanden zijn bij te voegen : E. vanden Bussche,
Bibliographie des Flamands de France, een lijst van programma's van schoolopvoeringen in de Frans-Vlaamse jezuietencolleges tot 1730 (in Bulletin Comitg
flamand de France 1866-1868, p. 311-327) , L. Lefebvre, Le thgeltre des fesuites
et des Augustins dans leurs colleges de Lille du XVIe au XVIlle siècle (in
Annales de l'Est et du Nord 1907, p. 1-23), en Ch. de Croocq, Histoire du
College de Bergues (Lille, 1923). L. Scharpe tenslotte beschreef in Vijf Brugsche
T
ooneelstukjes, in Biekorf 1900, p. 248-256, en 1901, p. 369-371, de inhoud

van enkele 18de-eeuwse werkjes die in het raam van het catechisatietoneel werden
opgevoerd, en waarvan de handschriften achteraf teloorgingen bij de brand van
de Leuvense universiteitsbibliotheek in 1914.
Over y olks boek en zijn – behalve het vroeger onvermeld eleven werk
van E. H. van Heurck, De Vlaamsche volksboeken (Nederlandse vertaling door
J. Truyts), Volkserf-reeks nr. 1, (Antwerpen, 1943) – alleen een paar artikels in
Biekorf to sign.aleren • A. Viaene, De geneeskundige volksboeken van Heyman
Jacobi160 3-1796 (19 6 9, p. 87-89) • id., IVonderlijk leven van de Heylige Go de161

lieve [.] Bibliografische verkenning van een volksboek, 1740-1840 (1970, p.
129-139) en E. de Bethune, Een Duinkerkse herdruk van het Godelieveboek

(1970, p. 209).
Een facsimile-editie van het volksboek over het Wonderlyk Leven van de
Heylige Godelieve, naar de uitgave van 1815 van drukker J. Begyn – zelf een
bijna ongewijzigde heruitgave van zijn druk van ca. 1780 –, werd in 1970 door
de Bond van de Westvlaamse Volkskundigen bezorgd.
Het 18d-eeuw volkslied kreeg in Kroniek 1960 een erg summiere en
even onvolledige bibliografie. In deel VI van de Geschiedenis van de letterkunde
der Nederlanden, p. 570-1, verscheen ondertussen een systematisch bibliografisch
overzicht en het lijkt on – alleen al omwille van de uitgebreidheid ervan – niet
zinvol dat hier nog eens over te nemen. Wel biedt deze kroniek de gelegenheid
tot aanvulling, want voor wie een hele eeuw wil overzien, blij ft volledigheid wel
een mooie wensdroom. Archiven-boek van Rond den heerd, tweede boek [18741,
p. 20 bevat een spotlied op keizer Jozef II. Een aantal liederteksten verschenen
in Biekorf : Vr(ouwe) Weyn, Treurliedeken over den dood van Lodewijk
den XVI (1910, p. 819-20), J. de Smet, Een Liedje uit den tijd der Brabantsche
Omwenteling (ter ere van generaal Van der Meersch) (1927, p. 208-210), A.
Schouteet, De vrijdagmarkt to Brugge in 1744 (1949, p. 49-52), A. V(iaene),
Marktlied van de heilige Godelieve (1957, 171-173), H. Stalpaert, Het lied van
de voerman (1960, 379-388). Deze laatste bezorgde in hetzelfde tijdschrift met
Liedekens van Sinte Godelieve (1957, p. 267-272, aansluitend bij het geciteerde
artikel van A.Viaene) een inventaris van liederen over deze heilig,e en met
Ieperse marktzangersliederen (1953, p. 83-90) een inventaris van een aantal in
de Antwerpse stadsbibliotheek bewaarde liederen. Volksliederen uit de Franse
tijd werden door A. Keersmaekers opgenomen in Boerenkrijg en Literatuur
E. J. van Gansen-gedenkboek, Westerlo, 1967, p. 9-24). A. Lowyck bezorgde
gegevens over zangers en besprak twintig van 1778 tot 1862 daterende liederen
in Het moordlied in de Westhoek der Nederlanden-in-Frankrijk tot 1860, verschenen inJaarboek I van de Bond van de Westvlaamse Volkskundigen, 1975,
e vermelden die H. Verbeke in Ons
p. 17-106. Apart willen we de bijdrag
geestelijk erf 1965, p. 337-393, aan Het geesteljjk liedboek in de Zuidelijke
Nederlanden (1675-1725) wijdde en dat vele totnogtoe onbekende gegevens
i.v.m. hetgenre bevat.
Over de Nederlandstalige periodieke pers in de 18de eeuw kan men raadle en : het oude, maar nog niet door nieuwere publikaties vervangen werk van
A. Warzee, Essai historique et critique sur les journaux belges, Bruxelles, 1845 ;
M. van Schoor, La presse sous la revolution ran wise Bruxelles, 1898 •; voor
Antwerpen : J. Vervliet, journaux et recueils periodiques d'Anvers (1605-1867),
Brux., 1891 ; en verder de repertoria van de pers in verscheidene Belgische
steden(Brugge, Gent, Brussel, Antwerpen, Mechelen) en in West- en OostVlaanderen, gepubliceerd in de reeks Bijdragen van het Interuniversitair Centrum
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voor Hedendaagse Geschiedenis (Leuven-Parrs Een rijke bron is in deze reeks
R. van Eeno-A. Vermeersch, Bibliografisch repertorium van de Belgische pers
in (in
1789-1914 (nr. 23, 1962). Beperktere onderwerpen werden Behan
des
essa er
Gazette (in Mg
chronologische volgorde) • P. Claeys , De Vlaemsche
Sciences historiques 1893, p. 341-353) • E. Poffe, Een onbekend Antwerpsch
nieuwsblad uit de 18de eeuw (in Het Boek 1912, p. 238-242) • A. Arents,
Antwerpsche nieuwsbladen [...] voor 1800 (in Gedenkboek H. van Tichelen,
Hoogstraten, 1943, p. 143-151) • R. Merecy, De Antwerpsche pers onder het
Fransch re gem (in De Gulden Passer 1943, p. 283-296) • Y. vanden Berghe,
De eerste schakel van een lange ketting to Brugge <<Het vaderlands nieuwsblad>>
(in Biekorf 1964, p. 311-314) • Catalogue de l'exposition de journaux beiges
d'avant 1830 (Brux., 1973, gestencild).

Materiaal i.v.m. de 18de-eeuwse Zuidnederlandse literatuur ligt oak verborgen
in licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties. Een volledig overzicht ervan
is to vinden in A. Deprez, Licentiaatsiverken en doctoraten over Nederlandse,
algemene en vergelijkende literatuurstudie t.) Systematisch overzicht van de aan
de elgische
B
universiteiten voorgelegde verhandelingen
),
1934-1970 (Gent, 1971

p. 13-20, en vooral p. 52-56. Voor de jaren na 1970 kan men terecht in de
jaarlijks in dit tijdschrift gepubliceerde „Lijst[en] van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties op het
gebied van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de literatuurwetenschap",
waaruit avers ens heel erg weinig belangstelling voor de periode van de 18de
eeuw blijkt. Voor het overige zijn ons nog bekend : J. Rogiers, Cornelius Martinus
Spanoghe (1758-1829) (verhandeling lic. geschiedenis Kath. Univ. Leuven,
1974-1975) en W. H. M. Mattens, Jacob van Artevelde in de Vlaamse literatuur
(doctorale bijscriptie Univ. Nijmegen, 1966) (o.m. over E. N. Cornelissen).
Kroniek 1960 besloot met de vermelding van de studies en bijdragen die
handelden over „Grootnederlands besef" en over de Zuidnederlandse taaltoestanden in de 18de eeuw. Over het eerste thema verscheen niets nieuws • de
evolutie van de Brusselse taalse was het onderwerp van de studie van
K. Hemmerechts, Het Triest van het Noorden, die als nr. 95 in de Keurreeks
van het Davidsfonds verscheen (Leuven, 1964).
1.3.1977

J. SMEYERS
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IN MARGINE

POOT'S „HARDE STEEN VOOR 'T HOOFT"

In Poot's Algemeene Brief, „dit vreemde web... van ernst en boertery" (vs.
254 v.), zoals hi het gedicht zelf noemt, behoren de vss. 268-274 ongetwijfeld
tot de serieuzepassages :
„'t Geloofsmerk, wydt en zydt door Godts Aposteldom
De werelt omgevoert, troost hier my en alom.
Doch dit zegt elk, en valt aen 't ryten, wringen, buigen :
Met recht, indienge u zelf strekt rechter en getuigen.
Maer zeker, dit is my een harde steen voor 't hooft.
'k Geloof met hart en ziel 'teen Kristus Kerk gelooft,
En met dien zin hoop ik te leven en te sterven."
De laatste uitgeefster, mevrouw dr. M. A. Schenkeveld-van der Dussen, zegt
van de uitdrukking „dit is my een harde steen voor 't hooft", dat zij die verder
niet heeft aangetroffen, en geeft als verklaring : „dit hindert mij ten zeerste." l
Blijkbaar wordt dit 'die betrokken op de regels 270 v., waarin Poot de diverse
exegeses van het `Geloofsmerk' wraakt : ieder aanvaardt het Credo (want de
geloofsbelijdenis wordt hier toch wel bedoeld la), maar elk heeft een eigen interpretatie, beroept zich op zichzelf als getuige (of treedt, naar de uitgeefster, op
als aanklager) en beslist tenslotte als rechter. Poot reageert hierop met een
iische verzekering dat men, zo eigenmachtig handelend, op `ryten, wringen,
buigen' kan rekenen •: „Met recht, indien..." Dat hi' daarna met een „Maer
zeker..." meedeelt, dat dit hem ten zeerste hindert, lijkt mij met die ironie niet
helemaaI in overeenstemming. Vandaar mijn voorstel voor een andere uitleg !
Ik zou `dit' willen betrekken niet op het `ryten' enz., maar op het `Geloofsmerk' zelf : dit Credo, waaraan anderen scheuren, wringen, buigen, is voor mij
een 'hard',d.i. een onwrikbaar, onaantastbaar gegeven, dat mij troost (vs. 269)
en vastheidgeeft. Ik geloof wat Kristus Kerk gelooft.
1 M. A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, Bloemlezing uit de gedichten van Hubert
(Klassiek Letterkundig Pantheon no. 88), Thieme, Zutphen, z.j. (1975).
la Vgl. J. OUDAAN, Betooveringe des athelsdoms, Poezy I 84, zoals geciteerd door
J
J. mELLEs, Joachim Oudaan..., Utrecht 1958, 151.

Korneliszoon Poot
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Waarom nu koos Poot deze blijkbaar niet erg gangbare uitdrukking ? Vermoedelijk heeft hi het Credo, allegoriserend, verbeeld, gesymboliseerd gezien in
de steen die Jacob tot zijn 'hooftpeulue' maakte toen hij in de open lucht moest
reikte
overnachten, waarna hij in de droom de ladder zag die tot in de hemel re
en die de engelen Gods diende om op en neer te klimmen. Ontwaakt, noemt
Jacob die plaats Bethel, „huys Godes", en maakt de steen „tot een opgerecht
teeken". (Gen. 28 • 10-19). Dat Poot aan dit hoofdstuk dacht, kan m.i. oak
blijken uit het einde van vs. 269, waar „troost hier my en glom" me een echo
lijkt vanGen. 28 •: 15, waar God tot Jacob zegt : „Ik ben met u ; ende ik sal u
behoeden overal, waer gy henen trecken sult".
Ook in wat volgt verneem ik echo's,en wel naar Erasmus. Op 18 november
1535 schreef deze vanuit Freiburg een brief aan Viglius Zuichemus (Viglius
van Aytta), die toen in Basel verbleef. Erasmus vraagt zijn jonge vriend zich
verre te houden van de besmetting der `secten' en hun geen kans te bieden rond
te strooien dat Zuichemus tot hen behoort. „Zelfs als ge het ergens met hun
dogma's eens bent, laat het dan niet blijken. Bestrijd hen echter ook niet. Het is
voor u, jurist, voldoende hen tepareren (eludere), zoals zeker remand op zijn
sterfbed de duivel pareerde. De duivel vroeg hem, wat hij geloofde. Hi antwoordde : wat de kerkgelooft. Toen de duivel weer : wat gelooft de kerk ?
Wat ikgeloof. Wat gelooft gij ? Wat de kerk gelooft." 2 Aan vers 273 is dus,
hoe serieus ook, it n' niet vreemd !
Het lijkt me verder waarschijnlijk, dat Poot mede heeft gedacht aan het
begin van Erasmus' Explanatio Symboli, waar de catechumeen zijn begeerte
kenbaar maakt te warden opgenomen in de gemeenschap van „de Katholieke
kerk"uae est domus Dei", die huis Gods is 3 . Zo kan Poot's associatie van
de steen vanBethel en de geloofsbelijdenis, die ik voorhands nergens elders
aan ref worden verklaard. Dat Pont niet aan een kerk als instituut dacht, blijkt
voldoende uit deomsc
hrijving „Kristus Kerk" – in zijn tijd was het overnemen
van Erasmus' term uiteraard niet mogelijk, mar hi' heeft die `algemeene kerk'
van Kristus aan weerszijden van allerlei kerk- en sectegrenzen gcvonden.
Wanneer mevrouw Schenkeveld zeg,t dat Poot zich houdt aan een christendom
dat meer let op geloofsovereenkomsten dan op geloofsverschillen, en daaraan
toevoegt : „geheel in de geest van zijn Rotterdamse vrienden" (a.w., p. XI),
zou ik verder willen gaan en ze en : „geheel in de geest van zijn Rotterdamse
Vriend". Hij moet, zoals hier blijkt, geschriften van Erasmus zelf he ben gekend.
De brief aan Zuichemus met de ironische grap (die Erasmus, meen ik, nog
eenmaal elders heeft gedebiteerd) be yond zich in Poet's tijd in de collectiePapenbroeck en was omstreeks 1705 in de Leidse editie van Erasmus' Opera
Omnia uitgegeven. Juist omdat ze aan een Hollander was gericht, kan ze meer
2 P. S. ALLEN, Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami X, Oxonii
3 Leidse editie van Erasmus' Opera Omnia (1-:---- (LB) V 1133 A.

1941, ep. 2878.
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dan gewone aandacht he en getrokken en Poot, voor wie het probleem actueel
was, hebben getroffen. Samen met de Explanatio Symboli, waarin Erasmus een
uitleg geeft van het Credo 4 5.
Bergschenhoek, 12 maart 1977
Hendrik Chabotlaan 45

N. VAN DER BLOM

4 Toen Vlatten, raadgever van hertog Johann III, die voor zijn gebied van Gulik en
Kleef een kerkelijke hervorming in erasmiaanse geest wilde doorvoeren, Erasmus met dit
doel om een catechismus vroeg (P. S. ALLEN, a.w. X ep. 2804, 3 mei 1533) verwees
Erasmus hem naar zijn Explanatio Symboli (van maart 1533, P. S. ALLEN, a.w. X ep. 2772).
De Explanatio heeft vooral in Engeland invloed gehad. Zie C. AUGUSTI JN, Erasmus en de
Reformatie, Amsterdam 1962, 268 v.
5 Uit hetzelfde jaar 1533 (najaar) en uit dezelfde sfeer stamt Erasmus' Liber de sarcienda
ecclesiae concordia, een uitlegging van ps. 84, Erasmus' geestelijk testament, Augustijn,
a.w. 277 vv. Dit pleidooi voor het „herstel van de eendracht in de kerk" (niet : eenheid
voor Erasmus is de kerk nog een, en zijn beide partijen nog niet definitief uiteen) heeft
Oudaan
O
oachim Jud
de Rotterdamse pastoor Duyfhuis in de 16e en de Rotterdamse dichter
in de 17e eeuw sterk beinvloed, zie mijn bijdrage De plaque met de titel „De preek van
Duyfhuis". Kerkelijke tegenstellingen in de kunst van de 17e eeuw, in : Bulletin Museum
Bo mans-van Beuningen XV, 1964, 39-52. Het slot van het bekende vers onder Duifhuys'
portret „ ... Dees kracht betoonde I De Hemel-DUIF, die 't HUIS bewoonde" verwijst
m.i. naarps. 84, 3-4, a.a., p. 43 v. Voor Poot's contacten met erasmiaanse Doopsgezinde
en Remonstrantse families uit Rotterdam, die Oudaan weer beinvloedde, zie C. M. GEERARS,
Hubert Korneliszoon Poot, Assen 1954, 116 v.
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KAREL VAN DE WOESTIJNE. BIBLIOGRAFISCHE VERKENNINGEN
OMTRENT HET JEUGDWERK. I.
In het kader betreffende mijn Karel van de Woestijne-onderzoek, dit met het
oog op een kritisch-historische uitgave van de Agenda's (zakboekjes) en de
Carnets (aantekeningboekjes) van de schrijver, was ik ertoe genoodzaakt meermalen bij Myr. Wwe Paul van de Woestijne, schoondochter van de schrijver, te
gaan werken. 1 Immers, wat er van dit materiaal overgebleven is, heeft zij, in
naam van de erven van Van de Woestijne, in bewaring.
Bij deze werkgelegenheden bleef het mij steeds verbazen dat er van deze
agenda's en carnets inderdaad zo weinig overgebleven was. Zulks, ondanks
volgende bewering van G. van Severen :
Chaque annee, l'epoque des êtrennes, Mme van de Woestijne offrait a son maxi
un agenda de poche sobrement relict. 2
Ook J. Eeckhout heeft het over „kalepijntjes", die Van de Woestijne ieder
jaar van zijn vrouw ontving. Deze „kalepijntjes", beweert hij, werden „zorgvuldig-bewaard". 3
Dit alles betekent dat, vanaf zijn huwelijk in 1904 tot aan zijn dood in 1929,
d.i. vijfentwintig jaar lang, de schrijver zowat vierentwintig keer een agenda
(zakboekje) en/of een carnet(aantekeningboekje) ten geschenke moet he ben
ontvangen. Verder weet men dat K. Jonckheere in het bezit is van een carnet
over de periode 1903-1905, door hem uitgegeven in 1974. 4
Hieruit kan warden afgeleid dat Van de Woestijne, reeds vOOr zijn huwelijk
in 1904, de gewoonte had in agenda's of carnets notities te nemen. Men moet
geredelijk aannemen dat deze gewoonte terug te voeren is tot het begin van zijn
letterkundige activiteit. Men vergete hierbij inderdaad niet dat Maurice van de
Woestijne, de jongste broer van de schrijver, van een „dictaatcahier" spreekt,
waarin de schrijver zijn literaire produktie overkopieerde, en dat hi' eigenhandig
vernietigde, toen hij zijn voile maat had gevonden. 5
De vraag was nu te weten te komen, of er nog een andere agenda's of
carnets bestonden, dan reacts die wee M yr. P. van de Woestijne zorgvuldig
in bewaring houdt, daarbij, indien die bestonden, waar ze wel mochten te
ontdekken zijn ? Hierover ondervraagd, wist Mvr. P. van de Woestijne me te
1 Hier mijn hartelijke dank aan Mvr. P. van de Woestijne.
2 G. VAN SEVEREN, Karel van de Woestijne, Bruxelles, 1944, blz. 30.
Herinneringen aan Karel van de Woestijne, Kortrijk, 1930, blz. 58.
E
J. ECKHOUT,
Hieruit blijkt dat er in die tijd weinig verschil wend gemaakt tussen Agenda's en Carnets. –
Agenda wordt als term hieronder gebruikt in de betekenis van zakboekje, nl. met een dag-,
week- en jaartelling, of een kalender •; carnet in de betekenis van aantekeningboekje, nl.
zonder een dag-, week- en jaartelling, of een kalender.
4 K.JONCKHEERE, Dagboek Karel van de Woestijne, Antwerpen, 1974.
5 P. MINDERAA, Karel van de Woestijne, Zijn Leven en Werken, I, Arnhem, 1942, blz. 77.
3
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antwoorden, dat er een andere moesten bestaan, dan die welke zij me ter studie
kon voorleggen. Het carnet 1903-1905, uitgegeven door K. Jonckheere, kwam
hierbij niet in aanmerking. Nochtans, beloofde Mvr. P. van de Woestijne me de
nagelaten papieren van de schrijver nog eenmaal aandachtig te onderzoeken, en
dan ook te classificeren. 6
Op een van mijn werkgelegenheden overhandigde Mvr. P. van de Woestijne
mij een bandje, dat ze nog net had ontdekt •; zij dacht wel dat het van
Van de Woestijne afkomstig was.
Voorzichtigheidshalve werd het door mij met voorhanden zijnde manuscripten
inderdaad, hoe vreemd het ook
mocht lijken
vergeleken.
En
, zij had het geluk
gehad op een totnogtoe niet gekend carnet van Van de Woestijne de hand te
hebben gelegd.
oordelen naar het schrift, betreft het een carnet (aantekeningboekje)
Te
, dat
tot de jeugdperiode van Van de Woestijne behoort. Externe en interne evidentie
staaft dit. Immers, het carnet dateert uit 1893. De schrijver was, in 1893, vijftien
jaar oud • hij had al verzen geschreven, en die later publiceren. 7 Hi' zat toen
in de 4de Moderne humaniora (1892-1893), dan in de 4de Grieks-Latijnse
(1893-1894), en wel op het Kon. Atheneum te Gent. 8 Op het Kon. Atheneum
was hi lid van het leerlingengenootschap De Heremanszonen, en was hi' in
contact met het leerlingengenootschap Help U Zell van het Kon. Atheneum te
V. Tint
Brussel. 9 1893 is eveneens het jaar van zijn kennismaking met F. Toussaint
van Boelare, leerling aan het Kon. Atheneum te Brussel. 1 ° Zoals later liken
zou, zou deze kennismaking het begin zijn van een vruchtbare samenwerking.
Op blz. 3 van dit uit 1893 daterend carnet staat, sander een moeilijk leesbare
potloodkrabbel, de volgende aantekening :
Aan den Stormloop"
„
gezonden den

22 lentemaand 93

Het volgend stadium van mijn onderzoek bestond er dus nu in, alle nog
bestaande nummers van De Stormloop, een voor mii vooralsnog ongekend
tijdschrift, op de kop te tikken. En wel met het volgende als resultaat.
In de klapper van het AMVC te Antwerpen staat De Stormloop vermeld als
een Brussels tijdschrift, 1893-1893, met als cutternummer S 9125. 11 Op mijn
6 Aan de classificering van dit materiaal wordt thans door Prof. M. Rutten en mezelf
gewerkt.
7 P. MINDERAA, 0.C., blz. 27 e.v.
8 M. RUTTEN, Het Proza van Karel van de Woestijne, Liege-Paris, blz. 675. P. MINDERAA,
o.c., blz. 36-43.
9 P. MINDERAA, 0.C., blz. 45 e.v.
10 F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE, Marginalia bij het Leven en Werk van Karel van de
Woestijne, Brussel, 1944, blz. 99.
11 De Stormloop, Weekblad voor de Vlaamsche Jeugd, „Doe wel en zie niet om".
Brussel, 5 Februari 1893. Nummer : 10 centiemen. l e Jaargang, N 1. Opstelraad : Yolks-

koffijhuis, Oude Koornhalle, 24. Drukker-Uitgever : E. Van Doorslaer, Seutinstraat, 66.
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navraag was Mej. L. jansseune van het CVSC te Antwerpen zo vriendelijk me
een fotokopie te bezorgen van de nummers 1 en 4 van het tijdschrift, d.i. al
wat in het AMVC, ook in de Stadsbibliotheek Antwerpen, tot nogtoe beschikbaar
is. 12
Het bewuste gedicht, aan De Stormloop gezonden op 22.3.1893 (cf. supra),
staat niet in deze Ante se nummers, wel een ander gedicht, dat al sinds lang
gekend is, nl. Chi lo sa ?... 13, maar waarvan de tekst enigszins afwijkt van die
in het Verzameld Werk (V.W.).
Indien nu Van de Woestijne twee verschillende teksten had ingezonden, waarvan een in De Stormloop werd opgenomen, kan moeilijk aanvaard worden dat
hij zich hiertoe zou beperkt hebben. Te meer daar hi' zelf, in een opstel over
W. Kloos ,
spreektvan
v een :
„vreugde-rijken ijver, die zich iederen dag uitte in het schrijven van op zijn minst
een sonnet". 14
Inschrijvingsprijs : Drie maanden 1 fr., Eene maand 0,35. Nummer 12, het laatste nummer,
verscheen 30 april 1893.
Het adres van het op 1 april 1894 verschijnende tijdschrift De one Vlaming is
eveneens : Oude Koornhalle, 24, Brussel. Het is eveneens het adres van het leerlingengenootschap van het Kan. Atheneum te Brussel, Help U zelf. Er zou m.i. een grondig
onderzoek moeten worden ingesteld naar de rol en de betekenis van dergelijke leerlingenen studententijdschriften in Vlaanderen in die tijd, al was het slechts als achtergrond van
het ontstaan van Van Nu en Straks. Wij bezitten hierover vrij weinig op wetenschappelijke
grondslag.
F. V. Toussaint van Boelaere, die o.m. secretaris was van Delonge Vlaming (hij
verbleef : Fonteinstraat 20, Brussel), werkte ook mee aan De Stormloop. Oak hi' levert
zijn bijdragen : in nr. 1, Verhuizen, ged. Wintermaand 1892 ; in nr. 2, Rozenleven, menschenleven, beide onder het transparante ( ?) pseudoniem H.V(v)an Allerheiligen. Verder weet
men dat hi' in De one Vlaming onder de pseudoniemen Scald (Skald) en Liedric
of identificatie, vindt men in nr. 4, blz. 2, van
,
(Liederik) publiceerde. De gelijkstelling
hetzelfde tijdschrift. Bijdragen van hem, onder dit pseudoniem, zijn te vinden in De jonge
Viaming, in nrs. 1, 2, 5, 6, 7, 14. In De Stomloop, op 30 april 1893, nr. 12, blz. 3,
Vergeet mij niet, ondertekend Skald Liederik, Lentemaand 1893.
,
Indien de manuscripten van Van de Woestijne
die zich in het fonds van het AMVC
bevinden, uit deze jeugdtijd afkomstig zijn van Toussaint, zou dit kunnen betekenen dat
deze een rol had te spelen in de redactie van De Stormloop. De geloofsbelijdenis van De
Stormloop luidt immers :
Aan ons behoort de Toekomst • op ons rust de hoop der oudere striders ; want eens
zullen wij ook in den strijd voor eigen Taal, eigen Zeden en eigen Leven moeten
mede kampen. Onze vaders hebben het werk begonnen ; aan ons het eens te
voltrekken.
Op bet programma stonden levensbeschrijvingen van J. F. Willems, Conscience, Van
Duyse, Ledeganck. Hiermee herinnert de geloofsbelijdenis aan die van Vlaamsch en Vrij.
Dat dit tijdschrift invloed uitoefende op de 'on ere schrijvers, erkende Toussaint in
Marginalia. De Stormloop bracht ook uitvoerig verslag uit over de activiteiten van Help
U Zelf. Het Nederlandsch Museum, 1893, 2de jg., 4de reeks, 10de afl., XVIIIde jg.,
XXXVIde deel van de verzameling, blz. 255-256, geeft de inhoud van het eerste nummer
van De Stormloop.
12 Hier mijn beste dank aan Mej. L. Jansseune.
13 Cf. infra.
14 P. MINDERAA, 0.C., biz. 77, citaat.
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V.W., II, 855 : enkel gekend als ms. Ms. AMVC.

V.W., Minderaa, AMVC

Drukfout voor Woestenye.
P. Minderaa geeft C. der Woestijne op ; in feite : C. Der Woestenije.
D.i. februari.

1

2

V.W. II, 855 : enkel gekend als ms. MS. AMVC : eigen naam
vervangen door C. De Woestenije.
Minderaa, o.c, 186; V.W., I, 787; V.W., II, 855-56. Verschenen
in Land en Volk, 1893 ; aldaar gedat. 12 Dec. 92, ondert. Carlo.
Ms. AMVC : ondert. Gent. C. der Woestenije.
5 maart ZIJ.
V.W., II, 855 : enkel gekend als ms. Ms. AMVC : opdr. Aan vriend
ondert. Gent -19-8ber-92
Jast.
Art. Eeckhout (met blauw potlood geschrapt), ondert. KVDWoestyne
(geschr.), Carlo (geschr.), Jast ; gedat. 19-8ber 92.
10 maart DE ZOEN.
Minderaa, o.c, 186 ; V.W., II, 856. Verschenen in Land en Volk,
ondert. Jast.
1893, ondert. Carlo ; gedat. 18 Dec. '92. Ms. AMVC : 9 verzen,
ook knipsel uit De Stormloop.
19 maart DROOMEN.
Minderaa, o.c, 190; V.W., III, 941-44, 1050. Verschenen in De Jonge
ondert. 23 Januari '93 C. Der Woestenije.
Vlaming (1894-95) . Ms. AMVC: 3 blz. ; gedat. bovenaan de tekst
Gent 15-12-92 (geschr.) ; blz. 3, na de tekst, gedat. 23 Januaar '93 ;
ondert. K VDWoestyne (geschr.), daaronder C. Der Woestenije
(onderstreept).
MANELIEDEKIJN.
V.W. II, 855 : enkel gekend als ms. Ms. AMVC : ondert. Gent.
C. der Woesteyne (geschr.), daaronder Jast.
NITAN-NOS1RI. (Japansche ballade) Minderaa, o.c, 186 ; V.W., II, 856. Verschenen in Vlaamsch en Vrij
ondert. Jast.
(1893-94). Mededeelingen van het Karei van de Woestijne Genootschap, nr. 3, 1934, blz. 50 : fotokopie van het ms.
2 april LEH. Novelletje door C. Derwoestenije.
Ms. AMVC : 4 blz., enkel tot r. 88 van de tekst in De Stormloop.
(Wordt voortgezet.)
15 april LEH. Novelletje door C. Der Woestenije.
/
(Vervolg)
Gedat. In Gent. Sprokkelmaand 1893.
HET KLEIN KIND. Een schetje door C. Der Woestenije. /
Gedat. In Gent, Spokkelmaand 93.

DE STORMLOOP 1893
Nr. Datum Titel, pseudoniem
2 12 feb.
CANZONETTA. (Barcarolle.)
ondert. Gent. C. Der Woestenije.
3 19 feb. HERINNERING. Aan Art. Eeckhout.
ondert. Gent. C. De Woestenve.
4 26 feb.
CHI LO SA ?...
ondert. Gent C. der Woestenije.

Of deze uitlating nu letterlijk of figuurlijk moet geinterpreteerd worden, is
een anderprobleem.
Er moest dus nu, in iedergeval, beslag gelegd warden op alle nog bestaande
nummers van De Stormloop. Aileen de Centrale Tijdschriftencatalogus van de
Gentse Rijksuniversiteitsbibliotheek bleek die volledig te bezitten. De bibliotheek
bezit inderdaad twee reeksen, en die elkaar aanvullen, en gerepertorieerd zijn
onder de nummers D5127 (7) (nrs. 1-10), en 149 L 15 (nrs. 4-12).
Reedseen eerste overzichtelijke lectuur leerde mij, dat ik me inderdaad niet
zo erg had vergist.
Hiernevens volgt dan ook de opgave van de eerste reeks teksten. In de eerste
kolom, de teksten uit De Stormloop ; in de tweede, de verwijzingen van.
P. Minderaa, eventueel het bezit van het AMVC, betreffende deze eerste gedichten vanVan de Woestijne uit zijn jeugdjaren.
Na een eerste lectuur nam ik het besluit De Stormloop als tijdschrift aandachtiger te bekijken, vooreerst de teksten van het bestuurscomite te onderzoeken. Zo
constateerde ik dat nr. 11 van 23.4.1893, na een oproep om nieuwe leden aan
te werven, – het einde van het tijdschrift was nader – volgende informatie :
p
Gedurende die Brie voile maanden (d.i. februari-aril
1893) heeft het bestuur van
„De Stormloop" om zoo te zeggen gansch alleen gewerkt (wij maken eene uitzondering voor onzen briefwisselaar uit Gent.)
De heer Muhaler° die ons vele diensten heeft bewezen).15
De vraag is nu te weten, waarin de sarnenhang bestaat tussen : „onzen briefwisselaar uit Gent", en : „De heer Multafero" in de volgende regel (de tekst is,
hoe corrupt enigszins hi er ook uitziet, afgedrukt zoals hi er staat). Hebben
we bier meteen en dezelfdepersoon, of met twee verschillende er Hen te
maken ? Metandere woorden, duiden „onzen briefwisselaar uit Gent" en „De
heer Multafero", al dan niet, op Karel van de Woestijne ?
Om dit raadsel op te lossen, zou men eerst moeten weten, wie feitelijk tot het
„bestuur" van het tijdschrift behoorde, en wie als „briefwisselaar" werd beschouwd ? In allegeval, indien Multafero (naar Multatuli) tot het bestuur
behoord heeft, in datgeval is moeilijk aan te nemen dat Multafero een pseudoniem
van Karel van deWoestiine zou geweest zijn. Het raadsel lijkt me in een
corrupte, niet volledige tekst te liggen. Zou heer niet lets ontbreken tussen
r. 3 en 4 ? We missen een openend haakje vOOr de laatste zin, die met een
sluitend haakje sluit.
Andere, uit Gent stammende bijdragen, werden met het oog op mogeliike
identificatie met Karel van de Woestijne, eveneens gecontroleerd ; een bezoek
aan het fonds van het AMVC was dus wel nodig.
15 1k cursiveer.
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In het fonds vande eerste publikaties van de schrijver bevindt zich in het
AMVC een stuk, nl. HetBal in Valentino, dat j. F. P. Garetha ondertekend is.
In De Stormloop verschenen ook twee bijdragen ander dit pseudoniem, echter
met gewijzigde initia1en :
nr. 4, 26 febr. 1893 : Het Bal in Valentino, ondert. I.F.P. Garetha, ged. Gent,
Vastenavond 1893;

nr. 8, 26 maart 1893 : 't

Was Bens nacht...,

't Was nacht..., ondert. Gent. 1-1.

P

Garetha. 16

De vraag is hier opnieuw •: hebben we, in dit geval van J.F.P. of J-J P
(Mar ?)Garetha uitGent, met een tot nogtoe ongekend Van de Woestijnepseudoniem te maken ?
Om even, in verband met een verder, nu gekend Van de Woestijne-pseudoniem, nl. Carlo, op Multafero terug te komen. Meestal behandelen zijn bijdragen
uit Gent, – hi' blijkt een leerling van het Kon. Atheneum te Gent te zijn, net
als Van de Woestijne, „ons Atheneum" schrijft hij op 23 april 1893, – alle de
stand van zaken,betreffende de toepassing van de taalwet van 1883. In nr. 6
van 10 maart 1883 signeert hi' echter een literaire verhaaltekst in proza :
Vastenavond, ged. Gent, den 13 Februari 1893. De opdracht luidt : Aan vriend
Carlo ! Daaronder • Mijn eersteling !
Hieruit blijkt dat Carlo en Multafero beiden leerlingen zijn van het Kon.
Atheneum teGent, Multafero we ens zijn opdracht aan Carlo of Van de
Woestijne, deze als zijn, reedsgepubliceerd he end meerdere beschouwt (het
stuk Vastenavond is zijn „eersteling"), en het moeilijk denkbaar is dat Carlo,
pseudoniem van Van de Woestijne, met of zonder zijn aangeboren „bovarisme",
aan het adres van zichzelf een verhaal, een „eersteling", zou hebben kunnen
opdragen. Hi' heeft, bij mijn weten, het procede nooit toegepast.
Een verder onderzoek in leerlingentijdschriften uit 1893 bracht in dit verband
weinig nieuws.Nochtans, in Vlaamsch en Vrij, 2de jg., nr. 5, 4 febr. 1894,
blz. 85, bevindt zich vangenoemd verhaal van Multafero een tweede, herwerkte
versie met dezelfde titel, maar hier van een zekere V.-E., en gedat. Gent –
Februari 1894.17
Een feit staat wel vast : de teksten, die Van deWoestijne naar leerlingentijdschrif
ten
in
tijd inzond,
en meermalen
uitgaf, dielijk
ondergingen nooit dergee
wijzigingen. Te meer, daar in dit geval het herwerkte verhaal zeker niet beter
is dan het oorspronkelijke.
Hieronder volgen nu de opgespoorde teksten, die tussen 5 februari 1893 en
30 aril 1893 in De Stormloop werden afgedrukt. Ze zijn voorzien van een
minimum kritische commentaar, die resulteert van een vergelijking met andere
16 Een variant, of een drukfout ?
17 Cf. infra, waar het verhaal, samen met de andere, wordt opgenomen.
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tijdschriften, de manuscripten in het AMVC, of het V.W., als dit mogelijk is.
Daar Van de Woestijne nogal veel met beletseitekens omsprong, warden deze
zonder nadere aanduiding genormaliseerd. Ook de verschillen, die zich in verband
hiermee zouden kunnen voordoen tussen de verschillende versies, worden evenmin
vermeld. 18 Ineen eerstvolgend stuk, Karel van de Woestijne. Bibliografische
verkenningen omtrent het jeugdwerk. II, zal een tweede reeks tot nogtoe ongekend jeugdwerk van Van de Woestijne bibliografisch onderzocht worden.
Teksten
CANZONETTA.

HERINNERING.

(Barcarolle.)
Hoe effen is ons blauwe meer !
Ha !
Wat schijnt de zon er schoon op neer !
Ha ! Ha !
Weng,lijdt er over
been en weer
lagondola, 1
lagondola !
Ha ! Ha ! Ha!

Aan vriend Art. Eeckhout.
„Al de gedachten, al de 1
gevoelens die het menschelijk hart folteren,
zijn slaven van de liefce." 2
Coleridge.
't Is de weggevlogen engel
Dien 'k herdenke,
gansch alleen,
In mijn droeve, droeve droomen
't Is liar ziele die 'k beween.
Gij,
wier leven was een adem
Waarin 'k mijn leven las,
Waarom kwaamtgij ooit op aarde,
Als uwplaats ten hemel was ?...

Hoe hel de waterspiegel blinkt !
Ho ! 2
Hoe lieflijk onze visscher zingt !
Ho ! Ho!
En in 't verschiet hoe
het nog klinkt
decrescendo,
decrescendo= :
„Addio !"
C. Der Woestenije
Gent.
1 In ms. en Land en Volk (voortaan
L.e.V.) : komma, dus verbeterd.
2 De Stormloop drukt in de 2de strafe
telkens Ha ! i.p.v. Ho !, dus verbeterd.
Titel, L.e.V. : Canzonetta ; ondertitel :
(Barcarolle). • v. 1, ms. en L.e.V. : Hoe;
v. 5, la gondola !... ; v. 7, ms. = decrescendo, ...; L.e.V. : het crescendo ... ; v.
8, L.e.V. : het crescendo ....

Waarom zag ik ooit u kijkers,
Als het oethervlak, zoo blauw ?... 3
Gij die niet langer zoudt leven
Dan den vroegen morgendauw !... 4
Gent.
C. De Woestenye

5

1 Ms. :gedachten", ws. drukfout, dus
verbeterd.
2 Ms. : aanhalingstekens, ws. drukfout,
dus verbeterd.
3 Drukfout : heoet thervlak, verbeterd.
Ms. : het eathervlak.
4 Drukfout : , dus verbeterd.
5 Hierover, d. supra.
Opdracht : Coleridge : onderstreept in
ms. • v. 1, den ; v. 2, ms. : Die 'k • v. 5,
ms. : Gij, wiens • v. 8, ms.: ter hemel.

18 In Land en Volk komen enkele verbeteringen voor • ze betreffen de woordkeuze. In
het ms. verbeteringen van Pol Anri, Van de Woestijnes onderwijzer. Nooit waren de
wijzigingen zo ingrijpend als in de herwerking van V.-E.
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ZIJ.

CHI LO SA ?...
Ei ! zwaluw uit den hoogen
die vliegt aan 's hemels bogen,
die hat het vliegsken na,
en wegzwindt aan ons oogen,
waar henen ?
Chi lo sa ?...
Ei ! vlietje uit de weide
met uwegroene zijde
waaraan ik droomend ga,
gij met uw murmien blijde,
waar henen ?
Chi lo sa ?...
Ei ! kindj,e die aan de aarde
u enkel openbaarde,
den dood, dan, volgde na,
en zooveel tranen baarde,
waar henen ?...
Chi lo sa ?...
Gent.
C. der Woestenye.
Titel, ms. :

Chi lo sa ?...; L.e.V. :
V.W. I : CHI LO SA;
strafe I, v. 1, L.e.V. en V.W. I : hoogen,;
v. 3, L.e.V. en V.W. I : vliegken • v. 4,
L.e.V. en V.W., I : voor onze • v. 6, ms. :
–Chi lo sa ?..., L.e.V. en V.W. 1: vv.
CHI LO SA. ;

5-6 herleid tot een vers • in de drie strofen
in L.e.V. : henen ? – ... Chi lo sa (chi lo
sa in cursief) ?..., terwijl in V.W., I, het
g
edachtenstreepje enkel in de laatste strofe
to vinden is, elders CHI LO SA ; strofe II,
v. 1, L.e.V. en V.W. I : weiden • v. 3,
L.e.V. en V.W. I: eenzaamga, (gelijkstellig van eenzaamheid en droom ?); v. 4,
L.e.V. en V.W., I : gij, en murm'len
strofe III, v. 1, L.e.V. en V.W. I:
kind 'e dat.
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„Is het uwe liefde , die gij beweent ??"
Atala.
Waarbij komt het dat ik tranen
immer in uw kijkers zie,
Datgijaltijd eenzaam wandelt ?...
Wie heeft dat veroorzaakt, wie ?...
Waarom sierengeene rozen1
uwe lokken : zuivergoud ?...
Zijn zij in den herfst gevallen
met de blaaren van het woud ?
Gisteren zag ik u zitten
op den heuvel, naast het graf...
Waarom weendetgijzoo bitter,
u, wie God sleehts wellustgaf ?
Waarom weentgij, immer, immer...
u wie alles tegenlacht ?...
Waar is uwgeluk gebleven,
en uw blikken, immer zacht ?
Alsgij eenzaam zult hernemen
uwe vlucht naar 's hemels baan, 2
zal het antwoord op het raadsel
Met u naar den hemelgaan ?...
Gent-19-8ber-92 (3)
fast.
1 Drukfout : Bier en, dus verbeterd.
2 Drukfout : s'hemels, dus verbeterd.
3 Drukfout : G nt, dus verbeterd.
V.9, ms. : oars r. blaren •; door de
drukker met blauwpotlood verbeterd in
blaaren (?) • vs. 15, ms. : u wat alles
v. 19, ms. : uwen vlucht naar d'heemienbaan, .

MANELIEDEKI JN.

DE ZOEN.

Zwaar bewolkt is het hemelvlak ;
Niet een sterre die zachte blikt
Aan den loonigen horizont
't Schijnt er alles te sterven... 1

In 't avondduister
Daar slaapt het meer ;
Men hoort niet meer
Dan 'tgolfgefluister. 1
Bleek ende ver
In 'tpaarsche westen,
Aan 's hemels vesten
Daar blikt een ster...

Ook de velden zijn ingedut
Zware damp tot den hemel stijgt,
Wijl des herderen doedelzak
Dromend lispelt in minor.

En op de golven
Der stille zee
Waar zooveel wee
Ligt ingedolven,

Gansch de hemel en de aarde schijnt
Dood voor immer, slechts hier en daar
Een huilende hond, die schijnt
Droef een klachte te jamm'ren.

Gelijk een zoen
Aan al de liken
Uit d' helsche rijken
Dergolven groen,
Vlijdt zich de sterre,
En vliedt dan heen, ...2
Engansch alleen
Verzwindtginsch verre...

Doch, op eens door de wolken breekt
't Maantje, zilverig, blank en hel,
En de hope met 't maantje reist
Welkom, welkom, 6 mane !...

En 't hemelbreed
Metpaarsche zoomen,
Heeft weergenomen
Zijn weduwkleed...
En weer in 't duister
Daar slaapt het meer...
Men hoort niet meer
Dan 'tgolfgefluister.
Jast.
dus ver1 Drukfout :of
beterd.
2 Drukfout : heen, .. , dus verbeterd.
V. 1, ms. : gefluister.– • v. 5, oorspr.
verre, re geschr. ; v. 8, ms. een ster, .....

1 Drukfout : .. , dus verbeterd.
V. 3, ms. : loomige horizont ; v. 5, ms. :
ingedut — ; v. 6, ms. zwaren ; v. 10, ms. :
immer — • v. 11, ms. : Eenen huilenden
v. 15, ms. : reist —•
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NITAN — NOSIRI.
(Japansche ballade)
Nitan — Nosiri, d'onversaagde jager,
Springt, met vrijheids kreet, op den ruigen nek van
't Everzwijn, zoo woest als de woeste zeekolk,
Woest als de donder !...
Heffend d'oproervaan met de krachtge vingren
Zingt hi' 't oorlogslied, en de wouden trillen
pot den sidraar !
Staak uw rust ! voorwaarts
,
en besot
Wijk van uw doel niet !...
't Vrije lied weerklinkt met het vreeslijk brullen.
't Everzwijn blijft staan, op den grand gekluisterd
't Breede staal zinkt meer in den breeden schouder.
flood is het monster !...
Gent.

Jast.

V. 6, ms. : trillen : ; v. 7, ms. : „Staak ; v. 8., ms. : doel niet I", of doel niet !.. (?).
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'T WAS EENS NACHT...

HET BAL IN VALENTINO.
Het teeken isgegeven !
Door woeste vreugd gedreven,
Ze draaien
En zwaaien,
De paarkens het plein op en af.
Ze knotsen
en botsen,
En dansen in woestigen draf.
Zegieren
en tieren,
En vloeken om 't meest.
En dronken
ze lonken,
Tochgansch zoo verbeest.
De wijven
die kijven,
Dat 't davert in 't rond.
Ze stouwen
en spouwen,
't Venijn uit den mond.
De mannen
verbannen
Algauw dit gekras
En kozen
die rozen
Van 't maagdelijk ras
Die weder
zoo teeder,
Gelijk van to voor.
Met vleiers
en vrijers
Gaan dansen in koor.
Al zingend
en springend,
Verlaten ze 't bal,
Waar rankers
van dronkers,
Verblijven in tal.
J. F. P. Garetha.
Gent, Vastenavond 1893.
Titel, ms. : Het Bal – In Valentino
v. 12, dronken... • v. 25, rozen, • v. 29,
1)0011 ; .

't Was nacht...
Het maantje scheen zoo zacht,
Zoo helder over 't aardrijk neder,
't Gedruisch der stad, als eene klacht,
Die galmde treurig weder...
En stierf allengskens uit.
—
En aan den blauwen hemel,
Geen wolkje zich beyond ;
Daarpinkten meen'ge starren,
Geschaard am 't maantje rond.
Het scheen zoo vraolijk hier beneen.
Het maantje... het lachte gansch teyreen,
En kustte minnend veld en bosch.
—
Maar 't zuiden stoat zijn adem uit,
Er stijgen dampen in de lucht
En vormen zich tot eene walk.
Met maantje sterft, en slaakt een zucht.
Allengskens werd die schoone hemel,
Door loom'ge wolken overtogen ;
't Werd nu zoo treurig hier beneden...
Geen star meer blank nog aan den hoogen.
't Was nacht.
Het windje blies zoo zacht
Het was als eene klacht
Die treurig over 't boschje galmde.
Het deed de boomen suisen.
Het louver ruischen...
Maar niet zoo vroolijk als tevoor.
Er lag lets klagends in dit koor :
Eenjammer en een kermen,
Een smeeken om antfermen.
Een vloek der zuiderwolke toegestuurd.
Een forsche wind rukt eensklaps aa.n,
Verdrijft die vurige adem
Uit 't zuiden opgestegen.
Het is nu weder vrij.
Van 't Rijnland tot de Lei
En 't juicht ons krachtig teen :
„Vlaanderen die Leu."
Gent.

J-J P Garetha.

Een similaire beschrijving in De Leemen
Toren,, waar het accent eveneens lit op
het duivelse en verbeestelijkte.
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DROOMEN.
Droomen... droomen...
Wat is droomen ?...
Droomen is het leven, 't leven is een droom...
'k Droomde ook zo veel,... 'k droomde nog zoo vaak,... droevige, droevige droomen,
droevige...
111•■■■•

't Avondstraaltje, schier onduidlijk, ,dringt door 't open vensterraam....
't Straaltje wordt rooter : een breede zonnestreep die zich op den tichelvloer uitspreidt,
en al de geuren der najaarsbloemen, als wierookwalmen, uit de gaarde meebrengt... en
in de zonnevlek op de tichels teekent zich de schaduw of van een blad, dat danst en beeft,
zachtjes, zachtjes, — de schaduw van een eikenblad...
...En de duistere deelen warden nu klaarder, in de schemering wordt alles duidelijker,
en flikkert in het danker...
't Is een klein vertrekje in een boerenhuisje, met kalken muren, met strooien stoelen.
Op d'eikenhouten schouw staan de tinnen schotels te flikkeren, naast het uurwerk dat zijn
heimlijk lieken voortzingt :
Tikke tak, tikke tak, tikke tak...
En immer groeit de zonnestreep en dringt tot in het kleinste hoekje... en als een schemergrauw beeld op een grijzen achtergrond, zit een knaapje, daar, aan de tafel,... een knaapje
in 't zwart gekleed...
't Ziet er zoo droef uit, zoo droef en zoo bleek...
Zijn route blauwe oogen staan zoo weemoedig in hunne holten, zijn oogen zoo diep,
zoo duister, zoo sprekend... Het is niet bijzonder schoon... maar zoo indrukwekkend...,
niet minzaam... maar zoo aantrekkend.
Want dit knaapje meen ik te kennen •; meer, mijn gansche ziel, mijn gansch wezen
tracht er zich aan te vestigen, met eene kracht, die en onverschrokken, als gekluisterd,...
met een geweld, die gansch mijn lichaam doet trillen, dof, verschrikkelijk duister, als de
onmogelijke streving, van iemand die zijn eigen adem wou heroveren, zijn eigen adem,
zijn eigen leven... na jaren onder 't deksel van het graf geslapen te hebben...
Dit knaapje meen ik te kennen ; 't schijnt me een deel miner eigen ziel te zijn...
't Avondstraaltje, schier onduiddelijk, dringt door 't open vensterraam... 't Straaltje
wordt duistrer, duistrer, en hult gansch 't kamerkijn in paarsche schemergrauw, 't kamerkijn
waar droomend het knapeken zit.
We worden voor elkaar, de ten re knaap en ik, .. we stonden voor elkaar, als door een
sombren doodslaap in onze herinneringen teruggehouden ; .. we stonden voor elkaar, zonder
stem en zondergedachte, onze doode blikken wisselend, door een zachte verwondering,
eene zoete verrukking bewogen, gekluisterd. En dan zijn onze oogen nog doffer geworden,
onze schimmen nog onbepaalder, onze weemoed nog grooter,... en steeds zonk de zonne...
en ook de lichtvlek op de tichels werd doffer, maar immer nog danste 't blad...
En 't knapeken is opgestaan — en dan , nog een beeld is verschenen, eene vrouwenschim
onder schoon... maar zoo indrukwekkend, niet minzaam... maar
in rouwgewaad,
niet bijz
zoo aantrekkend... en ook Naar meen ik te kennen, te herkennen lijk het knaapje... en
dan, het heeft de vrouw met zijne wonderzachte oogen bezien, die oogen door tranen
verduisterd... en, door het immer donkrer straaltje flauw verguld, door het venster hebben
zij getuurd, getuurd... en zijn dan heengegaan...
Traag in en ze, zweefden ze voort in het rosse steegje, droevig, droevig, met lage witte
huisjes bezoomd, door hooge, hooge eiken, met oranjekleurige zonnevlekken er door
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beschaduwd,. het steegje door het loorne, paarsch-zwarte gevaarte van de kerk, met het
gloeiend haantje in den top, bregrensd.
Traag in en ze voort, in dit weenend halfduister die helsche, doch zoete schemering,
waarin de zielen moeten leven... Zwaar vlogen de raven in den zwaren lucht, zwaar hi' de
het windeken door het zwaargebladert, en de bijna onzichtbare, uitgerekte schimmen
zweefden, zweefden immervoort... En dan zijn zij 't kerkeplein overgegaan, en het wegelken
binnengeslagen, ... en bij al de kruiskens, geweend hebben ze, en geknield bij 't eenvoudigsten,het houten, waarop het met vurige teekenen stond : « Aan vader... » en zij hebben
gesnikt, gesnikt,... 6, gesnikt !...
En dan, de schimmen zijn voor eeuwig verzwonden uit het droomenrijk, de gekende,
geliefde schimmen, de schimmen die ik nooit gezien had. nogthans...
Het kindeken,... de moeder,... waar zijn ze dan gebleven ?... Bij vader... in t Niet ?...

Droomen... droomen...
Wat is droomen ?...
... Droomen is het leven... 't leven is een droom.. 'k Droomde oak zoveel... 'k droom
nog zoo vaak... droevige, droevige droomen, droevige...

23 Januari '93
C. Der Woestenije.

De tekst van De Stormloop is dezelfde als die van De fringe Vlaming, al vertoont De
I Vlaming heel wat meer drukfouten. Verschillen tussen De Stormloop en het ms.
R.3, ms. : ... Droomen is het leven, - 't leven •; r. 4, ms. : droom nog; r. 5, ms. :
na droevige: stippellijn; r. 8, ms. : grooter, rooter •; r. 11, ms. : meebrengt... -;
r. 13, ms. : den schaduw • r. 15, ms. klaarder : -; r. 17, ms. : oorspr. tinnens,
eind-s-geschr. •; r. 21, ms. : uurwerk die •; r. 24, ms. : streepjes in plaats van komma ;
r. 27, ms. : daar • r. 28, ms. : na gekleed, stippellijn • r. 32, ms. : sprekend • ... ;
r. 33, ms. : indrukwekkend • ... • r. 34, ms. : aantrekkend • -; r. 35, ms. : want ; kennen ;
r. 36, ms. : gansche wezen • r. 37, ms. : onverschrokken - als • r. 43, ms. :
na hebben, stippellijn •; r. 44, ms. : schijn ik to kennen ; -; r. 45, ms. : na zijn, stippellijn ;
r. 50, ms. : na knaapeken zit, stippellijn •; r. 51, ms. : ... We stonden ; den tengren ; r. 57,
ms. : oorspr. werden, geschr, daarboven zijn • r. 58-9, ms. : onzen weemoed ; r. 60, ms. :
dotter, -; r. 61, ms. • na blad, stippellijn • r. 62, ms. : ... En 't ; r. 65, ms. : indrukwekkend, -; r. 66, ms. : kennen - to herkennen • 'lzjk • r. 69, ms. : oorspr. duistrer, geschr.,
daarboven donkrer • r. 70, ms. : getuurd, getuurd, ...; na heengegaan, stippellijn • r. 72,
ms. : in en ze -; r. 78, ms. : oorspr. weemlend, verbeterd in weenend (?) • r. 81, ms. :
- zwaar huichte het lijze windeken • lijze, geschr. ; r. 82, ms. : gebladert -; r. 86, ms. :
hebben ze -; r. 89, ms. : na gesnikt, stippellijn • r. 90, ms. : en den -; r. 92, ms. :
geliefde schimmen -; r. 95, ms. : na Niet !, stippellijn •; na deze reel nog eens stippellijn •; r. 98 : een droom •- ... •; r. 100, ms. : na droevige, stippellijn.
-

meer- ziin •

Hier volgen de verschillen tussen de tekst van het V.W. III, blz. 941-44, en de tekst
van Dejonge Vlaming. In het V.W., r. 4 veel -; r. 19 tinnen schotels •; r. 32 gansche
wezen • r. 34 gekluisterd ... • r. 47 en ik, ...; r. 67 steegje • droevig, met lage; r. 68
oranjekleurige; r. 69 beschaduwd... ; r. 69-70 paarse-zwarte; r. 77 immer voort ; r. 82
0, gesnikt ! ... •; hiema, een nieuwe paragraaf bij Minderaa •; r. 85 heb.
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LEH.
Novelletje door C. Derwoestenije.

