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GELEERDE DIE, ALS TE WINKEL OF KALFF, BIJ
eigen ontginning, geheel alleen het wetenschappelijk beeld heeft
gewonnenvan de letterkundige ontwikkeling van zijn yolk, ontwerpt
gemakkelijker een theorie pan zijn litterairhiatorische practijk (1), dan
hij die enkel de leiding heeft van een ploeg beproefde, maar juist daarom
ieder naar eigen aanleg en inzicht arbeidende vakgenooten. Wat een
fundeering van beginselen, een afgeronde methodenleer voor litterairwetenschappelijk onderzoek diende to zijn, wordt, in het eerste geval,
een soort bericht van rekenschap, een in regels en systeem omgezette bezinning over en zelfrechtvaardiging tevens van de eigen werkwijzen : de proef
op de som voor de rustig doorgevoerde bedrijvigheid van een half menschenbestaan.
Nog vrijer staat de eigenlijke systematicus die, van het kenniscritisch
apriori uit eerier bepaalde opvatting der wetenschappen en haar onderlinge
verhoudingen (2), zonder dat hij zelf de bruikbaarheid van zijn beginselen
heeft getoetst aan een eigengemaakte synthese, de regels afkondigt die
volgens hem de beoefening der letterkundige disciplines moeten leiden,
willen deze inderdaad een wetenschappelijk karakter vertoonen. Juist de
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omstandigheid dat hij zijn stelsels denkt in abetracto, geeft aan zijn arbeid
een vaste en gesloten afronding, die velen bekoort (3).
Met onderhavige inleiding wordt een bescheidener doel beoogd : deze
liminaire bladzijden willen enkel beknopt omschrijven hoe wij het letterkundig
felt zien, als individueel en sociaal, als wsthetisch en pragmatisch, als
historisch-betrekkelijk en tijdeloos-absoluut verschijnsel. Dit biedt allicht
gelegenheid om gaandeweg de begrippen te ordenen en te bepalen, waarmee
de litterair-historicus pleegt te werken ; de onderscheiden takken van studie,
die het letterkundig felt tot voorwerp hebben, te verbinden in een soort
epteenz van de literatuurwetenschap; bij ontstentenis van een uit eigen werkwijzen a posteriori gewonnen leer der letterkundige historiographie, in
groote trekken Loch de ontwikkeling van de litteraire geschiedschrijving, in hoofdzaak in de Nederlanden, te verhalen en tevens den heden nog volop woedenden strijd der methodes voldoende te kenschetsen, opdat de lezer zich uit elk
der volgende deelen zal kunnen vergewissen : in hoever deze nieuwe
literatuurgeschiedenis een eerlijke poging is geweest om de vele uitzichten
van het huidige methodenconflict eenigszins tot verzoening te brengen,
unum faciendo aliudque non omittendo.

I.
dat lijkt wel een betrekkelijk helder, dat
is nochtans een moeilijk bepaalbaar begrip. Voor het practisch gebruik
meent ieder vrij goed te weten welke stof er onder gedacht wordt, maar
speculatief bekeken, vertoont het de meest onthutsende rekbaarheid van
inhoud. Ook zij, die wanen het „voorwerpelijk" te kunnen zien, als een
soort object geworden belichaming-in-taal van de immanence, bestendige
geestelijke kracht welke van iedere rationale gemeenschap de geschiedkundige ontwikkeling begeleidt, moeten berusten in de kwalijk te verhelpen
zwevende begripsbepaling der samenstellende termen die, allebei historisch
gegroeid zijnde, groote beteekenisverschuivingen moesten dOOrmaken.
„Voicy merveille... zei reeds Montaigne — la poêsie, it est plus ayse
de la faire que de la cognoistre".
Een aantal metaphorische aanwendingen van het woord literatuur niet
eenmaal meegerekend, en ook afgezien van den etymologischen inhoud,
waarmee het — nieuwe woordvorming uit Caesar's tijd en ten innigste met
de noties letterteeken, schrift, graphic verbonden naar de moderne
talen is overgegaan in den zeer algemeenen zin van : de mama van alle in een
bepaald verband te verklaren geschriften, blijven er nog tal van of te ruime of te
enge omschrijvingen in de werken over letterkunde opgeld doen, die een
poging zouden wettigen om het begrip duidelijker of te grenzen. Met een
voldoend scherpe afbakening immers van het onderzoeksobject staat of
valt het wetenschappelijk karakter van een studievak. De geschiedenis
„DE LE'TTERKUNDE VAN EEN VOLK " :
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van een kunst veronderstelt reeds bij den aanvang een min of meer heldere
voorstelling van wat die kunst is.
Het aantal werken die, bij verloop van jaren, zich bij den vakman als
„litterair" hebben aangediend, is gewoon niet te overzien. Zelfs de eenvoudige dagbladcritiek staat tegenwoordig voor een niet te volvoeren
taak, waar ze de dagelijksche productie-aan-gedrukt-werk te schiften
krijgt in waardevol en waardeloos. Wat zal het dan zijn met de literatuurgeschiedenis, die gesteld wordt voor den overmachtigen stroom geschreven
en gedrukte documenten, waarin een yolk het heele verloop van zijn geestelijke beschaving heet te hebben uitgedrukt ? En toch is alt de opdracht :
onderscheid te maken tusschen litterair-blijvend en litterair-mislukt werk,
tusschen levenskrachtig en velleitair dichterschap.
WITSEN GEYSBEEK' S berucht Anthologisch en Critiech Woordenboek (4), hoewel
het met de middeleeuwsche letteren, in recht „verlichten" trant, nog zeer
onvoldoende op de hoogte was, vermeldt niet minder dan 115o dichtersnamen; en zijn voortzetter, de polygraaf VAN DER AA, vond daar nog 1495
dichternotities bij te voegen : samen 2645 namen van „letterkundigen",
toch altijd nog een kleine duizend meer, dan in de meest „overcomplete"
van onze literatuurgeschiedenissen, die van TE WINKEL. In de zeven deelen
van KALFF staan er zoo wat 13 75; JONCKBLOET neemt er ongeveer 700
op in zijn zes deelen; PRINSEN, die reeds een kleine vijftig jaar meer dan
zijn voorgangers binnen zijn omtrek moest halen, heeft desondanks
maar 710 namen.
Natuurlijk spreekt ook de omvang van de handboeken mee in de „aan te
richten" keuze : in SIEGENBEEK' S en HOFDIJK' S beknopte handleidingen
komen respectievelijk 34o en 352 namen voor; bij L. G. VisscHER, die nog
de encyclopedische opvatting huldigt, 50 9 . Het zou op zich zelf de moeite
loonen de schiftingen bij de onderscheiden litterairhistorici en de lijsten
van minder wetenschappelijk bedoelde letterkundige verzamelbundels underling te vergelijken : men zou dan, naast de bewuste en persoonlijke keuze
van den geschiedschrijver, de Historie zelf, als het ware, Naar nietopzettelijke, spontane selectie zien doen.
Plaatselijk standpunt of tijdsperspectief beinvloeden aanzienlijk de „uitverkiezing" : regionale grootheden verdwijnen spoedig uit het panorama
van den syntheticus en de voorbeelden zijn legio van dichters, die in een
bepaalde groepeering nog hun stukje onsterfelijkheid als zoodanig weten
te handhaven, maar die voor de officieele literatuurgeschiedenis niet meer
blijven bestaan. In Zuid-Nederland alleen telde IDA VON DiiRINGSFELD (5)
tusschen 183o en 186o niet minder dan 1 9 1 dichters, waarvan inmiddels
reeds 3 9 geen toegang meer hadden tot de latere synthese van COOPMANS
en SCHARPE (5) en van de overige 152 treft men er nog slechts 7o aan bij
TE WINKEL, terwij1 P. HAMELIUS (5) voor de heele XIXe eeuw in Vlaanderen maar een honderd namen aanvaardde. In zijn lijvige bloemlezing
IX

over de eerste Brie kwarten der XIX e eeuw zag J. DE KEYSER (5) kans
aan 163 prozaschrijvers en 15 9 dichters onderdak te bieden, wat, na
afrekening met hen, die in proza en versvorm tevens hadden uitgemunt,
toch nog 2 79 namen oplevert ; maar van de 138 dichters, die tusschen 1819
en 1833 in ImmERzEEL's Nederlandschen Muzenalmanak (6) waren opgetreden, ontbreken er bier, na nauwelijks vijftig jaar, toch al 69 op het appel.
Deze groote cijferverschillen tusschen de levende letterkunde en wat
daarvan tot de historisch geworden literatuur wordt toegelaten, teekenen
den afstand van gezichtspunt tusschen letterkundige critiek en historiographie.
De letterkundige critiek, die de dagelijksche productie zoekt bij te houden,
is begrijpelijkerwijze ruimer in haar keuze tusschen litterair en niet-litterair;
de wetenschappelijke literatuurstudie hanteert, meestal nit enkele voorzichtigheid, sfrengere maatstaven. Het gevolg ervan is, dat A.1 het wantrouwen, waarmee weleer de letterkundige critiek van de zijde der literatuurproducenten werd begunstigd Schlagt ihn tot, den Hundl Es ist ein
Rezensent. (Goethe) — than op de „critique universitaire", dat is op de
literatuurwetenschap, werd overgedragen (7).
Zoodat de historicus der letterkunde aan twee zijden in eigen verdediging
heeft te voorzien : eenerzijds beschuldigt hem de essayistische literatuurcritiek onsterfelijkheidsdiploma's te willen uitreiken of ontzeggen op grond
van een aangematigd gezag ; anderzijds beklaagt zich de scheppende
literator dat steeds meer het letterkundig werk wordt gedegradeerd tot
een voorwerp van smakeloos geleerdengedoe, opgesteld tusschen den kunstenaar en het kunstwerk als een hinderpaal, veeleer dan als een middel
tot zuiver kunstgenot. De verhouding van de levende tot de„gestabiliseerde",
historisch geworden letterkunde staat uitgedrukt in deze veldwinnende
vijandschap : kunstenaar en letterkundig criticus huiveren voor een ietwat
wetenschappelijk opgezette literatuurgeschiedenis, als voor de begraafplaats
van het letterkundig leven zelf. Van Heine is de aanklacht dat de letterkundige wetenschap „die grosze Morgue" zou zijn „wo Jeder seine Toten
aufsucht". Men kan het ook anders aanvoelen en in de literatuurhistorie
het instinctief levensverweer zien van een letterkundig verleden, dat
weigert geheel onder te gaan in den maalstroom der steeds onoverzichtelijker wordende eendags-productie. Zwijgt de literatuurhistorie vele „ongeroepenen" dood over wie de letterkundige critiek zich mag hebben
erbarmd, ze biedt daarentegen een vrijwel hlijvende levensmogelijkheid
voor de besten, voor de representatieven althans, die ze redt uit de vergetelheid. In haar bevrijdt zich, schijnt het wel, de moderne menschheid
van den centenaarslast van bedrukt papier, die anders den gezonden
cultuurgang zou dreigen te belemmeren. Trouwens, wordt de zinloosheid
van eenig bevoegdheidsconflict tusschen critiek en historiographie niet
bewezen door de glansrijke vereeniging der beide functies, en wel van der
jeugd af, bij mannen als Verwey, Van Eyck of A. Donker ?
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Gansch anders staat dan ook de letterkundige geschiedschrijver tegenover
de letterkundige critiek. Hij aanvaardt ze als een gewenschte hulp en betrekt
haar mede binnen zijn onderzoek, ziende in haar een anderen vorm van
scheppende letterkunde.
In dichter en criticus waardeert hij een verhoogde gevoeligheid voor
schoonheidsindrukken en den drang om daarvan te getuigen. De persoonlijke unie van dichterschap en onderscheidend vermogen die in den loop der
geschiedenis en vooral in onzen tijd vaak op zoo gelukkige wijze werd
verwezenlijkt — Boileau, Sidney, Poe, Baudelaire, Kloos en Van Eeden,
Vermeylen en Van de Woestijne, Verwey, Marsman, Van Duinkerken
en Van Eyck, Valery zijn er treffende voorbeelden van 1 maakt hem de
critiek nog tot iets meer dan een getuige van den publieken smaak in een
bepaald tijdsgewricht : tot een boodschap uit die geheime kameren der ziel,
waar de dingen die ook hij voor onvergankelijk houdt, geschapen worden.
De groote afwijkingen van waardeering die bij 't bespreken van eenzelfde
letterkundig feit daarbij tot uiting komen, ja tot een diametraal tegenstrijdig vonnis kunnen worden, ontstellen hem niet meer dan hoeft : ze
hangen, weet hij, of van de door hem te aanvaarden omstandigheid, dat
er z6Oveel typen van letterkundige critiek mogelijk zijn als vormen van
geestelijke geaardheid bij de critici : de dogmatise& critiek, die hare aprioristische regels stelt en dhAr de letterkundige productie aan toetst ; die uitgaat
van bepaalde esthetische categorieen, met in hare oogen algemeene en
universeele geldendheid, en die op grond daarvan, wikt en meet, looft en
blameert, leert en orakelt, ja betuttelt en beschoolmeestert ; de impreseionistide& critiek, die bijzonder fijn gezenuwd en bewerktuigd, haar geringste
reacties opteekent onder den prikkel van haar schoonheidservaringen, en
die haar enthousiasme, van bewondering evengoed als van verguizing,
uitzegt in hemelhoog juichende lofspraak of in hellediep neerhalende
sarcasmen; de levenscritiek ten slotte — men heeft er geleerde namen voor
uitgedacht : pragmatisebe, axiologische, existentieele literatuurcritiekl die de
letterkundige verschijnselen bij voorkeur toetst op hun waarde voor de
hoogere levensinrichting van den mensch en de menschengroepen en hun
vraagt naar hun ideeengehalte nit godsdienstig, zedelijk, maatschappelijk,
politiek, nationaal oogpunt ; een literatuurcritiek, die niet allereerst
matigend of opwekkend, behoudsgezind of vernieuwzuchtig op den vormdrang zelf van het letterkundig scheppen zoekt in te werken, maar die,
gelijk dat zoo sterk bvb. met de critiek van Brandes in de Scandinaafsche
letterkunden het geval is geweest, een strijdmiddel van actie of reactie
wordt in de worsteling om het leiden van de publieke denkwijze.
Hoe dan ook gericht, houdt de letterkundige critiek evenzeer het midden
tusschen de scheppende literatuur en de wetenschap hiervan, als tusschen den dichter en het publiek : om al die redenen is zij voor een zeer
XI

gewichtige factor in het literatuurleven te houden. Het kwaliteiteinstinci,
d.i. het geestelijk orgaan waarmee de litteraire critici een eerste rangorde
ontwerpen onder de hun voorgelegde werken, mag leiden tot nog zoo tegenstrijdige beoordeelingen, dit zou bij den litterair-historicus, ook al is hem de
waardetaxatie van letterkundig werk niet de hOOgste taak, geenszins een
sceptisch „ignoramus ignorabimus" wettigen, wat aangaat de absolute of
de betrekkelijke geldendheid van ieder litterair-esthetisch oordeel. Reeds
de XVIII e eeuw was getroffen door deze groote waardeeringsverschillen
en van d' ALEMBERT is de wensch dat een boek zou geschreven worden „des
variations de la renommee des auteurs". De literatuurcritiek Loch neemt
wel eens gewaagde hypotheken op den naroem van haar beschermelingen ;
geen periode immers kent zichzelf volkomen en definitief; en het kan voor
een tweede onderscheid tusschen critiek en literatuurgeschiedenis gelden,
dat deze laatste voorzichtigheidshalve geen wissels op zoo verre toekomst
trekt : zij constateert den naroem, zij schenkt hem niet. Desondanks zou
het weinig moeite kosten ook in literatuurgeschiedenissen uit verschillende
perioden doxologische tegenstrijdigheden op te diepen, die met „wetenschappelijke objectiviteit" bezwaarlijk kunnen samengaan. Maar de Tijd,
de historische afstand, brengt ook pier orde in de zaken en wat in de letterkundige critiek zeer dikwijls, in de litteraire historiographie vaker nog dan
men denkt, aan onverzoendheid van subjectieve en objectieve waardeeringsmaatstaven kan blijven nawerken, effent de Geschiedenis ten slotte tot
een canon van letterkundige overlevering — dit is een lijst van werken, die voor
het gevoel van den vakman een innerlijk saamhoorige groep studievoorwerpen is, waar voor de hoofdzaken ieder litterairhistoricus zich, als bij
een objectief gegeven, neerlegt.
Van de tallooze criteria, waarin men de „dwingende en voldoende reden"
hiervoor heeft gezocht, —. grafische tegenover mondelinge overlevering,
gebonden dichtvorm tegenover proza, esthetisch waardevol tegenover
karakteristiek werk, fraaie tegenover nuttige letteren, gegroeid uit esthetische tegenover practische bedoeling, toehoorigheid bij een taalgebied of
bij een staatsverband of bij een natie, klassiek tegenover vergankelijk,
toppunt tegenover minderwaardig werk enz. — is niet een op zich zelf en
alleen afdoende gebleken om in eenige letterkunde den historisch gegroeiden
canon restloos te rechtvaardigen. Zoomin als de wet-ten van het taalleven,
zijn die van het letterkundig leven voorop te onderstellen ; ze zijn achteraf
te ontdekken. Bedoelde letterkundige canon is het gevolg van een langzame
en als het ware collectief geschiede inductie : wat blijvend tot de letterkunde
behoort en wat niet, daarvan krijgen wij een door traditie en menigvuldige
ervaring opgedane, als instinctieve voorstelling, waarbij, uit een onoverzienbare massa documenten, een inductiemateriaal wordt afgezonderd,
dat wezenlijk een gesloten geheel van innerlijk bijeenhoorende verschijnselen
samenvoegt en Leven ruim en eclectisch genoeg van keuze is gebleken, opdat
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ieder werkelijk representatief type van litterair leven er in aanwezig zal zijn.
De onderscheidende kenmerken waarop, bij nadere ontleding, deze instinctmatige selectie blijkt te berusten, mogen, ieder afzonderlijk genomen, een
volstrekt zekere en algemeen aanvaardbare schifting niet kunnen schragen,
de gecombineerde aanwezigheid van alle of enkele ervan in een zeker
aantal overgeleverde documenten heeft ten slotte geleid tot den canon,
dien we, in alle letterkundige synthesen van ongeveer gelijken omvang en
niet al te groot tijdsverschil, nauwelijks gewijzigd, terugvinden.
Wat verandert het ten slotte aan de vrijwel algeheele overeenstemming
van de stofkeuze bij Kalff, Te Winkel en Prinsen, dat de laatste bvb. —
op zeer verdedigbare gronden trouwens — den criticus en essayist W. G. C.
Bijvanck, die bij de anderen ontbreekt, een plaats inruimt ; of dat Kalff
een ten onrechte verwaarloosd talent herontdekt in Sloet tot Oldhuis,
waarvan na hem echter noch Te Winkel, noch Prinsen notitie hebben
genomen ? Ook onderhavige literatuurgeschiedenis zal wellicht soortgelijke, geringe afwijkingen van den overgeleverden canon vertoonen, zonder
dat deze daarom de essentieele vastheid en afgeslotenheid zal ontberen die
in een wetenschappelijk studieobject onmisbaar is.
Alleen in twee richtingen zal de stofkeuze in deze literatuurgeschiedenis
uitgebreider zijn dan gewoonlijk : de tot diep in de XVIII e eeuw ook bij
ons nog zoo rijke productie van schrijvers in vreemde talen Latijn,
Fransch zal stelselmatiger in het onderzoek worden betrokken in zoover
zij, meer dan gebruikelijk was, moet worden gewaardeerd als een bevruchtende factor van het nationaal letterkundig leven (8), terwijl ook de Friesche
en de Zuid-Afrikaansche letteren, als natuurlijke uitloopers van onze
literatuur, die een stuk geestelijk leven van onzen stam uitdrukken, in den
ontwikkelingsgang zullen worden begrepen.
Anderzijds is op het voorbeeld van vooral Fransche en Engelsche letterkundige historiographen, eenige ruimte beschikbaar gesteld voor wat ik
de toegepaste kunsten van het litteraire zou durven noemen, als daar zijn :
de onderscheiden soorteh van welsprekendheid, de wijsgeerige en historische
letterkunde, ook de werken der algemeene of gespecialiseerde geleerdheid,
in zooverre als die een vormentaal hebben gesproken, waarvan een smaak-

vol en tot oordeelen bevoegd publiek te eeniger tijd ook esthetische indrukken
heeft opgedaan (9). Het is onloochenbaar dat eenerzijds nationale geest
zich meer dan eens uitspreekt in vreemden taalvorm, terwijl anderzijds
menige niet-bedoelde kunstindruk werd opgevangen uit werken die met
practische doeleinden werden geschreven.
Wij zijn er ons van bewust, met deze verruimde grenslegging, of te dwalen
van een weg die den litterairhistoricus vooral de laatste jaren, onder
hoofdzakelijk Italiaansche beinvloeding (io) wordt aanbevolen. CROCE,
en in zijn gevolg DRAGOMIRESCOU, ijveren voor een verdeeling van de
overgeleverde taaldocumenten over drie gebieden, die elk een aparte
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wetenschap tot studieobject zullen dienen : een „practische sfeer", waar
de geleerdenhistorie of eruditiegeschiedenis zal voor te zorgen hebben, en
die de werken vervat „met zuiver intellectueel of practisch belang", zonder eenig esthetisch ideaal ; een „artistieke sfeer" waarin de „bellettrie"
zou thuishooren, die enkel talent of virtuositeit verraadt en die vanwege
haar slechts betrekkelijke letterkundige waarde veroordeeld is om gemakkelijk in vergetelheid te geraken : hierover zou een soort bibliographischrefereerende letterkundige geschiedenis, onderdeel van de cultuurhistorie,
hebben te waken; maar de „eigenlijke poezie" als schepping van hoogste
waarde, „l'opera letteraria riuscita", wat Dragomirescou „le chef d'oeuvre"
noemt, wordt aan de literatuurgeschiedenis ontheven en onder het uitsluitend
gezag geplaatst van de „scoria della poesia", een anders vrij onhistorische
„literatologie", een sterk analytische literatuurwetenschap, waarvan niet
zeer duidelijk uit te maken is, of er een soort letterkundige critiek van
hoogere orde, dan wel een eigenlijke literatuuresthetiek of „poètiek van de
meesterwerken" mee wordt bedoeld. Op een punt zijn inmiddels Croce zelf
en zijn volgelingen in gebreke gebleven : nl. daar waar het gold — buiten
het door hen gewraakte geschiedkundig criterium der „permanence waarde"
het onweersprekelijk toetsmiddel te bepalen, dat ons zou toelaten uit
de massa „literatuur" de begenadigde werken of te zonderen, die, boven
elke nationale of chronologische verbondenheid staande, zich tot geen
historische beschouwingswijze heeten te leenen en uitsluitend op grond van
esthetische dictamina zouden te berechten zijn.
De sfeer van het practische is, met eenige scherpte en behoudens mogelijke
grensgevallen, nog wel te bepalen door een duidelijk finaliteitsonderscheid,
omdat het hier twee zoo totaal verschillende gebruikswijzen geldt van het
taalwerktuig : een boek uit de practische sfeer streeft een objectieve
waarheid na door het combineeren van echte oordeelen en reeksen van
oordeelen ; en het vastleggen van aldus bereikte kenzekerheden blijft, ook
in de twijfelachtige gevallen, waarin zoo een „practisch" werk esthetischen
indruk maakt, in de bedoeling van den schrijver primair en essentieel ; de
accidenteele esthetische hoedanigheden zijn er secundair begeleidend
verschijnsel ; maar de onoverschrijdbare grens tusschen het enkel talentvol
litterair voortbrengsel en het aan ruimte- en tijdscontingenties onttogen
geniale werk trekt alleen de Historic en dan nog met soms onthutsende
aarzelingen : men zou anders de eeuwenlange verduisteringen niet kunnen
verklaren in de letterkundige faam van Homeros, Dante, Cervantes,
Shakespeare, Vondel, om er maar enkelen te noemen.
Intusschen zijn uiterste stellingen als die van Croce e.a. den letterkundigen
geschiedschrijver een aanleiding om steeds grondiger de specificiteit te
gedenken van de hem ter studie opgedragen taaldocumenten. Hierin verschilt
immers elke kunsthistorie van de gewone politieke of cultuurgeschiedenis
vooral : dat een aanzienlijk deel van haar onderzoeksobject nog trilt van
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de onverminderde levenskracht, eenmaal door zijn schepper er in gestort,
en waarmee het nog diep kan inwerken op de esthetische ontroerbaarheid,
de gevoeligheid, den schoonheidshonger van den beschouwer. Wel zit het
woordkunstwerk, evengoed als de documenten waarmee de gewone
historicus opereert, door zijn ontstaansvoorwaarden, zijn toehoorigheid
bij gewisse tijds- en plaatsomstandigheden, zijn inschakeling in den
individueelen ontwikkelingsgang van een dichtersleven, aan een historische
evolutie vast en zelfs een goed stuk van de zuiver-esthetische en extraesthetische werkingen, die ervan uitgegaan zijn en die de letterkundige
geschiedschrijver o.m. als taak heeft te verklaren, worden bepaald door een
geschiedkundig verloop : (Mar is het historisch segment van ons studie-vak
mee verbonden. Maar dat historisch karakter van het onderzoeksobject moet
toch steeds voor secundair gelden, tegenover het primaire kenmerk dat
de literatuurgeschiedenis met de kunstgeschiedenis gemeen heeft : nl. een
werkmateriaal te hanteeren dat zijn specificiteit ontleent aan het min of
meer duurzaam vermogen esthetische ervaring te vertolken en te bewerken
tevens.
Intusschen voelt men toch alweer hoe aarzelend dat alles moet geformuleerd
worden. Waar LANSON, tot voor kort nog de onbetwistbare grootmeester
van de strikt-wetenschappelijke literatuurhistorie in Frankrijk, het kenobject
van zijn yak scherp zoekt te omschrijven, moet hij tot zeer genuanceerde
bewoordingen zijn toevlucht nemen : „II est assez delicat de definir l'ceuvre
litteraire; je dois pourtant l'essayer. On peut s'arreter a deux definitions
qui, separement insuffisantes, sont complementaires l'une de l'autre, et
embrassent, reunies, toute la matiere de nos etudes.
La litterature peut se definir par rapport au public. L'ouvrage litteraire
est celui qui nest pas destine a un lecteur specialise, pour une instruction
ou une utilite speciales, ou bien qui, avant eu d'abord cette destination,
la &passe ou y survit, et se fait lire d'une foule de gens qui n'y cherchent
que l'amusement ou de la culture intellectuelle.
Mais l'ouvrage litteraire se definit surtout par son caractere intrinseque.
Il y a des poêmes, reserves par leur technique a un public fres restreint,
et qui ne seront jamais goiltes du grand nombre. Les mettra-t-on hors de la
litterature ? Le signe de neuvre litteraire, c'est l'intention ou l'effet d'art,
c'est la beaute ou la grace de la forme qui elargit ou qui prolonge leur
puissance d'action. La litterature se compose de tous les ouvrages dont le
sens et l'effet ne peuvent titre pleinement reveles que par une analyse
esthetique de la forme" (ii).
Het zal voor velen al de vraag zijn, of deze begrenzing van het studieobject
niet te uitsluitend den nadruk legt op de esthetische uitwerking van de
vorm-hoedanigheden, dan wanner toch buiten de stijlkwaliteiten — nog
andere eigenschappen van het woordkunstwerk bijdragen tot het ontstaan
van een zoodanig evenwicht tusschen inhoud en vorm, tusschen gehalte en
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gestalte, dat ze bij den lezer of hoorder, die specifieke, tevens het intellect
en den smaak bevredigende werkingen van gevoel en verbeelding oproepen,
die bijzondere ontroeringen van de ziel, die wij esthetisch of in ons geval,
litterair plegen te noemen (12). Daar komt nog bij, dat deze specificiteit van
uitwerking zich niet in alle woordkunstwerken even intens voordoet, en
dat zelfs niet iedere cultuurperiode van dezelfde documenten dezelfde
werkingen ondergaat. Dit is trouwens een van de nicest onweerlegbare
opwerpingen tegen hen die, als CROCE, DRAGOMIRESCOU of AUDIAT, alleen
het gequalificeerde meesterstuk een wetenschappelijke literatuurstudie
waardig achten. Niet slechts moeten die geleerden toegeven, dat ook het
meest onbetwistbaar letterkundig genie zijn mislukkingen heeft gekend,
zijn momenten van inzinking in het scheppend vermogen, die een ernstige
letterkundige wetenschap niet buiten beschouwing kan laten; doch, wie
ook maar oppervlakkig met letterkundige geschiedenis heeft omgegaan,
herinnert zich treffende voorbeelden zoowel van de schromelijke vergissingen der tijdscritiek, als van verduisteringen of eclipsen en heroplevingen
of revivals van letterkundige faam : de critiek van Heremans op Gezelle's
„Gedichten, gezangen en gebeden" heeft men een „monument van onbegrip"
genoemd en de literatuurgeschiedenis heeft haar rechtvaardigheid betwist
en aanvaardt haar nog enkel als een document van den tijdsmaak rond de
jaren '6o. Justus De Harduyn heeft van Schrant tot Dambre, Stalpert van
der Widen van Thijm tot Hoogewerff en Michels, H. Dullaert van
Verwey tot Wilk, Jan van der Noot van Stallaert tot Verwey en Vermeylen, warme voorspraak noodig gehad om in het perspectief onzer
letteren een plaats te heroveren, die hun na verloop van tijd was misgund.
Deze faamsverduisteringen zijn het teeken der historische onrechtvaardigheid, de herontdekkingen het symptoom van een historisch geweten dat
opnieuw kan ontwaken : beide maken zij integreerend deel uit van de
literatuurwetenschap en zijn elkanders correctivum bij het totstandkomen
van den litterairhistorischen canon, boven bedoeld.
Ten slotte dient hier nog nadrukkelijk te worden bedacht dat de schiftingscriteria niet dezelfde zijn voor ieder tijdvak van het letterkundig verleden :
uit vroeger, verderaf liggende perioden worden allerlei taalwerken in het
ontwikkelingsbeeld als litteraire documenten opgenomen, die voor het
esthetisch gevoel van na de Renaissance hun specifieke werking niet weer
doen. Dit hangt niet uitsluitend noch allereerst van de overweging af, dat
bij minder rijke overlevering van materiaal de selectie minder streng mag
zijn en men ongaarne voorbij gaat aan documenten, zelfs met enkel secundair litterair-historisch belang, wanneer die stammen uit een periode
waarvan de primaire letterkundige bronnen slechts zeer onvolledig, als
een fragment van fragmenten, tot ons zijn gekomen; maar vooral laat hier
de litterair-historicus zijn overtuiging meespreken dat de auteur uit zeer
ver verleden, met zijn werk zooals het ons overgeleverd is, op zijn publiek
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esthetisch heeft ingewerkt door stijlmiddelen, gedachtengangen en gevoelsschakeeringen die voor onzen tijd heel of deel van hun kracht hebben
verloren. Op welke redelijke of aannemelijke gronden zou de literator van
than een esthetisch dogmatisme kunnen fundeeren, luidens hetwelk een
naar denkvorm en gevoelstype zoo verschillend publiek als het middeleeuwsche bvb. op een zijner tijdsdocumenten moet hebben gereageerd met
dezelfde lust- of onlustreacties die one uit een woordkunstwerk normaal
bereiken ? Een dergelijke veronderstelling is toch te onwaarschijnlijk. Het
cultuurpeil dat in elke periode verschilt, de wijsgeerige, politieke, sociale,
godsdienstige atmosfeer die zoo vaak afwisselt, de in elk ander tijdvak
weer anders opgestelde waardenschaal naar dewelke men cultuurdocumenten
placht te taxeeren, het door de moderne psychologie steeds meer erkende
bestaan van sterk verscheiden geestes- en karaktertypen, niet enkel onder
de individuen, maar ook onder de ethnische groepen en de elkaar opvolgende
generaties : wat een menigvuldigheid van oorzaken, die de mogelijkheid
van een ongewijzigde spontane reactiewijze in heden en verleden schijnt te
moeten in den weg staanl Deze moeilijkheid ondervangt de litterairhistoricus
door de gave van het historisch begrijpen zeer zorgvuldig in zich te ontwikkelen : hij spant alle geest- en verbeeldingskracht in om het schijnbaar-doode
met den innerlijken blik der ziel terug te zien in den glans van het leven dat
het eenmaal heeft bewogen. Wie niet bietoriech lezen kan, d.i. sympathiek
de vorm- en inhoudsbestanddeelen heraanvoelen die eenmaal een ander
geslacht dan het onze hebben geboeid in een of ander woordkunstwerk,
dat voor onzen tijdssmaak verbleekt is, die deugt niet voor de taak van
letterkundig geschiedschrijver.
De veiligste manier dan voor den geschiedschrijver der letterkunde om in
de schifting van zijn ken-object niet onberaden te kiezen, blijft toch steeds
zijn werkraam zoo ruim te spannen dat geen waardeerbaar bestanddeel
van letterkundig leven hem ontgaat. Hij zal, dat moge gebleken zijn uit het
tot nog toe gezegde, daarbij voorzichtig handelen zich een speelruimte voor
te behouden, en naast documenten die essentieel tot zijn voorwerp van
studie blijken te behooren, van een aantal andere te aanvaarden dat zij
er aceidenteel, om intrinsieke redenen van inhoud en vorm of om historische
omstandigheden, deel van uitmaken. Behoudens deze beperkende beschouwingen dan, omschrijven wij het ken-object van de letterkundige geschiedenis zOO : LITERATUUR NOEMT MEN HET COMPLEX VAN DIE TAALDOCUMENTEN
WELKE, TE EENIGER TIJD, DOOR EEN RUIMER OF GERINGER DEEL VAN DE CULTUURBEWUSTEN, WERDEN AANVAARD ALS SCHENKENDE ESTHETISCH GENOT.