— «Ge vindt dus Europa schoon, schooner dan Japan ? »... De kleine japanneesche
hief hare amandelvormige oogen op... Een droevige indruk lag op haar eel gelaat, en
een treurige glimlach liet hare kleine, blanke tanden zien...
Of ze Europa schoon vond ?... Ze had er nog zoo weinig van gezien : niets dan door de
ruiten van de huurkoets, die haar naar de tentoonstelling gebracht had, de hooge, hooge
huizen en het voorbijtrekkende yolk ;.. niets dan rand haar de kosmopolitische woningen,
daar opgericht voor den tijd der tentoonstelling en een joelenden hoop yolk die er zich
rand verdrong, en dat schertsend naar hare japanneesche kleederen keek, en met de
kleurige en grijnzende monsters en draken, die ze verkocht, lachte, immer vragend, immer
spottend,
luidop, opdat iedereen het hooren zoo !...
Maar wat zij er van gezien had, van Europa, 0, dat was zoo verschillend van het-een
zeginder altijd zag, to Tokio, aan den oever van het meer, waarin de hooge kokopalmen
hunne stammen spiegelen : dat hoekje van Europa, die weidsche stad, scheen haren
zwakken, en en geest, als een werk door menschen, veel verstandiger dan die uit haar
land, door reuzen, door goden gemaakt, geschapen, en als een paradijs van weelde en
overvloed ?..
Ze kwamen van zoo verre, zoo verre, kleine Leh,.. ze werd naar Europa gezonden, met
al die maskers en al die beeldekens,
als een koopwaar •;... ze kwam om de stad der blanken
to zien, die stad waar de huizen zoo hoog zijn, hooger dan de pagode van Tokio. Zij had
zeeen, doorgetrokken, vele zeeen, dagen en nachten in eenen grooten stoomer ziek gelegen,
en dit alles omdat anderen, de Talkoen, de daimio, ginder, het wilden, dit alles voor een
hoopken geld !...
Eens, op eenen avond, had de moeder, de moeder die stil hare tranen op de verbronsde
kaken liet vloeien, Leh's lane glinsterende haren ontrold •; ze had ze stil met hare ma ere
vingeren gekamt en gekust I... gekust •;... terwijl haar vader tusschen de zwarte tanden
morde, van „onze kinderen afnemen,... hen alleen, zonder hulp, zoover zenden », en hare
kleine broerkens stilzwijgend de tranen der moeder, 't morren des vaders aanzagen, en de
droevige stilte van Leh, en niet begrepen waarom zij weende, nu hunne zuster het schoone
wonderlijke Europa ging kunnen aanschouwen !...
En in den slapenloozen nacht die daarop volgde, scheen het haar dat zij lane zuchten,
als die van den wind door de hooge bamboehalmen, uit het rieten bed barer moeder hoorde
stijgen, en die zuchten schenen zoo droef, dat ze er van moest weenen
En al de oogen waren rood, schenen somber, als ze 's mar ens samen naar den grooten
stoomergingen aan den zeekant... Moeder klemde haar aan de borst immer weenend ;...
de knaapjes klampten zich aan hare kleeren, en vader mompelde : « kom, kom, 't is
misschien nuttig voor Leh »,.. maar pinkte ook een traan uit het somber oog...
— « Aan boord ! » had mengeroepen... En ze was reeds verre, als ze nog immer
Moeder, en Vader, en Tong, en Phuang hare broerkens met den arm zag wuiven,
ginds aan den oever van het meer, waarin de hooge kokopalmen hunne stammen spiegelen...
En de reis had dan zoo ling geduurd en Leh was zoo ziek geweest, zoo ziek, dat zij
dacht nooit Tokio, en Moeder, en Vader, en de broerkens, weer to zien... want velen, die
ze had zen meegaan, waren order we gestorven en die had men in een lang wit laken
genaaid, en in zee geworpen : gloef !...
noo
er
En als ze eindelijk aangekomen was , hadden heeren met hoeden op zooals zenooit
gezien had, en baarden gelijk die welke de tooneelspelers, ginds in Japan, aa.ndoen, als ze
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voor den Boeddha spelen, haar in een koest geschoven, en deze bracht haar naar de
half opgemaakte tentoonstelling...
Maar dit alles wasgauw vergeten door het woeste gerucht van het yolk, dat zich als een
ro en
zee rond haar bewoog en waarvan het gedommel als een verre dander scheen , afgebk
door een schellen vluchtigen lach...
Alle weken schreef Leh een langen brief naar huis, « te Tokio, aan het meer, bij de
kokopalmen. » Zij schreef des nachts, als de stilte haren mantel over de aarde spreidde, en
het rieten hutjen met papieren ruitjes en papieren lantaarnen verlicht, in het hutje, waar
de Bonzen, ingele, blauwgestreepte mantels, met gekruiste beenen, hunne amuletten, op
roodepapierkens schreven, of voor het beeld van den Boeddha, hunne lange, eentoonige
gebeden zongen. En zij vertelde aan Vader, aan Moeder, aan de knaapjes, van al wat
schoon was in diegroote tentoonstelling, en van dien hoop yolk, zoo ondoordringbaar
als het waterriet in 't meer, en van al het gewoel en al die gebouwen, hemelhoog ! Maar
elk harer brieven eindigde met eene klachte : Zou ze dan nooit Europa zien ?
Niet het Europa der tentoonstelling, waar alles zich vermengde, maar het Europa in zijn
gewonen handel en wandel, dat Europa waarvan men te Tokio met zooveel bewondering
sprak ! En die laatste woorden werden altijd door hare tranen bevochtigd...
En na die lane brieven scheen het haar of ze weer in Japan was, en op de matten
van haar hutje sliep zij in, als door eenen langen zucht gewiegd, een zucht als het lied
van den wind door de bamboehalmen : langzaam, aantrekkend, droef...
(Wordt voortgezet.)
LEH.
Novelletje door C. Der Woestenije.
(Vervolg)
De zomerging voorbij • de blaren werden eel en vaal : weldra vielen zij of en werden
door den wind medegesleept...
De tentoonstelling ging eindigen... Ze waren ras voorbijgegaan, die zomermaanden
vol feienwonderen. DeJavaneezen rolden zich in hunne witte mantels en in en niet
meer blootvoets...
De danseressen van Oast-Indie bibberden ander hare shawls... Alles werd doodsch • men
sidderde als men het Oosten aanzag,
't was een bevroren Oosten...
Leh was droevig, o, zoo droevig !... Hoe meer het einde der tentoonstelling naderde, des
te meer voelde zij zich naar dit Europa aangetrokken...
0 ! zij wou er zoo graag blijven, in die groote stad, zij wou ze zoo graag van nabij
zien, diegroote huizen, die schoone winkels, die breede straten ; zij wou uit de tentoonstelling sluff en gansch alleen, om Europa, het ware, te bewonderen !...
Zij had reeds zoo veel latjes wierrook voor Boeddha gebrand •; zij had reeds zoo veell
voor share amulettengebeden, ginds in 't hutje, dat als pagode diende , om hier kunnen
te k
blijven... Zij had zelfs reeds een brief naar huis geschreven, maar hi' was zonder
aantwoordgebleven...
Zij zou Europa niet zien .1
De Bonzen maakten reeds hunnepakken. Leh voelde zich door de koorts aangegrepen
als ze dacht, dat zij ook, misschien, zou vertrekken. De stad verlaten, naar Tokio terugkeeren, waar nochtans de moeder wachtte, de moeder, die zoo gelukkig zou zijn Leh weer
te zien, terugkeeren naar de hut' van
es bamboe aan het meer, 't scheen nu aan de kleine
als eene verbanning. Men had haar de deur van Europa geopend en nu wierp men die
weer toe, voor ze een stap in die onbekende wereld gedaan had.
— 0 ! neen, ze de ze de oogen vol tranen op den Boeddha gericht, neen, 'k zal niet
vertrekken, 'k wil het zien !...
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En met eene treurige stem, als een gebed, herhaalde ze melancholisch :
— ... Europa !...
Eens, op eenen morgen, toen in de grijze Octoberschemering de namen werden afgeroe en van de Japaneezen die met de boot moesten vertrekken, antwoordde Leh niet...
Men vond ze nergens : ze was gevlucht... Opgestaan zijnde vOor het klaar was verdook zij
zich in het een of ander hutje... en men moest vertrekken zonder haar...
Zij hield zich daar schuil tot 's avonds, toen zij niemand meer rand haar zag, en de
groote, open plaats gansch doodsch en stil geworden was... Dan lie er eene ruling door
hare leden, en be on zij overvloedig to weenen. Ah ! nu dacht zij weer aan Moeder, aan
Moeder, die haar niet zou weer zien, aan Moeder, die ervan zou sterven !... Zij dacht
nu weer aan Vaders wanhoop, aan het weenen der broerkens !... Zij dacht nu weer aan
hetgezellig huizeken ginds to Tokio, aan het meer, waarin de hooge kokopalmen hunne
stammen spiegelen !...
Dit alles zou zij niet meer zien, en nochtans — dit alles had zij zoo lief !...
Maar in eens klonk weer de stem in haar die luide zei : « Europa ! »
Ze sloop naar buiten.
Het was reeds danker • degaslantaarnen, aan spoken gelijk, schenen flets op de natte
straatsteenen... Het regende : een fine re en die tot het merg doordringt, een re en die
doet huiveren...
Weldra werd zij door een straatbengel opgemerkt.
,eeneJef
— « He, zeg,
Chineesche ! »
En degansche troep on ens die juist van de avondschool kwamen, lie en haar achterna.
Weldra wierpen zij met steenen naar 't uitgeputte, verschrikte meisje... Een Steen raakte
haar, ze viel in bezwijming... en de verschrikte bengels verdwenen
verd
d
in eene der
zwarte
zijstraten...

Toen ze weer bijkwam, beyond zij zich dicht bij een water... zij herinnerde zich wel
het voorgevallene...
En dit noemde men Europa dit zag men met eerbied aan, in Japan ! Dit bad ze aan,
zij, Leh, naar wie men met steenen geworpen had !...
Dit noemde men een feeenwonder, die vuile lucht, die fletse lichten die haar verschrikten,
en die natte straten !
Hoeveel schooner wasJapan, met zijn helder-blauwe lucht en zijn nette hutjes, hoeveel
schooner zijn de legenden die men finder zingt, dan het woeste gerucht van het yolk dat
haar hier achtervolgde !...
Engeen middel, een middel om hier to ontsnappen !...
En om zich wat moed in to spreken began zij to zingen • een liedje van moeder, een
liedje uit Japan, de legende van den wizen Li-kang, die zoo verre reisde, en dien het
water weer naar huis bracht
« Naar 'tlief verlaten Land ! »
0,ja, ook haar zou misschien het stinkend water onder hare voeten naar huis voeren,
gelijk Li-kang, misschien zou zij nog eens moeder kunnen kussen !
— « 1 i d ' October ' 85. — Gisteren trok men uit de Schelde een meisje in Japansche
kleeding op. Men kent de oorzaak van haren dood niet. »
En zoo stierf kleine Leh, als een afgeknipte roze, als eene geknakte chrisantheem !...
In Gent. Sprokkelmaand 1893.

De tekst van De Stormloop is die van het ms. De tekst van Land en Volk (L.e.V.) is
enigszins anders •; de verbeteringen zijn ws. van Van de Woestijnes mentor, Poi Anri. Hier
volgen de verschillen in L.e.V. :
r. 2 Japan ?' •; japaneesche •; r. 6 ze had er nog weinig •; r. 9 voorbij-snellende
•; r. 10
haar de woningen van allerlei bouwtrant •; r. 12 joelenden
•
•; r. 13 verdrong, en die ; r. 14
keken • r. 15 lachten • r. 18 o, dat • r. 21 de kokoopalmen hunne hooge stammen spiegel182

den • r. 22 dit hoekje ; r. 28 gezonden, als een koopwaar ; ...; r. 32 voorbijgetrokken
r. 34-5 Taikoen en de rijken • r. 40 gekamd • r. 41 gekust • .... gekust I ....; r. 50 aanzagen
en de ; r. 59 : waren rood, als ze 's morgens • r. 61 aan hare Borst • r. 64 Leh" ....; r. 66
En ze was reeds, dan nieuwe paragraaf • r. 68 – hare broerkens met den arm • r. 69 ginds
aan 't meer • r. 70-1 spiegelden •; r. 77 gloef !; r. 81 ginds in Japan aandoen voor Boeddha;
r. 82 eene koets • r. 87 een' schellen, vluchtige • r. 90 kokospalmen • r. 92 in het rieten
hutje ; r. 94 in gele blauwgestreepte •; r. 85-86 amuletten
r. 96 voor het beeld •; r. 97
van Boeddha; r. 99 knaapjes van al wat ; r. 102 al die hemelhooge gebouwen ; r. 103
elke • r. 103-4 me eene klacht • r. 104-5 Europa zien ? ..... niet het Europa; r. 110 besproeid • r. 116 blaren ; r. 120 feeenwonderen • r. 122-3 blootvoets. De danseressen ; r. 123
bee den • r. 125 bevrozen • r. 129-30 aangetrokken ..... 0 ! zij • r. 136 gebrand • voor
r. 143 aangegrepen, las ze dacht ; r. 150 geopend •; r. 151 voor •; r. 154-5
Boeddha,
r. 155 'k wil het zien, ik zal het zien ! •; r. 158 – Europa; r. 159 Op een morgen •; r. 172
die er van • r. 176 kokospalmen • r. 180 in haar, die ; r. 190 die gansche ; r. 201-202
geworpen had ! ..... Dit noemde men • r. 212 zingen • ..... • r. 213 van den wijze • r. 215
Naar 't lief, verlaten • r. 220 //d".
op •

op

HET KLEIN KIND.
Een schetje door C. Der Woestenije.

— Griete...
— Nand...
Ze zitten alleen, beide ouden in het eenzaam kamerkijn, voor den uitdoovenden haard,
die nu en dan eenen vurigen straal schiet, die hunne gerimpelde gezichten kleurt, en dan
versterft...
Zij zitten alleen, de beide ouden, en denken, denken...
— Griete...
— Nand...
Hunne bevende handen zoeken elkaar boven het smeulende houtvuur, en drukken zich
teeder, en dan een stille traan leekt langs hunne ingevallen wan en en maakt het grijze,
doffe oog waterig... En droever klinkt het, en stiller :
— Griete...
— Nand...
—J
etje...
Het was de zonnestraal in de waning, dit guitige, geestige meisje. De oude aanbaden hare
lonkjes, en eerbiedigden hare grilligheden ; 't was gansch hun heden, gansch hunne toekomst,
al wat hun overbleef, hunJetje...
En zoo zacht, en zoo beminnend...
— Grootva... Grootmoe...
Het huis weergalmde van haar hel stemmeken, van haren hellen lach.
Zij trippelde, den zwaren zetel van grootva bij het vuur slepend, met hare klare, blauwe
oogen het huis verlichtend...
Het was het eenig kind hunner dochter...
Eens, op eenen avond was ze binnen gekomen, de arme weduwe, reeds hare ziekte
slepend, met haar kindje dat op den arm sliep met een glimlach op de lippekens, de
vuistjens warm gesloten, gansch rozig onder het Licht.
— Zij beet Jetje, ze de de 'one vrouw, hare droefheid in dien glimlach voor een
oogenblik vergetende...
En de oude had eenen bevenden kus op de blonde lokjes gedrukt :
— Wij zullen ze samen opvoeden, had ze gezegd.
Maar de lijderes was reeds gansch ondermijnd door de tering... Zij ging alras been.
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Het was een droeve najaarsdag ; de wind twee to het zwarte doodskleed teen de gele
kist met koperen nagels ; de kist waaruit zuchten schenen te stijgen... en nu sliep zij op
het kerkhof nevens haren man...
En het kindje was bij de grootouders gebleven...
— Grootva... Grootmoe...
— Elken morgen werd Nand gewekt door een kus, en zij was het die de kop warme
melk, met het geboterd broodje bracht, guitig in de tas blazend, met kleine stapjes gaande,
om niet te storten.
— Daar Grootva...
En het huis werd weer blij, en het kindje huppelde en sprang, en de ouden keken haar
na, en dachten dan aan hunne dochter die oak ems zoo huppelde...
Eens, op eenen morgen, wachtte Nand te vergeefs naar het blijde vogelken. En als hi'
opstond vond hi' Griete, weenend geknield bij het bed van het kleintje, die met gesloten
oogjes lag, de wan 'es door de koorts gegloeid....
En beide ouden beta en elkaar, wel gevoelend, dat ook zij hun ontnomen werd...
Drie dagen later was Jetje bij hare moeder, bij haren vader...
Eenen nanoen werd het naar het kerkhofgedragen door vier meisjes van op school, en,
door het eikenloover speelde de zon op het kleine kistje : een glimlach uit den hoogen
aan het nieuw engelken...
De ouden haddengeweend, geweend, tot hunne oogen droog geworden waren...
En dan zijn de geburen gekomen, met hunne strakke gezichten, die ze te vergeefs opgeruimd trachtten te makers, de vrouwen met hunne mode zakdoeken, enkel gekomen am
te troosten, of nog meer aan het verdriet te herinneren •; de manners hunne pet door de
vingers rollend, ze den niets maar verzwolgden vlug den borrel « klare »...
En nu...
— Griete...
— Nand...
Zij zitten alleen, de beide ouden, in het eenzaam kamerkijn, voor den uitdoovenden haard,
die nu en dan nog eenen vurigen straal schiet, die hunne gerimpelde gezichten kleurt en
dan versterft... zij zitten alleen, de beide ouden, en denken, denken...
— Griete...
— Nand...
Hunne bevende handen zoeken elkaar boven het smeulend houtvuur,
en drukken zich
teeder, en dan, een stillen traan leekt langs hunne ingevallene wan en en maakt het
grijze, dof oog waterig... En droever klinkt het, en stiller :
— Griete...
— Nand...
In Gent, Spokkelmaand 93.

Luik.
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FR. VAN ELMBT

BOEKBEOORDELINGEN
Het abel spel `Gloriant van ruu
B
yswijc' en 'De Buskenblazer' na volghende
,
uitgave Klassieken Nederlandse Letterkunde, Tjeenk Willink/Noorduyn,
Culemborg, 1976. Inleiding en aantekeningen bij de tekst door DR. G.
STELLINGA.

Een herdruk van het abel spel van Gloriant moet zeker gewettigd heten. Het
unieke werkje verschijnt regelmatig op de literatuurlijst van studerenden, dus
moet het gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Bovendien is er gedurende de laatste
15 jaar nogal wat over de abele spelen geschreven, dat het zicht op hun onderlinge
sam.enhang, hun struktuur, hun mogelijke wijze van opvoeren verhelderd of
verdiept heeft.
De gedachte dat abel spel en sotternie een eenheid vormen en dus tezamen
behoren uitgegeven te worden – een gedachte die al ten grondslag lag aan de
eerste druk (1960) – is aangehouden. Mijns inziens terecht. Uit de tekst blijkt,
dat er een samenhang heeft bestaan. Niet alleen staan Gloriant en De Baskennummer in het Hulthemse handschrift (nr. 205), maar
blazer onder hetzee
lfd
bovendien kondigt het laatste vers van Gloriant de sotternie aan, zodat moet
worden verondersteld, dat er slechts een gering tijdsverloop was tussen de
opvoering van het abel spd en die van De Buskenblazer. En op een inhoudelijke
ens oak al eens gewezen. Stellinga benadrukt de samenrelatie heeft men overt ens
aans
hang van beide stukken en neemt een fotokopie op van de
luiting tussen
de twee.
Behalve de inleiding, waarop we nog terugkomen, verzorgde Stellinga een
literatuuropgave van de komplete uitgaven der abele spelen en sotternieen, van
afzonderlijke Gloriant-uitgaven – met en zonder de sottemie – en van een aantal
beschouwingen die betrekking hebben op de abele spelen in het algemeen of op
Gloriant in het bijzonder. Dit aantal nummers sekundaire literatuur zou wel
.
uitvoeriger kunnen zijn
De inleiding geeft de lezer een kijk op de voornaamste problemen rond de
abele spelen en Gloriant. Het is duidelijk dat S. geworsteld heeft met de vraag,
waarmee iedere uitgever van teksten wordt gekonfronteerd : Voor welk publiek
ld voo
tuderenden'
r scholieren
of voor `s ? Mijn kritiek op
is deze uitgave bedoe,
de inleiding hangt samen met de wijze waarop S. zich ter beantwoording van
die vraag opstelt, al doet hi j dit impliciet. De inleiding geeft namelijk te veel
voor scholieren en te weinig voor studenten en toch is er aan beide kategorieen
gedacht. Dit betekent nog niet, dat er voor studenten niet veel wetenswaardigs
Maar ten aanzien van de personenenee
vinden zou zi jn , integdl.
,
in de uitgave te vin
de tijds-, de plaats-, de motievenstruktuur, en van de opvoeringsmogelijkheden
vindt de student weinig of niets.
Er zijn trouwens taken die voor elke lezer/gebruiker meer diepgaand behandeld
hadden kunnen en moeten worden. Terecht laat S. over bepaalde kwesties, zoals
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bijv. het auteurschap der abele spelen, verschillende standpunten horen. Maar
er zijn feiten wear men niet omheen kan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
loofsheid' in Gloriant en het verband tussen die `hoofsheid' en de thematiek
van het stuk. Zelfs als we de termen `gherechte minne', als in v. 390 en v. 840,
vertaalt met `oprechte liefde', evenals `rechte minne' in v. 587, zoals S. doet,
dan blijft de lezer toch nog zitten met bijvoorbeeld de volgende plaatsen :
v. 241(Florentijn tot Rogier)
Ende hoert ende merct ende swycht ende heelt...
nu sae moetti
v. 308 ......
......
310 draghen enen hoveschen mont
Whatghi hoert ende wat ghi siet,
Dat en seldi voerder vertrecken niet...
v. 568

Ay god, hoe sere mi die minne leert
Hovescheit, dat vindic nu wel.
Mijn herte stont tot allen vrouwen fel,
Eer is minnende wert die scone.
Maer nu spannen alle vrouwen crone
In mijn harte etc.

Ik haal enkele van de voornaamste plaatsen aan en doe dit om mijn bedoeling
duidelijk to maken. De termen `hovesch' en lovescheit' warden gebruikt en nog
een aantal andere termen die er onmiddellijk mee samenhangen. Bovendien wordt
er verwezen naar begrippen en opvattingen die er niet van losgedacht kunnen
worden.
Nu wil ik uiteraard allerminstbeweren – evenmin als ik dit in vroegere
diskussies gemeend heb – dat onder loofsheid' en wat ermee samenhangt, zou
moeten worden verstaan, wat men in kringen rondom Marie de Champagne in
lfd zou
de 12e eeuw daaronder verstond. Ook niet, dat `hoofsheid' hier hetzee
zijn als in de Walewein of in een andere Arthurroman. Maar ik zou door een
analyse van de tekst van Gloriant wel willen trachten to achterhalen, wat
`hovesch' in dit spel betekent, gezien de kontekst, de gedragingen en reakties
van de figuren etc. Bovendien zou ik wel willen weten, wat voor een rol die
`hoofsheid' heeft in de thematiek, en – als het zou kunnen – welke relatie ze
heeft tot de hoofsheid van de 12e, 13e eeuw. De lezer/gebruiker heeft wel enig
recht op een opinie van de inleider terzake van een voorname kwestie als deze.
Sprekend over wensen : Stellinga wijst op p. 6 onder 6. de theorie van het
ontstaan van het wereldlijk toneel uit het geestelijk af. Hi' heeft daarin volkomen
gelijk, maar men zou willen horen, dat hi' hier een verouderde opvatting bestrijdt,
die zelfs geheel en al onvermeld zou kunnen blijven, ware het niet, dat ze bij
VanMierlo in Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, II, Antwerpen's-Hertogenbosch, z.j. voorkomt.
Ook zou men een adstruktie wensen bij 'Het lijkt wel of er invloed van de
burgerlijke kunst aanwezig is'. (p. 1 onder 11.) Als door S. aangehaalde zegs186

wijzen komen immers al voor in veel oudere literatuur, met name in Vanden Vos
Reynaerde, maar ook bijvoorbeeld in Veldekes Servatius. Afgezien daarvan zou
het vreemd zijn, als er in de abele spelen een invloed van de burgerlijke kunst
aanwezig was. En zijn de abele spelen zelf mogelijk geen voorbeelden van
`burgerliike' kunst ?
Nog een enkele opmerking : na Hope Traver op p. 23 leze men in plaats van
`zijn' en lij' steeds `haar' en `zir.
Een bijzonder woord van lof tenslotte voor de uitvoerige overzichten van de
scenes en de toneeltechnische gegevens en voor de behandeling van de sotternie.
De aantekeningen bij de tekst zijn uitvoerig en getuigen van een groat yakmanschap, maar ze gaan aan hetzelfde euvel manic als de inleiding : er is niet
op een bepaald publiek gemikt en dit betekent, dat er nu eens aan deze en dan
weer aan die gebruikers is gedacht. Een enkel voorbeeld. In de aantekeningen
aan de voet van p. 37 (proloog) `gode' : de -e is een oude derde-naamvalsuitgang , de -e in hertoghe, 9, behoort tot de stain. Di zal voor studenten
bedoeld zijn. Maar de aantekeningen laten hen dan wat de vele andere naamwoordsuitgangen op -e betreft, volkomen in het duister tasten. Hetzelfde geldt
d
n
voor syntaktische konstrukties : sommige warden verklaard , vele andereniet.
Men leze op het titelblad niet `na volghende', maar `na volgende'.
Nijmegen.

N. WI JNGAARDS

Truwanten, een toneeltekst uit Handschrift Van Hulthem, uitgegeven en
toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici,
Brussel-Utrecht, 1976, Ruyg-Bewerp V.
Deze tekstuitgave, een nit de serie voorstudies en werkteksten op het gebied van
de neerlandistiek, tot stand gekomen en vermenigvuldigd op het Instituut
De Vooys voor Nederla.ndse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht, is om verschillende redenen zeer de aandacht waard.
Op de eerste plaats is ze een vrucht van samenwerking van Brusselse neerlandici
(zes studenten en een hoogleraar) en Utrechtse (zes studenten en drie docenten)
– een neerlandistische samenwerking dus over de landsgrenzen heen. Als zodanig
is ze hapelijk tevens de aankondiging van een periode van intensiever kontakt
tussen studenten in Zuid en Noord op het direkte terrein van hun studie en dan
in een nieuwe vorm. Darnaast is de uitgave niet enkel een editie van de gebruikelijke soort, te weten de tekst, voorzien van verklarende aantekeningen en
voorafgegaan door een inleiding • ze omvat en beoogt veel meer. De werkgroep
noemt zelf de uitgave een editie-in-de-ma.ak en dat is vaagweg wel een goede
aanduiding van de opzet.
in hoe de filoloog de tekst
Getoond wordt namelijk, vanaf het allereerste beg,
benadert, wat hi er vervolgens mee doet, hoe hi' zijn werkwijze verantwoordt,
welke hulpmiddelen hi gebniikt en welke gegevens hi' zijn toekomstig lezerspublliek voorzet am de tekst te plaatsen in een kultureel-historisch kader.
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Zo is 't eerste hoofdstuk genoemd : Wat staat er in het handschrift ? Daarin
an Hutt don
wordt
wordt eerst informatie verstrekt over het handschrift-V
,
de tekst van Truwanten integraal voorgelegd. Om de student de gelegenheid to
geven de tekst oak to volgt een lesje in palaeografie ; daarna wordt hij
voor het probleem gesteld de ontcijferde tekst vast to le en in een diplomatisch
afschrift, zodat hi aan den live voelt, voor welke moeilijkheden de filoloog zich
in deze faze geplaatst ziet. Een vergelijking van de bestaande edifies van de tekst
leert inzien, hoe men er in de loop van de jaren mee is omgegaan. Het diplomatisch afschrift van de tekst, volgens de opvatting van de werkgroep, besluit dit
hoofdstuk.
In hoofdstuk II vraagt men zich af, wat er in de tekst staat, zodat het begrip
Iritische' tekst aan de orde komt. Hulpmiddelen bij de interpretatie passeren de
revue ; de gevolgde methods van interpretatie wordt verantwoord. Dan wordt
een poging gedaan een voorlopige kritische tekst aan to bieden en een `vertaling'
in modern Nederlands.
Hoofdstuk III geeft tenslotte antwoord op de vraag, wat er eigenlijk in het
spel gebeurt. Het handelt dus over de kultuur-historische achtergronden van het
spel, over de funktie van het spel in zijn tijd en over de opvoering. Maar
daarvOor ook over het verloren begin en de indeling in scenes. Een vierde
hoofdstuk over literatuur bij de verschillende behandelde onderwerpen besluit
het boekje, dat 124 bladzijden beslaat.
Mijn uitvoerige opgave van de inhoud ervan en van de gehanteerde werkwiize
wordt hierdoor gerechtvaardigd, dat ik elke student-lezer zou willen overtuigen
van het didaktisch-knappe en wetenschappelijk bijzonder waardevolle van de
opzet. Naar mijn mening moet het resultaat van daze vruchtbare samenwerking
van neerlandici in Noord en Zuid gaan behoren tot de vaste bagage van elke
l voorgeldt
universiteitsstudenten,
maar
student in het vak. En dit
niet enke
, voor
wat het Noorden betreft, niet minder voor de studenten van de opleidingen voor
Nederlands m.o. A en B en van de experimentele leraren-opleidingen.
De uitgave bevat trouwens ook veel – en dit slaat uiteraard niet op de zuiverfilologische kwaliteiten – dat ze goed geschikt maakt voor een uitgangspunt van
hoogst interessante en vruchtbare 'lessen in letterkunde' bij het voortgezet
onderwij s.
Nijmegen.

N. WI JNGAARDS

Huygens-studies, Bijdragen tot het onderzoek van de poezie
van Constantijn Huygens • academisch proefschrift, Vrije Universiteit
Amsterdam • uitgever : Buyten en Schipperheijn, Amsterdam 1976 ;
prijs : f 30,–.

L. STRENGHOLT,

De inhoud van Strengholts di ssertatie wordt samengevat in de Inleiding : het is
een bundel studies over heel onderscheidene zaken, die toch een eenheid vormen.
Die eenheid wordt niet simpelweg veroorzaakt door het object van onderzoek,
188

de poezie van Constantijn Huygens, maar ze komt vooral tot uiting in de aanpak :
Strengholt toont zich een conscientieus filoloog, met aandacht voor het detail ;
de literaire tekst staat voor hem niet los van de auteur, zijn denkbeelden en
omstandigheden • overtuigend is hi' in het uitdragen van zijn mening, dat
Huygens een converserend dichter is : er is bijna altijd een gesprekspartner in
het geding, en de taal van Huygens staat dichter bij de omgangstaal dan men
gewoonlijk denkt.
„De den hoofdstukken zijn in drie groepen verdeeld : de eerste twee horen
bijeen als reakties op publikaties van Vermeeren en gaan in het bijzonder in op
problemen van tekstvaststelling. Evenwel is in het tweede ook een -uitvoerige
paragraaf gewijd aan de interpreterende analyse van het daar aan de orde
gestelde gedicht, Rad van onrust. De hoofdstukken drie tot zeven handelen
voornamelijk over de interpretatie van diverse teksten en tekstgedeelten in
Huygens' o2uvre. De laatste drie plaatsen Huygens en zijn werk in de kring van
zijn tijdgenoten en hun werk."
Het meest opvallend is daarbij de aan die Strengholt heeft voor Huygens'
ideeen ; overheersend blijkt het thema van de vanitas to zijn, dat zich openbaart
in verschillende varianten : de vluchtigheid van het nu, de vergankelijkheid van
het leven, de onbestendigheid van het aardse. Dit blijkt een on nette zijn in
Huygens' werk, van zijn eerste tot zijn laatste produkten.
Overzicht van de inhoud :
1. „Van d'ure dat ick waeck"; nadere overwegingen bij Vermeerens artikel „Vastaerts
penn in arrebeyt" ; twee facsimile's toegevoegd.
2. Rad van onrust • facsimile toegevoegd.
3. De eerste strofe van Batava Tempe ; facsimile toegevoegd.
4. Tan en voor Huygens ; omgewerkte tekst van een eerder verschenen artikel.
5. Dagh-werck : gedicht over voornemens •; een structurele analyse van het gedicht.
6. „Of droom ick ?" ; over de eerste reels van Op de dood van Sterre. Strengholt
treedt in discussie met Zwaan, Kruithof, Verdenius en Westenbroek. In een
uitweiding corrigeert hi' Roose, die „versus rapportati" (Roose schrijft, waarschijnlijk in een moment van verstrooidheid : „versus ritomati") wil aanwijzen
waar die niet zijn.
7. Huygens achtentachtig • over de verjaardagsgedichten van Huygens en speciaal
over Aen mijn' kinder op mijn 89. e verjaering ; facsimile toegevoegd.

8. Huygens' bezoeken aan de Muiderkring ; het waren er slechts vier.
9. Huygens bij de 'one Vollenhave ; de Vondel-epigoon blijkt begonnen te zijn
als imitator van Huygens.
10. Focquenbrock en Huygens •; over het gedicht van Focquenbroch : Aen Myn
Heer C.H. • achter de kritiek op Huygens' duisterheid blijkt grate waardering
voor de dichter to schuilen.
Wie deze tien artikelen gaat lezen, komt niet bedrogen uit : het boek behandelt
belangrijke problemen, het levert een overvloed aan betrouwbaar en controleerbaar
materiaal, en het is bijzonder boeiend. De auteur heeft een „baanbrekend werk"
verricht • hij wilde dat ook niet. Maar hij heeft een goede filologische traditie
voortgezet, een traditie waarvan we sours vrezen dat ze verloren dreigt to aan.
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Op deze wijze heeft hij ongetwijfeld de oplossing van een aantal vragen gegeven
of naderbij gebracht.
Al iemand zich de moeite getroost de auteur op details te controleren, zal hij,
ongetwijfeld tot zijn vreugde, met mij constateren dat hier een hoge graad van
acribie bereikt is. Ik vermeld hier enkele kleinigheden die voor kritiek in
aanmerking komen.
De transcriptie van de handschriften is over het algemeen correct. Maar de
keuze tussen majuskel en minuskel is op een aantal plaatsen niet vrij van
willekeur. Zander de twijfelachtige plaatsen as te wijzen herhaal it mijn reeds
vaker gestelde vraag • waarom gaan we er niet toe over, iedere twijfelachtige
hoofdletter of kleine letter met een dubieus teken weer te geven, b y. met een
vetgedrukte letter of een afwijkend lettertype ?
Pag. 12, versregel 6 : het koppelteken in Morghen-sonn is op het facsimile niet
te zien • versregel 23 : geboort mist de circumflex •; vgl. het tabelletje pag. 21.
Pag. 13, versregel 3 : de komma is op het facsimile niet zichtbaar.
Pag. 27 en 28, versregel 21 en 42 : de verandering van 'Thiet in 't Hiet en
van 'Tscheel in 't Scheel is volgens Strengholt door Huygens aangebracht (zie
pag. 30 bij versregel 42). Ik twij fel daaraan •: ik kan er Huygens' hand niet in
herkennen. Over het algemeen geloof ik niet zo sterk als Strengholt in het aandeel
vanHuygens in de totstandkoming van het eindprodukt : de druk.
Pag. 30 en 31, versregel 44, 55 en 62 • de toevoeging van de tweede 1 in
voll en all is zeker •; de aarzeling van Strengholt is niet nodig.
Pag. 39 : Strengholt sluit de lezing verrafte in plaats van versufte in versregel
61niet helemaa1 uit. Ik wijs die zonder enige aarzeling of •; zie mijn dissertatie
pag. 64, waar enkele plaatsen uit Trijntje Cornelis worden gegeven met vergeliikbaar materiaal.
Pag. 73 : „Als een soete spijticheijt" vat hi' op in de zin van „als een aangename smaad", eventueel met een zgn. omkering : „als een smadelijk zoet" :
de glans van de wereld is aantrekkelijk maar beledigend kart van duur. Deze
vling
erta
lijkt me niet j uist • ik denk eerder aan : een teleurstellend zoet.
Tenslotte citeer ik met 'n min een van de stellingen : Het bezigen van
Ca stand Huygens' zinspreuk „Constanter" („Standvastiglijk") als eigennaam
voor de dichter verdient geen aanbeveling. Hierbij teken ik echter aan, dat
„Standvastiglijk" geen gelukkige vertaling is : Huygens verstond onder constantia
niet zoiets als doorzettingsvermogen maar de gemoedsrust, de innerlijke onaantastbaarheid van de Stolcijnen.
H. M. HERMKENS
H. VAN DER ENT (red.), PROF. DR. J. G. BOMHOFF, PROF. DR. J. BOSCH, PROF.
DR. W. J. M. BRONZWAER, DR. 0. JAGER, DR. AUKE JELSMA, DR. C.
RI JNSDORP, PROF. DR. P. J. ROSCAM ABBING, PROF. DR. E. VAN DER VELDE,
PROF. DR. W. H. VELEMA, DR. H. A. WAGE,

hage, Boekencentrum B.V., 1977.
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Literatuur en ethiek. 's Graven-

Di boek biedt elf bijdragen die een antwoord willen even ap de vraag : hoe
dient een literair we gewaardeerd te warden ? bepaaldelijk, kan en maet een
literair werk ook op zijn et is waarde beoordeeld worden ? heeft literatuur
to maken met ethiek ? Het is geschreven voor docenten die in het onderwijs met
literatuur te maken hebben, voor opvoeders en, meer algemeen, voor alle lezers
die zich om dergelijke vragen bekommeren. De bijdragen zelf kunnen verdeeld
warden over twee groepen • in de ene groep wordt het probleemena
bderd vanuit
de ethiek en de filosofie, in de andere graep gebeurt dit vanuit de literatuurwetenschap zelf. Het geheel getuigt wel van een zekere verscheidenheid van
opvattingen, maar ook van een levensbeschouwelijke eenheid die rneestal expliciet
Christelijk is.
De veelheid van de bijdragen en de daarmede samengaande beperktheid van
elk van hen hebben wel jets storends. Van sommige bijdragen zou men verdere
toelichting of een verder uitdiepen van de problematiek wensen, en het geheel
zelf lijkt niet alle aspecten van het probleem aan bod te laten komen. Maar dit
wordt dan weer gecompenseerd door het zeer genuanceerd gehalte en de duidelijkheid van de meeste stellingen. „Kunst ontsnapt niet aan ethiek" ... „wat niet
betekent dat het gehalte van het ethische bepalend is voor het gehalte van het
esthetische" •; „een louter op de esthetische kwaliteiten gerichte waardering
betekent een principiele verschraling van de literaire werkelijkheid" • „het
levensbeschouwelijk element van een kunstwerk is er altijd en misschien het
zuiverst aanwezig, als het zich alleen maar verraadt". De reele complexiteit van
deze hoofdthema'sdtwortverdoezeld.
er niet verd
Wellicht had men nog duidelijker kunnen stellen wat literatuur tot literatuur
maakt, had men een preciezer onderscheid kunnen maken tussen directe en
indirecte communicatie, had men het eigen sociaal gehalte kunnen onderlijnen
dat literatuur als element van een cultuur verwerft enz. Maar zulke wensen zijn
gemakkelijker to formuleren dan to vervullen. En rout jacet kan het boek alvast
goede diensten bewijzen aan hen voor wie het is geschreven.
Toth dit nog • t.o.v. het negatieve, agressieve en protestataire karakter van de
hedendaagse literaire productie, kan men instemmen met de uitspraak van
J. G. Bomhoff volgens dewelke „grote literatuur voorhoudt dat de herinnering
aan het feed der mensen levend moet liven" ; maar men kan meteen huiverig
blijven om diegenen toe to juichen die systematisch alle sporen willen uitvegen
van een geluk dat niet zo onbestaand is als men het wil voorhouden.
A. WYLLEMAN

Verder ontvingen wij
C. BUYSSE : De Biezenstekker gevolgd door Driekoningenavond. Ingeleid en
toegelicht door A. VAN ELSLANDER en A. M. MUSSCHOOT. Tjeenk Willink/

Noorduyn, Culemborg, 1977. 176 blz. (Klassieken Nederlandse letterkunde).
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H. K. POOT •:

Minnezangen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door
3e druk. Ibid., 1977. 80 blz.

DR.

C. M. GEERARS.

J.

CATS :

Het Spaens Heydinnetje. Met inleiding en aantekeningen door
4de herziene druk. Ibid., 1977. 111 blz.

DR. H. J.

VIEU-KUIK.

Scheidbare en onscheidbare werkwoorden hoofdzakeljjk in het
Middelnederlands. Analytische studien. Gent, Secretariaat van de Kon. Acad.
voor Ned. taal en letterkunde, 1977. 177 blz. 350 F.

A. VAN LOEY •

Tekst en uitleg. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van gewoon hoogleraar in de Ned. taa1- en letterkunde aan de RijksuniverCulemborg,
1977. 16 blz.
siteit to Groningen. Tjeenk Willink/Noorduyn B.
Cut

DR. F. LULOFS :

De Middelnederlandse vertalingen van de Proza-Lancelot.
Tweede ongewijzigde druk. B.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij,
Amsterdam, 1977. (Mededelingen der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen,
Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Del 17, n° 7, blz. 193-242). f 9.
MAARTJE DRAAK :

Georges Simenon. Uitgeverij B. Gottmer, Nijmegen & Uitgeverij
Orion, Brugge, 1977. 183 blz. 350 F.

M. RUTTEN :

Stadia Germansca Gandensia XVII. Gent, 1976. 151 biz. (Rijksuniversiteit Gent,
Fac. van letteren en wijsbegeerte). Hierin o.a. J. REYNAERT, Het doodsmotief bij
Hadewjjch.
De Franse Nederlanden / Les Pays Bas franfais. Jaarboek 1977, uitgegeven door
de Stichting Ons Erfdeel vzw. 256 blz. Prijs : Nederland f 40 ; Belgie 550 F
Andere landen 600 BF. Te bestellenbij Sts tin Ons Erfdeel, 8530 Rekkem,
g
Belie.
Hierin o.a. PROF. DR. J. SMEYERS, Achttiende-eeuwse literatuur in het
Nederlands inNoord-Frankr?jk. 2. Auteurs en hun werk ; PROF. DR. L. MILS,
Frans-Vlaanderen in de belangstelling van de negentiende-eeuwse Vlaamse
intellektuelen.
Een werkelijk root Nederlander. Het leven van Constantijn
Huygens (1596-1687). Uit het woord vooraf •: „Dit boekje, dat de tekst bevat
van een serie lezingen in het voor' van 1977 voor de radio uitgesproken,
heeft geen pretentiesbuiten die van bewuste popularisering". Dit boekje kan
– oak ingrotere aantallen, ten behoeve van het onderwijs – worden aangevraagd
bij de Evangelische Omroep, mej. N. den Dikken, postbus 565, Hilversum.
Achteraf zal een vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd.

DR. L. STRENGHOLT :

Joos FLORQUIN : Ten huize van..., Dertiende reeks. Davidsfonds-Leuven, 1977.
380 blz. Ledenprijs : 215 F in n. • 255 F geb. Hierin o.a. een gesprek met PAUL
DE VREE.
L. ROOSE •: En is 't de liefde niet. Het Nederlandse sonnet in de zestiende en
zeventiende eeuw. Tweede, herziene en bijgewerkte druk. Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1977. 120 blz.
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verschijnt viermaal per jaar ; ± 320 blz. per jaargang.
De abonnementsprijs bedraagt voor Belgie 480 fr. ; voor Nederland f 36,20
(+ verzendkosten).
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
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 plaatsruimte dit toelaat, gerecenseerd.

TER ATTENTIE VAN DE MEDEWERKERS
1. De medewerkers worden verzocht een, met de machine geschreven, absoluutdefinitieve tekst in te zenden, waarop een voldoende marge is voorzien en
waarbij de bladen aan de versozijde wit gelaten zijn.
2. Nieuwe alinea's dienen duidelijk, door inspringing van de tekst, aangegeven
te worden.
3. In de bijdragen worden titels en geciteerde werken gecursiveerd (eenmaal
te onderlijnen).
4. De voetnoten worden op afzonderlijke bladen bijgevoegd en doorlopend
genummerd.
5. In de voetnoten worden de auteursnamen in klein kapitalen gezet (in de
tekst tweemaal te onderlijnen) ; titels van boeken en tijdschriftartikels worden
gecursiveerd (in de tekst einmaal 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,
otuniddellijk aan de redactiesecretaris te doen toekomen.
De auteurs van artikels hebben recht op 20 overdrukken. Extra-overdrukken
worden bij de uitgever besteld.

Zojuist verschenen

Cyriel Buysse
DE BIEZENSTEKKER
gevolgd door

DRIEKONINGENAVOND
bezorgd door A. van Elstinder
en A. M. Musschoot
ISBN 9011 91081 8, 1977,
176 biz. gent. f 27,50
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TEKSTRECONSTRUCTIE EEN ABEL SPEL
Voor Prof. Dr. E. G. A. Galama, ter
gelegenheid van zijn 65ste verjaardag

Tekstkritiek moet. De Middelnederlandse literatuur is slechts fragmentarisch overgeleverd. Vele werken zijn geheel of gedeeltelijk verloren
gegaan. En van wat er over is, bezitten we in de meeste gevallen slechts
afschriften van afschriften. En wie afschrift zegt, zegt verandering 1.
Literaire teksten, die sours eeuwenlang dienst deden, werden zonder
reverentie voor de auteur aangepast aan veranderde behoeften, ze
werden geinterpoleerd en omgewerkt. Maar ook wanneer teksten alleen
maar werden afgeschreven om nieuwe exemplaren te verkrijgen, waren
veranderingen onvermijdelijk. Kopiisten maken fouten ; daardoor bevat
een afschrift onregelmatigheden van formele, grammaticale en inhoudelijke card 2 . Wanneer die in het oog springen, zal een volgende kopiist
naar eigen inzicht verbeteringen aanbrengen, waardoor de tekst nog
sterker verandert. Door de opeenstapeling van fouten en correcties
om van ingrepen maar te zwijgen – kan de toevallig overgeleverde
redactie aanmerkelijk verschillen van het origineel. Wanneer de literairhistoricus zich dan ook niet tevreden wil stellen met de analyse en
beschrijving van vaak sterk gecorrumpeerde teksten, wanneer hij wil
komen tot een volledige interpretatie 3, wanneer hij het oorspronkelijke
werk en de auteur wil leren kennen en waarderen, is tekstreconstructie
niet te vermijden. De tekstkritiek is dan ook geen op zichzelf staand
specialisme ; ze is met de tekstinterpretatie onverbrekelijk verbonden,
en vormt een onmisbaar onderdeel van de studie der Middelnederlandse
literatuur. Kortom, tekstkritiek moet !
1 Variant op R. Marichal's bekende uitspraak : „qui dit copie dit faute" (in : 'La
critique des textes'. In : L'histoire et ses in gthodes. Paris 1961, p. 1249).
2 Vgl. mijn Bijdragen tot reconstructie van de „Karel ende Elegast". Deel 1. Assen
1975 (voortaan aangehaald als Bijdragen), afdeling II, p. 282 vlgg.
3 Op de verschillen met betrekking tot de interpretatie van een eigentijds werk en van
een 'one redactie ben ik uitvoerig ingegaan in mijn inleiding van de facsimile-uitgave van
incunabel A van Die historie van coninck karel ende van elegast. Leiden 1977.
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Gelukkig is tekstkritiek wel een dure, maar geen zure plicht. Hadden
we de keus, dan zouden we ongeschonden autografen verkiezen boven
gehavende afschriften. Maar nu we op corrupte redacties en dus op
tekstkritiek zijn aangewezen, kunnen we onszelf troosten : tekstreconstructie is een abel spel. En dan mag men het adjectief abel, dat al zoveel
inkt heeft doen vloeien, interpreteren als `schoon' of als `kunstig' ; beide
betekenissen zijn van toepassing 4 . Tekstreconstructie is een techniek die
men kan leren, een (verder te ontwikkelen) methode die men zich eigen
maakt. Daarnaast vereist tekstkritiek ook een dosis inventiviteit. Het is
juist deze combinatie van vaardigheid en vindingrijkheid, die tekstreconstructie maakt tot een intellectueel genoegen, een abel spel. Al is
het waar, dat tekstkritiek moet, tekstkritiek doet je ook goed.
De spelen van Esmoreit, Gloriant en Lanseloet, in oorsprong tafelspelen naar ik aanneem 5, zijn in de loop van hun overleveringsgeschiedenis sterk gewijzigd. Waarschijnlijk zijn de toneelspelen gebaseerd op
oudere voordrachtsteksten. Een aantal tegenspraken, inconsequenties en
onduidelijkheden zullen we dan ook wel op rekening van de bewerkers
moeten schrijven. Maar ook de successieve kopiisten hebben zich niet
onbetuigd gelaten. Het is verrassend te ontdekken, hoe in deze drie
spelen kleine fouten hele passages onbegrijpelijk hebben gemaakt, hoe
ze geleid hebben tot forse uitbreidingen, en sours ook op andere plaatsen
in de tekst hebben doorgewerkt. Voor de tekstkritiek vormen de `abele'
spelen een dorado : de schatten liggen er voor het oprapen. Juweeltjes
van kopiistenfouten en correcties zo doorzichtig als kristal vindt men er
te trust en te keur. Ik heb voor collega Galama enkele edele stenen
uitgelezen
Niemen twifels dien men vroet acht
Stene ensijn van groter cracht (Nat. Bi. 12, 7-8)
Sigeuen hem spoet in alien jaren
Dat hemgod noch moete gesparen

Kopiisten maken fouten, daarvan kunnen we zeker zijn. Wanneer ze
zich vergissen en hoe vaak, valt niet te voorspellen, en ook de gevolgen
voor de tekstoverlevering zijn telkens verschillend. Alle corrupties zijn
4 Een samenvatting van de discussie over dit onderwerp treffen we aan in de edities
van R. Roemans en H. van Assche : Esmoreit (Antwerpen 1972 2 . Klassieke Galerij 98)
p. 8-15, Gloriant (Antwerpen 1970 2. Klassieke Galerij 102) p. 9-16, en Lanseloet (Antwerpen 1975 6. Klassieke Galerij 123) p. 8-15. Zoals ik elders heb betoogd, is een abel
spel < (da)tabel spel m.i. door verlezing ontstaan uit tavelspel. Vgl. 'De epilogen van
Die Buskenblaser, Esmoreit en Truwanten'. In : Bundel-Kruyskamp. 's-Gravenhage 1977.
5 Zie hierboven noot 4.
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evenwel te herleiden tot een beperkt aantal typen fouten, die in 5 grote
categorieèn uiteenvallen. Deze corresponderen met de 5 handelingsfasen
die in het schrijfproces kunnen worden onderscheiden : de kopiist leest
zijn voorbeeld, verwerkt de informatie, onthoudt wat hij gelezen heeft,
en dicteert zichzelf terwij1 hij schrijft. In elk van deze handelingsfasen
worden naar hun aard voorspelbare fouten gemaakt. Oak in de Esmoreit,
Gloriant en Lanseloet zoals ze zijn overgeleverd, nemen we de gevolgen
waar van die verschillende typen kopiistenfouten. Drie soorten komen
heel frequent in deze teksten voor : verlezingen, omkeringen binnen het
vers, en fouten door verkeerd begrip van homoniemen 6 . We zullen
hieronder van elk van deze categorieèn enkele voorbeelden geven.
Veel grotere gevolgen voor de tekstoverlevering dan de fout heeft
vaak de correctie van een door een fout ontstane onregelmatigheid. Een
van de middelen tot correctie is de toevoeging van tekstgedeelten. Vooral
wanneer het rijmschema is verstoord, zijn kopiisten niet zuinig met het
bijrijmen van nieuwe verzen. Meestal gebeurt dat volgens waste patronen.
Zo worden twee weesverzen vaak weggewerkt door de toevoeging van
2 of 4 verzen (2 > 4 en 2 > 6). Hieronder volgen daarvan enkele
voorbeelden. Wanneer een kopiist stuit op een onregelmatigheid van
inhoudelijke aard, een storende herhaling, een opvallende tegenspraak,
een foutieve volgorde der gebeurtenissen, heeft hij Been standaardcorrectie tot zijn beschikking. Hij is dan aangewezen op zijn eigen
vindingrijkheid. Ter afsluiting van deze bijdrage zullen we zien, hoe een
kopiist-bewerker op originele wijze de gevolgen heeft weggewerkt van
een continueringsfout in Lanseloet'.
Lanseloet van Denemerken
We duiden de „seer ghenoechlike ende amoroeze historie vanden eedelen
Lantsloet ende die scone Sandrijn" 8 kortweg aan als Lanseloet, maar
volgens het Handschrift-Van Hulthem 9 hest de hoofdpersoon voluit
6 Vgl. mijn Bijdragen, resp. § 4.1., 7.4., en 5.2.
7 Vgl. mijn Bijdragen § 4.2.
8 Titel van het oudste volledig bewaarde volksboek, een incunabel gedrukt door Govert
van Ghemen te Gouda tussen 1486 en 1492. VgI. de beschrijving van Leendertz en van
Roemans en Van Assche : P. LEENDERTZJR. : Middelnederlandsche dramatische poezie.
Leiden 1907.p. XI-XIII ; R. ROEMANS en H. VAN ASSCHE : Een abel spel van Lanseloet
van Denemerken. Antwerpen 1975 6. p. 53-54. Het is opmerkelijk dat de toevoeging van
Denemerken in de titel der volksboeken ontbreekt.
9 De enige codex waarin de spelen van Esmoreit, Gloriant en Lanseloet zijn overgeleverd.
Van de eerste twee werken is zelfsgeen andere redactie bekend. De codex dateert uit de
eerste jaren van de 15de eeuw. Zie voor beschrijving en literatuuropgaven : j. DESCHAMPS :
Middelnederlandse handschriften. Leiden 1972 2 . nr. 43.
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lanseloet van denemerken". Ook in de tekst wordt op verscheidene
plaatsen (v. 178, 704, 839, 934) duidelijk gemaakt, dat we niet met
de grote Lancelot uit de Arthur-cyclus te doen hebben ", maar met een
weliswaar „hoghe geboren", doch overigens obscure ridder, die ons
vanuit de geschiedenis noch de literatuur bekend is. We kennen wel
andere 'Van Denemarken's', in de eerste plaats Ogier de Danemarche ".
Overigens heeft deze geografische aanduiding diverse verklaringen uitgelokt. Ogier komt mogelijk uit de Ardennen en waarschijnlijk niet uit
het tegenwoordige Denemarken. Maar ook al zou denemerken in de
Lanseloet eveneens als Ardennen' worden opgevat, het toponiem blijft
verwonderlijk. Men ontkomt niet aan de vraag die G. Kazemier heeft
gesteld " : „Waarom beet de hoofdpersoon Lanseloet en waarom is hij
van Denemerken ?"
Kazemier ziet verscheidene overeenkomsten tussen de lotgevallen van
Lancelot van Lac 14 en Lanseloet van Denemerken en meent, dat daarom
dezelfde voornaam is gebruikt. Zo zijn zij beiden standvastige minnaars,
beiden op zoek naar hun verloren geliefde, en ze worden ook alle twee
afgewezen. Toch hebben we z.i. met twee verschillende personen te doen
vanwege het „essentieel verschil, dat Lancelot van Lac een hoofs ridder
bij uitnemendheid is, terwij1 Lanseloet van Denemerken zich juist bijzonder onhoofs gedraagt". Maar daarmede is niet verklaard, waarom
als `achternaam' juist van denemerken zou zijn gekozen. Naar ik meen,
1° Ik citeer in deze bijdrage naar de drie in foot 4 genoemde edities van Roemans
en Van Assehe, met weglating evenwel van de door hen toegevoegde hoofdletters en
interpunctie. De translitteratie van Esmoreit kan worden gecontroleerd met behulp van de
facsimile-uitgave van A. de Maeyer en R. Roemans. Antwerpen 1948 2. Als basis voor de
tekstkritiek zou voor alle teksten de diplomatische editie van L. VAN KAMMEN moeten
kunnen dienen : De abele spelen. Naar het Hulthemse Handschrift. Amsterdam 19692.
Deze uitgave vertoont evenwel ernstige gebreken. Vgl. de recensie van H. VAN Dux. In :
Ntg 64 (1971) p. 65-67.
De oorspronkelijke spelling van gereconstrueerde verzen kan meestal niet worden
vastgesteld. In de reconstructies is de spelling daarom genormaliseerd. Ik heb gebruik
gemaakt van de volgende diakritische tekens : < > en / / . Woorden tussen gebroken
hakengeplaatst, zijn toegevoegd, die tussen schuine stye en dienen ter vervanging van
andere woorden.
11 Verder aan te duiden met Lancelot, in tegenstelling tot Lanseloet (van Denemerken).
Tegenover elkaar staan ook de afkortingen Lanc. en Lans.
12 Verder zijn vader Gaufroi en zijn zoons Aufart of Affart en Meurvin. De Middelnederlandse fragmenten van de Ogier van Denemarken zijn diplomatisch uitgegeven door
door H. VAN Du i< in Ntg 67 (1974) p. 177-202. Het toponiem is in The vulgate version
of the Arthurian romances (uitgegeven door H. 0. Sommer. 7 dln. met afzonderlijke
index. 8 bdn. Washington 1909-1916) niet onbekend (vgl. index p. 31). Het gaat om het
koninkrijk Denemarken, waarmee Lancelot niet in verband wordt gebracht.
13 G. KAZEMIER : `Lanseloet van Denemerken'. In : Taal- en letterkundig gastenboek
voor Prof. Dr. G. A. van Es. Groningen 1975. p. 229-236 ; citaat op p. 229.
14 Voor het eerst zogenoemd in Lanc. II, 43 en verder passim. In het Frans heet
Lancelot del lac, d.i. du lac.
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is er van een keuze geen sprake geweest, en ook niet van een verschil.
Lanseloet van Denemerken is een en dezelfde persoon als Lancelot van
Lac ". Het toponiem is door verlezing (e > c) ontstaan uit van den
mere, de letterlijke vertaling van du lac : van den mere > van denmere
(foutieve woordscheiding ; zie mijn Bijdragen § 8.5.) > van denmerc.
Daarvan zijn denemerken (titel), Been merken (178), deenmerke (704)
en deenmerken (839 en 934) vrije varianten. De fout zal in vers 178
zijn gemaakt en hebben doorgewerkt in de titel en in de verzen 704,
839 en 934, die ik alle voor jonger houd ". Het lijdt m.i. geen twijfel,
dat we met de grate Lancelot te doen hebben. Des te belangwekkender
wordt de vraag, hoe deze hoofse held zich zo 'clorper' kon gedragen.
Lancelot van den Mere
In de bekende verhalen over Lancelot, „die beste riddere die levet",
gedraagt deze zich nergens zo lamp als tegenover Sanderijn, die hij na
der minnen spel behandelt als „een stinckende hont" (335). De parallellie ten opzichte van het bijbelse verhaal van Amnon en Thamar " is
onmiskenbaar. Het is zeer wel mogelijk, dat dit motief aan een oorspronkelijk Lancelot-verhaal is toegevoegd 18 . Afgezien van deze 'clorperheft', die ook Lanseloet zelf tegen de Borst stuit (vgl. 250-279), zijn er
15 In de andere Middelnederlandse rijmvertaling Lantsloot vander Haghedochte genoemd
Van deze vertaling zijn bijna 6000 verzen bewaard. Een editie is in voorbereiding en zal,
met begeleidende studies en commentaar, worden bezorgd door W. P. Gerritsen, F. P. van
Oostrom en P. G. J. van Sterkenburg. Vgl. W. P. GERRITSEN : 'Lantsloot vander Haghedochte.
Fragments of an unpublished Middle Dutch verse translation of the Roman de Lancelot
enprose'. In : Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society 27 (1975)
p. 167-169. zie ook : Nig 70 (1977) p. 178.
16 Dat titel en epiloog (934) later zijn toegevoegd, is niet verbazingwekkend ; de
dialoog van Reinout en de warandehuedere komt hieronder (p. 230 vlgg.) nog ter sprake •
de tekst rond vers 839 is sterkgewijzigd.
17 2 Samuel 13 : 1-19. Een ontlening aan de Bijbel „echter met eenige wijziging" is
al door Leendertz (Mnl. dram.poezie p. CLX-CLXI) aangenomen. Vgl. verder A. W.
TER HORST : 'De ontleende bestanddelen van onze abele spelen'. In : Levende Talen
1952, p. 228-230.
18 Het spel zou dan een dramatisering zijn van bekende epische stof. Er zijn meer van
dergelijke toneelbewerkingen bekend : 't spel van den wijghe van Ronchevale, het spel
van Florijsse ende van Blanchefloere, 't spel van Gryselle (vgl. j. A. WORP : Geschiedenis
van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel 1. Rotterdam 1903.p. 95). zie verder
H. PLEIJ : `Volksfeest en toneel in de middeleeuwen'. In : De Revisor 3 (1976) p. 52-63 en 4
(1977) p. 34-41 ; hier inz. p. 38. Een opmerkelijke tussenvorm treffen we aan in de postincunabel Die historie van Buevijne van Austoen. Antwerpen, Jan van Doesborch, 1504. De
translitteratie door C. H. C. M. KOK is ingestencilde vorm uitgegeven door het Instituut voor
Neerlandistiek der Universiteit van Amsterdam (1976). Verhalende tekst wordt door samenspraken afgewisseld. Clauskoppen bestaan soms alleen uit de naam van de spreker (Buevijn,
Susiane), maar vaak ook uit inleidende zinnen die dichter aansluiten bij de verhalende tekst,
als Diederick Buevijne vraecht , Buevijn droec
antwoort.
fli antwoort
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vele elementen in het spel die ons ook uit andere Lancelot-verhalen
bekend zijn ". Een uitvoerig motieven-onderzoek zou hier te ver voeren.
Gewezen zij slechts op de volgende punten van overeenkomst.
(1) Lancelot is de minnaar van Genovere, koning Arthurs vrouw.
Zijn hoofse verering voor de koningin is voor Arthur slechts vleiend
en behoeft niet verborgen te blijven, maar hun intieme verhouding wel.
Daardoor vormen „niders toughen" (vgl. Lans. 61, 150) een voortdurende bedreiging. Lancelot moet zeer op zijn tellen passen : „Dat
nieman werd geware der minnen Die hi hadde metter coninginnen"
(Lanc. IV, 339-340). Toch verraadt Arthurs neef Acgravain de koning
tenslotte (IV, 341-352, 379-410), dat `La.nceloet ende die coninginne hen
dullike onderminnen' (397-398) 2°.
(2) Lancelot heeft de koningin trouw gezworen ; al is zijn liefde een
sonde (IV, 335), Genovere kan rechten op hem doen gelden en accepteert in het geheel niet, dat Lancelot andere vrouwen het hof zou maker.
Zij kan „somtijds wel eens zeer ongemotiveerd boos en ijverzuchtig"
zijn ", order meer vanwege de jonkvrouw van Esclaroet, die op Lancelet
verliefd raakt. De broer van deze jonkvrouw waarschuwt zijn zuster, dat
ze geen schijn van kans heeft, daar Lancelot „mint in soe hoger stede,
Men louden niet mogen bringer nu Alse neder te minnen alse ane u.
Wildi minnen, settet uwen moet Bat nedere te minnen, dats u goet"
(IV, 2104-2108). Ook koning Arthur is ervan overtuigd, dat Lancelot
niet „soude willen iet Sijn herte lecgen ane hare Oft ane ere andere,
sine ware Van alte hogen done ende rike" (IV, 1812-1815). In het
`abed' spel nu speelt het standsverschil een beslissende rol. Sanderijn kern
voor Lanseloet geen partij zijn : „si was hem te cleine Van goede ende
oec van gheboert" (12-13) 22.
(3) De jonkvrouw van Esclaroet brengt Lancelot ertoe haar mauve
all herkenningsteken te dragen in het tournooi te Wincester. Order
meer daarom wordt aangenomen, dat Lancelot zijn hart aan haar heeft
verloren, en is „die coninginne op Lancelote verbolgen" (titel Lanc. IV,
ch. 2). In het 'abel' spel is „sijn moeder op hem ghestoert" (v. 14, vgl.
ook 28, 40-43). Rang en titel van Lanseloets moeder worden nergens
19 G. H. Jongeneelen, cand. litt. te Amsterdam heeft mij gewezen op het vierde boek
van de Lancelot-compilatie (Des conincs Arthurs doet), inz. het Tornoy te Wincestre',
welke episode opvallende gelijkenissen met het toneelspel vertoont.
20 Vgl. ook Lanc. IV, ch. 8 : 4039 vlgg.
21 B. M. VAN DER STEMPEL : De vrouw in onze Britsche romans. Utrecht 1910.p. 189.
Men vergelijke het aldaar gegeven overzicht.
22 Vgl. verder de verzen 15, 21, 27, 42, 75-76, 101-102, 171-172, 183, 187, 197-199,
207-209, 216, 219, 223, 285.
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vermeld. Zij is een „edel vrouwe" (194, 310), „hoghe gheboren" (292) ;
haar zoon is „die hoechste vanden lande" (283). Zij heeft Sanderijn,
een adellijke jonkvrouw, in haar dienst (zie titel in Handschrift-Van
Hulthem) ; deze doet wat zij gebiedt (310-311). Het zou me niet
verbazen, wanneer Lanseloets moeder „coninginne" was, en met 'die
coninginne' oorspronkelijk Genovere werd bedoeld. Toen Lanseloet
Van Denemerken ging heten, werd zijn verhouding tot de koningin
onduidelijk. Zij was kennelijk niet Lanseloets vrouw, maar had toch
een zekere zeggenschap over hem : dan moest zij wel zijn moeder zijn !
(4) Lanseloet doet alsof hij ziek is om zo Sanderijn zijn slaapkamer
in te lokken. Ook ve5r het tournooi te Wincester houdt Lancelot zich
ziek, om later incognito aan het gevecht te kunnen deelnemen. Als
naamloos ridder maakt hij kennis met „des heren dochter van Esclaroet"
(Lanc. IV, 1807). Deze verzorgt hem, wanneer hij als overwinnaar,
maar „siec ende oec gewont sere" (IV, 1987) uit het tournooi is teruggekeerd. De jonkvrouw is zo verliefd „Dat si niet geduren mochte, Sine
mochte hebben haren wille" (Lanc. IV, 2036-2037). Zij wordt evenwel
afgewezen en sterft van liefdesverdriet 23. In het `aber spel is vooral
Lanseloet verliefd ; toch wordt Sanderijn afgewezen en gaat in wanhoop
„dolen in vremden lande" (341). In de werkelijkheid van het verhaal
ontmoet zij daar een ridder 24 en trouwt met hem. Maar Reinout,
Lanseloets dienaar, bericht zijn meester dat Sanderijn aan een gebroken
hart gestorven is (854-887, 891-893), wat weer de dood van Lanseloet
veroorzaakt.
(5) Lanseloet en Sanderijn slapen een nacht bij elkaar. Zover is het
– voorzover we weten – tussen de jonkvrouw van Esclaroet en Lancelot
niet gekomen. Maar overbekend is de bruidsnacht tussen Elaine en
Lancelot, waarin Galahad werd verwekt, die later de heilige Graal zou
vinden. Elaine, dochter van koning Pelles, afstammeling van Josef van
Arimathea, is wanhopig verliefd op Lancelot, die echter trouw blijft aan
Genovere. Door tovenarij van haar `meesterse' Brisanne neemt Elaine de
gedaante aan van de koningin en weet zo Lancelot te verleiden. Wanneer
Lancelot 's morgens het bedrog bemerkt, is hij uitzinnig van smart ;
slechts gekleed in zijn hemd springt hij uit het raam en doolt jarenlang
23 Lancelot is al eens eerder tijdens ziekte door een jonkvrouw verzorgd, die ook
verliefd op hem werd, en terwille van Genovere werd afgewezen. Zij sterft niet, maar
doet de belofte tot haar dood haar zuiverheid te bewaren. Zij vraagt Lancelot een van
linen juelen te lone en krijgt een gordel die Genovere hem heeft gegeven. Dat wekt later
de jaloezie van de koningin op (vgl. Lanc. II, 20276-20513) .
24 Vgl. de ontmoeting van de jonkvrouw van Esclaroet met Walewein (Lanc. IV,

1201 vlgg.).
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als een krankzinnige door het land. Later weet „Brisanne, die vol baraets
was" (Canc. II, 35574) Lancelot en Elaine nog eenmaal samen in bed
te krijgen. De koningin ontdekt het en stuurt Lancelot weg van het hof ,
en opnieuw doolt hij rond.
Van Lancelot zijn meer liefdesgeschiedenissen bekend geweest. Zijn
verhouding met Clarette van Spaengen, een hofdame van koningin
Genovere, wordt in de compilatie als apocrief beschouwd : „Men seit
datse Lanceloet van Lac Minde : dat was sceren ende een blijf ; Hi
minde Genevren Arturs wijf" (III, 15297-15299) 25 . Behalve van koning
Pelles' dochter Elaine spreken de oude sagen, aldus R. L. Green ",
„wel van een andere Elaine, die Launcelot beminde en die hij verliet
terwijl hij haar liefde afwees omdat hij in zijn ontrouw verkeerdelijk
Guinevere, koning Arthurs vrouw, trouw bleef. Deze Elaine kwijnde
weg toen Launcelot haar verliet, en stierf aan een gebroken hart".
Lancelot was door haar dood diep geschokt.
Het is duidelijk, dat Lancelot een zekere reputatie had als hartenbreker. Hij was door zijn relatie tot koningin Genovere niet in staat de
liefde van schone jonkvrouwen te beantwoorden ". Ook in Lanseloet
van Denemerken is de onvervulde liefde het kernmotief. Al kunnen we
nog niet zeggen, wie voor Sanderijn heeft model gestaan, een van de
Elaines, Clarette, de jonkvrouw van Esclaroet, of een nog onbekende,
de overeenkomsten tussen de Lancelot-overlevering en het `abele' spel
zijn zo treffend, dat we er niet aan hoeven te twijfelen, dat we met
Lancelot van Lac te doen hebben. We kunnen het `abele' spel veilig
omdopen tot (tafeispel van) Lancelot van den Mere.