Ook de term Polk biedt, in ons vakbegrip, eenige begrenzingsmoeilijkheid.
Denkt men er bij aan een staats-, een natie-, of een taalverband ? Geen van
allen blijft ongewijzigd in het historieverloop 1 Kiest men het raam van den
politieken staat, dan scoot men op literatures als de „Belgische" van P.
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Hamelius of de „Zwitsersche" van H. E. jenny en V. Roussel, waarin
werken in onderscheiden Palen worden ondergebracht (13). Gaat men uit
van de natie, dan dreigt niet alleen verstrikking in al de begripsverwarringen
die door rassentheorie en cultuurpolitiek worden gesticht (i 4), maar ook
hier zijn zoowel de bestendig zich wijzigende geografische uitbreiding van
het in de geschiedenis verwerkelijkte volksbegrip, als de ook zich steeds
wisselende connotaties van stand en cultuurpeil, die de notie in ieder
tijdvak weer anders schakeeren, beletsels voor een ietwat gesloten en
zichzelf gelijkblijvende begripsvestiging. De vOOrlitteraire tijd, de middeleeuwen, de Bourgondische tijd, de tijd van Willem I stellen ons, in dit
verband, voor een telkens anders samengesteld „yolk", als drager van de
letterkundige beschaving der Nederlanden ; en het „yolk" van de continentaal-germaansche heldensage, waarvoor Prof. Van Mierlo ook hier weer
zoo overtuigend het aandeel van onze voorouders vindiceert, ziet er een
heel stuk anders uit dan het publiek dat onze „volksboeken" als voedsel
voor zijn verbeelding heeft aanvaard ; anders weer de lezerskringen van
respectievelijk Hooft en Cats, Van Lennep of Conscience, Adama van
Scheltema, Leopold of Van de Woestijne. En Loch zal, naar gelang van
de gedane keuze, het studieraam ruimer of enger te spannen zijn. Niet ten
onrechte haalt Van Mierlo de sporen van een prw-litteraire woordkunst
in onze gewesten binnen het onderzoeksobject : en de steeds angstvalliger
bestudeerde, organische banden, die yolks- en cultuurpoezie aan elkander
vastknoopen, verplichten den litterairhistoricus meer dan ooit, ook met
de genres en onderzoeksmethodes, met de begripsonderscheidingen en de
bestaansvoorwaarden van de volkeletterkunde, die tot nog onlangs uitsluitend
bij den folklorist hoorde, vertrouwd te worden. Van heldensage tot heldenlied, van mythe tot verepiseerde ritueele poizie, van ongevormde anecdote tot
traditioneel geworden en vastgevormde sprookje en legende, van raadeel en
rtjmdpreuk tot leergedicht, van memorabile tot rijrnlcroniek of tot roman en novelle
schijnen, over alle volksgrenzen heen, ontwikkelingsdraden te loopen, die
alleen een ruimere, dan de eng-nationale literatuurgeschiedenis, veilig in
handen houdt (i5).
Wat eindelijk het taalcriterium zelf aangaat, men heeft er de ondoeltreffendheid zeer scherp van doen uitkomen. Daar pleit heel wat voor de opvatting
van Vermeylen, waar hij zegt : „C'est ainsi qu'on presuppose la continuite
dans le temps d'une litterature anglaise, allemande ou meme neerlandaise :
or it est certain que cette continuite ne peut etre toute nice, mais it est non
moins certain qu'elle est parfaitement accessoire, que ce n'est pas elle qui
dessine la filiation des oeuvres de la facon la plus claire et la plus necessaire.
On parque ensemble toute la production d'une meme langue, comme si
cette langue en avait determine les caracteres essentiels. (II arrive alors
qu'un meme homme, Marnix par exemple, se trouve ecartele entre plusieurs
litteratures). Ou bien on reporte au passé l'image de nos nationalites, telles
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que l'epoque moderne les a politiquement faites, et c'est ainsi qu'une
litterature allemande ou italienne admet malgre tout quelque chose comme
une unite italienne ou allemande au moyen-Age. Si nous voulons grouper
ensemble les faits analogues, et c'est par la qu'il faut commencer, n'est-ilpas evident que les Georgiques doivent etre rapprochees des idylles de
Theocrite plutOt que du chant des Freres Arvales, que Callimaque se
classera pres de Properce, plutOt que pres d' Homere, une passion du Rhin
avec un mystere francais, non avec „Minna von Barnhelm", les gongoristes
avec les marinistes, Pope avec Boileau ? En un siecle donne, une litterature
„nationale" ressemble moins a ce qu'elle sera deux cents ans plus Lard
qu'a n'importe quelle litterature voisine contemporaine. La litterature du
moyen-Age est europeenne ; europeenne encore celle de la Renaissance
classique. Quand nos nations se constituerent, les litteratures tendirent
A se differencier, mais aucune pourtant ne vecut tout a fait sur son propre
fonds ; de grands courants les traversent, que nous n'avons pas le droit
de couper aux frontieres.
Les interrelations constantes des peuples ne permettent plus d'expliquer
un mouvement litteraire dans tel ou tel pays, en faisant abstraction des
influences etrangeres, aujourd'hui surtout qu'une idee se erpand immediatement a travers le monde, que Tolstoj s'imite au Mexique, et que voici
vraiment l'avenement des „bons Europeens" de Nietzsche" (16).
Al deze feiten alleen daArom door Vermeylen tot een in schijn zoo
overtuigende be wijsvoering samengebald, omdat ze zoo voortreffelijk de
internationale denkrichting van zijn generatie en zijn levensbeschouwing
te gemoet komen zijn ieder op zichzelf beschouwd een onloochenbaar
stukje waarheid. Er ware veel te zeggen voor een zOOdanige synchronistische
voorstelling van den ontwikkelingsgang van de „fraaie letteren" en van
den litterairen smaak over de wereld, dat de onverbroken eenheid van het
letterkundig leven onder de menschen er uit blijken zou, ondanks de verscheidenheid van den taalvorm waarin het zich uitspreekt ? Bij een dergelijke
opvatting zouden er niet allereerst afzonderlijke, nationale letterkunden
zijn : er is eene universeele literatuur, zooals er eene muziek en eene
plastiek is. Maar er pleit tegen deze universalistische beschouwingswijze
van het litteraire, die bvb. de XVIII e eeuw zoo sterk heeft bekoord, het
onbetwistbaar feit, dat voor de andere kunstwetenschappen niet bestaat :
behoudens schakeeringen
plastische kunsten, muziek en dans spreken
van tijd en plaats eene internationaal verstaanbare vormentaal, die het
rechtstreeksch contact tusschen vakman en studieobject nergen belemmert ;
niet zoo voor de letterkunde. De literatuur der menschheid valt uiteen in
zOOveel zelfstandige gebieden als er literatuurtalen zijn ; en de vakman
moet nog geboren worden die dezen geestelijken rijkdom eigenmachtig en
onmiddellijk uit de bronnen binnen zijn bereik zou weten te krijgen. Farinelli,
Herford, Van Tieghem
veelzijdige taalkenners als ze zijn
blijven
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toch nog ver van dat ideaal verwijderd. Men kan Vermeylen toegeven,
dat een bepaalde geschiedschrijving het nationale literatuurfeit al te strikt
naar taalgrenzen heeft afgerasterd en daardoor levende verbindingen met
andere cultuursferen heeft doorgesneden : maar deze bekommernis om de
onverbrokenheid van vooral ideeele samenhangen in het letterkundig leven,
waarvoor geen nationale grenzen bleken te bestaan, mag ons toch niet
blind maken voor dat andere organisch, levend verband waarmee het
dichtwerk en zijn taalvorm onverbreekbaar aan elkander vast zijn. Tusschen
nationale taal en dichterschap werken innige oorzakelijkheidsverhoudingen,
die door den litterairhistoricus niet straffeloos zouden worden miskend.
Een toevallig twee- of meertalig auteur, Marnix of Andre Van Hasselt,
doen aan deze grondwet van het literatuurleven nets af. „Fur den Literaturhistoriker heiszt es : Wer den Dichter will verstehn musz in Dichters
Lande gehn. Das Land des Dichters ist seine Sprache, and die Sprache
ist Ausdruck seiner Volkheit" (1 7). De dichter is zelfs de drager van den
nationalen taalschat in hoogste potentie : hij verheft de taal van de practische
sfeer ver boven de banaliteit, het vaak laag bij den grondsche of in elk geval
het nuchter-concrete en daarom beperkte leven van alle dagen, naar de
zuivere hoogten van droom, ontroering of adel van gedachte. Hoe zou zijn
toehoorigheid bij een bepaald taalgebied niet essentieel zijn voor de inschakeling van zijn werk in een natuurlijk, onvervangbaar groepsverband : zijn
nationale gemeenschap ? Het ware een gevaarlijke eenzijdigheid vanwege
den litterairhistoricus, voor de onbetwistbare, internationaal gerichte
stroomingen, parallelismen en zelfs gemeenschappelijkheden van ontwikkeling, de verschillen van nationalen geest, temperament en vorm te miskennen,
die elke aparte literatuur zelfs van hare onmiddellijkste naburen onderscheidt. De weg van de literatuurstudie gaat van het nationale naar het
cosmopolitische, niet andersom. Heeft Herder ons geleerd de literatuur
te voelen als de uitdrukking van het geestelijk ervaren der gemeenschap,
niet minder heeft hij ons haar getoond als zijnde de neerslag van dat beleven
in de concrete, vertrouwde gedaante van een bepaalden taalvorm. Dit
wettigt de conclusie van J. PETERSEN, die wij tot de onze maken : „Alle
Literaturgeschichte hat es mit Nationalliteratur zu tun, sie hat entweder
auf dem vaterlandischen Boden oder innerhalb eines bestimmten Kulturkreises einzusetzen" (i8).
Deze aanvaarding van een in de geschiedenis werkelijk geconcretiseerd
letterkundig taalcontinuum, dat wij een literatuur noemen, schenkt, wel te
verstaan, geen vrijbrief tot een andere eenzijdigheid, nl. de onmiskenbare
correlaties van het letterkundig leven, overheen de grenzen der taalgemeenschappen, in het ontwikkelingsbeeld te ver'waarloozen. Wie de organische
eenheid van inhoud en vorm in de letterkundige schepping voor een van
haar grondwetten houden, zullen tusschen het internationaal en het nationaal
standpunt de passende evenwichtsverhouding niet zoeken te miskennen :
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internationale samenhangen zullen vooral uit gedachtengangen en gevoelscoloraties tot ons spreken, nationale kenmerken uit de onvervangbare
ethnische oorspronkelijkheid van stijl en vormen. DE UNICITEIT VAN HET
KUNSTWERK, DE LEVENDE PERSOONLIJKHEID VAN DEN DICHTER SNOERT HET EIGENE
EN HET UNIVERSEELE IN ONVERBREKELIJKE EENHEID SAMEN. Causaliteitsverbin-

dingen brengen de elementair gegeven eenheden historisch bijeen tot
innerlijk saamhoorige groepeeringen, de gekende, naar de taal vooral
nationaal geschakeerde literaturen der geschiedenis ; deze op hun beurt
tot nog hoogere eenheden te verbinden, tot wat men „Kulturen als Lebensstile" (i heeft genoemd, is wellicht een verleidelijke taak, maar een taak
voor morgen. Voorloopig blijft de studie van de nationale literatuur, als
een correlaat van de volksgeschiedenis, een opdracht die handen genoeg
opvordert.

II
Literatuurcritiek en literatuurhistorie zijn ons dan geen tot onverzoenlijke
vij'andschap veroordeelde zusters gebleken : zij bestudeeren literatuurfeiten
uit een verschillenden gezichtshoek op een verschillend plan, en kunnen,
bij wederzijdsche waardeering, aan elkaar wat hebben. Beiden worden
zij voor werken en echrtjvera gesteld, maar de literatuurcriticus is daar
allereerst om hun artistieke waarden te taxeeren, en beschouwt ze, bij
voorkeur, monographisch; waar hij naar de synthese grijpt, huldigt hij
liefst den vorm van het essay, dat de gegevens der analyse desnoods dwingt
in het apriori der intuitie en eerder een kunstvorm is dan een wetenschappelijk gefundeerde verhandeling ; de litterairhistoricus grijpt naar dezen
laatsten vorm, wanneer hij monographisch werkt. De letterkundige geschiedenis controleert de waarde-oordeelen van de critiek en streeft daarenboven
naar ontdekking en verklaring van wat de werken endichters in het historisch
verloop groepeert tot eenheden van een hoogere, prwter-persoonlijke orde.
De literatuurcritiek ziet werken en schrijvers veeleer als geisoleerde
verschijningsvormen van het letterkundig leven ; de litterairhistorie ziet
hen, omgeven van al de historische omstandigheden waaruit ze onmiskenbaar gegroeid zijn : het werk uit het heele leven van den kunstenaar, den

kunstenaar uit het heele leven van den tijd. Voor zijn bedrijf heeft de
zuivere letterkundige criticus in hoofdzaak diepte van artistiek beleven
noodig, een fijn ontledingsvermogen van esthetische werkingen en dien
delicaten toets van het voor kunst gevoelig geweten, dien men kwaliteitsinstinct heeft genoemd ; al zijn er toch ook een aantal positieve kengebieden,
bvb. wat de litteraire techniek betreft, die hem onmisbaar blijven. Maar
de literatuurhistoricus, al kan hij uit den aard zelf van zijn studieobject,
dat specifiek esthetisch is, de ontroerbaarheid door de schoonheid onmogelijk
ontberen, krijgt toch voor zijn bezigheid een apparaat van positieve kennis
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en van kundigheden te hanteeren, zoo uitgebreid dat het zich gaandeweg
tot een zelfstandigen tak van wetenschap heeft losgemaakt uit het complex
der onderscheiden philologieen, waartoe het oorspronkelijk heeft behoord.
Dat heele samenstel van eruditie en geleerde techniek, in zoover als het
zich met de studie van de letterkundige verschijnselen onledig houdt, noemt
men : DE LITERATUURWETENSCHAP.
Men is, in de laatste jaren, op het voorbeeld van Duitschland, dezen term
gaan gebruiken als een synoniem van literatuurgeechiedenis. Deze gewoonte
verdient geen aanbeveling : literatuurwetenschap is een aanzienlijk ruimer
begrip dan literatuurgeschiedenis (2o). De literatuurhistoricus handelt
voorzichtig wanneer hij dikwijls in zich het besef oproept, met zijn historisch
bedrijf te werken op en voor een ruimer gebied, dan zijn onmiddellijke
taak schijnt te betreffen. De onvermijdelijke arbeidsverdeeling, ook van
de wetenschapseconomie in dezen tijd een even noodzakelijk als onzalig
correlaat, maakt dat de zin voor de oorspronkelijke eenheid van die wetenschap, aan Welke de studie van de overgeleverde woordkunst-werken werd
opgedragen, wel eens verloren gaat. Als zoo een eenheid gezien, en gaande
van de meest analytische naar de meest synthetische orde van onderzoek,
krijgt het systeem der literatuurwetenochappen zoo wat het uitzicht van een op
haar top gestelde pyramide : ieder van de studiesegmenten houdt innigst
verband met het naburige, en het ligt voor de hand dat, naar gelang van
het overheerschend belangstellingspunt van den onderzoeker, er wisselende
verhoudingen van hoofd- tot hulpdisciplien onder de verschillende sectoren
van deze figuur kunnen ontstaan, terwijl, uit den aard der zaak, ieder van
hen ook, te zijner tijd, op een zeker aantal hulpwetenschappen of technieken
zal moeten beroep doen.
Het letterkundig werk valt onder de jurisdictie van de wetenschap in zijn
dubbele hoedanigheid van afzonderlijk, voltooid, op zichzelf bestaand
esthetisch voorwerp tevens en als de vrucht van een ontwikkeling, zoowel
van psychologischen aard in den dichter als van historischen aard in den
tijd.
Daarvandaan voor de literatuurwetenschap al dadelijk de mogelijkheid
van een driedubbel uitgangspunt voor het studieverloop : het esthetische,
het psychologische en het historische. Op den bodem van deze drie hulpdisciplines : de eethetica, de peychologie en de geochiedenia, in den ruimsten
zin van het woord, moet de letterkundige geschiedschrijver zijn gebouw
optrekken; met deze hulpwetenschappen heeft hij bestendig contact te
houden.
De eethetiek, hetzij men haar als de theorie van enkel het kunstesthetische,
of als deze van tevens en het kunst- en het natuuresthetische wil opvatten,
leert ons ook het woordkunetwerk zien als de ailing van een eatbetische visie van
Leven en Wereld (21). Dat men haar studie met die van de psychologie
steeds inniger is gaan verbinden, heeft zijn grond hierin, dat zoowel de
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ontleding van het esthetische scheppingsproces als die van het kunstgenot
psychologische problemen stelt. Reeds de allereerste, ook voor onze
wetenschap te opperen vraag naar den ooreprong van het kunstscheppen,
is, in zoover als de ethnologie haar niet oplost (22), door de psychologie te
benaderen. De moderne literatuurwetenschap aanvaardt geen dictamina
meer van een dogmatische kunstphilosophie, die voorschriften ten behoeve
der kunstenaars uitvaardigde, of aprioristische regels opstelde, naar
dewelke het genieten van een verwezenlijkt kunstwerk zich zou hebben te
richten. De verruiming van haar, oorspronkelijk tot den antieken sector
beperkt studiemateriaal, dat de ethnographic en de algemeene kunstgeschiedenis haar inmiddels leerde uit velerlei cultuursfeer binnen te halen, zoowel
als de verdieping die zij door de moderne psychologie kon bereiken, hebben
de inductief beschrijvende deelen van de esthetiek doen uitgroeien tot een
disciplien waarvan de categorieen afhankelijk zijn gebleken van velerlei
ontegensprekelijk betrekkelijke factoren. Hieruit echter, zooals Te Winkel
heeft gedaan (23), de reddelooze subjectiviteit van vrijwel ieder waardeeringsoordeel op het gebied der fraaie kunsten te decreteeren, lijkt ons
geen dwingende gevolgtrekking : de begrippen relatief en aubjectief zijn noch
synoniem, noch correlaat, evenmin als de noties abooluut en objectief dat
zijn. Daar zijn objectief waardevolle esthetische oordeelvellingen denkbaar,
inzoover als ze telkens gesteund zijn op een voldoend uitgebreid ervaringsmateriaal en volgens verdedigbare denkprocessen worden opgesteld ; maar
daarom zijn deze oordeelvellingen anderzijds toch ook weer niet absoluut
en universeel te noemen; hun geldigheid duurt, zoolang zich, uit inmiddels nieuw opgedoken ervaringsmateriaal, geen nieuwer en verder reikend
gezichtsveld voor den beoordeelaar heeft geopenbaard. Esthetische normen
ontstaan m.a.w. gaandeweg uit de esthetische ervaring zelf daarom juist
dienen ze niet als dwingende wetten voor de kunstschepping van morgen;
maar ter karakteriseering en waardeering van reeds geobjectiveerde
kunstscheppingen gelden zij als onbetwistbaar objectief. Wel heeft men in
het verleden kunnen bemerken, dat juist die kunstgeschiedenissen, c.q.
literatuurgeschiedenissen, het vlugst verouderden, wier schrijvers de
werken van een ver verleden hadden gevonnist op grond van het esthetisch
dogma van een bepaalden tijdssmaak ; of, nog erger, van voorbijgaande en
verwisselbare persoonlijke indrukken ; maar even onloochenbaar lijkt het
ons, dat de veldwinnende verpsychologiseering van de methodes der kunstphilosophie het bestaan heeft bewezen van eenige esthetische gevoeligheidstypen, waarvan de onderscheiden combinatiemogelijkheden een voldoend rijk paradigma afleveren van esthetische grondbegrippen die in de
algemeenheid van de eene menschelijke natuur wortelen, om in dit
hulpvak van den literatuurbeschrijver, naast een inductief karakter,
toch ook het kenmerk van een waardenwetenecbap te onderkennen. Zoodat uit
de vroegere esthetische dogmatiek het begrip eener, weliswaar slechts
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geleidelijk zich onthullende, norm wordt overgehouden, terwij1 anderzijds
een louter verklarende en beschrijvende kunstwetenschap de op die norm
steunende waardeoordeelen leert schakeeren, naar de behoedzame wenken
der historische betrekkelijkheid.
Een aldus tusschen de absolutistische en de impressionistische kunstleer
het midden houdende normatieve esthetica ziet in het kunstwerk het
voortbrengsel van een elementair in den kunstenaar werkenden scheppingsdrang, waardoor de natuurlijke grondstoffen worden omgetooverd tot een
blijvende waarde, die zich van alle andere voortbrengselen van de menschelijke kundigheid onderscheidt door het overheerschend aandeel dat de
scheppende verbeelding in haar ontstaan heeft gehad. De esthetische sfeer is
ten innigste verbonden met de irrationeele bewustzijnsstroomingen in den
mensch : een weelderig, illusierijk, volkomen aan elke onmiddellijke belangenstreving onttogen spel der verbeelding brengt in den scheppenden
kunstenaar
en later, door het medium van zijn kunstwerk, ook in den
kunstgenieter een harmonische bevrediging van alle zielsvermogens
tot stand, waarin de wellust-ademende streeling van de zinnen, de onbewuste of halfbewuste werkingen van het symbolische, en de sterk intuitieve
schouwing van een hoog ideaal die verheven rust verwezenlijken en die
intense en rijpe, samengestelde vreugde schenken, gevolgd uit het gesynchroniseerde samenspel van onze zinnelijke, affectieve en emotieve gevoeligheid.
Het schijnt daarbij met den dag duidelijker dat, in dezen specifieken
zielstoestand, die het esthetische schoon doet geschapen of nagenoten
worden, noch uitsluitend zinnelijke noch uitsluitend intellegibele, maar
innig complexe werkingen van de twee medespelen ; de regelende helderziendheid van het verstand hoeft daar geenszins bij uitgeschakeld te zijn.
Die gemengd geestelijk-zinnelijke aard van het esthetische beantwoordt
volkomen aan de natuur zelf van den mensch, die een geestelijk-zinnelijk
mengwezen is. Daaruit schijnt te moeten volgen dat de volledigste esthetische voldoening zal worden opgeroepen door die kunstverwezenlijkingen,
waarin de dualistische, en Loch tevens unionistische structuur van het
menschelijk wezen het volkomenst wordt bevredigd, en waarin anderzijds
de natuurlijke onderschikking van het zinnelijke aan het geestelijke het
best tot uiting komt.
De waarlijk groote esthetische schepping voedt ons zinnelijk-geestelijk
wezen door het volkomen harmonisch samenspel van zinnelijk-geestelijke
krachten in haar natuurlijke rangordening. Zelfs schijnt deze innige geestelijk-zinnelijke complexwerking op den geheelen mensch een der stelligste
discriminatiemiddelen te zijn, waardoor de sfeer van het esthetische zich
laat afbakenen onderscheidenlijk van die der praxis eenerzijds en van die
der zuiver wetenschappelijke speculatie anderzijds. In het esthetische
voorwerp bloeit elk der constitutieve bestanddeelen zin en geese —
argeloos en onopzettelijk, spontaan en belangloos, naar zijn eigen aard
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het zuiverst evenwichtig open : de vormelementen bvb., hoezeer dan ook
aan de geestelijke ondergeschikt, hebben in het kunstwerk een eminence en
voile uitwerking die ze, hoewel op andere levensgebieden eveneens aangewend, dAAr nooit in gelijken graad bereiken.
Neem de taal van den dichter : zij is ook het werktuig van den zakelijken
omgang onder menschen en evenzeer van de wetenschap : maar ze krijgt
onder de hand van den meester die bijzondere propulsiekracht, waarmee
ze de innigste dingen der ziel uitdrukt bij den een en oproept bij den ander.
ZOO met den toon, zó+5 met het rhythme: de eenvoudigste menschelijke uiting
in taal heeft zoowel toon als rhythme ; maar de muziek en de poezie geven
aan deze beide zinnelijke bestanddeelen een intensiteit van werking, die
uit de stralende verbinding van zin en geest, van vorm en inhoud wordt
geboren. In het esthetisch beleven ondervindt de mensch de onuitsprekelijk
genotrijke zondagsstemming, die al de voorstellingen van het wekedagsleven
omtoovert tot heerlijkheid en gouden glans.
In de betrekking van het esthetisch voorwerp tot een, scheppend of nagenietend, individu zijn echter al zijn werkingsmogelijkheden op verre na niet
uitgeput. Indien niet voor de essentie, dan toch voor de bestaansvoorwaarden
van de existentieele schoonheid immers, is de aanwezigheid van een
subject, dat haar esthetisch waarneemt, onmisbaar. Deze verhouding van
existentieel esthetisch voorwerp tot esthetischen waarnemer brengt in de
wereld van de aesthesis een finalistisch element, dat haar scheppingen
inschakelt in een sociale orde. Het „thing of beauty" is er dat heeft
men op de werkelijk groote momenten der kunstontwik keling steeds diep
aangevoeld niet uitsluitend om zijns zelfs wil alleen : zooals iedere
menschelijke gedraging heeft ook de esthetische daad, met haar socialen
weerslag, haar beteekenis voor de gemeenschap. Het kunstwerk krijgt pas
zijn voile beteekenis in de algeheelheid van zijn uitwerkingsmogelijkheden :
individueele en sociale (24). Dit stelt, voor den beoefenaar eener kunstwetenschap, naast de zorg om een voldoend grondige psychologische
ontleding, ook den eisch van een dociale beechouwingewtjze, ja van sociale
waardeeringsnormen. Een dergelijk criterium ware bvb. het sociaalfunctioneele, dat ongeveer als volgt zou te formuleeren zijn : zooals het
werkelijk en groot esthetische het leven in het individu verhevigt, de
hartstochten zuivert en hooge idealen oproept, zoo moet het ook in de
menschengroepen deze veredelende harmonie bevorderen. Dit ingrijpen van
een teleologischen factor in een waardeoordeel doet geen afbreuk aan het
gedesinteresseerde karakter van de kunstscheppende daad : men legt aan
den kunstenaar niet op, al scheppende, een bepaald ideaal op het oog te
hebben of te dienen ;maar men constateert achteraf dat zulke werken, die
ook deze levensintensiteit uit een sociaal oogpunt vertolken, door de
gemeenschap worden aanvaard als hoogste esthetische uitingen van het
groepsdynamisme. In het blootleggen van de voorwaarden waarin de
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esthetische schepping het volkomenst ook die sociale bestemming volvoert,
dreigt de esthetica geenszins de kunst te vervlakken in gestandardiseerde
vormen. Het begrip der clamiciteit ontleent zij aan de studie van die werken,
waarin de algemeenheid of de overheerschende meerderheid van een tot
oordeelen bevoegd publiek blijvend bevrediging van die individueele en
sociale finaliteit van het kunstwerk heeft gevonden. Paudo-claseiek noemt
zij zulke scheppingen die als een vertraagde of zelfs fossiel geworden
verwantschap met de classiciteit vertoonen : ze waren reeds verouderd bij
hun ontstaan. ilvantgarde-kung daarentegen is die waarin een kunstenaar
zichzelf vernieuwt in plaats van zichzelf te herhalen of waarin een kunstopvatting zich uitspreekt, die haar toekomstkansen heeft, doch haar publiek
nog moet vinden.
De Grieksche tragedie, Homeros, Shakespeare, Corneille, Vondel, Goethe,
hebben classiek geschapen ; Voltaire's Henriade en zijn tragedie, Bilderdijk's
tooneel zijn voorbeelden van pseudo-classiek; Baudelaire, Kloos van 1885
tot 189o, Gezelle van 186o tot 1900, gaven avantgarde-kunst. Met deze
laatsten werd het bewijs geleverd dat het „buitenissige" van heden, morgen
de leiding kan krijgen, wanneer een voldoend invloedrijk publiek de norm
heeft erkend en gebillijkt, die schuilging onder afwijkingen van de vroegere
norm. Maar in een tijd dat de zoogenaamde oorspronkelijkheids-esthetiek,
gedurende zoo lange en verwarde jaren de heele kunstontwikkeling Meld
verstrikt in vaak onvruchtbaar ge-experimenteer met vormen, zonder eenig
uitzicht op bekrachtiging door een vooroordeelloos publiek van eenigen
omvang of gezag, kan het zijn nut hebben er aan te herinneren, dat de
esthetische waardeeringsoordeelen der Historie ook met een socialen
maatstaf plegen te worden gemeten.
Van de esthetiek leert de literatuurhistoricus ook zijn onderzoeksobject
een plaats geven in het sygeenz der echoone kungen, d.i. in een zoodanige
indeeling ervan, dat uit een beschouwing van haar gemeenschappelijke en
haar onderscheidende kenmerken, haar engere of meer verwijderde natuurlijke verhoudingen onderling er duidelijk uit blijven zullen en de reeds door
Lessing aangeklaagde „confusion des genres" wordt voorkomen (25).
Het kan zijn nut hebben daar hier nog even van te gewagen, nu de
woordenschat der letterkundige critiek en ook die van de literatuurhistorie
wordt overwoekerd door allerlei stoute leenspreuken en synesthesieen,
ontleend aan de zgde. methode der „wechselseitigen Erhellung der Kiinste"
(26). Terecht heeft men, tot zoo een indeeling, het genetisch beginsel —
dat alle kunsten op een oorspronkelijke oerkunst terugvoert voor een
minder geschikt uitgangspunt gehouden, terwijl ook de psychologische
indeelingsprobeersels
naar de zintuigen waartoe de kunsten zich richten
moeilijkheden blijven bieden; zoodat nog steeds een eygeem op voorwerpeIiiken grondalag de voorkeur der moderne esthetiek genet. Men gaat daarbij
sinds Aristoteles reeds
uit van de overweging dat alle kunsten, naar
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haar diepste wezen, met elkaar gemeen hebben : uitdrukking te zijn van een
inhoud; vorm, gestalte te geven aan een zielservaring. Daaruit volgt dat het
uitdrukkingsmiddel, het materiaal waarin de gemoedsinhoud in vorm wordt
gebracht, en dat voor de onderscheiden kunsten verschillend blijkt te zijn,
een passend kernpunt biedt voor ons systeem. De drie hoofdsubstraten
waarin de esthetische vormgeving heel te gebeuren zijn : een aan de natuur
ontleende ruimte-materie of de toon of de menschelijke taal, welke respectief als
vormstof gebruikt worden door de plastiek, de muziek en de dichtkunst. Van
deze repartitie op zuiver uiterlijke onderscheidingsgronden hangt de
andere, gedeeltelijk reeds op Lessing terug te voeren, indeeling of van de
kunsten in successieve of momentane of kunsten der beweging en coexisteerende of
permanente of kunsten van de rust: poezie en muziek, die successievelijk en in
den tijd hun werking doen, behooren tot de eerste ; alle plastiek, want die
werkt in de ruimte, tot de tweede ; combinatievormen tusschen beide zijn
de dans, de mimiek en de tooneelkunst, welke tevens ruimte en tijd gebruiken.
Dat de twee systemen elkaar volkomen dekken is duidelijk loon en taal
zijn immers uitdrukkingsmiddelen die successievelijk en in den tijd werken ;
de ruimte-materie der plastische kunsten werkt coexistent en ruimtelijk (27).
Op den bijval van Nietzsche's esthetische apophtegmen gaat de voorkeur
terug voor de indeeling der kunsten in apollinische en dyonisische, twee
termen die tot de mode-vaktaal der moderne critiek zijn gaan behooren ;
dyonisisch noemde NIETZSCHE de muziek, de lyriek en het drama, en die
esthetische vormentalen genoten uitsluitend zijn sympathie, waarvoor
zijn diep Wagner-beleven de voldoende verklaring geeft (28) ; zij waren
hem de kunsten waarin de instinctieve roes van het elementaire gevoels- en
zinnenleven zich volledig uitviert, het onbeheerscht irrationeele van onzen
plastiek en epiek in
diepsten levensdrang ; terwijl de apollinische kunsten
hoofdzaak rustig evenwichfig, helder en harmonisch, tuchtvol en
rationeel beheerscht de verzadigde levensvormen vertolken of de verbleekte
gestalten van den droom. Tegen deze indeeling pleit o.m. dat ze de dichtkunst
uiteenrukt ; wat ook met DILTHEY's schema het geval is, daar het de nabootande
plastiek, epos en drama — gesteld heeft tegenover de affectkunsten
vertolkende kungen muziek, lyriek en dans, terwijl bouwkunst en aanverwante vakken tot een soort toegepaste kunst worden gedegradeerd, die de
voortbrengselen der practische sfeer ornamenteeren of styliseeren zou (29).
De indeeling naar het aangewende uitingsmiddel blijkt dus de onderscheiden
kunsten het best tegenover elkaar te begrenzen poezie en muziek zijn
existentieel d.i. als verwezenlijkte kunst — successief en in een tijdsduur werkende esthetische machten en ook de esthetische indruk, lien we
van haar ontvangen, onthult zich aan ons geleidelijk en in een tijdsverloop ;
plastiek werkt ruimtelijk en momenteel. Dat ondergeschikte bestanddeelen
dezer onderscheiden kunsten aan twee of meer onder haar gemeenschappebrengt deze
lijk zijn
rhythme en toon bvb. aan muziek en poezie
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natuurlijk nader tot elkaar : dat hadden de Romantiek en Wagner zeer
goed gevoeld ; maar anderzijds blijft toch de scheiding tusschen beiden
behouden, daar in de poezie rhythme en loon slechfs concommitteerende, in
de muziek essenfieele werking doen. Uit deze en dergelijke afbakeningen
blijkt hoezeer machtspreuken, als het „Ut pictura poesis " van Horatius,
of Verlaine's Aro poetiea: „de la musique avant toute chose", dingen zijn
die meer dan een onsje zout vergen bij de hanteering ; en hetzelfde blijft
voorloopig waar voor de vele stoute begripsverbindingen, waardoor men
met de vaktaal van een kunst gevoelsanaloge verschijnselen uit een andere
kunst indien al niet te kenmerken, dan toch te benoemen zoekt. A fortiori
wordt hiermee een radicaal unionistische opvatting gewraakt, als deze van
B. CROCE (3o), die muziek, plastiek en poezie naar hun aard en wezen
voor ononderscheidbaar houdt en hun afzonderlijke behandeling voor een
vooroordeel der traditie, of ten hoogste voor een practischen eisch der
arbeidsverdeeling.
Het historisch verloop, waarin de letterkundige cultuur zich blijkt te
ontvouwen, maakt de geschiedenis, politieke en cultuurbeschrijvende, tot een
onmisbaar hulpvak van de literatuurwetenschap in heel haren omvang :
zij biedt den achtergrond Van sociaal leven waarop men de individueele
kunstscheppingen ziet verschijnen, tevens als determineerend en als gedetermineerd, als invloed oefenend op, en als beinvloed door haar fijdsomgeving (3i). Het is daarenboven eeuwenlang gebruikelijk geweest dat de
litteraire systematiek aan de politieke geschiedenis het raam ontleende,
waarin zij haar eigen stof zou onderbrengen ; indeelingskaders van de
algemeene geschiedenis dienden ook voor de letterkundige (Gervinus en,
in zijn gevolg, bij ons nog Jonckbloet en Te Winkel]). Naar gelang de
litterairhistorie echter zich steeds ernstiger tot een zelfstandig studievak
heeft ingericht, is haar ambitie geweest een eigen periodiseering, natuurlijk
uit de formeele beschouwing van haar eigen materiaal gegroeid, te ontwerpen (32). De periodologie, waarmede elke historische wetenschap
heeft te worstelen, omdat ze onmisbaar is voor het overzichtelijk maken
van een duizendvoudige materie, heeft trouwens gaandeweg hooger beteekenis gekregen, dan deze van een zuiver uiterlijk ordeningsbeginsel, hoewel
ze reeds ook als zoodanig haar waarde behoudt : zelfs in de oogen van hem,
die elke periodenvorming als een noodhulp, en niet eene zonder erge
bezwaren ziet, kan het geschiedkundig expose nooit buiten een verdeeling
in tijdvakken, generaties, genre-ontwikkelingen, stijlmorphologieen of
welke andere bundeling van gelijksoortige feiten ook : de meest onvolmaakte, de minst adequate behoudt toch nog steeds het voordeel dat ze
onontbeerlijke rustpunten bezorgt aan den geest, die zoa moeilijk zich de
successiviteit der verschijnselen over een Lange tijdspanne in een globaal
beeld voorstellen kan. Zonder periodiseering is elke poging tot historische
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synthese — in den bescheidensten, minst wijsgeerigen zin van het woord -veroordeeId tot verward- en onoverzichtelijkheid. Hoe ruimer het historicbeeld en de daarin verwerkte stof, hoe soepeler de periodologie haar kaders
moet spannen : in de literatuurgeschiedenis heeft ze zich vaak op gelukkige
wijze beholpen met een gecombineerd periodenraam, waarin tijdsindeelingen
hebben afgewisseld met, of zijn doorkruist geworden door, ontwikkelingen
van dichtsoorten of groepsvormingen rondom een leidende, heroische
gestalte en rondom een generatie. De brokkeligheid van dgl. kaders,
waardoor een bestendig stroomend leven juist in de ononderbroken eenheid
van zijn strooming wordt miskend, kan eenig correctief vinden in het
aanbrengen van veelvuldige verwijzingen en aanknoopingspunten die, van
periode tot periode, aan de onderstroomende continuiteit van de verschijnselen zullen herinneren. Boven elke mechanisch-ordenende periodiciteit gaat
elke grondig verklarende, oorzakelijk bindende en synthetisch globaliseerende, op voorwaarde dat ze de feiten geen geweld aandoen en de werkelijk
overgeleverde massa verschijnselen niet armer voorstellen dan ze is. Boven
het gemakkelijke bibliographische annalenstelsel van de XVII e eeuw
stond reeds de chronologisch-biographische ordening van de XVIIIe.
Sinds de XIXe voelt men echter zeer sterk, dat het niet voldoende is met
dingen uit het verleden — hoe gewetensvol en precies ook bezig te zijn,
om voor historicus te gelden : de geschiedschrijving begint dAhr waar de
overgeleverde stukken verleden in logisch en causaal-aaneengesnoerde,
innerlijk saamhoorige groepen worden voorgesteld, waarvan het totaal van
levensgehalte, van zin en waarde voor de ontwikkeling der nationale
gemeenschap of der menschheid niet uitgeput is in de som van de afzonderlijke levensinhouden. Daardoor is men de discordanties tusschen statenhistorische chronologieen en ontwikkelingscurven van geestes- en cultuurgeschiedenis altijd maar dikker gaan onderstrepen : de nieuwste literaopzichtig
tuurgeschiedenis periodiseert
vooral in Duitschland
anti-historisch en achronologisch, in neo-Hegeliaansche richting.
Een wel eens weer misbruikt periodologisch beginsel is dat der generatie:
de litterairhistorische ontwikkeling wordt gezien als een vrij regelmatige
opeenvolging van geslachten d.i. van door geboortejaar en door geestelijk
climaat inniger met elkaar verwante individuen, wier groepeering om
beurten de leiding van het letterkundig leven in een bepaalde periode zou
hebben (33). Er moet nochtans bij de aanwending van dat indeelingscriterium gerekend worden, zoowel met de geringe stabiliteit van elke in
de geschiedenis oprukkende generatie
Rodenbach, Hemkes en Perk
worden, nog pas in het begin hunner werkzaamheid, aan hun generatie
ontnomen
als met de omstandigheid dat de menschelijke geslachten niet,
zooals in de plantenwereld bvb., elkaar absoluut aflossen, maar dat vaak
drie generaties
een afzwaaiende, een volkrachtige en een opkomende
concommitteerend hun historische rol vervullen en honderdvoudig op elkaar
inwerken.
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Hoe dat dan zij, en welke periodologische beginselen ook de voorkeur
mogen verdienen, steeds is de neiging grooter geworden, om in d g deel van
de werkzaamheid van den geschiedkundige, dat bij methodologen der
historische vakken de „Darstellung" wordt genoemd — en waaronder nog
wel lets meer wordt verstaan dan de beschrijvende bundeling van de
afzonderlijk gestaafde historische kenzekerheden het aandeel te verruimen van de scheppende intuitie, nl. die in phantasievoorstellingen van
den systematieker even diep als in zijn kenvermogen wortelende uitbeeldingskracht, waarmee hij het particuliere felt opvat in zijn dieperen zin
voor en samenhang met het geheele historisch verloop, en die met een oude
formule van HUIZINGA kon worden geheeten : bet estbetiscbe bestanddeel van
geschiedkundige voorstellingen (34). Men zal bemerken hoe weinig in onderhavig werk werd gestreefd naar verrassende oorspronkelijkheid in het
periodiseeren.
Tegenover deze veldwinnende tendens, begrijpelijk als reactie op de
overdrijvingen van het positivistisch historisme, en die trouwens, het weze
hier volmondig erkend, eenige wezenlijk zeer hoogstaande constructies
van geschiedkundige speculatie heeft voortgebracht, doet de litterairhistoricus goed in zich het beset te voeden, dat de fundamenteele taak van
de geschiedenis als wetenschap gebonden blijft aan de reaalhistorische
navorsching van de verleden werkelijkheid in het secuur onderzochte,
scherp geauthentificeerde felt, van waaruit slechts in tweede orde tot de
erkenning van het historisch-algemeene is op te klimmen. Het onbetwistbaar
verschil van realiteitsg-raad tusschen het allereerst aanwezige substraat
van alle letterkundig leven werk, dichter, publiek en de verder
daaruit prxter-reeel te abstraheeren veralgemeeningen die men idee, geest,
zin, structuur, wezensinzicht van een periode enz. heeft genoemd, mag bij
al het modern synthetisch pogen niet verloren gaan. Dit schept voor den
litterair-historicus de noodzakelijkheid om zijn specifiek voorwerp van
onderzoek te leeren behandelen volgens al de regelen van de bistoriscbe
methode (35). Deze stelt hem voor zijn studiethema als voor een complex
van bronnen, die trouwens van versclullenden aard zijn : primaire en secundaire bronnen, kan men zeggen. De primaire bronnen, dat zijn de eigenlijke,
mondeling en schriftelijk overgeleverde woordkunstwerken, waarvan hij
om hun intrinsieke, blijvend-artistieke beteekenis de geschiedenis onderzoekt. De secundaire, dat zijn allerhande documenten oorkonden, notarieele protocollen, memoires, gesprekken, brieven, dagboeken, biographieen,
gelegenheidsgedichten, tijdschriften, catalogi, enz. — die hem slechts als
getuigen van het leven der primaire reeks belang inboezemen, welke laatste
hij ziet als lets meer dan een willekeurige massa geschriften, maar als den
organischen groei van een historischen ontwikkelingsgang.
Primaire en secundaire documenten onderwerpt de geschiedkundige methodiek aan een aantal proeven, die hun bruikbaarheid voor een kenzeker
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historisch weten moeten befuigen. Overal blijkt hierbij de verwantschap
van deze aanvankelijksfe historieele werkzaamheden met die van de
philologie, waaruit de literatuurgeschiedenis zich gaandeweg als een zelfstandige vakstudie heeft losgemaakt (36). Men heeft zelfs kunnen spreken
van „de eenheid der philologiech-historische methode" (37), zoo moeilijk is het
vaak, vooral met betrekking tot de oudere taalmonumenten, klaar te zien
in de wederzijdsche verhouding van hulp- tot hoofddisciplien tusschen
philologie en geschiedenis. Deze elementaire, maar daarom geenszins van
belang ontbloote bezigheid met de bronnen bestaat allereerst : in het
opsporen, inzamelen en ordenen ervan (heuristiek) ; daarna in het vormen
van een oordeel over haar waarde als bewijsgronden voor onze kenzekerheden : bvb. over de integriteit van haar overlevering en de zuiverheid van
haar vorm (lagere critiek, teketcritiek) ; over de echtheid van haar toekenning
aan een bepaald schrijver en van de omstandigheden van tijd en plaats
waarin ze heeten te zijn ontstaan (hoogere critiek, authenticiteitocritiek, attributiecritiek) ; over de geloofwaardigheid van den inhoud der bronnen,
beoordeeld hetzij uit deze zelf, hetzij op grond van gezaghebbende, want
reeds wetenschappelijk gestaafde getuigenissen (innerlijke critiek). Het kan
zijn nut hebben, in een tijd dat deze manier om met het woordkunstwerk
bezig te zijn zooveel argwaan wekt, in een korte kenschetsing te getuigen
voor den wetenschappelijken ernst, waarmee deze onderscheiden sectoren
van de philologie worden beoefend.
De heuridtiek, vooral sedert de Renaissance stelselmatig gehanteerd en
voor de moderne taalgebieden pas goed in de XIX e eeuw, lokt den litterairhistoricus, naar gelang van de richting zijner speciale studievoorkeur,
naar archiefkarnere en handschriften-depate, naar bibliotheken of naar =idea.
Het Nederlandsch en het Belgisch archiefwezen verwezenlijkten nog niet,
als in Duifschland bvb., de stichting van gespecialiseerde literatuurarchieven,
cenfrale verzamelplaatsen voor, of althans catalogiseering van alle handschriften die voor den litterairhistoricus belang hebben : handschriften van
viibr de boekdrukkunet, die in de middeleeuwen naast de mondelinge
voordracht — de normale vorm van openbaarmaking zijn geweest voor het
woordkunstwerk ; en handschriften van na i5oo, nethandschriften, kladhandschriften of zelfs eerste concepten en voorloopige notities, waarin de
letterkundige wetenschap een kans ziet den dichter als het ware nog bij
't werk te verrassen, en waarvan de gegevens den meest solieden grondslag
bieden voor een genetische studie, d.i. een relaas over ontstaan en groei
(=--- wordingsgeschiedenis) van het individueele dichtwerk. Het gebruik
van staats-, stads-, kerk-, en prive-archieven is den litterairhistoricus
dikwijls onmisbaar, vooral met het oog op den uitbouw der dichterbiographie : wat bvb. Vondelspecialisten als Van Lennep, Alberdingk Thijm,
Unger en Sterck voor de betere kennis van onzen grootsten classieker aan
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het geheim van allerhande archiefstukken wisten te ontrukken, weet ieder
vakman. In een archief verricht men weinig zonder voortreffelijke kennis
van de ontwikkeling van het schrift in onze gewesten : handschriftkunde of
paleographie d.i. niet enkel de zuiver-mechanische kundigheid van het
ontcijferen der oude schriftteekens, maar ook de op velerlei inducties
steunende kennis die ons toelaat een handschrift naar tijd en plaats te
localiseeren op grond van een zorgvuldige ontleding der schrijfstoffen,
schrijfbenoodigdheden, vormen der schriftteekens, linieering en rubriceering,
gebruikelijke verkortingen, codexconstitutie, bindtechniek, nummering der
quaternen door middel van cuatoden of /011°d/fere, ja zelfs op grond van de
stelselmatig bestudeerde schrijffouten van scriptures en copiisten en haar
psychologische verklaring (3 9). Aandacht voor allerlei aanteekeningen
voor of achter de handschriften is geboden om haar eventueele waarde
voor de overleveringegeschiedenis der bronnen, die ook vertrouwdheid vooral
met de bibliotheekgeschiedenie veronderstelt, een onderdeel van de bibliotheekwetenochap (40). De bibliotheken, waar de litterairhistoricus zich thuis
moet leeren voelen, zijn die welke, naast een rijken schat aan handschriften,
incunabelen of wiegedrukken (d.i. producten der boekdrukkunst voor
januari i5oi) en postincunabelen (die nl. van i5oi tot ca. 154o), ook de
moderne literatuur van en over zijn vak zoo volledig mogelijk bezitten ;
hier immers wordt hem de bibliographic van de letterkunde geboden (41)
in velerlei gedaante en vorm, eenblacldrukken, vlugschriften, pamfietten,
tractaten, jaarboekjes en almanakken, tijdschriften, boekdeelen en seriewerken of reeksen. Velerlei problemen en probleempjes van litterairhistorischen aard maken het gewenscht, dat de beoefenaar van dit vak ook
eenigszins vertrouwd zij met de techniek van de boekdrukkunst en vooral met
de geochiedenio van den boekhandel (42) : de invloed van bepaalde, bijzonder
begaafde, karaktervolle en initiatiefrijke drukkers-uitgevers kan op de
ontwikkeling van het geestelijk leven bij een yolk groot zijn geweest; een