25 Mogelijk is Lancelot, die immers ook met een mouw op een tournooi verscheen,
verward met Miraudijs (Lanc. III, 16788), de ridder metter mouwen, die de mouw van
Clarette droeg, met wie hij later ook trouwde. B. M. van der Stempel (Roman van dden
Riddere metter Mouwen. Leiden [1913).p. XXXII) veronderstelt, „dat de oorspronkelijke
dichter bewust teen de traditioneele opvattingen heeft gezondigd om, door Lanceloot den
minnaar van Clarette te noemen, op de bekoorlijkheid zijner heldin nogdesd te meer de
aandacht te vestigen".
26 R. L. GREEN : Koning Arthur en de Tafelronde. Utrecht etc. z.j. Oorspronkelijke titel :
King Arthur and his knights of the Round Table (1953). Citaat op p. 150. L.-F. Flatre
(Table des nomspropres. Poitiers 1962) noemt wel 12 verschillende Elaine's • daaronder
is (4°) de dochter van Pelles en (12°) Helain sans Pair, die echter ook „fille de Pelles"
heet te zijn. Deze twee Elaines worden tezamen genoemd in The vulgate version (zie
noot 12) 3, 28-29, in de samenvatting van Sommer : „Only two women living at that
time in Great Britain were as beautiful as Guenever. One was Helaine sanspair, the other
the daughter of King Pelles". De laatste heet bier evenwel „Amite meire galaat chelui
qui vit apertement les grans meruelles del graal" (3, 29).
27 In de Lanzelet van Ulrich von Zatzikhoven speelt de hoofse verhouding tot koningin
Genoveregeen rol meer en eindigt bijna elk avontuur met een nieuwe bruiloft van
Lanzelet. Vgl. K. 0. BROGSITTER : Artusepik. Stuttgart 1965. p. 75-77.
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Lanseloet 502 en 510
De verlezing van een e als een c komt vaker voor, evenals de verwisseling
van e en o, o en a, c en t, u en n, w en m, en in cursief schrift b en v,
om maar enkele mogelijkheden te noemen. Door de verlezing van een
letter kan al een nieuw woord ontstaan. Wanneer dat niet past in de
context, zijn ingrijpende correcties sours het gevolg. Maar of en toe
ontsnapt een wanlezing aan de aandacht van kopiisten en ... filologen.
Zo is er nooit bezwaar gemaakt tegen de verzen 502 en 510 van
Lanseloet. Sanderijn die door Lanseloet is onteerd, vergelijkt zichzelf
met een bloeiende boom, waarvan een walk een bloem heeft afgerukt.
„Soudi", vraagt ze nu aan de ridder die haar het hof maakt, „den boem
daer omme haten Ende te copene daer omme later).- (501-502). De
ridder ziet geen reden om de koop te laten afspringen (510). Maar wat
was hij van plan te kopen ? Sanderijn is niet veil, om geen „dusant merct
van goude roet" (97) ; en er is ook niet verondersteld, dat de ridder de
boom wil kopen. Het zou trouwens meer voor de hand liggen, dat hij
een boomgaard koopt, de grond met de bomen, en niet een enkele boom.
Er kan dunkt me van kopen geen sprake zijn ; te copene is niet te vertrouwen.
In de tekst zijn het haten en het kopen van de boom met elkaar verbonden. Wat nu doet men met een boom waaraan men een hekel heeft ?
Die hakt men om. Daarom meen ik, dat copen een verlezing is van
cappen (mogelijk ciipen)" : o > (ronde) a. Bij de verlezing heeft ook
de homonymie van laten een rol gespeeld : 'Zoudt gij de boom daarom
doen kappen' > `zoudt gij nalaten de boom te kopen'. Later (veroorzaken, doen' ; A4n1W 4, 197) heeft een infinitief als complement, laten
(nalaten' ; A1n1W 4, 189) te + gerundium. Nemen we de overgang
cappen > copen aan, dan moet vers 502/510 na de fout zijn aangepast.
Hoe het vers er aanvankelijk precies heeft uitgezien, valt niet te zeggen.
We blijven het dichtst bij de overgeleverde tekst met
502/510*

Ende/Noch daer omme cappen laten

Lanseloet 634
De verwisseling van a en o heeft, naar ik meen, ook een rol gespeeld in
Lanseloet vers 634. De leesfout is hier echter gecompliceerder ; de
gelijkenis van enkele letters heeft tot verlezing van het woord als geheel
28 Zie. L. VAN DER GOUW : Oud schrift. Zwolle 1963. p. 49.
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geleid ". Reinout, Lanseloets dienaar, is op zoek naar Sanderijn die
inmiddels met een hoofse ridder is getrouwd. Op zijn tocht komt Reinout
een man tegen, die, zoals het publiek al weet, „des ridders warande
huedere" is. Deze boswachter schijnt er vervaarlijk uit te zien. Hij heeft
„soe fellen ghelaet Ende ene colve groet ende swaer" (632-633). Op
grond van deze beschrijving meent D. Th. Enklaar een houten beeldje
(Vlaams of Duits, begin 16de eeuw) in de Wallace-Collection in
Hertford House te Londen 3 ° te mogen beschouwen als een afbeelding
van de warandehuedere. In elk geval geeft de sculptuur ons een goede
indruk van het uiterlijk van de boswachter. „Hij staat te leunen met beide
handen op een zware staf, een knots. Zijn hoofd is bedekt met een kap,
die over zijn schouders valt. Om zijn middel draagt hij een gordel,
waaraan van voren een tas en van achteren een kort zwaard of breed
jachtmes hangt. Hij draagt grote handschoenen en een spleet in zijn
moues ziet emit als een handboog, vermoedelijk zinnebeeld van de
functie, die de man in dienst van zijn beer uitoefent, nl. die van boswachter" (p. 52). Wanneer wij na zoveel eeuwen op grond van uiterlijk,
kleding en attributer kunnen besluiten, dat de afgebeelde man boswachter was, hoe komt het dan, dat Reinout een boswachter aanziet
voor ... een moerdenaer ?
Nu zullen boswachters niet voor de poes zijn geweest. De adel trad
hardhandig op ter verdediging van zijn jachtrechten ". Die „colve groet
ende swaer" zal dan ook wel functioneel geweest zijn. Maar Reinout
was ongetwijfeld met boswachters vertrouwd, zoals wij met gewapende
politiemannen en militairen. Veronderstel dat iemand een vervaarlijk
uitziende motoragent de weg wil vragen. Zou het niet merkwaardig zijn,
wanneer hij eerst bij zichzelf zei : 'Het is zeker een moordenaar'. Bovendien, wanneer Reinout werkelijk meende, met een spitsboef te maken
te hebben, spreekt hij hem in 640-643 wel erg vriendelijk aan
640
641
642
643

Vrient god gheve u goeden dach
Ende een vriendelijc morghenstont
Wil u god gheven ende ghesont
Moetti bliven in alder tijt

29 Verdam spreekt van „Verwarring van meer dan eene letter" ( j. VERDAM Tekstcritiek
T: stcritie
van Middelnederlandsche schrijvers". Leiden 1872. p. 45 vlgg.). Vgl. verder M. J. M.
DE HAAN : Enige aspecten van de tekstkritiek van Middelnederlandse teksten. Leiden 1973.
p. 35 vlgg. en mijn Bijdragen § 4.1.
3° D. TH. ENKLAAR : 'Een illustratie van het abel spel van Lanseloet'. In : Elsevier's
Maandschrift 50(1940) p. 299-301. Herdrukt (met foto) in : Lezende in buurmans hof.
Zwolle 1956.p. 52-54.
31 Vgl. j. H. DAM : Het jachtbedrijf in Nederland en West-Europa. Zutphen 1953.
hfst. II en XIII.
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Ik neem aan, dat Reinout de warandehuedere als zodanig heeft herkend
moerdenaer zal een verlezing zijn van warandenaer (wariidenaer), d.i.
`boswachter' (Mn1W 9, 1744), misschien via wardenaer of waerdenaer
war of waer > nor of moer.
Nadat de boswachter in Reinouts ogen tot moerdenaer was geworden,
moest worden verklaard, waarom hij de man toch om inlichtingen vraagt.
Die toelichting wordt gegeven in de regels 635-639, die er ook naar
uitzien dat ze zijn bijgerijmd. Vers 635 is een zuivere stoplap ; dunct mi
in 637 maakt de mededeling nodeloos vaag. De aansluiting van 639 op
638 doet allerminst solide aan. Schrappen we 635-639, dan is 640 een
weesvers, zodat we nog meer aanpassingen moeten aannemen. Dat lijkt
niet onwaarschijnlijk, want oak de herhalingen in de hierboven geciteerde
verzen 640-643 wijzen op uitbreiding.
Esmoreit 83-90
Een interessante leesfout zit verscholen in vers 83 van Esmoreit. „Dit
vers heeft aanleiding gegeven tot allerlei vertalingen" 32, hetgeen op
zichzelf al een reden is om de tekst hier kritisch te bezien.
De astroloog Meester Platus heeft aan het firmament de voortekenen
van naderend onheil waargenomen. In het land der christenen is een
kind geboren, dat later de koning van Damascus zal doden en diens
dochter huwen ; en zij zal christin worden. Op deze drievoudige profetie
reageert de koning van Damast beheerst met de terzake doende vraag
„Selen dese saken moeten sijn ?" (81), 'is lit alles onvermijdelijk ?'.
`Ja', antwoordt Meester Platus, „Ofte en doe cracht van groter hoeden".
Punt van discussie is vooral de vraag, wat ander cracht van groter hoeden
moet worden verstaan : `eene groote mate van behoedzaamheid'
(Moltzer), 'de kracht van groote behoedzaamheid' (Leendertz, Verdeyen), `macht van groote (den mensch) behoedende kracht' (Peteri),
`een kracht van een sterker en machtiger wezen' (De Maeyer), 'God'
(Van Mierlo), 'de voorzienigheid van het christendom' (Ampe). Hoe
men vers 83 ook vertaalt, er schijnt iets of iemand te zijn die het onheil
kan keren. Daarom is het tegenstellende maer in 84 merkwaardig, dat
wel op 82, maar niet op 83 aansluit.
Meester Platus adviseert de koning in v. 84-89 om volgens zijn instructies te handelen, als hij zijn positie wit behouden. Er blijkt des voor de
koning nog wel degelijk hoop te zijn. De radeloosheid die uit vers 90
32 Roemans en Van Assche, editie. 181 ; aldaar wordt een overzicht gegeven van de
diverse interpretaties en conjecturen.
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spreekt, is dan ook verbazingwekkend. Een dergelijke uitroep zou direct
na het vernemen van de onheilsprofetie, dus na vers 73, begrijpelijk zijn
geweest. Bovendien is de koning na Platus' woorden (82-89) nog wel
aangeslagen, naar hij zelf constateert (91-93), maar hij is wel zo verstandig dat hij zijn astroloog om raad vraagt. Uit zijn met redenen
omkleed verzoek (95-105) valt echter niet op te maken, dat Meester
Platus al ongevraagd „enen goeden scaerpen raet" had toegezegd. En
dat is niet de enige aanwijzing, dat er aan de regels 84-89 iets schort.
De verzen zijn omslachtig en voor een deel overbodig : natuurlijk wil de
koning verstandig handelen ; vers 84 kan dan ook worden gemist. De
weinigzeggende tautologie in 86 kan zonder meer tot hoe worden gereduceerd, en zelfs dit woord kan nog achterwege blijven. De verzen
88-89, die we vanwege de interessante syntactische constructie niet graag
zouden missen ", bevatten geen essentiele mededeling. Dat goede raad
duur is, beseft de koning maar al te goed. Opvallend is tenslotte de
gelijkenis tussen de verzen 85-87 en 101-102
85
87
101

102

Ic sal u enen raet visieren
Dat ghi selt bliven in uwen staet
Wilt hulpen vinden enen raet
Scoe dat is blive in minen staet

De overbodigheid der verzen 86 en 88 (-90) wijst op een bekend patroon
van uitbreiding ; het voorkomen van het op staet rijmende raet binnen
regel 85 verraadt een bekende kopiistenfout : 'de omkering binnen het
vers' ". De reconstructie is eenvoudig
85*
87

Ic sal u visieren enen raet
Dat ghi selt bliven in uwen staet

35

Tengevolge van de omkering ontstond
85
87

Ic sal u enen raet visieren
Dat ghi selt bliven in uwen staet

Aan de zin Enen goeden scaerpen raet waer goet gheoerdeneert ligt een onpersoonlijke
goeden scaerpen raet gheconstructie tengrondslag : Nc[Ø] vc [waer goet) PREPS
oerdeneertj. Raet is het object van gheoerdeneeri (= MET oerdeneren), maar tegelijkertijd
het logische subject van de zin. Subjectsloze zinnen komen in het Middelnederlands nog
wel voor, maar er bestaat een sterke tendens om de lege subjectsplaats op te vullen, met
het of een ander zinsdeel. Hier heeft het logische subject de subjectsplaats ingenomen. De
flectie verraadt nog, dat we met een oorspronkelijk object te doen hebben.
Vgl. mijn Bijdragen §
Eventueel : 'Hoegi selt bliven in uwen staet'. In dat geval is hoe d.m.v. een
is dan dat ingevoegd.
in
tautologie uitgebreid tot vers
33

34

7.4.

35

86 •;
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87

Het eerste weesrijm is door de toevoeging van vers 86 weggewerkt. Om
het weesvers 87 aan te vullen moest een passende nieuwe mededeling
worden bedacht. Aan de algemene opmerking in de verzen 88-89 kon
de corrigerende kopiist zich niet bezeren. De zin vergde echter twee
verzen, zodat weer een weesvers overbleef, dat met de uitroep in 90
werd gecompleteerd. De 2 > 6 ziet er daardoor als volgt uit
85
86
87
88
89

90

Ic sal u enen raet visieren

<Hoe ende in wat manieren>
Datghi selt bliven in uwen staet
<Want enengoeden scaerpen raet>
<Waer hier goet toe gheoerdeneert>
<Ay nu sae benic ghescofeert>

We moesten in de passage 83-90 eerst de omkering ongedaan maken,
omdat anders de leesfout in vers 83 niet te herkennen valt. Gaan we nu
uit van de volgende verzen
83
84
85*
87

Ofte en doe cracht van grater hoeden
Maer wildi werken naden vroeden
Ic sal u visieren enen raet
Dat ghi selt bliven in uwen staet

Zoals we hebben opgemerkt, is vers 83, inzonderheid hoeden nauwelijks
te interpreteren. Vers 84 is volstrekt overbodig. Dat voorts Meester
Platus uit eigen beweging belooft de koning raad te zullen geven (85*),
is gezien het verzoek van de koning in 95-105 bevreemdend. Kortom,
de verzen 84-85 zouden we graag missen, en in vers 83 is het rijmwoord
verdacht. Dat wijst op een 2 > 4 ter correctie van het verstoorde rijmschema. Is deze gedachtengang juist, dan hebben de verzen 83 en 87
een rijmpaar gevormd en eindigde 83 op -aet. Uit de context blijkt, dat
de koning alleen nog aan zijn noodlot kan ontkomen door (enen,
goeden, scaerpen, wisen) raet (vgl. v. 85, 88, 93, 97, 101, 122, 130).
Op de vraag van de koning „Selen dese saken moeten sijn", zal Meester
Platus dan ook iets hebben geantwoord als : ja, tenzij raet (d.i. verstandig overleg) het verhindert'. Dat leidt tot deze reconstructie
82

Jaes her coninc bi apolijn

83*

Ofte en (ver)hoedet raet
En seldi bliven in uwen staet

87*
36

36

Ofwel : 'Gine selt bliven in uwen staet'.
2 05

Vanuit deze hypothetische lezing is het overgeleverde vers zonder moeite
te verklaren als resultaat van een leesfout en van de daardoor noodzakelijke correctie. De verlezing die ik aanneem, is in de hand gewerkt
door een onduidelijke woordscheiding ". De -t van (ver)hoedet is
geinterpreteerd als behorend tot reset : traet. Daar dit woord niets betekent, heeft de afschrijver – door de gelijkvormigheid van t en c, en van
e en c cract menen te lezen. De wisseling in de spelling van c en ch na s
(scip tegenover schip, valsce naast valsch) is zeer gewoon "a. „Naast
de zeer gewone spelling cht vindt men ook sporadisch ct : lictmesse,
acterste" (Van Loey, Mnl. Sprkk. 2, § 111) 38'. Dat verklaart enerzijds
het feit dat cract als `cracht' kon worden begrepen, en anderzijds de
wijziging van de spelling tot cracht. Het nieuwe vers
83'

Ofte en (ver)hoede cracht

rijmt niet meet op 87*. Een latere kopiist heeft deze onregelmatigheid
willen wegwerken door enkele regels bij te rijmen. Aan 87* heeft hij
85* kunnen toevoegen, maar het is hem kennelijk niet gelukt een op
cracht rijmende regel te verzinnen. Daarom heeft hij 83' zo gewijzigd,
dat het vers op een ander woord eindigde. Hij heeft (ver)hoede vervangen door de synonieme perifrastische constructie met doen : Ofte en doe
hoeden crack > Ofte en doe cracht hoeden". Daarop kon vers 84
worden bijgerijmd
83"

Ofte en /doe/ cracht /hoeden/

84
<Maer wildi werken naden vroeden>
<Ic sal u visierenenen reset>
85*
87<Dat> ghi selt bliven in uwen staet
37 Dikwijls wordt een leesfout veroorzaakt door slordig schrift , inz. door
`f
'foutieve
voordscheiding'. Vgl. mijn Bijdragen § 8.5. Ook de lezing van denmerc < van den mere
is aan deze fout te wijten (zie hierboven p. 197, en de plaatsnaam baldarijs in Esmoreit
184 en 214 < van damast
amast (zie mijn Pleidooi voor reconstructie van „Esmoreit" ' in
SpL 17 (1976) p. 247-250).
38a Vgl. A. VAN LOEY : Middelnederlandse spraakkunst. Deel 2 Klankleer § 116.
38b In de Roman van Caesar v. 2 (Ed. W. E. HEGMAN in : SpL 18 (1976) p. 90) lezen
we cracten (= `crachten').
39 „Theperiphrastic do seems to be used in poetry largely to allow the poet to place
the infinitive of the main verb at the end of the line" merkt T. F. mUSTANOJA op ten
aanzien van het Middelengels (A middle english syntax. Part 1. Helsinki 1960. p. 602-603).
„At the same time, however, it somehow seems to intensify the force of the main verb ;
[.. .) But there are also instances where the intensifying force of the periphrastic do
seems to bepractically nonexistent." Vergelijk voor het Middelnederlands : F. A. STOETT :
Middelnederlandsche spraakkunst. Syntaxts. 's-Gravenhage 1923 3. § 253 en de aldaar
genoemde literatuur.
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Vers 83" heeft later nog een kleine wijziging ondergaan. Het aan hoeden
ondergeschikte doe is als een zelfstandig werkwoord opgevat, en het
gerundium hoeden als de genitief van hoede. Dat verklaart de verduidelijkende toevoeging van de prepositie van en van het versterkende
adjectief groter
83

Ofte en doe cracht <van groter> hoeden

Zo treffen we in de passage 83-90 de drie typen fouten die we in dit
artikel bespreken, bij elkaar aan : de verlezing (traet > cract), de
omkering (in 85), en het verkeerde begrip van homoniemen (doe
hulpww. > hoofdww. ; hoeden : acc. van gerundium > gen. van
substantief).
Esmoreit 800-803
Van de tweede categorie fouten leveren ons de verzen 800-803 van
Esmoreit een duidelijk voorbeeld. Door een omkering in 800* ontstonden
twee weesverzen : 799 en 800 ' . Het rijmschema (ab) is door een 2 > 4
in orde gebracht, niet door uitbreiding tot aabb, maar tot aacc.
In vers 801 wekt de tautologie weinig vertrouwen. Ofte nemen dlijf
voegt niets nieuws toe aan dooden. De uitroep in 802 is overbodig ;
wanneer we in 803 dien i.p.v. die lezen, kan zelfs het gehele vers 802
achterwege blijven. Naar ik aanneem, luidden de regels aanvankelijk
soudene dooden met minen sweerde
803* Wistic dien u den lachter dede
800* Ic

Door een ongewilde volgordewijziging in 800* ontstond
800'

Ic soudene met minen sweerde dooden

Om het rijm (: eerde in 799) te herstellen is dooden naar de volgende
regel verplaatst en aangevuld d.m.v. een tautologie. Om het rijmpaar
vol te maken is een deel van 803* explicieter geformuleerd : wistic
dien > oft is den keytijf wiste die. Het wat korte vers 800 is met seker
verlengd. Samenvattend
799
800
801
802
803

Ofte hi ontsoncke mi in die eerde
soudene <seker> met minen sweerde
Doaden <ofte nemen dlijf>
<Ay mi oft> is <den keytijf>
Wiste die u den lachter dede
Ic
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Dit correctiepatroon, waarbij het deel van het vers dat achter het
rijmwoord staat, naar de volgende regel wordt overgezet, treffen we in
Esmoreit vaker aan ". Het is een reden om de vele enjambementen in
de tekst met enige reserve te bezien ".
Lanseloet 921-928
Karen we terug naar Lanseloet, die van Reinout heeft vernomen, dat
Sanderijn dood zou zijn „ende begraven in die eerde" (893). In een
Lange monoloog (894-928) klaagt Lanseloet over zijn verlies om tenslotte
van smart te sterven. Lanseloets laatste woorden (921-928) zijn in verscheidene opzichten merkwaardig en vragen om een nauwkeurig onderzoek. In 919-921 verklaart hij zonder hoop
919
920
921

Ic blive ewelijc vroude loes
Die is met goeder herten coes
Hebbic bi valschen rade verloren

Blijkbaar voelt hij de dood al naderen, wanneer hij daaraan toevoegt
922
923

Dies heeft mijn herte soe groten toren
Dat mi scoren sal van rouwen

Dan blijkt hij, ondanks zijn overgroot verdriet, toch nog positieve kanten
aan zijn eigen dood te zien
924
925

Ic hoepse in hemelrike te scouwen
Daer omme willic nu sterven blidelike

Lanseloet sterft van smart en is blij tegelijkertijd ; dat is wel merkwaardig. Wanneer men door ziekte of ouderdom overlijdt, kan men
eventueel met gemengde gevoelens van de wereld afscheid nemen. Maar
sterft men aan een gebroken hart, dan moat het verdriet wel allesoverheersend zijn.
De gedachte dat hij in de hemel Sanderijn zal weerzien, blijkt
Lanseloet op te vrolijken ; maar ik ben bang, dat de spotvogels onder
4 ° Vgl. de bespreking der verzen 206-209, 510-513 en 874-877 in mijn Tleidooi voor
reconstructie van „Esmoreit" '. In : SpL 17 (1976) p. 241-267, en van vers 826-827 in
mijn artikel `Corruptie is overal'. In : Ntg 70 (1977) p. 97-120. Zie ook hieronder de
bespreking van Lanseloet 99-104.
41 G. STELLINGA (`De abele spelen. De syntactische bouw van het enjambement'. In :
Donum .Natalicum G. A. van Es. Gestencilde uitgave [1954). p. 114-124) concludeert, dat
Esmoreit zich door degrote frequentie der enjambementen sterk van de andere spelen
onderscheidt.
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het publiek zich om Lanseloet hebben vrolijk gemaakt. Hij zal lelijk
op zijn neus kijken, kan men hebben gedacht, want Sanderijn is niet
dood. Deze ironie maakt Lanseloet juist op het dramatische moment van,
zijn dood lachwekkend. Nu is het voorstelbaar ", dat in een oudere
versie Sanderijn wel degelijk van liefdesverdriet gestorven is. De verzen
924-925 zouden dan beter passen. Maar merkwaardig blijven ook dan
de verzen 926-928
926
927
928

Ay oetmoedich god van hemelrike
Nu wilt haer ziel ende die mine ontfaen
Want dleven es met mighedaen

Vers 926 is alleen maar een aanspreking. Wanneer god in 927 wordt
opgenomen, kan het gehele vers 926 achterwege blijven. Het verzoek
om ook Sanderijns ziel te ontvangen, d.i. Sanderijn te laten sterven, is
niet op zijn plaats, of Sanderijn nu dood is of niet. Lanseloet sterft
(vgl. 928) en vraagt God zich over zijn ziel te ontfermen. Sanderijn
sterft in Been geval tegelijk met hem.
Wanneer men de passage 921-928 eenmaal wantrouwt, is het niet
moeilijk te achterhalen, waar de Schoen wringt. Ook in Esmoreit 299 en
in Lanseloet 550 wordt de vrees uitgesproken, „dat mi mijn herte sal
scoren", en in beide gevallen rijmt scoren op verloren. In 923 dreigt
Lanseloets hart van rouwen te breken ; het is daarom niet nodig eerst
te zeggen, dat zijn „herte soe groten toren" heeft. Ik neem aan, dat 922
grotendeels is bijgerijmd om het rijmschema te redden, en dat het
oorspronkelijke rijmpaar zal hebben geluid
921

Hebbic bi valschen rade verloren
923* Mijn herte sal mi van rouwen scoren

Door een ongewilde omkering ontstond
921
923'

Hebbic bi valschen rade verloren
Mijn herte sal mi scoren van rouwen

Terwille van het rijm werd 922 geformeerd
922

<Dies heeft> mijn herte <soe groten toren>

waardoor 923 zijn uiteindelijke worm kreeg
923
42

<Dat> mi scoren sal van rouwen

Vgl. wat hierboven is opgemerkt over de joncvrouwe van Esclaroet : p. 199 sub (4).
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Om dit weesvers weg te werken heeft de kopiist zijn toevlucht genomen
tot een verzuchting die hem in de gegeven situatie wel leek te passen
924

<Ic hoepse in hemelrike te scouwen>

welk vers de toevoeging van regel 925 als het ware uitlokte. De gedachte
immers Sanderijn terug te zien, most Lanseloet wel blij stemmen
925

<Daer omme willic nu sterven blidelike>

Het gepaarde rijm maakte het tenslotte noodzakelijk god uit 927* uit
te breiden tot een zelfstandig vers (926). Aanvankelijk zullen Lanseloets
laatste woorden hebben geluid
927* God wills mine ziele ontfaen
928* Want dat leven es met mi gedaen
De overweging van het feit dat Sanderijn nog niet gestorven is, zal tot
een uitbreiding van 927 hebben geleid
927

<Nu> wilt <haer> ziele <ende die> mine ontfaen

De gehele ontwikkeling is zonder moeite of te lezen, wanneer we de
gereconstrueerde en de overgeleverde verzen onder elkaar zetten
Hebbic bi valschen rade verloren
921
923* Mijn herte sal mi van rouwen scoren
927* God wille mine ziele ontfaen
928* Want dat leven es met mi gedaen
Uit deze verzen is de volgende passage voortgekomen
921
922
923
924
925
926
927
928

Hebbic bi valschen rade verloren
<Dies heeft> mijn herte <soe groten toren>
<Dat> mi scoren sal van rouwen
<Ic hoepse in hemelrike te scouwen>
<Daer omme willic nu sterven blidelike>
<Ay oetmoedich> god <van hemelrike>
<Nu> wilt <haer> ziele <ende die> mine ontfaen
Want dleven es met mi ghedaen

Een kopiist is geen schrijfautomaat. Verscheidene typen fouten (vele
verlezingen, vervormingen tijdens het onthouden, dicteer- en schrijffouten) verraden, dat de betekenis van woord en zin de kopiist niet
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altijd voorbij gaat. Hij merkt sums inhoudelijke onregelmatigheden op
en voelt zich dan gedwongen tot correcties of verduidelijkende toevoegingen. Er zijn ook plaatsen aan te wijzen waar de kopiist verkeerd
interpreteert, ten onrechte verandert of op onjuiste wijze aanvult. Vaak
zijn het homonieme woorden of constructies die hem op een dwaalspoor
brengen. Het is boeiend te achterhalen, waar hij in de fout is gegaan
en het is vaak verbluffend te ontdekken, dat ingewikkelde toevoegingen
herleid moeten worden tot een verkeerd begrepen dubbelzinnig woord.
Esmoreit 46-48
Laten we met een eenvoudig voorbeeld beginnen. De inleidende claus
van Robberecht (Esm. 31-57) vertoont tal van eigenaardigheden, die
aan verschillende fouten en ingrepen te wijten zijn. Het is ondermeer
opvallend, dat regel 45 enkele verzen later bijna letterlijk wordt herhaald (48). Robberecht is razend, omdat hij door de geboorte van een
jonge kroonprins van de troonopvolging is uitgesloten. Hij zweert niet
te zullen rusten, voordat hij dat wecht (46) 43 heeft omgebracht. Het
zal hem op dit moment nog een zorg zijn, op welke wijze hij het kind
zal vermoorden, als het maar uit de weg is geruimd. Ik neem dan ook
aan, dat in de mededeling „Ic sal daer omme pinen nacht ende dach
Hoe is dat wecht verderven mach" hoe bedoeld was als bepaling bij het
zelfstandige werkwoord mach : ' ... hoe ik bereik dat ik het kind dood'.
Kennelijk heeft een kopiist, mogelijk degene die de hele claus van
Robberecht heeft omgewerkt, mach als hulpwerkwoord en hoe als een
bepaling bij (mach) verderven begrepen : 'op welke wijze ik het kind
kan ombrengen'. Deze interpretatie heeft aanleiding gegeven tot de
specificatie in 47 (G 156-157) , en dit losse vers is tot een rijmpaar
aangevuld door de herhaling van vers 45
47
48

< Ic saelt versmoren oft verdrincken
Der
a salic nacht ende dach om dincken >

Gloriant 605-615
Twee prachtige voorbeelden van verkeerd begrepen homoniemen treffen
we aan in Gloriant, in de verzen 606 en 759. Beide fouten hebben op
verscheidene plaatsen in de tekst doorgewerkt. Laten we eerst de passage
43 Zouden we misschien die knecht moeten lezen, zoals in vers 17, of aldaar eveneens
dat wecht ?
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605-615 bezien. Gloriant, hertog van Bruuyswijc ", es „van herten alsoe
proeys Ende van moede soe oerghelyoes Dat hi [...] gheen wijf en
mint" (201-203). Hij acht zich voor alle vrouwen te goed, totdat de
Sarraceen Rogier hem het portret brengt van zijn meesteres Florentijn,
dochter van Roedelioen, heer van Abelant. Gloriant wordt tot over zijn
oren verliefd en wil Florentijn zien en spreken. Tegen alle adviezen in
vertrekt hij allene (662) en ombekant (incognito' 508, vgl. ook 540),
naar `heydenesse', „ghelijc even ridder van avonturen" (509). Na een
Lange tocht komt hij aan voor „Abelant die scone stede" (604)
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

Daer in dat woent die vrouwe mijn
Maer si dunct mi besloten sijn
Hets recht hets .ij. siren in der nacht
Ic soude gheloven dat mense wacht
Daer goede hoede es doer es goeden vrede
Abelant abelant wel soete stede
Na dien dat is niet inne en mach
Soe willic beiden tote merghen dach
Ende minen nacht raste bier gaen doen
Ende Vaelentijf sal gaen weiden int groen
Tote op gaet dat sonne schijn

Stellen we ons in de plaats van Gloriant, die Florentijn wil ontmoeten
en hoar meenemen naar Ierstenheit' (vgl. 563, 678-679, 694, 703, 710),
hetgeen hij later ook doet (1080-1087). Er is Been schijn van kans, dat
Roedelioen in een huwelijk zou toestemmen. Gloriants wader en oom
hebben tijdens een kruistocht verscheidene familieleden van de Sarraceense worst gedood : „Dies heeft die rodelioen noch toren {...) Al
waerdi here van al kerstenrike Hine gave u sijnre dochter niet", waarschuwt Gheraert van Normandiè (490-493). Gloriant weet dan ook, dat
hij listig te werk moet gaan om te „ghewinnen die vrouwe rene" (501) ;
`maar', verklaart hij optimistisch, „behendicheit gaet voer cracht" (500).
44 Misschien oorspronkelijk `coninc van vrancrijc'. Vrancrijc kan vanwege de gelijkenis
van v en b in cursief schrift zijn verlezen als brunwijc > brunswijc. Gloriant is „een
ho he jonghelinc" (8), hij is „rike ende hoe geboren" (19), hij bezit „een lantscap
groet ende wijt" (48). Zelf zegt hij te zijn „soe groten here [...) En es gheen wijf op eerde
mijnsgelijc" (158-160), wat wel voor de koning van Frankrijk, maar niet voor de
hertog van Brunswijk kan gelden. Voor de laatste zou de dochter van „die coninc van
averne" (66) een buitengewoon goede partij zijn geweest. Van betekenis kan het felt zijn,
dat een zo hooggeplaatst man als Geraert van Normandiè in rang onder Gloriant staat :
hij is diens raadgever en plaatsvervanger. De sterkste aanwijzing lit in vers 459, waarin
sprake is van de koning van Frankrijk. Het feit dat vers 459 in syntactisch opzicht slecht
aansluit op 458 kan erop wijzen, dat 459 is aangepast. De vergelijking met 294-295 maakt
het waarschijnlijk, dat vers 459 op Florentijn betrekking moet hebben, die waard zou zijn
koningin van Frankrijk te worden.
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Het lijkt dan ook niet zo verwonderlijk, dat hij in het donker reist en
midden in de nacht voor Abelant aankomt.
De passage 605-615 bevat echter wel andere eigenaardigheden. Zo is
het bevreemdend, dat Gloriant zegt te denken, dat de stad gesloten zal
zijn (606) en te geloven, dat ze wordt bewaakt (608) ; waar leidt hij
dat uit of ? Wanneer de stadspoorten 's nachts altijd gesloten zijn en
bewaakt worden, zou men in 606-608 een resolute vaststelling verwachten, zoals we die ook in 611 aantreffen. Hoewel poorten en wachters
zijn geliefde onbereikbaar maken, blijkt Gloriant erg ingenomen te zijn
met deze veiligheidsmaatregelen (vgl. 607 hets recht en vooral 609) ;
zijn tevredenheid leidt zelfs tot de ontboezeming in 610. Gloriant kan
de stad niet in, daarom wil hij zich te ruste leggen en buiten wachten
tot het licht wordt. Maar hoe denkt hij dan verder te handelen ? Wil
hij op klaarlichte dag de stad inrijden, zich toegang verschaffen tot
Florentijn en haar voor ieders neus ontvoeren ? Veel kans van slagen
lijkt hij dan niet te hebben. Het zou veel begrijpelijker zijn, wanneer
Gloriant probeerde juist in het donker tot Florentijn door te dringen ;
om haar latere woorden te gebruiken
700
701
702
703

Dan selense alle Bader slapen sijn
Die te mijns wader hove behoren
Dan moghen wi sonder toren
Varen sander yemens gemoet

Zou Gloriant misschien juist overdag voor Abelant zijn aangekomen en
Wilde hij wachten tot de zon onder was ? In dat geval levert het ook
Been probleem op, dat Gloriant bij zijn aankomst door Florentijn wordt
opgemerkt. Weliswaar moet nu dat maenschijn (632) verklaren, dat
Gloriant zichtbaar was, maar waarom lag Florentijn niet te slapen om
„ .ij. uren in der nacht" (607) ?
Gaan we ervan uit, dat zij elkaar bij daglicht in de boomgaard ontmoeten, dan wachten zij beiden (699) tot de nacht valt en niet totdat
de maan ondergaat ; sonneschijn moet in maenschijn gewijzigd zijn. De
boven geciteerde verzen 700-703 houden voor deze veronderstelling een
bevestiging in. Men gaat immers slapen als de zon en niet wanneer de
maan ondergaat. Wanneer er inderdaad een verwisseling van dag en
nacht heeft plaats gevonden, heeft Floerant zijn nicht Florentijn en
Gloriant bij daglicht betrapt ; dan heeft ook Roedelioen niet geslapen
en behoefde hij ook niet te worden gewekt, zoals in 727-728 gebeurt.
Het stemt tot nadenken, dat juist deze verzen ontleend zijn aan een in
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de veertiende eeuw welbekend literair werk, Karel ende Elegant r.
19-20 ".
Glor. 727 Staet op hoghe gheboren man
728 Doet haestelijc u cleder an
Eleg. 19 Ende seide staet op edel man
20 Doet haestelijc u cleder an

Het ziet ernaar uit, dat we met een toevoeging te doen hebben, die
nodig werd toen dag in nacht veranderd was. We moeten met nog meer
aanpassingen van de tekst rekening houden. Het is de vraag of Gloriant
in 705, eindelijk met zijn verre geliefde verenigd, inderdaad zo slaperig
werd, dat hij met zijn hoofd in haar schoot insliep (vgl. behalve 1103
de verzen 709-710, die evenwel met 736 in tegenspraak zijn : „Si leghet
aerm ende aerm bevaen"). Ook op dat maenschijn valt ondanks alle
rozegeur geen staat te maken, in vers 632 zomin als in 699.
In de passage waarom het ons hier vooral gaat, zou 615 niet oorspronkelijk kunnen zijn, zomin als nacht raste in 613. Voor de eerste keer
wordt over nacht gesproken in vers 607, dat vanwege de grote precisie
van de tijdsaanduiding toch al bevreemding wekt. We zouden het hele
vers graag missen, evenals de regels 609-611, die alle, zij het om verschillende redenen, overbodig zijn. Maar waarom zouden de regels zijn
toegevoegd en vooral om Welke reden is vers 607, waar alles om draait,
bijgerijmd ? In 607 wordt toegelicht waarom Gloriant aanneemt, dat
Abelant die scone stede besloten is. Hij vermoedt dat op grand van het
feit, dat het nacht is. Gloriants veronderstelling is niet vanzelfsprekend,
de poorten zijn immers niet altijd gesloten, een toelichting is dus wel
noodzakelijk. Hoe kan vers 607 dan ooit hebben ontbroken ?
De syntactische bouw van de regels 604-606 verschaft ons het antwoord. Si in 606 verwijst over 605 heen naar die scone stede in 604.
Het zou in syntactisch opzicht eenvoudiger zijn, wanneer si betrekking
had op het laatstgenoemde substantief die vrouwe mijn in 605. En
wanneer men dit eenmaal heeft opgemerkt, schuiven alle stukjes van de
legpuzzel op hun plaats. Gloriant ziet Abelant voor zich, waar Florentijn
woont. Hij is dichtbij zijn geliefde, maar zij is naar hij vermoedt, besloten, d.i. `opgesloten' (vgl. A4n1W 1, 1060 sub 4) ; hij zou menen, dat
men haar bewaakt (608). Waarom hij dat denkt, behoeft geen ver45 Er komen in Esmoreit, Gloriant en Lanseloet meer verzen voor die aan de Karel ende

liken te zijn ontleend. Vgl. mijn bijdrage in Bundel-Kruyskamp, noot 13 (zie
hierboven noot 4).

Elegast
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klaring, want het is de christenen welbekend, hoe weinig bewegingsvrijheid Mohammedaanse vrouwen wordt vergund.
Besloten is homoniem ; het kan behalve opgesloten ook gesloten betekenen. Een afschrijver heeft abusievelijk gedacht, dat si op abelant
betrekking had en hij meende te moeten toelichten, waarom Gloriant
veronderstelde, dat de stad gesloten was ; daarom is 607 bijgerijmd.
Ook de veronderstelling dat de stad bewaakt wordt, vereiste z.i. commentaar. Hij voegt daarom 609 toe en vanwege het gepaarde rijm ook
610. Het weesvers 612 kreeg in 611 een rijmpartner. De overige wijzigingen vloeien voort uit de invoeging van 607, waardoor overal dag in
nacht moest verkeren. Van de passage 605-615 zijn dus in elk geval de
verzen 607, 609, 610 en 611 toegevoegd. Op 608 rijmde 612* Soe willic
beiden toter nacht, gewijzigd tot Soe willic beiden tote merghen dach.
De precieze lezing van 613-615 is niet te bepalen zonder ook de aansluitende passage 616 vlgg. te reconstrueren. We kunnen er wel van
uitgaan, dat nacht in 613 is toegevoegd, en dat 615 niet oorspronkelijk
kan zijn.
Florentijn op de brandstapel ?
Gloriant en Florentijn worden in de boomgaard bespied door Floerant,
`des roedelioens neve', die zijn oom ervan in kennis stelt, dat Florentijn
leghet met enen kerstenen man'. Woedend zweert Roedelioen, dat zijn
dochter zal 'berren in een vier' (759). Wanneer het tweetal gevangen
is, verklaart hij nogmaals zijn dochter te zullen jeveren den Brant'
(813)46. „Si sal daer omme bernen", herhaalt hij in 826. Rogier,
Florentijns dienaar, beschrijft zijn meesteres in de gevangenis, hoe
Roedelioen „heeft gheswoeren op sinen taut Dat hi sal hanghen den
hoghen wigant Ende u leveren sal ten viere" (862-865). Het ziet ernaar
uit, dat Florentijn haar jonge Leven op de brandstapel zal eindigen.
Maar in vers 1005 blijkt haar wader plotseling van zi p s laer thoeft af
te doen slaen'. En wanneer de beul niet snel genoeg toeslaat, spoon
Roedelioen hem aan met de woorden
1060
1061

Ghi gheeft haer alte langhe respijt
Haestu ende slaet haer af thoet

46 Brant wordt door Leendertz en Roemans-Gaspar met (vuur' vertaald, door Van der
Heiden en Roemans-Van Assche met 'brandstaper, terwijl we beide vertalingen tegenkomen
in de uitgave van Stellinga.
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Net op het nippertje weet Gloriant haar te redden en zij ontkomen naar
Brunswijk.
Roedelioen leek vast van plan zijn dochter te doen verbranden. Maar
als puntje bij paaltje komt, zal zij worden onthoofd. Waarom zou in
tweede instantie voor een andere doodstraf zijn gekozen ? In de tekst
wordt Been motivering gegeven. Een verklaring zou kunnen liggen in
de haast waarmee de executie tenslotte moest worden voltrokken. Rogier
heeft Roedelioen aangeraden Florentijn en Gloriant zonder uitstel te
doen doden, anders zou Gheraert van Normandiè wel eens een veldtocht
kunnen ondernemen om zijn neef te bevrijden. Nu is de afstand tussen
lerstenheit' en leydenesse' zo groot, dat men nog alle tijd zou hebben
gehad om een brandstapel op te richten. Bovendien blijkt nergens, dat
men de straf opzettelijk verandert. Dat brengt ons op de gedachte, dat
Florentijn van meet of aan veroordeeld is tot de dood door het zwaard ;
Roedelioen zal haar leveren doen den brant, d.i. let zwaard' en niet
`het vuur' 47.
De homonymie van brant verklaart het feit dat Florentijn zowel met
de brandstapel als met onthoofding wordt bedreigd. Elk van beide
straffen is in de situatie aanvaardbaar. Florentijn heeft zich aan verschillende `misdaden' schuldig gemaakt. Zij heeft zich „selven scandeleert" (1058) door met Gloriant te slapen (1014-1015), maar het ergste
is, dat zij de heidense goden heeft beledigd, zoals bij herhaling wordt
vermeld (vgl. 755, 989, 1013, 1057). De verschrikkelijke dood door
verbranding zou dan ook wel op zijn plaats zijn. Maar het is evenzeer
acceptabel, dat de gehate christen Gloriant smadelijk wordt gehangen
(762, 864, 991), terwijl Florentijn als dochter van de heer van Abelant
slechts wordt onthoofd, welke straf milder is en minder oneervol. Ik
geloof niet, dat we via het strafrecht kunnen bepalen, welke dood
Florentijn is toebedacht, de brandstapel (759, 813, 826, 865) of onthoofding (813, 1005, 1061). Aileen de tekstkritiek kan hier uitsluitsel
geven.
Wanneer we ervan uitgaan, dat Florentijn werd onthoofd, moet de
vuurdood in 759, 826 en 865 worden verklaard ; nemen we aan, dat ze
werd verbrand, dan moet duidelijk zijn hoe de afwijkende lezing in
1005 en 1061 is ontstaan. In 813 staan beide interpretaties open. Om
een lang verhaal kort te maken : naar ik meen, is er aanvankelijk sprake
geweest van brant in de betekenis van `zwaard' ; dat houdt in, dat de
47 Brant in de betekenis van `zwaard' wordt in de
en

938.
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Gloriant

gebruikt in v. 793, 926

verzen 759, 826 en 865 in de overgeleverde vorm niet oorspronkelijk
zijn. Ik zal dat hieronder toelichten.
Gloriant 75 7- 761
De aanvankelijke fout is gemaakt in vers 759. De passage 757-761
bevat een aantal elementen die op een uitbreiding van 2 tot 4 verzen
wijzen. De uitroep in 758 kan worden gemist, maar ook de rijmende
regel 757 zou een toevoeging kunnen zijn. De zin in 760-761 is zeer
omslachtig ; van hier en mi sluiten elkaar als bepalingen bij ontriden
uit ; ook de verbinding van hoofd- en bijzin is twijfelachtig. Men vergelijke de parafrase 'de hertog zal mij niet van hier ontkomen, of ik
zal hem vangen'. Men zou een nevenschikking verwachten, zonder de
negatie-conjunctie en, eventueel met maer of want ". Het ziet ernaar uit,
dat de verzen 760-761 door uitbreiding uit een regel zijn ontstaan
760* Ende den hertoge sal ic vangen

Wanneer het rijmwoord hier vervalt, is ook vier verdacht. Daar van de
verzen 757 en 758 die op -ant eindigen, tenminste een vers kan zijn
bijgerijmd, is het met het oog op 812-813 („florentijn Salic leveren
doen den brant") niet gewaagd to veronderstellen, dat 759* op brant
eindigde en ten naaste bij luidde
759*

Ic

sal haer leveren den brant

Naar ik vermoed, is brant als `vuur' begrepen en bij het afschrijven
ongewild en ongemerkt vervangen door het synonieme vier(e) "
759'
Ic sal haer leveren den viere
760* Ende den hertoge sal ic vangen
48 Door en ingeleide zinnen houden een specificatie of beperking in ten opzichte van
de hoofdzin. Men vergelijke de citaten in Stoett's Syntaxis § 223 en in de volgende
artikelen. W. L. VAN HELTEN : 'Over eenige constructies met en, ne, of en en of'. In :
Ts 5(1885) p. 220-233 ; T. TERWEY : 'Over de zoogenaamde bijzinnen met of, die met
een' ontkennenden hoofdzin in verband staan'. In : Taal en Letteren 2(1892) p. 76-91.
Naar ik meen, wordt dan ook in Glor. 760-761gezegd : 'de hertog ontkomt mij niet
(van hier), of ik zal hem (meteen weer) vangen'. In de situatie is het evenwel duidelijk,
dat ergeen sprake meer is van ontkomen •; Gloriant wordt zonder meer gevangen. De
bijzin Cvangen') maakt de hoofdzin `ontkomen' onmogelijk. Daarom is de vertaling
van Roemans
Van
Asscheiet
(„maar iken
zal hem")
begrijpelijk
; het staat evenwell nietin
de tekst.
De opmerkelijke ontwikkeling van de constructie met en en of verdient overigens
een uitvoerige beschrijving. Hier moet met deze notitie worden volstaan.
49 Vgl. voor dit type kopiistenfout, een vervorming tijdens het onthouden, mijn Bijdragen
§ 6.3.5.1. Het is begrijpelijk, dat in de gegeven situatie aan de vuurdood wordt gedacht.
Vgl. b.v. Flor. 3516 (hoewel ook andere straffen mogelijk waren : zie 3479-3484) en
Lanc. IV, ch. 9 titel.
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Bij de correctie is 759', misschien om de datief viere te vermijden, door
een zin met gelijke strekking vervangen
758
759
760
761
762

<Bi minen god tervogant> 5°
/Si sal/ <daer omme> /berren in een vier/
Ende die hertoghe <en sal niet van bier>
<Mi ontriden> ic <en> sai<ne> vanghen
Ende ane even boem doen hanghen

In 759 wordt nu aangekondigd, dat Florentijn zal warden verbrand.
Dat wordt in 812-813 niet tegengesproken : „ ... florentijn Sal ic leveren
doen den Brant". Het homonieme Brant zal hier allicht ook zijn geinterpreteerd als `vuur' of 'brandstaper. Nu zijn de verzen 826 en 865 die
kort op 759 en 813 volgen, naar ik meen, bijgerijmd. Daardoor is het
begrijpelijk, dat bij herhaling over de vuurdood wordt gesproken. In
deze verzen is dus niet opnieuw eenzelfde four gemaakt als in 759
(Brant > vier), hetgeen niet ondenkbaar, maar wel opmerkelijk zou
zijn geweest. Zoals hieronder wordt betoogd, moeten bernen in 826 en
vier in 865 worden gezien als gevolgen van de verandering in vers 759.
Gloriant 824-827
De hele claus van Roedelioen (824-827) is in een woord samen te
vatten : 'nee'. En dat is een antwoord op de Bede in vers 823, het laatste
vers van de voorgaande claus. Nu moeten alle begin- en slotregels van
de clauzen met enig wantrouwen worden bekeken. Een orienterend
onderzoek van een werkgroep van kandidaten 51 heeft duidelijk gemaakt,
dat een overgrote meerderheid van begin- en slotverzen in de Gloriant
Been informatie bevatten (ze bestaan uit aanspreekvormen, aanroepingen,
bezweringen of stoplappen), een herhaling vormen, of slechts een
uitbreidende of overbodige mededeling doen. Korte clauzen kunnen
vaak in hun geheel worden geschrapt. Vaak onderbreken ze een Lange
claus en lijken te zijn ingevoegd om de dialoog te verlevendigen ". De
gedachte dringt zich op, dat de toneeltekst teruggaat op een oudere
50 Mogelijk is niet 758 maar 757 ingevoegd.
aan het Instituut voor Neerlandistiek der Universiteit van Amsterdam. Ik
51 Studerend
ud
dank hen alien voor hun bijdrage, voor dit onderdeel in het bijzonder A. D. Boelsums,
, P. Garthoff-Zwaan L. P. M. L. Ploemmen en A. W. Schmidt.
E. Fleurbaay,
52 Dat geldt niet aleen
1
voor de Gloriant. Vgl. hieronder p. 242, alwaar wordt geconcludeerd, dat Lanseloet 664 (+ 663) en 665 (± 666) zijn tussengevoegd.
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verhaalvorm ". De naar de betekenis lege beginverzen, die een rijmpartner nodig hebben aan het slot van elke claus, zouden de vervanging
kunnen zijn van inleidende zinnen als 'doe sprac die roedelioen', 'die
hertoge antworde mettien', welke vermeldingen van sprekende personen
+ verbum dicendi ons uit episch werk bekend zijn. In de toneelteksten
wordt in een clauskop aangegeven, wie aan het woord komt. Deze
vormgevingsaspecten verdienen een afzonderlijk en gedetailleerd anderzoek.
Ook de passage 824-827 zou ingevoegd kunnen zijn om de Lange
claus van Gloriant (814-853) te breken. Vers 824 is een breedsprakige
aanroeping, 825 sluit niet aan op 823 : `Dat en doe is niet' zou het
juiste antwoord zijn geweest. Dat (in Dan) zou wel naar 826 kunnen
vooruitwijzen, maar dan mochten we in dit vers de negatie-conjunctie
en' / ne verwachten : 'Sine sal daer omme bernen' ". Vers 826, inclusief
daer omme is een letterlijke herhaling van 759, alleen is in een vier
door de stoplap wats gesciet vervangen. Het understatement in 827
tenslotte ('omdat zij ooit attenties van u accepteerde') vormt een contrast
ten opzichte van de onomwonden omschrijvingen in 718, 736-738, 743,
754, 1014-1015). Het valt niet te bewijzen dat de verzen 824-827 zijn
bijgerijmd. De aanwijzingen zijn echter wel zo sterk, dat we ons op
vers 826 niet kunnen beroepen om vast te stellen tot welke straf Florentijn veroordeeld is. Blijkt uit de rest van de tekst, dat ze onthoofd moest
warden, dan vormt dit gegeven een argument te meer tegen de oorspronkelijkheid van 824-827.
Gloriant 860-870
In vers 865 wordt ten derden male gezegd, dat Florentijn in een vuur
zal branden. Maar hier is het niet Roedelioen zelf die spreekt. Florentijn,
opgesloten in een lerker Steen' (943), roept haar dienaar Rogier en
vraagt hem mee te delen, wat Roedelioen heeft gezegd. Rogier vertelt
dan (862-869), dat Gloriant zal moeten hangen en dat zij zelf „ten
53 Het is mogelijk, dat daaruit eerst een `primitieve' dialoog is ontstaan, die later door
onderbreking van de lane clauzen is verlevendigd. Deze gedachte is niet fonkelnieuw.
K. IWEMA (13eschouwingen over de Gloriant'. In : SpL 7 (1964) p. 241-252) veronderstelt een epische `onderbouw', en N. C. H. WI JNGAARDS meent (o.m. in : 'De oorsprong der
abele spelen en sotternieen'. In : Hand. Znl. iM,i. 22 (1968) p. 411-423), dat ook de
Gloriant een „grondstruktuur" vertoont „waarin de `samenspraak' nog valt te herkennen".
54 Vgl. b.v. Glor. 556 : „Sone latic niet is en sal florentijnen bescouwen". Een overzicht
van hetgebruik van de conjunctie-negatie en in de `abele' spelen geeft G. STELLINGA :
Zinsvormen en zinsfuncties in de abele spelen. Groningen etc. 1954. p. 255-258. Vgl. verder
Stoett's Syntaxis § 222.
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viere" veroordeeld is (865). Het treft mij als merkwaardig, dat Florentijn nog niet zou weten, welk lot haar is beschoren. Nergens blijkt, dat
zij ogenblikkelijk nadat Gloriant is overmeesterd (vgl. 768 vlgg.), zou
zijn weggevoerd ". Dan moet zij toch hebben gehoord, wat haar vader
met haar voorheeft. Alle toneelaanwijzingen ontbreken hier evenwel,
zodat men kan volhouden, dat Florentijn niet is verteld, wat haar te
wachten staat. Maar toch, zij is opgesloten in een kerker, zij ke p t bovendien haar vader en de wetten van haar land. Zij heeft van meet af aan
geweten, wat hun lot zou zijn, als ze betrapt werden. In 650-653 zegt
zij immers zelf
650
651
652
653

Maer wijst mijn vader die roedelioen
Dat wi hier beide vergadert sijn
Bi minen god apolijn
Onser beider lijf dat ware verloren

Van het gevaar was ook Gloriant zich bewust : „Vernaemt u vader die
roedelioen Hi soude ons beiden lachter doen" (681-682). Florentijn
weet, dat ze ten lode is opgeschreven. Het blijft me dan ook verbazen,
dat ze Rogier eerst laat vertellen wat ze al weet, om hem pas daarna
om hulp te vragen. En dat verzoek vloeit niet voort uit Rogiers mededeling in 862-869, want het wordt al in 858-859 ingeleid.
Florentijn weet hoe ze ervoor staat ; zij is niet nieuwsgierig naar wat
haar vader zegt ; zij heeft alleen hulp nodig, en Rogier belooft haar die
te geven : „Ic sal u hulpen wel edel wijf Dat ghi behouden Belt u lijf
Ende oec dic hertoghe van Bruuyswijc" (893-895). Wanneer Florentijn
alleen Rogiers hulp inroept, kunnen vraag en antwoord in 860-870 niet
oorspronkelijk zijn. Daarom zullen we deze passage wat nauwkeuriger
bekijken, om te zien of er andere tekenen zijn die op toevoeging wijzen.
De mededeling in 864-865, dat Gloriant zal hangen en Florentijn branden, is in essentie juist, althans in overeenstemming met de voorgaande
verzen 759-762, 813 en 826 zoals ze zijn overgeleverd. Voor het overige
bevat de passage Been concrete informatie. Vers 862 bestaat uit een
aanspreking en een stoplap (bi mahoen) ; wat vers 863 betreft
Roedelioen heeft wel gezworen, maar bij Tervogant (758) en Apolijn
(811), en niet „op sinen taut" ". De regels 866-869 zijn geheel over55 G. Stellinga (Gloriant / De Buskenblazer. Culemborg 1976) houdt het erop, dat
Florentijn in de scene 768-828 aanwezig is (vgl. het structuurschema, Bijlage 1, p. 33).
R. Roemans en R. Gaspar (Gloriant. Antwerpen 1956) geven na vers 827 de volgende
regie-aanwijzing : „Gloriant en Florentijn warden gevangen genet ; Roede Lioen en
Floerant af."
56 Nl. de land van Mohammed. Vgl. de interpretaties van Verdam, Muller en RoemansGaspar in : Roemans-Van Assche, editie p. 132.
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bodig en kunnen worden verklaard als completering van het rijm : 866
diende om 865 aan te vullen. Het aankondigende al roe maakte de
consecutieve zin in 867 nodig, die weer van een rijmpartner (868) moest
worden voorzien. De zin loopt door in het volgende vers (869), dat
naar het voorbeeld van 855-856 is voorzien van een rijmende aanspreking (870).
Nu zou men kunnen menen, dat de auteur of de bewerker van de
toneeltekst op deze wijze het ene rijmpaar aan het andere heeft geregen.
De passage 860-870 getuigt weliswaar van weinig vakbekwaamheid en
zou daarom heel wel het werk van een afschrijver kunnen zijn, die
immers geen schrijver is. Maar wat weten wij van de auteur en de
bewerker of ? Zelfs al waren zij begaafde dichters, het beste paard
struikelt wel eens. Hoewel de omslachtigheid en de overbodigheid van
de passage 860-870 dus niet bewijst, dat de verzen zijn bijgerijmd, we
moeten wel bedenken, dat een kopiist die ter correctie verzen moet
bijrijmen, tegenover een auteur in tweeerlei opzicht in het nadeel is.
Nog afgezien van het feit dat een kopiist – generaliserend gesproken –
een minder vaardig dichter is, hij kept het verhaal niet zo grondig als
de auteur, die elk detail zelf heeft bedacht. Daardoor ontstaan er bij
correcties gemakkelijk kleine tegenspraken (vgl. op sinen tant in 863).
Bovendien wordt een kopiist gedwongen zijn tekst in te voegen. Hij
moet zorgen, dat de aansluitingen in syntactisch en formeel opzicht in
orde zijn. Het rijmschema moet kloppen en er mogen geen mededelingen
worden gedaan die elders in de tekst voor complicaties kunnen zorgen.
Daardoor kenmerken correcties van kopiisten zich vaak door wijdlopigheid en nietszeggendheid. Auteurs zijn vrij niet alleen om de worm te
wijzigen, maar ook om de mededeling aan te passen. Daardoor kan een
dichter storende herhalingen en opvallende stoplappen zonder veel
moeite vermijden. Vanwege dit alles acht ik het waarschijnlijk, dat de
verzen 861-870 aan een kopiist moeten worden toegeschreven, vooral
omdat er, zoals hierboven is uiteengezet, meer redenen zijn om aan de
oorspronkelijkheid van de passage te twijfelen.
Een kopiistenfout of -correctie kan alleen worden aangenomen, wanneer duidelijk is, hoe de fout kon ontstaan, resp. Welke onregelmatigheid de verbetering noodzakelijk maakte. De toevoeging nu van 861-870
is, naar ik meen, bewerkt door een geval van `optische contaminatie' in
vers 860 ". De lezing van dit vers kan niet oorspronkelijk zijn. Om van
Rogier informatie te krijgen, behoefde Florentijn alleen maar een vraag
57 Zie voor dittype kopiistenfout rnijn Bijdragen § 6.2.
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te stellen. Haar inleidende woorden in 858-859 (die zoveel betekenen
als `Ach Rogier, al mijn hoop is op jou gevestigd', `jij bent de enige die
mij kan helpen') lijken alleen zinvol om het verzoek om hulp (870-881)
te motiveren. Zij vraagt Rogier immers zijn lever voor haar op het spel
te zetten. Een vriendelijke aansporing („Och lieve rogier") is dan ook
wel op zijn plaats. Daar het erom gaat Rogier tot helpen te bewegen
(vgl. 874 in staden staen, 880 hulpt mi, 893 is sal u hulpen ; verder 909
en 932, 950, 965, 1109), ben ik ervan overtuigd, dat 860* heeft geluid
860* Och lieve rogier nu hulpet mi

waarop vers 871 aansloot ". Optische contaminatie houdt in, dat een
woord of woordgroep in de onmiddellijke omgeving van het of te
schrijven vers door de kopiist wordt meegelezen en abusievelijk in het
afschrift wordt opgenomen. Vlak boven 860, in vers 857, staat nu segt
mi. Deze imperatief heeft nu hulpet mi in 860 verdrongen. De nieuwe
lezing nu segt mi in 860 heeft de vraag in 861 en het daarop volgende
antwoord in 862-869 ( + 870) nodig gemaakt ".
Besluiten we met de constatering, dat op de verzen 826 en 865 geen
staat te maker valt. Daardoor kunnen deze regels niet worden gebruikt
om de overgeleverde lezing van 759 te verdedigen. Op grond van de
gegeven argumenten meen ik dat in 759* brant heeft gestaan, een
homoniem substantief, dat verkeerd is begrepen en abusievelijk door
vier vervangen. Florentijn zou aanvankelijk worden onthoofd en niet
verbrand. Het feit dat zij van de dood is gered, maakt het hier behandelde probleem in hoge mate academisch. Maar dat mag voor academici
geen bezwaar zijn.
Lanseloet 353-360
Om dit onderdeel over homonymie te besluiten, wil ik de aandacht
vestigen op Lanseloet 353-360, waarin de dubbelzinnigheid van fonteine
een rol speelt : in 358 een benaming voor Maria, die in 355 ook
„fonteine alder suverheit" beet, in 360 een 'bran' of `beekje'. Er is in
deze passage geen fout gemaakt, er is geen homoniem verkeerd begrepen. Naar ik vermoed, heeft het woord fonteine een kopiist-bewerker tot
een interpolatie geinspireerd.
58 Misschien in een eerder stadium vers 881. Dat is hier evenwel van ondergeschikt
belang.
59 Een vergelijkbare invoeging kunnen we aannemen in Esmoreit 640-646. Ook daar
heeft de invoeging van nu segt mi tot een nieuwe vraag met bijpassend antwoord geleid :
641 en 642-645. Vgl. mijn 'Pleidooi' in spz, 17 (1976) p. 259-263.
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Gebeden kunnen gemakkelijk worden ingevoegd of uitgebreid ".
Menig kopiist zal hebben gemeend er een goed werk mee te doen 61 . Een
gebed kan wat overtollig lijken ; het komt maar zelden voor, dat het
beslist niet past. Daardoor zijn dit snort ingrepen moeilijk te bewijzen.
Over het gebed in 348-353 wil ik me hier niet uitlaten, al zij opgemerkt,
dat 347 een herhaling is van 341, terwijl God ook in 342 wordt aangeroepen. Het onvolkomen rijmpaar 352-353 treffen we, maar dan
perfect, in 341-342 aan. Van het aansluitende gebed tot Maria (354-359)
valt weinig goeds te zeggen. Het bestaat voor het overgrote deel uit
aanroepingen (354, 355, 358, 359), twee maal treffen we dies biddic u
aan (354, 358). De syntactische referentie in 354 is onduidelijk : dat
dies niet terugwijst, maar aankondigend is, blijkt pas in 356. De essentie
van het gebed (356-357) is een herhaling van 350-351. Opmerkelijk is
het gebruik van fonteine in de letterlijke betekenis vlak nadat Maria twee
maal fonteine is genoemd. Merkwaardig is tenslotte Sanderijns vage
Bede in 353 „Dat ic moet bliven dat ic si" 62 . Waarom is in de relatieve
bijzin de conjunctief gebruikt ? Het ziet ernaar uit, dat het rijm de worm
heeft verwrongen, want Sanderijn wil blijven niet wat ze ook zij, maar
wat ze is : maget reine".
Wanneer de tekenen niet bedriegen, eindigde vers 353* op reine en
sloot 360 hierop aan
60 Zoals datgebeurd is in de Karel ende Elegast. Vgl. mijn Bijdragen p. 450-453.
61 Zeker wanneer hi' een Franciscaan was. In de voorgaande studie van L. Peeters is
gewezen op de Franciscaanse invloed die uit de gebeden in Esmoreit spreekt : zie sub 3
`Cultureel-geestelijke achtergronden'. Vanaf de dertiende eeuw staat niet langer de gestrenge God in de hemel centraal. God wordt synoniem met Christus •; zijn menselijk leven,
zijn lijden en kruisdood staan op de voorgrond. En daarmee neemt ook de Mariaverering
sterk toe. „De godsvrucht tot Christus is intussen zonder de devotie tot Maria, die er als
het verlengde van is, niet volledig. De verbondenheid van Maria's moederschap met de
mensheid van den Verlosser, waarvoor de Franciskanen steeds zoveel hebbengevoeld, ligt
te zeer voor de hand dan dat de Maria-devotie in de vroomheid van de Nederlandse
Franciskanen een factor van ondergeschikte betekenis had kunnen blijven." S. Axters O.P. :
Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. Deel 2. Antwerpen 1953. p. 106).
In Esmoreit wordt Maria herhaaldelijk aangeroepen (1, 397, 814, 876), en wordt op
verscheidene plaatsen aan Christus' kruisdood gerefereerd (4-5, 382, 391-393, 786, 794795). Dat gebeurt nog vaker in Gloriant : Maria in 35, 496, 579, 597, 654, 674, 788, 835,
838, 844-850, 1018-1019, 1074 •; kruisdood in 30-31, 494, 576-584, 851, 1020-1023, 10351039, 1064. In Lanseloet wordt Maria genoemd in 2, 6, 108, 180, 354-359, 368, 612.
Slechts eenmaal vinden we een toespeling op Christus' kruisdood : 322. Reeds een vluchtige
beschouwing van de genoemde plaatsen doet vermoeden, dat we met toevoegingen te
doen hebben. Men lette alleen al op het feit, dat de verzen Esm. 1, 382, 794, Glor. 494,
654, 674, 1018, 1064, Lans. 108, 322, 612 alle het eerste vers zijn van een claus (vgl.
hierboven. 218.
62 Die we overigens herhaald zien in 411, maar dat is het laatste vers van een claus !
63 Aan maget moet bier een ruimere betekenis worden toegekend dan in 94, nl. van
djonkvrouw', Jonge vrouw' (MnlW 4, 1022). Overigens is de lezing maget slechts een
gissing. Er zou ook joncfrou reine kunnen hebben gestaan of reine zonder meer.
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353* Dat ic moet bliven maget reine
Ic sie Binder ene scone fonteine
360
Bij de invoeging van het gebed tot Maria, dat terwille van het rijm weer
op maget reine eindigde, is om herhalingen te voorkomen in 353 maget
reine in dat ic si gewijzigd ; anders zouden 353 en 354 beide op maget
reine eindigen.
In het voorgaande is vooral aandacht besteed aan drie categorieen
kopiistenfouten : verlezingen, omkeringen binnen het vers en verkeerd
begrip van homoniemen. Bij de diverse reconstructies is duidelijk geworden, dat de grootste veranderingen in de tekst niet door de fouten
worden teweeggebracht, maar door de daaropvolgende correcties. Wanneer de verbetering handig is uitgevoerd, kost het moeite de oudere lezing
te achterhalen. Maar veelal corrigeren kopiisten volgens waste patronen
en op stereotiepe wijze. Zo brengen ze een verstoord rijmschema meestal
in orde door het bijrijmen van weinigzeggende verzen ; twee weesverzen
worden aangevuld tot twee rijmparen, of wanneer de lengte van de
nieuwe zin dat nodig maakt, tot drie. Daardoor verraadt een opeenhoping
van stoplappen, herhalingen, tautologieèn, tussenzinnen, vaak een correctie. Dan is het zaak de onregelmatigheid te achterhalen die verbeterd
moest worden, en de fout die de onregelmatigheid veroorzaakte. In de
voorgaande reconstructies zijn we al enkele malen op uitbreidingen van
2 > 4 (Esm. 83-87, 800-803 en Glor. 758-761) en van 2 > 6 (Esm.
85-90) gestuit. Om te demonstreren hoe vaak deze correctiepatronen
voorkomen, volgen nog een viertal voorbeelden. Een 2 > 4 treffen we
aan in Esm. 467-470 en in Lans. 361-364 en 439-442 ; een 2 > 6 kunnen
we aannemen in Lans. 99-104.
Esmoreit 467-470
Het mag worden betwijfeld, of Esmoreit de verzen 460-477 aanvankelijk
heeft uitgesproken zoals ze in het Handschrift-Van Hulthem staan
opgetekend. De claus bevat zoveel eigenaardigheden dat reconstructie
uiterst lastig is. Aileen in de verzen 467-470 heeft een corrigerende
kopiist het ons gemakkelijk gemaakt. Vers 467 is, zeker midden in de
claus, een onmiskenbare stoplap ; en ook 470 kan worden geschrapt.
Het vers is een herhaling van 461. De vraag Benic dan een vondelinc
was aldaar op zijn plaats, maar onderbreekt in 470 Esmoreits klaagzang.
De verzen 467 en 470 lijken te zijn toegevoegd ; dat moet dan zijn
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gebeurd om de twee weesrijmen (man : ontfinc) weg te werken. En
wanneer we naar 757-758 kijken, weten we ook uit Welke lezing die
weesrijmen zijn ontstaan
468* Ic ben wel die droefste man
469* Die nie ter werelt lijf gewan

Gewan is bij het afschrijven ongemerkt door het synonieme ontfinc
vervangen, mogelijk onder invloed van 373 64 . Het verstoorde rijmschema
is door een 2 > 4 in orde gebracht.
Lanseloet 361-364
Sanderijn is `gaen dolen in vremden lande' (341). Zij komt in een bos
terecht en ziet daar „ene scone fonteine". Zij zegt bij zichzelf
361
362
363
364

Daer op willic gaen nemen rast
Ic hebbe soe langhen tijt ghevast
Dat is hebbe hongher ende dorst
Ic hebbe te drinckene soe groten lost

Dat Sanderijn bij het beekje wil gaan rusten en haar dorst lessen, is
begrijpelijk. Dat ze lange tijd gevast zou hebben, is ook wel mogelijk,
maar hoe kan het beekje haar honger stillen ? Vers 362 komt me daarom
niet relevant voor, zomin als hongher in 363. Dat Sanderijn van het
vasten ook dorst heeft gekregen, maakt het hele vers 363 verdacht, temeer
omdat zij in 364 nogmaals zegt, dat ze dorst heeft. En voor wie toch
nog aarzelt om de verzen 362-363 bijgerijmd te achten, is er het rammelende rijm dorst : lost. Natuurlijk, de auteur hoeft geen perfect werk te
hebben geleverd ; elke breister laat wel eens een steek vallen. Maar hier
is niet een steekje los, Bit is broddelwerk.
Nemen we aan, dat de verzen 361 en 364 een rijmpaar hebben gevormd, Ban is de reconstructie kinderspel. Rast is een synoniem van
rust 65 en lost is een zeldzame, voornamelijk Brabantse nevenvorm van
lust". Dat brengt ons tot de volgende lezing
361* Daer op willic gaen nemen rust
364*
Ic hebbe te drinckene soe groten lust
64 Vgl. mijn Bijdragen § 6.3.5.1. en zie hierboven de bespreking van Gloriant 759, in
welk vers brant door vier is vervangen.
65 Vgl. 114n1IF 6, 1053 s.v. raste, al is „de verhouding der verschillende vormen [...1
nietgeheel duidelijk".
66 Zie Van Loey, Mnl. Sprkk. 2, § 25 opm. 2.
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De ongewilde vervanging van rust door rast, eventueel de `vormverandering' van lust in lost" resulteerde in twee weesverzen, die door
uitbreiding zijn weggewerkt.
Op twee plaatsen komen we het rijmpaar cast • last tegen (Esm. 425-426
en Glor. 939-940), en in beide gevallen is het mogelijk eveneens rust :•
lust te lezen. In Esm. 426 is lust het object van dragen : „Ay mi ay mi
hoegroten lust Dragic al still e in herte binnen". Aan dragen kan een
substantief als minne, liefde, etc. warden toegevoegd (vgl. Mnlir 2,
379), zodat de verbinding lust dragen zeer wel denkbaar is. In Glor.
939-940 past lust naar de betekenis beter dan last, zodat reeds Hoffmann
(in Horae belgicae 6. Vratislaviae 1838) tot rust : lust emendeerde. De
verklaring van het overgeleverde last in Glor. 940 („Ay nu [of mil
haddic minen last Haddic Florentijne die scoene") heeft de successieve
editeurs heel wat moeitegekost. Men vergelijke het overzicht in de
editie van Roemans en Van Assche, p. 133.

Lanseloet 439-442
De correctie in Lanseloet 437-441 is zo doorzichtig, dat we zonder moeite
de fout herkennen die aan de 2 > 4 ten grondslag ligt
439

440
441
442

Want ghi ghenoecht mi alte wale
U scone lijf u hovesche tale
Dat ghenoecht mi al gader wel
Wi selen te gader maken spel

Opvallend is de tegenstelling tussen wale in 439 en wel in 441, te meer
omdat de verzen identiek zijn. Die herhaling van 439 in 441 wekt
overigens op zichzelf al wantrouwen. In Lanseloet is wel de gebruikelijke
vorm (22 X) tegenover wael of wale (5 X). Men zou zich voor kunnen
stellen, dat de auteur de voor hem ongewone vorm wale heeft gebruikt
terwille van het rijm. Hij kon zich daarbij op Maerlant beroepen
(Franc. 131-135) : „Men moet om de rime souken Misselike tonghe in
bouken : Duuts, Dietsch, Brabants, Vlaemsch, Zeeus, Walsch, Latijn,
Griex ende Hebreeus". Maar zou voor het onbetekenende vers 440 een
regel zijn verdubbeld (439 naast 441) en wel tot wale vervormd zijn ?
Alles wijst op een omgekeerde ontwikkeling : 440 is toegevoegd om 439
te completeren en 441 is herhaald om 442 van een rijmpartner te
voorzien. Aanvankelijk vormden 439-442 het rijmpaar
67
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Zie mijn

Bijdragen resp. § 6.3.5.1. en 6.3.2.

439* Want ghi ghenoecht mi alte wel
442
Wi selen te gader maken spel

Een ongewilde vormverandering 68 van wel tot wale had twee weesrijmen
tot gevolg, vandaar de 2 > 4. Het is steeds weer verbazingwekkend te
bemerken, dat een kopiist hele verzen ter correctie heeft bijgerijmd,
terwij1 hij de voorgaande lezing zonder moeite had kunnen herstellen,
hier door wale in wel te wijzigen. En hij gebruikt dit wel nota bene in
het identieke vers 441 dat hij toevoegt ". Mogelijk echter heeft hij het
onregelmatige rijm pas opgemerkt, toen vers 439 al was gekopieerd.
Lanseloet 99-104
Het spel van Lanseloet begint met een dialoog waarin Lanseloet Sanderijn
op allerlei wijzen tracht te overreden, dat `si met hem wout spelen gaen
Hier neder in dit groene dal Daer die voghelkine maken gescal Ende die
bloemen staen int groen' (118-121). Hij probeert haar zelfs am te kopen
met een yuweel (92), wat geen tactische manoeuvre is ". Sanderijn laat
zich niet verleiden en wijst het voorstel, zoals we mochten verwachten,
resoluut van de hand
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Al woudi migheven te lone
Dusant merct vangoude roet
Ho he baroen edel ghenoet
Nochtan woudic behouden emmermeer
Lanseloet ho he geboren heer
Mijn suverheit al en benic niet rike van haven
Nochgheboren van groten ma hen
Nochtan meinic mi soe te houden
Dat is niet en sal werdengescouden
Her lanseloet enich mans vriendinne

Het behoeft geen betoog, dat vers 101 te Lang is. Mijn suverheit is het
object van behouden, maar wordt daarvan gescheiden door vers 100,
68 Bijdragen § 6.3.2.
69 Vergelijkbare correcties treffen we aan in Esmoreit 117-120 en Karel ende Elegast
198-203. Zie mijn Pleidooi' in SpL 17 (1976) p. 243-245 en nowt 14 aldaar.
70 Sanderijn zou zichzelf declasseren, wanneer ze haar verzet terwille van geld opgaf.
„If any woman is so possessed with a feeling of avariceherself
as to give
to a lover
lf l for
the sake ofpay, let no one consider her a lover, but rather a counterfeiter of love, who
ought to join those shameful women in the brothel". Aldus Andreas Capellanus (in de
vertaling van J. J. Parry : The art of courtly love. New York 1970 3, p. 144). In 'The
Rules of Love' wordt dit sub 10 nog eens bondig geformuleerd (p. 185) : „Love is
always a stranger in the home of avarice".
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een na 94 (edel here) en 98 overbodige aanspreking. Ook het rijm
haven : maghen is onzuiver ". Vers 103 tenslotte is een gevarieerde
kreupel
zijn, heeft ook de kopiist of
en
herhaling van 99. Dat deeve
zetter gemeend die verantwoordelijk is voor ereedactie van de arc etypus der drukken.
Er zijn enkele incunabelen en postincunabelen, alsook drukken uit de
17de en 18de eeuw bekend, die alle tot een bron zijn te herleiden,
r mee de reactie
H(ulthem) niet lineair verwant is. Er moet dus
d
waa
een tweetakkig stemma worden aangenomen, waarin H staat tegenover
de archetypus van de drukken 72 . Dat houdt in, dat bij verschil van
lezing tussen de drukken enerzijds en H anderzijds niet zonder meer
valt uit te maken, Welke variant jonger is. Wanneer een onregelmatigheid
slechts in H voorkomt, hebben de drukken ofwel de oorspronkelijke lezing
bewaard, ofwel de onregelmatigheid weggewerkt. Meestal zal het laatste
het geval zijn, want in het algemeen heeft H „den zuiversten tekst en
staat het dichtst bij het oorspronkelijke- (Leendertz, p. xxvi). Maar am
er zeker van te zijn moet voor elk geval opnieuw warden verklaard, hoe
de onregelmatigheid_ in H is ontstaan en hoe die in de archetypus van
de drukken is verbeterd.
d

In incunabel G(ouda) v. 65-67 treffen we de navolgende lezing aan ;
ik citeer naar de editie-Hoffmann " ; de overige drukken vertonen ten
opzichte van G geen noemenswaardige varianten.
71 „Rijmen v : g, type levene: te jegene komen sporadisch voor" (Van Loey, Mnl.
2, § 109, opm. 1. Zie ook Aant.). Van Helten (Mnl. Sprkk. p. 154-155) geeft een
aantal voorbeelden van rijmen met v-g en f-ch, die „de verwantschap tusschen v en gh, f
en ch (ook als verscherping van gh)" bewijzen. Dat neemt niet we dat de rijmen niet
geheel zuiver zijn. Het is niet onmogelijk, dat auteurs van dit soort rijmen hebben gebruik
gemaakt, maar aangezien ze slechts sporadisch voorkomen, liken ze toch bij gebrek aan
beter gebezigd te zijn. In verscheidene gevallen hebben we met corrupties te doen (vgl.
Franck, Alex. p. LXIV). Zo is ook het rijmpaar vloech : loo in Karel ende Elegast
r. 404-405 aan een fout te wijten. „Maar hoe is die fout dan ontstaan ?" werpt F. Lulofs
retorisch teen (in : 'De filoloog als archeoloog'. In : Ntg 68 (1975) p. 469). Het
antwoord op die vraag had ik al eerder gegeven in spz, 13 (1970-1971) p. 87 en 108.
Het'Register van besproken plaatsen' had de recensent van mijn Bijdragen naar de
herhaalde verklaring op p. 220 moeten brengen (op p. 26, waar over de tekstkritiek van
Jonckbloet werd gesproken, was die verklaring niet op zijn plaats) : vloech heeft in 404
cloof verdrongen onder invloed van reel 433, waar vloech (rijmend op hooch) eveneens
op in twee stucken v olt.
72 De drukken worden beschreven in Leendertz, Mnl. dram.poezie p. XI-XXI en in
de editie van Roemans en Van Assche
p. 53-59. Van de druk uit Utrecht van 1684. tot
,
nog toe alleen uit een veilingcatalogus bekend, is een exemplaar ontdekt in de Bibliotheque
Nationale te Parijs door R. J. RESOORT en H. PLEI J (Nieuwe bronnen en gegevens voor
de literatuurgeschiedenis van de zestiende eeuw uit Parise bibliotheken'. In : Spektator 5
(1975-1976) p. 637-659 • zie p. 649). „De verhouding der teksten van den Lanseloet"
wordt beschreven door Leendertz. XXI-XXVII) •; stemma op p. XXVII.
73 In : Horae Belgicae 5. Vratislaviae 1837.
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65 ( = H 99)
nochtans so woudic houden mijn eer.
66 ( = H 100) Lantsloot hoochgheboren heer,
67 ( = H 101) al en ben ic niet rijc van haven,

Het is duidelijk, hoe de correctie is uitgevoerd. Min suverheit, dat vers
101 te lang maakt, is het object van behouden in 99. De stoplap emmermeer in 99 kon worden geschrapt en is vervangen door het op 100
rijmende eer, in de context synoniem met suverheit. We moeten overwegen, of de lezing van G oorspronkelijk zou kunnen zijn. De lezing
van H is dan evenwel moeilijk te verklaren. Bovendien vertoont ook G
nog de overige gebreken die boven zijn genoemd : het rijm haven:
maghen, de overbodige regel 66 (H 100), en de herhaling van 65 (H 99)
in 69 (H 103). Het ziet ernaar uit, dat de meest opvallende onregelmatigheid zoals we die in H aantreffen, in de drukken is gecorrigeerd,
zodat de lezing van H ouder moet zijn. Redelijke zekerheid verschaft
ons de reconstructie van de voorgaande lezing, waaruit de redactie van
H via fout en correctie kan worden verklaard. De verzen 99-105 zijn,
naar ik meen, te herleiden tot de volgende verzen
99*
104
105

Nochtan woudic mijn suverheit behouden
Dat ic niet en sal werden gescouden
Her lanseloet enich mans vriendinne

Door een omkering binnen 99*, een inmiddels welbekend type 'clicteerfout', ontstonden twee weesverzen
99'
104

Nochtan woudic behouden mijn suverheit
Dat ic niet en sal werden gescouden

De correctie is uitgevoerd op een wijze die we in de `abele' spelen vaker
tegenkomen " : een deel van het vers, hier mijn suverheit, wordt naar
de volgende regel verschoven, waardoor een enjambement ontstaat. Vers
99 is met een stoplap (emmermeer) aangevuld en door middel van de
aanspreking in 100 tot een rijmpaar uitgebreid. Om mijn suverheit tot
een vers te verlengen is een nieuwe zin geformeerd ; daarvoor is gebruik
gemaakt van bekende informatie ; men vergelijke de verzen 12-13, 27,
75-76 en vooral 171-172, die voor de toevoeging model kunnen hebben
gestaan, voorts 211 en 219. Voor het nieuwe rijmpaar 101-102 heeft de
kopiist met een assonerend rijm genoegen genomen. Tenslotte moest
nog het weevers 104 worden aangevuld. De betekenis van deze versregel, die een finale of consecutieve zin bevat, dwong de kopiist tot een
74 Zie hierboven noot 40.
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(gevarieerde) herhaling van 99, welk vers ook oorspronkelijk aan 104
voorafging. Zo kwam de uitbreiding van 2 tot 6 verzen er als volgt uit
te zien
99
100
101
102
103
104

Nochtan woudic behouden <emmermeer>
<Lanseloet ho he geboren heer>
Mijn suverheit <al en benic niet rike van haven>
<Nochgheboren van groten ma hen
<Nochtan meinic mi soe te houden>
Dat is niet en sal werden gescouden

Door de voorzichtigheid waarmee afschrijvers onregelmatigheden in
hun legger wegwerken, hebben correcties maar zelden invloed op de
loop van het verhaal. Het zijn vooral de fouten die veranderingen bewerken, de correcties maken deze fouten alleen maar moeilijk te herkennen. Kopiisten zijn er duidelijk op uit door hun correcties geen nieuwe
complicaties te veroorzaken. Ze schrappen maar zelden tekstgedeelten ;
zij zijn ook zuinig met vervangingen van tekst. Meestal voegen zij ter
correctie verzen toe, en dat zijn dan haast altijd niets- of weinigzeggende
mededelingen, pleonastische of tautologische uitbreidingen, tussenzinnen,
stoplappen, gevarieerde of zelfs letterlijke herhalingen, versierende of
in de situatie geimpliceerde details. Maar niet altijd kunnen kopiisten
volstaan met kleine wijzigingen en simpele toevoegingen. Wanneer hun
voorbeeld door fouten of door materièle defecten (men denke aan ontbrekende of verdwaalde bladen "), naar de inhoud ernstig is gehavend,
vereist een correctie vaak grote inventiviteit. Zo is in Lanseloet een fout
gemaakt die de logische volgorde der gebeurtenissen in het verhaal
verstoorde. Dat heeft tot een boeiende correctie aanleiding gegeven, die
ingrijpender en uitgebreider is geworden dan strikt genomen noodzakelijk was. De kopiist-bewerker laat zelfs een nieuw personage in het
spel optreden : des ridders warande huedere.
Des ridders warande huedere (Lanseloet 580-711)
Het optreden van de boswachter in vers 580 is in verschillende opzichten
verrassend. De handeling in Lanseloet speelt zich, net als in Esmoreit
en Gloriant, of op twee plaatsen : in en om het kasteel waar Lanseloet
75 Een bekend voorbeeld is `Het wanblad van Theophilus' (artikel van G. STUIVELING
in Ntg 55 (1962) p. 65-74 •; herdrukt in Vakwerk. Zwolle 1967, p. 44-59). Vgl. verder de
artikelen van M. DE VRIES en van mijzelf, resp. in : Med. Ned. Ak. Lett. 6 (1862) p.
80 - 100 (herdrukt in Verspreide taalkundige opstellen. 's-Gravenhage etc. 1894, p. 77-93) en
in : Ts 85(1969) p. 81-104.
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verblijft (plaats I) en in de warande waarin Sanderijn de ridder ontmoet
(plaats II) ". G. Stuiveling heeft in zijn structuuranalyse van het spel "
gewezen op de functie die de monologen van Sanderijn (322-365) en
van Reinout (612-643) vervullen. Beide personages verplaatsen zich al
sprekend van I naar II. De monologen overbruggen de afstand in ruimte
en tijd tussen de voorgaande en de volgende handeling. Deze twee
monologen zouden, aldus Stuiveling, tezamen met de begin- en slotmonoloog zorgen voor een mooie, evenwichtige driedeling van het stuk
(v. 54-321, 366-611 en 644-893). En elk deel heeft weer drie onderdelen.
Zo zou deel II uiteenvallen in (a) de monoloog van de ridder en de
dialoog van de ridder en Sanderijn (366-517), (b) de monoloog van
Lanseloet en de dialoog van Lanseloet en Reinout (518-579), (c) de
monoloog van de warandehuedere (580-611). Ik sta wat sceptisch tegenover dit snort analyses die zonder enige reserve uitgaan van een jong
en corrupt afschrift en aan de tekstontwikkeling Been aandacht schenken. Buiten beschouwing blijven ook eigenaardigheden die met de aangenomen ideale compositie in strijd lijken te zijn. Zo heeft niemand
erop gewezen, dat de monoloog van 'des ridders warandehuedere' een
structurele onregelmatigheid betekent.
De handeling verplaatst zich drie maal van I naar II of omgekeerd,
doordat een van de personages al sprekend op weg gaat. Behalve in de
twee genoemde monologen gebeurt dat ook in 818-839, waarin Reinout
teruggaat van II naar I. Eenmaal verspringt de handeling (van II naar I)
zonder verbindende monoloog : na vers 517. Hierdoor ontstaat een
duidelijke scheiding die zou kunnen pleiten voor een tweedeling, waarbij
in 518 een nieuwe episode begint : Lanseloets berouw en ondergang.
Wat daarvan zij, het was niet te vermijden dat de camera - om een
anachronistisch beeld te gebruiken - weer op Lanseloet werd gericht ;
en daar niemand zich op dat moment van II naar I verplaatste, moest de
overgang wel abrupt zijn. Eenzelfde plotselinge beeldwisseling treffen
we aan, maar dan zonder enige noodzaak, voor en na de monoloog van
de warandehuedere (580-611). Lanseloet en Reinout zijn tot en met
vers 579 met elkaar in gesprek op plaats I ; in 612 gaat Reinout vanuit
,
via rawande ?
76 Zou daarom rawast (847) niet tot warande moeten warden herleid
Een verwisseling van letters komt vaker voor, vooral bij namen. Vgl. b.v. vlascheit <
valscheit (Lanc. II, 20474) • vaserijn (Brand. 1267), in de Duitse versies narrasin, narrasim,
nazareth. Van de datief rawande is rawant (raweit) de nominatief ; een al dan niet bewuste
wijziging in rawast (vgl. damast) is zeer wel denkbaar. Wanneer rawast uit warande is
ontstaan, moet ook de omgeving van vers 847 zijn aangepast.
77 'De structuur van de abele spelen'. In : Vakwerk. Zwolle 1967. § 3 : Lanseloet.
p. 34-43.
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I op weg naar II, alwaar hij in 630 arriveert. Daartussendoor flitst de
camera naar plaats II en terug, en waarom ? Om een volkomen onbekende boswachter in beeld te brengen, die alleen maar dingen te vertellen
heeft, die het publiek al weet. In structureel opzicht is de monoloog van
de warandehuedere dan ook een vreemd element in het spel. Deze losse
claus die plotseling op plaats II wordt uitgesproken, verstoort de continuiteit van de handeling op plaats I.
Het optreden van de boswachter veroorzaakt nog een andere moeilijkheid. Hij raakt in gesprek met Reinout (640 vlgg.) en brengt deze met
Sanderijn in contact. Dan ontstaat de binnen het spel uitzonderlijke
situatie, dat er niet twee, doch drie personages op het toneel zijn (vgl.
707). Terwijl het hele spel door twee acteurs, in wisselende rollen,
gespeeld kan worden, is bij de ontmoeting van Sanderijn en Reinout
een derde persoon aanwezig : de boswachter. N. C. H. Wijngaards, die
in verschillende publikaties op de dialoogvorm van de Lanseloet heeft
gewezen, ziet deze onregelmatigheid als het gevolg van een ingreep in
de tekst. Hij vermoedt, dat de verzen 706-712 later zijn ingevoegd ".
Dat de tekst gewijzigd is, lijkt me zeer waarschijnlijk. Behalve de
genoemde onregelmatigheden zijn het echter vooral de inhoud en de
worm van de monoloog in 580-611, die mij ervan hebben overtuigd, dat
we met een ernstige en gecompliceerde corruptie te doen hebben.
In de voorgaande passage 360-517 heeft het publiek gezien, hoe
Sanderijn bij 'die fonteine' een Jager ontmoet, die in het spel met „die
ridder" wordt aangeduid. Hij wordt op slag verliefd en vraagt Naar
zelfs ten huwelijk. De warandehuedere, die alleen maar van horen zeggen weet, wat er in het bas is voorgevallen, vertelt in 580 vlgg. het hele
verhaal aan ... het publiek, dat zelf van het gebeurde getuige was. De
monoloog is overbodig en verhindert de voortgang van het verhaal. De
gehele claus zou zonder enige complicatie kunnen worden weggelaten.
Weliswaar blijkt nu, dat de boswachter op de hoogte is van wat er is
voorgevallen, zodat hij later Reinout informatie kan verstrekken. Maar
had dat ook niet uit zijn verhaal in 650 vlgg. kunnen blijken ?
Wanneer we de woorden van de boswachter wat nauwkeuriger bezien,
is er ook op de inhoud en de formulering wel het een en ander aan te
merken. De clauskop 'des ridders warande huedere' vertelt alleen de
?8 Toen het stuk door meer dan twee spelers werd opgevoerd. Vgl. 'De oars ran der
abele spelen en sottemieèn'. In : Hand. Znl. Mij. 22 (1968) p. 411-423 • hier 413-414.
Zie voor de overige publikaties van Wijngaards de bibliografie in de editie van Roemans
en Van Assche, studies nr. 23, 24, 27 en 29.
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lezer wie het nieuwe personage is. Het publiek wordt zonder aankondiging met hem geconfronteerd en het is noodzakelijk, dat de boswachter
zich eerst bekend maakt (583-587). Hij onderbreekt daarvoor echter
de mededeling waarmee zijn claus begint : `ik heb jaren rondgelopen
(581-582) zonder dat ik ooit een vrouw zag' (589) ; de boswachter
krijgt er niet genoeg van zijn functie te omschrijven. Vijf verzen worden
met een steeds herhaald ende aan elkaar geregen (583-587) ; de syntactische bouw van die zinnen is echter niet steeds gelijk, zodat de
passage ondoorzichtig is. Ondanks alle omhaal van woorden laat de
boswachter na te vertellen, dat hij in dienst is van de reeds bekende
ridder. Tegenover dit tekort staat een teveel : de verzen wemelen van
de herhalingen : 590 < 580, 584 < 583, 586 < 582, 587 < 581,
591 < 589, 602 < 580 en 590.
Merkwaardig is het, dat de boswachter, beschrijvend hoe zijn heer
daags tevoren tijdens de jacht zijn braid ontmoette, deze gebeurtenis op
zichzelf betrekt. Hij lardeert zijn verhaal met opmerkingen die de
indruk wekken, dat hij Sanderijn zelf heeft ontmoet : „Ic wane mijn
oghen noit en saghen Scoender wijf" (594-595), „Al waer si ene
keyserinne Soe en mochse niet noyaelder sijn" (598-599). Daarop volgt
overigens volkomen onnodig : „Gheheten es si sanderijn" (600), wat
we al Binds vers 25 weten. Dat de ridder in het bos een schone jonkvrouw
heeft ontmoet, is zo exceptioneel, dat de boswachter niet serieus kan
klagen, dat hem dat nooit is overkomen. Zijn klaagzang (vgl. 580, 590,
602-603) krijgt daardoor iets kluchtigs, en ik vraag me af of dat in dit
liefdesdrama wel de bedoeling is geweest. Ook de manier waarop de
boswachter zijn geluk een handje wil helpen, doet komisch aan. Hij wil
achter wat bosjes gaan zitten wachten, totdat er weer een schoonheid
passeert. Maar hij heeft zich niet goed verborgen, want als Reinout ter
plekke aankomt, ziet hij de boswachter al van verre staan (631). In 654
blijkt dan, dat er inmiddels bijna een jaar is verstreken. De boswachter
is dus niet bij de Ionteine' gebleven, hij moet er zijn teruggekeerd.
Waar was dan die hele verstopperij voor nodig ?
Hoewel we tussen de eerste en de tweede claus van de boswachter
een tijdsverschil van 1Di na een jaer' moeten aannemen, vertonen de
bewoordingen waarin hij Reinout op de hoogte brengt, letterlijke overeenkomsten met zijn monoloog. Om de vergelijking te vergemakkelijken
drukken we beide passages naast elkaar af. De gemeenschappelijke
elementen zijn gecursiveerd.
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580 Met rechte mach ic mi beclaghen
581 Dat ic alsoe menich jaer
582 Hebbe ghewandelt bier ende daer
583 Ende mijns heren bosch huedere gheweest
584 Ende ghehoet sijn fare est
585 Ende dese fonteine in dese boschalie
586 Ende dicke ghegaen op dese rivalie
587 Ende meneghen dach e nd menech ure
588 Maer noit en viel mi die avonture
589 Dat ic hier noit wig ghesach
590 Dies ic mi met rechte beclaghen mach
591 Noch noit en quam in mijn ghemoet
592 Maer ghisteren doen mijn here op stoet
593 Ende sonde te woude varen jaghen
594 Ic wane mijn oghen noit en saghen
595 Scoender wig dan hi hier vant
596 Hi namse vriendelijc metter hant
597 Ende brachse te hove met bliden sinne
598 Al waer si ene keyserinne
599 Soe en mochte niet noyaelder sijn
600 Gheheten es si sanderijn
601 Ende heefter af ghemaect sijn vrouwe

650 Vrient hi selt mi verstaen
651 lc hebbe bier ghewandelt menegen dad
652 Dat ic hier noit wijf en Bach
65 Jonc noch out dats emmer waer
654 Maer dies es bi na een jaer
655 Dat mrIn here die ridder goet
656 Op enen morghen stont op stoet
657 Ende voer jaghen op dese fonteine
658 Daer vant hi van herten reine
659 Ene joncfrou verborghen staen
660 Hi brachse met bliden moede ghevaen
661 Ende riep hi hadde welghejaecht
662 Want hibrachte ghevaen een maecht
663 Die scone was end wel gheboren
664 Vrient daer moetic meer af horen
665 Ic bits u hoe was si gheheten
666 Vrient die waerheit seldi weten
667 Si es gheheten sanderijn
668 Si en mochte niet no welder sUn
669 Noch bat ghemaect van haren live
670 Si en ghelijct ghenen wive
671 Die hier inden lande gheseten si
672 Want si es scone ende goet daer bi
673 Hi heefter af ghemaect sijn vrouwe

De overeenkomsten zijn te talrijk en te gedetailleerd om toevallig te
zijn. We hebben met herhalingen te doen. De hele passage 580 vlgg.
vormt een vreemd element binnen de tekst, en bevat allerlei merkwaardige details. Daarom zal 581-601 een herhaling zijn van 651-673 en niet
andersom. Voorzover ik zie, kan deze anticiperende verdubbeling van
een passage slechts op een manier worden verklaard : er moet een
continueringsfout zijn gemaakt ". De verzen 651 vlgg. zijn te vroeg
afgeschreven.
Nu is het gewone gevolg van een dergelijke fout het ontbreken van
een passage. Noemen we de tekst tot en met vers 579 A", het oorspronkelijke tekstgedeelte tussen 579 en 650 B, de passage 650-673 C
en de rest D, dan zou de volgorde ACD van deze continueringsfout het
gevolg zijn. Wanneer de kopiist of corrector de fout bemerkt, kan het
overgesiagen gedeelte verderop in de tekst nog worden ingevoegd
ACBD ; verwijstekens geven dan de juiste volgorde aan. Worden deze
79 Vgl. mijn Bijdragen § 4.2.
80 Ik laat hier eventuele latere veranderingen buiten beschouwing.
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verwijstekens bij een volgend afschrift over het hoofd gezien, dan is de
volgorde ACBD definitief 81 . Een verdubbeling van de te vroeg gekopieerde passage (C) kan alleen optreden, wanneer de kopiist zich bij
de correctie vergist. Hij heeft na A passage C afgeschreven, bemerkt zijn
fout en gaat in zijn legger terug om alsnog B te kopieren, en schrijft dan
zonder onderbreking verder. Daardoor wordt C tweemaal afgeschreven
ACBCD.
Wat is er dus in de Lanseloet gebeurd ? Na de dialoog tussen Lanseloet en Reinout die met 579 eindigt, is niet de aansluitende monoloog
van Reinout (612 vlgg.) gekopieerd, maar – door Welke oorzaak ook
bet antwoord van de boswachter dat in 650 begint. Nadat vers 673 (als
601) was afgeschreven, heeft de scriptor zijn fout bemerkt, is teruggegaan in zijn legger en is opnieuw begonnen bij de overgeslagen
monoloog van Reinout (612 vlgg.). Waardoor de sprong (van 579 naar
650) is gemaakt, heb ik niet kunnen achterhalen. Meestal is een `saut
du meme au meme' de oorzaak van een continueringsfout 82 . Er zijn
natuurlijk ook andere oorzaken denkbaar. De kopiist kan per abuis een
verkeerde kolom hebben afgeschreven of een blad te vroeg hebben
omgeslagen, of iets van dien aard.
Gaan we ervan uit, dat de passages 580-601 en 650-673 in oorsprong
twee afschriften zijn van een en dezelfde passus, dan moeten we
proberen het gemeenschappelijke voorbeeld te reconstrueren en een
verklaring zoeken voor de onderlinge verschillen. In beide passages is
de warandehuedere aan het woord, maar ik vraag me af, of dat altijd
zo geweest is. De boswachter geeft informatie uit de tweede hand, want
hij heeft Sanderijn niet zelf gevonden. Toch wekken sommige verzen
(met name 594-595, 598-599, 658, 668-672) de indruk, dat hij uit
eigen ervaring spreekt. De mededeling begint ook in de eerste persoon
`ik heb jaren rondgelopen en nooit een vrouw ontmoet'. Daardoor is de
tegenstelling tot wat volgt (maar gisteren/vorig jaar vond mijn heer
een jonkvrouw') ook wat vaag. Er zijn immers twee opponerende elementen : `ik' tegenover `mijn heer' en jarenlang niet' tegenover `plotseling wer. Daarom zou een voortzetting van de eerste persoon (maar
gistereni/vorig jaar vond ik ...') beter zijn, hetgeen zou betekenen, dat
de ridder aan het woord is. Nu is dat, als men erover nadenkt, zo gek
nog niet : de hoofse woorden in 594-599 en 668-672 passen beter in
81 Er zijn voorbeelden te over. Men vergelijke b.v. de `Drie kopiistenfouten in de
die ik heb besproken in Ntg 66 (1973) p. 284-289.
82 De tekst is later zozeer aangepast, dat eventuele overeenkomsten tussen 579 (en
Dmgeving) en 649 (en omgeving) verdwenen zijn.
Renout van Montalbaen'
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de mond van een ridder ; niet een willekeurige boswachter brengt nu
Reinout met Sanderijn in contact, maar de heer die haar gastvrijheid heeft
geboden.
Goan we ervan uit, dat die ridder in des ridders warande huedere
gewijzigd is, dan worden allerlei eigenaardigheden in de tekst verklaarbaar. Het is immers wonderlijk, dat een boswachter zou kunnen uitmaken wie al dan niet tot de vrouw van zijn heer mag worden toegelaten. Het is ook merkwaardig, dat Sanderijn met Reinout zou spreken,
terwij1 de ridder achter de schermen blijft. Na vers 517 komt hij in het
spel zelfs niet meer voor. Het is onnodig am een nieuw personage te
laten optreden uitsluitend om Reinout op te vangen. De ridder kan hem
wel zo goed te woord staan, en hij is in de positie om Sanderijn te
ontbieden. Ik twijfel er dan ook niet aan, dat de Claus waarop 580-601
en 650-673 teruggaan, door de ridder is uitgesproken. Dit is des te
gemakkelijker te aanvaarden, wanneer men inziet hoe na de verdubbeling
der passage die ridder wel door een nieuwe persoon moest worden
vervangen. Ik zal dat toelichten.
Aan Reinout wordt in 650-673 precies verteld hoe de ridder Sanderijn
heeft ontmoet, en haar onderdak heeft geboden. Het publiek is daarvan
wel op de hoogte, maar Reinout niet, zodat de mededeling zin heeft.
Doordat de passage werd verplaatst (> 580-601), deed de ridder zijn
hele verhaal op een moment dat Reinout nog niet aanwezig was. Het
antwoord werd tot een monoloog, en daar het publiek alles al moist, had
die monoloog Been enkele functie. Om de alleenspraak toch nog enige
zin te geven, is een nieuw personage gecreèerd : die ridder is vervangen
door een figuur die men in het bos mag verwachten : des ridders warande
huedere. Het publiek wordt nu wel iets nieuws verteld, want uit het
voorgaande is niet gebleken, dat de boswachter van alles op de hoogte
was. Bovendien wordt de tekst zodanig gewijzigd en aangevuld, dat er
een nieuwe scene ontstaat. De verandering van spreker heeft ook consequenties voor de passage 650-673. Nu de boswachter zich eenmaal bij
de Beek ophoudt, moet hij Reinout te woord staan. Ook hier dus is de
ridder het woord ontnomen. En er waren nog meer aanpassingen nodig.
Omdat de boswachter te vroeg op het toned. (plaats II) verschijnt,
moet de onderbroken handeling op plaats I nog worden voortgezet. De
boswachter moet dus even op non-actief worden gesteld, totdat Reinout
in II is gearriveerd. Daarom moet hij zich „berghen achter dese hage
Ende verbeiden der avonture" (610-611). In `werkelijkheid' wacht de
warandehuedere niet op een jonkvrouw, maar op Reinout. Tezamen met
de verzen 610-611 zijn, naar ik aanneem, de regels 602-609 bijgerijmd.
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Zij moeten dienen om de lose scene van de klagerige boswachter af
te ronden.
Nadat de ridder Reinout had verteld, dat hij van Sanderijn `sijn
vrouwe heeft ghemaect', vraagt Lanseloets bode haar te mogen spreken
(686-687). De ridder kon Sanderijn zonder plichtplegingen gaan halen
(707), maar het is niet vanzelfsprekend, dat een boswachter zoveel invloed heeft. Daarom wordt expliciet uitgelegd, dat hij „van alden
knechten thoeft" is (692) – op zichzelf al opmerkelijk voor iemand die
zijn werk buiten het kasteel heeft – en dat Sanderijn met hem bepaalde
afspraken heeft gemaakt (688-691). Desalniettemin is er nog wel wat
smeergeld nodig om de boswachter ertoe te bewegen Reinout aan te
kondigen. De hele boertige passage over het drinkgeld valt binnen het
hoofse spel uit de town. Naar ik meen, kunnen we de verzen 688-705
als ingevoegd beschouwen 83 , inclusief uut deenmerke (704), waarover
hierboven (p. 197) is gesproken.
De verdubbeling van des ridders antwoord heeft tot de invoeging van
een nieuw personage geleid : des ridders warandehuedere. Deze persoonsverwisseling maakte nieuwe aanpassingen nodig, de toevoegingen
van v. 602-611 en 688-705, maar ook veranderingen binnen de verdubbelde passage. We zullen nu een poging doen om de oorspronkelijke
lezing, althans bij benadering, vast te stellen, en trachten de twee overgeleverde passages daaruit te verklaren. Houvast voor de reconstructie
bieden de gemeenschappelijke elementen, die in de hierboven afgedrukte
tekstgedeelten (p. 234) gecursiveerd zijn. Na lang wikken en wegen
ben ik tot onderstaande lezing gekomen, die naar ik vertrouw, de
oorspronkelijke redactie benadert. We moeten evenwel met kleine
varianten rekening houden.
1*

Ic hebbe hier gewandelt menegen dach

2*
3*

Dat ic hier noit wijf gesach
Maer gisteren doe ic was opgestaen
Ende woude Hagen gaen
Daer want ic op dese fonteine
Ene joncfrou van herten refine
Ic brachtse te hove met bliden sinne
Al waer si ene keyserinne
Si en mochte niet noyaelder sijn
Geheten es si sanderijn
Ic hebber af gemaect mijn vrouwe

4*

5*
6*
7*
8*
9*
10*
11*

83 Wanneer we de verzen schrappen, moeten uiteraard ook nog de oude aansluitingen
worden hersteld.
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Op verscheidene plaatsen heb ik tussen tegengestelde lezingen moeten
kiezen ; op enkele punten ook ben ik van de gemeenschappelijke redactie
afgeweken. Ik zal daarom toelichten hoe de gereconstrueerde lezing is
ontstaan.
Ten aanzien van de verzen 1* en 2* kunnen we vrij zeker zijn, daar
ze in beide redacties zijn bewaard. Hetzelfde geldt voor de lezing van
vers 9*, 10* en 11* ". De comparatief noyaelder, die we zowel in 668
als in 599 aantreffen, pleit m.i. voor de lezing van 598, die ik als vers 8*
heb opgenomen. Daar in de tweede passage de volgorde moest worden
gewijzigd, kon vers 8* aldaar niet gehandhaafd blijven. Het heeft de
kopiist een uitbreiding met 4 verzen gekost (669-672) om de vergelijking
die in de comparatief besloten ligt, uit te werken. Nemen we 598 over,
dan moet ook 597 daaraan zijn voorafgegaan. We vinden dit vers in 660
terug (sinne is buiten het rijm door het synonieme moede vervangen).
Op het rijmwoord ghevaen in 660 valt geen staat te maken. Het vindt
geen steun in zijn rijmpartner, want verborghen staen (dat in 595 niet
voorkomt) is onwaar en dus apocrief : Sanderijn had zich immers niet
verstopt (vgl. 360-365). Ghevaen zal terwille van het rijm zijn toegevoegd ; en om het vers niet te Lang te maken is te hove weggelaten,
hoewel deze plaatsbepaling bij bracht node kan worden gemist. Sanderijn
is niet werkelijk gevangen ; ghevaen is overdrachtelijk gebruikt. De
metafoor wordt uitgewerkt in de verzen 661-662, die in de eerste passage
niet voorkomen. Ze zullen zijn toegevoegd en pleiten daarom tegen de
oorspronkelijkheid van ghevaen.
De reconstructie der regels 3-6 is minder eenvoudig. Om te beginner
is er de tegenstelling tussen ghisteren (592) en dies es leden bi na een
jaer (654). De antithese in de voorgaande verzen 1* en 2* komt, dunkt
me, alleen tot zijn recht, wanneer de ontmoeting met Sanderijn kort
geleden heeft plaatsgevonden. Om dit met een eigentijds voorbeeld te
verduidelijken : de samenhang tussen de gecoOrdineerde zinnen in (A)
is heel wat groter dan in (B)
(A)
(B)

Jarenlang reed ik schadevrij, maar gisteren botste ik tegen een
verkeerszuil
Jarenlang reed ik schadevrij, maar het is bijna een jaar geleden,
dat ik tegen een verkeerszuil botste.