Aldo Manuzio te Venetic, een Etienne te Parijs, een Elsevier te Leiden
en Amsterdam, ja nog een Plantijn te Antwerpen hebben den gang van de
geleerde cultuur in Europa mede bepaald ; een andere, niet te verwaarloozen
sector van de boekhandelsgeschiedenis is deze, waarin het lot van door het
vuur der brandstapels of door de gestrengheid der censuur getroffen werken
wordt verhaald, en die, hetzij door sluikhandel of door crypto-typographie
(met gefingeerde drukplaats of anoniem) werden verspreid (43).
Het letterkundig Inueeumwezen is in de Nederlanden nog slechts in wording :
het zoekt er zijn wetenschappelijke inrichtingsvormen en is nog te zeer
bezwaard met allerlei curiosa of spectaculaire herinneringen aan de
schrijN ers. De stoutste poging is, op dit gebied, het letterkundig museum
van de stad Antwerpen, dat de gegevens voor de geheele Zuid-Nederlandsche
letterkunde zoekt te centraliseeren (44); te vermelden zijn verder een
Vondel-, een Multatuli- en een Van Eedenmuseum te Amsterdam, een
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Huygensmuseum op Huize Hofvvijck bij Den Haag, een Bilderdijkmuseum
in Den Haag, een Gezellemuseum te Brugge. Kern tot vorming van zoo een
speciaal studiecentrum zijn vaak geweest de jubileumvieringen van onze
schrijvers : exposities, naar aanleiding hiervan ingericht, brengen dan
allerlei minder bekend materiaal samen, waardoor de catalogi van deze
tijdelijke tentoonstellingen tot een blijvend bezit worden voor den beoefenaar
van ons vak (45). Ook tot soortgelijke inrichtingen voor tooneelgeachiedenie
en tooneelwetenochap moet zijn belangstelling zich uitstrekken : want het mag
nog zoo waar zijn, dat voor de letterkunde de opvoering van een tooneelwerk
als niet-essentieel is te beschouwen, de wisselwerking tusschen tooneelspeelkunst en dramaturgie is vaak zeer innig geweest, en op de prestaties
van groote tooneelspelers heeft de letterkundige smaak van producent
en van publiek soms zeer fijn gereageerd (46). De Iconographic, die in de
letterkundige musea haar schatten moet vinden of groepeeren, schenkt,
wanneer ze niet vervalt in smakelooze verzamelwoede, aan de litteraire
geschiedenis een documentatie, die haar biographische en cultuurhistorische
paragraphen niet onwezenlijk aanvult (4 7). Zooals het — voor het historiach,
diepaanvoelend lezen aanbeveling verdient de litteraire werken ter
hand te nemen in de uitgaven zelf van den tijd waarin ze verschenen of in
goedgeslaagde facsimile's, offsets enz., zoo brengt ook een handig gekozen
portret of illustratie den mensch van heden inniger in contact met de ziel
van bet historisch tijdvak dat hij zoekt te doorgronden.
Op de beurietiek, die het materiaal verzamelt en ordent, volgt de critiek,
allerlei critiek, die het werk zal zijn van de philologie in beperkten zin (48),
en voor doel moet hebben eventueel de adequatie te herstellen tusschen den
overgeleverden tekst en de eerste of laatste bedoeling van den schepper.
De vraag of, bij de keuze van een tekst, onze voorkeur naar de „Fassung
erster Hand", dan wel naar de „Fassung letzter Hand" dient te gaan, is
niet met een ja en neen op te lossen : met Kalff gelooven wij dat het vraagstuk verschillend is, naarmate het een werk geldt waarin als bvb. in
epiek of dramatiek — de congruentie tusschen het scheppingsmoment en de
schepping, dank zij een objectievere houding tegenover zijn verbeeldingen,
door den kunstenaar als kleiner wordt gevoeld, of een genre, de lyriek bvb.,
waarin deze oorspronkelijke eenheid essentieel schijnt. „Men mag bij het
kiezen van een standpunt in dezen evenmin voorbij zien, dat een dichter die
veranderingen brengt in vroeger werk, zelf steeds in wording is gebleven :
dat hij in de meeste gevallen niet meer dezelfde is, die indertijd dit vers of
dat gedicht heeft gemaakt ; dat vaak als het ware een andere hand in zijn
werk kwam te grijpen ; dat de oorspronkelijke eenheid tusschen den maker
en zijn werk door die wijzigingen en veranderingen in meerdere of mindere
mate te loor moest gaan" (49).
De proef op de echtheid van overlevering, die men de philologieche critiek
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noemt, begint al dadelijk bij den overgeleverden tekst : de gevallen waarin
het autogram van den dichter nog ter onzer beschikking is, zijn, voor heele
perioden van onze letterkunde, uitzonderlijke zeldzaamheid. Veelal treden
tusschen het archetypon, de oudste gemeenschappelijke bron der tot ons
gekomen handschriften, en het oerschrift of autogram eenerzijds, en den tekst
die ons bereikt anderzijds, allerlei bemiddelaars op — copilsten, glossatoren,
herwerkers, drukkers, proeflezers, schrijvers onder dictaat, — die wetens of
onwillens, door verkeerd hooren, verschrijving, misdruk, woordverwarring,
wanbegrip, verlangen om den tekst te verduidelijken, te verzedelijken, te
normaliseeren of hoe ook, van de oorspronkelijke tekstzuiverheid afwijken
en corrupteelen of tekstbederf, dittograpbieen of tekstherhaling, weglating van
plaatsen of hiaten, inlassching van plaatsen of interpolatied in den tekst
brengen. De vergelijking van al het beschikbaar overleveringsmateriaal,
om bij ieder betwist geval de oorspronkelijke lectio of lezing het dichtst te
benaderen, heet de collatie; de zifting ervan geeft een reeks onderlinge
afwijkingen of varianten, die, in hun geheel beschouwd, aan de onderscheiden teksten een betrekkelijk geringer of grooter gezag schenken ; de
eindconclusie, gesteund op het zorgvuldig afgewogen respectievelijk gezag
van elken tekst, de receneio, wordt samengevat in een atemma of genealogischen stamboom der teksten, die geleidelijk terugloopt op het meestal een
x gebleven archetypon en vooral steunt op de gemeenschappelijke innovaties
c.q. fouten, die zekere teksten in engere verwantschap tot elkaar brengen,
want afhankelijk laten blijken van eenzelfden vOOrtekst (Vorlage). Telkens
nu wanneer, in den als beaten gekozen tekst, de uitgever, op grond van taalkundige, technische, metrische of inhoudsoverwegingen, een beter geachte
lezing uit andere, zelfs minder goed geachte teksten overneemt, met het
doel de congruentie tusschen archetypon en tekstoverlevering zoo volkomen
mogelijk te maken, dan spreke men van eclectic en emendatie; heeft daarentegen de voorgestelde „verbetering" geen steun van eenige positieve
teksttraditie, berust zij uitsluitend op de min of meer scherpe divinatiekracht van den philoloog, dan spreke men van conjecturaalcritiek. Het
volledig bericht van rekenschap over deze tekstbehandeling noemt men het
tekstcritisch apparaat. Het verschil tusschen selectie-emendatie en conjectuur is er trouwens een van graad : beide immers trachten met een grooter
of geringer aantal waarschijnlijkheidshypothesen zekerheid te scheppen
omtrent den oorspronkelijken vorm van een verloren of verduisterde lezing.
Een tijd lang heeft men gemeend dat de methode der tekstcritiek — door de
moderne philologieen vrijwel geheel aan het eeuwenlange bedrijf der
classieke philologie ontleend alleen van toepassing was op onze litteraire
overlevering in handschrift. Sedert M. DE VRIES (182o-189 2), den Grimm
van de Nederlandsche philologie, met zijn grondige classiek-philologische
scholing, heeft zich ook een, uit den aard der zaak anders bewerktuigde,
methode van tekstcritiek voor schrijvers uit den modernen tijd ontwikkeld.
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Het is sindsdien vele malen gebleken, dat ook de voortbrengselen der
boekdrukkunst voor verbetering vatbaar zijn op grond van inmiddels
herontdekte handschriften (5o).
Den strijd tusschen twee manieren
een hyperconservatieve en een hypercritieche om bij de tekstcritiek te werk te gaan, kunnen we hier slechts
met een woord vermelden ; eenerzijds om te getuigen dat, van de twee,
de hyperconservatieve uitgaafwijze, die men de diplomatische noemt, de
voorkeur verdient, want zij grijpt niet willekeurig in de tekstconstitutie in
en bewijst althans dezen dienst, dat zij de handschriftoverlevering ongewijzigd en trouw den litterairhistoricus ter beschikking stelt, ook al laat
zij hem voor al de moeilijkheden staan, die het handschrift zelf, of een
goedgeslaagde photocopie hem zou opleveren ; anderzijds is ruiterlijk te
erkennen, dat een eerlijke middenweg tusschen beide ons mogelijk schijnt
de practijk nl. van een behoedzaam voortschrijdende, normatieve of
objectieve critiek, die, in een bepaald als het beste gekozen handschrift,
op grond van een diepgaand onderzoek naar het spraakgebruik, den woordenschat, de metriek, den stijl van den bestudeerden dichter en onder
gebruikmaking van de onrechtstreeksche tekstoverlevering, d.i. de gekende
bronnen van het werk, citaten er uit in andere werken, vertalingen, navolgingen of parodieen er van enz., voor elke twijfelachtige of cruciale plaats
den waarschijnlijkst oorspronkelijken vorm zoekt te reconstrueeren ; behoudens, bij elke emendatie, trouw verslag van den eigenlijken toestand van
het tot grondslag gekozen handschrift en voldoende verklaring van het hoe
en het waarom der tekstafwijking. Wie de drie manieren van tekstcritiek
scherp naast elkaar wil zien, vergelijke als typen van respectievelijk
diplomatische, hypercritieche en normatieve tekstbehandeling de Reinaertuitgaven van Buitenrust-Hettema, Van Helten en J. W. Muller (5i). Men
heeft tekstuitgaven van het derde slag ironisch vergeleken met „gerestaureerde beeldhouw- of schilderwerken" : maar de tekstcritische arbeid van
mannen als M. de Vries, E. Verwijs, J. Verdam, J. Franck, J. W. Muller,
L. Willems, om buiten onze philologie niet te gaan, behelst overvloedige
staaltjes van conjectura palmarie, waarbij later ontdekte handschriften de
schrandere vermoedens hebben bevestigd, door behoedzame philologen
aan corrupte lezingen uit onze oudere schrijvers besteed. Het veel gehoorde
verwijt dunkt ons veeleer te gelden voor de hypercritische tekstbehandeling
menige wilde conjectuur uit den tijd, toen men minder Middelnederlandsch
kende dan than, is achteraf nutteloos gebleken, soms potsierlijk.
De diplomatische uitgaafwijze, dat ander uiterste, treft niet zonder reden
de blaam, dat zij een bijgeloovigen eerbied betuigt ook voor de meest stellige
vergalloppeeringen van doove dictaatschrijvers, onwetende klerken of
duttende copilsten. Aan de normatieve critiek meenen wij de verdienste
te mogen toekennen, dat zij voor stellig corrupt overgeleverde teksten doet
wat des philologen is, haar critische verplichtingen nakomt door corrupteelen
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te achterhalen en te verbeteren en tevens den noodigen eerbied aan den dag
legt voor de positieve tekstoverlevering. Voor gewichtige literatuurwerken
kan het trouwens aanbeveling verdienen —, zooals reeds door STAEHLIN (52)
en later door J. W.MuLLER (53) werd gesuggereerd — met een diplomatische
uitgave, liefst een paralleluitgape (54), te beginnen, en pas nadien aan
tekstcritiek te doen : maar uit den aard der zaak verdienen slechts headwerken deze kostbare ecdotiek of uitgavetechniek. Bedier heeft, kort voor
den oorlog, een pleidooi gewaagd om terug te keeren tot de eclectische,
subjectief-esthetische tekstcritiek, die bij de Leidsche school gebruikelijk
was : een fijn maar regelloos virtuosenspel, waar het in hoofdzaak aankomt
op vlugheid van associatie en steeds aanwezigen woordenrijkdom (55).
De hoogere critiek onderzoekt authenticiteitsproblemen en allerhande vragen
over herkomst en omstandigheden van ontstaan, over de oorspronkelijkheid
van het werk en de eventueel er in gebruikte bronnen : hoort het besproken
document degelijk en in geheel zijn omvang op rekening van den schrijver
aan wien de traditie het toekent ? wie is de dichter van een anoniem of
pseudoniem overgeleverd werk ? wat is bij collaboratie of ook bij successief
dubbel auteurschap, het aandeel van elk in het voltooide product ? is de
traditioneele dateering verdedigbaar of niet en op welke gronden ? zijn er
inwendige criteria, geschiedkundige allusies, politieke strekkingen in het
werk aanwezig voor een terminus poet quern, d.i. een tijdstip veer hetwelk
het niet kon, en voor een terminus ante quern d.i. een tijdstip veer hetwelk het
nzoeet geschreven zijn ? of zijn uitwendige criteria beschikbaar — gedateerde of
dateerbare citaten uit, of zinspelingen op het werk in andere bronnen, of uit
andere stellig gedagteekende werken — in den dubieus gedateerden tekst ?
welke argumenten biedt, na zorgvuldige stijlontleding, de verhouding tusschen
traditioneelen tijdsstijl en persoonlijken dichterstijl veer of tegen bepaalde
attributies ? is het werk niet door ontdekking van naamspelingen, anagrammen of dichterleuzen te authentificeeren ? enz. De criteriologische verdedigbaarheid van al deze en soortgelijke onderzoekingen, die hun wetenschappelijk karakter steunt, ligt in den streng logischen gang waarmee ze
verricht worden : er moet steeds verder geredeneerd worden van het
zekerste en het best gestaafde naar het minder onbetwijfelbare feit ; bvb.
bij een attributie concludeert men van de stellig toegekende, zeker gedateerde werken, per viam analogize, tot minder vast gesitueerde ; in de
paleographie schenken formeel gedateerde en authentiek bevonden stukken
den vasten grondslag voor gerechtigde hypothesen omtrent niet-gedateerde ;
in de bibliographie zijn stukken zonder datum of drukkersmerk, althans
approximatief, en naar gelang van de steeds voortschrijdende verfijning
der methodes, door studie van lettertype, papier, bindtechniek enz. (56)
steeds veiliger dateer- en localiseerbaar geworden. Vragen naar de respectievelijke dienstverhouding van philologie tot historiewetenschap, bedoeld
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als een waardetaxeering van deze onderscheiden studievakken, of ook de
scheiding tusschen zgd. hoogere en lagere critiek, als zoodanig aangevoeld,
hebben dan ook nog nauwelijks zin. Dat heel dit philologisch-historisch
bedrijf, met zijn vaak haarkloovende „acribie" en zijn pijnlijke „Andacht
zum Geringsten" niet steeds aan de verdenking ontsnapt een pedant en
opdringerig geknutsel van smakelooze geleerden te zijn aan een studieobject dat allereerst met de inlevende sympathie van ons heele gemoed
dient benaderd, komt vooral op rekening van een caricaturaal aangewende
philologie, die haar methodische precisiewerktuigen gelijkelijk misbruikt
voor het onbelangrijke en voor het meesterwerk. Maar door misbruik van
methode wordt een methode op zichzelf nog niet waardeloos. De philologisch-historische werkwijze, gezond opgevat en verstandig gehanteerd,
is integendeel een huldedienst aan de woordkunst, een moeizame herovering van den oorspronkelijken, in verloop van jaren misschien ontluisterden en bedorven tekst, een gewetensvolle poging om den scheppenden
kunstenaar in zijn zuiversten vormwil te herkennen en te begrijpen. De
analytische werkwijze der philologische vakken staat het synthetisch
begrip niet enkel niet in den weg, maar bereidt het voor en bevordert het.
En haar wetenschappelijk karakter ontleent ze aan haar vermogen om al
de graden van evidentie te bereiken die op den weg van de geesteswetenschappen liggen en die uiteraard verschillend zijn van die der natuurwetenschappen. Het gebruik van werkhypothesen dient bij de eerste niet meer
te pleiten tegen haar wetenschappelijk karakter dan bij de laatste, waar
ze Loch ook aangewend worden. Trouwens zijn, op het gebied der hoogere
critiek, identificaties van zoo verrassende schranderheid achteraf door
ontdekking van nieuwe documenten bevestigd, dat ook hier de gewettigdheid der methode zich het best laat bewijzen door de onaantastbaarheid
der resultaten.
Hetzelfde geldt van de Hermeneutiek of uitlegkunde : de laatste analytische
bedrijvigheid van den philoloog aan het woordkunstwerk (58). De scheiding
tusschen critiek en hermeneutiek is alweer zuiver speculatief : hoe dikwijls
wordt de biographische interpretatie van een gedicht, d.i. zijn organische
samenhang met een omstandigheid uit het leven van den dichter, niet
geinfirmeerd of bevestigd door een eenvoudige dateering ? Hoeveel tekstselecties en emendaties zijn niet reeds op zichzelf verklaringen van een
twijfelachtigen tekst ? Critiek en verklaring vinden hun vereenigingspunt
in de dichterlijke persoonlijkheid : de weg van den philoloog loopt aanhoudend over en weer van het werk naar zijn schepper en vice versa. Het is
daarom een vergissing te gelooven, dat philologische interpreteerkunst
alleen gerechtvaardigd is bij de oudere gedeelten van onze literatuur. Zeer
zeker is dat de allereerste ambitie der interpreteerende literatuurstudie :
de reeds historisch geworden, en daarom naar zin en vorm min of meer
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verbleekte woordkunstwerken opnieuw voor den eigen tijd zoo volledig
mogelijk toegankelijk te maken ; maar telkens ervaart men weer hoezeer
ook werken van pas gisteren of eergisteren — de Camera Obscura, Van
Looy's Jaapje, Van Eeden's Lied van Schijn en Wezen — de toelichting
eener eerbiedige hermeneuse ook voor den ontwikkelden lezer niet meer
ontberen kunnen. Voor de hoogtepunten der literatuur Homeros,
Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe — stijgt zelfs het aantal mogelijke
interpretaties met den rijkdom aan symbolische waarden, die functie van
hun grootheid is. En verre van de genietende, gedesinteresseerde beschouwing van het werk in den weg te staan, zooals vaak wordt beweerd, schept
de steeds zich vernieuwende hermeneutische behandeling met haar intensiteit van overgave aan het beschouwde voorwerp, haar scherp en tevens
liefdevol doordringen tot de verborgenste schakeeringen van de beteekenis,
haar restloos oplossen van alle zinspelingen, taalmoeilijkheden, metaphorismen en aan tijd of plaats gebonden realia, den grondslag voor een onbevangen
lectuur, die als een herscheppen van het kunstwerk wordt en het genot van
het naleve lezen ver overtreft (59). Maar hier juist past de erkenning, dat
scheppende kunstenaars zelf vaak schitterende hermeneuten zijn gebleken :
en kwam het voorbeeld niet van zoo hoog, dat Goethe zijn „WestOstlichen
Divan" van eigen commentaar voorzag, als zelfverweer tegen „die Unbilden, die ich von meinen friiheren Zeitgenossen zu erdulden hatte" ? (6o).