84 Of Sanderijn in het oorspronkelijke verhaal werkelijk met de ridder trouwde, waag
omt
ik te betwijfelen. Op grand van het feit evenwel , dat het vers in beide passages voork,
is het waarschijnlijk dat het ook in de redactie voorkwam waarvan een passus tweemaal
werdgekopieerd.
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Tegen 654 pleit ook het feit, dat het rijmende vers 653 een onmiskenbare
stoplap is. Het ontbreekt na 589 en kan zonder bezwaar worden gemist.
De lezing jaer vindt daardoor geen steun. Tegen ghisteren lijkt het feit
te pleiten, dat Sanderijn en de ridder inmiddels al getrouwd zouden zijn
(vers 11*). Men kan echter ook zeggen, dat ghisteren tegen de oorspronkelijkheid van vers 11* pleit ".
In beide passages staat op stoet (592 en 656). Toch is was opgestaen
gereconstrueerd. Op 592 rijmt het overbodige vers 591, waarin trouwens
een subject ontbreekt. Op 656 rijmt die ridder goet 86 (655), een bijstelling bij mijn here, welk subject na de persoonsverwisseling het pronomen
ic moest vervangen. Stoet vindt dus in de context geen steun. Strikt genomen vond de ridder Sanderijn niet, toen hij opstond, maar nadat hij
was opgestaan. Daarom lees ik vers 3* als volgt : `Maer gisteren doe ic
was opgestaen'. Door de vervanging van ic door mijn here werd het vers
te lang. Daarom is was opgestaen door op stoet vervangen, wat de
toevoeging van 591 nodig maakte. Ook in 656 is in de plaats van de
voltooide tijd het imperfectum gebruikt, maar om een andere reden ,
we komen daarop terug. De verzen 593 en 657 bevatten in essentie
dezelfde mededeling, maar de plaatsbepalingen verschillen. Waar de
ridder ook Wilde gaan jagen, hij ontmoette Sanderijn 'op dese fonteine'.
Daardoor kan deze bepaling een regel zakken, evenals van herten reine
(658), dat een bepaling vormt bij ene joncfrou : 5* en 6* ". We zullen
dadelijk zien, waarom de corrigerende kopiist met de bepalingen geschoven heeft. Blijft tenslotte over de reconstructie van vers 4. Op de
een of andere wijze moet zijn gezegd, dat `ik ging jagen' (593 en 657).
Daar het vers op opgestaen moet rijmen, neem ik aan, dat aanvankelijk
het hulpwerkwoord gaen is gebruikt : `Ende jagen woude gaen' of 'Ende
woude jagen gaen'.
De 11 gereconstrueerde verzen zijn, zoals is uiteengezet, te vroeg
gekopieerd. Dat heeft tot het optreden van de boswachter geleid. Mede
daardoor moesten de verzen twee maal worden aangepast. Om met de
monoloog te beginnen, het subject ic in 3* moest worden gewijzigd in
mijn here

592'

Maerghisteren doen /mijn here/ was opgestaen

85 Vo. hierboven noot 84.
86 Het bepaalde lidwoord alleen al wekt argwaan. De ridder wordt tegenover Reinout
voor het eerstgenoemd. Hi' zou als een ridder goet geintroduceerd moeten warden.
87 Gezien het feit, dat in 595 van scoen wordtgesproken en van herten pleanastisch is,
kan vers 6* ook hebbengeluid : Ene scone joncfrou reine.
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Terwille van de lengte van het vers is was opgestaen in op stoet veranderd (592). Dat maakte de toevoeging van 591 nodig, naar de inhoud
een herhaling van vers 2*. Ook het rijmende vers 4* moest worden
aangepast
593'

Ende woude /varen/ jagen

88

De verzen 5*-6* zijn op ingenieuze wijze uitgebreid met een op 593
rijmend vers. Daartoe moest op dese fonteine door het in de situatie
synonieme hier worden vervangen
594
595

<Ic wane mijn oghen noit en saghen>
/Scoender wig/ <dan> /hi hier/ vant

Aan vers 7* is een hoofs detail toegevoegd, dat in de situatie uitstekend
lijkt te passen, maar waarvan de boswachter eigenlijk Been weet kan
hebben :
596
597

Hi <namse vriendelijc metter hant>
<Ende> brachse te hove met bliden sinne

De volgende verzen konden worden gehandhaafd, alleen moest het
grammaticale subject worden gewijzigd. De passage eindigt met een
weesvers (11*) ; daarom moest 602 (< 580 en 590) worden bijgerijmd.
Waarschijnlijk is de passage tot en met 611 tegelijkertijd toegevoegd
om de lose scene enige inhoud te geven en om de overgang naar de
handeling op plaats I mogelijk te maken (vgl. hierboven p. 236).
In de voortijdig gekopieerde verzen 1* en 2* kon de eerste persoon
wel worden gehandhaafd. Daardoor ontstond echter een nieuwe tegenstelling, die als volgt kan worden geparafraseerd : 'Ik heb hier dikwijls
rondgelopen zonder ooit een vrouw te ontmoeten, maar toen mijn heer
gisteren ging jagen trof hij een schone jonkvrouw aan'. De voorzin moet
wel als een klacht worden opgevat. Het is daarom begrijpelijk, dat dit
expliciet wordt gezegd in het toegevoegde vers 580, dat voor de
aansluiting met de voorgaande passage moet zorgen. De verzen 1* en 2*
worden nu als causale zinnen aan 580 ondergeschikt gemaakt. De toe88 Gaen is terwille van het versritme door varen vervangen. Het homoniem woude is
waarschijnlijk pas later als `bos' verstaan. Daardoor moest een nieuw hulpkwoord
wer
worden
ingevoegd, het een het vers te lang maakt : „Ende <soude te> woude varen jaghen".
Dezelfde verwarring ten aanzien van wont woude zal ten grondslag liggen aan de
inconsistentie in 118-119, 134 en 165 van Lanseloet :
118
Endeghi met mi wout spelen gaen
Hier neder in ditgroenen dal
119
134
Ginic met hem spelen te woude
165
Sine wilt niet gaen met mi int wout
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voeging van dat maakt 1* wat lang. Met enkele stoplappen is het vers
tot een rijmpaar uitgebreid
581
582

<Dat> ic <alsoe menich jaer>
Hebbe ghewandelt hier <ende daer>

Het overschietende menegen dach (1*) is met een synoniem uitgebreid
587

<Ende> meneghen dach <ende menech ure>

Om een rijmregel te verkrijgen is de mededeling die in 2* wordt gedaan,
naar de worm verzwaard
588
589

<Maer noit en viel mi die avonture>
Dat ic hier noit wijf ghesach

Regel 2* zelf is door een herhaling van 580 van een rijmpartner voorzien. Zo ontstond de navolgende lezing
580
581
582
587
588
589
590

<Met rechte mach ic mi beclaghen>
<Dat> ic <a1soe menich jaer>
Hebbe ghewandelt hier <ende daer>
<Ende> meneghen dach <ende menech ure>
<Maer noit en viel mi die avonture>
Dat ic hier noit wijf ghesach
<Dies ic mi met rechte beclaghen mach>

Een element ontbreekt nog in de nieuwe scene. Daar de opkomst van de
warandehuedere op geen enkele wijze is aangekondigd, moet hij wel
beginners met zichzelf voor te stellen. Dat verklaart de toevoeging van
vers 583 en de rijmende regel 584. Aan deze introductie voegt 585 niets
toe en 586 is alleen maar een herhaling van 581-582. Ik kan de toevoeging van 585 en 586 alleen verklaren als aanvulling op het (door de
invoeging van 583-584) van 582 gescheiden vers 587. Maar dat betekent,
dat het onoorspronkelijke vers 587 er al was, toen 583 en 584 werden
bijgerijmd. We moeten daarom wel een ontwikkeling in tenminste twee
fasen aannemen. Dat verklaart ook het opvallende feit, dat de mededeling in de bijeenhorende verzen 581-582 en 587-589 (d.i. 1* en 2*)
door de introductie wordt onderbroken. Zou de gehele correctie door
een kopiist zijn uitgevoerd, dan mocht men een betere samenhang verwachten.
Het optreden van de boswachter maakte ook wijzigingen noodzakelijk
in de passage 650 vlgg., hoewel de verzen 1*-11* daar op hun plaats
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zijn. In vers 3* moet wederom is door mijn here worden vervangen
Maer gisteren doe /mijn here/ was opgestaen ; terwille van de lengte
van het vers gewijzigd tot : Maer gisteren doe mijn here /op stoet/. Het
is mogelijk, dat de bijstelling die ridder goet terwille van het rijm is
tussengevoegd, waarbij het vers over verscheidene regels moest worden
verdeeld. Het lijkt me echter waarschijnlijker, dat een bewuste wijziging
van de tijdsbepaling (gisteren) tot de herformulering heeft geleid.
Gisteren is na de monoloog van de warandehuedere nauwelijks te handhaven. Er zou sinds vers 592 hoegenaamd Been tijd verstreken zijn, maar
intussen (v. 612-629) heeft Reinout de reis gemaakt van plaats I naar II.
En uit de verzen 844-849 is bekend, dat hij heeft „ghesocht menich lant
Soe langhe dat [hi) die scone want In ene stat die heet rawast" ". Hij
is Lange tijd onderweg geweest. Volgens vers 849 is hij zelfs in Afrika
terechtgekomen.
Een bewuste vervanging van gisteren verklaart behalve vets 654
(„Maer dies es bi na een jaer") en de stoplappen in de rijmende regel
653 („Jonc nosh out dats emmer waer"), ook de overige toevoegingen
en wijzigingen in 655-656
655
656

<Dat> mijn here <die ridder goet>
<Op enen morghen stont> /op stoet/

De tijdsbepaling op enen morghen stont, hoe vaag ook, is na het wegvallen van gisteren onontbeerlijk. De mededeling dat de ridder bijna een
jaar geleden opstond, zou raadselachtig zijn. Door de wijziging opgestaen > stoet is vers 4* (Ende woude jagen gaen') geisoleerd. Om
het weesvers weg te werken is de plaatsbepaling uit 5* toegevoegd en
dit vers is aangevuld met de bepaling uit 6*. Het overblijvende Ene
joncfrou is a l'improviste uitgebreid met een predicatieve bepaling
verborghen staen. Om daarop 7* te laten rijmen voegt de kopiist de
specificatie ghevaen toe. Daardoor wordt Sanderijn het wild dat de
ridder heeft gejaagd. Deze metafoor wordt uitgewerkt in 661-662.
Vers 663 is alleen nodig om de vraag in 663-664 mogelijk te maken.
Deze vraag beoogt de dialoog te verlevendigen, en zou later, onafhankelijk van de hier besproken correctie, tussengevoegd kunnen zijn. Het feit
dat de boswachter de naam van Sanderijn gaat noemen, biedt de gelegenheid om Reinout daarnaar eerst te laten vragen. Dit procede van
uitbreiding wordt herhaaldelijk toegepast.
89 Zie voor rawast hierboven nowt 76.
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Zo lijkt het niet twijfelachtig, dat de figuur van Godevaert in de
Gloriant een afsplitsing is van Gheraert. De lange monoloog van Gheraert
shertogen oem is tot een dialoog omgewerkt, waarin de overigens onbekende en in het spel verder niet voorkomende vrient Godevaert de rol
vanaangever vervult. Het zou to ver voeren om deze stelling hier in
extenso te verdedigen. lk wijs slechts op vers 172 waar Gloriant „Oem
gheraert" antwoordt, terwijl Godevaert juist heeft gesproken.
Met deze techniek van uitbreiding-ter-verlevendiging door het interpoleren van vragen en opmerkingen in lange clauzen moeten we in de
`abele' spelen ernstig rekening houden. Behalve Godevaert danken nog
enkele figuren in de spelen hun bestaan aan deze techniek.

De aanspreking in 666 hangt met de ingevoegde vraag samen. Met 667
komen we weer terecht bij een oorspronkelijk vers (10*), dat terwille
van vraag en antwoord met zijn rijmpartner (9*) van plaats moest wisselen. Daardoor moest 8*, na de wijziging van 7* tot 660 toch al een
weesvers, vervallen. De in de comparatief besloten vergelijking is uitgewerkt in 670 ( + 669) en 671 (-I- 672).
Vatten we de ontwikkeling kort samen. Tengevolge van de verdubbeling der passage en het optreden van de boswachter vOOr Reinouts
vertrek uit plaats I is gisteren in dies es bi na een jaer veranderd. Daarmee hangen de toevoegingen in 653, 655 en 656 samen. De verplaatsing
van de bepalingen in 657, 658 en 659 is een gevolg van de wijziging
van was opgestaen tot op stoet in 656. De leemte die door de opschuiving
van van herten refine in 659 ontstond, is met een willekeurige bepaling
aangevuld (verborghen staen); terwille van het rijm is aan 660 ghevaen
toegevoegd, wat de uitweiding in 661-662 bewerkte. Het noemen van
de naam ter identificatie in 667 heeft (mogelijk later) geleid tot de
vraag in 664 ( + 663) - 665 ( + 666) en tot de volgordewisseling van
9* en 10* (> 667-668). Het weesvers 8* moest daarbij vervallen. De
comparatief in 668 is uitgewerkt in 670 ( + 669) - 671 ( + 672).
De `naproloog' kan kort zijn. Alle voorgaande reconstructies bij elkaar
maken duidelijk, dat de `abele' spelen van Esmoreit, Gloriant en
Lanseloet, zoals ze zijn overgeleverd, niet het werk zijn van de auteurs
alleen. De bekende redacties zijn op rekening to schrijven van een
merkwaardig `schrijverscollectief : dichter, afschrijvers en bewerkers
hebben successievelijk hun bijdrage geleverd. Vele Middelnederlandse
werken kennen een lange overleveringsgeschiedenis ; nemen we de overgeleverde redactie als uitgangspunt, dan moeten we spreken van een
lange ontstaansgeschiedenis. In dit opzicht is er een wezenlijk verschil
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tussen Middelnederlandse en jongere literatuur. Daardoor vraagt oak
de interpretatie en structuuranalyse van teksten als de 'abele' spelen am
een eigen benaderingswijze, waarbinnen de tekstkritiek een niet to verwaarlozen functie heeft.
A. M. DUINHOVEN
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ESMOREIT TCONINCX SONE
VAN CECIELIEN
SICILIAANSE HISTORIE ALS ABEL SPEL
Ter ere van
Prof. Dr. E. G. A. Galama
op zijn 65ste jaar
„II se trouve que les deux derniers siedes du
Moyen Age sant ... le lieu des recherches les
plus actives et celui des decouvertes les plus
eclairantes."
Des societes medióvales.
George Du Des
Paris 1971, 40.
1. Esmoreit-problemen
1.1. Het ontstaan van de middelnederlandse abele spelen van het
Hulthemse handschrift plaatst de onderzoekers voor een onopgelost
probleem. Ook het auteurschap, de datering, de streek van herkomst
zijn na ruim honderd jaar speurwerk nog steeds onderwerp van discussie 1 . De literair-historicus Prinsen kwam er eerlijk voor uit hoezeer
de onwetendheid ons bevangt : „hoe we aan onze mooie abele spelen
komen blijft een raadsel". Wijngaards heeft gewezen op toneel-ruimtelijke criteria zoals men die mag aannemen voor gedramatiseerde dialogen
van mimen, gedialogeerde liederen van speellieden en sprooksprekers 2.
Dit is beslist een verdienstelijke benadering in technische en structurele
1 Een Abel Spel van Esmoreit. Uitgegeven door ROB. ROEMANS en HILDA VAN ASSCHE.
Amsterdam-Antwerpen 1973, Inleiding, pp. 5-29. j. PRINSEN, Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis. 's-Gravenhage 1916, 143. In dezelfde zin G. P. M.
KNUVELDER, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde. Den Bosch 1970,
Deel I, 294.
2 N. C. H. WIJNGAARDS, De oorsprong der abele spelen en sotternieèn (in) Handelingen
der Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XXII (1968),
411-423. Zie ook KNUVELDER I, 295.
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zin, maar inhoudelijk en wat de tendens der stukken betreft lopen de
meningen ver uit elkaar.
Afgaande op het taalgebruik in de abele spelen is men door de
bewijsvoering van Verdeyen en Van Loey gaan overhellen naar de
mening dat de abele spelen thuis horen in de grensstreek van de Zuidnederlandse provincies Brabant en Limburg. Tekst-interne en externe
gegevens pleiten voor een ontstaan in de veertiende eeuw 3 . Er zijn
nog geen beslissende antwoorden gevonden op de vragen naar de lijn
der ontwikkeling van deze unieke spelen en hun overlevering. Er kan een
halve eeuw verlopen zijn tussen het ontstaan van deze dramatiek en hun
opname in het Hulthemse handschrift in het begin der vijftiende eeuw.
Duinhoven heeft onlangs gewezen op, naar zijn bevindingen zekere en
vermoedelijke corrupties, die voor „de tekstreconstructie een hoorn des
overvloeds" betekenen 4 . Een goed verstaan van wat ons is overgeleverd
heeft mijn voorkeur. Ik respecteer de kennis en de kunst in een tekst
die de middeleeuwer werkelijk heeft kunnen lezen en horen. Ik besef
dat het Hulthemse handschrift een verzamelhandschrift is waarin de
kopiist wellicht niet steeds vers-, woord- en lettergetrouw heeft weergegeven wat zijn respectievelijke legger hem hood, maar de „attitude of
mind trying to understand another mind" 5 is een filologische regel die
het mij steeds weer mogelijk heeft gemaakt de tekst van het handschrift
in zijn historische samenhang en zinsverband to duiden. Deze bijdrage
toont aan hoe belangrijk deze werkwijze is, die het ontstaan, de achtergronden, de inhoud en de auteurskwestie van Esmoreit in een verrassend
nieuw licht plaatst.
1.2. Niet minder intrigerend is het auteurschap, inzonderheid wat de
auteur heeft aangezet tot het maken van dit soort spelen. Godelaine
heeft een opzienbarende mening geuit, toen hij schreef
„Un chatelain-poste possedant la terminologie courtoise comme la sienne
propre, veut reagir contre la democratisation de l' esprit de sa caste et
3 Een Abel Spel van Lanseloet. Uitgegeven door ROB. ROEMANS en HILDA VAN ASSCHE.
Amsterdam-Antwerpen 1975, 22-24 ; R. VERDE y EN, Beschouwingen over de Abele Spelen
(in) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en
Letterkunde 1927, 525-545 ; A. VAN LOEY, Esmoreitiana (in) Verslagen en Mededelingen ...
1951, 75-86.
4 A. M. DuiNHoVEN, Pleidooi voor Reconstructie van „Esmoreit" (in) Spiegel der
Letteren. Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap

17 (1975), 241-267. Zie oak voetnoot 74.
5 LUDWIG BIELEN, The Grammarian's Craft. An Introduction to Textual Criticism (in)
Classical Folia. Offprint. New York s.d., 44.
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ecrit une piece de theatre d'une facture nouvelle, plus aristocratique, plus
artistique que les ceuvres du theatre religieux, theatre du peuple , il cree
un `abel spel' ".

Deze uitspraak, die grate zekerheid uitstraalt, staat in schrille tegenstelling tot enkele vroegere meningen, zoals die van Barnouw en Jan
van Dam : „It is probable that all the plays contained in the Hulthem
codex are his work, but not one of them yield a semblance of a clue to
the identity of the author". Niet minder zelfverzekerd is Van Dams
mededeling : de abele spelen „sind ganz entschieden nicht in und fur die
Adelskreise geschrieben, und sie werden gewiss in den Stadten aufgefuhrt warden sein" 6 . Van der Riet meent te mogen constateren dat de
auteur op opvallende wijze een voorliefde heeft voor het geringe yolk,
al heeft hij ook grote eerbied voor de aristocratie 7 . Vermeldenswaard
zijn ook in deze context de voorzichtige meningen van Jan ten Brink en
Leonard Willems. Beiden bespeurden invloed vanuit Duitsland. Ten
Brink vermoedt dat de abele spelen aansluiten „bij de herleving van
den feodalen geest in de beyersche periode" 8 , Willems kan zich niet
aan de indruk onttrekken dat er verband bestaat „met de opkomst ten
onzent van een nieuwe minnelyriek, Welke teruggaat op de Duitsche
minnezangers" 9 . Deze blik naar het oosten is daarom zo interessant
omdat wij weten dat het abel spel van Lanseloet in 1412 door de „gezellen van Diest" (Oost-Brabant) in Aken werd opgevoerd ". Limburg
en Brabant waren in de 14de en 15de eeuw voor handel en religie
oostwaarts georiènteerd ". Er zal nog gelegenheid zijn om erop te
wijzen dat dit ook vanuit politiek oogpunt het geval is geweest en dat
juist in dit verband het abel spel van Esmoreit in een totaal ander daglicht
komt te staan dan tot nog toe is vermoed.
6 CONSTANT GODELAINE, Esmoreit. Un „abel sper' du XIV' siecle. Bruxelles 1942, 61
Esmoreit. An ingenious Play of Esmoreit, the King's son of Sicily. Translated from the
Middle Dutch by HARRY AYRES. With an Introduction by ADRIAAN J. BARNOUW. The Hague
1924, xviii ;JAN VAN DAM, Die niederlandische Dichtung des Mittelalters im Spiegel der
deutschen (in) Rheinische Vierteljahrsblietter VII (1937), 1-18, hier p. 14.
7 FRANK G. VAN DER RIET, Le theatreprofane serieux en langue flamande au Moen
Age. La Haye 1936, 94. KARE LANGVIK- JOHANNESSEN, Fra Borg og Torg. Oslo 1975 wijst
op feodalisme plus stadscultuur.
8 JAN TEN BRINK, Kleine geschiedenis der Nederlandsche letteren. Haarlem 1877, 52-53.
9 LEONARD WILLEMS, Enkele beschouwingen omtrent Esmoreit (in) De Toneelschool II
(1938) : Esmoreitnummer, 3. kol.
10 ROB. ROEMANS en HILDA VAN ASSCHE, Een abel spel van Lanseloet van Denemerken.
Amsterdam-Antwerpen 1975, 51.
11 W. H. TH. KNIPPENBERG, Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen. Oisterwijk
1968, 54 ; MATTHIAS ZENDER, Raume und Schichten mittelalterlicher Heiligenverehrung.
Dusseldorf 1959, 177.
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1.3. De uitvoerige analytische bibliografie in de Esmoreit-uitgave van
De Maeyer en Roemans wil „alles wat over ons Middeleeuws wereldlijk
toneel verschenen is" registreren. De bibliograaf beseft tenvolle „de
betrekkelijkheid van elke menselijke poging" op dit gebied ". Zo is bij
nader inzien Been gewag gemaakt van wat W. G. Brill van de abele
spelen heeft geschreven. Brill vergelijkt op een globale wijze deze
dramatiek met typische bijbelse onderwerpen en geschriften met uitgesproken ridderlijke inhoud. In beide is, naar zijn opvatting, een zekere
gebondenheid aan wat men kon en mocht zeggen te constateren. Bijbelse
stoffen waren traditioneel „uitdrukking eener oorspronkelijke levensbeschouwing", ridderromans maakten deel uit van de volksgeschiedenis.
Hij constateert hoezeer de abele spelen een eigen plaats innamen in de
middeleeuwse literatuur
„Vandaar dat slechts weinige proeven van zogenaamde Abele spelen voorkomen, als de Esmoreit, de Gloriant en enkele andere, die een waardig
geval ernstig behandelen. Toch werd in de middeleeuwen door menigeen
de roe in gevoeld am het yolk in eene openbare vertooning de wereld
te laten zien, zooals zij zich aan zijnen geest geopenbaard had" 13.

Het is o.a. juist in deze zin dat, naar mijn mening op aantoonbare wijze,
de auteur van Esmoreit in zijn spel veertiende-eeuwse medeburgers
vanuit zijn perspectief heeft getoond wat de historische tekenen des tijds
waren. Uiteraard kan de realiteit van een literair product in een bepaalde
tijd niet gelijk worden gesteld met de historische werkelijkheid. Conventionele en artistieke vormgevingsprincipes, de literatuur eigen, dragen
het hunne ertoe bij dat eventuele werkelijke feiten worden gemaakt tot
een literaire weergave van geschiedkundige feiten. In zoverre historische
feiten voor een auteur aanleiding zijn geweest tot schrijven, zal ook het
onderzoek in deze richting kunnen bijdragen tot een beter begrip van
het literaire -werk en zijn ontstaan.
In het voorafgaande (1.1 : ontstaan ; 1.2 : auteur ; 1.3 : inhoud) zijn
een drietal problemen afzonderlijk ter sprake gekomen. Deze hangen
echter in de eenheid van een literair werk – en wellicht in het drietal
abele spelen : Esmoreit, Lanseloet, Gloriant met misschien eenzelfde
auteur zeer nauw samen. De attitude van de auteur tegenover enige
menselijke, maatschappelijke en historische factoren vertonen een zo
12 Esmoreit. Eerste integrale reproductie
Antwerpen (1948), 31.

ROB. ROEMANS.
W. G. BRIL,

Uitgave bezorgd door AL. DE MAEYER en

13
Stijlleer. Rhetorica , Letterkundige Encyclopaee
en
rek. Tweede verdi
Kritiek.
meerderde uitgave. Leiden 1880, 250.
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grote overeenkomst in de drie genoemde stukken, dat deze gevoeglijk
samen onze aandacht verdienen, alvorens Esmoreit onder de loep te
nemen. Daar zijn de opvattingen over de liefde, de vrouw, en de houding
tegenover de Sarazenen. Zij worden in het kort besproken omdat ook
zij in cultureel-historische zin ons kostbare aanwijzingen kunnen geven
over de omstandigheden en het milieu waarin de abele spelen konden
ontstaan. Dit is nu juist een tot nog toe onopgelost probleem.
1.4. Literaire teksten uit het verleden zijn nu eenmaal historische teksten,
die naargelang de tijd en plaats, naar inhoud en taalgebruik, in proza of
dichtvorm onderling significante verschillen laten zien. De onderzoeker
kan zich bij een bestudering daarvan volledigsheidshalve niet onttrekken
aan methodologische eisen van een empirische benadering ". Het werkelijkheidsgehalte van middeleeuwse literatuur kan ten nauwste samenhangen met sociale, religieuze, historisch-politieke factoren. Zo is het
bijvoorbeeld onmiskenbaar dat een spiritualisering in een religieuspolitieke strijd heeft plaats gehad van de amor carnalis tot een snort
amor spiritualis in christelijke zin bij het tot stand komen van „hoofse
liefde" 15 . Haar invloed in de abele spelen werd reeds gememoreerd. In
deze context dient men aandacht te schenken aan de duidelijke schakeringen en tegenstellingen in de abele spelen. Allereerst zijn daar de
uitspraken van Robbrecht, „de schoft van het stuk", en Platus, die
sluwe plannen bedenkt in dienst van de mohammedaanse koning. Hun
onsympathieke rollen lijken niet vreemd te zijn aan hun forse uitspraken
over de vrou-welijke hoofdfiguren, de „coninghinne van Cecielien" en
de jeugdige Damiet
vs. 52 Ic sal oec pinen omme haer scande
Der conininghen mijns oems wijf
Dat hi nemmermeer sijn lijf
Met haer en sal delen die wigant

Aldus Robbrecht, die het ooze plan heeft opgevat het jonge koningskind
te doden (vs. 47) en vervolgens de koninklijke echtelieden te scheiden,
zodat men mag aannemen dat er geen opvolger meer zal worden geboren.
14 Ik ben het volledig eens met A. H. BREDERO, Oratio pro domo. Teen een misverstaan
(Inaugurele Rede V.U.) Amsterdam 1976, 25 dat voor een „vooruithelpen van de medievistiek ... de empiric (dient) te prevaleren boven de modellen, ontworpen naar eigentijdse vooronderstelling."
15 A. VAN DER LEE, De ideologie van de hoofse minnelyriek. Enige methodologische
verkenningen. Slotlezing van het vier en dertigste Nederlands Filologencongres. Amsterdam
1976, verschenen (in) Handelingen ... Amsterdam 1976, 311-326.

der middeleeuwen.
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Dan zal inderdaad zijn plan lukken, zoals in vss. 50-51 wordt uitgesproken :
Ic sal noch selve de .coninc. sijn
Van sesilien den hoghen lande

Robbrechts moordplannen worden gewijzigd door het verschijnen van
Platus, die de angsten van zijn worst op listige manier tracht op te lossen.
Immers de bedreiging die uitgaat van het christelijke borelingske van
koninklijke bloede wordt te niet gedaan door hem naar het mohammedaanse land te ontvoeren en hem als heiden (vss. 124, 206) op te voeden.
Op deze wijze zal hij dan de mohammedaanse koning niet doden, zoals
men mocht verwachten (vs. 70) en hij zal dan ook niet de oorzaak
worden dat de heidense koningsdochter christen zal worden, zoals de
sterren het hebben voorspeld (vs. 73). Verder zal kunnen worden vermeden dat hij deze, Damiet, zal trouwen als maar wordt verteld dat het
jeugdige knaapje een vondeling is (vs. 250). Dit zal volgens Platus het
probate middel moeten zijn om Damiet van een ongepaste liefde te
weerhouden. Een vrouw is nu eenmaal niet meester van haar gevoelens
(vss. 240-247)
Want vrouwen sijn van herten wanc
Seidi hare sijn ha he gheslachte
Ende dan venus in haer wrachte
Ende worde minnende den 'an en man
Sae mochte si hem se hen dan
Hoe dat hi ware comen bier
Want her coninc der minnen vier
Mochte in uwer dochter openbaren

De rekening van Platus gaat echter niet op. Damiets liefde is zo sterk
en wel overwogen tegelijkertijd, en tevens zo waarheidsgetrouw en Touter
dat zij Platus' stereotiepe woorden instinctief weerlegt (vss. 444-449)
an t hi es edel van natueren
W
Ende oec van even ha en moede
Hi es coenlijc van edelen bloede
Al was hi te vondelinghe gheleit
Mijn herte mi van binnen seit
Dat hi es hoghe gheboren

Het gaat Damiet om een groat goed van een hogere orde, ook in sociaal
opzicht. Pas door een huwelijk met de koningsdochter is er een mogelijke
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troonopvolger. Damiet is echter zo edelmoedig en verstandig dat zij pas
met Esmoreit wil trouwen als haar vader overleden is : vs. 520 : „Storve
mijn vader, ic soude u trouwen". Ook Esmoreit toont zich in deze
omstandigheden even terughoudend als kies. Al is hij voor Damiet een.
„edel wigant", „edel van natueren" en „coenlijc van edelen bloede",
hij wil voor zichzelf zekerheid verkrijgen op de vraag wie zijn ouders
zijn en vooral wil hij antwoord op de knagende vraag wie hem de
schande van het vondeling zijn heeft aangedaan. Verhaaltechnisch
brengt de auteur Esmoreit en het toneelpubliek op het spoor van
Robbrecht "
vs.

510 Mamet laete mi noch die scande
Verwinnen dat ic weten moet
Wie mi desen lachter doet
Dat ic te vondelighe was bracht

De visie op de liefde en haar werken is later, in tegenstelling tot wat
de toehoorders daarover in het begin van het stuk te horen kregen,
totaal veredeld, getuigend van trouw en opoffering. Deze is dan ook
waard in huwelijkstrouw vereeuwigd te worden. Esmoreit introduceert
zijn braid bij zijn vader, die het gelukkige paar aanstonds de troon
aanbiedt, met de volgende woorden (vss. 905-909)
Comt tot hieghi moetse scouwen
Die vol minnen ende vol trouwen
Haer herte tote mi art draecht
Het es recht dat si mi behaecht
Si heeft soe vele doer mi ghedaen

Men kan zich afvragen waarom de auteur van het abel spel deze
aspecten der liefde op zo een ingrijpend transformerende wijze aan zijn
publiek voorgesteld heeft. Wat was zijn motief hiervoor ? Esmoreit is
niet het enige stuk dat vanuit dit perspectief kan worden bestudeerd.
Ook Gloriant, Lanseloet en zelfs Van den Winter ende vanden Somer
kunnen bij een antwoord op deze vraag betrokken worden ' 7 . Hier zij
slechts terloops gewezen op de Lanseloet waarin de loutering der liefde
misschien wel het subliemst is uitgebeeld : Lanseloet laat zich door zijn
16 DUINHOVEN, Pleidooi, 253-254 vecht vss. 511-512 aan. M.i. leiden ze een motief in,
dat in Esmoreit steeds zal terugkomen : vss. 681-682, 791-793, 963-967, 992-995. Inhoudelijk heb ik een bezwaar teen vss. 511-512.
17 AL. DE MAEYER, Middeleeuwsch romantisch tooneel of van de drie abele spelen.
Leuven 1942, 152-162 • N. C. H. WIJNGAARDS, De oorsprong, 416.
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boosaardige moeder verleiden om de carnale liefde te bedrijven met de
edelmoedige Sanderijn. Dan volgt een totale ommekeer in Lanseloets
hart. Als hij sterft hoopt hij zijn geliefde, die voor hem onbereikbaar is
geworden, eenmaal in de hemel terug te zien. In Gloriant ondergaat de
hoofdheld een innerlijke ommekeer door opoffering en vernedering. De
weg van avontuur en beproeving leidt hem van minachting voor de
vrouw tot haar oprechte waardering.
De abele spelen Esmoreit, Lanseloet, Gloriant zijn meer gedramatiseerde verhalen over vorsten(huizen), koningen, baroene, hertoge, dan
ridderverhalen. De mohammedaanse landen staan kennelijk in de belangstelling. In Noord-Afrika en in Syriè-Palestine leert de westerse
held of heldin de Saraceense mens kennen. Er zijn tekenen dat er naast
bestaand onbegrip een groeiende waardering en belangstelling voor deze
landstreken ontstaan. In onze bijdrage zal worden nagegaan Welke
cultureel-religieuse en historische achtergronden bij deze connecties en
geestesgesteldheid een rol hebben gespeeld. Het is vooral het abel spel
van Esmoreit dat onze aandacht zal vragen.
1.5. Het zoeken near bronnen van de abele spelen heeft de onderzoekers
teleurgesteld. Aileen al de wel geordende visies op de verschillende
aspecten van wat liefde kan zijn, de haast programmatische opvattingen
over contacten met mohammedaanse landen, hadden een aanwijzing
kunnen zijn om niet al te eenzijdig een bron of bronnen te willen ontdekken in de voorafgaande middeleeuwse epische verhalen met hoofse
inslag. Tenminste twee geleerden hebben zich onvoldaan getoond. Twee
constateringen kunnen daaruit worden gedestilleerd : een soortgelijk
bronnenonderzoek is te disparaat van waarde, het doet geen recht aan
wat de dichter heeft bezield in de conceptie van zijn spel 18.
Barnouw en Van Loey hebben duidelijk gemaakt dat het spel moet
begrepen en beoordeeld worden met de ogen van het middeleeuwse
publiek ". Ik zou deze voor de hand liggende opmerking niet slechts
willen beperken tot wat moderne onderzoekers aan zogenaamde compositiefouten en onlogische details willen ontdekken in de toneelvertoning. Het hoe en waarom Esmoreit tconincx sone van Cecielien het
18 BARNOUW, Esmoreit, X : „There is something in Tsmoreit' that reminds one of all
of these, but the drama as a whole strikes one, nevertheless, as an original composition.
Theplaywright was a creative poet drawing upon his literary reminiscence, not a sartorial
copyist piecing a cento together from the worn-out rags of his betters". H. J. J. M.
VAN DER MERWE, Lanseloet van Denemerken. Pretoria 1951, 52 : „hoe meer voorbeelde
mens bymekaar soek, hoe meer sien jy slegs die di ter se onafhanklikheid en oorspronklikheid."
19 BARNOUW,
Esmoreit, XVI AD. VAN LOEY, Esmoreitiana, 76-79.
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publiek van weleer juist in de zuidoostelijke Nederlanden inhoudelijk
kon interesseren zijn vragen die men nergens in de vakliteratuur beantwoord ziet. Uit welke kring komt de auteur en het spel ? Een
antwoord hierop kan misschien de onopgeloste problematiek van het
verschijnsel „abel spel" nader toelichten. Primair moet er meer aandacht
worden besteed aan de mogelijkheid of het veertiende-eeuwse abel spel
van Esmoreit inhoudelijk is geinspireerd door een eveneens veertiendeeeuws koningsdrama dat zich inderdaad op het eiland Sicilie heeft
voltrokken. Is Esmoreit Siciliaanse historie in een abel spel ?
Na deze tour d'horizon en een afbakening van de probleemstelling
wordt nu in concreto een overzicht gegeven van vragen die men zich
kan stellen over Esmoreit en zijn auteur. Welke voorstelling had de
auteur van Sicilie ? Is deze vergelijkbaar met de historische opvattingen
van Sicilie in de veertiende eeuw ? Zijn de hoofdfiguren in het spel meer
dan fictieve figuren ? Zo ja, is er enige relatie met bekende persoonlijkheden uit het historische Sicilie van die tijd ? In hoeverre beantwoorden
de verhoudingen tussen de personae dramatis aan die van de Siciliaanse
geschiedenis ? Zijn de namen van in het stuk genoemde plaatsen en
landen, de heraldiek, de persoonsnamen slechts vrijblijvende aanduidingen, of gaat er een stuk werkelijkheid achter schuil ? Welke drijfveren
zijn er te bespeuren in het spel Esmoreit, welke in het verloop van de
Siciliaanse gebeurtenissen ? Welke plaats neemt de middelnederlandse
auteur in ten opzichte van de historie enerzijds, en het spel Esmoreit
anderzijds ? Bestonden er achtergronden in de zuidoostelijke Nederlanden die het ontstaan van het stuk kunnen helpen verklaren ? Hoe heeft
de auteur zijn historisch en religieus wereldbeeld gevormd ? Kan men in.
het Hulthemse handschrift of andere geschriften indicatieve of bewijskrachtige gegevens putten die het mogelijk maken de schrijver en zijn
werk in een passend referentiekader te plaatsen ?
2. Esmoreit en de historie
De datering van de abele spelen in de dertiende eeuw, zoals dat nog
herhaaldelijk is geprobeerd door J. van Mierlo in zijn studies vOOr 1950,
is hedentendage nog slechts te vinden in overzichten van de vakliteratuur ". De historisch letterkundigen zijn het erover eens dat de tijd
omstreeks 1350, of iets later, de meest aannemelijke datering is. Argumenten van taalkundige aard zijn bij deze vaststelling van doorslaggevende aard. Een datering omstreeks het jaar 1300 lijkt ook onmogelijk
20 ROEMANS en VAN ASSCHE, Esmoreit, 19.
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vanuit het oogpunt van de inhoud van Esmoreit. In dit abel spel wordt
Sicilie als land op een opvallende wijze verbonden met een zekere worm
van „nationale" eigenwaarde, een rijksgedachte en een hoog gewaardeerd koningshuis
vs. 8-9

Het was een coninc hier te voren
In sesilien was hi gheseten

vs. 38-39 0 sesilien edel bogaert
Edel foreest edel rijc
vs. 51

Sesilien den ho hen lande

vs. 73-79 Sijn vader es .i. ho he coninc
Van sesilien in kersten lant
Een dergelijke voorstelling van Sicilie en zijn koning werd pas mogelijk door de komst van het huis Aragon op het eiland na de „Siciliaanse
Vespers" in het jaar 1282 waardoor de macht van het gehate France
geslacht van Anjou-Napels op Sicilie gebroken werk, zonder dat de
Anjous hiermee echter vrede namen. In feite zou de rivaliteit tussen het
geslacht van Aragon-Sicilie en dat van Anjou-Napels blijven voortduren
tot het jaar 1401, toen ook een Aragonees vorst werd in Napels. Het
felst woedde de strijd met al zijn intriges vanaf het jaar 1309, het
sterfjaar van Karel II, koning van Napels en koning van Hongarije
(door zijn huwelijk met Maria van Hongarije). Zijn zoon Karel Martel
volgde hem op in Hongarije, diens broer Robert (Robrecht) in Napels.
Deze laatste kende vanaf 1309 rust nosh duur om zijn macht te laten
gelden in Sicilie, waar Frederik III, gehuwd met Robrechts zuster,
Eleonora, heerste. Hij was een telg uit het huis Aragon.
Dank zij het energiek optreden van Frederik III, die vanaf 1296 tot
1334 regeerde, kon Sicilie zich zelf worden zonder te buigen voor het
Fransgezinde huis van Anjou-Napels, dat mocht rekenen op de steun
van de paus, die eerst nog in Rome maar later in Avignon verbleef. De
op Sicilie gehate Anjouanen zouden echter geen waste voet meer op het
eiland krijgen. Anjou werd daar gevreesd en verafschuwd. Wanneer nu
bovenstaande hooggestemde gevoelens over vorst en land in de Esmoreit
doorklinken kan men onmogelijk met Peteri aannemen, dat wellicht
Karel II van Anjou en Maria van Hongarije zijn bedoeld ". In de eerste
plaats heeft dit heerserspaar nooit de macht op Sicilie in handen gehad.
In de tweede plaats beantwoordt het koningspaar Frederik III en
21 B. H. PETER!, Over Esmoreit (in) Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Leterkunde
LXIV (1946), 3-28, hier p. 25.
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Eleonora, dochter van het vooraf genoemde Hongaarse koningshuis,
veel beter aan wat in Esmoreit wordt meegedeeld over de heraldiek.
Middeleeuwse literaire bronnen blijken in hun heraldische beschrijvingen in de regel niet op verzinsels te berusten ". Esmoreits moeder, de
koningin van Sicilie, vertelt haar zoon dat de wapenen op zijn hoofdband
die van haar gemaal en haar geslacht zijn (vgl. vss. 664-668 en vss.
778-780). De eerste tekst luidt
Dat van cecilien die hoghe man
Es u vader scoene jonghelinc
Ende van hongherien die coninc
Es die lieve vader mijn
Ghi en mocht niet hogher gheboren [sijn]
Int kerstenrijc verre noch bi

Als wij Eleonora zien als de koningin die deze woorden spreekt, zijn
de gegevens uit Esmoreit volledig overeenkomstig de historische werkelijkheid, zoals uit onderstaande stamboom kan worden afgelezen.
Karel II, vader van Eleonora, was koning van Hongarije ; Eleonora's
echtgenoot was regerend worst op Sicilie. In feite is Eleonora de enige
” Hongaarse" die vOOr 1350 – men lette op de datering van de abele
spelen – op het genoemde eiland als koningin regeerde.
Karel I van Anjou X Beatrice (in 1282 door
de Sicilianen verdreven,
Karel I stied in 1285)
1
i
Kare II x Maria van Hongarije
(heersers in Hongarije,
sinds 1285 in Napels)

1
1
Eleonora/ Karel Martel/ Robert/ Filips v. Tarente/ Jan v. Duras
huwt in 1303
Frederik III
Het wapen van Aragon-Sicilie beantwoordt aan de in Esmoreit gegeven heraldische beschrijving. Het gaat hier om een alliantiewapen in
vier kwartieren. Kwartier een en vier is het wapen van manszijde, twee
en Brie van moederszijde. Zo is in het wapen van Sicilie het wapen van
Aragon (1 en 4) en de adelaar uit het wapen Hongarije (2 en 3) te
22 FELIX HAUPTMANN, Wappenkunde. Munchen and Berlin 1914. Neudruck : Osnabruck

1974, 2: „Literarische Quellen sind die Werke der Schriftsteller, die von dem Wappenwesen uns berichten. Vor allem kommen in Betracht sowohl Historiker, die gelegentlich
iiber Wappen Mitteilungen machen als auch vor allem Dichter, die in ihren Schilderungen
ritterlichen Lebens von Wappen sprechen."
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zien. Beschrijving en afbeelding zien er in J. B. Rietstap's standaardwerk
over heraldiek als volgt uit "

„
Ecart6le en sautoir aux 1 et 4 d'or a quatre pals
degueules•; aux 2 et 3 d'argent a l'aigle de sable."

Aragon

Sidle
Het wapen van Esmoreits ouders wordt nog op een tweetal plaatsen
in de tekst aangeduid of beschreven (vss. 596, 776-781). Commentatoren
geven geen eensluidende uitleg van vss. 776-781
Dits die bant die is selve wrachte
Esmoreit wel scoene man
Ic setter uus vader wapen an
Men macht noch sien in drie paertien
Ende oec die wapen van hongherien
Om dat hi daer uut sit gheboren

De meeste annotaties bij vs. 779 houden in dat paertien de betekenis
heeft van „kwartieren" uit de heraldiek. Er moet dan worden aangenomen dat – Ayres' Engelse vertaling Levert het bewijs – in drie van de
vier kwartieren van een wapen het wapen van de man wordt afgebeeld,
in het vierde zou dan dat van de vrouw staan. De moeilijkheden van de
hele context worden niet verder besproken, alleen Roemans en Van
Assche hebben in hun uitgave vers 779 tussen gedachtestreepjes geplaatst.
In de uitgave van Al. de Maeyer en Rob Roemans, Esmoreit. Eerste
integrale reproductie. Antwerpen (1948) wordt in de aantekeningen
een andere mogelijkheid geopperd. Het vers zou namelijk betekenen
dat het wapen op Esmoreits hoofdband op drie verschillende plaatsen
staat. Dit was ook de opvatting van Serrure in de vorige eeuw. In deze
23 J
. B. RIETSTAP, Armorial General, precede d'un dictionnaire des termer de blason.
Gouda 1884, 59 , j. B. RIETSTAP, Armoires des Families contenues dans l 'Armorial
General. Paris, 1903, Planche LIX, sub Aragon-Sicile.
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visie moet vers 779 als een tussenzin in de beschrijving van het hele
alliantiewapen (vss. 778-780) worden opgevat. Dit is een veel voorkomende zinsopbouw in middelnederlandse berijmde verhalen. Beide
verklaringen zijn echter ondeugdelijk.
Als bezwaar tegen de eerste verklaring kan worden aangevoerd dat
een soortgelijk alliantiewapen ongewoon zou zijn in de heraldiek. Vanuit
semantisch oogpunt moet worden gezegd dat partie ter aanduiding van
een geslachtswapen in het Middelnederlandsch Woordenboek slechts uit
Esmoreit vs. 779 wordt geciteerd, waarbij de onvermoeibare woordenboekmaker Verdam klaarblijkelijk steunde op Moltzers uitgave van de
Esmoreit (zie Verdams bronnen) en diens gelijkluidend commentaar.
De onjuistheid van deze interpretatie en die van Serrure, De Maeyer en
Roemans (1948) wordt duidelijk als men let op de betekenis van het
middeleeuws-franse parti, dat ten grondslag ligt aan het middelnederlandse partie. Het woord komt vanaf 1210 tot het begin van de zestiende
eeuw voor als een heraldische aanduiding met de betekenis „divise
perpendiculairement en parties egales" (W. von Wartburg, Franz5s.
Etym. WOrterbuch, VII, 679) . Partien zijn stroken die het wapenveld
vertikaal verdelen. Alle moeilijkheden in de interpretatie van Esmoreit
vs. 779 „men macht noch sien in drie partien" verdwijnen bij vergelijking met het wapen van Aragon. Rietstap (s.v. Aragon) beschrijft dit
als „parti de trois traits qui font quatre pals". In feite komt het bedoelde
wapen als volgt tot stand : Men verdeelt het wapenveld in drie gelijke
delen in vertikale richting, d.i. in drie partien. Vervolgens brengt men
de vier palen aan. Telkens wordt een paal aangebracht in partie een en
drie. In de middenste partie komen nog eens twee palen. Deze grenzen
enerzijds aan partie een, anderzijds aan partie drie. Zo ontstaat een veld
met vier palen in drie partien. Elk van de palen beslaat een negende
van het wapenveld doordat de onderlinge afstanden en die tot de schildranden gelijk zijn ". Deze beschrijving past volledig op het wapen van
Aragon en Aragon-Sicilie. Het laatste familiewapen is echter in kwartier
twee en drie verrijkt met het Hongaarse adelaarsembleem.
Het woord wapen in vers 778 „uus vader wapen" is onzijdig enkelvoud zoals blijkt uit vers 779, waar de enclytische t in „macht" (men
macht noch sien) naar wapen verwijst. Het gebruik van het enkelvoud is
volledig verantwoord : het wapen van Aragon in het alliantiewapen van
Aragon-Sicilie is een in zijn beeld van opstaande vertikale palen en
stroken in kwartier een en vier (zie afbeelding). Anderzijds is „die
24 JAN H. JUNIUS, Heraldiek. Amsterdam MDCCCCIV, 59 ; J. L. M. GRAAFLAND en
A. STALENS,

Heraldische Encyclopedie. Den Haag (1932), 107.
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wapen van hongherien" in vers 780 in het meervoud. In het wapen van
Aragon-Sicilie wordt de Hongaarse adelaar tweemaal afgebeeld, namelijk
in kwartier twee en drie. Men ziet dat alle vertaalperikelen en misverstanden van Esmoreit, vs. 776-781 op deze manier uit de wereld
worden geholpen. Al te lang hebben commentatoren in hun Esmoreituitgaven zich laten Leiden door een illustere voorganger en het niet
minder bewonderenswaardige Middelnederlandsche Woordenboek, voor
wie de gerechtvaardigde kritiek van een Willem de Vreese in zijn
Paradox over den grooten Nood der Nederland oche Philologie onverkort
blij ft gelden.
De verheven woorden die aan het land Sicilie en zijn geeerde koning
in de Esmoreit worden gewijd, getuigen van een zelfbewustheid en een
trots op eigen wezen die ons ook in de historische studies over dit
eiland en zijn strijd tegen Anjou ender leiding van het huis van Aragon
bekend zijn. De werkelijke toedracht is niet slechts een Siciliaanse aangelegenheid geweest. De ontwikkelingen maakten deel uit van de beruchte strijd tussen de Ghibellijnen (de Hohenstaufen) en de Welfen
(hier de Angevins of Anjouanen), die gesteund werden door de paus.
De Aragonesen waren Ghibellijns, o.a. door het huwelijk van Jacob van
Aragon, Frederiks broer. Jacob trouwde met Constance, de kleindochter
van de Hohenstauf Frederik II, de voormalige heerser van Sicilie. Jacob
was voorbestemd am de koning van het eiland te worden, maar omdat
hij de Sicilianen niet welgevallig was, werd zijn broer Frederik unaniem
gekozen en deze regeerde als een geliefd en bewonderd worst. Sicilie
kwam onder zijn Lange bewind, ondanks tegenwerking van zijn broer,
het huis Anjou-Napels en de paus, tot bloei : „Aurea Trinacrie sub te
diu floruit etas" luidt zijn grafschrift. Kroniekschrijvers en ook Dante
beoordelen hem zeer gunstig, zelfs met een zeker enthousiasme 25 . Een
paar Duitse citaten uit specialistische studies kunnen dienen ter verduidelijking en illustratie van wat de auteur van Esmoreit op poetische
wijze onder woorden heeft gebracht. Men lette erop dat de in het eerste
citaat genoemde Frederik II, de Aragonees is, die zich op Sicilie
Frederik III liet noemen, omdat hij zich beschouwde als de opvolger
van de Hohenstauf Frederik II 26.
25 DENNIS MACK SMITH, A History of Sicily. Vol. 1 : Medieval Sicily 800-1713. London
1968, 81-82 ; FRIEDRICH BOCK, Reichsidee and Nationalstaaten vom Untergang des alten
Reiches his zur Kiindigung des deutsch-englischen Bundnisses im Jahre 1341. Munchen
1943, 179 : „Friedrich ... eine der sympathischsten Herrschergestalten des Mittelalters"
ROBERT L. JOHN, Dante. Wien 1946, 102 : „Friedrich als idealster Furst seiner Zeit."
Sizilien. Geschichte and Kultur einer
26 Het eerste citaat komt uit : FRITZ SCHILLMANN,
Insel. Wien-Leipzig-Prag 1935, 429. Het tweede uit : BOCK, Reichsidee an Nationalstaaten, 136.
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„Trotz der Kriege war ein wirtschaftlicher Aufschwung eingetreten, mit
ihm verband sich in re es politisches Interesse des gehobenen Biirgertums.
Jetzt erst zeigten sich die gliicklichen Einfliisse der Regierung Friedrichs II.,
derein geistig gebildetes, von kirchlichen Einfliissen unabhangiges Beamtentum geschaffen hatte ; ... Man begann, die Insel als Vaterland
anzusehen and zu lieben, nicht wie bfisher nur den Geburtsort. Zum
erstenmal konnte man von einer sizilischenNation sprechen”.
„Bezeichnend ist, dass dieser Streitruf (des Imperiums) von Sizilien heriiberhallt, wo sich der erste nationale Staat auf italienischen Baden unter
Gewaltanwendung gegen eine Fremdherrschaft gebildet hatte. Hier wurde
dieSymbiose zwischen Nationalstaat und Imperium gefunden".

Wat er nog verder aan historisch materiaal in de Siciliaanse geschiedenis kan worden gevonden is van dien aard dat de nogal baud klinkende
uitspraak in een inleiding op een tekstuitgave van Esmoreit tot nadere
studie dwingt. Notermans getuigt, niet zonder onderzoek zijnerzijds
„Zijn (d.i. de auteur van Esmoreit) stof berust niet op een historisch
gegeven, maar is geheel verzonnen" ".
De dramatische plot van het abel spel wordt op kernachtige wijze
samengevat in de verzen 10-19 van Esmoreit, waarin de toeschouwers
een expose wordt gegeven van wat de drijvende kracht is van de toneelopvoering. Een familielid van de koning, Robbrecht, is zeer verbolgen
over de geboorte van een opvolger aan het hof van Sicilie. Immers hij
ziet zich door de geboorte van het jonge koningskind de troon ontgaan.
Hij meende rechten to hebben op het koningschap als de koning zonder
kinderen zou sterven (vss. 34-42)
Ic waende wel coninc hebben ghesijn
Als mijn oem hadde ghelaten dlijf
Nu heeft hi al bi sijn wijf
Een kint gecreghen die oude viliaert
0 sesilien edel bogaert
Edel foreest edel rijc
Ic moet bliven ewelijc
Edel foreest van di bastaert
Dies mijn herte alsoe beswaert

Het is toch wel zeer opvallend dat de Siciliaanse geschiedenis in het
begin der veertiende eeuw een haast identieke situatie laat zien. Robert
27 . NOTERMANS
, Marginalia bi' de Abele Spel
en (in) Levende Talen nrs. 184 (1956),
153-156 ; 185 (1956), 308-310, hier. 155-156 •; JEF NOTERMANS, Een abel spel van
Esmoreit. Ingeleid en van aantekeningen voorzien. Zwolle 1965, 15.
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of Robrecht van Anjou heeft met de hulp van de paus in de historische
samenkomst van Caltabellotta (1302) bedongen dat Sicilie terug aan
de kerk – en zo men reeds moist Anjou – zou komen, als het huwelijk
van Frederik III met Eleonora zonder kinderen bleef. Het huwelijk met
Eleonora, Roberts zuster, werd trouwens bij deze gelegenheid door
Robert gearrangeerd. Als toekomstig heerser van Anjou-Napels Wilde
hij zich verzekeren van de troon op Sicilie. Frederik III blijkt hiermee
accoord te zijn gegaan, hoewel hij dit niet heeft laten weten aan de
Sicilianen. Het is zeker dat dit Been vrijwillige beslissing van Frederik is
geweest. Robert en de paus hebben hem onder druk gezet door hem voor
te houden dat zijn broer Jacob van Aragon, die trouwens omwille van
zijn weifelmoedige houding voor de Sicilianen niet longer aanvaardbaar
was, deze belofte reeds had gedaan. Frederik heeft zich daaraan weinig
gelegen laten liggen, hij heeft waarschijnlijk ook nooit het voornemen
daartoe gehad.
Middeleeuwse kroniekschrijvers en historici uit de twintigste eeuw
wijzen op de pijnlijke gevoelens van krenking en onrecht die Frederik III
door zijn broer Jacob kreeg te verwerken. Er is zelfs sprake van een
„broederlijke oorlog", die aangewakkerd werd door de paus en Robert
van Anjou. De troonstrijd der beide broeders werkte in het voordeel
van Robert. De historicus Bock wijst op de bijzondere binding van
Jacob en Robert in hun vijandige houding tegenover Frederik ". Deze
relatie lijkt in Esmoreit tot uiting te komen, wanneer Robbrecht als zoon
van 's konings broer wordt voorgesteld 29 (vs. 13). Het is opvallend dat
de auteur met zoveel klem Robbrechts erfrecht op de troon memoreert
(ss. 14-15 : na recht alte male), indien de koning zonder erfgenaam zou
sterven (vs. 16 : hadde coninc Bonder oer ghestorven). Robbrechts
moorddadige woede en afgunst worden eigenlijk ten onrechte door de
geboorte van Esmoreit opgewekt. Hij is niet bereid de grenzen van het
28 PASQUALI VILLARI, Mediaeval Italy from Charlemagne to Henry VII. Translated by
332 ; BOCK, Reichsidee und Nationalstaaten, 169 ;
,
COSTANZA HULTON. London-Lei sic 1910
ROBERT L.JOHN, Dante. Wien 1946, 99-108 : Die kiiniglichen Briider von Sizilien und

Aragonien.
29 In Esmoreit worden de hoofdheld en Robbrecht neve van elkaargenoemd : vss. 32,
1011, Neve in het middelnederlands kan betekenen „neveu" (zoon van broer of zuster)
en „cousin" (zoon van oom of tante). Wellicht is er geen misverstand van de auteur in
het spel maar een kleine herinterpretatie van de auteur om Robbrecht als mogelijke
erfgenaam tegenover de oude koning te plaatsen en dat dan in de mannelijke erflijn. Veel
krassere voorbeelden van aanpassing van geschiedkundige feiten in een epische entourage
vindt men bij W. P. GERRITSEN, Het beeld van feodaliteit en ridderschap in de middeleeuwse
literatuur (in) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
89(1974), 241-261. In een ander verband heb ik op soortgelijke feiten gewezen in mijn
proefschrift : L. PEETERS, Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos. Diss. Utrecht. Me el 1968.

260

hem toegekende recht te respecteren. Robbrecht wordt de aartsvijand
van het Siciliaanse koningshuis. Esmoreit zal, na achttien jaar lang door
Robbrechts toedoen van het hof verwijderd te zijn geweest, nog tijdens
zijn waders Leven op de troon worden geplaatst. – Wat gebeurde er in
werkelijkheid op Sicilie ?
In het jaar 1321, dat is in het achttiende jaar van zijn huwelijk met
Eleonora van Hongarije en in het zesentwintigste jaar van zijn regering,
heeft Frederik III zijn zoon Peter in zijn koningschap laten delen. Dit
was een buitengewone stap waarvan het voor iedereen duidelijk was
dat door deze daad het huffs Aragon-Sicilie voor continuiteit wilde
zorgen en op deze manier de kansen van Robert van Anjou op Sicilie
wilde verminderen. Op onmiskenbare wijze had immers Robert al in
1309, meteen na de dood van zijn wader Karel II, blijk gegeven dat hij,
vervuld van haatgevoelens en tot intriges bereid, Frederik III op Sicilie,
die zich mocht verheugen in een jonge nakomeling, wilde benadelen.
De historicus Haberkern heeft op pregnante wijze beide tegenstanders
en hun onenigheid in een zin gekenschetst
„Die Krone Siziliens seinem Sohne zu erhalten, die Kaiserkrone der
Menschheit — beide Ziele waren ihm eins, gegen beide Ziele kampfte sein
Gegner ; das gibt seinen Worten jenen warmen Klang, jene freudige
Kraft, die so wohltuend sich abhebt von der kalten, hOchstens einmal
gereizten Art des dritten Anjou" 30.