III
De meest blijvende vorm van critiek aan het woordkunstwerk, en waardoor
het allereerst in zijn uniciteit en zijn specificiteit als esthetisch voorwerp
wordt gevat, is de letterkundige kenscheteing. Haar hulpwetenschap is de
poetiek of litteraire esthetiek, met in haar gevolg de drie meer beschrijvende
letterkundige vakken : de stilidiek, de metriek en de rhetoriek.
Kalif was gewoon zijn litterairesthetisch college te Leiden te beginnen met
een klacht over de armoede van de Nederlandsche vakwetenschap aan een
eigen letterkundige theorie, gevolg van Nederlandsche huiverigheid voor
elke ietwat abstracte wijze van denken of ontleden : zelf gebruikte hij met
zijn studenten een of ander Duitsch handboek, dat hij dan commenteerde.
De toestand is in dezen nauwelijks veranderd. De letterkundige esthetiek
heeft nog in hoofdzaak met Duitsch, Engelsch of Fransch materiaal te
werken (6o). Dit is in zoover vernederend voor de Nederlandsche gemeenschap, dat in de XVII e eeuw, van Leiden of Amsterdam uit, Heinsius en de
Vossiussen zich recht op medezeggenschap hadden veroverd in discussies
over de meest algemeene vraagstukken, het letterkundig leven rakende.
De poetiek heeft zich historisch in meer dan een richting ontwikkeld : ze
is achtereenvolgens een regels-voorschrijvende leerschool voor dichters
geweest, die haar normen opbouwde uit de studie van modellen; een
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deductieve didactiek van het litteraire, die nit algemeene, wijsgeerig-esthetische beginselen, bepaalde opvattingen over de poetische schepping en de
poetische nagenieting verkondigde ; een inductief, op voorgang van natuurwetenschappelijke methodes, de „wetten" van het poetische opsporende
literatuurphilosophie ; een meer bescheiden, zuiver beschrijvende en verklarende phenomenologische studie van het „zijn" van een woordkunstwerk.
Men heeft in deze laatste beteekenis de poetica wel eens gesteld tegenover
de historische beschouwingswijze : de tweede zou het werk genetisch te
behandelen hebben, d.i. in de geleidelijkheid van zijn worden; de eerste
synthetisch, als een los van schrijver en ontstaansvoorwaarden autonoom,
in monadische afzondering te bestudeeren wezen. De tegenstelling dunkt
ons niet geheel op te gaan : ook de poetiek heeft het werk genetisch te
beschouwen, zij het meer psychologisch dan historisch-genetisch, in zoover
het o.m. 66k haar rol is de geheimen te ontraadselen zoowel van het
poetisch scheppen, als van het poetisch herscheppen, dat eigenlijk de
nagenieting is. De poetiek wordt immers voor een zeer samengesteld
proces geplaatst, waar ze een woordkunstwerk in zijn constitutieve bestanddeelen te ontleden krijgt. Petersen heeft er (6i), overeenkomstig een
schematisme, dat vooral de Amerikaansche werken graag aanwenden
(62), een voorstelling van gebracht, die wij bier, lichtelijk anders aangeboden,
teruggeven als een wellicht handig aanschouwingsmiddel, om de polariteit
te illustreeren waarbij, in het woordkunstwerk, van de dichterlijke persoonlijkheid nit, op den dubbelen grondslag van een nog ongevormde, buiten
het geindividualiseerde kunstwerk reeds v66rbestaande materie en een
eveneens buiten de poetische schepping reeds vooraf gegeven vormentaal,
een als persoonlijk ervaren, door den kunstenaar beleefde dtof, en een
geindividualiseerde, unieke en geheel op die stofbelevenis berekende worm
hun eenheid verwezenlijken in de idee.
De samengesteldheid van het woordkunstwerk is hieruit vrij duidelijk af
te lezen, ook al is de vakstudie er nog niet in geslaagd elken term van het
schema met een uniformen begripsinhoud te begiftigen (63).
Van de basis naar den top toe, laat deze pyramide, in de zuil links, al de
bestanddeelen, die den inhoud van een werk uitmaken, naar de idee opstreven ;
in de zuil rechts al de elementen die tot de uiterlijke en innerlijke gesfaltewording bijdragen ; terwijl de middenzuil de werkingen van emotieven,
affectieven en intellectueelen aard verbeeldt, die in de ziel van den dichter
de innige vereeniging van inhouds- en vormcomponenten verwezenlijken.
Om met de inhoudsbestanddeelen te beginnen, spreken wij af dat wij voor
den ruimen, nog ongevormden voorraad aan levensrijkdom, waaruit de
dichter put, den naam nuiterie (Roetteken spreekt van Rohetoff) voorbehouden ; onder het begrip otof daarentegen het bepaalde stuk levenservaring,
dat de dichter zich, weliswaar nog in een onvolgroeid, niet volkomen
uitgebouwd concept, vooraf als inhoud voor zijn werk denkt. De eigenlijke
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inhoud van het eenmaal voltooide werk blijkt dan, van deze twee stofkiemen uit, geleidelijk to zijn ontstaan uit het samengroeien van een situatie,
karakters, motieven en problemen tot een fabel of affabulatie, die aan een
idee een gestalte moet schenken.
Onder eituatie heat men de enkelvoudige, d.i. binair, of samengestelde,
d.i. in veelvoudige bundeling gespannen levensverhouding to verstaan,
MEE.

MATERIE

VORMENTAAL

waaronder de dichter leeft en die hij veruitwendigt bij het scheppen, of
v6Or de welke hij objectief en haar diep meelevend gesteld wordt. Voorbeelden van subjectieve situaties zijn : de dichter en een landschap, de dichter
en het ander ik, de dichter en het visioen, de dichter en het symbool, de
dichter en de Wereld, de dichter en de gemeenschap, de dichter en het
Absolute, waarmee zoo wat de meest voorkomende lyrische situaties
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opgesomd zijn; objectieve situatiee zijn bvb. algemeenmenschelijke verhoudingen als het generatieconflict in Streuvels' „Vlaschaard" of in het Hildebrandslied ; de driehoeksverhouding tusschen de sexen, als in „Het daghet
in den Oosten" of in den franschen roman ; de comische situatie van
„een out man sprac een jonc meysken an" of die van de vrouw, geplaatst
tusschen een doode en een levende liefde enz. Naast de hoofd- of oersituatie,
die als de hoeksteen van den heelen bouw op te vatten is, en waarvan
visionnair aangelegde dichters hebben getuigd dat ze haar, heel in den
aanvang van het scheppingsproces, reeds volledig innerlijk hebben geschouwd
(vgl. ons begrip do' hierboven), onderscheidt men nog ondergeschikte
situaties, in de dramatiek meer bepaaldelijk dituatiebeelden d.z. zoodanig
wisselende groepeeringen van de personages op het tooneel, telkens bij de
hoofdmomenten van de handeling, dat de toeschouwer er de zich afwikkelende hoofdsituatie, in haar voortschrijden naar de ontknooping, allertreffendst uit waarneemt. In de epiek zou men daarbij van thema spreken.
De laatste beteekenis wordt dikwijls ook met den term motief omschreven,
een der minst duidelijke vakbegrippen in de moderne poetiek, en dien zij
trouwens met andere kunsten, de muziek, de plastiek, de choregraphie,
gemeenschappelijk gebruikt. R. PETSCH heeft de ontleding van dit begrip
blijkbaar het grondigst doorgevoerd (64) ; waarbij hem, uit den aard zelf
van zijn studierichting, meer de epische dan de dramatische techniek vOOr
den geest moet hebben gestaan, en meer bepaaldelijk die sector van de
folklore, die zich met de vergelijkende studie van de sprookjes en de yolksliederen bezig houdt (65). Hij gaat daarbij uit van het begrip der epische
handeling; een naam die terecht zijn voorkeur heeft boven het woord fabel,
door Petersen hiervoor aangewend, en dat wij liever door affabulatie
hebben vervangen, teneinde begripsverwarring met het bekende kleine
episch-didactische dichtgenre te vermijden : handeling in den zin van affabulatie is de vertelbare samenhang van den in het werk uitgebeelden omvang
levensgebeuren, de in den tijdsloop scherp en duidelijk afgebakende, in een
beknopte navertelling verdichtbare portie stof, die de kunstenaar als een
gesloten verbeeldingseenheid heeft gevoeld en innerlijk geschouwd, en die
de oudere poetiek ook wel het argument= noemde. De hierin nu afzonderbare, kleinere onderdeelen, de Loch ook als epische eenheden op te vatten
schakels van de epische ketting, die de handeling is, noemt hij motieven. Ze
zijn niet alle van eenderen aard noch van gelijke beteekenis, gezien hun
verschillende verhouding tot en waarde vOOr het dynamisme van den
epischen stroom. Daaruit volgt al, dat zij niet alle louter stofelementen
zijn, geen doode steenen in de epische constructie : zij kunnen stuwende
kracht ontwikkelen, zij werken dynamisch ; en Leven voegen zij, door hun
respectievelijk verschillende verhouding tot de hoofdsituatie, bij de tweedimensionale omlijning van het verhaal, het onmisbare diepterelief van
licht en schaduw. Zooals het leven zelf, is de epische handeling een aaneenXLI

geschakeld stel onderling min of meer evenwichtig georganieeerde motievengroepen, die Petsch „Formeln" noemt. Naar hun structureele functie
onderscheidt hij bandelingemotieven, die den epischen stroom in beweging
brengen en den samenhang tusschen stof en idee dienen, van constructiemotieven, die in hoofdzaak enkel daar zijn om de handelingsmotieven onder-

ling te verbinden. Motieven, diep met fatum geladen of met sterk symbolische
werking en die daarom op enkele gewichtige knooppunten van de handeling
weer opduiken — Van Schendel hanteert deze techniek meesterlijk
noemt men, met een aan de musicologie ontleenden term, leidmotieven.
Nevennzotieven of begeleidende motieven heet Petsch dezulke die, zonder
eigenlijk de handeling vooruit te brengen, haar meer dichtheid, een hoogeren
graad van condenseering of intensiteit schenken. Een raammotief is voor
hem, wat anderen buitenfabel hebben genoemd : het vertelmotief, dat de
eigenlijke handeling omraamt, de geschiedenis van het voortvluchtig kalfje
bvb. in de Ecbasis Captivi; Apuleus, de Duizend en een Nacht, de laatGrieksche roman, Chaucer, Boccaccio hebben het fijne evenwichtsspel
van kernmotief en raammotief meesterlijk gehanteerd ; in de innigheid en
organische stevigheid van beider verbinding betuigt zich het grooter of
geringer vakmanschap van den verteller. Tot de constructiemotieven
rekent Petsch in hoofdzaak : de vertragende motieven (in de dramaturgie
veeleer retardeerende momenten geheeten) die, den epischen stroom ophoudend,
de spanning verhoogen ; — de retrodpectieve of teruggrijpende motieven, die de
verbinding tot stand brengen met de vOOrfabel, of het levensgebeuren dat
aan de epische handeling is voorafgegaan ; op het tooneel doen zich die
voor in de gedaante van het oynthetidcbe expoeitie-bericbt vciOraan, of van een
analytidche expoditie, die het geheele drama als begeleidt in de gedaante van
korte teruggrijpende motieven (66). De anticipeerende motieven daarentegen,
door Vondel, Hebbel e.a. zoo graag in hun bijbeldramatiek gebruikt,
verlengen als het ware de epische of dramatische handeling op prophetische
wijze, en voorspellen min of meer uitdrukkelijk, wat na den eigenlijken
handelingstijd nog staat te gebeuren. Met Goethe onderscheidt Petsch dan
nog in de constructiemotieven eenerzijds progreddieve, d.i. de handeling
bevorderende motieven, dezulke nl. die rijk genoeg zijn aan propulsiekracht, om de actie dichter bij haar slot, de catastrophe, te voeren ; zij
brengen de verrassende, de vernieuwende momenten in de handeling,
worden dan ook door handige, maar goedkoope vertelkunst (Van Lennep I)
overmatig gebruikt; — en anderzijds regreddieve motieven, die noch met de
vertragende momenten, noch met de teruggrijpende motieven van daareven
te verwarren zijn, want zij houden den stroom der handeling noch tegen
noch op, en verbreken ook het eigenlijke handelingsraam niet, maar door
herhaalde evocatie van reeds voorbije momenten, die nu, met gedetailleerder,
vollediger ontleding, van andere zijden uit belicht worden, maken zij de
compositie dieper van perspectief en ronden haar beter af. De kunst der
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motiveering bestaat in een voorbeeldige verbinding van handelings- en
constructiemotieven; zulke verhaalselementen, die uit een handeling plots
verdwijnen zonder nog eenig spoor achter te laten, heet men blinde motieven:
eigenlijk zijn dit tekortkomingen in de motiveering. Het kleinste bestanddeel van het motief noemt Petsch een trek (Zug) : het motief stelt telkens
een verhouding tusschen een tweeheid voor ; de trek is het verbijzonderde,
alleenstaande hoewel niet ongewichtige detail, want het kan, in bepaalde
gevallen, symbolische beteekenis hebben en dus machtige esthetische
werking (men denke aan het telkens opduikend onweer in Van Schendel's
Grauwe Vogels). In dat geval wordt de trek motief, want hij stelt een
verbinding van mensch tot noodlot, en zelfs is het motief hier goed op weg
om probleem te worden (67).
Ook dat woord probleem wordt in de moderne poetiek in meer dan een
beteekenis aangewend (68). Probleem heet, in het woordkunstwerk, elke
gestelde vraag, die in de idee van het werk haar beantwoording moet
krijgen. De kring van problemen, die aldus in het woordkunstwerk kunnen
worden opgeworpen, is zoo ruim als het leven zelf : vraagstukken uit de
practische levenssfeer, wetenschappelijke, sociale, ethische, religieuse,
karakterologische, metaphysische. Zoolang die vraagstukken zich in het
werk opdringen als onopgeloste antinomie : individu of gemeenschap,
gedetermineerdheid of vrijheid, leven Of dood, mechanisch Of teleologisch,
spreekt men van probleem; een dichterlijk probleem is de vraag naar het
waarOm van de dichterlijk-uitgebeelde situaties ; de idee is het „waarom"
zelf, zooals de dichter het, van zijn levensgevoel en zijn wereldbeschouwing
uit, in het voltooide werk een gestalte heeft gegeven. De studie van het
woordkunstwerk als probleemstelling van de dichterlijke idee werd door
R. UNGER en zijn leerlingen (6 9) tot een eigen richting in de literatuurwetenschap uitgebouwd. De vrees van H. ROETTEKEN (7o) dat eigendunkelijke aanwending van de begrippen probleem en idee de poetiek zou verleiden tot een eenzijdig intellectualistische verklaring van gedichten en tot
geforceerde inlegkunde in plaats van uitlegkunde, heeft slechts haren grond
in een onvoldoende onderscheiding van de begrippen dichterlijke idee en
zuiver wijdgeerige idee of levensbeschouwing. Men kan het bestaan toegeven
van werken die zuiver, argeloos een situatie uitbeelden, om het enkele
genot dat de kunstenaar aan de situatie beleeft, en zonder eenig opzettelijk,
bewust ingrijpen van zijn wereldbeschouwing; Loch zal ook meestal nog zoo
een kunstgewrocht gedragen worden door een dicbterlijke interpretatie van
bet Leven; maar deze interpretatie is steeds concreet gezien, als een gestalte :
de dichterlijke idee werkt symbolisch, de wijsgeerige idee blijft abstract,
werkt met zuivere begrippen.
Wat dan ten slotte door PETERSEN (71) karakterd wordt geheeten, dat zijn
de als persoonlijkheden gedachte dragers van de handeling of de situatie in
het woordkunstwerk, de „Problemsubjekte" zooals hij ze heet. PETSCH
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(7 2) noemt ze liever figuren, die geheel of gedeeltelijk uit de dichterlijke
scheppingskracht geboren verbeeldings-wezens, maar soms zeo aangrijpend
reeel, dat men van hen heeft mogen zeggen „qu'ils font concurrence a
l'etat civil" (73). Dat zijn daarom niet alfijd menschen, zooals wij ze uit
de dagelijksche levenservaring kennen ; dat kunnen ook titres de raison zijn,
geanthropomorfiseerde dieren of planten, dwmonen ; soms zijn het vertegenwoordigende abstracties van een heele soort (typen). Men zal dus
goed doen, waar men den traditioneelen term „karakter" blijft gebruiken,
hem bij de beoordeeling, of ook maar bij de kenschetsing, los te maken van
het modern-psychologisch begrip karakterologie of karakterkunde, een
tak van wetenschap trouwens die nog in zijn beginstadium verkeert. De
dichterlijke figuren willen niet naar de gegevens van een reeel-beschrijvende
psychologie gewaardeerd worden ; men zal ze beoordeelen in hun verbondenheid met de tijds- en klimaatsomgeving, waarin de dichter ze innerlijk
heeft geschouwd.
De zuil uiterst rechts in Petersen's piramide (blz. XL) verduidelijkt in het
kunstwerk de verhoudingen tusschen de vormcomponenten onderling. Het
eerste litterair-esthetisch vraagstuk, dat er door geopperd wordt, is dit van
de rechtmatigheid der door Aristoteles traditioneel geworden indeeling
van de poezie in genres of dichtsoorten. Beroemd is de plaats uit Goethe's
zelf-commentaar op den Westästlichen Divan (74), waarin zijn neiging tot
natuurwetenschappelijke en litterair-theoretische systematiek zich als het
ware lief verlokken om, voor de door hem alphabetisch opgesomde dichtsoorten, een „rationellere Anordnung" te ontwerpen. Hij beschouwt de
scheppende woordkunst als bestaande uit „nur drei echte Nattuformen der
Poesie: die klar emiblende, die entbusiastisch aufgeregte and die personlich
bandelnde: Epos, Lyrik und Drama". Deze nu worden, in wonder geschakeerde onderlinge verbinding, tot een groote menigvuldigheid van typen en
ondersoorten herleid, waarvan Goethe gevoelt hoe moeilijk het is een uit
de natuur zelf van hun aard en wezen gegeven „Ordnung zu finden, wornach
man sie neben oder nach einander aufstellen kiinnte. Man wird sich aber
einigermaszen dadurch helfen, dasz man die drei Hauptelemente in einem
Kreis gegen einander uber stellt und sich Musterstiicke sucht, wo jedes
Element einzeln obwaltet. Alsdann sammle man Beispiele, die sich nach
der einen oder nach der andern Seite hinneigen, bis endlich die Vereinigung
von alien dreien erscheint und somit der ganze Kreis in sich geschlossen ist.
Auf diesem Wege gelangt man zu schtinen Ansichten sowohl der Dichtarten
als des Charakters der Nationen und ihres Geschmacks in einer Zeitfolge.
Und obgleich diese Verfahrungsart mehr zu eigener Belehrung, Unterhaltung und Maszregel als zum Unterricht anderer geeignet sein mag, so
ware doch vielleicht ein Schema aufzustellen, welches zugleich die duszeren
zufalligen Formen und diese inneren notwendigen Uranfange in faszlicher
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Ordnung darbrachte. Der Vereuch jedoch wird immer do schwierig dein, ale in
der Naturkunde dad Beetreben, den Bezug auezufinden der duezeren Kennzeichen
von Mineralien und Pflanzen zu ihren inneren Beetanateilen, urn eine naturgemdeze Ordnung dem Geiete darzuetellen".
Het zal wel met deze plaats voor oogen zijn dat zoowel Petersen (75) als
Moulton ( 76) een systeem „cum fundamento in re" hebben zoeken te
vestigen, waarbij de sinds jaren geopperde twijfels aan de gegrondheid van
zoo een natuurgenologie-van-het-litteraire zouden te ondervangen zijn.
Het posivistisch evolutionisme had, in het laatste kwart van de XIXe
eeuw, zoo ver op de methodiek der geesteswetenschap ingewerkt, dat
iemand als F. BRUNETIERE bvb. (77) stoutweg had gedroomd van een
„evolution des genres dans l'histoire de la litterature", een opvatting van
de letterkunde; die hij nadrukkelijk verklaart van de historische te onderscheiden, en die hij voor opdracht geeft vragen als deze te beantwoorden :
„COMMENT naissent les genres, a la faveur de quelles circonstances de
temps ou de milieu ; comment ils se distinguent et comment as se differencient ; comment ils se developpent — a la facon d'un etre vivant — et
comment as s'organisent, eliminant, ecartant tout ce qui pent leur nuire,
et, au contraire, s'adaptant ou s'assimilant tout ce qui peut les servir, les
nourrir, les aider a grandir ; comment as meurent, par quel appauvrissement
ou quelle desagregation d'eux-memes, et de quelle transformation, ou de
quelle genese d'un genre nouveau, leurs debris deviennent les elements".
Deze organicistische leer, die in het begin van de XIX e eeuw reeds de
taalkunde had beheerscht, werd dan in 1 9 11 door den Zwitser E. BOVET
uitgebouwd tot een ijzeren genetische wet van het litteraire, waaraan hij
niet aarzelde de waarde van „une confirmation pour ainsi dire mathematique" toe te kennen ( 78). Ook iemand als A. BARTELS, wiens invloed op
de modernste orienteeringen van de Duitsche literatuurstudie zeer hoog
is te schatten, gelooft aan „Gattungen, (die) durchaus natiirliche Bildungen
darstellen, erinnern an Tier- und Pflanzenklassen und -ordnungen die
wieder in Unterordnungen, Familien, Gattungen und Arten zerfallen und
geradezu naturbiatoriach zu behandeln bind" (79).

Tegen een zoo sterk mechanistische literatuurmorphologie heeft vooral
B. CROCE (8o) een onverzettelijke oppositie gevoerd. Niet slechts spreekt
hij zich onomwonden uit „contro la possibilit y della distinzione e divisione
delle arti", maar ook — en hierin heeft immers de moderne esthetica hem
gevolgd .— tegen de onderscheiding van vorm en inhoud : „II fatto estetico
e forma, e niente altro che forma," met welke in schijn formaalesthetische
uitspraak hij niets anders bedoelt dan de ondeelbare eenheid van gehalte
en gestalte in het kunstwerk scherp te stellen. Zijn strijd geldt vooral de als
natuurlijke groeiprocessen opgevatte dichtsoorten, waarvan de critiek zich,
Om het natuur-noodwendige van haar zijnsvormen, zou kunnen bedienen
„come criterii di giudizio, approvando o condannando le opere secondo che
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vi sia o no attuata l'idea della tragedia o del romanzo o dell'ode." (8i).
De nieuwe poetica, waarvan hij droomt, zal geen andere dan empirische
genre-begrippen hanteeren „nati dalla pratica con le effective opere di
poesia, con la concreta vita letteraria", als daar zijn : romantisch of
sentimenteel, impressionistisch of intellectualistisch, didactisch, psychologisch of sociologisch, gemaniereerd, disharmonisch of fragmentarisch ;
tragisch, heroisch, idyllisch, fantaisistisch, plechtig enz., een aantal categorieen, waarvan men de onherleidbaarheid tot een ietwat gesloten systeem
dadelijk onderkent, vermits men er inhouds- en vormcomponenten door en
naast elkaar vindt prijken.
Een zoo anarchistische terugkeer tot een atomisme, welk in de esthetische daad alleen en uitsluitend het bestanddeel scheppende spontaneiteit,
oogenblikkelijke intuitie erkent, rekent niet voldoende met het tallooze
malen te constateeren feit, dat de voorkeur voor een bepaald kunstgenre
als natuurnoodwendig verband houdt met de toehoorigheid van den kunstenaar tot een bepaald psychisch type ; waarvan, door de heele ontwikkeling
van de menschheid heen, de bestendige, aan zichzelf gelijk blijvende
psychische trekken de vormen zijner esthetische uitdrukkingswijze even
natuurnoodwendig den terugslag doen ondervinden.
Uit de onderlinge vergelijking van de expressievormen van vele tot een
gelijk type behoorende kunstenaars, is een waarlijk indrukwekkende
„consensus communis", van Aristoteles tot Petersen en Spoerri, op de
onderscheiding gekomen van drie essentieele, in de natuur zelf gefundeerde
poetische manieren om zichzelf in zijn verhouding tot het leven uit te drukken, en terecht dunkt ons, heeft laatstgenoemde (81), een leerling van
Bovet, ze geheeten „die dreifache Wurzel der Poesie".
Petersen biedt ons ook weer een handige schematiseering van de manier
waarop de dichtsoorten, op grond van hun innerlijken aard, tegenover el kaar
zijn te begrenzen. Daar is nl. telkens iets, bij de ontleding van hun hoofdkenmerken, dat de genres met elkander binair verbindt, tegenover iets dat
aan elk van hen, bij uitsluiting van beide andere, volkomen en alleen
eigen is.Twee soorten, epiek en lyriek, hebben met elkaar de vormeigenschap
gemeen, dat ze monologisch optreden, dan wanneer het drama dialogisch
werkt ; lyriek en drama geven gelijkelijk directe uitbeelding (Darstellungl)
van het leven, terwijl voor de epiek de onrechtstreeksche vorm van het
bericht, door bemiddeling van den verteller, kenmerkend is (82); drama
en epiek eindelijk behelzen handeling, dan wanneer de lyriek een toestand
uitbeeldt. In figuur gebracht, blijkt deze onderlinge verhouding duidelijk
uit een driehoek, waarvan ieder der punten en de daar tegenover gelegen
zijde de onherleidbare oppositie tusschen de genres, ieder van de zijden
hun binaire verwantschap uitdrukken. (83) :
Er is daar, voor ieder van de genres, deze vrij heldere begripsvestiging uit
of te lezen, zoodat ze werkelijk iets meer blijken te zijn, dan alleen drie
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uiterlijk verschillende technieken, maar wezenlijke hoofdtypen, wier innerlijke verscheidenheid op een grondverschil van specificatie berust
Lyriek is monologische uitbeelding van een toestand.
Epiek is monologisch bericht van een handeling.
Dramatiek is dialogische uitbeelding van een handeling.
Dat deze bepalingen enkel kunnen gelden voor het genre-begrip in onvermengden toestand, dan wanneer in de werkelijke literatuur de vermengde
producten oneindig veelvuldiger zijn dan zulke, die „a l'etat pur" de
dichtsoort vertegenwoordigen ; dat anderzijds de begripsvestiging is moeten
DRAMATIEK
(Dialoog)

EPIEK
(Bericht)

Monoloog

LYRIEK
(Toestand)

gebeuren onder gecombineerd gebruik van vormtegenstellingen en inhoudsverschillen, zoodat het systeem niet op een enkele logische categoric berust,
lijkt ons geen voldoende reden om zijn gegrondheid te betwisten.
Wat wij, onder verwijzing naar het beruchte „wiel van Grimm" in de
vergelijkende taalkunde, „Petersen's wiel" zouden willen noemen, komt
ons heel wat minder overtuigend voor : een poging nl. om ook de mengsoorten en ondergeschikte dichtgenres in een strenge en vaste, niet enkel
logische, maar ook genetische verhouding tot de drie grondvormen te
brengen. Petersen is hierbij genoodzaakt nog eens gebruik te maken van den
door Goethe gepostuleerden „ballade-dans", een nog zeer primitieve
chorische Ur-All-Poesie, synthese van de dansrhythmen, den zang en den
lyrischen kreet, de nog niet gedifferentieerde hoofdelementen van de
poezie „wie in einem lebendigen Ur-Ei zusammen". Hieruit laat hij, als
drie machtige spaken van het wiel, de hoofdsoorten lyriek, epiek en dramatick zich zelfstandig ontwikkelen, overheen drie concentrische ringen. De
eerste vervat, over drie sectoren verdeeld, de zoogenaamde „Einfache
XLVII

Formen" (A. Jones 1) : 1. van het lyrische naar het dramatische heen,
liefdelied, danslied, hymnus, chorisch beurtgezang ; 2. van het dramatische
naar het epische heen, mimus, doodenklacht, sprookje, ballade; 3. van het
epische naar het lyrische terug, heldenlied, tooverspreuk, gebed, werklied.
De tweede concenfrische ring vertoont bij denzelfden kringloop, achtereenvolgens : het zgde. rolgedieht, een half-lyriseh, half-dramatisch stuk,
waarin een myfhologisch, bijbelsch of historisch personage de geobjectiveerde uitbeelding draagt van eigen dramatische situaties in den dichter
(Goethe's Ganymed of Prometheus ; G. Gossaert's Verloren zoon) ; —
het monodrama, oorspronkelijk een tooneelvorm, waarbij slechts een
protagonist tegenover het koor optreedt, later een monoloogspreker, in
dramatische situatie op een achtergrond van zwijgend gebarende figuranten,
met of zonder muziekbegeleiding ; het lyrisch gesprek, waarvan alleen de
vorm dramatisch, de inhoud zuiver lyrisch is ; een vorm, door Van de
Woestijne vaak meesterlijk gehanteerd (Venus en Adonis ; De Moeder en
de Zoon ; Thanatos en de Vreemdeling); — de gedialogeerde idylle of
herderspel en het lyriech drama of zangspel in al zijn vormen. Van dramatiek
naar epiek duiken achtereenvolgens op, onder geleidelijke vervanging van
dialoog door monoloog : het dramatiech beeld, een in naturalistische stijlperioden gegeerde tooneelvorm, waarin het op uifvoerige milieuschildering
aankomt, veel meer dan op uitbeelding van een dramatisch gebeuren ; —
de gedialogeerde roman, een in onze letterkunde weinig vertegenwoordigd
genre, waarin het heele handelingsverloop zich in dialoog afwikkelt, met
hier en daar ingeschakelde tooneelaanwijzingen of didascalien ; de
roman in brieven,-waarvan het half-dramatisch karakter blijkt door uitschakeling van den bemiddelenden verteller, vermits de personages er onmiddellijk, zij het in briefvorm, op elkaar reageeren ; — de raamvertelling of
het verhaal-bij-schuifjes, waar eveneens het episch bericht niet den narrator,
maar afwisselende personages, die in den ikvorm spreken, wordt opgedragen ; (Van Schendel gaf een wondere poging tot vernieuwing van dat
genre in zijn „Wereld een dansfeest") ; hiervan verschilt het verhaal in
den ik-vorm, dat zijn toehoorigheid tot de epiek bevestigt door den refereerenden vorm (= berichtl) en zich nochtans van het zuiver epische onderscheidt,
door het overheerschen van de persoonlijke stemming en den autobiographischen inslag (Goethe's Werther1), vermits hier verhaler en titelheld
een zijnl — De overgangsvormen tusschen epiek en lyriek worden hierna
opgesomd, gaande van de meest karakteristiek-epische naar de meer met
lyrische elementen doormengde : de lyrische roman of novelle (men denke bij
ons aan De Geyter's Keizer Karel; aan Fiore della Neve, enz.1) ; — de
epische idylle of het herderedicht (Vergilius) ; — het visioen, dat zijn episch
kenmerk uit den berichtvorm heeft, zijn lyrische verwantschap uit de
stemming van schouwende onthevenheid, die het draagt (of Dante's
Divina Commedia hiervoor als beste voorbeeld kan dienen, durven wij
XLVIII

betwijfelen, vanwege de tallooze zuiver epische bijepisodes, die het geheel
vervullen; maar de visioenen van Hadewych zouden hiertoe te rekenen
zijn); — het epietel, de helden- of heldinnebrief, de zgde. beroide (Vondel1),
geliefkoosde Renaissancegenres, verbinden het sterk bewogene der gefingeerde persoonlijke situatie met den objectieven berichtsvorm ; — zeer
dicht bij de zuivere lyriek staat de lyrieche cyclud (Perk's Mathilde), lyrisch
doordat hij uitbeelding van gemoedstoestanden brengt, maar episch in den
doorloopenden draad die belevenissen, welke zijn inhoud uitmaken, aaneenschakelt. Een laatste concentrische ring groepeert de meer nuchter
didactische meng-genres, als daar zijn, van de dramatiek uitgaande : het
feestspel, de doodendialoog, de satire, het epigram, de gnomische of spreukenpoezie, het allegorisch verhaal, de fabel, de rijmkroniek, het leerdicht
en de wijsgeerige dialoog (84).
Het geringste bezwaar van het wiel van Petersen dunkt ons nog de willekeur waarmee, uit den aanzienlijken overvloed aan historisch betuigde
ondersoorten, slechts een betrekkelijk gering aantal worden voorgesteld
als staande eenerzijds tot de drie hoofdspaken van het wiel, anderzijds tot
de oorspronkelijke kern van het litteraire, in een verhouding die met eenigen
goeden wil logisch en genetisch gegrond kan worden geheeten. Maar van
een zoo groot aantal in de literatuur van West-Europa veel gewichtiger
dichtgenres maakt de systematicus zich of met den dooddoener : „Wenn
sich die Zahl der aufgefuhrten Arten auch vermehren ldszt, so kännen alle
weiteren Bezeichnungen irgendwo unter den Zwischenstufen eingefugt
werden." (83). Uit Goethe's bovenvermelde opsomming alleen al mist men
de romance en de legende, de mythe en de sage onder de reeks der „einfache
Formen" ; en i. p. v. menige onbelangrijke dichtsoort, die door hem bij de
kunstpoezie wordt vermeld, zou men liever de plaats in dit schema hebben
vernomen van romanvormen die een geheele tijdsproductie in de moderne
literatuur van West-Europa hebben beheerscht, als b.v. : de ontwikkelingsroman (Bildungsroman), met zijn uitbeelding van het individu in zijn vormingsjaren van kind tot volwassene ; en de conflicten en moeilijkheden
eigen aan die vorming ; de zeaenroman en zijn onderscheiden variaties van
staderoman, bei matkunet, dorpdnovelle enz. ; de familieroman en de generatieroman, die prter-persoonlijke groepen en hun lotsbestemming tot voorwerp
neemt, en waarin bij ons iemand als Robbers heeft uitgeblonken ; om niet
eens te spreken van die ondersoorten, waarvan niet vormcomponenten,
noch ook behandelde situaties het specificum zijn, maar veeleer het persoonlijke gemoedstimbre of het levensgevoel van den schrijver : en hierop
berust dan het onderscheid tusschen humorietieche, eatiriache, idealistieche,
anti menteele, surrealietioche verhaalkunst.
Zijn de dichtgenres bijzondere, instinctmatig, door den natuuraanleg van
den dichter zelf bepaalde esthetische levensvormen, en als zoodanig veeleer
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tot de zgde. „innere Form" te rekenen, die ook van 's dichters stemmingen,
van de hem eigen realiteitsverwerking, ja van zijn levens- en wereldbeschouwing afhangt, de techniek daarentegen stelt den kunstenaar voor
al de problemen van de uitwendige, ook bewuste, bedoelde gestalteschepping. Techniek is eigenlijk evenredigheidsberekening van vorm tot inhoud,
een mathesis, een economie der uitdrukkingsmiddelen, een bewuste vormwil,
die de effect-mogelijkheden van zijn specifiek materiaal wikt en weegt ten
overstaan van een tamelijk helder doorschouwde dichterlijke bedoeling
en van een verwacht of gewenscht „publiek". De techniek bestaat wel niet
uit een aantal kunstgrepen, die van buiten of leerbaar en overleverbaar
zouden zijn; maar toch is haar virtuositeit — het kunstenaarschap zijnde
bij iemand ondersteld 1 langs den weg der oefening en der zelfcritiek
alleen volkomen te bereiken. Zij sluit in zoover bij het genrebegrip aan, dat
elke dichtsoort haar eigen techniek ontwikkelde en uit vrijwel ieder oogpunt
ook haar eigen traditioneele eischen blijft stellen, in vernieuwingszucht
een oogenblik verworpen, maar waartoe toch steeds, in zekere mate althans,
moet worden teruggekeerd. Zij behelst een aantal zeer uiteenloopende
procedes, die kunnen gaan van een bij die specifieke eischen aangepaste
taal-aanwending en woordkeuze, overheen het schilderen of evocatief
gebruik van beeld en vergelijking, de geluidnabootsende harmonie (onomatopee) of de zooveel dieper grijpende klanksymboliek, de honderd insinueerende schakeeringen van den stijl, de strikt regelmatige of vrijer rhythmische taalbeweging door velerlei verbindingen van klemtoon en spreekpauze, en de afgepaste verhoudingen van de structuur, den geevenredigden
opbouw van het geheel, tot de schepping van typen en karakters, wier
samenspel de uitgebeelde intrigue of verwikkeling van episch en dramatisch
gebeuren zal vervullen.
Elke dichtsoort heeft, naast middelen die ze met andere genres gemeen
heeft, technische eischen die haar eigen zijn : de ijzeren wet van het drama
bvb. is een immer als tegenwoordig uitgebeelde voortgang van handeling
in een steeds dynamisch gehouden tijdsverloop ; het kent niet, als de roman
of de film, een retrospectieve techniek, tenzij in de gedaante van het bericbt
of den verhalenden of voorspellenden monoloog, aan de epische techniek ontleend, of de inschakeling van een spel in het spel, als in Marieken van
Nieumeghen of in Hamlet. Wat, in een tooneelstuk, tegen dezen grondregel
zou indruischen, ware zeker als technische fout te beschouwen, of zou althans
leiden tot een vermenging van technieken, die afbreuk doet aan het zuiver
genre-begrip en basterdvormen of mengsoorten in het leven roept. Ook
de meest geperfectionneerde simultaan-regie zou de grondwet der dramatische handelings-successiviteit niet straffeloos doorbreken. Bij de elementaire stelligheid van zoo een absoluten genre-eisch, laten willekeurig
opgelegde regels als bvb. die van de drie eenheden in het XVII e en XVIIIe
eeuwsche, pseudo-classieke drama, het verschil tusschen technische grond-

wet en vergankelijken moderegel goed uitkomen. De litterairhistoricus
kan wel gerechtigd worden op de eerste een waarde-oordeel te vestigen,
den tweeden legt hij enkel aan ter beschrijvende karakteristiek (84).
Inmiddels mag uit het betoogde gebleken zijn, dat de techniek nog wel wat
meer omvat dan alleen uitvoeringsprobleempjes van metrischen of stilistischen aard.
Daar is een tectoniek of bouwkunst van het dichtwerk (85), die aan het
geheel, door innerlijk-onmisbare evenredigheidsverhouding der deelen, door
strenge aangepastheid van verbindingsmotieven en ligamenten, de straffe
eenheid schenkt en de kernige vastheid van een geslepen juweel; een meer
opene, meer toevallige, minder symmetrische, soepeler constructie is daar,
als andere, uiterste mogelijkheid, tegenover te stellen ; overgangsvormen
en gemengde constructies staan tusschen beiden in. Tot deze reeks van
problemen behoort, bij de lyrische poezie, de keuze der strophische vormen
en, waar het een lyrischen cyclus of een geheele verzameling afzonderlijk
en zelfstandig ontstane gedichten geldt, de ordening en aaneenschakeling
ervan tot een sluitend en sierlijk geheel (86). Zoo zijn ook tot de techniek
te rekenen de onderscheiden modaliteiten van houding van den epieker
tegenover zijn publiek en tegenover zijn personages : zal hij, in streng volgehouden objectiviteit, achter zijn verhaal schuilgaan; zal hij daarentegen
aan zijn verhaal resoluut den ik-vorm geven, aldus zich voordoend als de
held van een gefingeerde autobiographie ; of zal hij — bijzonder kunstige
constructiewijze I — als het ware medespeler worden in een handeling die
hij per partes tevens objectief verhaalt en subjectief voorstelt ? Voorwerp
van bewuste of onbewuste keuze onder technische mogelijkheden zijn bij
den kunstenaar verder nog : de verdeeling der vertelmotieven over het
drievoudig perspectiefplan van tegenwoordigen, verleden en meer dan
volmaakt verleden tijd (8 7); de doseering van respectievelijk directe,
indirecte en halfdirecte of „erlebte" rede in den dialoog (88); de nuanceering van spreek- en verhaaltoon, overeenkomstig de karakters der onderscheiden personages (men denke aan de onovertroffen kunst van nuanceeren
bij Betje 'Wolff en Aagje Deken); het inschakelen van lyrische partijen
(= Verseinlagen) in den epischen stroom, zooals dat een tijdlang bij de
Romantiek is gebruik geweest ; enz. enz. (89).
Techniek zijn ten slotte eveneens de vrijwel eindelooze reeks hulpmiddelen,
waarmee de taal de haar eigen rhythmische en melodische kwaliteiten
verhoogt tot een sterk dichterlijke efficientie en die het bijzonder studievoorwerp uitmaken van de metriek (9o). Den term zelf en de overgroote
meerderheid der vakbegrippen die er bij te pas komen (maat, voet, jambe,
trochx, anapest, dactylus, enz.) hebben we uit de antieke cultuursfeer,
wier talen nochtans radicaal andere rhythmische beginselen huldigen dan
in onze Germaansche, dan in de meeste moderne talen overheerschen.
Voor de ontwikkeling eener werkelijk wetenschappelijke metriek is deze
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omstandigheid in Germaanschen lande geen zegen gebleken metrische
eenheden — de zoogenaamde versvoeten — die bij de Antieken een regelmatige recurrentie van kwantiteitsverhoudingen of duurcombinaties in de
gesproken rede moesten verbeelden, worden taliter qualiter overgedragen
op taalsystemen waar niet de lengte of duur van een silbe, maar haar
intensiteit of kracht een rhythmiseering helpen bewerkstelligen, die trouwens
ook nog op andere kwaliteiten en spelingen van de taaldynamiek beroep
doet : de spreekpauzen (eindrust, cmsuur, dimrese, enjambement of oversprong) ; de zgde. grammatische figuren ( 9 1), die in het vers een soort
„dichterlijke vrijheden" worden bij het hanteeren van de taal, en deze
toelaten zich gemakkelijk tot gelijksoortige rhythmische reeksen te organiseeren (de elisie en haar verwanten : crasis, apheereoie, apocope en syncope;
de prosthesis of silbenvoorvoeging, de paragoge of silbenachtervoeging, de
synaeresie of silbenversmelting, de svarabbakti of vocaalinvoeging, de
tmesie of silbeninvoeging tusschen de deelen van een samenstelling); zelfs
meer syntactische figuren kunnen metrische bedoelingen dienen : de ellips
of woorduitstooting bvb., het pleonaenze of woordovertolligheid, de enalage
of woordvervanging, het byperbaton of stoute woordomzetting, het anacoluthon of onlogische woordvoeging. De heele terminologie verraadt immers
den antieken grondslag waarop ze werd ontworpen en meer dan een term
past enkel matig bij de eigenheid van het verschijnsel, dat hij in een
moderne taal te benoemen krijgt. Er wordt sinds enkele jaren vooral
sinds 1 907 — in Germaansche taalgebieden gestreefd naar een bij den aard
der Germaansche taalstelsels passende versleer, die eerder een rhythmiek
dan een metriek zal dienen te worden (92), los van constructies en opvattingen, welke ontworpen zijn voor een totaal anders geaard taalorganisme.
Pogingen in die richting werden echter in de Nederlanden nauwelijks
gewaagd (93). Een dergelijke rhythmiek schijnt in hoofdzaak historischbeschrijvend en experimenteel-phonetisch te zullen moeten werken. Zij
zal o.m. het vraagstuk van den oorsprong der germaansche verzenstelsels
en hun eventueele verhouding tot indogermaansche en antieke metriek
hebben te bestudeeren, met dezelfde nauwgezetheid en methode waarmee
dit op het gebied der neo-latijnsche en der romaansche versleer is geschied
(94) ; zij zal, meer dan dat in de traditioneele metriek gebruikelijk was, de
taalrhythmen hebben to ontleden als essentieel verschillend van de zuiver
muzikale (9 5); de incongruenties tusschen de metrische dominance (= de
abstracte maatfiguur) en het concrete, levende rhythme van het vers leeren
begrijpen in hun esthetisch uitdrukkingsvermogen ( 96). Tot haar gebied
is mede to rekenen de studie van het rijm en zijn vele soorten en combinatiemogelijkheden, die van de strophen of vrije en vaste versverbindingen (97);
het vraagstuk van de antieke metra en hun aanwendbaarheid in de moderne
poezie (98); de expressiviteit der velerlei rhythmische combinaties (alexandrijn, vijfvoetige jambe, viervoetige trochx, knittelvers, vrije vers, enz.) ;
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ja, de vaak nog zoo diepe geheimenissen van de geluidsharmonieen en de
klanksymboliek in het vers ( 99); een ietwat steekhoudende begrenzing
van de zoo weinig bepaalde begrippen proza en poezie of ongebonden en
gebonden rede en de onderscheiden verhoudingsvormen (congruentie of
antagonisme ?) tusschen syntactische en metrische eenheden, de metrische
dialoogvormen (stichomythie enz.) niet uitgezonderd.
Van de „innere Form" schijnen deel uit te maken : de psychologische
trekken, waarin de dichter zijn stof, c.q. zijn personages herkent en
uitbeeldt. Het „ontwerpen van karakters", d.i. die zuiver innerlijke
intuitie, waarmee de kunstenaar uit elementen van eigen levenservaring
wellicht, uit zijn scheppende verbeelding altijd, een soort geestelijk en toch
concreet bestaan schenkt aan bijzondere specimina van menschelijkheid,
aan wezens, die juist om de uitzonderlijkheid van hun zijnswijze de
aandacht prikkelen en boeien en toch nergens hun verbinding met het
algemeen-menschelijke heelemaal verbreken. De ware kunst in het scheppen
van karakters neemt geen vrede met het enkele uitstippelen van de hoofdlijnen en de algemeene grondtrekken ervan; maar, dank zij de intensiteit
waarmee de dichter met die scheppingen zijner verbeelding meeleeft, grijpt
hij telkens weer bij ieder, ook onaanzienlijk detail, als instinctmatig naar
dat woord, dit trekje, dit gebaar, waarin de logica van het ontworpen
karakter zich het volledigst betuigt. Het is juist dank zij deze trouw aan,
deze consequentheid met de innerlijk-geschouwde levenswerkelijkheid, dat
de geestelijke experimenten van den schrijver ook tot deze van den lezer
of hoorder kunnen worden. In dat vermogen om een karakter consequent
door te voeren ligt de scheppende kracht van het dichterlijk genie veel
meer dan in het bedenken van situaties en het verbinden van motieven tot
handelingen. De letterkundige kenschetsing heeft dan ook, met betrekking
hierop, vooral de vraag te onderzoeken of de dichter zijn stof, zijn figuren
innerlijk waar, psychologisch waarachtig heeft geschouwd en ook logisch
geteekend. De scheiding, door Petersen gemaakt (10o), tusschen de psychologie die de dichter hanteert bij het dichterlijk uitbeelden, en de psychologie die hij zelf ondergaat tijdens het scheppingsproces, geldt enkel speculative: feitelijk zal die dichterlijke scheppingsvoorwaarde de hoogste kans
bieden op innerlijke waarachtigheid, waarin de congruentie heerscht
tusschen het psychisch type waartoe de dichter behoort, en de door hem
geschilderde psychische verhoudingen. De middelen om deze overeenstemming te verwezenlijken, zijn natuurlijk alweer specifiek voor ieder genre :
de uitbeelding van persoonlijke gemoedstoestanden, die de grondwet is van
het lyrische, stelt andere eischen dan het bericht over de psyche van
anderen in de epiek, en de voorstelling van hetero-psychische handelingen
in het drama. De kunst van karakteriseeren door middel van het woord
beschikt van oudsher in hoofdzaak over twee procede's : de directe karakter-
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teekening, waarbij de schrijver zelf, of, op het tooneel, een der dramatis

personae, door opsomming, adjectiveering enz. rechtstreeks de kenmerkende
eigenschappen van het te teekenen karakter benoemt, formuleert, beschrijft ;
dit is de vroegste, meest voor de hand liggende manier, de minst „kunstige"
eigenlijk en waarbij aan de verbeelding van lezer of hoorder het minst te
suppleeeren wordt overgelaten ; en de indirecte karakteristiek, waarbij de
dichter het psychisch samenstel van zijn personen als geleidelijk in de
verbeelding van lezer of hoorder laat opgroeien, uit de confrontatie van
hun handelingen, gebaren, gedragingen, denkwijzen enz. (1 oi). Dat, voor
deze kunst der psychologische motiveering, de dichter eveneens uit eigen
levensinzicht en psychische ervaring moet putten — en dus, ook in de
meest objectief gedachte genres, aan zielkundige autobiographie doet, hij
moge het al willen of niet, sluit geenszins mogelijke beinvloeding uit
door traditioneele of modieus-nieuwe strekkingen van de wetenschappelijke
psychologie of karakterkunde. Daar zijn than, in alle literatuurtalen,
werken en dichters aan te wijzen waarvan een ietwat grondige studie niet
meer doenlijk zou zijn, zonder eenig inzicht in de raadselen der Freudiaansche psychologie, en dit zal wel niet het eenig voorbeeld zijn van een innige
verhouding tusschen dichterlijke en wetenschappelijke zielkunde (102).
Inmiddels kan tegen een al te enge identificatie van het persoonlijk zieleleven van den dichter met de door hem uitgebeelde psychische neigingen en
strevingen, niet nadrukkelijk genoeg gewaarschuwd worden : een uitlating
als die van Hebbel (103) over Shakespeare's moorddadigen aanleg, op
grond van de door hem geschapen moordenaarstypen, kan voor niet veel
meer dan een stoute beeldspraak gelden.

IV
De taalvorm stelt allereerst voor de poetiek het vraagstuk : hoe, lanes welke
verborgen wegen van verbeelding en gevoel, worden dezelfde woorden en
constructies, die in den dagelijkschen omgang een eenvoudig middel zijn
voor intellectueel en practisch verkeer, tot een esthetisch werktuig, tot
een dichterlijke incantatie ? Hoe past het taalgeheel zich aan bij de eischen
van vers- of prozavorm en van de onderscheiden genres en stijlen ? Een
ietwat dieper gaande kenschetsing eischt antwoord op de volgende vragen :
Welke is de verhouding, in de uitdrukkingswijze van een dichter, tusschen
het aandeel van respectievelijk traditie of taalcontinuum, tijdsmode en
persoonlijken expressiedrang ? Van welken oorsprong zijn de materialen
die deze laatste in beide eersten zoekt te incorporeeren : dialectismen,
archaismen, neologismen, technischen woordenschat en elementen van
bijzondere kringtalen, leenwoorden en leenvertalingen, eigengemaakte
analogievormingen, genuanceerde beteekenisverschuivingen enz. ? Welke
zijn de syntactische dominanten in zijn taal : vertoont die een voorkeur voor
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een-, twee-, of meerledigheid, voor normale of ongewone woordvoeging,
voor onder- of voor nevenschikkend zinsverband, voor polysyndetischen
zinsbouw of voor asyndese enz ? (i 04).
De metrische is, zoomin als de taalkundige, van de stilistische kenschetsing
geheel te scheiden : 't is dat de gebruikstaal van iederen dag niet slechts
door een nadrukkelijker rhythmiseering en rijker klankvolheid tot esthetische
uitwerkingskracht wordt verheven, maar ook, en geenszins in de geringste
mate, doordien ze zich laadt met een gevoelsenergie en een verbeeldingsintensiteit, waarin de menschelijke persoonlijkheid op haar hoogste momenten
zich min of meer adxquaat veruitwendigt : en dat is otiji.
Het begrip is alweer historisch gegroeid ; met het gevolg dat het, sedert
Aristoteles, Isocrates en Quintilianus, meer dan een beteekenisomvang
heeft vertoond (105) : beperkt-litterair of rhetorisch, heeft men door stijl
het stel bewust geselecteerde en veelal bij voorgangers ontleende taalmiddelen verstaan, waarmee een schrijver bepaalde esthetische effecten
zoekt te bereiken (106). De natuurlijke, spontane expressiviteit van de
taalmiddelen krijgt, bij een dgl. opvatting van 41, minder nadruk dan de
bewuste, gewilde, kunstmatige selectie : stijl is minder de argelooze neerslag
van de dichterlijke persoonlijkheid in taalvormen, dan het product van een
soort taalmimetisme, waarbij de eigen aard van den dichter schuil zou gaan
achter de stijltraditie, vastgelegd in de werken der na te volgen „groote
meesters". Een aldus beschouwde stilistiek is eerder een stijlleer, met sterk
didactische bedoelingen, te noemen. De in hoofdzaak spraakkundige of
grammaticale stilistiek, waar vooral de naam van den Zwitser Bally mee
verbonden is, breidt veeleer deze rhetorische normtheorie uit tot de nietesthetische, bij voorkeur momenteel gesproken, sterk-sociaal getinte
aanwending van taal en wel allereerst ten behoeve van vreemdelingen ;
op ons taalgebied is in dezen het van den bodem uit vernieuwend werk van
Prof. Overdiep, een vermenging van syntactische en stilistische methodes,
als bijzonder belangwekkend te begroeten (10 7). De onderwerping aan,
of althans de verhouding tot een norm is ook hier, wat de expressiviteit
der taalmiddelen betreft, het gewichtigste criterium der kenschetsing. Met
de eigenlijke esthetische stilistiek, die van de Renaissance af haar woordvoerders vond (Castiglione, Mascardi, Tasso) werd de stijl meer achter
de totale kleur en tonaliteit van een geheele uitdrukkingswijze gezocht,
dan in de effectiviteit van afzonderlijke kunstmiddelen en men ging, van
dat oogenblik af, het begrip voor alle kunsten gebruiken : de stijl werd gezien
als volledige structuur, als immanent bij een scheppende persoonlijkheid, een
tijd, een volksgroep. Buffon gaf, — al bedoelde hij 't wellicht andersl — van
dit biologisch getinte stijlbegrip de prxgnante bepaling : „Le style n'est
que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensees... Bien ecrire c'est
tout a la fois bien penser, bien sentir et bien rendre ; c' est avoir, en meme
temps, de l'esprit, de l'Ame et du gout 1... Le style est l'homme meme" (108).
LV