De auteur van Esmoreit heeft misschien in niet minder warme en hartstochtelijke woorden het lot van Esmoreit en het „conincrijc" tegen elkaar
afgewogen, toen hij de „coninc" het volgende antwoord aan Robbrecht
liet geven (vss. 300-305). – De dichter stelt het evenwel zo voor alsof
de koning de verraderlijke intrigant, die Robbrecht in feite is, niet door
heeft. Pas op het Bind van het spel wordt alles onthuld, wat hij aan
kwade daden tegen het Siciliaanse koningshuis heeft gedaan –
Mijn scoene kint hebbic verloren
Esmoreyt den sone mijn
Ay is en mochte niet droever sijn
Al haddic verloren in dierghelijc
Mijn goet ende oec mijn conincrijc
Daer omme en woudic droeven twint
30 SCHILLMANN, Sizilien, 435. Het citaat is van de historicus E. HABERKERN, zoals men
het kan lezen in SCHILLMAN, Sizilien, 436. HABERKERNS monografie Der Kampf urn
Sizilien 1302-1337. Berlin 1961 komt nog ter sprake.
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De Robbrecht uit de Esmoreit wordt afgeschilderd als een aartsschurk,
een valsaard, vol bedrog, leugens en intriges, zonder respect voor familiebanden en koningstroon. Zijn misdadige geest en handelingen bezorgen
hem de naam van „keitijf" (vs. 956), „mordenaer" (vs. 967), „verrader"
(vs. 971). Het kind van de koning, dat hij eerst Wilde vermoorden,
wordt door Robbrecht voor een grote som geld verkocht. De duizend
pond „van goude ghetelt" worden door hemzelf als prijs bedongen
(vs. 199). Als dan achttien jaar later de feiten dreigen bekend te worden,
tonen Robbrechts woorden nog eens hoe verstokt en boosaardig hij is
(vss. 706-707)
Haddickene doot met minen handen
Doen ickenne vercocht soe war hi doot

Het lijkt niet meer dan billijk dat Robbrecht in het abel spel de doodstraf krijgt (vs. 995). Zo ver, zo goed. Historici medievisten is het
echter opgevallen dat de veroordeling van Robert van Anjou door zijn
politieke vijanden buitengewoon scherp is. De hele catalogus van kwade
eigenschappen die in de Robbrecht van Esmoreit belichaamd was wordt
ook aangetroffen in de middeleeuwse bronnen als Robert van Anjou
ter sprake wordt gebracht. De veroordeling van Robert door de Duitse
Keizer Hendrik VII, die Frederik III de helpende hand hood, is bijzonder
omvangrijk in de opsomming van de misdaden van de Anjouaan. Het
oordeel eindigt met Roberts vervloeking, verbanning en het uitspreken
van zijn doodstraf 31 . Zelfs paus Johannes XXII, die Lange tijd de belangen van Robert had behartigd tegen hun gemeenschappelijke tegenstanders, kon zich niet weerhouden te zeggen dat Robert een ellendige,
31 Het vonnis, dat zoals historici verzekeren in ongebruikelijk felle woorden is vervat,
vindt men uitgebreid geciteerd in ASSMANNS Geschichte des Mittelalters von 375-1517.
Braunschweig 1902, 98. Daaruit de volgende ter zake doende tekst
„Nequitie siquidem et perditionis alumnus Robertus natus dare memorie Caroli
secundi,qui se Sicilie re em intitulat, ex imperii Romani adipe impinguatus
incrassatus et dilatatus, contra illum, cui etiam causa multorum feudorum et honorum
ipsius imperii, que hactenus tenuit et que injuste presentialiter occupat, humiliter
obedire deberet, virus iniquitatis evomens, odia dolos et fraudes pro fidelitate
retribuens, ex detestando ingratitudinis vitio calcaneum rebellionis presumit erigere,
ac contra stimulum indurata nequitia calcitrare non cessat, nefandaque superbia
tumefactus sedem ab aquilone, videlicet ab opposito majestatis cesaree, quam ejus
dominam et magistram revereri et honorare tenetur, sibi ponere satagens, ipsam
convitiis et contumeliisprovocavit hactenus, et protervo animo continuo provocare
presumit ... Ut culpa supplicium timeat et virtus retributionem expectet, Roberti
eligimus domare superbiam et presumtionem erectam conterere, ipsumque a statu
suoquantumcumque sublimi deponere, cum propter premissa sit lese majestatis
crimine reus • ..., eumdemque Robertum, rebellem proditorem et hostem imperii
dicteque majestatis reum de toto predicto imperio exbannimus et diffidamus, et
ipsum, si quo tempore in nostram et imperii fortiam venerit, vita per capitis
mutilationemprivandum in his scriptis sententialiter condemnamus".
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geldzuchtige koning, een miserable en Jaffe berekenaar was. De paus
moist zich uiteindelijk misbruikt in de intriges van zijn protege. Het
kwam dan ook tot een break tussen bun beiden 32 . Roberts koningschap
en politiek waren ook voor Dante, die zo sterk was geEngageerd in de
controverse tussen Welfen en Ghibellijnen, een probleem. Roberts
tegenstrever, Frederik van Aragon, genoot een betere reputatie bij de
dichter 33 . Dante wijst ook op Roberts geldzucht, hij vergelijkt hem en
zijn trawanten met Turnus en de volgers van Turnus, die als voornaamste vijanden van de edele Aeneas uit de klassieke oudheid bekend
waren 34.
Mij dunkt dat er in de middeleeuwen bronnen genoeg zijn, die er
Been twijfel laten over bestaan dat Robert voor vele tijdgenoten een
abject wezen moet zijn geweest. Zijn 1 aagheid en achterbaksheid heeft
hij vooral getoond in zijn langdurige pogingen om het rijk Sicilie aan
Frederik III van Aragon-Sicilie en diens vrouw Eleonora te ontnemen.
Hij had zich met machinatie het recht op Sicilie trachten veilig te stellen,
door er zich van te verzekeren dat hij uiteindelijk koning op Sicilie zou
worden als het huwelijk van het regerend vorstenhuis op Sicilie kinderloos zou blijven. De geboorte van een troonopvolger doorkruiste zijn
plannen. Toch is hij met alle middelen blijven pogen het regerende
Siciliaanse koningshuis de macht uit handen te nemen. Frederik III heeft
dat gedurende zijn meer dan veertig jaar durende regering weten te
verijdelen. Om het dreigend gevaar voor de toekomst te keren heeft hij
zijn noon op jeugdige leeftijd het koningschap aangeboden.
In de voorafgaande uiteenzetting hebben wij trachten aannemelijk te
maken dat de gegevens uit het abel spel van Esmoreit tconincx sone van
Cecielien, nl. personen, bun relaties, heraldiek en gebeurtenissen op een
bijzonder treffende wijze de historische situatie rondom het koningshuis
van Sicilie, vooral na het jaar 1309, op literaire wijze verwoorden. Niet
minder treffend lijken ook de overeenkomsten te zijn tussen de rol, het
karakter en de daden van Robert van Anjou, de gevaarlijke tegenstander
van het Siciliaanse koningshuis, en die van Robbrecht, de tegenspeler van
de coninc, de coninghinne en het koningskind op het eiland „Cecielien"
in Esmoreit.
32 EMILE G. LEONARD, Les Angevins de Naples. Paris 1954, 233-234, 266-268 • PETER
PARTNER, The Lands of St. Peter. The Papal State in the Middle Ages and the Early
Renaissance. London 1972, 304.
33 LEONARD, Les Angevins de Naples, 283 ; BENEDETTO CROCE, History of the Kingdom
of Naples. Chicago-London 1970, 82.
34 THOMAS S. BERGIN, An Approach to Dante, London 1965, 200, 239 ; CROCE, History
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Het kan nauwelijks toeval zijn dat de naam die in Ghibellijnse kringen
zo een slechte reputatie had in de geschiedenis en in het abel spel
identiek is, nl. Robert-Robrecht : Robbrecht. Het is temeer Been toeval,
omdat de geboorte van een door die man ongewenste troonopvolger
voor Siciliè centraal staat in historie en middeleeuws toneelstuk. Er kan
oak worden aangenomen dat de troonopvolging van de circa achttienjarige Esmoreit tijdens zijn waders Leven (vss. 912-917) niet vreemd is
aan de troonopvolging van de zoon van Frederik III op ongeveer dezelfde
leeftijd, en dat eveneens tijdens het bewind van zijn vader. Gezien het
feit dat Frederik III reeds enkele tientallen jaren koning van het eiland
was - volgens Robbrechts hatelijke woorden is hij al in vss. 37, 335 „die
oude viliaert" met „even grauen baert" - en zijn troo p voor de toekomst
Wilde veilig stellen, is het niet onwaarschijnlijk dat de woorden van
Esmoreits vader toch iets meer zijn dap literaire frase wanneer deze
verklaart de „cecilien crone- te willen „op gheven" aan zijn zoon (vss.
916-917)
Want ic hebbe soe ouden lij f
Dat icse nemmeer ghedraghen en can

Men zij er zich van bewust dat het abel spel als literatuur niet gelijk
kan gesteld worden met geschiedenis zonder meer. Wel kan men de
inhoud van het stuk en de intenties van de auteur aan de historische
situatie relateren, mits daar goede gronden voor zijn. Deze zijn m.i. hier
aanwezig. Het is voor de hand liggend - ik beperk mij hier tot een
summiere voorstelling van zaken - dat een auteur zijn historische gegevens geschikt maakt voor zijn medium en zijn doel, door bijv. zijn
stof in te delen, te schikken en te doseren, te vereenvoudigen of te
verrijken waar gewenst, tegenstellingen te accentueren, topoi en andere
middelen der artes te gebruiken. Een „peu de realite" (Andre Breton)
is min of meer in iedere kunst aanwezig zonder dat die daarmee volledig
is verklaard. Veelmeer kan men via de kunst en haar middelen verklaren
waar en waarom wordt afgeweken van de werkelijkheid, en historie en
epiek graduele verschillen laten zien in het gebruik dat zij maken van
geschiedkundige feiten 35.
Dergelijke overwegingen worden bij de bestudering van Esmoreit
bijzonder acuut wanneer men, zoals Notermans in zijn reeds geciteerde
35
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uitgave doet, de auteur verantwoordelijk wil maken voor het feit dat
„het mohammedaans vernis van de taferelen, die in Damaskus spelen,
kunstmatig (werden) aangebracht". Ik kan het daar maar zeer tendele
mee eens, en moet het er grotendeels oneens mee zijn, omdat men
blijkbaar niet voldoende studie heeft gemaakt van de historische achtergronden.
Het is van een opmerkelijke betekenis dat Robert van Anjou contacten
onderhield met het mohammedaanse Nabije Oosten van zijn tijd en
dit met de bedoeling om Frederik III van Sicilie te benadelen en van de
troon te stoten 36 . Het is hem niet gelukt zijn plannen te verwezenlijken.
Ook Robbrecht in de Esmoreit komt in contact met de oosterling Platus,
een hoge dienaar van de koning van Damast, om het huffs van Cicielien
te ontdoen van zijn troonopvolger. Mag de ontmoeting van Platus en
Robbrecht kunstmatig gearrangeerd lijken, hoewel een handige toneeltruc, het lijkt toch in de bedoeling van de dramaturg te hebben gelegen
Robbrecht contact te laten hebben met de vijanden van het Siciliaanse
koningshuis. Ongetwijfeld is ook de sterke accentuering van het christelijke element in de Esmoreit en dat van de mohammedaanse sfeer voor
het middeleeuwse toneelpubliek bedoeld als contrastwerking. Maar men
kan ook niet over het hoofd zien dat omstreeks 1350 — de approximatieve
datering van de abele spelen – de mohammedaanse Turken en hen
achterland een steeds maar groeiend gevaar werden voor de christelijke
wereld. Frederik III van Sicilie was daadwerkelijk betrokken bij de
bestrijding van het Turkse gevaar en dit gedurende praktisch de gehele
tijd van zijn Lange regering. In het jaar 1303 werd vanuit de Siciliaanse
haven Messina een vloot gestuurd om de christelijke keizer van Byzantium te steunen tegen de mohammedaanse aanvallen. Toen na 1330 de
Turkse macht in Griekenland steeds sterker werd, steunde Frederik de
tegenpartij, omdat hij zijn politieke relaties in het rijk van Athene
bedreigd zag 37 . Deze achtergrond verklaart m.i. dat de teksten in
Esmoreit waarin sprake is van Toerkien of Turkien (vss. 185, 214)
waarmee telkens Baldarijs wordt genoemd, bijzonder onaangename
situaties voor Esmoreit in „heydenesse" afschilderen. Vanuit deze plaatsen kan hij niet gered worden of terugkeren. Op dit punt staan zij in
tegenstelling met personen en toestanden in de plaats Damast (vss. 643,
36 LEONARD, Les Angevins de Naples, 200, 226, 294 • CROCE, History of the Kingdom
51.
37 SCHILLMANN, Sizilien, 435, 451 ; HARVEY W. HAZARD (ed.), The Fourteenth and
Fifteenth Centuries. Vol. III (in) KENNETH M. SETTON (ed.), A History of the Crusades.
Winconsin 1975, 192-196.
of Naples,
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884), waar alles plezieriger verloopt. Vanuit Damast kan Esmoreit de
terugreis naar Siciliè aanvaarden. Indien Baldarijs naar Baldac (Bagdad)
verwijst, zoals Leendertz, Roemans en Notermans in hun uitgaven van
Esmoreit aannemen, dan is het „in heydenesse" des te begrijpelijker,
omdat Bagdad als saraceense stad bij uitstek werd beschouwd. Bagdad
met zijn kalief als religieus opperhoofd werd gezien als de heidense
tegenpool van het christelijke Rome, waar de paus resideerde 38 . Bovenvermelde tegenstelling tussen Baldarijs en Damast lijkt rechtstreeks steun
te krijgen uit de historie : Toen Bagdad door de Mongolen werd veroverd juichten de christenen in het Nabije Oosten : „Babylon is gevallen". In Damascus werden de sarazenen gedwongen het kruis met een
diepe buiging te groeten. Na de verwoesting van Bagdad kreeg Tabriz,
de rijke en verturkste handelsstad ten oosten van Turkije gelegen, de
status van hoofdstad. In 1370 achtte de heerser van Bagdad-Tabriz het
gepast te verklaren dat de handelsroute naar Tabriz weer veiliger was.
Er werd voor escorte gezorgd. In de ogen van de schrijver van Esmoreit
was Turkije met zijn achterland niet vrij toegankelijk. De Turken werden
voor de Europeaan in de veertiende eeuw wegens hun niets ontziende
oorlogsvoering „een verschrikkelijk en vijandig y olk" ". Of Baldarijs
nu omwille van het rijm en/of door vervorming van een oosterse naam
is ontstaan, zijn gissingen van Neerlandici. Tabriz, Tabris bewijst echter
dat een plaatsnaam op -rijs in het Nabije Oosten reèel is, en naar ik
aanneem, in de Esmoreit geheel verantwoord is. Wie zich verdiept heeft
in de tekstoverlevering en commentaren van de reisverhalen van Jan
van Mandeville en Marco Polo weet dat oosterse plaatsnamen in veel
variaties worden geschreven, sours is contaminatie van twee plaatsnamen
in een zelfde landstreek in het spel. In die zin kan Baldarijs verklaard
worden. Immers, „ene stat ...Baldarijs, die doer Toerkien es gheleghen"
zou niet alleen geografisch kunnen passen bij Tabriz, ook de wisseling
van hoofdstad Baldac-Tabriz in het rijk van Bagdad kan Balda-rijs,
Baldarijs hebben geinspireerd.
38
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Zoals reeds werd opgemerkt hebben historici gewezen op de contacten
van Robert van Anjou met de mohammedanen in zijn strijd tegen
Frederik III, koning van Siciliè. Een tweede bron lijkt mij nog meer
belovend te zijn, nl. de geschriften van de Franciscaanse Spiritualiteit.
Robert, met tien Sarazenen als bondgenoten, zou volgens deze geschriften de bestaande kerk vernietigen. In de kring der Spiritualen werd deze
strijd rechtstreeks in verband gebracht met de confrontatie van Robert
van Anjou en Frederik III ".
De Spiritualen, extremistische aanhangers van Franciscaanse idealen
werden door het hof van Siciliè in bescherming genomen tegen kerkelijke vervolging vanuit Rome. Met deze laatste regels kom ik terecht
bij een veertiende-eeuwse problematiek die ter verduidelijking van het
abel spel Esmoreit een aparte beschouwing verdient. Deze vindt men in
het volgende onderdeel van deze bijdrage.
3. Cultureel-geestelijke achtergronden in Esmoreit
Men kan zich afvragen of een uitspraak als „de geest van het spel is in
grote lijnen christelijk-middeleeuws" (Notermans, 15) niet nader kan
worden gespecificeerd. Als dit uit de inhoud van Esmoreit mogelijk
blijkt te zijn, kan wellicht ook het geestelijk-cultureel milieu en de
herkomst van het abel spel worden bepaald.
Met opvallende duidelijkheid wordt het lijden van Christus in het
abel spel de toeschouwers voor ogen gevoerd. Telkens opnieuw lijkt de
lijdensweg van het koninklijk huffs van Siciliè beschreven en onderstreept
te worden aan de hand van het passieverhaal. De vijf eerste verzen
plaatsen het spel reeds in het teken van het lijden en de dood van „God,
die wander Maghet was gheboren". Dan pas hoort het publiek dat het
stuk gaat over het droeve lot van een andere vrouw, de koningin van
Siciliè, die treurt en lijdt om haar zoon. De inleidende verzen zijn niet
los te zien van wat het publiek op het toneel ziet : „God, die hem ane
ene cruce liet slaen" (vs. 382) is in die gestalte ook aanschouwelijk
aanwezig. Robbrecht doet namelijk op het toneel een eed op een aanwezig kruisbeeld (vs. 968). Hij is het ook die de onwetende onschuld
speelt met de bezwerende woorden (vss. 794-795)
Biden here die was ghecroent
Met eenre croenen van doerijn
40 WALTER L. WAKEFIELD and AUSTIN P. EVANS, Heresies of the High Middle Ages.
translated and annotated. New York and London 1969, 424, 762.
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Niet zonder grond laat de auteur juist de booswicht Robbrecht, en
niet andere christenen, tot tweemaal toe zweren. Aanhangers van de
Franciscaanse spiritualiteit hebben zich met nadruk afgezet tegen de
zeer verbreide middeleeuwse gewoonte om te zweren bij God, zijn heiligen en wat daarmee samengaat. Zij hebben deze gewoonte in een
ongunstig daglicht geplaatst door erop te wijzen dat voor hen het woord
van het evangelie gold : „Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren ...
Maar uw woord ja zij ja ; neen, neen ; wat daarbij bijkomt, is uit den
ooze" (Mattheus 5 : 34-37) 41.
Vol oprechtheid en intensiteit zijn de uitingen van de andere christelijke personen in het spel wanneer zij hun religieuze gevoelens uiten.
Rechtstreeks in het teken des kruises staan de dieptreurige verzuchtingen
van de koningin (vss. 786-789)
Ic bidde Bode die sijn cruse toes

• • .

Niet minder vervuld van diepe gemoedsaandoening en aanschouwelijkheid is haar gebed tot God op het kruis en Maria (vss. 390-397)
Ay gheweldich god daer al an staet
Ghi waert sander verdiente ende sander scout
Vaste ghenaghelt ane ene hout
Oetmoechdech god met naghelen dri
Ontfermhertich god nu biddic di
Dat die waerheit noch werde vernomen
Ende is te mijnder ontscout noch moet comen
Dies biddic u hemelsche coninghinne

Wie zich een beeld wil vormen van het christelijk godsbeleven der
middeleeuwen kan te rade gaan bij een reeks van uitstekende handboeken en speciale studies. Hij merkt al gauw dat de dertiende en vooral
de veertiende eeuw een opvallende ontwikkeling vertonen op dit gebied.
De westerse traditie ervaart een grote vernieuwing door nadruk te leggen
op Jezus' aardse bestaan. Tot op het einde van de twaalfde eeuw overheerst het beeld dat Christus de tronende rechter en de glorievolle hoer
is. Dan echter neemt de affectieve vroomheid een hoge vlucht. Franciscus van Assisi leert zijn volgelingen mediteren over „les etats interieurs"
van Christus. „Men wil medeleven en medelijden met het Leven van
Jezus en men komt tot detaildevoties voor de heilige wonden, het bloed,
41 G. G. COULTON, Medieval Studies (First Series). Second revised edition. London 1915,
27-36 : Side-Lights on the Franciscans, hier pp. 29-30. Behalve Robbrecht zijn slechts de
Sarazenen in Esmoreit gewoon om krachttermen te gebruiken.
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het heilig hart. Het kruis is voortaan minder een zegeteken dan een
lijdenssymbool" ". Vanaf de dertiende eeuw verspreidt zich de cultus
van het crucifix onder de invloed van het franciscanisme. Christus' vijf
wonden, zijn doorboorde hart, de drie (niet vier) kruisnagelen, zijn
bedroefde moeder staan in het middelpunt van gebed, meditatie en
cultus ". Geschriften van de franciscaanse spirituaal Ubertino van Casale,
met name zijn Arbor Vitae Crucifixae, worden zeer bekend. Geestelijke
liederen en gedichten zoals Laudismus de Sancta Cruce en Stabat Mater
dolorosa inspireren de vroomheid ". John Moorman, een autoriteit op
het gebied van de franciscaanse beweging in de middeleeuwen, formuleert deze geesteshouding als volgt
„he (the Redeemer) came to be loved and worshipped as the Son of Mary
who smiled and wept, who loved and sorrowed, who knew pain and grief
as well as joy and peace, who lived among men and shared with them
in the vicissitudes and injustices of life" 44.

Het is bekend dat het middeleeuwse franciscanisme niet de eenheid
en gedisciplineerdheid vertoonde die Rome zich wenste. Al spoedig zag
men de Conventualen, met Romes goedvinden, zich onderscheiden van
de meer vergeestelijkte extremisten. Deze vrome volgelingen dreven de
cultus van de Heilige Armoede tot het uiterste, hun affectieve vroomheid verbond een hevige intensiteit der gevoelens met een heilige vurigheid in woord en geschrift. De door hen beleefde en gepreekte idealen
vonden aanhangers bij degenen die Spiritualen, Fraticelli en Begharden
werden genoemd. Hun franciscanisme is de opperste vorm van wat
Augustinus Gemelli in zijn beroemde studie „waarachtig franciscaans"
heeft genoemd. Dit bestaat „in beschouwing van den gekruisigden God,
met het concrete realisme van zijn met doornen verwond hoofd". Voor
hen is de moeder Gods een vrouw in verheven duldzaamheid, die haar
zoon op het kruis zag sterven, „een concrete uitbeelding der smart en
menschelijke gevoelens" en daarom juist zo echt franciscaans 45 . De
kunsthistoricus Emile Male merkt in het derde deel van zijn magistraal
werk over christelijke kunst in de middeleeuwen op dat vanaf het einde
Het oosterse Christusbeeld : Naheschouwing (in) Tijdschrift
(1976), 121-137, bier p. 127. Zie ook KURT VON FISCHER, Passionsmusik
and PassionsfrOmmigkeit (in) Neue Zfircher Zeitung 9. April 1976, 28.
43 HILAIRE DE BARENTON, La devotion au Sacre-Cceur Ce qu'elle est, et comment les
Saints la pratiquent. Doctrine-Tconographie-Histoire. Paris 1914, 46-50, 92, 98, 123,
131, 134.
44 JOHN MOORMAN, A History of the Franciscan Order. From its Origin to the year 1517.
Oxford 1968, 256, 261, 268.
Het Franciscanisme. Turnhout 1938, 82, 84.
45 AUGUSTINUS GEMELLI,
42 A.J. VAN DER AALTST,
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der dertiende eeuw een verbazingwekkende vernieuwing in de literatuur
te bespeuren valt : „La sensibilite, jusque-la contenue, s'y exalte.... Des
le commencement du XIVe siecle, la Passion devint la grande preoccupation des Ames". Zoekt men naar de bron van deze verandering en vernieuwing dan moet men rechtstreeks naar Franciscus van Assisi gaan ".
Dit is m.i. ook het geval voor de opmerkelijke geest van lijden en
medeleven in het abel spel van Esmoreit waarin men met de tekst in de
hand de parallellen met de franciscaanse spiritualiteit kan vinden. Deze
zijn met wat in de vorige bladzijde werd besproken niet in alle opzichten
afdoende behandeld.
Het opvallende detail „met naghelen dri" (vs. 393) uit de boven
geciteerde tekst is voor Peteri in zijn grote artikel over Esmoreit aanleiding geweest de vraag aan theologen voor te leggen of vanuit bun
discipline een bepaalde reden gegeven kan worden dit merkwaardige
detail in de tekst nader te verklaren ". "Lo „traditioneel" als L. J. J.
Olivier voorgeeft zijn deze in de middeleeuwse voorstelling niet ". De
kunsthistorica Roza van Hoogenbeemt heeft een uitgebreid onderzoek
aan het probleem gewijd. Haar conclusie is dat het franciscaans spiritualisme een grondige ommekeer heeft veroorzaakt in de voorstelling van
de kruisiging. In feite waren vier nagelen, twee voor de handen, twee
voor de voeten, traditioneel. In de dertiende eeuw wordt een begin
gemaakt, maar in de veertiende eeuw overweegt de kruisiging met drie
nagelen, twee voor de handen, een voor de voeten, die op elkaar geplaatst worden en zo met een nagel aan het kruishout worden vastgemaakt. Franciscaanse lijdensmystiek en geestelijke verdieping in de
armoede en passie van Christus – Christus nam genoegen met drie nagels
– liggen ten grondslag aan de verandering, die towel in de visuele als
in de literaire kunst tot uiting komt ". Van de middelnederlandse literatuur wordt gewezen op de Limburgse sermoenen, Jacob van Maerlant in
zijn Van den Laude van Oversee, Ruysbroec in Van den XII Beghinen,
Seghelijn van fersusalem, Dietsce Rime (uitg. De Gheldere). Drie
verzen uit Dboec vanden Houte van Jacob van Maerlant – een bekend
bewonderaar van franciscaanse idealen en auteur van Franciscus' Leven –
46
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mogen hier niet ontbreken. Christus op het kruishout wordt als volgt
beschreven (vss. 755-757)
Men sloech den here van alien lande
Twee plompe nagle dor sijn hande ;
Dore sine voete wasser een 50.
Nog een paar andere plaatsen uit de Esmoreit kunnen in een nieuw
licht worden geplaatst, met name vs. 73 : „ende kerstenheit sal si (d.i.
de mohammedaanse Damiet) ontfaen". Men mag aannemen dat Damiet
in heel wat vriendelijker omstandigheden, nl. als zij als Esmoreits vrouw
in het christelijke rijk van Siciliè koningin wordt (vss. 910-917) ook
christen wordt, zoals Esmoreit zelf bereid is de heidense eredienst te
verzaken om dan te geloven „ane Marien ende ane God, den oversten
Vader" (vss. 810-815). Op vreedzame wijze wordt ook de mohammedaanse Platus ontvangen. Hier kan ook aan franciscaanse houding
tegenover de mohammedanen worden gedacht. Franciscus is het geweest
die op opzienbarende wijze in zijn tijd reeds ijverde voor een vrede en
omgang met niet-christelijke godsdiensten. Persoonlijk heeft hij zich
ingezet om het christelijk geloof bij de mohammedanen uit te dragen,
ook Frederik III was bezield door dezelfde missionaire gedachte en
Arabieren uit Noord-Afrika stonden hierover met hem in contact ".
Men bedenke dat christelijke missionering in de dertiende eeuw zich
concentreerde op Europa. Franciscus heeft hier voor een doorbraak willen
zorgen en het zijn zijn medebroeders die in de eerste helft van de
veertiende eeuw waste voet hebben gekregen in Palestina en Egypte.
Sultan Nassir (1309-1341) heeft vreedzame betrekkingen tussen christenen en mohammedanen mogelijk gemaakt 52 , ondanks de strijd van de
christenen met de opdringende mohammedaanse Turken. De in deze
bijdrage reeds behandelde tegenstelling tussen „Turkien" en „Damast"
in Esmoreit wordt nu nog begrijpelijker. Hier zijn ook weer de tijd en
de feiten zonder meer in overeenstemming met de voorstellingen in de
Esmoreit, waarvoor in een vorig deel van onze beschouwingen is gewezen
op onmiskenbare parallellen uit de Siciliaanse historie. Van primair
belang zijn echter de franciscaanse opvattingen die over en weer in het
veertiende-eeuwse geestesleven en in de Esmoreit kunnen worden ge50 JACOB VAN MAERLANT, Dboec vanden Houte. Uitgegeven door J. TIDEMAN. Leiden
1844, vss. 755-757.
51 GEMELLI, Het Franciscanisme, 68, 99-101 ;j. II. VAN DER SLOOTEN, Franciscus van
Assisi en zijn cultuurhistorische beteekenis. Amsterdam 1928, 38-39 ; j. N. HILLGARTH,
Ramon Lull and Lullism in Fourteenth-Century France. Oxford 1971, 130-131.
52 ALPH. MULDERS, Mtssiegeschiedenis. Bussum 1957, 181-188.
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constateerd. Een intens gevoel van menswording – men heeft juist voor
deze tijd de term pre-renaissance bedacht – en medemenselijkheid door
het lijden van Christus, die voor alien dezelfde kruisdood was gestorven,
inspireerde het franciscanisme. Verschillen in Standen en geloof, landelijke, sociale en politieke verschillen werden ondergeschikt geacht in
een bovenmenselijke poging alles en alien te verenigen in vrede en
liefde. Ook de literatuur heeft daardoor een ontwikkeling ondergaan.
Christopher Dawson heeft in deze zin op franciscaanse invloeden gewezen die erop gericht waren om de hoofse literatuur om te buigen in
religieuze zin en met een sterk populaire inslag. Hij spreekt van „the
transformation of romanticism into mysticism and of chivalry into
religious devotion". De opmerkingen van deze Engelse historicus zijn
bijzonder relevant voor onze middelnederlandse abele spelen, hoewel hij
deze niet noemt, wanneer hij de geschetste nieuwe literaire beweging
der Franciscanen als „joculatores Domini" ander de aandacht van zijn
vakgenoten brengt. Deze wordt gekarakteriseerd door „its romanticism,
its chivalry, its mysticism and its contacts with Moslem culture" 53.
Overeenkomstig deze nieuwe kijk op alles wat de mens is en wat hem
omgeeft, warden ook de opvattingen over de natuur, de vrouw en de
liefde positief gewaardeerd en geldealiseerd. „In het schepsel een middel
te zien om zich tot God te verheffen, in de schoonheid een uiting der
eeuwige goedheid" is een door en door franciscaanse gedachte ". Met
Franciscus' natuurhymne in gedachte, die prachtige lofzang op zon,
moan, de gewassen op de aarde, de hele schepping, en in het besef dat
franciscaanse geest de Esmoreit doorademt, krijgen de verzen 814-823
van ons abel spel een nieuwe betekenis. Het is de koning van Siciliè die
zijn zoon Esmoreit vraagt het mohammedaanse geloof niet longer aan
te kleven. Hij verzoekt hem op intense wijze en in dichterlijke bewoordingen
ghelove ane marien
Ende anegod den oversten vader
Die onsghemaect heeft alle gader
Ende al dat in die werelt leeft
Met sijnre const ghemaect heeft
Die sonne ende die mane ende dach ende nacht
Heeft hi ghemaect met sijnder cracht
53 CHRISTOPHER DAWSON
,
Medieval Essays. London and New York 1953, 178-181 :
Vgl. E. RANDOLPH DANIEL, The Franciscan Concept of Mission in the High Middle Ages.
Lexington 1975.
54 GEMELLI, Het Franciscanisme, 85.
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Endeoec hemel ende ertrijc
Ende log ende gras en deer ghelijc
Daer soe moettigheloven an
Dat de auteur met deze woorden ook de invrome franciscaanse devotie
van Frederik III, koning van Sicilie, kan hebben getypeerd, acht ik in het
Licht van wat in deze bijdrage is gezegd en nog ter sprake komt in een
nadere beschouwing van het Hulthemse handschrift, niet onmogelijk.
In de vakliteratuur over Esmoreit zijn naast bewondering ook critische
geluiden te horen. Zij komen hierop neer dat de dichter niet vrij te
pleiten is van een zekere gemaaktheid en zelfs onnatuurlijkheid in de
opbouw van zijn stuk. Zelfs Verdeyen die met zoveel nadruk heeft
beweerd dat abel spel gelijk te stellen is met „kunstig spel", „kunstspel",
heeft van een „vrij onbeholpen" dramatische techniek gesproken ". Wij
zien dat de koning zonder onderzoek en slechts op beschuldiging van
Robbrecht de koningin in de kerker werpt. Robbrecht wordt niet door de
koning gedaagd als Platus onthult (vs. 929) dat hij deze als de boosdoener herkent. Deze door moderne filologen naar voren gebrachte
„compositiefouten" verhullen datgene wat de koning wel doet. En juist
dit is toch van belang om de bedoelingen van de auteur tegenover zijn
publiek te begrijpen. De koning vraagt de koningin nadat haar onschuld
is gebleken in Godes naam (vss. 738-739 : „om Gode, die ontfinc Die
doot van minnen") vergiffenis. Met diepe gevoelens van berouw betuigt
hij haar zijn nederige liefde en zijn hoge waardering. Hij wil voortaan
haar onderdaan en haar dienaar zijn (vss. 712-721, 730-740). Ook
Esmoreit toont zijn oprechte innerlijke gevoelens van liefde uit dankbaarheid en hoogachting aan Damiet, die dan ook de enige is die hij
kan liefhebben. Woorden van innerlijke vroomheid (vs. 832 : „Ay God,
bewaert haer refine lijf", vs. 876 : „O weerde Maghet Sente Marie")
begeleiden zijn gevoelens tegenover deze hoog gewaardeerde vrouw die
zoveel voor hem heeft gedaan (vss. 830-837, 874-881). Zowel de wader
als de zoon beijveren zich met het uitspreken van lof, eerbied en trouw
aan hun vrouwen. Esmoreit is in zijn slotfase een hooglied geworden
op de vrouw dat schril afsteekt tegenover de beweerde of veronderstelde
meer animale rol in het begin van het stuk. De aantijgende woorden die
toen door Robbrecht over de koningin werden gesproken (vss. 334-337,
342-345) en de suggestieve klacht van Platus aan het adres van vrouwen
55 VERDEYEN, Beschouwingen, 525-531 ; C. G. KAAKEBEEN en R. VERDEYEN, Esmoreit.
Abel Spel uit de veertiende eeuw. Groningen-Den Haag 1931, 15 ; C. j. H. STEKETEE, Geen
kompositiefouten in Esmoreit (in) De Nieuwe Taal ids LIX (1966), 349-354 heeft het
gros van deze bezwaren besproken.
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en meer in het bijzonder aan Damiet (vss. 240-247 : „van herten want,
venus, der minnen vier") gericht, worden in het tegenovergestelde veranderd. Hier ook kan, vooral aansluitend op het voorafgaande betoog,
geciteerd worden uit franciscaanse geschriften : De vrouw is niet Langer
„werktuig, dat ... ten verderve, maar tot redding moet voeren", gaandeweg wordt de zinnelijke amor overstemd door een meer vergeestelijkte
liefde ".
4. Esmoreit en het hertogdom Brabant
De auteur van Esmoreit heeft ongetwijfeld franciscaanse invloed ondergaan. De tot heden toe nog onopgeloste vraag naar de omstandigheden
waarin de abele spelen zijn ontstaan, hangt grotendeels samen met de
persoon van de auteur en zijn geestelijk-cultureel milieu. De eenvoudige
mededeling dat de dichter arm was 57 , of dat zijn werk bestemd was
voor de stedelijke burgerij, hoewel hij ook begrip toont voor de aristocratische wereld 58 , zijn redelijke gissingen, waarvoor men toch graag
meer evidentie zou hebben. De resultaten en gedachtengang van deze
bijdrage laten het toe to wijzen op de Spiritualen en de Minderbroeders.
Hun vroomheid en lijdensmystiek hebben zij niet slechts in geschrifte
of liederen bezongen. Zij stonden in direct contact met het y olk. Hun
idealen hebben zij voor het y olk vertaald in verhalen en opvoeringen in.
dialoogvorm. Zij hebben, althans in Italie, een wezenlijke bijdrage geleverd tot het ontstaan van het toneel ". Is dit ook gebeurd in het zuidoosten van ons middelnederlands taalgebied, waar de franciscaanse beweging al in de dertiende eeuw haar vestigingen had : Brussel, Leuven,
Diest, ook in 's-Hertogenbosch, in Maastricht en Sint-Truiden " ? Hun
56 GEMELLI, Het Franciscanisme, 85.
57 VAN DER MERWE, Lanseloet, 46.
58 Literatuur in voetnoten 6, 7, 8, 9. De uitgave van C. G. KAAKEBEEN en R. VERDEYEN,
Esmoreit. Abel spel uit de veertiende eeuw. Groningen-Den Haag 1931, 15 denkt aan
vertoningen voor „edelen en poorters" ... „aan hoven der vorsten of op kastelen
en van d
den
adel als in de voornaamsten steden", zonder echter concrete gegevens to vermelden. Over
de outillage van de abele spelen W. H. HUMMELEN, Tekst en toneelinrichting in de abele
spelen (in) Handelingen van het XXX' Vlaams Filologencongres. Gent 1975, 107-108 en
in De Nieuwe Taal ids 70 (1977), 229-242.
59 GEMELLI, Het Franciscanisme, 85. Men vergelijke WI JNGAARDS, De oorsprong, 414-415
die wijst op structurele overeenkomst tussen de abele spelen en dialogen in hoofse minneliederen. Anderzijds over Franciscaanse opvattingen en hoofsheid, zie literatuur in
voetnoot 53.
60 R. R. POST, Kerkgeschiedenis van Nederland in de ZVEiddeleeuwen. Utrecht-Antwerpen
1957, 214 • GEMELLI, Het Franciscanisme, 89. – HAROLD GOAD, Greyfriars. The Story of
St. Francis and his Followers. London 1947, 168-171 wijst op de bijdrage der Franciscanen
aan het middeleeuws Engels toneel. Over Franciscaanse invloed in de lyriek : DAVID L.
JEFFREY, The Early English Lyric and the Franciscan Spirituality. Lincoln 1975.
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contacten met Italie, het moederland van het franciscanisme, bleven
bestaan, zoals de verspreiding in de veertiende eeuw van de geschriften
der Spiritualen en andere franciscaanse literatuur hier to laude voldoende
aantoont. W. A. Schmitz wijst erop dat de idealen van de Spirituaal
Ubertino de Casale ook in de Nederlanden bewonderaars en aanhangers
hebben gekend ".
Van de extreme franciscanen of Spiritualen is bekend dat zij in het
begin der veertiende eeuw een religieus-politieke keuze hebben gedaan
in de strijd die de Ghibellijnen (Lodewijk van Beieren ; Frederik III,
koning van Sicilie) tegen paus Johannes XXII, beschermer van Robert
van Anjou, voerden. Zij kozen voor de Ghibellijnse partij. Lodewijk
bestreed de paus niet slechts omwille van politieke eisen, hij klaagde
hem ook aan wegens ketterij. De historicus Van Werveke formuleert
de oorzaken van deze partijvorming in het religieuze en politieke kamp
als volgt
„Gelegenheid hiervoor bond hem de pauselijke beslissing in de strijd, die
al zo lang openlijk of latent woedde in de Franciscanerorde tussen de
voorstanders der volstrekte armoede, de Spirituales, en hun in dezen
minder strenge ordebroeders, ten gunste van de laatsten. Zo werd het
conflict van de wereldlijke macht tegen het theocratisch Principe verbonden
met de strijd, die binnen de Kerk tegen de verwereldlijking werd gevoerd
en die juist onder een financiele specialist als Johannes XXII bijzonder
scherpe vormen aannam. Van dit ogenblik of had Lodewijk van Beieren
de Spiritualen en hun publicisten aan zijn zijde : de generaal van de orde,
Michael van Cesena, zocht in 1328 een toevlucht aan het hof van Lodewijk,
vergezeld door de Franciskaner hoogleraar in Oxford, Willem van
Occam" 62.

Het was vooral de ontoegeeflijkheid en de diplomatieke intriges van
Johannes XXII die de franciscaanse Spiritualen, Fraticelli en Begharden
tot een hechte verhouding dreven met de Duits-Siciliaanse partij ". Het
61 WILHELMUS ANTONIUS SCHMITZ, Het aandeel der Minderbroeders in onze Middeleeuwse
Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen. Nijmegen-Utrecht
1936, 134.
62 H. VAN WERVEKE, Europa in de veertiende eeuw (in) Wereldgeschiedenis. De geschiedenis der mensheid van de oudste tijden tot heden. Deel IV, 137-179, hier p. 175. – De
geldzucht vanJohannes XXII wordt in Van den Vos Reynaerde, handschrift B (Reinaert II)
aan de kaakgesteld : L. PEETERS, Taalonderzoek in Van den Vos Reynaerde (in) E. ROMBAUTS
and A. WELKENHUYSEN (ed.), Aspects of the Medieval Animal Epic. Proceedings of the
International Conference. Louvain, May 15-17 1972. Leuven-The Hague 1975, 143-164,
hier. 162-163.
63 BOCK, Reichsidee and Nationalstaaten, 269-272 ; FRIEDRICH ALBERT GROETEKEN, Die
Franziskaner an Fiirstenhäfen bis zur Mitte des 14.Jahrhunderts. Inaugural-Diss. Munster
.o.J., 40-48 : Mitglieder des Ordens als Gegner des Pastes am Hofe Ludwigs des Bayern ;
Literatuur.
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zeer godvruchtige en franciscaansgezinde koningspaar van Sicilie, de
ons reeds bekende Frederik III en Eleonora van Hongarije, heeft de
Spiritualen uit Italie op Sicilie onderdak en toevlucht geboden tegen de
verdachtmakingen en vervolgingen vanuit Rome ". Wat nu echter bij
dit alles van rechtstreeks belang voor de studie van Esmoreit kan zijn, is
het feit dat Esmoreits inhoud franciscaans is geinspireerd in de opvatting
van de geloofsbeleving, het mensbeeld, de natuur, de vrouw, de liefde,
en bovenal ook dat het politiek-historische drama van het genoemde
koningspaar het abel spel tot bron is geweest. Dit is echter niet alles.
Er zijn namelijk veertiende-eeuwse historische documenten die aantonen
dat Brabant, vooral dan nog Oast-Brabant en de aangrenzende gebieden
een tijd lang (1337-1338) het toneel is geweest van troepenconcentraties
en onderhandelingen tussen de Ghibellijns-Duitse en de Engelse vorstenhuizen om gezamenlijk front te maken tegen Frankrijk, de Valois, en
de Italiaanse Welfen : Rome en het huffs Anjou-Napels ". Plaatsen als
Mechelen, Leuven, Herk-de-Stad en Diest " warden genoemd als plaatsen van samenkomst en druk diplomatiek overleg. Brabants hertog
Jan III koos de Duits-Engelse zijde.
Oost-Brabant is de streek waar het taalgebruik van de abele spelen in
het Hulthemse handschrift naar verwijst. Dit handschrift bevat naast
tal van bekende dichtwerken ook een aantal prozateksten die uitsluitend
van geestelijke inhoud zijn. Een van hen vraagt onze aandacht. Het is
het gebed Anima Christi (Gods Ziele). Het komt ook voor in een ander
zeer waardevol middelnederlands handschrift, namelijk het ZutphensGroningse handschrift dat eveneens in Brabant, 's-Hertogenbosch, in
1339 tot stand kwam ". Mag het al belangrijk zijn dat beide handschriften franciscaanse invloed in gebed en gedicht tonen, het is echter
•; GORDON LEFF , Heresy in the Later Middlee
Les An evens de Naples, 249, 257
New York 1967, I, 234. – Over de diverse motieven en achtergronden : J. N.
HILLGARTH, Ramon Lull and Lullism, 1-134.
64 SCHILLMANN, Sizilien, 4 36-437 ; JOHN, Dante, 102 •; MOORMAN, A History of the
Franciscan Order, 312.
65 HEINRICH SPROEMBERG, Die Niederlande und das Rheinland in der ersten Hal to des
14. Jahrhunderts (in) SPROEMBERG, Beitreige zur Belgisch-Niederliindischen Geschichte.
Berlin 1959, 269-271 • BOCK, Reichsidee und Nationalstaaten, 434-440 ; HENRY STEPHEN
LUCAS, The Low Countries and the Hundred Years' War 1326-1347. Ann Arbor 1929,
194-200, 210-219.
66 Men heeft zich afgevraagd of Diest niet de plaats is waar de abele spelen thuishoren :
DE MAYER-ROEMANS, Esmoreit. Antwerpen (1948), 16. In 1412 speelt de Kamer van Diest
de Lanseloet te Aken.
67 P. LEENDERTS R. Het Zutphensch-Groningsche Handschrift (in) Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde XIV (1895), 265-283 en XV (1896), 25-43 ;
mer
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J. DESCHAMPS, Middelnederlandse Handschriften uit Europa en Amerikaanse
2de herz. druk. Leiden 1972, 90, waar vooral LIEFTINCKS bijdrage. .-- Men lette oak op
de franciscaansgetinte inhoud van het handschrift.
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verrassend dat het middelnederlandse Anima Christi in het ZutphensGroningse handschrift de volgende tekst bij zich heeft
„Dese ghebede metten aflate voorsproken zeinde die pawes der coninghinnen van Cecilien want zys langhe begheert hadde."

Volgens D. A. Stracke kan de bedoelde Siciliaanse koningin Eleonora,
gemalin van Frederik III, koning van Sicilie, zijn 68 . Zij stond inderdaad
met de paus in correspondentie over godsdienstige aangelegenheden en
dat op een tijdstip dat chronologisch valt binnen het Leven van de
bedoelde Siciliaanse koningin om wier identificatie het bier gaat. Paus
Johannes XXII trachtte het als zeer godvruchtig bekend staande koningspaar Tangs deze weg te beinvloeden en Sicilie meer aan hem te binden
dan mogelijk was gebleken op de weg van politiek en verhandeling ".
Naar ik uit mijn bovenstaand betoog over de historische en geestelijke
achtergronden van Esmoreit moet concluderen, is de „coninghinne van
Cecilien" in het Zutphens-Groningse handschrift — beide handschriften
zijn van Brabantse origine —, dezelfde Eleonora van Hongarije, koningin
van Sicilie in het eerste deel der veertiende eeuw. Ook de Brabantse
geschiedschrijving toont zich op de hoogte van de Europese politieke
situatie, waarin het hertogdom Brabant zo een belangrijke rol speelde.
Zo is het vijfde boek van Van Velthems Spiegel Historiael grotendeels
gewijd aan de activiteiten van Keizer Hendrik VII van Beieren en zijn
politiek in Italie. „Die coninc van Cecilien Frederijc" (Boek V, vs.
3120) wordt daar genoemd, evenzeer als „Robbrecht" (vs. 3087), dat
is Robert van Anjou, leider der Welfen en fervent tegenstander van
Hendrik VII en Frederik III, koning van Sicilie 70. Verder is het vermeldenswaard dat Zuidnederlandse edellieden in Italie onder het bewind
van Hendrik VII van Beieren belangrijke functies en vertrouwensposten
hebben bekleed. Een van hen was bijvoorbeeld gevolmachtigde om het
huwelijk tussen Hendriks dochter Beatrix en Frederiks zoon Peter te
regelen 7'. Ridder Wolfram van Diest zorgde voor een aangenaam
68 D. A. STRACKE, Jets over het „Anima Christi" (in) Bijdragen tot de Geschiedenis,
XV (1923-1924), 833-866, bier pp.
858-859.
69 E. HABERKERN,
Der Kampf um Sizilien 1302-1337. Berlin 1961, 135.
70 LODEWIJK VAN VELTHEM ' s Voortzetting van den Spiegel Historiael (derde deel),
uitgegeven door HERMAN VANDER LINDEN, PAUL KEYSER en ADOLF VAN LOEY. Brussel 1938,
140. De commentaar in de voetnoot over Frederiks huwelijk en sterfdatum is onjuist.
71 BOCK, Reichsidee and Nationalstaaten, 132-137. – Frederiks zoon, Peter, dieplus minus
achttien jaar oud nog tijdens zijn vaders leven deelt in de koninklijke waaxdigheid (zie
het bovenstaande betoog onder 2 is mutatis mutandis in de literaire situatie van het abel
spel de hoofdheld, nl. Esmoreit.
bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant
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onthaal van Eduward III, koning van Engeland op diens diplomatieke
refs in het Rijnland naar Lodewijk IV ". Het lijkt mij aannemelijk dat
in Brabant omstreeks het midden der veertiende eeuw, of eventueel
enkele jaren later, een abel spel van Esmoreit tconincx sone van Cecilien
als een literaire evocatie van recente historie is geschreven en begrepen.
„De wijze waarop middeleeuwse dichters en prozaschrijvers de Geschiedenis weten te gebruiken voor hun esthetische, morele of politieke
oogmerken is een fascinerend veld van onderzoek", aldus schreef een
neerlandicus in een historisch tijdschrift ". Wie op dit gebied met volharding en omzichtigheid te werk gaat, ontdekt niet of nauwelijks
bekende facetten van middelnederlandse literatuur, haar auteurs, bronnen, concepties en uitwerkingen. Nog steeds weten wij te weinig van
de realia, de verhoudingen en de leefgemeenschap, het ontstaan van
middeleeuwse literatuur en haar publiek ". Wellicht werd een abel spel
als nog wel het minst geschikte onderzoeksobject in deze zin beschouwd.
Het tegenovergestelde is waar. De studie van middelnederlandse teksten
kan alleen maar gebaat zijn door een heroriëntering van de onopgeloste problemen en een interdisciplinaire benadering 75.
L. PEETERS

72 HENRY STEPHEN LUCAS, The Low Countries and the Hundred Years' War, 1326-1347.
Ann Arbor 1929, 291.
73 W. P. GERRITSEN, Het beeld van de feodaliteit en ridderschap in middeleeuwse literatuur (in) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 89
( 1974) , 241-261, hier. 245. – Het is misschien het onderzoeken waard of bepaalde
erfenis- en opvolgingskwesties in het Brabantse hertogenhuis de actualiteit en de receptie,
wellicht zelfs het ontstaan Esmoreit als drama in de hand hebbengewerkt. Hierbij zou men
kunnen denken aan hetgeschil dat ontstond toen het Boheems-Luxemburgse heersershuis
zijn aanspraak liet gelden op het hertogdom Brabant. Hertog Jan III van Brabant had op
het eind van zijn leven een wettelijke opvolgers in de mannelijke lijn. Karel IV van
Bohemen eiste het hertogdom op voor zijn halfbroer Wenceslaus, heerser van Luxemburg
en echtgenoot vanJohanna, dochter van Jan III. In 1357 kreeg de kwestie zijn beslag :
M. E. H. M. MOUT, Bohemen en de Nederlanden in de zestiende eeuw. Diss. Leiden. Leiden
1975, 1-21, hier. 5-6, behandelt de historische facetten van het probleem.
74 JOACHIM BUMKE, Ministerialitiit and Ritterdichtung. Umrisse der Forschung. Munchen
1976. Vgl. ook W. T. H. JACKSON, The changing face of medieval literature (in) Essays on
the Reconstruction of Medieval History. Editedby
• VACLAV MUDROCH and by G. S. COUSE.
Montral and London 1974, 52-66, hier. 57 : „The shift on emphasis may be stated as a
recognition of the need to understand the cultural milieu in which literary works were
produced". In bovenstaande bijdrage over Esmoreit heb ik aan deze soort „reconstructie"
een zekereprioriteit gegeven t.o.v. de reconstructie zoals die bedoeld is in voetnoot 4. Een
gefundeerde historische kennis is niet alleen van nut voor de studie van de bronnen, de
datering en de tekstinterpretatie, zij kan ook van belang zijn bij de keuze van ( mogelijke)
tekstreconstructies.
75 In deze zin is ook een kleine opmerking over het middeleeuwse Duitse Jan fiz dem
Virgiere op zijn plaats. Dit werk van middelnederlandse herkomst werd door Robert
Priebsch als bron van de Esmoreit beschouwd. ROEMANS en VAN ASSCHE, Esmoreit, 47-53
zijn m.i. terecht veel terughoudender dan Priebsch. Het is echter wel aannemelijk dat Jan's
vader, Rupreht von Artoys, familielid van de Franse koning, in de Zuidelijke Nederlanden
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reminiscenties heeft opgeroepen. Immers zijn naam is identiek met Robert van Artois,
zwager van Philips VI, koning van Frankrijk. Hi' werd door Philips verbannen. Het is
bekend dat deze Franse banneling in de Luidelijke Nederlanden en in En eland een rol
heeftgespeeld in de eerste fase van de Honderdjarige Oorlog. Hi' verbleef geruime tijd
in hetgebied van de Brabantse hertog Jan III. Hi' week later uit naar En eland. Vanuit
En eland streed hi' met de Engelsen teen de Fransen. Dat gebeurt eveneens in Ian fiz
dem Virgiere. Over de historische achtergronden leze men LUCAS, The Low Countries
and the Hundred Years War 1326-1347, 108-117, 176-181 Historischegegevens uit de
daaropvolgende periode hebben m.i. het literaire werk beinvloed. Het is niet als de bron
of een bron van Esmoreit aan to merken. Deze werken hebben echter ditgemeen dat zij
behoren tot de middeleeuwse literatuur „in the conventional sense". Aldus een uitdrukking
van Pickering die daaraan de volgende toelichting geeft : „These live and have their
being as story first, commemorating in whatever refraction 'real history' " : FREDERICK
P. PICKERING, Historical Thought and Moral Codes in Medieval Epic (in) The Epic in
Medieval Society. Aesthetics and Moral Values. Edited by HARALD SCHOLLER. Tiibingen
1977, 1-17, hier. 4. Relevant is ook DOMINIQUE BOUTET, La politique et l'histoire dans
les chansons degeste (in) Annales. Economies, Societes, Civilisations 31 (1976), 11191129, hier p. 1129 : „ ... it est bien certain qu'une fois le theme politique introduit, it
subit des developpements propres et fait de la chanson de geste un miroir des problemes
de son époque". Het is duidelijk dat in Frankrijk na de opkomst van de Valois (1328)
het zich ontwikkelende drama soortgelijke tendensen gaat vertonen : JOHAN MORTENSEN,
Le theatre franfais au Moyen Age. Paris 1903, 109, 124, 148-152. De materie van zowel
Esmoreit als Ian 12z dem Virgiere heeft eveneens connecties met de problemen van regerende
vorstenhuizen in de eerste helft van de veertiende eeuw. DOROTHEE METLITZKI, The Matter
of Araby in Medieval England. New Haven and London 1977, in meer dan een opzicht
relevant voor het arabisch koloriet in de abele spelen,
komt pp. 177 en 250 tot conclusies
die de integrerende behandeling van „medieval historiographyand
an romance" centraal
stellen.
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IN MARGINE
DE „FERGUS" EN DE „FERGUUT"
MARGINALIA BIJ DE NIEUWE FERGUUT-EDITIE 1
De tekstuitgave van de Ferguut door A. C. Bauman was reeds geruime tijd uit
de handel verdwenen •; de nieuwe uitgave door E. Rombauts, N. de Paepe en
M. J. M. de Haan is dan ook een welgekomen werkinstrument bij de beoefening
van de middeleeuwse-literatuurstudie (het werk valt voor schoolgebruik evenwel
nogal du uit). De uitgave wil zo schrijft Rombauts in een intentieverklaring –
„aansluiten bij een traditie, maar toch ook in mime mate vernieuwing brengen"
(blz. 5). Hoewel ze de editie van Verwijs/Verdam van 1882 en de daaropvolgende uitgaven van Verdam (1908), Overdiep (1924) en Bouman (1962)
voortzet, tochbeoogt ze op drievoudige wijze vernieuwing to brengen. Primo
door de tekst van het handschrift in sterkere mate tot zijn re ht to laten kkomen
(een voorzichtig diplomatische uitgave dus) •; secundo door „een geheel nieuwe
inleiding, die de Ferguut situeert in de Westeuropese Brits-Keltische verhaalkunst
van de Middeleeuwen en de eigen aard en zin van de Nederlandse bewerking ten
overstaan van de Franse Fergus duidelijk in het licht stelt" (blz. 5) • tertio door
een nieuw engrondig onderzoek van de woordverklaring en de interpunctie.
Laten we nagaan hoe deze intentieverklaring is gerealiseerd. We volgen daarbij
de in.deling van de verschillende hoofdstukken in de uitgave en onderzoeken
eerst (en vooral) de (xi. erg belangrijke literair-historische en interpretatorische
inleiding van N. de Paepe.
Stricto sensu isdeze niet „geheel nieuw", want oak de vorige tekstuitgevers
hadden m.b.t. de Fergus naar het voorbeeld van E. Martin, de auteur van een
min of meer kritische uitgave van de Franse Arturroman, gewezen op de invloed
van de Conte du Graal van Chretien de Troyes en op de panegyrische bedoeling
van het werk, dat waarschijnlijk in opdracht van de Schotse markgraaf en En else
baron Alain van Galloway zou zijn geschreven.
Verwijs stelt reeds in zijn (onvoltooide) inleiding : „Voor hem (d.i. Alanus
de Galweia) dichtte Guillaume le Clerc den Roman van Ferguut, ter verheerqking van de clanhoofden Somerled en Ferguut, die toen reeds tot het gebied
der sage behoorden, en uit welke des dichters beroemde beschermheer zoude
gesproten zijn" 2 Ook De Paepe laat uitschijnen dat de Fergus in feite een
ancestrale roman is. Nu had de dichter, Guillaume le Clerc, zijn roman in de
proloog expliciet aan zijn mecenas kunnen opdragen. Dat doet hij echter niet, hi'

1 Ferguut. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door PROF. DR. E. ROMBAUTS,
en DR. M.J. M. DE HAAN, (Teksten en Studies uit de Nederlandse
Letterkunde), Culemborg 1976.
2 Zie. VERDAM, Ferguut, nieuwe uitgave van Dr. Eelco Verwijs. Uit zijne nalatenschap
uitgegeven en van een glossarium voorzien, (Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde), Groningen 1882, blz. IX.
PROF. DR. N. DE PAEPE
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gaat subtieler te werk : doorheen zijn verhaal strooit hij rerniniscenties – vaak
details – aande verschillende etappes van de fa ml opgang van de geinteresseerde adellijke familie. Dat is een bekend procede in de middeleeuwse
ridderroman, dat we bijv. ook in onze Mnl. Roman van Heinric en Margriete
van Limborch menen weer te vinden 3.
Geruggesteund doorde studies van Dominica Legge gaat De Paepe echter een
stap verder. Waar de historische gegevens bij E. Martin en E. Verwijs in de
geest van het genetisch-positivistisch onderzoek hoofdzakelijk bewijsmateriaal
vormden om een datering van het werk in het eerste kwart van de 13e eeuw te
motiveren, stelt De Paepe dat de historische referentie in de Fergus tot een
structurerendprincipe is geworden, zodat deze Frans roman zich op een tweedimensioneel, literair-historisch vlak afspeelt. De historische implicaties – clat
hebben de vroegere onderzoekers blijkbaar niet gezien werden in de Mnl.
bewerking begrijpelijkerwijze totaal verwaarloosd, zodat de Ferguut zich beweegt
in de een-dimensionele wereld van de louter literaire feitelijkheid (blz. 19). Dat
is dan meteen oak een verklaring waarom de bewerker zich t.a.v. de topografische
gegevens veel vrijer kon opstellen.
Dat de Fergus grate invloed heft ondergaan van het ceuvre van Chretien
de Troyes, vooral dan van de Conte du Graal, is een andere mening die sands de
studies van E. Martinen W. Marquardt 4 algemeen wordt aanvaard. Maar oak
die wetenschap diende tot nog toe alleen om de afhankelijkheidsrelaties bij het
genese-proces van het werk te bepalen. De Paepe laat een nieuw geluid horen :
„Een root aantal zinspelingen in de Fergus zijn gewoon niet te begrijpen voor
wie niet vertrouwd is met de Erec, de Yvain, de Lancelot en vooral de Perceval.
Wat meer is : de evalutie van het werk in zijn geheel i• s alleen dan verantwoord
als hetgelezen wordt tegen de achtergrond van Chretien's oeuvre" (blz. 9-10).
Het is bekend dat de Leuvense medievist altijd al een lans heeft gebroken voor
een comparatisme dat in dienst staat van de interpretatie van het concreet te
onderzoeken Mnl. werk 5 . Dat is verheugend, niet enkel omdat het ons hoedt
vooreenzijdig-chauvinistische stellingnamen, maar tevens omdat daardoor niet
vermoede aspecten van onze oudere literatuur ont-dekt worden. Alsmaar duidelijker groeit (ook) bij medievisten het besef dat de betekenisstructuur van een
ridderroman mede bepaald wordt door een aantal „krachten" (gelijkaardigheid
en oppositie) die intertekstueel werken. Veel vorsingswerk moet op dit gebied
nog worden verricht, maar een heleboel kansen dienen zich hier aan, temeer
daar in dit licht het genetisch onderzoek (bronnenstudie, afhankelijkheidskwesties,
motiefonderzoek) best met structurele interpretatie lijkt te kunnen samengaan.
3 Zie. D. JANSSENS, „Brabantse knipoogjes" in de Roman van Heinric en Margriete
van Limborch, in Eigen Schoon en de Brabander 60 (1977), blz. 1-16.
4 Degedrukte doctorale dissertatie van deze laatste missen we in de bibliografie :

WILHELM MARQUARDT,

Guillaume le Clerc,

5 Zie o.m. N.

Der Einfluss Kristians von Troyes au den Roman „Fergus" des

Gottingen 1906.