De stijl is de meest eigen denkvorm van den kunstenaar, de onder een soort
physio-psychischen dwang ontstane overeenstemming tusschen de esthetische
idee en haar blijvende gestalte. Op een aldus geinterpreteerd stijlbegrip
berust de heele moderne stijlstudie, die alweer in hoofdzaak door de
bedrijvigheid der Romanisten aanzienlijk werd bevorderd (109).
Uit de vaak haarfijne ontleding van individueele zoowel als van groepsstijlen heeft zij tot het bestaan van een reeks stilistische categorieen geconcludeerd, waarvan de bruikbaarheid, bij de litterair-esthetische kenschetsing
ons boven alle redelijke betwisting lijkt te staan (11o) : zoo zal van open
of gesloten stijl gesproken worden, van heldere, directe en onopgesmukte,
of duistere, indirecte en gestiliseerde dictie, van aanschouwelijken, concreten
en picturalen of van suggestieven, abstracten en muzikalen stijl, van
statischen of rustigen, en dynamischen of bewogen, analytischen of synthetischen, idealistischen of veristischen, impressionistischen of expressionistischen stijl, van objectieve en subjectieve, traditioneele en persoonlijke
woordkunst en van hoeveel andere onderling tegengestelde doubletten
meer, naar gelang der domineerende taaltrekken in de bewuste en onbewuste
vormgeving van een bepaald stuk of van een gegeven auteur (1 1). En van
dgl. individueele stijlkarakteristieken heeft gaandeweg de moderne kunstwetenschap het aangedurfd ook tot het bestaan van prwter-individueele
stijlperioden, van een generatiestijl, een tijdsstijl, een nationalen en zelfs een
ethnischen stijl te besluiten : men spreekt niet enkel meer van antieken,
gothieken en Renaissancestijl in de bouwkunst, maar ook in de letterkunde
en de muziek ; de heele Duitsche vakliteratuur van de laatste twintig jaar
is vol met discussies over de stijlkenmerken van het letterkundig Barok en
het Biedermeier-tijdvak. En achter elke stijlrichting zoekt men den stempel
van een bepaalde levensopvatting en men spreekt van den antieken, den
gothischen en den barokmensch : zoodat ook bier, in het schema van
Petersen (boven, blz. XL), de innige verbinding van stijl en wereldbeschouwing in de idee organisch is te noemen.
Zonder te mogen beweren dat, voor de metrische, technische en stilistische
ontleding van het woordkunstwerk, een uniforme en streng wetenschappelijke methode reeds overal wordt aangewend — de nieuwste Russische
„Formalpoetik" schijnt in dezen het volmaaktst te moeten werken (112), —
kunnen we nochtans, van R. Heinzel (113) en E. Hennequin (114) tot de
even vermelde Russische formistencritiek, op een aantal pogingen wijzen
om een canon van vorm-esthetische beschrijving der woordkunstwerken
te verwezenlijken, die in een volstrekt alzijdige ontleding en een mathematisch strikte, statistische methode de loutere objectiviteit der natuurwetenschappelijke empirie zoekt nabij te komen. Juist hiermee schrikt de zgde.
universitaire critiek menigen scheppenden kunstenaar van zich af, en
niemand minder dan Paul Valery smaalde nog onlangs (115) op dat soort
„recherches abstraites, parfois savantes, generalement steriles... Rien de
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plus trompeur que les methodes dices „scientifiques"... Les statisfiques,
les tracements sur la cire, les observations chronometriques que l'on
invoque pour resoudre des questions d' origin ou de tendances toutes
„subjectives", enoncent bien quelque chum; mais ici leurs oracles, loin de
nous firer d'embarras et de clore toute discussion, ne font qu'introduire,
sous les especes et l'appareil du materiel de la physique, toute une metaphysique naivement deguisee. Nous avons beau compter les pas de la
deesse, en nofer la frequence et la longueur moyenne, nous n'en tirons pas
le secret de sa grace instantanee. Nous n'avons pas vu, jusqu'a ce jour,
que la louable curiosite qui s'est depensee a scruter les mysteres de la
musique propre au langage „articule" nous ait valu des productions d'importance nouvelle et capitale. Or, tout est la. Le seul gage du savoir reel
est le pouvoir : pouvoir de faire ou pouvoir de predire. Tout le reste est
Litterature..." Ook wij gelooven niet in de totale onthulbaarheid van bet
esthetisch-efficiente. Toch dunkt ons de laatste opmerking van Valery
slechts te berusten op een bij z(545 grooten geest onverklaarbare begripsverwarring, die van de wetenschap gaat eischen wat nooit haar taak kan
zijn en nooit haar doel was : nl. het weten omfrent esthetische voorwerpen
en het echeppen ervan, ja zelfs eethetiache contemplatie en wetenschappelijke
epeculatie tot synoniemen te kunnen maken. In deze antinomie is de wellicht
blijvende onverzoenbaarheid uitgedrukt fusschen een litteraire ontleding
die op waarde-oordeel uit is en eene die alleen inzicht en begrip zoekt (116).
Ook dat een poetiek als de zooeven door ons bedoelde voorloopig nog in
hoofdzaak bevangen zit in zuiver constateerende opsomming of rekenkundige
regisfratie van euphonische, metrische, taalkundige, stilistische en structureele hoedanigheden van het woordkunstwerk ; haar kracht vooralsnog
meer heeft gezocht in een ietwat mechanisch aandoende rubriceering en
classificeering van technische details dan in hun werkelijk-organische,
esthetische verklaring : daardoor is nog niet op voorhand het uitzicht
veroordeeld op een litterair-analytische methode om, dank zij het tweevoudig procede eener horizontaal en verticaal of statisch-synchronisch en
dynamisch-diachronisch werkende stijlbeschrijving, de vele honderden
bestanddeelen van inhoud en vorm tot formules en systemata te herleiden,
waarvan een der tallooze combinatiemogelijkheden een bepaald letterkundig
werk zou kenschetsen in de volstrekt eenige en onvervangbare oorspronkelijkheid van zijn wezen. Dan zal pas, uit de methodische vergelijking van
tijdsstijl, generatiestijl en volksstijl onderling en met den individueelen
dichterstijl, een onweersprekelijk criterium gevonden zijn tot het rechtmatig
hanteeren van noties als oorepronkelijkbeid, navolging en afbankelijkheid,
waarmee than nog zoo dikwijls lukraak wordt omgesprongen.
Originaliteit en epigonendom kunnen weliswaar ook den inhoud gelden;
en de langen tijd in de gunst gebleven methode van bronnenstudie of crenologie en stofgeschiedenis of thematologie heeft een reeds vroeger geopperd
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vermoeden bevestigd, dat in de literatuur volstrekte oorspronkelijkheid
vrijwel niet voorkomt : ook de meest zelfstandige dichter, ook de minst met
lectuur-reminiscenties bezwaarde romanschrijver, blijken Loch steeds aan
voorgangers te hebben ontleend. Navolging is de regel die, over velerlei
graden en schakeeringen, gaan kan van onbewuste, moeilijk te achterhalen
beinvloeding tot gewilde, bijna slaafsche afhankelijkheid. Hij geldt voor
gansche literaturen evenzeer als voor individu en alleenstaande werken;
letterkunden met nog zeer jonge ontwikkeling vooral kunnen diepgaande
sporen van oudere culturen vertoonen : bij alle frischheid en oorspronkelijkheid van geest zijn de Zuid-Afrikaansche en Friesche letterkunde voorbeelden van dat soort collectieve navolging; ook bepaalde Balkan-literaturen
van recente opkomst, de Roemeensche bvb., verkeeren in dat geval. Vooral
de litteraire vormwerktuigen echter literatuurtaal, techniek, stijl worden
aldus globaal beinvloed : een artistiek nog betrekkelijk onontwikkeld
idioom verrijkt en verlenigt zich bestendig aan het voorbeeld van een in
lange stijltraditie reeds gevormde literatuurtaal ; men denke aan de verhouding Gothisch-Grieksch of, dichter bij ons, aan de relatie Zuid-AfrikaanschNederlan dsch.
Maar vooral de afhankelijkheid van individu tot individu of van school
tot school biedt een dankbaar studiegebied voor stijlhistorische ontleding
en een bruikbaar hulpmiddel tot letterkundige filiatie ; een schrijver, soms
een heele groep, ontleenen aan een geniaal of eenvoudig begaafd voorganger
zijn meest kenmerkende uitdrukkingsmiddelen, zijn beeldspraak, zijn metrische vormentaal, zijn stijlhebbelijkheden en zijn compositieprocedes : zoo
grasduinden Ronsard en de pleiadisten bvb. bij Petrarca, zoo Jan van der
Noot bij evengenoemden ; en hun verzen lijken soms mozaiekachtige
transposities uit hun respectievelijke voorbeelden. Zoo lang deze verhouding
van afhankelijkheid alleen hetero-cultureele dichtere verbindt en trouwens een
sterk persoonlijk accent de navolging bewimpelt, doet ze geen afbreuk aan
de persoonlijke grootheid van een dichter. Terentius, Boccaccio, Shakespeare, La Fontaine, Moliere hebben elders geborgd, in afwachting dat
ze zelf op hun beurt bron zouden worden voor allerlei vreemde, soms groote
navolgers. De navolging echter van bepaalde dichters uit de eigen letterkunde,
wier oorspronkelijkheid zich betuigt in een moeilijk te bepalen eigenheid
van Loon, die als de onmiskenbare signatuur wordt van alles wat uit hun
pen vloeide — men denke aan Vondel, Gezelle en Van de Woestijne
stempelt noodzakelijk den navolger tot epigoon. Een overmaat van bewuste
navolging laat een dtiji tot manier, ja tot paotiche ontaarden. Het gebeurt
ook dat een dichter zichzelf pasticheert : dit is het teeken dat zijn dichterschap zich niet innerlijk wist te vernieuwen, zijn productie wordt gemaniereerd, zijn vorm grillig, anorganisch, stereotiep, gemaakt. Krijgt de dichter
het besef van deze afhankelijkheid van een niet meer vol en werkelijk in hem
levende stijlformule, dan kan het, dat hij zich daaruit redt door zijn eigen
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stij1 te vergroven tot caricatuur en parodie dit was het procede van de
romantische ironie ; zoo bevestigden Musset en De Genestet hun oorspronkelijkheid tegenover Byron ; Piet Paaltjens tegenover Heine.
Deze begrippen blijken dan ook bruikbaarder bij de classificeering en kenschetsing der letterkundige feiten dan bij het vellen van een waardeeringsoordeel. Vooreerst hebben gansche perioden van de letterkundige ontwikkeling — de Klassiek en de Pseudo-klassiek bvb. het beginsel der
„oorspronkelijke navolging" van de groote meesters als grondregel gehuldigd
(cf. Vondel en Pels). Maar zelfs in die perioden, vooral sedert de Romantiek,
die den eisch der letterkundige oorspronkelijkheid, samen met dien van de
spontaneiteit in de kunstschepping, het scherpst hebben gesteld, zijn navolging en epigonendom niet ongewoon geworden ; ook than nog staan de
meesten, om niet te zeggen alien, onder den invloed van zeer velen : de
bronnenstudie op het werk, ook van de allergrootsten, bewijst zulks zelfs
voor hen. Alleen maakt de navolging zich wat onzichtbaarder een onaanzienlijk gegeven bier, een stijlprocede daar, een grondidee of een centrale
voorstelling elders geborgd, worden kiem of motief of trek van in schijn
gansch nieuwe composities. Daarenboven zijn er veel graden en schakeeringen van navolging zwakke, sterke ; rechtstreeksche, onrechtstreeksche ;
bewuste, onbewuste ; zelfstandige, slaafsche ; theoretische waar het kunstopvattingen, ideeen of problemen geldt ; en practische waar het om stijl,
taal en techniek te doen is, waarbij dan nog met die andere, werkelijk soms
geconstateerde mogelijkheid is te rekenen, dat een soort gemeenschappelijke
telepathie in gegeven tijden een gegeven geestelijk klimaat laat heerschen,
waar ook zij kunnen deel in hebben, die van elkanders scheppend of programmatisch werk niets hebben afgeweten. Toch schijnt het letterkundig
comparatisme, waar het eenige documentaire volledigheid kon verwezenlijken, aanzienlijk meer voorbeelden van historische oorzakelijkheid in de
navolging dan van toevallige congenialiteit te hebben blootgelegd. De term
plagiaat wordt vaker in de polemieken der contemporaine letterkundige
critiek dan in het rustiger onderzoek van de literatuurgeschiedenis aangewend.
Men stelt het wel eens voor alsof poetiek en literatuurgeschiedenis tegenover elkander zouden staan als statische of constateerend-beschrijvende
en dynamische of historisch-verklarende takken van wetenschap. Deze
opvatting gaat in zoover niet op, als ieder bestanddeel, dat door de poetische
ontleding uit het existentieele woordkunstwerk speculatief kan worden
afgezonderd, op zijn beurt inschakelbaar is in een logisch zelfstandige
reeks, die een historische ontwikkeling vertoont : op grond hiervan kan de
geschiedenis geschreven worden van het sonnet, van de vijfvoetige jambe,
van den alexandrijn of den hexameter in de Nederlandsche letterkunde,
van de interpunctie als stilistisch hulpmiddel, van het epitheton en zijn
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onderscheiden soorten, m.a.w. van alle vormconstructie-elementen die bij
het ontstaan van taalkunstwerken betrokken worden. Het is geen onbillijke
critiek op onze voorgangers, wanneer wij constateeren dat tot nog toe deze
biotorische poetiek, zooals men haar heeft genoemd (118) aanzienlijk heeft
moeten achterstaan bij de inhoudsbeschrijvingen der werken en het levensverhaal der dichters. Een stevige stap in de richting eener waarlijk alzijdige
literatuurgeschiedenis zal zijn gedaan, indien onze medewerkers er in mogen
slagen niet enkel hoofdwerken en hoofddichters o.m. ook te kenschetsen
naar de gewichtige uitzichten van hun respectievelijken vormstijl, maar in
enkele samenvattende paragrafen elke historisch-duidelijk onderscheidbare
stijlperiode in haar ontwikkeling te teekenen. Een onderzoek is telkens
gewenscht naar : 1) de overheerschende metriech-melodioche componenten
(geluidsherhaling en vocaalharmonie of assonantie, alliteratie, geluidssymboliek ; rijmsoorten en rijmschemata, metrisch rhythmische innovaties,
melodische hoedanigheden van het vers of het proza); 2) de meer rbetorieche
en stilistioche hulpmiddelen (woordenschat ; verhouding van algemeene literatuurtaal tot specifiek-persoonlijke kunsttaal ; eigen samenstellingen, neologismen ; dialectismen, barbarismen, archaismen, woordspelingen en annominaties woordgroepen en syntagmen : de onderscheiden soorten van
epitheton (positieve en superlatieve), van herhaling (anaphora enz.) en van
vergelijking, van inversie (chiasme enz.) en van cumulatie (climax of
anticlimax), van metaphora en metonymie, van symbool en allegorie ;
syntactische bouw eindelijk : enkelvoudige of periodische, traditioneelcorrecte, of persoonlijk afwijkende, analytische of synthetische zinsbouw ;
overheerschen van nominale, adjectivale, verbale ; adverbiale of participiale
constructies, enz.
Langs den weg van dgl. stijlontleding alleen is er kans tot een eenigszins
scherpe en afdoende formuleering te komen van de zoogenaamde kunststijlen of elkaar opvolgende stijlperioden. Terecht werd er de nadruk op
gelegd (11 9), dat deze bij inductieve vergelijking bereikte „Stilarten"
vooralsnog eerder kunsthistorische dan kunsttheoretische begrippen zijn
gebleven en dus in de onderscheiden nationale letterkunden niet enkel een
soms vrij sterk afwijkende lading kunnen dekken, maar daarenboven
slechts met de uiterste omzichtigheid zijn toe te passen op andere perioden
van de historische ontwikkeling, dan deze die er bij overlevering plegen te
worden mee genoemd. Zoo is bvb. de zgde. klassiek in Duitschland iets
geheel anders dan in Frankrijk, en de Romantiek van Noord-Nederland
in slechts geringe mate gelijk aan de Duitsche ; met betrekking tot .de
Middeleeuwen of tot de XVII e eeuw te spreken van „Romantisch" als
stijlbegrip zal, zonder nadere bepaling, geen scherpe karakteristiek der
verschijnselen kunnen dienen. Dat deze historisch gedetermineerde
begrippen als stijicategorie steeds eenige vaagheid aankleeft kan niet
wonder lijken : over 't algemeen doen zij niet veel meer dan een bepaalden
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tijdsstijl benoemen naar een of ander lichtelijk of aanzienlijk gehypertrophieerd uitzicht ervan. Men zegt „Verisme" bvb. (= realisme of
naturalisme) oorspronkelijk beteekent dat eenvoudig in een bepaalden
tijdsstijl de domineerende strekking onderstrepen, die zich op een steeds
trouwer en angstvalliger nabootsing van natuur- en werkelijkheid heeft
gericht. Maar dit streven is niet eens eigen bij uitsluitendheid aan een
periode, en het is een bekende waarheid dat reeds de heele esthetiek van
het Pseudo-classicisme gedragen werd door de leuze „nabootsing der
natuur", die zelf een esthetisch erfdeel van de Antieken bleek te zijn (12o)
en ook nog in de beruchte „Preface de Cromwell" van V. Hugo, het
programmaschrift van de Fransche Romantiek, haar dienst moest doen.
Zoo komt de naturalistische formule, met haar op de spits gedreven neiging
om de werkelijkheid bij voorkeur langs haar lagere, triviale, ja weerzinwekkende zijde slaafs weer te geven, vroeger voor, dan in den tijd van het
XIXe eeuwsch materialisme, dat er naar genoemd wordt middeleeuwsche
en XVII e eeuwsche boerden en kluchten ontwikkelen een drastiek in den
stijl, waarbij de grofste specimens uit de „historisch" naar het naturalisme
genoemde periode bijna mak gaan lijken. Een daarop volgende stijlperiode
heeft men „Impressionisme" geheeten, alsof niet in ieder kunstvoorwerp
indrukken van zijn maker waren verwerkt ; maar zijn naam geeft het
bedoelde verschijnsel slechts aan dit tijdvak uit de historische ontwikkeling,
waarin kunstenaars met een zekere exclusieve opzettelijkheid de subjectieve,
snel wisselende indrukken, in al hun grillig-beweeglijke oogenblikkelijkheid,
tot den alles beheerschenden inhoud van het kunstwerk hebben gemaakt,
en daartoe hun vorm-materiaal van zijn oorspronkelijke en overgeleverde
aanwendingswijze min of meer aanzienlijk hebben doen afwijken. En wat
is het anders met de zgde. „expressionistische" kunst ? Is het niet de taak
van ieder kunstvoorwerp de „uitdrukking" van iets te zijn ? Maar als naam
voor een stijlsysteem begint de term „expressionisme" pas te dienen, waar
een groep dichters zich voor de uiting van hun drang naar volledige en
onmiddellijke zelfexpressie een ietwat extatischen, vaak duisteren, esoterischen stijl gaan scheppen, waarin alle overgeleverde vormentaal stukgeslagen
en de zielsinhouden zoogezegd zuiver, in statu nascendi, als in elementair
gestamel en syntaxislooze kreten naar buiten willen treden.
Is het dan wonder, indien men, bij steeds verder doorgedreven ontleding
door vergelijking en tegenstelling (121), de onderscheiden stijlperioden aan
de eene zijde in altijd nader begrensde onder-tijdvakken meent te moeten
indeelen : vroeg-Renaissance, voile-Renaissance, verval-Renaissance ;
vroeg-Barok, vol-Barok, Rococo ; prx-Romantiek, volle-Romantiek,
late-Romantiek, neo-Romantiek, enz. ; en aan de andere zijde den indruk
wil wekken dat stijlperioden, die oorspronkelijk slechts een paar generaties
heeten te hebben gebloeid, een eerbiedwekkend aantal eeuwen hebben
noodig gehad om van hun eerste opduiken tot aan hun uiterste verval hun
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heelen kringloop te voltooien ? Het is met het begrenzen der tijdsstijlen
vooralsnog niet veel gunstiger vergaan dan met de afbakening der geesteshistorische perioden : prx-Romantische onderstroomingen is men gaan
opsporen tot op het eind van de XVITe eeuw en de eigenlijke Romantiek
werd zoozeer naar onzen tijd toe uitgestrekt, dat symbolisme en neoRomantiek er nog schikkelijk in konden opgenomen worden ; op dezelfde
wijze als waarop de aanvang der Verlichting, tot voor kort op 1 75o gesteld,
than reeds werd verlegd naar 168o en overheen Spinoza en Descartes
onmiddellijk verbonden met de Renaissance (122). Zoodat de stilistiek
voorloopig nog met het bescheiden werk van ontleding, opsomming en
critiek der uitdrukkingsverschijnselen voldoende de handen vol heeft,
vooraleer aan hun logische, psychologische of historische aaneenschakeling,
ja, aan een onweersprekelijke stijlhistorische verklaring toe te zijn : zij
verkeert nog in haar zuiver beschrijvend stadium; en pogingen, die tot
nog toe gebeurden, om bvb. met behulp van stilistische criteria een naamloos en niet gedateerd werk veilig te attribueeren of te localiseeren, zijn
over 't algemeen weinig overtuigend uitgevallen. Nog heeft men te zoeken
naar de voldoend stevige methode die, boven de ontleding en synthetische
kenschetsing van individueele dichterstijlen uitstijgende, een ietwat veiligen,
hoogeren vorm van synthese zou vermogen te bereiken waarin, uit een
zorgvuldig en streng analytisch detail-onderzoek, de gemeenschappelijke
stijl van ee n geslacht of een groep, van een tijd of een gewest, van een
eeuw of een natie, van een genre zou worden geformuleerd (123).
Voorzichtigheidshalve blijft ons over, tot slot van deze al te lange bespreking
een algemeene opmerking te maken : wie, zooals Petersen, en op zijn voorbeeld wij zelf nog, ter discursieve verduidelijking van de litterairesthetische
theorie, afzonderlijk de vorm- en inhoudsbestanddeelen van het woordkunstwerk bespreekt, kan verdacht worden de ouderwetsche onderscheiding
te huldige n van een aparten inhoud in een aparten vorm, de vorm zijnde
een soort recipient, waarin, als een kostbaar vocht, de inhoud wordt
opgevangen. Het spreekt vanzelf dat, voor de poetica en voor de literatuurgeschiedenis, vorm en inhoud van het taalkunstwerk enkel maar bestaan,
in de zelfde hypostatische eenheid als waarmee het samenstel ziel en
lichaam onverbrekelijk een zijn in den levenden mensch : anima informat
corpus. Al wat men, buiten deze substantieele eenheid, als afzonderlijk
bestanddeel kan vermelden, behoort tot het prx-natale stadium van het
gedicht of is de vrucht van een zuiver speculatieve ontleding achteraf.
De middensector in Petersen's schema (boven blz. XL), vraagt te dezer
plaats een minder uitvoerige bespreking : de onderscheiden factoren worden
er opgesomd die, onder het scheppen van kunst, in den dichter werkzaam
zijn, en die, door het medium van het kunstwerk, ook in den lezer of hoorder,
den esthetischen beschouwer en nagenieter worden werkzaam gemaakt. Van
deze algemeene vraagstukken der poetiek past het, dat de litterairhistoricus
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kennis draagt, evengoed als de letterkundige criticus : vooral de letterkundige
biographic kan er aanzienlijk hulp van ondervinden ; de litteraire kenschetsing ontleent er enkele van haar scherpst karakteriseerende criteria aan.
Bestaat er zoo iets als een dichterlijke conceptie van het leven, een poetische
visie van de wereld en door welke psychische processen ontstaat die in
den kunstenaar, subsidair in den kunstgenieter ? Welke discrepancies
scheiden deze dichterlijke wereld van de werkelijkheden in het concrete
leven van iederen dag : zijn bepaalde bestanddeelen in dit laatste a priori
onvereenigbaar met de poetische sfeer ? Is het waar dat een afgrond gaapt
tusschen de wereld van de Praxis, die aanstuurt op doelmatigheid, bruikbaarheid voor actie, levensenergie en zedelijkheid, en de wereld van Droom
en Spel waarin de dichter heet alleen te kunnen ademen ? Betaalt werkelijk
de dichter de onvervangbare oorspronkelijkheid van zijn kunstenaarsnatuur
met al de argeloos-simpele vreugden, de idyllisch-harmonische rust, of de
veilige kracht van den niet-artistieken mensch ? En in hoever is hier een
discriminatie-middel aanwezig om te onderscheiden tusschen het genie,
het waarlijk-scheppend talent en den dilettantischen estheet (i 24) ?
Indien werkelijk zoo de verhouding is tusschen de sfeer van de Aesthesis
en die van de Praxis, en de dichterlijke perceptie van het leven de voornaamste, om niet te zeggen de eenige, teelbodem van het gedicht, dan
begrijpt men dat de verklaring van het kunstwerk, de genetische zoowel
als de esthetische, bestendiger het oog zal hebben te vestigen op het
verbeeldings- en gevoelsexperiment in den kunstenaar, dan op de zuiver
uiterlijk-biographische aanleidingen of ontstaansprikkels van het gedicht :
want niet uit de onmiddellijke levenservaring, maar uit het verdichterlijkte
fantasiebeeld er van, wordt werkelijk groote kunst geschapen. De poetische
visie ontheft het momenteele beleven aan zijn zuiver persoonlijke oogenblikkelijkheid en schenkt het de symbolische beteekenis van het algemeenmenschelijke, de onmisbare voorwaarde opdat het in andere menschenzielen de noodige resonantie zou hebben.
Het eerste element waardoor het gedicht die communicatieve kracht,
dat specifieke uitwerkingsvermogen op anderen ontwikkelt, is een zeker
stenzrningefluidum, de algemeene gevoelsatmosfeer die het heele werk
doordrenkt : het diepere levensgevoel van den dichter, de hem eigen manier
om op de kwellende levensraadselen antwoord te geven, spreekt zich reeds
in dien bepaalden grondtoon uit, die voor het taalkunstwerk uitmaakt, wat
de toonaard is voor een muziekstuk en het koloriet voor een schilderij (125).
Tusschen twee uiterste polen — de pessimistische tragiek en de optimistische
comiek schommelt de stemming der scheppende kunstenaars, terwijl een
derde verzoenende grondtoon, de humoristische, beide stemmingen innig
en organisch-evenwichtig versmelt. Het tragische levensgevoel maakt ons,
onder inwendig sidderen en bewonderen Leven, getuigen van het onafwendbaar, demonisch verschrikkelijk spel van het Noodlot met heroische, maar
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voor dien ongelijken strijd niet gewapende menschenfiguren, die ons niet
nabestaan. Hieruit is op te maken dat het tragische niet aan een bepaald
letterkundig genre, of aan een bepaalde kunst gebonden is : overal — in
tragedie, roman, ballade, dithyrambe, lijkrede waar de hoorder, bij het
in zich opnemen van het kunstwerk, den plechtigen indruk ondergaat van
een schrikwekkend sublieme en Loch verheffend-grootsche levensuitbeelding,
en de gemengde gevoelens van angst en medelijden door bewondering
gecompenseerd worden, daar komt hij in den ban van het tragische. De
gekende feiten der letterkundige ontwikkeling pleiten niet ten gunste van
die opvatting, welke in het tragische
zooals trouwens ook in het religieuse levensgevoel een kenmerk wil zien van een lager cultuurpeil van
de menschheid, en dat door het toenemen der beschaving tot ondergang zou
zijn bestemd. Het zal immers tot het einde der dagen inhaerent blijven aan
de menschelijke ervaringswereld, dat een gegeven levensmoment in den
schouwenden kunstenaar of in den „medespelenden", invoelenden nagenieter
de ondeelbare gevoelsondervinding van depressie en bewondering Leven,
die het diep-eigenste wezen van het tragische is, spontaan en onweerstaanbaar kan oproepen. Bruikbaar dunkt ons, ter nadere kenschetsing der
letterkundige verschijnselen, Muller-Freienfels' vierdeelig paradigma van
het tragische in : resignatietragiek (bvb. Oidipous) of de vrijwillige onderwerping van den tragisch-getroffen mensch aan het onweerstreefbaar, van
hoogere machten gewilde Tatum; heroreche tragiek (Prometheus 1) of de
opstandigheid van den tragisch ten onder gaanden mensch tegen zijn
onafwendbaar Noodlot; ochuldtragiek (Wallenstein1) of de ethische
verzoening met het Noodlot, in het besef dat eene vooraf bestaande, maar
ook als noodlot gevoelde schuld in den tragischen ondergang wordt geboet ;
ideeintragiek (Jeptha ?) waar de ondergang van den tragischen held wordt
gevoeld als een triomf van de metaphysische macht, ook zOnder moreele
gewettigdheid (3. 2 6).
Het comische — in zijn meest algemeene specificatie met het lachwekkende
te vereenzelvigen aanvaardt de werkelijkheid in mild optimisme, als
een onschuldig spel, een grillige ontmoeting van levensmogelijkheden. De
gulle lach van het comische bloeit vooral open bij het schouwspel van
onverwachte tegenstellingen die het leven van elken dag ons voorbereidt
in het onvermoeide samenbrengen van ongelijksoortige dingen en heterosferische toestanden. Op dezen psychologischen grondregel van de comische
verrassing schijnen wel degelijk al de ondersoorten van het lachwekkende
terug te voeren : de drastische anecdote, de fijnere woordspeling, de drollige
toestandscomiek van het intrigue-blijspel, de hoogere vormen van zedenen karakter-comiek, de vergrovende en soms vernietigende caricatuur
(Tartuffe 1), het grotesk-buitelende burleske, en de zerp-ironische, ja
sarcastische satire.
De esthetische categorie van den humor verwezenlijkt alleen de kunstenaar
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die, in scherpen werkelijkheidszin en teere ontroering (evens, zooveel
contrOle over zijn gevoeligheid kan uitoefenen en zooveel zelfbeheersching
over de beweging van zijn antipathieen en zijn haat, zijn ontgoochelingen,
onlustgevoelens en medelevende droefheid om de kleinheden en beperktheden
van het leven, dat in zijn werk het milde besef nooit geheel verloren gaat
van een organisch evenwicht tusschen Licht en donker, lach en traan, spel
en weemoed in het wereldgebeuren.
Het spreekt van zelf, dat deze drie grondstemmingen veel vaker in gemengde
gedaante dan in zuiveren toestand in de letterkunde voorkomen en dat
ieder yolk en elke tijd hun eigen schakeeringen van het tragische, het
comische en het humoristische, als gevoelscomplex en als esthetische
categorie, hebben ontwikkeld.
De vraag of den kunstenaar een helder doel voor den geest heeft gestaan
onder het scheppen is niet noodzakelijk gelijk te stellen met deze : of het
voltooide kunstwerk voelbaar in den dienst werd gesteld van eenige
strekking of tendens. Evengoed is het geval denkbaar van een kunstenaar,
die zijn werk begint met de opzettelijke bedoeling eener vooropgestelde
tendens, maar die tijdens den arbeid zoozeer onder de bekoring komt van
zijn verbeeldingsleven, dat het werk uitgroeit tot een gaaf product van
belangeloozen scheppingsdrang als het andere geval, van den dichter,
die de instinctieve werkingen van het kunstenaarschap behendig onder de
contrOle houdt van een vooropgezetten vormwil, of van een bedoelde
idee-werking. Het heele probleem kan — al wordt ook dit betwist voor
de algemeene poetiek liggen in de verhouding tusschen bewustheid en
onbewustheid bij de dichterlijke schepping (12 7); maar alweer is dit voor
den litterairhistoricus van minder onmiddellijk belang. Wel echter heeft
hij, vooral wanneer hij het vellen van een waardeoordeel mede tot zijn taak
rekent, te onderzoeken of het voltooide werk beantwoordt, ja dan neen
en in welke mate, aan de door den dichter uitgesproken bedoeling : en daar
dit in hoofdzaak neerkomt op de vraag naar de congruentie tusschen de
aangewende middelen en het beoogde doel, is dit allereerst een kwestie
van techniek (1 28).
Hetzelfde geldt voor de notie zelfuitbeelding of auto-expressie, die slaat op
de grootere of geringere getrouwheid waarmee de kunstenaar zijn eigen
psychischen aard, mede door zijn physiologische structuur bepaald, in het
werk veruitwendigt. Onder den invloed van K. Groos, Marbe en hun school
te Giessen heeft een tijdlang een strikt-statistische methode bijval gehad,
die de zintuigelijke waarneming bij kunstenaars, en meer bepaald de
overheerschende frequentieverhoudingen der zintuigelijke kwaliteiten in
hun woord- en beeldgebruik, voor het stelligste teeken hunner psychische
geaardheid wilde houden. Men hoopte een vollediger schema van mogelijke
kunstenaarstypen te bereiken dan de reeds door Schiller opgestelde binaire
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tegenstelling van imuzikaal en plastisch dichter. Er werd terecht getwijfeld
aan de doelmatigheid van een zoo ver doorgedreven analytische methode.
De kunstenaar realiseert door veel meer en vooral door fijner middelen
dan de frequentieverhoudingen van „visueele, acoustische, tactiele, olfactieve, of gustatieve" woorden, beelden en synesthesieen het psychisch type
waartoe hij behoort. Het is trouwens, vooral sedert Walzel (13o), gewoonte
geworden front te maken tegen een overdreven psychologistische studierichting in de literatuurwetenschap, waarbij de geheele letterkundige
phenomenologie, of ongeveer, op psychische feiten en toestanden werd
teruggevoerd, en oneindig meer belang gehecht aan de scheppingsprocessen
in den dichter dan aan het voltooide esthetisch object als zoodanig. Men
heeft, niet zonder reden, de betrouwbaarheid verdacht van gegevens die
vooral door introspectie van den dichter op den dichter zelf werden gewonnen en die zeer vaak door innerlijke tegenstrijdigheden hebben uitgeblonken, al kunnen ze, ieder op zichzelf, aardige bemerkingen of treffende
lichtschampen op het diepe mysterie van den dichterlijken scheppingsarbeid
zijn geweest.
Hoe onscheidbaar eindelijk ook probleemkeuze en stijlrichting in het werk
verband houden met de levensbeschouwing van den dichter is ons reeds
boven (blz. XL) gebleken. Het is geen vrije verkiezing, maar diepere levenswet, die den kunstenaar zijn plaats aanwijst in een idealistische of een
naturalistische, een fantasistische of een realistische kunstrichting, en het
is ook geen Coeval dat deze en soortgelijke nainen voor esthetische groepen
tevens bepaalde typen van wereldbeschouwing moeten benoemen WO.
De groote aandacht, door de nieuwste literatuurhistorie aan het wijsgeerig
substraat van de letterkundige verschijnselen gewijd, heeft het niet denkbeeldige gevaar verwekt, dat litterairhistorische ontledingen than vaak
bezwaard gaan met velerlei ethisch-wijsgeerige, religieuse, politieke en
sociale uitweidingen : waardoor ze eerder het uitzicht hebben van algemeencultuurhistorische verhandelingen dan van opstellen over een der fraaie
kunsten. Wie bvb. BALDENSPERGER ' S werk over de ideeen der Fransche
emigres, of dat van HAZARD over de Europeesche gewetenscrisis van de
Verlichting, of die van VIATTE en van MONGLOND over de Prw-romantiek
ter hand neemt, krijgt nog nauwelijks het gevoel met werken over literatuur
te doen te hebben; en nog veel sterker is dit het geval met veel producten
van de „probleemhistorische" en van de „geesteshistorische" richting in
Duitschland (132). De snijpunten waar de literatuurhistorie de geschiedenis
der moreele of geestes-wetenschappen raakt, mogen nog zoo talrijk zijn :
ze wettigen geenszins de neiging van de jongste methodologische orienteeringen om de eerste in de laatsten met huid en haar te laten opgaan. Zeer
zeker dringt men tot de kern van de letterkundige, d.i. artistieke uitwerkingskracht van werk en dichter niet door, wanneer men zich hun verhouding
tot een aantal essentieele levensvragen niet met eenige duidelijkheid heeft
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kunnen voorstellen : maar wat in het kunstproduct als zoodanig het eerste
en specifieke is, nl. a thing of beauty te zijn, moet in de beschouwingswijze
Loch altijd het zwaarst blijven wegen. Naast deze bekoring om, onder
voorwendsel van idealistische literatuurgeschiedschrijving, in het ontwikkelingsbeeld der letterkunde allerlei te betrekken dat nets letterkundigs
in zich heeft, staat de moderne literatuurstudie aan het gevaar blootgesteld,
zich te willen uitspreken over vele wijsgeerige of theologische vraagstukken
waarvan zij onvoldoende is onderricht. Daarom werd de bewerking van
deze nieuwe literatuurgeschiedenis toevertrouwd aan een staf van geleerden
die, ieder voor zich, dat deel van de letterkunde zullen behandelen waarvan
de wijsgeerige of godsdienstige dominance overeenstemt met hun persoonlijke levensbeschouwing. Het zal hierbij hun pogen zijn, elke eenzijdigheid
die kwetsend kan worden voor andersdenkenden angstvallig te vermijden ;
maar mocht, desondanks, een of ander woord blijken aan hun pen te zijn
ontsnapt, dat iemand aanstoot geeft, dan moge hem deze kleine ergernis
de gaarne betaalde prijs zijn voor een voorlichting die grondigheid van
inzicht en eerlijkheid van overtuiging met ruime verdraagzaamheid zocht
te verbinden.
Studie van het werk, studie van de dichterlijke persoonlijkheid : dat zijn
wel degelijk de twee grondpijlers waarop elke literatuurgeschiedenis dient
te steunen. Alleen op die tweevoudige basis van monografische ontleding
kan zij geleidelijk verder in de richting van steeds ruimer uitschouwende
synthetische constructies. Een derde onmisbare, en ditmaal collectieve
factor van het letterkundig leven is echter nog beknopt te kenschetsen,
vooraleer de onderscheiden trappen van litterairhistorische synthese
worden aangeduid : nl. bet letterkundig publiek. Er is, vooral sedert het
opkomen eener sociaal-esthetische beschouwingswijze uitlooper eigenlijk
zoowel van het historisch materialisme van Marxistischen huize als van
de positivistische milieutheorie van Taine — steeds dringender aandacht
gevraagd voor den problemenknoop, gelegen in de verhouding van de
scheppende kunst en kunstenaars tot de ontvangende sociale groepen. Hoe
deze laatsten op het letterkundig verschijnsel reageeren ; in hoever zij al
of niet de dragers zijn van die massapsychologische globaalstemmingen, die
men tijdssmaak, tijdsgeest of tijdsclimaat heeft genoemd ; welke, in de
onderscheiden stadia van de geschiedenis en van elk afzonderlijk dichterleven, de verhouding is geweest van den schoonheidsproducent tot den
consument of tot een bepaald publiek ; volgens welke wetten van aantrekkings- of repulsiekracht esthetische groepeeringen, scholen, cenakels,
broederschappen tot stand komen; hoe men zich de „genesis van den roem",
de economie van den letterkundigen bijval heeft te denken ; wat het aandeel
in dezen is geweest van de onderscheiden vormen van propaganda : het
patronaat, de opvoedingskaders, de academies, de Mecenen en het letterLXVII

kundig salon, de critiek, de dagbladpers, de censuur ; of de smaak van een
tijd of van een groep nog jets meer is dan de som der subjectieve smaken,
d.i. der individueel gedetermineerde ontvankelijkheden voor schoonheidsindrukken, en welke factoren (leeftijd, geslacht, ras, stam, stand, godsdienst,
nationaliteit, denkrichting, belangstellingscentra, geestelijke ontwikkeling
enz.) deze ontvankelijkheid bepalen : ziedaar de soort van vragen die in
een letterkundige sociologie dienen te worden opgelost (133).
Dit geloof in een prxter-individueel, groepspsychologisch ingrijpen in het
letterkundig leven mag niet worden beschouwd als een loochening of
onderschatting van de beteekenis der individueele begaafdheid in de
voortbrenging van het woordkunstwerk. Men stelt hierbij integendeel den
factor oorspronkelijk talent of genie van den scheppenden kunstenaar
voorop ; maar men aanvaardt tevens het niet te loochenen feit dat bijna
nooit de letterkundige creatie bij uitsluiting een innerlijke monoloog is van
den dichter met zichzelf. Bewust of onbewust laat, evenzeer in zijn vormgevoel als in zijn denken en bedoelen, de scheppende kunstenaar zich
beinvloeden door de hem instinctmatig of rationed bekende ontvankelijkheid
van zijn publiek voor bepaalde vormen, ideeen, gevoelens, door den stijl
en het zielsfluidum van zijn tijd, door de geheele psychische structuur, de
prwter-individueele, collectieve stemmingen van geestelijke en maatschappelijke omgeving : de dichter spreekt tot een zeer bepaald publiek. P. MERKER
heeft (134) de evenredige verhouding van den factor publiek of tijdsmilieu
in het ontstaan van het taalkunstwerk in de volgende figuur verduidelijkt :

Scheppende
persoonlijkheid

Tijdsmilieu

Vorm

De stelligheid van deze proportionaliteit staaft hij met de zeker niet
onaardige vraag : hoe het werk van de eerste-rangsscheppende persoonlijkheid Goethe er zou hebben uit gezien, indien deze ook maar twintig jaar
vroeger dan in 174 9, met volstrekt gelijke genialiteit, dezelfde individueele
eigenschappen en vrijwel eendere levensbestemmingen, ter wereld was
gekomen. Een gansch verschillende geestelijke omgeving zou dan zijn werk
hebben ontvangen, en de kans is groot dat de dichter er zijn genie onbewust
naar zou hebben gericht.
Dat publiek, dat tijdsmilieu is geenszins altijd de heele nationale, ethnische
of sociale gemeente. Men kan zelfs bevestigen dat de hoogste verwezen-
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lijkingen van de letterkundige cultuur dikwijls gedragen werden door een
betrekkelijk beperkte elite : de omgeving van Augustus, de kleine Italiaansche
hoven, de aristocratie van Lodewijk XIV, den stillen voornamen kring
rond Karl-August te Weimar, het vrij gesloten Boheme-groepje studenten
en estheten op den linker Seine-oever te Parijs of in de nieuwe wijken te
Amsterdam na 188o, enz. De onvergankelijke meesterstukken der wereldletterkunde — Divina Commedia, Hamlet, Faust — zijn de uitverkorenen
van een keurbende geweest, vooraleer het cosmopolitische publiek te
bereiken, dat hen ontvangen kon, omdat het hen verstond : een werkelijk
hunner waardig publiek, dat zij hebben moeten veroveren met onweerstaanbare overmacht van schoonheid, en dat nets gemeens heeft met den
oppervlakkigen cultuurwaan van het zgde. „groote publiek", welks gunst
moet worden gedeeld met den laatsten spannenden, liefst naturalistischen
liefderoman of de dubbelzinnige salonmop (135).
De verschuivingen van publiek, die zich tegenover de meeste letterkundige
producties voordoen, zijn voor de sociaal-litteraire beschouwingswijze
merkwaardige verschijnselen van het letterkundig leven : ze maken dat
niet slechts de eerste, maar ook de laatste uitgaven van letterkundig werk
beteekenis krijgen in het ontwikkelingsbeeld. Den door Pater Van Mierlo
en Dr. Moller nog tot de XII e eeuw gerekenden Karel ende Elegaet kennen
wij slechts uit een druk van drie eeuwen later : en het is zeker een gansch
verschillend publiek geweest dat zijn eersten verschijningsvorm als adellijk
manuscript en zijn laatste gedaante als volksboek met bijval heeft begroet ;
zooals het, op tachtig jaren afstand, een verschil maakt wanneer Van
Lennep de ernstige critiek van Busken Huet interesseert en de avonden
van de voorname bourgeoisie boeit, of nog alleen genoten wordt in yolksbibliotheken en op de lagere school.
Toch is dit lot nog te verkiezen boven den vluchtigen bijval van tallooze
verschijnselen, door een publiek van snobs en dilettanten een oogenblik
begroet en daarna volledig verdwenen in een put van onverschilligheid.
De duurzaamheid van belangstelling waarmee een, zelfs verschoven
publiek, verscheiden eeuwen een werk blijft volgen, behoort tot de
zekerste criteria waarnaar de canon ontworpen wordt dien wij (boven
blz. XII) het studieobject verklaarden te zijn van de literatuurwetenschap.
Het zal een der boeiendste taken van deze letterkundige geschiedenis zijn
in elke periode na te gaan hoe het publiek van den dichter er steeds weer
anders gaat uitzien : ongedifferentieerde massa nog van „Clan en Sippe"
in de prx- en proto-litteraire periode ; een al dan niet naar „standen" in
te deelen publiek in de middeleeuwen, dat ofwel slechts ontvankelijk is
voor het typische vormgevoel en de sterk-maatschappelijk gebonden
levensidealen van een beperkte sociale groep, ridders, geestelijken, gemeenten of in veel ruimere geestelijke gebondenheid onbeperkt communieert in
de catholiciteit, dd. algemeenheid, van het christelijk beginsel ; dan de
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diepe vervormingen welke de boekdrukkunst te weeg brengt in de compositie
van het voortaan „lezend" publiek met zijn snel verspringende belangstelling
voor nooit vlug genoeg vernieuwde stoffen en thema's niet enkel, maar ook
voor steeds anders gewilde vormen en genres ; daarna het human;stenpubliek,
deze streng gesloten, vaak in aristocratische afzondering werkende en
denkende elite van geleerden, tegenover wie, in denzelfden tijd, de woelige
massa van de hervormde secten, met hun voorkeur voor luidruchtige
polemiek en schelle satire een bijna absolute tegenstelling vormt ; en Loch
is het die laatste grootere gemeenschap die een werkelijk nationaal publiek
voor onze letterkunde opnieuw mogelijk maakt en de burgerlijk-democratische
uitbreiding van den lezerskring voorbereidt zoowel in den tijd der Verlichfing als der Romantiek. Kleinere esoterische groepen leggen, in de ongedifferentieerdheid van dat „groote publiek", de kiemen van afwijkend inzicht
en vormgevoel, deze onmisbare fermenten voor een vernieuwd, bewegend
letterkundig leven : een keurpubliek houdt steeds den zin gaaf voor het
verbijzonderde, het sterk individueele, het origineele in de kunstscheppende
persoonlijkheid.
Met de studie van deze gestadige wisselwerking tusschen dichter en tijdsmilieu, tusschen individueel scheppen van taalkunst en algemeene moderichting van den tijdsstijl, krijgt de literatuurgeschiedenis een kans boven
het aparte woordkunstwerk, boven de geisoleerd geziene dichterpersonaliteit
uit te stijgen tot een meer synthetische beschouwing van het letterkundig
leven. De sociale structuur van dit laatste biedt de meest bruikbare bindstof
om een letterkundige geschiedenis te maken tot nog jets meer dan een in
paragrafen en hoofdstukken afgedeelde, zuiver personalistisch gerichte
aaneenrijging van karakteristieken der aparte werken of van biographieen
der afzonderlijke dichters. OBJECT VAN DE LITERATUURWETENSCHAP IS NIET
ALLEN HET LETTERKUNDIG KUNSTWERK, NIET ALLEN DE LETTERKUNDIGE PERSOONLIJKHEID, MAAR DE HEELE OMVANG VAN HET LETTERKUNDIG LEVEN IN ZIJN BREEDTEN
EN DIEPTEN, IN ZIJN INDIVIDUEELE WERKINGEN EN GEDAANTEN, IN ZIJN COLLECTIEVE, VOOR RAS OF NATIE OF TIJD TYPISCHE VERSCHIJNINGSVORMEN EN GROEPSOF MASSAPSYCHOLOGISCHE UITINGEN.

Hoe nu dat letterkundig leven, in bestendig en innig verband met persoonlijk
talent of genie of smaak en ontvankelijkheid van respectievelijk den literatuurproducent, den bemiddelaar en den consument, zijn bedding vindt in
den algemeenen stroom van de tijdscultuur; daarvan groeit, voor den
geschiedschrijver der letterkunde, geleidelijk het beeld uit een reeks beperkter of ruimer analytische en synthetische benaderingspogingen, die, graphisch
voorgesteld, ongeveer als volgt elkaar kunnen aanvullen :
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Zooals alle andere, zal ook wel dit pogen om de wisselwerkingen tusschen
monographische en veralgemeenende, tusschen analytische en synthetische
literatuurstudie in systeem to brengen, zich blootgeven aan critiek op een
of ander punt. Hoofdzaak is dat de gewichtigste studieobjecten en werkwijzen van het letterkundig onderzoek .- van de meest bescheiden analyer in voorkomen ; en
tisch-monographische tot de stoutst-synthetische
er uit kan blijken wa.ar men den arbeid ook aan mag vatten, inniger
of meer verwijderde verbinding met de algeheele literatuurstudie geboden
eisch blijft.
De philologisch-litteraire en de letterkundig-esthetische onderbouw van
elke taalkunst-wetenschap werd (boven, blz. XXXI vlg.) voldoende
omschreven. G e n o 1 o g i e noemt VAN TIEGHEM, die op de moderne
nomenclatuur in ons yak verhelderend heeft gewerkt (136), de liefst
vergelijkende studie, in diachronische of overlangsche doorsnee, van de
ontwikkeling der letterkundige vormen en genres. Ze is, mag men zeggen,
in onze literatuur, nog nauwelijks aangesneden : alleen voor het tooneel,
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voor enkele typen en perioden van den roman, en voor enkele kleinere
dichtsoorten en dichtvormen werd voorloopig werk geleverd, dat bij de
soortgelijke Engelsche, Duitsche en Italiaansche productie trouwens nog
grooten achterstand vertoont (137). Crenologie of bronnenstudie aan de
eene zijde, thematologie of motiefgeschiedenis en doxologie of geschiedenis
van den naroem van een dichter aan den anderen kant, brengen de synchronische of overdwarsche en de diachronische of overlangsche studie
van ongeveer gelijke objecten. De c r e n o 1 o g i e (138) is het onderzoek naar de vooral historische en letterkundige bronnen van een bepaald
dichtwerk of een bepaald auteur : welke onmiddellijk in zijn persoonlijk
levensondervinden gewortelde aanleiding (liefdegeval, religieuse ervaring,
diepe natuurstemming, vaderlandsche ontroering, enz.) of welk zuiver
intellectueel avontuur (kennismaking met een ander kunstwerk, historische
studie, enz.) heeft den scoot gegeven tot het ontwerp of tot inhouds- en
vormbestanddeelen van het geheel ? Houdt dat soort van onderzoek zich
voorzichtig verre van ieder gesnuffel naar zuivere bijkomstigheden, weet
het zich tijdig uit het stof der fragmentaire curiosa-opstapeling te verheffen
tot cultuur- en ideeenhistorische verklaring van de feiten, dan biedt het
elken litterairhistoricus, voor den hem toevertrouwden bouw eener synthese,
allerkostbaarste materiaal. De t h e m a t o l o g i e — niet minder
blootgesteld aan het gevaar in onvruchtbare „paralellenjacht" en het
verzamelen van ongewichtige eruditieschilfers te vervallen —, maakt,
liefst vergelijkend alweer, studie van de onderwerpen, thema's, typen en
stofcomplexen door de volkskunst en door onderscheiden dichters, perioden
of literaturen achtereen en veelal afhankelijk van elkander gebruikt :
litterair-wetenschappelijke beteekenis krijgt ook deze methode pas door een
cultuurpsychologische en een ideeenhistorische verdieping, die ze in de
beste specimens van het genre onbetwistbaar heeft bereikt (14o). De
doxologie verhaalt de boeiende en leerrijke geschiedenis van den
bijval, den naroem, „la fortune intellectuelle" van een dichter of een groep
of een letterkundige formule (141) : hetzij in de eigen, hetzij vooral in
vreemde literaturen. Doxologische werken, die tot nog toe bij voorkeur de
comparatistische literatuurstudie hebben aangetrokken — sedert een
vijftiental jaren, op 't voorbeeld van Duitschland en Frankrijk, ook in de
Nederlandsche letterkunde — brengen soms valsche conclusies doordien
ze de begrippen bijval en beinvloeding, die geenszins correlatief zijn, in hun
eindresultaat samentellen; doordien ze onvoldoend onderscheid maken
tusschen onmiddellijke en middellijke beinvloeding (c.q. navolging of
ontleening) en vooral micizeer op het vinden van parallelplaatsen uit zijn,
dat met de scheppende inspiratie en den eigen aanleg in den dichter als het
ware niet meer wordt gerekend (142) en de regel van 't gezonde menschenverstand : er is 'neer gelijk dan eigen erbij verloren gaat. «L'imitation soutient
tous les travailleurs.Mais s'il y a des ouvriers qui se valent, it n'en est pas
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deux dont les ouvrages soient semblables. On ne se passe pas de limitation.
On n'echappe pas davantage a l'originalite. Toujours dependre d'autrui
sans jamais sortir de soi-meme, c'est une condition de la nature humaine"
(143) Dit soort studie, waarvan trouwens het voordeel voor een komende
literatuursynthese mij onbetwistbaar toeschijnt, hoeft steeds de veilige
fundeering te zoeken van oorzakelijkheidsverbinding en genetischen samenhang. Het zou daarenboven geen zin hebben te blijven stilstaan bij de
veelal binaire vergelijking van het doxologisch onderzoek, waarin trouwens
toevallige ontdekkingen van causaliteitsverband vaker dan een leemtenloos
stelselmatige opsporing der mogelijke verhoudingen de steeds fragmentaire
eindconclusies moeten schragen.
Daarom streeft de doxologie steeds meer naar de studie der collectieve
beinvloeding en der algemeene betrekkingen tusschen de nationale letterkunden : hier is het dat de meesters van de vergelijkende lit er atuurges c hie denis, A. Farinelli, B. Croce, A. Graf, P.
Hazard, P. van Tieghem, L. Reynaud, E. Martinenche, E. Eggli, E.
Esteve, H. Tronchon en vooral F. Baldenperger, hun eerste voorloopige
en nog gedeeltelijke synthesen hebben geleverd, die zich niet meer bepalen
bij de altijd slechts approximatieve berekening van den invloed van een
geestelijk reagens x (zegge Homeros, Horatius, Milton, Gcethe, Schiller,
Dostojewski) op een bepaalde Fransche, Engelsche, Nederlandsche
persoonlijkheid, maar dien nu berekenen op een geheel milieu, ja op een
volledige letterkunde. Men zal begrijpen dat de hierop volgende etape van
het onderzoek, waarin globale literatuur tegenover globale literatuur wordt
gesteld en het wederzijdsch inwerken van twee of meer cultuurvormen als
geheel in een ietwat scherp geteekend beeld gebracht, nog talloos meer
monographische voorstudies zal eischen, dan waarover than kan worden
beschikt. Toch behoort het ook tot de ambitie van onze onderneming,
voor elke periode der ontwikkeling, de correlaties te achterhalen die de
Nederlandsche letterkunde met de wereldliteratuur hebben verbonden en
zich daarbij niet tot de zuiver uiterlijke opsomming te beperken van vertalingen, bewerkingen, adaptaties en rifacimento's ; van geestelijke verwantschap, inhoudsparalellen of vormovereenkomsten tusschen dichters
en werken; van tooneelopvoeringen door uitlandsche troepen; van citaten
en zinspelingen ; van persoonlijke ontmoetingen of betrekkingen tusschen
eigen en vreemde dichters : maar al deze alleenstaande symptomen van
letterkundige interrelatie reeds min of meer in genetische ontwikkelingslijnen te zien, als evenwijdig gerichte stroomingen van het letterkundig en
cultureel leven, over politieke en ethnische begrenzingen heen (144).
Met het stellen van deze laatste vragen is het letterkundig Comparatisme,
dat bijna noodgedwongen op binaire vergelijking is ingericht, op weg naar
wat Van Tieghem algemeene liter at u u r heeft geheeten
(145), 't is te zeggen de studie van die internationale correlatie-verschijn-
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selen genre-vernieuwingen, stijlmodes, gevoelstonaliteiten, vaste versvormen, litterairtheoretische standpunten, geestelijke richtingen — die
aan een ruimer-dan-nationale verspreiding hun beteekenis ontleenen. Tot
de algemeene literatuur zijn alleen zulke feiten en verschijnselen te rekenen
die aan onderscheiden letterkunden gemeen zijn, hetzij bij oorzakelijkheidsverhouding, hetzij ten gevolge van een gemeenschappelijk tijdsclimaat. Ze
is dus niet te verwarren met het begrip wereldliteratuur, al of niet in Gcetheaanschen zin (146) : d.i. een zoodanig in het perspectief der eeuwen blijkende
economie van het letterkundig leven, dat iedere literatuurgroep in een
bepaald stadium van haar evolutie, met haar werkelijke toppunten, haar
meest algemeen-menschelijke realisaties, aan de leiding komt van de letterkundige wereldcultuur ; zoodat in dit begrip alle menschelijke groepen en
geslachten onderling verbonden worden in een geestelijke harmonie, waarvan telkens weer de hoogtepunten der poetische schepping den Loon aangeven.
Ze is evenmin te verwarren met de notie i n t er n a t i o n a 1 e of
universeele literatuurgeschiedenis, die tot nog
toe niet veel meer vermocht te zijn dan een juxtapositie van de nationale,
en in de meeste gevallen slechts van de Europeesche, soms ook maar van
de West-Europeesche letterkunden, in heel hun historisch verloop, of
enkel tijdens een periode. Zelfs de allernieuwste en meest indrukwekkende
geschiedenis der universeele letterkunde, het door 0. Walzel geleide en
zijn voltooiing naderende Handbuch der Literaturwimenechaft, heeft noch in
zijn uitwendige constructie, noch in een door alle medewerkers uniform
gevolgden geest van synthese, de gebruikelijke, in nationale ontwikkelingen
gecompartimenteerde geschiedschrijving der wereldletterkunde opgegeven.
Het schijnen veeleer samenvattingen van bescheidener omvang te zijn —
we denken aan het werkje van P. van Tieghem (14 7) — die er tot nog toe
in slaagden een niet al te zeer verwrongen, naar de werkelijke verhoudingen
geteekend panorama te ontwerpen van de letterkundige beschaving der
menschheid in hare geheele, en door stellige causale verbindingen unitaire
ontwikkeling. Een dergelijk globaal overzicht van de universeele letterkunde
moet aanzienlijk de evenredigheidsverhoudingen tusschen gestalten, groepen
en verschijnselen wijzigen, zooals die zijn in het licht der nationale belangvanwege hun
stelling : figuren als Erasmus of Janus Secundus krijgen er
cosmopolitische resonanties een veel dieper relief dan schrijvers die in
hun beperkt-nationale cultuur op het voorplan staan, doch in het wereldperspectief gezien van veel geringer gestalte gaan lijken. De taalgebieden
met kleinere diaspora, de dialectliteratuur zelfs, moeten er hun plaats
krijgen, niet meer, zooals vroeger, in korte en opsommerige slothoofdstukken, maar op die knooppunten van de letterkundige verkeerswegen,
waar hun leidende geesten in de letterkundige cultuur ook van de grootste
landen hun werking doen : Ruusbroec en Vondel, Ibsen en Strindberg,
LXXIV

Maeterlinck en Verhaeren spelen op een aldus ingericht tooneel rollen van
beteekenis, en de eenzijdige nationale hoogmoed, die vaak de heele comparatistische literatuurstudie vergiftigt met vooringenomenheden en voorliefden
(148) waar vier of vijf Europeesche letterkundige grootmachten het
voordeel van genieten, kan er, in de mate van het menschelijk mogelijke,
tot zwijgen worden gebracht.
Wat in de algemeene, de vergelijkende en de internationale beschouwingswijze van de letterkunde op den achtergrond treedt, het biographische
moment nl., is voor den geschiedschrijver der nationale lit er at u u r een onmisbaar analytisch gegeven : de levensgeschiedenis van de
dichters immers en de veelal eng daarmee verbonden wordingsgeschiedenis
van de werken, vertoonen samenhangen die de innig vervlochten menigvuldigheid l'eterno fluire di tut-to van het letterkundig leven helpen
verklaren. De „anecdotische" biographiek (149) volgt de levenslijn
van den taalkunstenaar in al de wisselvallige kronkels van haar verloop,
jazelfs, tegenwoordig, met behulp van familiegeschiedenis en rassenkunde,
tot in de schemeringen van het erfelijkheidsbeeld en de afstamming. De
meer „psychologisch" en de meer „philosophisch" gerichte biographiek
zoekt uit dat levensverloop de geestelijke kern of te zonderen, de bron bloot
te leggen van de scheppende energie, die werken van schoonheid heeft
voortgebracht. Voor deze „reconstructie van het geestelijk avontuur",
die elke ware biographic ook diende te brengen, zijn de gegevens, verworven
door een nauwgezette wordingsgeschiedenis, beachtenswaardig materiaal :
de geestelijke groei van het dichtwerk uit een kernmotief, de tijdens de
scheppingsperiode gebeurende vervormingen of uitbreidingen van de grondidee, de gestadige strijd van den dichter met zijn vormentaal, de steeds
weer het eerste uitzicht van de structuur vernieuwende aanbrengst van
bouwstoffen door toevoeging van motieven of verdieping van gedachteleven,
de wijzigingen zelfs die de dichter van uitgave tot uitgave nog later zijn
oorspronkelijke schepping heeft laten ondergaan — heel die in schijn vaak
zoo peuterige studie, waaraan de philologisch-historische methode, tot
wrevel soms en meer tot hekel van de esthetiseerende richting, haar vlijt
besteedt, op grond van bewaarde concepten, kladhandschriften, brieven,
dagboekaanteekeningen, bibliotheekcatalogi, archiefstukken van openbare
boekerijen, drukproeven, interviews, getuigenissen van geloofwaardige
derden, enz. Het gebeurt zelfs dat uit deze en dergelijke paragrafen der
letterkundige biographic de hermeneutiek of exegese van den definitieven
tekst stellige zekerheden opdoet. Het is een edelmoedige illusie van de
laatste decennien te veronderstellen dat, in de biographiek, wat men
„psychologischen flair" en „intuitie" heeft genoemd, op zichzelf en alleen
betrouwbaarder werk zou kunnen leveren, dan nederige en vlijtige toepassing van al de regels der geschiedkundige analyse op al de bereikbare
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documenten waaruit een levensbeeld te reconstrueeren is. De aldus genoemde „neo-romantische" of „geestes-historische" biographie, die in
Duitschland vooral deze laatste jaren zeer in de gunst heeft gestaan,
behoort in de meeste gevallen eerder tot de scheppend-litteraire dan tot de
wetenschappelijke productie en leidt tot een soort heroiseerende mythographie eerder dan tot een werkelijk historische biographiek. Deze zal ook
in het vervolg, ondanks de bekoring die van de neo-romantische biographische portretteerkunst is uitgegaan, steeds opnieuw haar kracht hebben
te zoeken in een voorzichtig afgewogen vermenging van historische betrouwbaarheid door grondige documentatie en begripvolle interpretatie door
psychologische en geesteshistorische verdieping. Op de erkenning dat de
dichterlijke personaliteit en het kunstwerk autonome, slechts eenmaal en
onvervangbaar, doch steeds onder bepaalde historische beinvloedingen
verwezenlijkte verschijningen zijn, moet de litterairhistoricus zijn besef
schragen dat de letterkunde van een yolk een correlaat is van de geschiedenis
van dat yolk en dus aan haar, zooals aan ieder cultuurverschijnsel, steeds
naast de absolute, algemeengeldende, wijsgeerige, idealistische, ook een
historische, relativistische, genetische beschouwingswijze opdringt. Als
voltooid, zelfstandig, existentieel kunstwerk valt het gedicht onder de
boventijdelijke waardeeringsnormen van de poetiek ; maar zijn historische
gebondenheid eischt dat het ook zal worden ingeschakeld in een genetische
ontwikkelingsrij, waarvoor een behoedzaam relativisme de genuanceerde
kenschetsingen levert.
Op grond van deze overweging vooral lijkt ons de velerlei eenzijdigheid
bedenkelijk die voor den litterairhistoricus dreigt uit de methodologische
tegenstellingen welke, in de laatste jaren geenszins meer in Duitschland
alleen, onderscheiden groepen van vakgenooten in vaak luidruchtige
conflicten hebben gewikkeld (15o). Zoowel de eenzij dig psychologische
als de eenzijdig morphologische of formaal-esthetische richtingen van stijlontleding en stijlgeschiedenis werden reeds haven gekenschetst. Over de
philologisch-historische en de sociologische beschouwingswijzen werd met
eenige uitvoerigheid gesproken. De aanval tegen de historisch-philologische
school, die in geheel West-Europa van ca. 185o tot ca. 1 900 heeft overheerscht, hoewel men er moet van getuigen dat zij voor de inrichting eener
waarlijk wetenschappelijke literatuurstudie onovertroffen werk heeft geleverd, werd vooral van twee richtingen uit ondernomen, geheel overeenkomstig met een gaandeweg verschoven wereldbeschouwing trouwens.
Aan den eenen karat werd op de bekende milieu-trias van Taine — race,
moment et milieu! — inDuitschlandeen ethno-geographische
met h o d e van literatuurstudie ontworpen waarvan de Praagsche
litterairhistoricus A. SAUER den theoretischen grondslag legde (150 en
zijn leerling J. NADLER den indrukwekkenden, hoewel met tallooze restricties
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begroeten uitbouw leverde (152). Deze methodologische vernieuwing
beperkt zich niet tot een vrij uitwendige combinatie van geographische
met chronologische indeelingsrubrieken, zooals die reeds voor de provinciale
en gewestelijke letterkunden hadden gediend (153) ; maar, uitgaande van
den gepostuleerden samenhang tusschen de dichterlijke individualiteit en
haar toehoorigheid tot een bepaalden stam en een gegeven landschap,
poogt men dichters en werken naar deze locaal-ethnologische en stamgenealogische verwantschap te verklaren en onderling te groepeeren. Men
verviel daarbij echter al spoedig in meer dan eene petitio principii: niet de
geringste dunkt ons deze te zijn, dat men eerst de stamkenmerken van een
bepaalde streek of gewest geheel of gedeeltelijk moest samenleven, en
precies uit de dichtwerken, die men er zou zoeken mee te karakteriseeren ;
het behooren bij een bepaalden stam zou het kunstwerk verklaren en
datzelfde dichtwerk zou de kenschetsende kenmerken van den stam helpen
bewijzen, waarmee men zijn eigenaardigheid zou zoeken uit te drukken.
Aan het toevallig samenleven en samenwerken, in een gewest of een letterkundig centrum, van kunstenaars met wellicht zeer verschillende meer
verwijderde stam-toehoorigheid, werd een belang toegeschreven dat veel
verder reikt, dan een handig groepeeringsmiddel te zijn voor een overvloedig
litterair-historisch materiaal. In een verhouding van invloeden, die door
P. MERKER (154) algebraisch als volgt wordt uitgedrukt :
ix X t
1xr
waarbij i de steeds met een moeilijk berekenbaar coefficient x te voorziene scheppende individualiteit vertegenwoordigt, t het sociaal en cultureel
milieu dat op haar inwerkte, 1 de geo-politieke en r de ras-componenten
wordt, in de ethno-geographische methode, aan beide laatste een onevenredig uitzonderlijk belang toegekend, dat allereerst voor subsidiair voor
t moet behouden blijven. De laatste uitwas van deze, in haar diepste wezen,
positivistische en Tainiaansche methode van literatuurgeschiedschrijving,
dezoogenaamd biologische beschouwingswijze (155)
waarmee men een bepaalde rassenpolitiek zoekt in 't gevlei te komen
hoopt door de studie van het erfelijkheidsbeeld, door de ontleding van het
complex „bloed en bodem" in den kunstenaar, de diepste oorzaak van de
genialiteit of het talent en de uniciteit van het kunstwerk te zullen ontraadselen : an factor wordt hier ook alweer tot den factor gemaakt, in een
scheppingsproces dat uiteraard zoo menigvuldig van samenstelling als
veelvoudig van uitzicht is.
Aan de andere zijde is de moderne literatuurstudie bij voorkeur wijsgeerig
gerichtgeweest:dezgde. geesteshistorische methode,
de idealistische liter atuurgeschiedenis (156)
is, alles wel beschouwd, op haar beurt een niet minder eenzijdige poging
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om de letterkundige geschiedschrijving uit het psychologisch personalisme
en het positivistisch historisme te bevrijden, waarin ze dreigde vast te
loopen. De zich synthetisch noemende, nieuwe beschouwingswijze steunt,
in diepste wezen, op het gevoel dat alle levensfactoren, eveneens de cultureele,
zelfs schijnbaar zoo individueele als de esthetische schepping, onverbrekelijk
zij het in hun laatste rest ook onnaspeurlijk
onderling verbonden zijn
en rechtstreeks of onrechtstreeks van elkaar afhankelijk. Vandaar de
neiging aangemoedigd door het anti-historisme, dat na Nietzsche een
mode is,,geworden — de geschiedenis der kunsten min of meer te depersonaliseeren ; men gaat het verloop der cultuur massaal zien, in collectieve
Gestalten, zooals men ze heeft genoemd : in stroomingen en ontwikkelingen
die overal de grenzen van het individueele en van het nationale doorbreken ;
in de globale werkingen van een nationaal ethos ; in nog rijkere cultuursyncretismen eindelijk, die de geschiedenis van „een romaanschen, een
germaanschen, een angelsaksischen collectieven geest" zouden weerspiegelen. In haar bekommernis om het letterkundig werk niet uitsluitend
biographisch, of esthetisch, of historisch, of formalistisch te behandelen,
schenkt de geesteshistorische richting in hoofdzaak, om niet te zeggen
uitsluitend, aandacht aan collectieve, nationale of algemeen-menschelijke
idealen, die in het dichterlijk product werden uitgesproken. De beste
vertegenwoordigers van deze richting worden daardoor eerder geschiedschrijvers van zielen, van gemeenschappelijke zielstoestanden of van
ethische, sociale en metaphysische ideeen, dan van het volledige kunstwerk,
dat ziel en vorm is, van den volledigen kunstenaar, die historisch beperkt
en algemeen-menschelijk geintegreerd is tevens. Dit verklaart ook den
polemischen bijtoon van menig synthetisch literatuurwerk : het zoekt te
overreden veeleer dan de overtuiging of te dwingen door objectieve mededeeling van feiten en oorzakelijkheden ; het lijkt pathetisch pleidooi, veeleer
dan rustig, wetenschappelijk gedocumenteerd betoog ; het dient een ethische
of metaphysische staling in plaats dat het een stuk kunstverleden zou
reconstrueeren of een kunstwerk als zoodanig helpen verklaren.
Een verdedigbaren vorm van geesteshistorische geschiedschrijving kan
men zich best denken als het kroonstuk van een gewetensvol analytische
literatuurstudie. Op de basis van een uitvoerige beschrijving der personalistische literatuurverschijnselen (werken en dichters), ontwerpt de syntheticus een soort van slothoofdstuk, dat antwoord zal geven op vragen als de
volgende : hoe ziet, in het berglandschap van toppen en dalen, dat de heele
litteraire ontwikkeling van een yolk voorstelt, de kamlijn er uit; welke
zijn de meest markante omtrekken er van, de hoogste punten, de diepste
inkervingen ; waar openbaart zich de meest sprekende nationale eigenaardigheid in dat letterkundig leven ; hoe, in welke traditioneele denk- en
taalvormen, heeft zich het nationale collectivum — de zgde. volksziel —
het volledigst uitgedrukt ? Tot de meest algemeene gezichtspunten, die
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hierbij zouden te behandelen zijn, rekenen wij vragen als deze : overheerscht
er het universalisme eener verfijnde grootestadskunst of het kleurige
particularisme der „Heimatkunst" ; een open en ruime veelzijdigheid van
inspiratie of een beperkte eenzijdigheid ; oorspronkelijkheid of afhankelijkheid naar inhoud en vorm ; een democratisch gemeenschapsideaal of een
fijn genuanceerden, aristocratischen persoonlijkheids-cultus ; voorkeur voor
het epische, het lyrische of het dramatisehe ; gewone of puntige, krachtige
of vlakke dictie ; phantasie of werkelijkheids-teekening ; neiging tot weemoedige, pessimistische, humoristische, satirische of optimistische levenshouding ?
Met deze en soortgelijke probleemstellingen nadert de letterkundige studie — op nog eenigen afstand trouwens tot den hoogsten en stoutsten
trap eener ware synthese : dien nl. van de lit er a t ologie (15 7) of
wijsbegeerte der literatuur. Haar ambitie zou het zijn de diepere ontwikkelingswetten, die het letterkundig leven beheerschen, uit de meest zorgvuldige
en meest alzijdige inductie der verschijnselen te abstraheeren en in formule
te brengen. De vrees is gewettigd, dat het materiaal van dit studievak te
ontzaglijk uitgebreid zal blijken om tot algemeen aanvaardbare of bevredigende veralgemeeningen te kunnen leiden. Men zal bemerken dat de
onderhavige literatuurgeschiedenis niet een der nog steeds gehoorde
strijdleuzen uit den crisistijd der letterkundige methodologie tot de hare
heeft verkozen : omdat haar bewerkers de overtuiging hebben voor hun
nieuw-ontworpen synthese niet een der tegen elkander strijdende richtingen
te kunnen ontberen, maar ook niet eene er van tot alleen richting gevend
beginsel te mogen verheffen. Alleen die literatuurgeschiedenis krijgt kans
op een voldoende universaliteit van standpunt voor de wetenschappelijke
studie van een zoo rijk en veelzijdig voorwerp als de nationale literatuur,
die een evenredig belang zal schenken aan al de verschijnselen van het
letterkundig leven : den cultuurhistorischen achtergrond ; de wijsgeerige
en algemeen-litteraire verbindingen ; de nationale en ethnische waarden ;
de esthetisch-formeele, de taal- en stijlhistorische, de poetisch-critische
uitzichten van het dichtwerk ; de biographische en philologisch-historische
eruditie.
VI
Daar zijn vele eeuwen gemoeid geweest met de geleidelijke constitutie van
een zoo veelomvattende literatuurstudie als waarvan (boven blz. LXXI)
een schematisch overzicht werd geteekend. Men mag beweren, dat de
litterair-theoretische en critische arbeid van HERDER (1744-1803) de
geschiedenis der letterkundige historiographie afdeelt in een Lange periode
van voorbereiding in afhankelijkheid van andere disciplines, en een korte
periode van intensen uitgroei, stijgende zelfstandigheid en steeds toenemenLXXI X

den drang tot desintegratie of differentieering. V6Or Herder hadden reeds
Francis Bacon, Bayle, Vico en Lessing eenige lichtende waarheden verkondigd. die een werkelijke letterkundige geschiedschrijving konden fundeeren Maar met de scherper formuleering van het beginsel der historische
betrekkelijkheid deed Herder voor de literatuur, wat Winckelmann voor
de plastische kunsten had gedaan : elk cultuurhistorisch verschijnsel, op
grond van zorgvuldige vergelijking en in het licht van de begrippen persoonlijke specificiteit, organische wijziging en ontwikkeling, te leeren zien als
schakel in een keten van oorzakelijke verbindingen. Men zal de rol van
den Europeeschen „Poetenoorlog", de wijdvertakte „Querelle des Anciens
et des Modernes" in het ontstaan van deze genetische beschouwingswijze
nader hebben to onderzoeken.
Een geschiedenis van de letterkundige historiographie in de Nederlanden
behoort nog steeds tot de pia desideria ; en zou bezwaarlijk buiten de hulp
kunnen van een vergelijkende studie der West-Europeesche literatuurgeschiedschrijving waarvan zij doorloopend den diepsten invloed heeft
ondergaan, en die zelf nog niet in voldoenden samenhang werd beschreven
(158). Aileen in de groote trekken kan hier een schets worden nageteekend
waarvan trouwens de belangrijkste gegevens reeds te vinden waren in de
oraties of intreereden van de onderscheiden hoogleeraren in de Nederlandsche literatuurgeschiedenis, die elkaar aan onze Universiteiten hebben
opgevolgd (159).
Vrijwel alles wat aan de Romantiek deze machtige verwekster van
historieele belangstelling — op ons gebied is voorafgegaan, staat nog in
het teeken van de grammaticale lettercritiek, de losse, onverbonden curiositeiten-biographiek en de dogmatische poetica. Daar is, van den tijd of der
Alexandrijnsche philologenschool, een conunentaritta perpetuue die de letterkundige documenten begeleidt, en die, na een beknopte en vaak nog vrij
legendarische biographie als accessus ad poetas bedoeld — door
spraakkundige, etymologische, syntactische en reeele verklaringen het
juiste begrip van een tekst zoekt te wekken.
Tot hetzelfde tijdvak is nog terug te brengen die andere, schuchtere aanloop
tot de latere historia literaria, de catalogue auctorum, ook nog in de Middeleeuwen en tot diep in de XVII e eeuw gebruikelijk als een soort voorbode
van onze letterkundige lexicons. Daarnaast schonken ons de Antieken,
vrijwel uitsluitend met didactisch doel, hun verhandelingen over dogmatische poetica (Dionysius van Halicarnassus, Quintilianus, Cicero, Tacitus,
Longinus e.v.a.), leerboeken waarop de naar voorschriften prijzende of
lakende critiek nog eeuwen later zich zou beroepen.
De Middeleeuwen zullen daar weinig meer aan toevoegen dan eenige
belangwekkende „Literaturstellen", langere of kortere gedeelten uit
rijmstukken waarin letterkundige problemen, werken of dichters worden
behandeld ; bescheiden, vaak nog zeer onpersoonlijke, soms letterlijk uit
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een gebruikte bron vertaalde pogingen tot litteraire waardeering of karakteristiek.
Tot het voorbereiden van een dieper gaande literatuurstudie heeft de
Renaissance belangrijk bijgedragen. Niet enkel omdat een groote archwologische belangstelling naar werken uit den voortijd gaat grijpen als naar
vindplaatsen van allerlei wetenswaardigs over het verleden, vooral inzake
fundeering van het recht ; noch ook omdat de godsdienstige polemiek over
en weer bij de Middeleeuwsche schrijvers wapens hoopt te vinden voor den
strijd rondom afwijkende religieuse opvattingen ; maar ook, en niet het
minst, omdat het ontwakend nationaal gevoel in het besef eener reeds oude
letterkundige-traditie-in-de-eigen-taal steun wil vinden voor het hooghouden
van de volkstaal tegenover een al te uitsluitende vereering der „geleerde"
talen. Toch is het vooral de poetiek en de rhetoriek in Latijnsche gedaante
die eenige grondigheid van inzicht vertoont, in het werk b.v.b. van Dan.
Heinsius en van Vossius, dat o.m. voor Vondel zoo groote beteekenis had.
De letterkundige critiek daarentegen is in hoofdzaak te zoeken in de
liminaria der dichtbundels, waar overdreven complimenteuse bewondering
zich uitspreekt, eerder dan onbevangen taxatie van wezenlijke waarde of
onwaarde der besproken verschijnselen; ook de talrijke lijkdichten blijven
begrijpelijkerwijze in den toon der eulogie, liever dan in dien der voorzichtig
keurende critiek ; de satire vervalt in het tegenovergesteld euvel : Tengnagel
moet, met zijn beruchte Lindebladen een heilige vrees bij menig „poeet"
zijner dagen hebben gaande gemaakt (16o). Bij A. Pels, G. Bidloo en Van
Effen zijn een aantal belangwekkende oordeelvellingen te vinden, die
althans een vermoeden wekken van het onthaal dat het XVII e eeuwsche
publiek aan menig dichter had voorbereid. Maar vooral stelselmatige
excerpten uit de brievencollecties, gedrukte en ongedrukte, der XVIe,
XVII e en XVIII e eeuwen zouden de communis opinio van dien tijd over
allerlei letterkundige verschijnselen kunnen verraden. Gegevens van litterairhistorischen en biographischen aard werden reeds graag gecollectionneerd in allerlei geschreven ildversaria, als bvb. het Diversarum Lectionum
Liber van A. Borremans (161). Een eerste, nog vrij chaotische poging tot
een historia literaria, feitelijk een nog zuiver biblio-biographische curiositeiten-collectie, verschijnt tegen het eind der XVII e eeuw met A. PARS'
Index Batavicus of naamrol van de Batavia en Hollandse schriivers van Julius
Cesar af, tot deze tijden toe (1699), een nog encyclopedisch gehouden, alle

wetenschappen en kunsten betreffend, trouwens ook oncritisch afkooksel
van gelijksoortige Latijnsche verzamelwerken, waarmee Zuid-Nederland
in de XVII e eeuw het Noorden was voor geweest : bvb. WILLEM. DRIESSENS'
(of VALERIUS ANDREAS ' ) Bibliotheca Belgica (1623), die zoo ontijdig de
"Moue Belgicce van FRANCISCUS SWEERTS (1628) was komen onderkruipen.
Meer het genre lofrede dan de beschrijvende bio-bibliographie beoefende
MIRAEUS in zijn Elogia illustrium Belgii Scriptorum (160 9), terwijl SANDERUS
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zijn grenzen nog enger frok in De Scriptoribue Flandricer libri tree (1623).
De in leesbaren vorm gebrachte biographie, als een apart letterkundig
genre beoefend sedert BRANDT, is een andere snort waarin de moderne
literatuurgeschiedenis wordt voorbereid : Kalff wees reeds te zijner plaats
(162) op het belang van pogingen in deze richting door Brandt zelf, door
Joh. De Haes, door M. Brouerius van Nidek, door D. van Hoogstraten,
door P. Rabus, door J. Spex e.a.m. Uit denzelfden hoek kreeg men Coen
ook reeds de eerste proeven van ecdotiek of uitgaaftechniek, op moderne
teksten toegepast : maar aan deze belangstelling voor het werk van overleden voorgangers is nog vrijwel iedere zuiver-wetenschappelijke, philologische beslommering vreemd ; het geldt hier een gelegenheid te meer om de
verzamelwoede dier jaren te bevredigen. Jets dergelijks mag beweerd
worden van de vroegste anthologieen die, van het begin der XVII e eeuw
af, een kijk beginnen te geven op de gezamenlijke productie van een groep
of generatie (men denke aan Den Nederduytechen Helicon) of op de voortbrengst van een halve eeuw als in den Bloemkrane van verecheiden gedichten,
in Hollandoche Parnaa, nog van de XVII e , de Nederduiteche iffengeldichten
of de Nederduiteche en Latijnocbe Keurdigten, van het begin der XVIIIe
eeuw. Een stelselmatige beschrijving en studie van al dat en soortgelijk
materiaal, zooals die voor de Duitsche en Fransche literatuur werden
geleverd, zal te eeniger tijd ook voor de onze noodig en nuttig blijken.
Eenig karakter van geregeldheid krijgt de letterkundige critiek pas met het
opduiken van de laat-XVII e -eeuwsche en XVIII e -eeuwsche tijdschriften,
waarin franschtalige ingewekenen als Bayle en Leclerc voorgangers zijn
geweest. Anderzijds wordt de historia literaria, in haar ruimsten, encyclopedisch alle wetenschappen behelzenden omvang, en steeds meer biobibliographisch dan stelselmatig en historisch opgevat, verder uitgebouwd :
in het Zuiden vult de Leuvensche hoogleeraar J. F. FOPPENS de vroegere
compilaties van Valerius Andreas, A. Mirus en F. Sweertius tot het
einde der XVII e eeuw aan in zijn Bibliotheca Belgica (1 739), trouwens ook
iconographisch een waardevol document. De latere iffemoires pour servir
a l' hietoire litteraire dee dix-eept provinces des Paye-Bas, de la principaute de Liege
et de quelguee contreee voisines (1 763-177o) van zijn Waalschen ambtgenoot