DE PAEPE,

Leuvense Bijdragen 54

De „Vengeance Raguidel" en „Die Drake van Ragisel",
21-22.

in

(1965), blz.
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Zoveel is intussen toch wel zeker dat de allusie op een ander we rk een zingevend
principe blijkt te zin geweest in de middeleeuwse literatuur 6. Zo moet de
betekenis van verschillende leis van Marie de France (o.a. Guigemar, Les deux
amants) en van Chretiens Erec en Cliges voor een belangrijk deel worden
gezocht in de al don niet expliciete verwijzingen near de Tristanstof. Zo wordt
o.i. in de Roman van Walewein door de gebeurtenissen bij de zwaardbrug impliciet
duidelijk gemaakt dat het hoofdpersonage geen door-de-liefde-gedrevene is zoals
e
hoof
Lancelot. Dit procede werkt ook in de Fergus /Ferguut : het hoopersonag
wordt in heel wet opzichten getekend naar het model van Chretiens Perceval
sommige verzen (bijv. de vzn. 1029-32, vs. 1077) zijn zelfs gewoon onbegrijpelijk
of missen een deel van hun betekenis als ze niet tee een zekere achtergrondinformatie over de Percevalfiguur worden geprojecteerd.
Er zijn echter heel wet meet „Parcivalparallellen" dan de zeven die H.
Paardekooper-Van Buuren no al willekeurig heeft onderscheiden om haar structuurschema aaa/bab/aaa te doe la en 7 . Net als Perceval is Fergus/Ferguut
een „homo silvaticus" die buiten de beslotenheid van het woud als onaangepast
verschijnt (cf. vs. 514 • Den wech verloes hi buten woude) ; precies als Perceval
is hi doodsbenauwd als hij de ridders van Artur ziet voorbijtrekken •; recces
als zijn model heeft het hoofdpersonage twee broers (cf. vs. 293) en is hi' van
adellijke afkomst (Ferguut langs moederszij de) • zoals de ,vallet salvage" het in
de Conte duGraal deed, valt de nog niet genoemde ( !) „sot" op een brutale
wijze het hof van Artur binnen, waar hij door Keu/Keye wordt bespot ; zoals
Gornemans de Gorhaut het voor Perceval deed, schildert de kamerling van de
koning Fergus/Ferguut de hoofse zeden en tradities en de ridderlijke ethiek
af, enz.
Maar deze hoe graad van intertekstuele analogie ma ons de betekenisvolle
distinctie niet uit het oog doen verliezen, en dat hadden we in de inlet in
graag wat sterker beklemtoond gezien (De Paepe moest binnen het bestek van
deze tekstuitgave evenwel afzien van een uitvoeriger analyse, cf. blz. 19). Als
we ervan uitgaan dat Guillaume le Clerc op basis van de Percevalfiguur een
be old verwachtingspatroon creeerde, dan verrast het (en de lezers/het publiek
moeten dat gemerkt hebben vanuit een gezichtshoek die het hele verhaal overschouwt) dat de Fergus in tegenstelling tot de Conte du Grad met een initiale
Arturscene aanvangt (zoals de Erec). Kan di gezien worden als een eerste
auctorièle knipoog om erop te wijzen dat het voorgestelde ridderideaal zich
helemaal binnen de grenzen van de hoofs-wereldse Arturnormen zal afspelen,
waar Perceval daarbovenuit groeit (cf. de geinterpoleerde Percevalepisode te
midden van de Gauvain-handeling in de roman van Chretien), dan is dat beslist
6 De Paepe geeft daarvan een zeer duidelijk voorbeeld. De vzn. 634-35 in de Ferguut
krijgen binnen de zin van het verhaal slechts hun voile betekenis als
(Fergus, vs. 227)
,
allusie op de Vita Merlini van Geoffrey of Monmouth.
7 Zie H. PAARDEKOOPER-VANBUUREN, Structuur en zin van de Ferguut, in De Nieuwe
Taal ids 57 (1964), blz. 149-151.
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niet de enige soortgelijke verwijzing. Het treft bijv. dat de structuur van de
twee werken, o.i. niet enkel vanwege de onderlinge afhankelijkheid, gelijkloopt :
Conte du Graal

– ontmoeting met Arturridders
– Percevals vertrek naar het hof
boersgedrag in de tent van de
jonkvrouw
– aan het hof van Artur
– gevecht met de rode ridder (brutale
slachting)
– richtlijnen van Gornemans de Gorhaut
– verblijf bij Blancheflor
– in de graalburcht
avonturen in het woud (moment
van inzicht)

FerguslFerguut

– initiale Arturscêne
– ontmoeting met Arturgezelschap
– Fergus' vertrek naar het hof
gevecht met de rovers (brutale
slachting)
– aan het hof van Artur
– richtlijnen van de kamerling
– verblijf bij Galiene
– bij de zwarte rots
– avonturen in het woud (moment
van inzicht).

Dat het onaangepaste, naleve gedrag van Perceval in de graalburcht en het
beschamende avontuur van Fergus/Ferguut bij de zwarte rotsenze
in lfd
ee
verhaalcontextstaan, geeft toch wel te bedenken... : in het ene geval leidt dat tot
het inzicht : „Autre voie m'estuet tenir" (vs. 3625), in het andere tot het besef :
„Bi Gode ! enquam noit bi natueren/ Jet els in mi dan dorperhede" (vzn.
2096-97). Voor Fergus/Ferguut zal de religieuze dimensie van het ridderschap
op een enkel ogenblik tot probleem worden • zijn probleem is dat hi' „te zeer
de zoon is vanSomilet en te weinig die van zijn moeder" (De Paepe, blz. 22).
Uit dit alles moge duidelijk zijn geworden dat De Paepe het bij het rechte eind
heelt als hi' stelt dat om de Fergus/Ferguut werkelijk te begrijpen, men vooraf
grondig moet kennis hebben genomen van de Conte du Graal en van heel
Chretiens ceuvre. Dat is in het verleden niet altijd gebeurd. Het is bijv. verbijsterend vast te stellen dat Paardekooper-Van Buuren, die nochtans veel werk
maakt van de Parcivalparallellen, de nachtelijke scene te Ydel vergelijkt met de
tentepisode uit de Conte du Grad am tot de conclusie te komen dat we bier een
omgekeerde Parcivalparallel beleven 8 Kende ze dan niet de Blancheflorepisode, waar de verliefde jonkvrouw eveneens na veel aarzeling het initiatief
neemt tot een nachtelijke ontmoeting met Perceval ? Heeft ze bovendien niet
begrepen dat ook Perceval uiteindelijk Blancheflors liefde en bezittingen voorlopig
afwijst, zij het dan om andere redenen dan in de Fergus/Ferguut (cf. Conte du
Graal, de vzn. 2910-2921) ?
Men kan onderzoekers van Arturromans niet genoeg op het hart drukken zich
etaill
telkens opnieuweer
gedd
in te laten met het ceuvre van „de grate Chretien
8 H. PAARDEKOOPER-VAN BUUREN, C.C., blz. 151. Haar commentaar als zou Ferguut in
tegenstelling tot Perceval „geen moeder hebben gehad die hem leerde kussen" getuigt van
weinig inzicht in de roman van Chretien (Vs. 695 : „que ma mere le m'ensaigna"
betekent wel iets anders dan Paardekooper-Van Buuren blijkt te suggereren).
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de Troyes, de Ovidius van de Keltische mythologie, de schepper van de Arturroman en meteen de vader vande modeme roman" (De Paepe, blz. 9). Nochtans
komt het ons voor dat de uitgevers hier enkele steekjes (het betreft inderdaad
slechts details) hebben late n vallen. E. Rombauts schrijft in de overigens voortreffelijke lijst van persoonsnamen (bijlage I) op het lemma Sagramont •: „In de
Franse hoofse romans worden wel een paar ridders met die naam (Sagremor,
Sagramor, Saigremort) vermeld, maar geen enkele van hen hoort thuis aan het
hof van koning Artur of maakt deel uit van de Tafelronde" (blz. 234). Dat
klopt niet : in de befaamde drie-bloeddruppelscene van de Conte du Graal is
Saigremor, ridder van de ronde tafel, de eerste agressor van de dromende Perceval
(vzn. 4216-4279)..Oak De Paepe is o.i. iets te vlug geweest m.b.t. het motief
vande begenadiging door Artur terwille van de voortreffelijkheid van de overwinnaar inde Ferguut. Hi' merkt in voetnoot op : „Precies hetzelfde motief...
vinden we in de Roman van Lanceloet, vzn. 19.575-94" (blz. 27). Die verwijzing
was niet nods want
want ook in de Conte du Graal (weer eens !) is het motief (en
dat voor heteerst !) te vinden, impliciet m.b.t. Engygeron en Clamadeu, expliciet
m.b.t.Orgueilleus de la Lande. Deze laatste geeft zich bij Artur gevangen, waarop
de koning reageert •
„Et y es soiez li bien venus.
Par lui (d.i. Perceval) serois vos chier tenus
Et honorez en mon hostel" (vzn. 4023-25).

digi
Als de Paepe dan schrijft • „Guillaume heeft dat motief van de begenang
l niet ofwe
gekend, ofwel
terwille van de voortreffelijkheid van de overwinnaar,
opzettelijk niet te pas gebracht" (blz. 27), dan vervalt natuurlijk de eerste
mogelijkheid, gezien de reeds herhaaldelijk geadstrueerde vertrouwdheid van de
Fergus-auteur met Chretiens laatste roman.
En dat is dan een interessante vaststelling • onze Mnl. bewerker gebruikt een
motief uit de Conte du Graal dat zijn bran, de Fergus, niet heft ! Zou dat erop
kunnen wijzen dat de bewerker het werk van Chretien (ev. in vertaling) heeft
gekend ? We geloven van wel, hoewel M. Draak daaromtrent twijfels heeft 9 en
De Paepe de vraag ronduit negatief beantwoordt (in voetnoot, blz. 20).
Daar is bijv. de in de Fergus niet voorkomende vrouwennaam „Die male
Pucele" (vs.5180), die in de Conte du Graal (cf. vs. 7145) wel is weer te
vinden. Dat de bewerker haar terecht in de cataloog van mooie hofdames heft
opgenomen, vindt ook bij Chretien bevestiging, die van haar schoonheid geen
geheim maakt (cf. de vzn. 6677-6681 en vooral de vzn. 6831-35) en die haar
kwaadaardigheid verklaart als tijdelijke reactie op heftig liefdesleed (cf. de
vzn. 8927-8963), zodat het ons niet hoeft te verbazen haar in de Ferguut als
hofdame te zien verschijnen.
9 A. M. E. DRAAK, The Second Part of the Dutch Ferguut and its French Sources, in
Neophilologus, 19 (1934), blz. 111.
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De vzn.5333-5335 van de Ferguut, die De Paepe als argument voor zijn
stellingname aanvoert, nl. :•
Eengoet ridder was Pertsevael,
Hi vantprecioes
datrae
gl,
Dat noit eer man en mocht vinden...
kunnen wel impliceren dat de bewerker de Vulgaat-Oueste niet kende 1°, moor
hoeven o.i. nog niet te betekenen dat hij evenmin weet had van Chretiens
onvoltooide roman.
Maar er is meer : waar Galienes dienstmaagd in de Fergus Arondele wordt
genoemd, heet ze in de Ferguut Lunette •; dit is in de Chevalier au Lion (Yvain)
van Chretien de Troyes de naam van de vertrouwensvrouw van Laudine, het
vrouwelijk hoofdpersonage. Maartje Draak twijfelt nochtans aan invloed van deze
Franse roman op de bewerking, want „In the first part of the Ferguut (line
1083) the translator gives evidence that he was not acquainted with Chretien's
romance because heblundered by translating `Ii chevaliers au lion' (Fergus, p. 39,
line 1 edition of Martin) by lanceloet' and not by Twein' " 11 . De Pa
toont echter aan dat de bewerker ook v' or het beruchte vers 2592 (waarover zo
dadelijk meer) eigenmachtig optreedt (blz. 33) en zodoende vaak van meer zin
voor compositie blijk geeft. Nu zien we in de door Draak bedoelde passage de
bewerker varieren t.o.v. zijn bron : Gawein schenkt Ferguut een paard (in de
Fergus een helm), wat een gelukkige verandering is vanwege de analogie met
het einde van het Mnl. verhaal (De Paepe, blz. 23). Wat is dan normaler dan
dat de bewerker (anders danin het Frans) het logischer vond om bij de eerbewijzen aan Ferguut telkens een andere tafelronde-ridder op het voorplan to
brengen (achtereenvolgens Gawein, Pertsevale, Lanceloet, Ywein) ? De vervanging van „li chevaliers au lion" door Lanceloet kan m.a.w. een bewuste, door
de compositiebepaalde variant zijn...
De Ferguut-bewerker zou dus en de Conte du Graal en de Chevalier au lion
kunnenstaat
l
gekend he en Het hierboven aangevoerde bewijsmateriaal volstaat
weliswaar niet om in deze kwestie uitsluitsel to even •; het probleem is evenwel
belangrijk genoeg om er in de toekomst werk van te maken 12 : het kan ons
immers inzicht schenken in de bewerkingstechniek van Mnl. teksten en in de
mate waarop Chretien in onze gewesten bekend was.
Dit alles zijn binnen het kader van een tekstuitgave slechts randbemerkingen,
die niet afdoen van de grate verdienste van De Paepes inleiding. Winstpunten
in vergelijking met de vroegere Ferguutinleidingen zijn o.i. :
1. een systematische analyse van de „sen" ;
2. een nieuw (creatiever) licht op de bewerkingstechniek.
10 Zie ook DRAAK, 0.C., blz. 111.
11 DRAAK, 0.C., blz. 110.
12 Het wachten is op de resultaten van het onderzoek van drs. R. M. T. Zemel, die
aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder leiding van prof. dr. J. Bosch een doctoraal
zie
proefschrift voorbereidt over de Ofr.
en de Mnl.
5
(1976), blz. 108.
Fergus

Ferguut •

D'okumentaal
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De analyse van de ,fen"
De Paepe gaat er o.i. terecht van uit dat de „leerlingen" van Chretien bij hun
bewonderde meester vooral geleerd hebben hoe een verhaal te structureren (de
door Chretien gebruikte term is : conjointure) en hoe het geheel een fen – een
„boodschap" laten we maar zeggen – mee te geven (blz. 9). Nu bestaat er in.
bepaalde medievistenkringen een vrij groat wantrouwen tegenover structuuronderzoek • de pogingen in die richting zijn inderdaad niet altijd even gelukkig
geweest (we denken, zomaar voor de vuist we aan
as H .Emmel, H. PaardekooperVan Buuren en E. Dorfman). Toch lijkt ons de werkwijze van De Paepe, om
via de analyse van de structuur (analogische passages, ruimte- en avonturensymboliek, motiefverbinding, enz.) een interpretatie te even voor de fen, een
veils ge weg. Door de tekst stapvoets te volgen, vermijdt hi' wilde speculaties en
geprefabriceerde schema's (ellipsen en spiegelstructuren) 13 en kan hi' door
close-reading op ieder ogenblik nagaan hoe de zingeving in de bewerking zich
van het Franse model distantieert. Op die manier m,aakt De Paepe duidelijk dat
towel in de Fergus als in de Feruut, via de afwikkeling van elkaar opvolgende
gebeurtenissen (sensus litteralis), een door deze gebeurtenissen zichtbaar gemaakte idee over het hoofs redder- en minnaar-zijn (sensus allegoricus) wordt
ontraadseld 14 . Het is in laatste instantie deze idee die de roman tot eenheid
brengt en ook het eerste del waarin het hoofdpersonage zelf niet voorkomt (de
vzn. 1-250) als „voorafbeeldende prelude" zinvol in het verhaal integreert.
Wellicht kunnen we in dit verband d
no g e nkele aanvullingen suggereren ?
Het zal wel niet toevallig zijn dat Ferguut (zonder het te weten) in de verovering
van het schild, „de we naar Galiene" (blz. 27), zijn eerste avontuur in dienst
van de vrouw, i.c. de bevrijding van twee gevangen jonkvrouwen, beleeft. Zo
wordt de volgende stap, het bewust aanvaarde avontuur in dienst van zijn geliefde,
handsg voorbereid. Zo krijgen we ook een verklaring voor het probleem van
De Graaf : „Ferguut doodt de reuzen en het monster • zijn dit een wezens die
je aan Artur in onderwerping kunt aanbieden... ?" 15 . Nee, dat kon niet : de
nl. echte liefdeseenheid (cf. de vzn.
reuzen waren te ver gegaan , ze haad
3648-57) verbroken door de minnaars van de jonkvrouwen te vermoorden !
Daarom is ook de verdrinking van het reuzenkind – op het eerste gezicht een
brutaal onhoofse daad – begrijpelijk vanuit Ferguuts inzicht : „Nature trect meer
dan hondert stiere" (vs. 2C99) : voor hemzelf was er hoop gebleven, hi' was
immers de zoon van zijn moeder •; van het reuzenkind – Ferguut stelt vast : „Het
13 Men leze de vlijmscherpe, maar gerechtvaardigde kritiek op het artikel van Paardekooper-Van Buuren (en op Knuvelder, die haar interpretatie kritiekloos overneemt in zijn
literatuurgeschiedenis !) bij K. R. DE GRAAF, Ferguut, Artur en Galiene, in De Nieuwe
Taal ids 67 (1974), blz. 379-391.
14 We verwijzen – zoals impliciet reeds door de titel van dit artikel – naar wat DE PAEPE
in een ander verband heeft duidelijk gemaakt, De „Vengeance Raguidel" en „Die Wrake
blz. 23-27 en blz. 37-47.
van Ragisel,
15 Zie K. R. DE GRAAF, o.c., blz. 390. Het vijfde avontuur (volgens De Graaf) staat
overigens niet helemaal los van de Arturwereld (cf. de vzn. 3658-61).
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gelijct hem (d.i. Lokefeer) wel, bi onser Vrouwen !" (vs. 3622) – was niets
anders te verwachten dan van de ouders...
Een nieuw licht op de bewerkingstechniek
Het Ferguut-onderzoek heeft zich tot nog toe grotendeels bezig gehouden met
het vinden van een verklaring voor de vraag waarom de Mnl. bewerking vanaf
vs. 2592 plots opvallend van het Franse model afwijkt (twee bewerkers en/of
twee verschillende Franse redacties ?). De Paepe toont aan dat die afwijking
niet zoplots gebeurt : zelfs in het eerste deel, waarin de Fergus op de voet wordt
gevolgd, is een verteller aan het woord die in staat is zich van de Franse tekst
los to maken(blz. 33). De Leuvense medièvist verklaart de „breuk" in de
bewerking vanuit de creativiteit van de bewerker. In een vroeger referaat kwam
hi' tot de slotsom : „L'etude de la macro-structure des deux textes nous fournit
la clefpour l'explication du fait, que le texte d'arrivee est devenu une ceuvre
litteraire autonome. Tout en traduisant, le traducteur s'imagine dêja dans le
role de narrateur d'un texte qu'il s'approprie. L'autonomie du texte d'arrivee est
visibletechniques,
dans"
grce auxquelles le traducteur, tantOt se rallie plus ou
moins au,tantOt se distance volontiers de sa source" 16 . Voorbeelden daarvan
liggen over de hele inleiding verspreid.
Dat afwijkingen, zelfs drastische, van het Franse model niet hoeven te impliceren dat een ander handschrift werdgevolgd of dat een andere bewerker aan
het woord is, bewijst trouwens de Trojeroman van Se her Diengotgaf, waar de
bewerker voor het eerste deel (Tprieel) uit zijn fantasie put, maar in het derde
deel (Dengroten strijt) de Roman de Troie van Benoit de Sainte-Maure vrij
getrouw vertaalt 17.
Nieuw is tenslotte hetpositief waarde-oordeel over de bewerking. Boumans
oordeel was vernietigend : „De toevoegingen zijn veelal geen verbeteringen. Zo
zijn door rijmdwang toegevoegd vs. 1834, 1874 e.a. Misplaatst zijn ook 1974,
de onzinnige verzen 3031-35, het dwaze verhaal 5096-5158, alle zonder overeenkomstige passages in het Frans" 18 . Met de beste wil van de wereld zien we
het „misplaatste", „onzinnige", enz. van al die passages niet in en kunnen we
niet akkoordgaan met Boumans conclusie : „Men krijgt door zulke din en geen
ho ge dunk van 's mans literaire begaafdheid of zelfs van zijn gezond verstand" 1.
9
We menen dat De Paepe terecht tot de slotsom komt dat de bewerker, hoewel
hij bier en daar steken liet vallen, zich uitstekend van zijn taak heeft gekweten :
16 We bedoelen de lezing van DE PAEPE, Le „Fergus" francais et le „Ferguut" en moyen
neerlandais. Remaniement d'une tradition courtoise, tijdens het colloquium Literature and
Translation : New Perspectives in Literary Studies t o Leuven (27-30 april 1976).
, Analyse van de structuur en de verhaaltechniek in de hoofse ,
17 Zie. D. JANSSENS
oorspronkelijk Middelnederlandse ridderroman, (gestencild) Leuven 1976, blz. 52-83.
18 A. C. BOUMAN, Ferguut, uitgegeven met inleiding en aantekeningen, Zwolle 1962,
blz. 20.
19 Ibid.
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„In de rij van onze vertalers/bewerkers verdient hi j op het voorplan te warden
geplaatst. Hij heeft ons een van de mooiste Middelnederlandse boeken geschonken” (blz. 38). In dat we heeft de inleider ons – hoeft het nog beklemtoond ? –
een heleboel nieuwe, verhelderende inzichten geschonken...
De beschrijving van het handschrift (ook dat is een winstpunt in deze tekstuitgave) en de verantwoording van de transcriptie zijn van M. J. M. de Haan
(blz. 40-43) • evenzo de codicologische en paleografische commentaar (blz.
225-228). Het ware voor de geinteresseerde lezer we gemakkelijker geweest
indien een asterix in de tekst zou aangegeven hebben wanneer naar die COMmentaar wordt verwezen.
Het vaststellen van de definitieve tekst gebeurde in samenwerking door
De Haan en Rombauts. Deze laatste nam de woordverklaring en de interpunctie
van de tekst voor zijn rekening en stelde ook de lijst van persoons- en plaatsnamen
op (bijlagen I en II, blz. 229-237).
Er is in vergelijking met Baumann uitgave onmiskenbaar een rote verbetering
van de woordverklaring vast te stellen. Rombauts geeft vooral m.b.t. de eerder
„technische" terminologie (beschrijving van wapenrusting, gevechten en geneeskundige praktijken) veel uitgebreidere commentaar dan zijn voorgangers •; naslagwerken als C. Enlart, Manuel d'arch gologie francaise (3 dln.), Parijs 1902-1916
en W. Braekman (niet Braeckman, zoals op blz. 85 en blz. 154 staat), Middellfdedeze
auteur
, Medische
nederlandse geneeskundige recepten, Gent 1970, en van
en technische Middelnederlandse recepten, Gent 19 75, hebben hier hun nut
bewezen (cf. de verklaring bij de vzn. 1192, 2701, 2959, 3302, 3897 en 4123).
Oak de gewone woorden en zinswendingen worden in de regel veel vollediger
en accurater verklaard dan in de vorige Ferguut-edities • de inclinatiegevallen
worden tot en met vs. 500 systematisch verklaard en daarna gebeurt dat nog
voor de moeilijke gevallen. Toch vragen we ons of of de belangstellende lezer,
voor wie de uitgave ook is bedoeld (blz. 7), wel altijd voldoende wordt geholpen
om tot een beter begrip van de tekst te komen • zo bijv. voor de vzn. 118 (soet
en wert kunnen de niet-specialist voor heelwat problemen plaatsen), 300 (op =
bij), 1418 (wat betekent • gave ?), enz. Enkele zetfouten mogen hier nog
warden geregistreerd, zodat men ze bij een volgende druk kan wegwerken :
vs. 269 (si i.p.v. is), vs. 780 (stoutheit i.p.v. southeit) en vs. 903 linen i.p.v.

tinen).
Allen bij mekaar is de nieuwe Ferguut-uitgave verzorgd werk, een rote stap
vooruit voor de studie van de Mnl. ridderroman ! De bovenstaande bedenkingen
zijn dan ook helemaal niet bedoeld als aanmatigende kritiek, wel als respectvolle
marginalia bij uitstekende wetenschappelijke arbeid.
J. D. JANSSENS

Middeleeuwse literatuur UFSAL
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REVIUS' SIMSON
Voor drs I. C. Ebbinge Wubben
.z#n afscheid van z?in museum.
In Revius' Simson Speelman dankt de stervende Richter aan het slot God, dat
Hi' zich heeft gewroken op de Filistijnen,
„En dat dees boose schaer soo wrevelich en snoot
Mijn leven was een pest , mijn dood eenharde
hde d

Toen ikdit onlangs las, werd ik herinnerd aan de kopergravure van de
monogrammist W.S. die Luther voorstelt als Hieronymus. Ze was to zien Op
de Rotterdamse Erasmustentoonstelling van 1969 (catalogus museum Boymansvan Beuningen, Erasmus en z?jn TIid, I nr. 207 , afb. in II p. 133). De tijd
bleef de bron van het daarop voorkomende vers
„Pestis eram vivus, moriens tua mors ero, Papa"
(d.i. Bij mijn levee was ik uw verderf, stervend zal ik
Uw dood zij,
n Paus)

ons onbekend. Revius' vers met zijn opvallende gelijkenis – `pestis', 'pest' spring
er al helemaal uit ! – bracht dit kleineprobleem weer ander mijn aandacht.
In dank aan prof. dr.C. Augustijn, die mij de we g naar de bronnen bij
Luther wees : in de dagen van Augsburg heeft Luther zijn overtuiging `dasz
er lebend den Papisten Pestilenz sei and seen Tod ihnen erst recht Verderben
brie en wiirde', in aanwezigheid van o.a. Melanchton in het geciteerde Latijnse
vers vormgegeven (J. KOstlin-G. Kawerau, Martin Luther 115, Berlin 1905, 244).
Het was daarop Melanchthon, die na Luther's doodbij de tekening van de
Hervormer, die diens famulus Reifensteingedurende een van diens laatste
colleges in een aan Melanchthon toebehorend boek had gemaakt, dit vers
aantekende (met `vivens' i.p.v. `vivus' •; afb. in H. Lilje, Portret van Luther in
de lijst van zijn tijd, bewerkt door W. J. Kooiman, Amsterdam 1967, 299).
Luther zelf had het trouwens op zijn laatste ziekbed (ook hij zei `vivens') zijn
`Epitaphium' genoemd M. Luther, Werke, Tischreden III, 930 en 392). In
vroeger jaren riep Luther in zijn Vermahnung an die Geistlichen deze op tot
boete enbekering. Maar : „Wo nicht, so nemet mich hie ; lebe ich, so bin ich
ewr Pestilenz • sterbe ich, so bin ich ewr tad. Denn Gott hat mich an euch
gehetzt. Ich mus (wie Osea sagt) euch ein beer und lewe sein". M. Luther,
Werke XXX, 2, 339 v. ; cf. Wider den geistlichen Stand, gericht tot de
bisschoppen en de paus, ibid. X, 2, 107). Kiistlin-Kawerau le en a.w. 199 uit
dat Luther`"
de paus de oorlog verklaart er seinen Tod hinaus... Sterbe
ich driiber,so sind andere da, die es besser kOnnen'. (De tekst bij Hosea : 13,
7 en 8).
289

Opvallend is dat, voorzover ik zie, voor ons vers nergens wordt verwezen naar
Simson. Wellicht was de toespeling destijds ieder op eerste horen duidelijk. Men
kende immers het bericht overSimson's dood in de door hem verwoeste tempel
van de Filistijnse afgod Dagon, zoals dat in de Vulgaat luidt : „multo plures
interfecit moriens, quam ante vivus occiderat" (Iudices 16, 30).
Dit vers uit de Vulgaat lijkt, om `vivus', bron te zijn van de monogrammist.
Die dan dus aan Simson zal hebben gedacht. Mogelijk heeft hij, toen hij Luther
al Hieronymus afbeeldde, diens Tpitaphium' vooral in verband gezien met
diens werk als bijbelvertaler, dat de Hervorming voortgang garandeerde. Luther's
`vivens' heeft hem en Melanchthon (want de Vulgaattekst zat hun nog in het
bloed) mogelijk als nog iets gemakkelijker to onthouden aangetrokken. De
klank wordt er dreigender,
in ieder geval dreunender door !
Om tot Revius terug to keren : het komt me aannemelijk voor, dat hi' blijkens
het slotvers van Simson Speelman in Simson eenpraefiguratie heeft gezien van
(o.a.) de strijdbare Hervormer Maarten Luther – de Simson van zijn ti d. Voor
het be glen van wat Revius met zijn gedichten over juist Simson wilde lijkt
dit niet zonder belang. Voor de vorm van het geheel dank t Revius veal aan o.a.
Sophocles (J. C. Arens, Neophilologus 45, 1961, 77). Juist dit vers echter, met
zijn climax pestis-mors, is vooral echo van de Vulgaat en van Luther. Het lijkt
me daarom van hetgeheel het culminatiepunt.
Bergschenhoek, 27 aug. 1977.
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N. VAN DER BLOM

KAREL VAN DE WOESTIJNE. BIBLIOGRAFISCHE VERKENNINGEN
OMTRENT HET JEUGDWERK. IL

In de loop van mijn Karel van de Woestijne-onderzoek omtrent de studie van de
agenda's (zakboekjes) en de carnets (aantekeningboekjes) van de schrijver (cf.
Spiegel der Letteren, 19de jg., 1977, nr. 2, blz. 167) is meermalen gebleken, dat
de aantekeningen van P. Minderaa bij de Fragmenten (V.W., II, blz. 409 e.v.,
897 e.v.) d.i. ook bij de agenda's en carnets die hierop betrekking hebben,
bibliografisch en tekst-critisch af en toe onnauwkeurigheden bevatten. Een
aandachtige lectuur van P. Minderaa, Karel van de Woestijne, Zijn Leven en
Werken, I, wekt soms eenzelfde onbehagen ; zijn bibliografische list alhier
(blz. 186 e.v.) bevredigt niet helemaal. De indruk, – en die meer dan een
indruk is, – wordt daarbij nog versterkt door het feit dat er soms in het V. WV.
door hem eveneens ge.annoteerd, meer informatie schuilt dan die welke hi in
rafische lijst
verschaft. Nochtans
bedoelde
bibliog
, zijn aantekeningen in het
V.W. herhalen niet zelden dezelfde onnauwkeurigheden.
Aangespoord door de resultaten van mijn onderzoek van De Stormloop, achtte
ik het hieronder nuttig, – voorlopig als steekproef, – een eerste reeks van de
door P. Minderaa opgegeven tijdschriften andermaal te raadplegen. Het betreft
opnieuw jeugdtijdschriften, leerlingen- en stu.dentenbladen uit de vormingsjaren
van Van de Woestijne, nl. 1891-97.
Hieronder volgt dan, op basis van deze tijdschriften en bladen, zoals men die
bij P. Minderaa vindt, een aangevulde lijst van bibliografische gegevens. De
tijdschriften worden alfabetisch gerangschikt.
Na de aangevulde bibliografische lijst, laat ik een opgave volgen van de
verschillen die voorkomen tussen de tekst in het V.W. en die in de tijdschriften
en bladen zelf. Hierbij wordt dan geen rekening gehouden met de titel, de
opdracht of het pseudoniem, daar dit alles reeds in de bibliografische list to
vin en is.
Na deze tabel komen dan de teksten die door P. Minderaa vergeten werden.
Ze warden diplomatisch opgenomen, zonder een enkele verandering.
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1 apr.

Dat.

1

Woestenije.

Erik Monck.
Beaat uit den Hove.

Erik Monck.
Erik Monck
Erik MONCK
Beaet uten Hove

C. Der

E. Rica.
E. Rica.
E. Rica.
E. Rica.
E. Rica.
E. Rica.
E. Rica.
E. Rica.
E. Rica.

Ondert.

ERIK MONCK
Beaet Uten Hove.

Opdr. : Dit voor SKALD LIEDERIK.
Erik Monck.
Opdr. : Ghescreven veur die jonckvrouwe Jehanne.
BEAET UTEN HOVE.

HET LIED DER MARKIEZINNEN
Bruune ende Blonde

Uit het „Zend-Avesta"

12 15 sept.
13
1 okt.

De legende der ziel

10 15 aug.
II
1 sept.

1 aug.

Droomen
Evangelie
Opdr. : Aan mijne strijdmakkers.
Nox !
Opdr. : Aan Skald LIEDERIK.
Klinkdicht
Het liedekin van den cusse
Opdr. : veur die Joncvrouwe Jehanne

Ritornelle
De Lelie
Liedt

9

4 15 mei
5
1 juni
6 15 juni
7
1 juli

I

Nr.

-1894

De Jonge Vlaming, 1894-95

26
30
31
33
35
37
43

380

24

Een huisken: leemen muren.
De deur blijft immer toe.
406 Het Visschersmeisje.
475
Geheimvol door het duister omsluierd.
490-1
Bij den hooihopper.
518
Een echte Vlaamsche herberg.
554
Ik weet een leemen hutteken.
586-7
Huiselijk tafereeltje.
673-6
ZIJN DOCHTERKEN

Blz.

Nr.

Eigen Haard, 1893

BIBLIOGRAFISCHE LIJST

2

293

Klinkdichten.
OCTOBERTUIN

Dat.
VRAAGSTUK.
HOE LAAT IS HET ?
OP HET EXAMEN.
TOT WIEN ?
VRAAGSTUK.
219-20 NOVEMBER.

BEENEN.

3
1 nov.
29
CHARADE.
4 15 ma.
40
Van gewicht !
6 15 apr. 57-8
ARM HONDJE ! EEN SCHTETSJE DOOR CARLO.
7
1 mei
69
LOGOGRIEF.
70
TEMPERATUUR.
8 15 mei
80
AARDRIJKSKUNDIG RAADSEL.
9
1 juni
89
DE PIANOSTEMMER. (EEN SCHETSJE.)

-1892, 3de jg.

8 15 mei
80
11 1 juli
109
15 1 sept.
150
16
15 sept. 159
19 1 nov.
190
22
15 dec.

Nr.

-1891, 2de jg.
Blz.

1 jan.
KAMEEËN
15 jan.
Deemsteringhe.
10 ma.
Mijn schip
17 ma.
SONNET.
7 apr.
SONETTEN

15 nov.
15 dec.

Land en Volk 1891-95

19
20
21
22
24

-1895

16
18

3

3

3

3

3

4

Carlo.

3

3

Carlo.

Carlo.
Carlo.
Carlo.

Carlo.

3

3

Carlo.
Carlo.

3

3

Carlo.
Carlo.
Carlo.
Carlo.
Carlo.

Erik Monck.
Beaet uten Hove.
Erik Monck
Beaat uut den Hove.
Erik Monck.

Erik Monck.
Beaat uut den Hove.
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n

n

9

1 aug.

13 15 okt.

8

-1895, 6de jg.
75
128-9

VREDE.

MOEDERS NAAMDAG.

21-12-'92

1 15 feb. 9-10
HEIL EN ONHEIL.
Opdr. : Aan de Gentsche „Allerleien"
3 15 ma. 28-9
'T STERVEND KNAAPJE.
7 15 mei
68
DE DROOMER.
10 1 juli
98 'T GEBROKEN TAKJE.
7-l-'94.
17 15 okt.
168-70 HET LIED DER WIEGEN.

-1894, 5de jg.

1
1 feb.
8-9
LEH. Novellette door Carlo.
2 15 feb. 17-20
LEH. Novellette door Carlo. Gent, Aug./Sept. '92.
4 15 ma.
40
LOGOGRIEF.
6 15 apr.
60
CHI LO SA.
13 Dec. '92.
7
1 mei
68-9
LENTE.
Maart '92.
9
1 juni
89
LOGOGRIEF.
13 11 aug.
129
ALLEBEI.
15 1 sept.
148
DE ZOEN.
13 December '92.
17 1 okt.
169-70 SCHEMERING.
21 1 dec.
209
IN DE KOSTSCHOOL.
22/23 15 dec/15 jan.
228
DE BLINDE BEDELAAR. (PANTOEN.)

-1893, 4de jg.

100
139

Eene vreemde vraag.
VERGEET MIJ NIET.
140
LOGOGRIEF, DOOR Carlo.
16 15 sept.
159
CANZONETTA. (BARCAROLLE).
18 15 okt.
179
DE VEDELAAR. EEN PORTRET.
19 1 nov.
188
LOGOGRIEF.
20 15 nov.
200
HERFST. (SONNET.)
21 1 dec. 207-8
SINT-NIKLAAS.
SLAAP, KINDEKEN....
Gent, ll November 1892.

10 15 juni
14 15 aug.

Carlo.

5

3

7

3

8

10

Carlo.

C. van de Woesteyne.

Carlo.
Carlo.
Carlo.
Carlo.
Carlo.

7

3

6

Carlo.

3

3

Carlo.
Carlo.
Carlo.
Carlo.
Carlo.
Carlo.

Carlo.
Carlo.

6

Carlo.
Carlo.
Carlo.
Carlo.
Carlo.

Carlo.
Carlo.
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6

6

6

5 sept.

11

22/23

20 feb./5 ma.

-1895, 3de jg., ibid.

Dat.

Nr.

Winterschetsjes.

Mank.

529-32

249-57

Blz.

J. M. Brans.

GOTHIEKBEELDJES. „Ik leef het leven mijner oude droomen"

-1894, 3de jg., VIII reeks, XXXVIII deel der verzameling.

6

De Toekomst, 1894-95.

(13)

De Stormloop, 1893.

138-42

-1895, 4de jg., 8ste en 9de aflevering, XX jg., XXXIX deel der verzameling.
12

Erik Monck.

Erik Monck.

Erik Monck.

Steven Steurs.

Willem Reynolds.

11

Walter Keersmans.
Laura ten Hoey.
Laura ten Hoey.
Dirk van Weynen.

VIER ODEN VAN ANAKREIOON in de oorspronkelijke maat overgedicht.
Ledeberg.

WÊERGEBOORTE.
Iepren
SCHOONSLAAPSTERKEN. Amsterdam
VIA VITAE.
Amsterdam.
AD REM IPSAM IBIMUS.
Oostende
GEBED.
Ledeberg.
Steven Steurs.
MARE MAGNUM.
Maastricht.

Nederlandsch Museum, 1895.

176-8

101-2
107
120-1
148-9
155-6
164-5

Blz.

Letterkundige Bundel De Heremanszonen, 1897.
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VERGELIJKENDE TABEL
V.W., I, 789-90, Liniering van P. Minderaa nergens correct •; r. 2 houdt op met
hoofd de maagden ; r. 16 Osirissen ; r. 19 't is ; r. 23 gewroken I..." • r. 24 stortten • r. 26 bloedge • r. 27 van — V.W., I, 791, r. 2 hunne •
E •
r. 3 En •; r. 7 gen •; r. 8 dalend ...... ; r. 9 brood.... ; r. 1 vullen.... ; r. 12 ....En
r. 13 wedermin.... •; r. 14 omhullen ..... . — V.W., I, 792, r. 2 menschelijke dieren, • r. 8 Bewusteloos •; levensbaan ; r. 10 moddersloten .. ; r. 14 droomen –. —
V.W., I, 793, r. 1 – o, Azaleeen •; r. 5 zieledrifter •; r. 8 zieleland der •; r. 9
beeen • r. 10 o, Azaleeen •; reeen. — V.W., I, 794, r. 12 groene wet ; r. 19
razen, –. — V.W., I, 795-6, r. 2 /aag • r. 4 weenen....•; r. 16 dragen....
•; r. 18
kalken.... • r. 19 ja, •; r. 20 balken... ; r. 28 wonden. , .. ; r. 31 verbrokkeld .- - - •
r.32 herinn'rend, . — V.W., I, 803, Tussen r. 1 en r. 2 : blanco ; r. 2 Zij : onder
Ik van r. 1 • r. 3 versmaadt •; • r. 6 vi an ; r. 8 waapnen, ; maken ; r. 9 waapnen,
r. 10 geven • • r. 11 wapenen • r. 21 waapnen .1 . —. W. I, 804, r. 14 lauwerkrone • een' •; doornenkrone.... . — V.W. I, 805, r. 4 goet.... ; r. 6 doet.... ; r. 8
goet.... • r. 10 doedt ..... ; r. 12 goet.... ; r. 16 goet.... ; r. 17 drale , . — V.W., I,
906-7, lste en 2de strafe : regels onder elkaar. — V. W., I, 808, r. 7 schertsen ....
r. 8 verzwonden ..... • r. 12 heengegaan.... ; r. 1 blikken ; ; r. 34 lee ..... ; r. 40
pronksaletten ! . — V.W. I, 810, r. 9 weer gekomen. — V.W., I, 811, r. 7
bond. — V.W., I, 812, r. 10 Octoberluchten. — V.W., I, 813, gen voor g en. —
V.W. I, 815, r. 1 kunstnaar ; r. 4 bewonderen. ; r. 11 voor u ; r. 12 u rijkdom.
— V.W., I, 816, r. 13 bleiren. — V.W., I, 817, Alle regels onder elkaar ; r. 8
fesus, bloedend, . — V.W., I, 818, Tekst van De Toekomst. Hier de verschillen
met de Letterkundige bundel van de Heremanszonen ; r. 2 water. ; r. 3 wel
geklater, • r. 4 avondweer... ; r. 5 0 ! ; r. 6 al ; hegeer, ; r. 8 diep ; voor ; r. 9
0 • staege •; r. 10 worstlen, ; r. 12 Maar ; me zelf ; zieken ; r. 1 ziek-zijn,
martlend, • verveel ? . — V.W., I, 821, r. 14 waart ; .r. 20 waz' ge. — V.W., I,
823, r. 3 allgen •; r. 8 werk- - . — V.W., I, 824, r. 12 6m. — V.W., I, 825,
r. 12 genezen - - . — V.W., I, 826-7, r. 8 nachtelijk • r. 15 medij. •; r. 33 ziek." .
— V.W., I, 828, r. 5 aan zijn vinger • r. 1 doet •; r. 16 schiet I. — V.W., I, 829,
r. 1 doe. —V.W., I, 830, r. 5 grf ; r. 8 hem ; r. 9 me nschen r. 15 Uwegen. —
V. III,935, tekst v. is & Vrij, r. 5 gele, ingenepen wan en ; r. 7 het ; r. 12
amuseeren . ...; r. 17 melodieen • r. 1 'kk •; r. 20 walzen...; laatsten ; r. 25 staan . . .;
drinken....; r. 26 'k wou ; r. 28 water.... ; r. 29 gewoonte... ; r. 33 schitteren...
r. 39 concertzalen - - - • r. 40 verflauwd,
•; — V.W ., III, 945-6, r. 3 doer, ; r. 14
niets • r. 22 henengheganghen ; r. 25 heilaes, helloes ; r. 26 der doedt ; r. 27
oreloghe,. — III, 947 e.v., I r. 1 : alinea ; r. 22 wâar ; r. 40 zoo •; r. 41 •in.
II r. 4 vrieslucht ; r. 8 paarsche ; r. 40 vOor. 111 r. 11 voorbijkomen ; r. 19-20
geen alinea. – V.W. III, 953 e. v. Verhaal in twee delen, voorafgegaan door I,
na r. 287, na loo en begin van deel II ; r. 7 zijne zachte ; r. 8 vOor ; r. 20 na
weende :geen alinea • r. 39 áen enkelen ; r. 44 half grijze ; r. 103 honden,
's nachts • r. 118 na veel haar : alinea •; r. 122 zaterdag laatst, ; r. 156 menheers ;
geeuwt • r. 13
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r. 167 'k Zou •; r. 268 daar ; r. 176 voortging •; r. 182 t'huis •; r. 235 zijn' •; r. 238
een • r. 239 mee •; en het •; r. 242 zoo r. 250-1 hooger •; r. 276 van nacht ; r. 281-2
doodgaan,... ; r. 283 na halen : blanco • ; r. 300 „'t Park" ;• r. 318 bonbon.

TEKSTEN

Huiselijk tafereeltje.
Eene reine zonvolle kamer,
gordijntjes hagelblank.
Violieren voor het venster,
daarachter een wingerdrank.
Het wiegsken wiegelt, en moeder,
met blankegezwollene borst,
Neemt uit het biezen schelpje
het kindeken, kreunend van dorst.
■

Dan, op de teenen naast moeder,
een lachend zusterken staat
Die, eenen klater in handen,
het speeltuig rammelen laat.
De moederglimlacht. De zuigeling.
keert het hoofdeken om en zwaait
De vettige poezelige handjes
met de beentje spartelt, en kraait.
Een hymne ruischt er door 't loover...
en zijden draden spint,
Door liefde en vrede geweven,
het licht over moeder en kind...
E. RICA.
Bruune ende Blonde
I
Du wils dus dat ic di'j verhale
wie 't meest ic minne : bruune oft' blonde ?
Dat sou ic doene, sonder dralen
so ic het maer en segghen conde....
Si bei, si sijner scoene smalen ;
si sloe hen bei der minne wonde....
Du wils dus dat ic di'j verhale
wie 't meest ic minne : bruune oft' blonde ?
Ach ! 'c sie to veel de vuurge stralen
der bliccen die me beiden jonden
a to wonder wale
en 'c voele
,
j,
de cussen hunner beide monden....
Du wils dus dat ic di' verhale ?....
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II
Ic sin he aen beide een deuntje sachte,
ic sin he aen beide een deuntje scoone....
h veur iedre minneclachte
en 'c vraeg,
en ieder minneliedt, ten Toone
slechts, lief een mondecin, dat lacht en
een rosebloscin op de coone....
Ic singhe aen beide een deuntje sachte
ic sin he aen beide een deuntje scoone....
Want niet den rijckdom ic en achte,
geen rijckdom vraeght de musensone,
en naergeen gouden crone ic trachte :
ic trachte naer der minnecrone....
Ic sin he aen beide een deuntje sachte.
III
Si sijner beide heengheganghen,
die beide die mij 't hert becoorden,
wer cussen vele ic op mocht van hen
wer bliccen mij de siel deurboorden....
En droef nu clincen mine sanghen
en sin hen droef der luute coorden :
Si sijner beide heengheganghen
die beide die mij 't hert becoorden....
Ic dachte : « Mocht ic beide erlanghen ! »
Ic dacht : « Dat sij me bei behoorden ! »
en beider was mijn minverlanghen....
....Si sijn ontvlOon naer betere Gorden,
si sijner beide heengheganghen.
Binnen Gent.

BEAET UTEN HOVE.

SONNET
u het tooversprookje wel, —
Herinnert—
en hoe Schoonslaapsterken zeer lane sliep,
en slapend zich een schat van droomen schiep :
vangele en blauwe droomen, zonnehel ?
En hoe hij, herten 'a end doolde, die
in 't woud, de blonde kroonprins,,
jent en snel
en eindlik kwam in hare slapenscel,
en door een kus, haar uit de droomen riep ? -... Wel wou ik slapen — lijk 't rinses' deed —
eengoeden, Tan en warmen droomenslaap,
met breede zonnebeelden om mij heen.
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Wel wou ik slapen. — doch, slechts gansch alleen
en zonder dat een kus op mine slag
me weerbracht aan des levens eeuwig leed.
BEAAT UUT DEN HOVE.

Gent.
ARM HONDJE !
EEN SCHETSJE DOOR CARLO.
— ..... Enge denkt, juffer Vindevogel, dat die apotheker, Bien ge daar noemt, min
arm hondje zou genezen ? Dan moet het wel een braaf man zijn ! Gij hadt Azorken
eens moeten zien,
dezen voormiddag.... zoo ziek !.... zoo ziek !.... Het moest de koorts... .
och,
peen zoo heet het niet , hoe is het nu weer ?..... de .....
— Is het misschien de stuffp ? vroeg de oude juffer.
— ja, daar hebt ge 't..... Het moest de stuff hebben, want het spartelde zoo met zijne
fijne, ten ere pootjes, en het jankte, als wilde het zeggen : « Help mij ! »...... 't was
vreeselijk om zien ...... En, als het dan wat beter was, ben ik eens tot bier gekomen, omdat
Moeder zegde, Juffer Vindevogel, dat gij dit alles goed kent, en dat gij mij met genoegen
zoudt helpen
— En zoo is het ook, kind, en zoo is het ook, ik ken dit alles zeer goed, en als ik
iemand kan helpen, zelfs een dier, laat ik het niet liggen, want, iedereen zegt, dat ik zulk
eramenten ye!en
eengoede ziel ben, ja, eene goede ziel, zegde de stijve juffer , Naar pk
hare fine lippen tot een glimlach plooiend, en, voegde zij er bij, gelijk ik u zeide, zal
mijnheer Mortier, op m ine aanbeveling, en omdat ik u zend, u iets voor uw hondje geven,
maar zeg hem wel dat ge met mine complimenten komt, anders zou hi' u iets slechts
kunnengeven ......
— 0 ! dank u, juffer, dank u ! zegde 't kleine meisje, waarvan de eerst wat droevige
oogen nu glinsterden van blijdschap, 'k ga gauw moeder zgegen dat ik en Azar, met zijn
blauw lintje om den hals, naar dien goeden beer Mortier ga ......
En het huppelde de straat op !
***

— Wat moetge hebben ? vroeg, vrij wat barsch, die goede heer Mortier, met zijn kcal
hoofd door eene fluweelen kalot bedekt, zijn ingenepen rooden boergonjeneus, zijn dikken,
dikken buik, zijn afgedragen jas, zijne pen achter het oar, en zijn misprijzend gelaat, wat
moetge hebben ?
de
— Zie, mijnheer, ...... mijn hondje is...... heeft de
wat ras, wat heeft dat vuil dier ?
— Komaan,
ffer Vindevogel heeft gezegd dat het de ...... hoe beet het nu ? ......
— Zie,
mijnheer, ju
de
wat heeft zij gezegd ? ......
— Wat komt die oude, eigenbatige feeks bier nu to pas ?
Ja, mijnheer Mortier, mijn hondje, mijn
— Luip, stuit, vuit ...... ha ! daar is 't
mooi Azorken, mijn lief beestje ......
— Wel, wat heeft het, dat stinkend, vuil beest ?... briescht die hoede heer Mortier.
— Ho ! zegt het meisje verontwaardigd, mijn Azar een stinkend, vuil beest ! Oh I
maar op de dreigende beweging van den apotheker, zegde zij ras : ja, mijnheer.... ja ......
de stuff ! ja, de stuff ! Juffer Vindevogel heeft het
de
mijn beestje heeft de
gezegd, en zij heeft mij gezonden, om u iets voor Azar to vragen !
— Ha ! uw hondje, dit movie dierken, heeft de stuff ...... arm hondje ! zegt hi' meteen
op een half misprijzenden, half spottenden toon, ik zal het gauw iets even, en mar en
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is alles gedaan, en ...... het kost een frank en half ...... En hi' gaf het kind, dat juichend
den winkel uitliep, een grijs poeder.
's Anderendaags was alles gedaan ! .....
't Arme hondje was dood
Die goede heer Mortier had waarheid gesproken, hi' had het vergiftigd
in een hoekje van den tuin begraven ......
En 't kleine meisje weende bitter......
0 ;• zoo bitter ! .....
Arm Azorken

en 't werd

CARLO.

DE VEDELAAR.
EEN PORTRET.

Gisteren zag ik hem nog eens.... Immer den zelfden overjas van oude snede, door
zonneschijn verbrand en door re en bemorst immer die broek die vroeger perelgrijs,
en nu van eene onbeschrijflijke kleur is •;.... immer dien rok door de armoe bevlekt, die
al tien winters telt, waarmeé ik hem verleden herfst door het onweer, dezen winter door de
sneeuw zag slepen •;.... immer de zelfde schoenen : aan den eenen voet een balschoen, aan
den anderen eene jagerslaars, immer gapend van. voren •;.... immer dien zelfden ingedrukten
hoogen hoed,
met slap neerhangende rand ;.... immer die oude vedelkast onder den
En nochtans, hi' ziet er niet als een bedelaar uit : zijne zwarte oogen kijken te fier in
de uwe • zijn fine neus en zwarte wenkbrauwen toonen te veel dat het een gewoon arme
is • zijne uitgemergelde kaken, zijn hoog gerimpeld voorhoofd duiden niet alleen lichamelijke
pijn aan,.... zij toonen ook eene ziel die bloedt.... gekrenkten trotsch ! ....
Hoe hi'j leeft ?.... Hi' weet het zelf niet....
Hi' tracht, door 't oude drinkebroersdeuntje op de vette snaren te spelen, nog wat to en
trekken,
te trekken
del
de armoe te strijden, maar.... het gaat altijd niet , het lustige lied uit de vedel
als men hanger heeft.... want hi' eet niet veel, de arme duivel.... bier en daar een stukje
brood, hem uit meelij geschonken.... en het brood dat men hem, als aan een hand, toewerpt,
..
blijft in de keel kroppen..
k van de
Hi' slaapt onder den blooten hemel, in eene gastvrije schuur , in de hoeken
straten... wat weet ik al ! ....
En nochtans is hi' een artist geweest, hij l.... maar een arm artist.... als zooveel anderen....
hi' had alles, door de armoe moeten verkoopen, en dan.... vaarwel gelukkig leven ! ....
- „Ik hoop slechts iets.... den dood !" zegde hi' mij
En die zal ook wel eens komen ! ....
Maar wanneer ?....
CARLO.

HERFST.
(SONNET.)

De blaren zijn henen,
De zonglimt zoo rood,
De lucht is als load...
't Schijnt alles te weenen....
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Uit 's aarderijks schoot,
Is 't leven verdwenen.
De herfst is verschenen...
't Wacht alles den dood.
En droef staart in 't woud
Het knoestige hout
De zware lucht teen,
g
En vraagt haar verlegen
Een dropje zoo zoet,
Een drop lente Toed !...
CARLO.

SINT-NIKLAAS.
't Was een droeve wintermorgen...
Eene dikke mistgordijn hing over het aardrijk ; een fine re en viel neer en drong tot
op de beenderen door... Van tijd tot tijd hoorde men de schelle stem van eenen haan, of
den schorren schreeuw van eene raaf, die als eene zwarte vlek over de witte velden
zweefden...
't Was een droeve wintermorgen...
Langs de baan stonden, als naakte spoken, de groote eikenboomen, en verdwenen achter
de zware mistwolk. De sneeuw bedekte de aarde, en versmolt, in de verte, met degrauwe
lucht.... Alles was eenzaam, alles was stil.., oak het hutje, met stroo bedekt, van Mietje,
de kleine wees...
't Was een droeve wintermorgen...
Geen rook kwam uit den schoorsteen van het huisje en 't was zoo koud !.., geene
vreugdekreten weergalmden
alles was er doodsch ;.... en nochtans was het een schoone
,
dag voor de kleinen, de dag van Sinterklaas..., hi' was het niet voor Mietje zonder brood...
't Was een droeve wintermorgen...
En in de rijke huizen, daarginder in de stad, sprongen de kinderen van vreugde, bij
het ontdekekn van het dure speelgoed, in de schoon verlichte en goed verwarmde zalen...
Voor klein Mietje echter, was dit geluk niet.
't Was een droeve wintermorgen...
...vooral voor Mietje, die zulk een hanger, en zulk een koil had... Speelgoed lustte zij
niet.... Had de Sant haar slechts wat kolen en broodgezonden.., of hadden de rijke
vrekken het hoofd maar niet afgewend, toen ze verlegen en biddend hare hand had toegestoken !... Maar de Sant had niets gebracht, en de rijken hadden niets gegeven !
't Was een droeve wintermorgen...
En klein Mietje was uitgeput door hanger en kou... •; hare wan en waren uitgemergeld
en bleek.., en de koorts had hareglazige oogen bijna uit hunne holten doen komen !..
't Was een droeve wintermorgen...
...als de lijkwagen der armen 's anderendaags voor Mietjes deur stille hield en haar,
gansch alleen, op 't eenzaam plekje voerde . .
't Was een droeve, droeve wintermorgen .
CARLO.

LENTE.
De tijd heeft nu 't sneeuwig kleed van de boomen afgetrokken, ende in plaats het blijde
lentekleedgenomen... zegt eene oude ballade der 16° eeuw, en die oude verzen kwamen
me, nu eenige dagen geleden, weer in 't geheugen, toen ik eene wandeling buiten ging
doen, om de versche, zachte lucht der herboren lente in to ademen.
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Hoe schoon is de natuur !...
Welk verschil tusschen dien langen, ruwen winter, en die zoo lang verwachte lente, vol
liefde enpoezie !...
Welk verschil tusschen de sombere melancholie die zich doetgevoelen,
als de koude
nadert, en het onzeggelijke geluk, als 't bloemgetij weerkomt !...
Welk verschil tusschen den killen, fluitenden Decemberwind en den zoelen, zacht
ruischenden zefier van Maart !...
Niets is zoo schoon als de lente, het malsche gras, het groenende koren, de bloemen
met hare welriekende kelken en de kweelende vogels !...
Niets is zo zacht als hetgroote woud met de nieuwe blaadjes, het sombere mos, de
lichtgroene knoppen en de stem des nachtegaals !...
Niets is zoo vreedzaam als de zwijgende hoeve, de kakelende kippen, de eenden in het
water, de lichte zwaluw in de lucht en de loeiende koe, door haar speelziek kalf gevolgd !...
Niets lijkt de poezie van des herders doedelzak, het verre boerendeuntje, de glanzende
zonne, den klimmenden, klimmenden leeuwerik en 't zoete liedje dat moeder neurt bij de
wieg van haar kind !...
Hoe schoon is de natuur !...
... En ook mijn hart schijnt me beter...
... En mijn mond herhaalt :
De tijd heeft 't sneeuwig kleed der boomen nu afgetrokken, ende in plaats het blijd
lentekleedgenomen !
Maart '92.
CARLO.
HEIL EN ONHEIL.

Aan de Gentsche « Allerleiers ».
Het huisje was niet groat : slechts eene keuken, en, daarboven, het slaapvertrekje • maar
't was er alles zoo zindelijk, zoo « krielend van properheid» •; de koperen koffiekan stond
nevens het zwart moorken to blinken op het bordelken, met een « bleekblauw festoentje»
van voren, boven de netgeschilderde broodschapraai, waar, tusschen al de glimmende
Borden en al de kleurige pottekens, het erfstuk der familie, de porseleinen suikerpot,
«echt Chineesch, zulde I » stond. De kinderkens dierven er niet aan raken, en zagen hem
als lets heiligs aan, want, 't kwam nog van « grootje» en Moeder sprak met zooveel liefde
van de heilige vrouw , en Vader wischte zoo menigen traan uit de oogen als Moeder
d er
van sprak, dat de kinderen dachten : Die suikerpot moet ook wel heilig zijn.
Men was er zoogelukkig in dit huisje, al waren de muren maar met kalk « gewit» en
de stoelen met stroogevlochten,
al waren het maar werkmenschen.
De vader was mekaniekmaker, « chef-monteur» gelijk men in Gent zegt • hi' werkte in
«den Phenix» bij de Brugschepoort, en zijn oudste zoon, Fransje, zestien jaar oud, was
ook al aan de fabriek, die fabriek die er zoovelen verslindt, van die arme fabriekkinderen...
Maar daar dacht Vader niet aan • immers, hi' had zelf op de fabriek geslaafd, van zijn
tien jaar af, en, in zijn tijd, was het nog wat anders ! Twee andere kinderen, een meisje en
eenjongetje, in en nog school, en 't kleinste van alien bleef 't huis •; 't was nog zoo
klein, slechts twee jaar ! Zij, de moeder, deed het huishouden, hield het keukentje net, ging
dan boven de « beddens aftrekken» en « sloeg dan een praatje» met de buurvrouw, die
al het nieuws van de stad wist, en hoe Trieno of Jefgekeven had, en hoe Lo to van bij
den bakker, met Dok « den metsersknape» ging trouwen...
Ze waren zoogelukkig in dit huisje, tot dat men, op een dag, den man uit de fabriek
weerbracht, de heup en het linkerbeen tusschen de « angrenagen » vermorzeld. Toen eon
de ruwe levensstrijd. De vrouw wilde hem niet naar de Bijloke laten dragen : d5Ar gaan
slechts die, welke in hun hut het noodige niet hebben, en het noodige, dit kreeg hij, want
zij had nog en spaarpotje « van achter de boterkuip »... Maar 't spaarpotje raakte lee het
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verkoopen began, en eindelijk wend het erfstuk van grootmoe, de Chineesche suikerpot,
ook naar « den berg» gedragen. En zoo duurde het een jaar lang ; zij bleef ganschen
nachte op, slechts nu en dan wat door de buurvrouw, « de kommeere » geholpen .....
Zoo duurde het een jaar lang...
Zij was in de nacht wat naar bed gegaan •; de buurvrouw waakte. Op eens voelt zij zich
uit haren koortsigen slaap wekken. Zij begreep : voor haar bed stand Fransje en de
buurvrouw te weenen : haar man « was de wereldgepasseerd». Zij, zij kan niet weenen.
Hare oogen waren droog geweend. An tie droevige snikken stegen uit hare borst.... en
zij dacht aan de kleine kinderkens, die schuldeloos en glimlachend in 't beddeken sluimerden...
En dan had men den doodwagen moeten betalen, en de uitvaart, en het graf ;...
waarom ?... omdat ze haar man verloren had.....
De armoede stond voor de deur, de armoede kwam binnen. Na het heil, het onheil.
Waar was het nette huizeken, het bordelken met het bleekblauwe festoentje, de net
gekleurde schapraai, de suikerpot en de glirnmende koffiekan ?...
Zij wonen nu op 't ellendig kamerken, in de enge steeg. De kinderkens vragen naar
brood, en de moeder arme moeder kan hungeen brood even. Zij werkt, dagen en
nachten, « zich de oogen uit het hoofd» en 't ma niet helpen. Fransken want zes frank,
zij kan, door te naaien voor een hemdenwinkel, er vijf winnen •; daarvan betalen zij twee
frank huishuur – negen frank voor vijf menschen !... De ellende dringt in 't huisje, de
ellende wreed en vreeselijk, en met de ellende, dringt de dood ook binnen, want een
droge, pijnlijke hoest verscheurt Moeder's borst, en de buren ze en met een ernstig, strak
gezicht : « moeder is kapot, zij zal een hoogen top scheren».
En wat moet er dan van de kinderkensgeworden ?
Arme, arme schaapkens 1»
7-1-' 94.

CARLO.

DE DROOMER.
Hoe mijn naam is ?
...Ik weet het niet....

Men noemt mij droomer, vagabond, ja , soms wel gekWat
!...is
het rechte woord ?...
Ik kom van nergens, 'k weet zelfs niet waar ik ga... 'k volg slechts de groene velden ;...
ikga langs de bloemenwegels met de kapellen, den hoed op den rug, den mantel, op de
aarde slepend... 'k Slaap ander d'open hemel en 'k drink den dauw in de kelken der
bloemen. 'k Ben de vriend der waterjuffers, die aan de poelen vliegen, de vriend van
't voorbijtrekkend wolkje, dat boven de aarde drijft,... de vriend van 't zephierken dat mij
de haren doorgolft... Mijn hart is vol weedom, mijn mond vol stil gezang...
Soms, langs den weg, ontmoet ik 't wit en groene huisje, waar menig zijn nestje wou
maken, en dan, dan droom ik van geluk, dan droom ik van vreugde... en 'k werp een kus
aan 't huisje en zet mijn we voort.... Waarheen ?...
Als de nacht zijn mantel spreidt, mijn voeten moe, de sterren glanzend worden, dan
slaap ik op het bloemenbed der grachten,... en 'k droom... Eene fee, wonderschoon, de
fee derpoezie, verschijnt gansch wit en doorschijnend, lijk 't bleekgele maantje... Zij zegt
dat zij moe is, 6, zoo moe, dat mine zangen haar moeten wekken, dat zij zal sterven, als
ik haar niet eens doe weenen... En zij verdwijnt, en mijn harte blijft lee g...
En dan, vroeg in 't wegelken, wen 'k de braze Aurora tegenga, denk ik dat ik ook wel
zou kunnen wonen in 'tgotisch slot der ballade, in 't groenend kerkhof der elegie, op de
blauwe kussens van het stille liedje
maar als Aurora dan verschijnt, de boomer groen,
de we en zonnig worden, ! dan weer ben ik besloten slechts in de natuur te Leven •; de
droomer, de vagabond, de zot wat is het rechte woord ? te blijven, immer,... immer...
CARLO
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WALS
En bleek, en de oogen half gesloten starend
in 't Niet, door 't zoel en zwaargewolk der geuren
bedwelmd bijna, daar gaan ze zwijgend draaiend,
bij 't klagend lied der moegespeelde veelen,
bij 't klagend lied de walsen, lijze stervend...
En schittrend, wit enpijnlijk schittrend, flikkren
de luchters, foltrend-hel, weerkaartst in 't vage,
oneindig-diep verschiet der duistre spiegels...
En onder 't licht, langs de uitgestrekte zalen,
Steeds zwijgend, stijf en bleek, de paren draaien.
Oh ! 't eeuwig bang gedraai dier koude walsen !...
In Gent.

ERIK MONK.

CONCLUSIES
Na deze eerste steekproef zouden de bekomen resultaten erop kunnen wizen
dat dedoor P. Minderaa geraadpleegde tijdschriften en bladen allesbehalve
exhaustiefgeexcerpeerd werden.
In feite blijkt zijn werkmethode veelal de volgende geweest te zijn. Bij het
cansulteren van het materiaal, heeft hi' zich meestal beperkt tot het doorlopen
van de inhoudstafels. Dit blijkt duidelijk uit de algemene inhoud van de
tiidschriften en bladen, alsb.v. Land en Volk, Eigen Haard, waar vaak of de
bijdrage niet geciteerd wordt, of de naam van de auteur gewoon wordt weggelaten.
De inhoud van de tijdschriften en bladen uit de betrokken periode is daarbij
niet altijd zorgvuldig opgesteld noch overgenamen. Het lijkt allemaal niet zo
eenvoudig. InV.W., /-, blz. 857, vermeldt hi' b.v. Het Visschers-meisje (sic !),
eengedichtje dat niet opgegeven wordt in de bibliografische list van zijn
monografie. Hoe kan hi' dan, in dit geval, Huiselijk tafereeltje hebben gemist,
dat in hetzelfde blad staat ? Beidegedichten warden opgegeven in de inhoud,
maar zonder de naam van de auteur.
Een andere conclusie zou kunnen luiden : de Vlaamse (Hollandse) tijdschriften en bladen, – feiteliik alle literaire en culturele documenten, – uit deze
Van deWoestijne-periode zouden alle opnieuw moeten warden geexcerpeerd en
uitgegeven. Zolang di niet gebeurd is, zal het moeilijk mogelijk zijn een
volledig, bevredigend overzicht to geven van het literaire, culturele leven in
Vlaanderen (Holland), vooral in deze bijzonder boeiende tijd, die parallel loopt
met de ontwikkeling van Van Nu en Straks, en zijn voortzetting, nl. Vlaanderen
aankondigt.
Luik
FR. VAN ELMBT
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BOEKBEOORDELINGEN
Het Moordadich Stuck van Balthasar Gerards, begaen en den Doorluchtigen
Prince van Oraignen. 1584 van Jonkheer JACOB DUYM (1606), vergeleken
met Auriacus sive Libertas saucia (1602) van DANIEL HEINSIUS, ingeleid
en van aantekeningen voorzien door DRS. L. F. A. SERRARENS en DR. N. C. H.
WIJNGAARDS. Klassiek Letterkundig Pantheon 218. B.V. W. J. Thieme
& Cie, Zutphen, z.i.(1977). 131 blz., f 18.
De jongste jaren maakt het Klassiek Letterkundig Pantheon zich verdienstelijk
door de uitgave van belangrijke werken uit de overgangstijd van Rederijkerij
naar Renaissance. Het hier besproken drama is zo'n work.
Er zijn redenen te over om de editeurs speciaal te feliciteren. Duyms spel is
inderdaad een bewerking van Heinsius' Auriacus en het kan enkel zinnig
gelnterpreteerd warden in vergelijking met dit laatste. De dassicus en de neerlandicus hebben hier de handen in elkaar geslagen. Zo'n interdisciplinaire samenwerking is reeds in se de aandacht waard, to meer zo wanneer het resultaat zo
gunstig uitvalt als hier.
Dat resultaat is neergelegd in de inleiding, een kapitaal stuk van een veertigtal
bladzijden. Beide spelen warden gesitueerd in de reeks der „Oranjestukken", die
nadruk volt
daarbij op Caspar Ens' Libertas Defensa. Het blijkt dat althans de drie grondig
besproken stukkenelk
e een eigen opzet vertonen. Vol gt dan de nauwg ezette
vergelijking tussen Heinsius' werk en dat van Du m. Duym blijkt in de opbouw
de Auriacus vrij getrouw te volgen, behalve dan in het vijfde bedrijf, maar met
zeer aanzienlijke inkortingen, vooral wat de lyrische uitweidingen en de sententies
betreft. De spelen contrasteren daarentegen scherp met mekaar waar Duym uitff en in de
voerige regie-aanwijzingen meegeeft , die belangrijke inzichten verscha
theatrale realisatie van vroeg 17e-eeuws drama bij ons. Afwijkend zijn ook de
pro-en epiloog bij Duym, waar de „Dichtstelder" zelf aan het woord komt ;
daze delen komen neer op een radicale ombuiging van Heinsius' opzet, naar het
episch-betogende. In de lijst der personages warden Heinsius' koren vervangen
door omvangrijke roe en „Gevluchte Vlamingen" (drie standen), „Gevluchte
Brabanders" (twee standen), „Hollanders" (twee standen) en dan een ho man
deze „chorolden" van Duym zijn veel sterker bij de handeling betrokken. Verder
treden inplaats van Heinsius' Senecaanse Inquisitio en Furiae moraliteitsallegorieen op, van wie enkele bij gelegenheid een zuivere „sinnekens"-rol spelen.
Zeer mooi is dan de vergelijking van de handelingen. En van de Auriacus
en van Du spel krijgt de lezer een heldere, juist door de vergelijking zeer
verhelderende, analyse aangeboden, waarbij de editeurs terecht uitgaan niet van
de door de auteurs aangegeven scenes, maar van de situaties, zoals die bepaald
warden door de wisseling van personages en door die van het decor, zodat
rekening gehouden wordt met de totaliteit van tekst, decor en opvoeringswijze.
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De centrale thema's blijken ver uit elkaar te liggen : de tragische strijd van de
hems het noodlot bij Heinsius, de strijd om de politieke en gewetensvrijheid
bij Du m. Heinsius' stuk is, daarmee strokende, algemeen van strekking, terwijI
Duym het zijne uitdrukkelijk in de actualiteit plaatst, en nog wel als actiemiddel
in de strijd to en de bestandsgezinde partij in de jaren vanaf 1605. Zo ook
vervangt Du Heinsius' zeer literaire, klassieke stijl door een sterk geengageerde,
direct verstaanbare taal uit de retoricale traditi voltooid.
Met een overtuigende recapitulatie in twee kolommen wordt de vergelijking ltooid .
De inleiding gaat nog in op de toneelinrichting en op Heinsius' interpretatie
van Du ms bewerking. De wijze van uitgeven word verantwoord, een goede
bibliografie sluit di gedeelte af.
Deze inleiding beantwoordt bijna geheel aan het ideaal dat een kenner van.
beide stukken zich kon voorstellen. Persoonlijk heb ik maar
drietal
een dl mer
opkingen. Ten eerste mis ik een paragraaf over de literair-historische betekenis
van Du ms figuur en werk. Ten tweede geloof ik noch voor de Auriacus noch
voor het Moordadich Snick aan eenheid van tijd. Wat het eerste betreft, loochen
ik niet dat Heinsius zijn drama op die manier gestileerd heeft, dat een realistisch
tijdsverloop er nauwelijks een rol speelt. Dat neemt niets weg van het feit dat er
tijdstippen worden uitgebeeld van v6 Or Balthazar Gerards' (tweede) komst aan
het Delftse hof. Aangezien zijn verblijf er verschillende dagen heeft geduurd,
kan van eenheid van tijd geen sprake zijn. Men doet er verkeerd aan te verwachten dat Heinsius' eigen spelen beantwoorden aan de eisen van zijn De
tragoediae constitutione. Niet alleen is de Auriacus ettelijke jaren ouder, maar
oak een laterspel als de Herodes Infanticida gehoorzaamt niet aan de zelfs
uitdrukkelijk geeiste eenheden. A fortiori geldt de eenheid van tijd niet voor
Du m. Mijn derde opmerking : ik ben niet zo zeker dat wanneer Du ms
Vlamingen de oorzaak van hun ballingschap zoeken in „onse sonden boos" (187),
„onse snoo misdaden" (190), „onse(r) son n" (269), zij hiermee een politicoreligieuze schuldbekentenis afleggen. Ik boor hier veeleer een echo van de
bijbelse verklaring voor de Babylonische ballingschap en gelijkaardige beproevin en die Gods yolk alleen om zijn zonden, zijn ontrouw aan Gods geboden
overkomen. Men zie oak Gamiers juifves. Wel een fout in politico-religieuze
zinbegaan de Vlamingen die niet uitwijken en dus het ware geloof prijsgeven.
De tekstuitgave is bijna eh el feilloos. Ik stipte een paar zetfoutjes aan
(tussen haakjes het juiste woord) : 617 (beken) • 648 (peyst) ; 787 (steeckt) •;
801 (Ridderlijck) •; 871
1043
1122 (wel te) •; 1226
(Treckt) ; 1246-49 zijn slecht gealigneerd ; 1311
Op enkele van die
plaatsenstaat de drukfout, duidelijk als zodanig te erkennen, weliswaar in de
oorspronkelijke tekst •; een reden, dunkt me, om ze onverbeterd of ongecommentarieerd over te nemen • in 1233 b.v. wordt zo'n oorspronkelijke drukfout
(nier voor niet) terecht
end verbeterd.
De verklaringen schenken eveneens doorgaans voldoening. Bij de relatieve
armoede van Duyms woordenschat, zijn voortdurende herhaling van bepaalde
(Huys) •;

(dit is nu den)
•;

(Dat).
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woordenen wendingen, had men het aantal voetnoten kunnen reduceren door dingen als „vast", „in als", „meeste", „daer" (waar), „haest",
„des", „claer", „dat" (dat het), „niet" (niets), „sorghen" (vrezen) e.a. in een
apart lijstje vooraf op te nemen. Nu moet die uitleg voortdurend herhaald warden.
In het volgende ha ik een rekening met zetfouten, maar alleen met die gevallen waar m.i. uitleg ontbreekt, of ik de gegeven verklaring liefst zou aanpassen.
Opdracht 19 voorsz (uitleg) ; Tot den Leser 38 spriet ( hoeft geen werpwapen
te zijn) •; 40 De reste sal hem wel vinden (uitleg) ; 41 op de kanten (herinneren
aan wat bij de Wijze van uitgeven gezegd werd) ; Spel 12 word (werd) ; 82
t'Cardinaels (uitleg) ; 263 gepiins (uitleg) ; 295 verwijst in werkelijkheid Haar
294 ; 319 Coppe-spin (uitleg) ; 321 hevet (uitleg) ; 376 Ons eyghen Conincx
Soon (uitleg)
•; 409 van hoer (dat zij gepleegd zouden hebben) ; 437 zijt vergheselt met ; 468 voor de hand (als ooggetuige) ; 471 geschoten (door een schot
gekwetst) ; 521b (als de zoete Hoot in de bolster) ; 593 (constructie) ; 609b
(uitleg) ; 644 Druck (droefheid) ; 673 en (negatiepartikel) ; 686 hy (de Prins)
na 698 sy self (zichzelf) ; 712 fieren (uitleg) ; 729 sUn (dat van de Prins)
737 schaetsen (stelten, cfr op stelten staa.n) ; 792 b (is rondo m mil overal)
799 (de verklaring geeft de indruk dat Navarra's huwelijk en de Bartholoma.eusnacht in de tijd samenvallen ; het huwelijk werd evenwel reeds op 17.8 gesloten) ; 805 Daer af (uitleg) ; 852 gaed' slaet (uitleg) ; 876a (uitleg) ; 905
jaet (ja 't, voorzeker) ; 943 ligghen duycken (verborgen liggen) ; 1023. erooter
(uitleg, geen comparatief) ; 1111 trompilien (kan ook trompetteadOnekenen) ;
getreutich (cfr treuten : op een trompet blazen) ; 1134 Cornet (kan hier ook
ruiterafdeling betekenen ; anders don bij 1116 gesuggereerd, is vaandel de eerste
betekenis van het woord) ; 1168 hier aff gheeft (leg hiervan af) ; 1252 (uitleg
over deVrijheidshoed) ; 1289 (vroeg voorkomen van een woordspeling, die
vooral uit Vondels Rusting, van 1625, bekend is) ; 1327 verwijst eigenlijk naar
1326.
L. RENS

of Offerbelofte, treurspel. Uitgegeven door A. J. DE JONG,
opnieuw bewerkt door N. C. H. WI JNGAARDS. Tweede druk. Zutphen,
W. J. Thieme & Cie, z.j. (1977). Klassiek Letterkundig Pantheon 115.
145 blz.

VONDELS Jeptha

Op pag. 230-231 van de tiende jaargang van dit tijdschrift bespraken we de
eerste druk van deze editie. Met de desiderata die we toen formuleerden, blijkt
in een aantal opzichten rekening te zijn gehouden : de inleiding werd aangevuld
met een behoorlijke (zij het niet speciaal diepgaande) analyse, de diverse spellingen van de Jefta-naam zijn met meer zorg weergegeven (behalve bij de 3e handeling van het spel van De Koning), de enkele drukfouten in de tekst zijn weggewerkt, een aantal fouten in de non eveneens.
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Naast de Vulgaattekst stoat thans een moderner vertaling, de paragraaf over
Vondels opzet werd wat uitgebreid, o.m. met een suggestieve voetnoot i.v.m.
Tirinus.
Persoonlijk mis ik hier en daar nog een woordje verklaring, al begrijp ik best
dat men in de tekst de veranderingen van bladspiegel en paginatie tot het
minimum heeft willen beperken. In de verklaring zijn nogal wat (minder belangrijke) zetslordigheden blijven staan. De voorstelling van de Rey na III werd
gewijzigd, maar is nog niet geheel consequent. Johannessens Zwischen Himmel
and Erde had eenplaatsje in de literatuurlijst verdiend.
Alles samen echter isdeze tweede drukbeslist een verbeterde druk.
L. RENS

Het daget uyt den Oosten. Ingeleid en toegelicht door
Tjeenk Willink/Noorduyn, Culemborg 1976. 241
blz. f 39 los, f 31,50 voor de intekenaren.

G. A. BREDERO ' s

DR. B. C. DAMSTEEGT.

De redactie van de Herdenkingsuitgave van Bredero's werken is niet ingegaan op
het voor eel van J. A. N. Knuttel, die van dit in 1638 voor het eerst verschenen
spel alleeneen paar fragmenten uit het eerste bedrijf, waarvan hi het auteurschap
zeker achtte, ander Bredero's naam wenste uit tegeven. De editie van de volledige
tekst werd toevertrouwd aan Dr. B. C. Damsteegt, die zijn taak met de grootste
ernst en een nooit versagende nauwlettendheid heeft aangevat. Gen ogenblik
laat hi' zich afleiden door de vraag of dit stuk, tegelijk hoogst problematisch en
van ongelijke letterkundige betekenis, al die moeite wel waard is. Aldus hebben
we hem een voorbeeldige tekstuitgave te danken, een verklaring die hoar voorgangster op tal van punten achter zich laat, en een omvangrijke, boeiende
inleiding waarin zonder enig vooroordeel alle aspecten van de problematiek
grondig doorgelicht warden.
De tekstuitgave is met de meeste zorg geschied. Ik heb ze, bij vergelijking
met het exemplaar van Alle de IlVercken (1638) dat zich op het Centrum
Renaissancedrama te Antwerpen bevindt praktisch nergens in gebreke gevonden.
Hier en daar is er een onbeduidend verschil zoals : ed.-Damsteegt 85 , rr. 8
lief-hebbende, bij ons zonder koppelteken ; afwijkingen in de regelverdeling
en het regelaantal van diverse scene-aanduidingen ; een drukfoutje in vs 1522.
De editeur stelt een paar emendaties voor naast die van Te Winkel, telkens zeer
terecht • ook waar hi' al eens een emendatie van Te Winkel afwijst, volg ik
hemgraag.
Evenveel lof verdient de toelichting. Er is speciaal werk van gemaakt. Dr.
Damsteegt is eringeslaagd voor de vele gewrongen constructies oplossingen te
vinden die alle bijval verdienen. Ik he b don ook slechts uiterst zelden een
vraagtekentje of een tegenvoorstel. Voetnoten : 476 vindingh (hier lijkt mij de
inventio bedoeld) ; 725 Quoljon (kan dit niet gewoon het vreemde scheldwoord
couillon zijn ?) •; 1192 (hy heeft versocht slant blijkbaar meer op de uitdaging
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ringkraeg (m.i. niet uit malien, maar gesmeed)
zelf dan op de plaats) •
V,4 (uit het Groot Liedboeck blijkt dat Bredero deze zang heeft geschreven in
verband met het lied, zoniet met het oog op het spel Het dagettut den Oosten
de titel Maeghden-Liedt is door Velden blijkbaar ten onrechte in verband gebracht met meer dan een maagd ; het lijkt mij vrij duidelijk dat alleen Margriet
(6) ivel ghepoliceerde („over een behoorlijke
dit lied kan zingen) • blz.
; 1845 wil van wjjven (m.i. poly-interpreteerbaar
politie beschikkende")
• : de
kloeke man wordt een speelbal van (de) vrouwen • of ook „begeerte naar
vrouwen"). Aantekeningen achteraan : Zeer goed stuk over de interpunctie ;
alleen geloof ik nauwelijks dat men de aanhalingstekens aan het begin van de
re el ergens heeft willen gebruiken om daarmee stukken van Velden te keneen soort algemene spreuk „Kan je aan iets niet ontkomen,
merken ;
dan moat je je ervoor hoeden" •; bij toepassing komt dat overeen met de tweede
verklaring van Damsteegt) • 961 wel gedoeckt (m.i. „goed gecamoufleerd")
97 (in de hele passage 995-1003 wordt op een precieuse manier gespeeld met
de ideeen en woorden lief de min, trouw, geveinsdheid •; de woordspelingen en
Ankliinge primeren zodanig dat ondubbelzinnige syntactische en semantische
analyse zeer moeilijk wordt) • 1336 (voor eenmaal houd ik me liever aan de
swermer (hier juist niet „dweper", wel „landuitleg van TW 1890) •
loper", zoals in 1526 ; Margriet komt net bij en beseft nog niet dat de man die
haar lastsg valt een kluizenaar is).
Kapitaal in de edits (juist we ens de twijfelachtige kwaliteit van het spel
ze is echter vooral de inleiding. En ik heb grote waardering voor de wijze
waarop Dr. Damsteegt die aanpakt • maar mijn eigen opvatting over het spd
ligt ver van de zijne af. Het is misschien vooral een kwestie van premisse. Ik
en
ben er namelijk, zoals Knuttel, van overtuigd dat alleen de verzen
met zekerheid van Bredero zelf zijn ; daaruit, en daaruit alleen, kunnen
vermoedens gehaald warden over de wijze waarop Bredero het stuk zou hebben
voltooid. Voor mij bestaat er geen twijfel dat in voormelde passages Margriet
uiting geeft aan haar echte en enige liefde • indien dit het begin is van een
Het daget-spel, dan kan alleen het voorwerp van deze liefde na zijn dood het
voorwerp van Margriets absolute zorg om zijn begrafenis en zijn zieleheil zijn.
Het is gewoon ondenkbaar dat Margriet na die bezetenheid door Vechthart, en
Vechthart alleen, achteraf zou blijken een ander te verkiezen. Ik geloof dus niet
dat de naam van Roemer (noch die gu
ur ) ooit in Bredero's geest aanwezig is
fi
geweest. Vechthart zou later een rivaal hebben gekregen, wiens lief de Margriet
d
niet beantwoordde, en die het, gezien Vechtharts strijdvaardigheid, op een duel
lief
de
kon laten aank,
waarin
de
van
alle
deugden
en
gaven
voorziene
ge
omen
aan het kortste eindje trok. Het „roemen ende (de) hooghen moet" ontbreken
niet in Vechthart. Blijkens 1,3 zit Margriet ermee in dat over bun nochtans
onberispelijke – omgang geroddeld wordt, en ze vraagt zich of of dit er soms
aan te wijten is dat Vechthart er zich op beroemd heeft met haar omgang te
hebben („u selven dit verbooghen", vs 411). Zijn pochen zou dan oorzaak
1212

•

200

•

775 (m.i.

1522

1-182

231-471

•

311

zijn van de opspraak. Deze eerste passages bevatten anderzijds geen enkel
element dat on veroorlooft te vermoeden dat Vechthart de niet-geliefde moordenaar moet worden.
De implicaties van deze prernisse zijn belangrijk • dan heeft Bredero enkel dit
begin geschreven, dan zijn er een problemen i.v.m. het auteurschap, dan is de
inconsequentie fusser I (tot 471) en de rest van het stuk louter op rekening
van een misverstand bij Velden te schrijven, dan hoeven we in die rest een
indicia te zoeken am de twee harden nit elkaar te houden. Deze premisse heeft
zeker de eenvoud en de interne logica voor.
Zodra men echter aanneemt dat Bredero zelf de naam en de figuur van
Roemer heeft ontworpen, dan zit men volop in de problematiek • hoe kan men
dan I (tot 471) samen rijmen met de na dit begin psychologisch onmogelijke
voorliefde van Margriet voor losbol Roemer • hoe kan men dan de dramatische
bok uitleggen dat Bredero in heel het eerste bedrijf niet het minste gewag maakt
van een rivaal ; enzovoott, enzovoort : problemen genoeg am er een inleiding
van 65 bladzijden mee te vullen...
Dr. Damsteegt heeft zijn keuze gedaan. Strict wetenschappelijk gezien kan
men hem dat niet verwijten, integendeel. Eenmaal uitgegaan van zijn premisse, is
hi trouwens geen enkel probleem uit de weg gegaan, ook al kan hi' vrij spoedig
weten dat het resultaat van al zijn arbeid hoofdzakelijk uit wat verder opgeschaven
vraagtekens zou bestaan. Zijn inleiding verdient dan oak een diepgaande bespreking, die in veel opzichten positief moet uitvallen. Afgezien van de
premisse waar ik niet aan geloof, zie ik eigenlijk maar een constant zwakkere
kant, ik zou ze en een ietsje teveel ernst en grondigheid bij details en toevalligheden die dat niet verdienen.
Aan Damsteegts samenvatting van de intrige zou ik alleen willen toevoegen
dat in II Periosta zelf de garde is gaan halen, en dat Margriets biecht onvolledig
is • want we weten dat zij al twee jonge mannen haar trouw heeft beloo fd en
dat ze met beiden omgang heeft gehad – terwijl ze er slechts een vermeldt en
r dat
demeent
kluizenaar
daarmee waarschijnlijk
Roemer bedoelt.
Da msteegt
verde
bij Demers begrafenis aanwezig is • de verzen 1652-53 veroorloven echter ook
een andere interpretatie. Oak veilik hier herinneren aan mijn opmerking i.v.m. de
toewijzing van V,4. Tenslotte vind ik het wel jammer dat de samenvatting van
de intrige geen nauwkeurige analyse scene per scene is geworden.
De behandeling van de bran is zeer goed, en ik betreur het dat Damsteegts
inspanningen ter take met niet meer concrete resultaten zijn beloond.
Zeer terecht keurt hi af dat het begin van het stuk geen idee geeft van de
driehoeksverhouding die daar later in vervat blijkt te liggen, en dat men voor de
identificatie van de ware minnaar op een vals spoor wordt gezet (met zijn
premisse).
De opvatting van J. B. Schepers wordt tBrecht weerlegd, omdat de ze – inderdaad zonder bewijs en m.i. zonder grand aannam dat Bredero zelf de tegen312

partij Roemer had genoemd. Schepers heeft dus argumentatiefouten begaan. Zijn
conclusie lijkt mij evenwel juist.
De beschouwingen die de inleider vastknoopt aan Bredero's keuze van de naam
Vechthart, zijn in se plausibel genoeg. Maar ze gelden toch alleen in het licht
van een rivaal „Roemer" en in de – onbewezen – veronderstelling dat in het
begin van het lied het slachtoffer aan het woord is. Voor mij wordt ook s. 1
gesproken door de (tot ballingschap en dus verlaten van de geliefde gedoemde)
overwinnaar. En maken we even abstractie van een Roemer. Waarom zou iemand
die in een duel gevallen is, als gevolg van zijn pochen en zijn trotse aard, niet
Vechthart kunnen heten ? En zou in die naam niet een moraliserende waarschuwing
kunnen liggen to en duelleerzucht, die tot de dood leidt ?
Damsteegt meent dat er niet aan te twijfelen valt „dat Roemer van het ogenblik
of waarop hi' in het stuk zijn intrede doet, als de ware minnaar bedoeld is"
(blz. 17). Ik ben het daarmee eens, geloof alleen niet dat dit met de opzet
van Bredero strookt.
Ik volg hem dan weer helemaal in zijn sympathie voor Vechthart en antipathie
teen de Roemer van het spel. De auteur heeft kennelijk die gevoelens gedeeld.
Na hetbegin kon hi' ook niet anders. Maar dat heeft hem ertoe verplicht van
Margriet een dubbelhartige coquette te maken , die daarenboven sexueel verslaa fd
is. Die figuur strookt clan weer niet met de Margriet van I (tot 471). Ze doet
eerder denkenaan de studies-in-perversiteit zoals men die bij de Engelse Jacobeans
kan vinden, dan aaneen Brederodiaans vrouwentype.
Damsteegt gaat vervolgens grondig in op de roomse elementen in het spel.
Natuurlijk zijn zulke elementen ook al vo o r 1620 in on toneel aanwezig : zo de
vertoning van de mis in Griane, zo de kluizenaar in Casters Isabella (1619). Die
komt oak een meisje helpen dat zopas haar minnaar in een tweegevecht heeft
verloren, zodat beinvloeding zeer goed mogelijk is, zij het dan alleen t.o.v. Velden.
Het motief van de valse biechtvader komt in onze literatuur bij mijn weten voor
het eerst voor bij Rodenburg (Alexander, 1618) •; het werd overgenomen in 1623
voor A. Kemps Moort van Sultan Osman, en, een jaar vroeger al, door J.
Coleveldt voor zijn Hartoginne van Savo en die echter pas in 1634 werd gepubliceerd. Ik acht het uiterst onwaarschijnlijk dat Bredero dit motief voor Rodenburg
zou he ben gekend of aan diens werk zou hebben ontleend. Veel grater is de kans
op ontlening door Velden, te meer die wel eclectisch te werk moest aan bij die
ondankbare taak, een half (of nauwelijks) begonnen werk of te maken. Tenslotte
kan h.et roomse element in verband warden gebracht met de toen zeer recente
Gysbreght van Aemstel, die voor sensatie gezorgd had en, overigens, een goed
voor el was voor reconstitutie van de middeleeuwse sfeer. In alle geval ben
ik geneigd dit complex Velden toe te schrijven, waarin ik weer goed overeen
kom met Damsteegt.
Hetzelfde geldt voor V,5, dat ook ik beschouw als een weinig geslaagde
imitatie, door Velden, van passages uit Spaanschen Brabander.
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Bij het tweede hoofdstuk, gewijd aan de plaats waar het spel speelt heb ik
weinig commentaar • hier met name wordt aan allerlei details wat zwaar getild.
In het de de hoofdstuk gaat Damsteegt er blijkbaar van uit dat de auteur(s)
eenheid van tijd op het oog had(den). Hi' zit het zo : begin tussen een en
half twee • herdersuurtje Margriet-Vechthart tussen twee en drie •; kort nadien
de vechtpartij tussen Roemer enerzijds, Vechthart en zijn kornuiten anderzijds ;
tot vijf uur de kerkgang van Margriet •; rond halfzes het gesprek met haar
vader • vlak voor zonsondergang haar gesprek met Roemer. Quid dan de scene
11,3 ? Ze volgt op het gevecht en moet du oak na de ontmoeting Margrietdie hier
Vechthart vallen. Maar Willighart,
• naar Margriet gestuurd wordt, vertelt
bij zijn terugkeer dat hij Vechthart bij Margriet heeft gezien, wat zou moeten
overeenkomen met 1,4 – dat het gevecht voorafgaat... Een hinderlijke compositiefout, meant Damsteegt. Nu geef ik graag toe dat voor het overige de uren vrij
mooi in zijn schema passen. Maar zelfs dat is nog geen afdoende reden om bier
eenheid van tijd voorop te stellen. Die eenheid is voor romaneske spelen van de
vroege 17e eeuw, a.m. bij Bredero, een zeldzaamheid. Alle problemen vallen we g
tonen •: de eerste ontmoeting Margrietals men aanneemt dat Velden heeftwillen
•
Vechthart • later •: dat Vechthart en Roemer sowieso geen vrienden zijn ; nog
eens later : dat op een dag Roemers knecht Vechthart bij Margriet betrapt en
Vechthart zich dezelfde dag ervan bewust wordt een ouder en gelulddger rivaa1
te hebben – waarna de rest zich binnen het volgende etmaal kan afspelen. Een
zo noodlottige compositiefout als hier volgens Damsteegt begaan wordt, zou ik
zelfs Velden niet willen toedichten.
Met de beschouwingen in hoofdstuk IV over de bouw ben ik het in grote
lijnen eens, zeker waar Damsteegt de klemtoon legt op het onevenwichtige en
verwarde. Het structuurschema daarentegen overtuigt me niet. Beter ware geweest
een genuanceerde beschrijving van de relatie der bijfiguren tot de drie hoofdfiguren te geven. In het huidige schema komt b.v. niet tot zijn recht dat zich
verschillende kampen aftekenen, dat er positieve lief de hulp) en negatieve
(
vijandschap, alleen
tegenwerking) verhoudingen zijn, dat sornmige figuren a in
afhankelijkheid van andere voorkomen. En nergens warden de figuren als
karakters uitgewerkt.
Natuurlijk gaan heel wat bladzijden naar de poging om de knoop van het
auteurschap (in Damsteegts hypothese) te ontwarren. Na Velden correct te
hebbengesitueerd, begint Dr. Damsteegt zijn onderzoek, uitgaande van de
beweringen van Van der Plasse, de drukker. Nu eens noemt die Het daget „ten
halvengebrogt" en „van andere liefhebberen t'zyner eere voltoit", dan weer
„onvolmaeckt" of „niet heel volmaeckt" en „voort gemaeckt door een Liefhebber
der Poesye". In de praktijk gaat Damsteegt verder uit van „ten halven gebrogt"
en van „een Liefhebber". De eerste formule maakt het hem niet meer mogelijk
het hele stukbehalve I (tot 471) als het aandeel van Velden te zien. Waarom.
hi' nergens in as op de suggestie, dat naast Velden nog wel (een) andere(n)
een hand kon(den) hebben in de afwerking, blijft onverklaard ; maar het had
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zijn moeizame speurtocht nog veel zwaarder gemaakt. Op basis van Van der
Plasse verwerpt Damsteegt dus de hypothese van Knuttel. Hi acht het „weinig
waarschijnlijk, dat (de drukker) Velden ertoe aangezet zou hebben een beginnetje
van nog geen 500 verzen te voltooien, waarin de handeling maar nauwelijks een
aanvang heeft genomen en het merendeel van de personages zelfs niet geintroduce rd is" (52). Maar, zou ik zeggen, waarvan men wist dat het de stof van
het lied moest suet en • dus dat er een rivaal moest zijn, dat het tot een duel
moest komen, dat Margriet haar minnaar zelf zou moeten begraven, dat ze een
beelding g e noeg om liedgegevens
nonnetje zou worden. De 17e eeuw had ver
tot toneelspelen uit te breiden. Waarom zou trouwens het voltooien van een nog
geheel open spel moeilijker of onaangenamer zijn dan wanneer men al aan
handen en voeten gebonden lig ? Men ga maar eens na hoe Starter van zijn
creatieve vrijheid gebruik maakt om niet aan het Brederodiaanse gedeelte van
Angeniet vast te blijven zitten. Overigens sluit ik me aan bij Damsteegts conclusies t.a.v. de betekenis der onderschriften in en na het spel.
Damsteegt moet dus op zoek. Het voorbereidende werk van Ten Brink en
Eymael helpt hem niet veel verder. Hij aanvaardt ook niet per se dat „het toch
niet moeilijk (moet) zijn het werk van een dichter als Bredero te scheiden van
dat van de onbeduidende rijmelaar ... die Velden is" en bevestigt eerder
Ten Brinks indruk „dat er eene vreemde, onbekwame hand in 't spel is, en toch
kan men bij de verschillende details niet met gerustheid verzekeren, of men haren
dan wel Bredero's arbeid voor zich heeft" (55). De roomse motieven plaatst hij
dan vrij kordaat op rekening van Velden.
In de personages ziet hij geen middel tot onderscheiding. Voor hem „schaart
Margriet zich zonder moeite in de rij van Bredero's vrouwengestalten" (57).
Voor mij is die figuur, die eerst alle tekenen van ware verliefdheid voor
Vechthart vertoont, om zich dan te onto en als de minnares van losbol Roemer
en tenslotte daze onwaardige eeuwige trouw toe te dragen, totaal onmogelijk en
alleen te verklaren uit een jammerlijke vergissing. Bredero's vrouwen ? Elisabeth
is Rodd'rick trouw en geeft Alphonsus nergens enige hoop. Griane wordt alleen
door omstandigheden onafhankelijk van haar wil tot ontrouw gedwongen • wezenlijk blijft ze aan Florendus gehecht. Lucelle kan evenals Griane wulps genoemd
worden, akkoord, maar ze houdt totterdood van Ascagnes en geeft de medeminnaar een schijn van een kans. Aerdighe, wanneer Palmerijn haar afwijst,
wil nog alleen de dood en weigert de troost van Hereman. Aertsche Diana zorgt
er doelbewust voor dat ze haar Palmerijn krijgt. Angeniet, ja die is dubbeltongig ;
maar onder sterke druk van haar ouders, en zeker niet zonder gewetensbezwaren.
Overal, shelve bij haar, vinden we een verantwoorde, op schoonheid en deugd
van de beminde gesteunde lief de. En zelfs Angeniet bedriegt niet, zoals Margriet,
een als ideaal geexponeerde minnaar terwille van een ontrouwe vrouwenloper en
ruziezoeker, omdat die haar sexueel in zijn ma ht heeft. Ik zie niet hoe in
Bredero's geest Vechthart en Roemer, de eerste de minnaar in I, de tweede in
II-V, coexistent kunnen zijn.
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Dr. Damsteegt kan zich ook de overige personages voorstellen als scheppingen
van Bredero's geest. Zelfs Willighart... Stel je voor, een knul als Roemer in
het panopticum van de kritisch-geestige Bredero, de man die in Al zijn spelen
komische scenes inlast en – behalve alweer in Angeniet – overal de draak laat
steken met de hoofse ernst – en die Roemer zonder gracioso, integendeel, met
een gedweeè sukkel van een knecht ! ? Waar zijn Nieuwen-Haan, Lecker-Beetje,
Amoureusje, Rob knot gevaren ?
Ook het stilistisch onderzoek 'evert bij Damsteegt niets op. Maar hoe gaat
hi to werk ? Hier en daar vinden we grove metrische en taaltekortkomingen,
alsook mechanisch toegepaste stijlfiguren, dus Velden ? Ja, maar in Bredero's
werk zijn daar ook staaltjes van te vinden. Dat is iemand op basis van zijn
zwakheden beoordelen, en dan vind je natuurlijk geen groot verschil met minder
sterke figuren. Er zijn ook andere methodes, b.v. het bepalen van de stijleigenaardigheden van Bredero en Velden, uit hun ander werk, en de toepassing
daarvan. Of, minder omslachtig : overal gaan zoeken naar passages die van de
beste Bredero zouden kunnen zijn. Dan is de zaak, dunkt mij, vrij eenvoudig :
na 471 zijn er nl. geen behalve in de liederen van Bredero en in de rey van
Nonnen, V,3. Maar zelfs tussen de rei en het gedeelte van Bredero voel ik
grate verschillen aan. Oak waar Bredero ideologiseert, heeft zijn very het gedrevene vande gevoelsmens, wordt het getooid door beelden zoals alleen een
schilder ze uit concrete ervaring kan vinden. Velden daarentegen is altijd een
intellectief hanteerder van stijlfiguren, de beelden zijn eerder gedacht dan gezien,
de ritmische eentonigheid is opvallend. Veldens stijI is juist door zijn relatieve
armoede heel wat minder dicht en rijk dan die van Bredero, en doet meestal ook
doorzichtiger aan.
Het taalonderzoek brengt Damsteegt evenmin verder, m.i. am redenen die
met de voorgaande goed vergelijkbaar zijn.
Maar hij blijft, en dat is een verdienste, altijd objectief en wetenschappelijk
precies. Zo formuleert hij ook zijn slotsom met voorbeeldige reserve. Van Bredero
acht hij 1-182 en 231-471, alsook de liederen 1472-1507 en 1734-1763. Van
Velden acht hij de rei 183-230, de lofpassage 472-489, de roomse passages
856-947 en 1508-1733, alsook het slot. Twijfelachtig blijven dan de stukken
490-855 en 948-1471. Wat betekent dat ? 1. I (tot 471), min de rei van
Velden : Bredero. Schepers, Knuttel, ik oak gaan akkoord. 2. Behalve dat stuk,
dus in al hetgeen volgt, zijn er van Bredero's hand slechts enkele reien, die
gelijk wie uit het Groot Lied-boeck kon inlassen. 3. Velden tekent voor de pas
genoemde rei in I en heeft overigens de hand in zeer diverse delen van de rest :
het einde van I • 11,4 ; het slot van IV ; geheel V (min de rei van Bredero).
Dus :bij geen enkele waarschijnlijkheid van Bredero's hand in de tekst na 471,
waarschijnlijke activiteit van Velden in vier van de vijf bedrijven. We staan
vlakbij elkaar. Ontmoeten we elkaar ?
Neen. Ondanks dit alles betreedt Damsteegt „uitgaande van literaire intuitie
het drijfzand van de speculatie" (73) en blijft hi' staan bij de gissing dat Bredero
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tot ongeveer halverwege (vs 1082 of daaromtrent) een hand in het spel heeft
gehad. Dus „Van der Plasse (zou) aan Velden een half voltooid spel ter hand
hebben gesteld" – en de waarheid verteld – en „Veldens werkzaamheid zou dan
hebben bestaan in het schrijven van een tweede helft van ongeveer 900 verzen...
en wat invoegingen en aanpassingen in het door Bredero geschreven gedeelte"(73).
Ik heb ook geen wetenschappelijk zekere bewijzen. Maar toch wil ik met een
paar opmerkingen proberen nog wat terrein of te knagen van het zogezegd
Brederodiaanse deel tussen 489 en 1082.
1,4 • bij Bredero staat zo'n lyrische passage licht in halve alexandrijnen, i.p.v.
deze voora1 op viervoetige jamben gebaseerde strofevorm • nergens is een beeld,
een ritmische of klankvondst aan te tre
ref
en die de ste reotypie te boven gaat
(vgl. met I - tot 471 !) ; de verleiding gebeurt onpoetisch, brutaal-open.
II : ik denk niet dat Bredero een van zijn figuren de naam van een rivier
bij Hooft gegeven zou hebben ; maar dat de schrijver van De Roemster van
de Amstel een figuur „Roemer" bedenkt met een vader wiens naam „Amster
betekent, kan men zelfs als een verborgen signatuur beschouwen • ik onderschrijf
overigens Damsteegts oordeel op blz. 72.
11,2 : de taaI in de vechtpartij is weinig kleurrijk •; Bredero scheldt beter en
hij kent andere schimpwoorden dan „quant" en „droch" • ook bier aarzelt
Damsteegt omdat hi' het stuk zwakker vindt.
11,3 : voor Willi hart zie boven • de monoloog van Roemer he ik vergeleken
met het begin van het stuk, qua woordsoorten, woordlengte, rijkdom van woordenschat, diversiteit van ritme • hij blijkt intellectief, de relatiewoorden zijn talrijker
dan de essentiewoorden, hij steekt vol herhalingen, er zijn nauwelijks unieke
woorden en woordverbindingen (I - tot 471 vertoont alle tegengestelde trekken).
11,5 • cfr 11,2 en kritiek op Willi art.
III ,1 • de preciositeit, zeker van het begin, lijkt mij gezochter en verder doorgedreven dan voor Bredero as nnemelijk zou zijn.
Alles same vend ik na 471 nergens meer de poetische schoonheden en verrassingen, die voordien vrij talrijk zijn. En ik blijf ervan overtuigd dat een
wetenschappelijke vergelijking van de stij1 tot 471 met die van na 471 dat
duidelijke verschil aan het licht zou brengen dat ik intuitief wil resumeren :
Bredero is een dichter, Velden een verzenmaker (die al eens een goede dag
heeft).
Voor mij ligt de zaak dus duidelijk • Van der Plasse had nog een dramatisch
fragment van Bredero liggen, kart en zonder schema van het geheel – want
waarom zou hij anders zo moeilijk een voltooier hebben gevonden ? Hi' achtte
het voor het succes van Alle de Wercken bevorderlijk, als hi' daarin een nieuwe,
onuitgegeven tekst kon opnemen. Dus zette hi j een middelmatig schrijver aan
het werk om dat fragment op grond van het lied aan te vullen. Die schrijver
liet zich door de naam Vechthart misleiden in de identificatie van Margriets
geliefde, waaruit een ongerijmde, in zich door en door strijdige conceptie volgde.
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Hij vulde dat gebrekkig stramien aan met vrij eclectisch bijeengebrachte motieven,
hoofdzakelijk uit het inheemse romaneske drama. Hier en daar, als in de rei V,3,
had hi' zelfs een gelukkige hand. Die hypothese verklaart, meen ik, alles.
Maar zonder de conjectures van de interne logica lift Het daget uyt den
Oosten voer voor filologen. En als zodanig helaas, blijkens de poging van
Dr. Damsteeg,t onverteerbaar.
LIEVEN RENS

Uit wereld van het boek. II. Drukkers,
liefhebbers en piraten in de zeventiende eeuw. Amsterdam, Nico Israel,
1976. 196 blz., met talrijke illustraties, f 30.

H. DE LA FONTAINE VERWEY,

Degeestdrift waarmee we in di tijdschrift het eerste deel van deze reeks hebben
begroet (SpL, 18, 1976, 153-56), is na lezing van de tweede bundel nog toegenomen. Dat de „piraten" uit de titel de lezer, wat te verwachten viel, niet
enkel op het spoor brengen van roofdrukken en dito drukkers, maar hem tevens
in het vaarwater leiden van „echte" zeerovers, illustreert bijzonder pittig hoe de
auteur, alsgeen ander bibliografische
en druktechnische details tot boeiende
,
literatuur-en cultuurgeschiedenis weet te verwij den, zonder dat hi' daarom de
g
renzen van zijn eigen vakgebied, de geschiedenis van het boek, hoeft te forceren.
Zoals in het eerste deel werd slechts een opstel uit deze bundel nooit vroeger
gedrukt. Het behandelt De (druk)geschiedenis van Guicciardini's beschrijving
der Nederlanden, het onderwerp van 's schrijve
rs afscheidscollege te Amsterdam.
Het blijkt dat de verschillende drukken van deze kostelijke beschrijving van de
16e-eeuwse Nederlanden vanwege de uitgevers politiek-ideologische intenties
hebben meegekregen, intenties die zich in samenhang met het verloop der
geschiedenis hebben gewijzigd. Een boeiend en instructief stuk, waaruit we
echterook graag hadden vernomen welke rol de gereduceerde Guicciardiniuitgaven bij dit alles hebben gespeeld. Wij denken hierbij vooral aan een druk
als de Caerten... van alle de Neder-landen, verschenen bij Abraham van Herwijck
te Utrecht in 1617. De bedenking lijkt ons gewettigd omdat precies van deze
druk voor een aantal jaren een goedkope, maar slecht uitgevoerde facsimile op
de markt kwam, zonder enige inleiding of toelichting.
De andere artikels zijn alle reeds in vaak moeilijk bereikbare tijdschriften
verschenen, maar werden voor deze publikatie stuk voor stuk herzien en in ten
minste een geval, nl. de bijdrage over Michel le Blon, aanzienlijk uitgebreid.
Het opstel over de Amsterdarnse uitgeversbanden van Cornelis Claesz en
Laurensjacobsz dat zich in hoofdzaak inlaat met toeschrijvingsproblemen is een
model inzijn genre : zowel 's schrijvers voorzichtigheid als eruditie zijn exemplair.
De eivollebijdrage over De Gouden Eeuw van de Nederlandse boekillustratie,
1600-1635 is de enige die wellicht niet iedereen volkomen zal tevreden stellen.
Debloeitijd van de Noordnederlandse grafiek en inzonderheid die van de boekillustratee is geen gelsoleerd feit. Dat deze kunstvorm vanuit het Zuiden is
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geactiveerd – men denke aan de expansiekracht van de Antwerpse emblematiek –
en riode
de boekillustratie
in de Scheldestad een haast even
dat in dezelfde
pe
merkwaardige bloei kende (de Galles, de familie Wiericx, Otto van Veen) zijn
feiten die in dit opstel met even eel woorden onvermeld bleven. Deze bedenking
is wellicht niet helemaal overbodig, als men de nog altijd intrigerende vragen
laat rijzen over Vaenius' relatie met zijn vaderstad (Leiden) en de Noordnederlandse liefdesemblematici, en over de wisselwerking tussen de Leidse concettistische liefdesembleemboekillustratie en de devotieprent van de jezuleten. Dat het
Noorden intussen met zijn „realistische" boekillustraties heel eigen we en is aan
bewandelen, doet aan deze perspectiefverenging niets af. Klinkt deze laatste term
misschien baud, in feite betekent hi weer een eerbetoon aa.n de auteur, door
wrens onovertroffen gave am perspectieven te verbreden de kritische lezer dermate
is verwend, dat hi bij een overigens gewettigd it liven van deze vergezichten,
wrevelig gaat doen.
In het daaropvolgende opstel over De Nederlandse drukkers en de Bijbel zal
hij trouwens weer spoedig zijn voile gading vinden, tenzij hi' in deze bijdrage
weer de link zal missen naar de katholieke bijbeldrukkers. Schr. onderstreept
overtuigend de stimulerende rol die de drukkers bij de verspreiding en de
totstandkoming van Nederlandse bijbels he en gespeeld : zij is ten minste even
belangrijk als die van theologen, exegeten en filologen. Heeft de Nederlandse
bijbel derhalve zeer veel aan de drukkers te danken, ook het omgekeerde is
blijkbaar waar geweest • de commerciele rivaliteit en strijdlust die zich met
lfd
betrekking tot de Statenbijbel in hetzee
drukkersmil ieu heeft ontwikkeld
tot de Dordtse
Statenvertaling besloot
in 1618de
getuigt dat. synode
Toen
, was
er nog een voorraad van 80.000 onverkochte bijbels, een fenomenaal getal dat
tegelijk de enorme inbreng van de drukkers als het grote belang van de bijbel
illustreert.
onze cu ltuur
voor
De vrij uitvoerige bijdrage over Michel Le Blon, graveur, kunsthandelaar,
diplomaat, een brilj ante vermenging van bibliografie, biografie en cultuurhistorie,
is uitgegroeid tot een ware monografie. Aan hen die nog meer over het milieu
en de werkzaamheid van deze edelsmid en graveur, Vondelvriend en hoveling,
diplomaat en spion, kunstverzamelaar en artist, willen weten, signaleren we het
artikel van Jochen Becker, „Deas supereminet omneis' : zu Vondels Gedichten
der bildenden Kunst (in : Simiolus, 6, 1972/73,
auf Christina von Schweden udder
177-208), studie die door de la Fontaine Verwey niet wordt vermeld.
De bladzij den over Rembrandt als illustrator, waarin o.m. wordt ingegaan op
de beroemde Medea-ets – een in beeld gebrachte „vertoning" van Jan Vos bij
het gelijknamige stuk van Jan Six –, zullen de lezers van Quaerendo (1973, 3-17)
wel bekend zijn. Zij aan bier vergezeld van een korte mededeling over enkele
Antiquiteiten en rariteiten van Rembrandt.
Een belangrijke bijdrage tot de studie van de boekbindkunst vormen 's schrijvers
opzoekingen over De binder Albert Magnus en de verzamelaars van zijn tijd. De
kennis over Magnus' klantenkring is er belangrijk uitgebreid, de toeschrijvings-
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criteria werden verscherpt en talrijke nieuwe gegevens komen aan het licht over
het geheel van de aktiviteiten van de binder, bij de literair-historici al bekend
als tut ever van Johannes Antonides. Magnus blijkt zich allerminst beperkt to
hebben tot het vervaardigen van luxueuze banden : hij werkte o.m. als vaste
binder van de Blaeu's, de beroemde atlassenuitgeverij.
De bundel besluit met een studie over De scheepschirurgijn Exquemelin en
zijn boek over de flibustiers, waarin weer eens op schitterende wijze wordt
aan et dat drukgeschiedenis een bijzonder waardevolle aanloop tot literatuurgeschiedenis kan zijn. Het artikel biedt het verhaal van het boek en meteen oak
van het leven van deze vreemde Normandische avonturier. De Americaensche
Zee-roovers verscheen het eerst in het Nederlands en werd later en in de
anderstalige uitgaven steeds uitgebreid • het boek voorzag de Europese literatuur
van een nieuwe en spoedig zeer gelieefdver haalstof. Exqueme lin heeft de
boekanier in de literatuur geintroduceerd. Zijn we heeft thematisch een grote
invloed uitgeoefend, invloed die de la Fontaine Verwey met talrijke voorbeelden
illustreert.
De volgende, derde bundel zal eveneens gewijd zijn aan de 17e eeuw, inzonderheid aan Willem Jansz Blaeu en zijn kring. Van de eerste titel uit de reeks
(Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw) is inmiddels een
tweede, herziene uitgave verschenen.
K. PORTEMAN
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