J. N. PAQUOT boden tevens meer en minder dan de voorgangers : omdat
aan den eenen kant zijn notifies grondiger en uitvoeriger werden uitgewerkt,
maar aan de andere zijde de door hem opgenomen figuren sfrenger werden
geschift, zoo dat het gezelschap minder op een allegaartje lijkt. Hiermee
nog verwant is allerlei werk dat inmiddels ook door het Noorden werd
geleverd. Utrecht vooral bleek een bedrijvig centrum van verzamelarbeid
voor een toekomstige erudieten-geschiedenis : niet zoozeer aan K. BURMAN'S
Trajectum eruditum (1 7 34), dat de geleerde arbeid der Utrechtsche professoren, noch aan Luc. VRIEMOET' S Athenarum Frisiacarum libri II (1 758) waar
die der Franeker hoogleeraren werd beschreven, hebben we hierbij gedacht,
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als wel aan een eerbiedwekkend monument van geleerdenvlijt door een
ingeweken en vrij vechtlustigen Duitscher, CHRISTIAN SACHSIUS, wiens
Onomaeticon Literarium (1 775-93) voor jaren de vraagbaak is gebleven van
de literatuurgeschiedenis in den ruimsten zin. Voor een meer regionale
geschiedenis der letterkundige bedrijvigheid spande zich o.m. PIETER DELA
RUE in.; zijn Geletterd Zeeland (1 734), nog zuiver refereerend en bio-bibliographisch, gemoedelijk praatziek naar den geest der eeuw, en weinig
bekommerd om de critische controle van zijn zegslieden en bronnen, bleek
al spoedig bij het gebruik uiterste voorzichtigheid te gebieden en werd later
aangevuld in de Levendberichten van Zeeuwen (1888-93) door den secuurderen
F. NAGTGLAS. Gebrek aan critischen zin is trouwens een gemeenschappelijk
kenmerk van de litteraire biographiek dier dagen : men ziet de ongecontroleerde inlichtingen onverbeterd van de eene in de andere publicatie overgaan.
Omvangrijke reeksen, als de Levenebeechrtjving van eenige voorname meest
Nederlandeche Mannen en Yrouwen (1 774 vlg.) en de meest gebruikte achttiendeeuwsche encyclopedieen van VAN HOOGSTRATEN, CHALMOT en KOK
ontsnappen niet aan dat euvel. Zoodat wellicht nog het beste wat in die
jaren voor Herder een ernstige Nederlandsche literatuurstudie voorbereidt
diende te worden gezocht in de speciale theoretische verhandelingen van
genologischen aard, waaraan de bundels „Tael- en Dichtlievende oefen;ngen" van allerlei genootschappen zoo rijk waren : Wellekens disserteerde
aldus over het herdersdicht ; Macquet over epiek en drama naar aanleiding
van Hoogvliet en Vondel ; Andriessen over dichterlijke psalmvertalingen;
Lublink de Jonge over stijlproblemen, welsprekendheid en letterkundige
critiek ; M. C. van Hall over het hekeldicht, enz. ; en wanneer eenmaal een
stelselmatig onderzoek in de verhandelingen van J. de Bosch, Bellamy,
Kinker, Feith, Kleyn, de Perponcher, Kantelaer, L. van Santen, van
Reesema tot en met Bilderdijk de leidende beginselen en de verwerkte
buitenlandsche bronnen zal hebben blootgelegd, dan zal ook bier blijken
hoezeer oud en nieuw, pseudo-klassieke, verlichte en prw-romantische
esthetica tot het einde der eeuw nog in en door elkaar werken.
Prof. Wile heeft, in zijn merkwaardige Van Goens-biographie, het aanzienlijk aandeel gememoreerd dat, niet slechts deze initiatiefrijke „Europeaan", maar dat heel de van zijn geest doortrokken kring, niet het mint
de op zijn werking teruggaande, in 1 766 door zijn vriend Frans van Lelyveld
gestichte Maatechappj der Nederlandeche letterkunde te Leiden, hadden in
een beweging, die op de constitutie eener wetenschap van de rationale
cultuur, de moderne Neerlandistiek, scheen te willen aansturen. Vrijwel
alles wat, in het laatste kwart van de XVIII e en in de eerste helft van de
XIXe eeuw op dit gebied werd ontworpen of verwezenlijkt, komt op
rekening van het in de groote centra der verlichte eeuw zoo bedrijvige
genootschapsleven : dlini ma creocunt, Kundt wordt door arbeid verkregen, de
latere Maatschappij te Leiden; I rt.!". etreven naar volmaaktheid te Amsterdam ;
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Studium scientiarum Genetrix te Rotterdam; Kunatliefde epaart Been vlijt te
's Gravenhage mogen soms op de scheppende literatuur bedenkelijke
invloeden hebben laten wegen, hun stuwkracht in de richting eener wetenschappelijke literatuur- en taalstudie is groot geweest. Uit de talrijke
deelen der genootschapswerken en verhandelingen ware een belangwekkend
stuk geschiedenis van de letterkundige theorie, de letterkundige critiek en
de historiographie van Nederland in die jaren te reconstrueeren.
Over den geest, meer bepaaldelijk, waarin aan litteraire biographie diende
te worden gedaan, behelst de wet van het Leidsch genootschap voorschriften
die getuigen van een rijpoverwogen methode : „Men zal voor geeneLevensbeschrijving van zoodanig Dichter houden alleen eene historische Beschrijving van 's Mans afkomst, geboorte, beroep, inborst, zeden, sterven en
diergelijke zaeken ; maer de vereischte Levensbeschrijving zal ook dien
Man moeten doen kennen als Dichter, zij zal deszelfs Werken van geest en
vernuft, zijne dichtkundige werken vooral, moeten aenwijzen ; onderzoeken
welke soort van dichtstof voornaemelijk zijne zaek was, en waerin hij
't meest heeft uitgemunt ; zij zal de bij zijn leven gebeurde omstandigheden,
eenige betrekking op zijne dichtwerken hebbende, of tot beter verstand
van dezelve kunnende dienen, moeten ophelderen ; en in 't algemeen in staet
moeten zijn om onzen Landgenooten hunnen Dichters, ter navolging en
vermijding, in hunne schoonheden en gebreken te doen kennen" (163). Er
mag uit het laatste zinsdeel nog blijken hoezeer de dogmatisch-didactische
trek der pseudo-classieke poetica ook hier als een zuurdeesem bleef nawerken, den afgelegden weg waardeert men pas ten vale wanneer men het op
dezen grondslag ontworpen eerste en eenige deel van den biographischen
arbeid van het genootschap : Leven der Nederlandsche Dichteren en Dichteressen
(1 782) vergelijkt met de pralend betitelde Schets der gepreze Nederduiteche
Dichtkunde, waarin haar aart, invloed, kragt, verhevenheid en waarde: nevend
gebruik en miebruik, gedeeltelijk, vrtj dock onziidig, wordt opgegeven van den
predikant ADRIAEN HARDY (1759) : in honderd twee en veertig statige
strofen een onbeduidend berijmd cataloogje van zeventiende-en vooral achttiende-eeuwsche, than meestal volkomen vergeten dichters, en
dat op G. BIDLOO' S Panpoeticon Batavum (1 7 20) een aanzienlijken teruggang had beteekend. Neen, dan zou in menige stedenbeschrijving, in
allerlei dikke folianten over plaatselijke geschiedschrijving, in de eeuw
der Verlichting zoo druk beoefend, heel wat bruikbaarder materiaal worden
opgeborgen voor een veelomvattende hiatoria literaria, waarvan zij in den
persoon van ELZEVIER reeds had gedroomd, zonder haar te kunnen verwezenlijken : in VAN LOON ' S Hietoriepenningen (1 7 25); in de illgenzeene
Kerkelijke en Wereldlijke Geschiedenimen, mitogadero de levens van Mannen en
Vrouwen (1 7 28) door SUIKERS en VERBURG ; in de vele deelen van Wagenaar's geschiedenisboeken.
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Wat, voor de fundeering del nieuwere poetiek, de laat-XVIIIe-eeuwsche
„nieuwlichters"
een VAN GOENS, een VAN ALPHEN, een VAN ENGELEN
aan vreemde, vooral Engelsche en Duitsche letterkundige esthetiek mogen
hebben ontleend, dat zal de geschiedenis der letterkundige critiek te harer
plaats moeten vermelden. Maar tot de hoogste verdiensten voor een in
aantocht zijnde wetenschap der nationale letteren mag de achterhoede der
Aufklarung haar groeiende belangstelling rekenen voor, en haar daadvaardige bezigheid met, de vroegste documenten onzer Nederlandsche
literatuur. Het is een latere generatie niet moeilijk gevallen met ironiseerend
medelijden, of op zijn hoogst met nederbuigend superioriteitsgevoel neer te
zien op wat, van LAMBERT TEN KATE en HUYDECOPER tot BILDERDIJK en J.
CLARISSE, menschen als ALEWIJN en KLUIT, VAN LELYVELD en HINLOPEN,
LELONG, VAN HASSELT en W. KM'S, CLIGNETT en STEENWINKEL aan kennis
hadden bijeenverzameld over een middeleeuwsche productie, die vrijwel
geheel uit het gezichtsveld was verdwenen van een homogeen-protestantschen of volledig verrationaliseerden geleerdenkring. Ze mogen dan al
vreemd hebben gestaan tegenover den geest van catholiciteit en de verbeeldingsrijke romantiek van deze letterkunde ; dat iemand als Huydecoper
in zijn ilenmerkingen op Vondel's Vertaelde Herscheppingen van Ovidius
en in de drie royale deelen van zijn Melia Stoke-uitgaaf reeds een kleine
twintig middelnederlandsche werken, en daaronder den Minnenloop, den
Esopet, den Walewein, den Seghelijn van Jherusalem, Maerlant's Rijmbijbel, den Limborch, den Ferguut en Floris ende Blancefloer van meer
dan nabij bleek te hebben gekend, bewijst Loch hoezeer onze Nederlandsche
Verlichting zich had ingespannen om den Franschen en Duitschen gelijktijdigen trek voor middeleeuwsche literatuur bij te houden. Op den tweesprong van de eeuw nog schreef de 'laatste geestverwant van deze „Verlichters", HENRIK VAN WIJN (1 740-1831) in zijn Hietoridcbe en letterkundige
zlvondetonden (1800) een Scheid van den toeetand der Nederduitoche Digtkunde,
van de Frankieche tijden af, tot den jaare i5oo, en van de voornaamete, deele
onbekende, Nederduitoche Digteren, in dat tijdvak: weliswaar in den gemoedelijk keuvelenden, per vraag en antwoord catechiseerenden stijl der Hollandsche Arcadia's, maar met een volledigheid, een kundigheid en een
zoowel naar Frankrijk en Engeland als naar Duitschland georienteerde
eruditie, ja met een warmte van bewondering soms, waarmee de daarop
gevolgde tijden hun voordeel hadden kunnen doen.
Maar die deden dat niet, al was inmiddels in de Universiteit te Leiden,
sedert 1797, de eerste leerstoel gesticht, die aan de studie der Nederlandsche
taal- en letterkunde, weliswaar mitsgaders de welsprekendheid en de
vaderlandsche geschiedenis, ambtshalve zou worden gewijd. SIEGENBEEK,
de eerste ordinaries voor een Neerlandistiek, die er nog geene was, kon
van de middeleeuwsche poezie te weinig terecht brengen, dan dat hij er
veel zou voor voelen : Brom noemt hem, niet onverdiend, „een doelloze
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paal in de weg" waartegen „iedere beweging is aangebotst". En een des
te hinderlijker paal was het, dat hij uitzonderlijk lang er zou blijven staan
— van 1797 tot 1854 en naast zich, in 1831, een tweeden paal zou
krijgen, J. M. Schrant, zoo pas uit Gent naar Leiden overgeplant, die, hoewel
Roomsch-Katholiek en Priester, al evenzeer in de pseudoclassieke vooroordeelen vast zat en dus ieder orgaan miste om een middeleeuwsch
kunstwerk te genieten of ook maar te begrijpen. En in de overige Universiteiten, die na 1815 ook ieder haar Neerlandicus historicus kregen, bleef
het lot de vaderlandsche medievistiek over 't algemeen ongunstig gezind :
te Luik met Kinker, die bij voorkeur in Kant liefhebberde ; te Gent met den
evenvermelden Schrant ; te Leuven achtereenvolgens met ten Broeke
Hoeksfra, G. J.Meijer, die op dit gebied toch eenige verdienste had en na
183o te Groningen verder werkte, en L. G. Visscher, na zijn vertrek uit
Leuven tot opvolger van A. Simons te Utrecht aangesteld, en wiens
Ferguut-uitgave than nog kan dienst doen als anti-barbarus op het stuk
der middelnederlandsche tekstbezorging ; te Amsterdam J. P. van Capelle
en N. G. van Kampen, beiden achtereenvolgens boven Bilderdijk verkozen
voor den eenigen leerstoel dien deze met glans zou hebben bezet ; te Groningen Lulofs, die dan toch eenigszins het professoraal fatsoen hoog Meld
met zijn Handboek van den vroegoten bloei der Nederlandecbe letterkunde (1845),
al wisten Jonckbloet en de mannen van de opkomende „partij der beweging"
er nog zooveel op of te dingen. Wellicht was, alles saamgenomen, de echte
belangstelling voor maze oudere literatuur buiten de Universiteiten te
zoeken of althans bij niet-Neerlandici van beroep : men denkt hierbij aan
W. C. Ackersdyck, aan den vruchtbaren D. Buddingh, aan Schotel en
I. van Harderwijck, aan J. Clarisse en A. C. Oudemans ; en, in de zuidelijke gewesten aan J. F. Willems en zijn Belgisch Museum ; aan J. J.
Lambin en de beide Serrure's ; aan Snellaert, Bormans en Blommaert ;
aan J. David en C. Carton, aan Angillis, van Even en Stallaert, aan
Heremans en N. de Pauw.
Maar deze laatsten hadden reeds ter beschikking de onmisbare voorstudie
welke, in Duitschland, op het voorbeeld der inmiddels georganiseerde
Germanistiek, aan onze Middelnederlandsche teksten was besteed. Want
van Adelung (1 799) tot E. Martin en J. Franck heeft ook een aanzienlijke
ploeg Duitsche Germanisten aan de beide Nederlanden de warmte van
waardeering en de wetenschappelijke toewijding voor hun oudste literatuurschatten door leer en voorbeeld bijgebracht : F. H. von der Hagen, Grater,
Weckherlin, Massmann, Tross, Adrian en H. A. Keller zijn namen, waar
die van Grimm, Hoffmann von Fallersleben, Mone en Kausler welluidend
boven uit klinken. De stichting, in Juni 1843, door eenige jonge, naar de
strenge tucht der klassieke philologie gevormde Nederlanders, —• Math.
De Vries, J. P. Vermeulen, Jonckbloet, Leendertz Sr., De Hoop Scheffer
en J. Tideman — van de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandocbe
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letterkunde was aldus een bekroning en een uitgangspunt tevens. En dat,

reeds zeven jaar later, Jonckbloet het kOn aandurven, in drie lijvige deelen,
een Geechiedenis der Middennederlandsche Dichtkung (1851-55) saam te stellen,
mocht evenzeer voor een bewijs van vertrouwen gelden in de toekomstmogelijkheden der zich „school van beweging" noemende jonge groepeering,
als voor een daad van overmoed ; want de onmisbare instrumenten tot een
wetenschappelijke studie der middelnederlandsche literatuur zouden pas
in 't vervolg worden geschapen. Van de twee leidende geesten zou de
grootste, Math. De Vries, in 1849 te Groningen benoemd, in 1853 naar
Leiden geroepen, het heele vak der Neerlandistiek organiseeren en zich
vooral de tekstcritiek en de lexicographic voorbehouden; de tweede,
W. J. A. Jonckbloet, in 1847 te Deventer, in 184 9 te Groningen aangesteld,
zou onze eerste universitaire geschiedschrijver der letterkunde worden.
De methode der tekstcritiek en der wetenschappelijke hermeneutiek werd
door De Vries en zijn leerlingen, volgens een bij de klassieke philologen
geborgde werkwijze, nu ook van de middeleeuwsche documenten op die
der latere ontwikkeling, op werk van onze groote XVII e-eeuwers vooral,
overgedragen. Het in 1864 op stapel gelegde Woordenboek der Nederlandsche
Taal, in 1882 gevolgd van een Middelnederlandech Woordenboek dat de te
vroeg gestorven en geniale E. Verwijs van zijn leermeester zou overnemen,
en dat twee andere De Vries-leerlingen, J. Verdam en F. A. Stoett, ter
voorloopige voltooiing zouden brengen ; de grammaticale arbeid van Van
Helten, Stoett en Franck; de in 1868 door Moltzer gestichte Bibliotbeek
van Middelnederlandeche letterkunde; de tekstcritische, exegetische en litterairhistorische arbeid van mannen als Halbertsma en A. de Jager, Alberdingk
Thijm en van Vloten, W. Moll en N. C. Kist, C. Hermans en L. Ph. C.
van den Bergh, J. J. D. Nepveu en Brill, Gallee, Cosijn en Dozy, W.
Bisschop en Te Winkel, Penon en Kalff, J. W. Muller en Verdam, de
Vooys en W. de Vreese, Leon Willems en J. van Mierlo, Verdenius en
om maar een greep te doen uit een periode onzer vakgeschieOverdiep
denis, die overvloedigen arbeid heeft geleverd dat alles bereikt e inmiddels nog niet veel meer, dan de eerste grondslagen te scheppen voor een
moderne Neerlandistiek, die steeds scherper eischen stelt aan het haar
geleverde materiaal (164).
Met de stichting, in 1877, van een specialen leerstoel voor Nederlandsche
letterkunde aan de oudste Noordnederlandsche Universiteit, ten behoeve
van den inmiddels meer door de politick dan door de wetenschap in beslag
genomen Jonckbloet, werd de overal merkbaar geworden neiging bezegeld
om de letterkundige geschiedenis tot een zelfstandig studievak te organiseeren. Het meeste van wat, tusschen i800 en 187o, zich als volledige
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde had aangediend, was ondertusschen verouderd of voor de gerechtigheid eener strikt-wetenschappeLXXXVII

lijke methodologie onbestaanbaar gebleken. De vroegste pogingen huldigden
nog ofwel de oratorisch-bellettrische ofwel de encyclopedisch-bibliographische werkwijzen. Het bekroonde prijsantwoord van JERONIMO DE VRIES,
Proem eener gescbiedenis der Nederdui Liebe dicbtkunde (1 i 8o8, 2 1835) en het
andere van W. DE CLERCQ, Over den invloed der vreemde Letterkunde, inzonderheld der Italiaandcbe, Spaanecbe, Frandcbe en Duitdcbe op de Nederlandscbe
Taal- en Letterkunde, einds bet begin der XVe eeuw tot op beden (1824), benevens
M. SIEGENBEEK 'S Beknopte Gedcbiedenie der Nederlanddcbe letterkunde (1826)
zijn voorbeelden van de eerste ; P. N. VAN KAMPEN ' s Beknopte
Geocbiedenid der Letteren en Wetendcbappen in de Nederlanden (1821-26), H.
COLLET D' ESCURY' s Holland' 4 Rom in Kunoten en Wetendcbappen (1826-33) en
L. G. VISSCHER'S Leiddraad tot de Gedcbiedenid der Nederlanddcbe Letterkunde

(1854-57) nog typen van de tweede wijze van bewerking. Min of meer
lukraak aaneengelijmde bio-bibliographieen, mitsgaders een beoordeeling
die ofwel de verschijnselen aan de onveranderlijke regels eener klassieke
poetiek toetste of, zooals de Clercq, voorzichtig den romantischen met den
XVIII e-eeuwschen kunstsmaak zocht to verzoenen : meer boden deze
werken niet. Men komt uit de lectuur ervan met hetzelfde gevoel, waarmee
men WITSEN GEYSBEEK' S Biograpbidcb, Anthologidcb en Critidcb Woordenboek
der Nederduitecbe Dicbtero (1821-182 7) toeslaat : alleen formuleert deze
laatste scherper en onverzoenlijker zijn dogmatische vonnissen, over Vondel
even goed als over Floris ende Blancefloer, dan zijn academische tijdgenooten dat zouden hebben gedurfd. De gelijktijdige Zuid-Nederlandsche
bijdragen tot de historia literaria der Nederlanden : J. F. WILLEMS'
Verbandeling over de Nederduytscbe Tael-en Letterkunde opzigtelijk de Zuydetyke Provintien der Nederlanden (181 9-1824); SNELLAERT ' S prijsantwoord :
Verbandeling over de Nederlandsche Dicbtkun g in Belgie, sedert bare eerete
opkomet tot aen de flood van filbert en Idabella (1838) en zelfs nog zijn Scbets
eener gedchiedenid der Nederlandabe letterkunde ( 1 185o, 2 1866) ; PH. BLOMMAERT' S Nederduitscbe Scbrtjverd van Gent (1861) en C. SERRURE' S Geacbiedenid
der Nederlanddcbe en Frandcbe letterkunde in bet graeldchap Vlaenderen ( 1 1855,

2 187 2) leven doorgaans nog van dienzelfden geest. Wat de dichter W.
HOFDIJK als een Gedcbiedenid der Nederlanddcbe letterkunde ( 1 1853-56),
7 1886) aanbood, kan met meer smaak en meer geestdrift voor de literatuur
als een der schoone kunsten hebben getuigd, de methode was nauwelijks
verschillend ; en voor ons vak heeft J. VAN VLOTEN grooter verdiensten
gehad met zijn werkelijk een heele letterkunde, tot in haar meest vergeten
hoekjes, onthullende Verzameling van Nederlanddcbe Prozagukken van 12291476 (1851) en zijn indrukwekkende reeks Bloemlezingen uit Nederlanddcbe
ook than nog het bezitten waardl
Dichterd en Prozaecbrijverd (1862-18 74)
dan door de Beknopte gedcbiedenid der Nederlandscbe letteren (1 1865, 2 1871,
3 1885), een nog ietwat brokkelig stuk werk, en dat overal den sterk
persoonlijken stempel draagt van een schrijver, die het tweede en derde
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kwart der XIXe eeuw met zijn polemieken heeft vervuld; maar waar Loch
reeds een niet geheel mislukte periodiseering onzer letterkunde in opduikt,
op den grondslag eener goed gevoelde correlatie tusschen de politieksociale en cultureele verhoudingen en de literatuur. Wellicht heeft niemand
trouwer dan Van Vloten den Gids-geest van Potgieter, met zijn opwekkelijk
nationalisme, in onze Nederlandsche literatuurgeschiedenis vertegenwoordigd. Ook J. ALBERDINGK-THIJM, zoowat de Roomsche tegenhanger van den
heftigen liberaal, moet in dit verband worden vermeld : naast zijn tevens
smaakvol en geleerd geprefaceerde bloemlezing Gedichten uit de verschillende
tijaperken der Noord- en Zuid-Nederlandeche literatuur (1850-52) verdwijnt
de Spiegel van Nederlandeche letteren (1877) van zijn jongeren broer P. P. M.
ALBERDINGK THIJM, den Leuvenschen hoogleeraar geheel; en aan zijn zoo
fijnzinnig, beknopt en nochtans rijk Fransch boekje De la Litterature Neerlandaise a sea differented époques (1854) meet men den Coen reeds afgelegden
weg, bij vergelijking met J. VAN 'S GRAVENWEERT ' S Eddai stir l'hietoire de la
litterature neerlandaide (183o), om van G. LAUTS ' Brusselsche Voorlezingen
over de Nederlandeche letterkunde (182 9), van L. V. RAOUL' S Lecond de litteratare Hollandaise (1828) of van J. F. X.WURTH's Cours preparatoire a l'etude
de la Litterature Hollandaise (1825) niet eens meer te gewagen. Ook over
het onuitgevoerde plan van J. C. W. LE JEUNE ' s fragment gebleven Bouwdtoffen voor de Nederlandeche letterkunde en hare geschiedenis (182 9-32) hoefde
men niet te treuren : het zou amper , het peil van Witsen Geysbeeck en van
diens voortzetter, A. J. VANDER AA ' s Nieuw Biographidch, iinthologisch en
Critidch Woordenboek van Nederlandsche Dichterd (1844-1846) hebben overtroffen.
Allereerst hebben, in gewetensvollen monographischen arbeid, waarvan
de rijkdom telkens uit de bibliographische Aanteekeningen in onze vervolgdeelen zal blijken, de leerlingen uit de school van De Vries en van Jonckbloet, naast enkele anderen, het bescheiden analytisch werk geleverd, dat
geen ernstige synthese missen kan. Ook de letterkundige critiek heeft, na
Potgieter en Busken Huet, de literatuurgeschiedenis bevrucht. Maar
vooral de stoute ontwerpers van synthetisch werk, die mede onze huidige
poging hebben voorbereid, verdienen te dezer plaats een eeregroet.
W. J. A. JONCKBLOET (181 7-1885) was de eerste om een Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde ( 1 1868, 2 1873, 3 1881, 4 1888) in zes deelen aan
te durven. De door hem in zijn oratie van 18 77 geformuleerde beginselen
van literatuurgeschiedschrijving (165) waren doorgaans beter, dan wat
er in zijn Geschiedenis van was terechtgekomen. Hij ziet er in de letterkunde
den „spiegel van de verstandelijke, zedelijke en sthetische ontwikkeling
en vatbaarheid eens yolks" ; aanvaardt den Taine-regel : it faut juger les
&rite d' après leur date; geeft voor raad „in de eerste plaats de schrijvers
(te beschouwen) in de lijst van hunnen tijd, en hen (te meten) met de maat,
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die zij zichzelf aanlegden, in verband met de kennis hunner eeuw en in
verhouding tot hunne tijdgenooten binnen en buiten ons vaderland." Maar
deze combinatie van een cultuurhistorische met een relativistisch-esthetische
beschouwingswijze ontaardt, in de practijk van Jonckbloet's Geochiedenio,
tot een bij den Duitscher Gervinus opgedane hebbelijkheid om ook absoluutesthetische maatstaven te willen aanleggen. Zijn gebrek aan waardeering
van de nationale letterkunde als nationalen cultuurrijkdom
waarin hij
het met Huet bleek te houden wekte ook wrevel. Tegen deze met
esthetisch-critisch dogmatisme gehybridiseerde geschiedschrijving was,
van Van Vloten (166) en Te Winkel (16 7) tot Wille (168) en Brom (169)
het verzet levendig. Ook de opdringerigheid waarmee Jonckbloet's eenzijdig
liberaal-politieke voorkeur zoowel zijn oordeel als zijn selectie der stof
en zijn proportioneering der deelen beinvloedt, werd al spoedig als een
zware hypotheek gevoeld op dit geschiedeniswerk, dat than als geheel
verouderd, nochtans in menig hoofdstuk nog leerrijk en bruikbaar is gebleven (17o).
JAN TEN BRINK (1834-1 901), die in 1884 Jonckbloet opvolgde, behoort van
huize uit niet tot de Leidsche school : gelijk Huet, van Vloten en Allard
Pierson was hij langs den omweg der theologie tot de literatuurgeschiedenis
gekomen. Hij bleef zeer sterk voelen voor het positivisme van Opzoomer
en, over dezen heen, van Taine, op wiens historisch-empirische richting hij
zich veelvuldig beroept (1 7 1). Maar het is meer dan een passus van zijn
litterairhistorische werken aan te zien, dat de beschouwingswijze van zijn
leermeester W. Brill, wiens letterkundige hoofdstukken in AREND'S
zilgemeene Geochiedenio deo Vaderland4 in een overzicht van onze letterkundige
historiographie Loch vermelding verdienen, zijn kijk op de literatuur mede
had helpen bepalen. Moet men van zijn letterkundige critiek aanvaarden
dat ze oppervlakkig en journalistisch bleef in den slechtsten zin van het
woord, zijn litterairhistorisch werk heeft, op niet steeds rechtvaardige
wijze, te lijden gehad onder het algemeene discrediet door Nieuwe-Gidsersche geweldenarijen over de heele persoonlijkheid van den Leidschen
hoogleeraar geworpen. Reeds zijn voor Verwys' reeks der Nederlandoche
Klamieken bewerkte en onvoltooid gebleven Schad eener geochiedenis der
Nederlandsche letterkunde (1867) en ook zijn Kleine Geochiedenio (1877) lieten
ten deele de ideeen uitkomen, waarmee Ten Brink de Nederlandsche
letterkundige historiographie zocht te vernieuwen : aandacht voor de
esthetische specificiteit van het kunstwerk, voor „de internationale
betrekkingen" van deze stof, voor „de groote gebeurtenissen in het leven
van een yolk" op den achtergrond waarvan het letterkundig gebeuren zich
afspeelt, voor „de algemeene richting en de kleur van elk bijzonder tijdvak"
eindelijk, ten bewijze dat deze schrijver gevoelde hoe noodig het was boven
de litterair-historische atomiseering, die alleen met geisoleerde werken en
geisoleerde schrijversfiguren omging, uit te stijgen. „Een geschiedenis der
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schoone letteren citeerde hij uit Opzoomer zelfs van een barer deelen,
der poetische literatuur, is tegenwoordig niet meer te leven, veel minder
nog te schrijven, zonder dat telkens het oog open is voor al wat er in geheel
het geestelijk leven van den mensch omgaat" (172). En in zijn oratie van
1884 (1 73) beriep hij zich nadrukkelijk op de Tainiaansche trias van
tijdvak, ras en milieu, om den litterairhistoricus als zijn plicht voor te
houden een onderzoek „naar welke invloeden van ras, natuur, bodem,
klimaat, maatschappij en tijd de algemeene gevoels- en denkwijze van dat
yolk zich heeft gevormd, volgens welke wetten in dien kring letterkundige
kunstwerken zijn voortgebracht". Dat van deze verbinding eener historischempirische met een esthetisch-critische methode, door Ten Brink theoretisch
aangeprezen, in zijn omvangrijker werken — de Geschiedenia der Nederlandeche Letterkunde (18 97), een than nog te waardeeren plaatwerk, en de
Geschiedenie der Noord-Nederlandeche Letteren in de XI X e eeuw (1 1888, 2 1903)
— zoo weinig terecht kwam, heeft voor reden dat hij in beiden meer aan
het groote publiek dan aan den vakgenoot had gedacht. Intusschen blijft het
laatstgenoemde een statige reeks litterairhistorische monographieen over
de Noordnederlandsche letterkundigen voor '80. (174).
JAN TE WINKEL (1847-1927), gevormd te Leiden, maar gepromoveerd
onder Moltzer te Groningen, was geen onverdeeld bewonderaar van
Jonckbloet. Tegenover de historisch-esthetische methode van zijn vroegeren
leermeester, stelde hij de zoogenaamd zuiver-historische. „De wsthetische
geschiedenis der letterkunde blijft getrouw aan het systeem van bloemlezing,
en is slechts schijnbaar objectief, daar zij er hoogstens in slaagt het tot
bewustzijn gekomen en beredeneerd schoonheidsgevoel van onzen tijd in,
de plaats te stellen van den subjectieven smaak eener enkele persoonlijkheid" (1 75). Deze onoverwinnelijke achterdocht tegenover ieder esthetischwaardeerend ingredient in een kunsthistorisch werk heeft Te Winkel
volgehouden in heel zijn litterairhistorischen arbeid : elke schoonheidsleer
is voor hem reddeloos subjectief gefundeerd, elke schoonheidsindruk niet
slechts volkomen individueel maar ook volslagen momenteel en dus uit een
objectief-positivistische literatuurbeschouwing, als waarvan Te 'Winkel
voorstander beweert te zijn, zorgvuldig te verwijderen (1 76). Reeds in
zijn onvoltooid gebleven Geschiedenie der Nederlandeche Letterkunde (1887)
lief hij deze overtuiging luid en eerlijk spreken : hij sluit bewust zichzelven
op binnen „het meer exact gebied der feiten", en in plaats van aan een
soort esthetische rechtspraak te moeten doen heeft de litterairhistoricus
voor opdracht de letterkundige werken van het verleden, op zichzelf en in
hun historischen samenhang, te karakteriseeren en het ontwikkelingsverloop naar geschiedkundig bewijsbare oorzakelijkheden te verklaren.
In den zevendeeligen Ontwikkelingegang der Nederlandeche Letterkunde (1 19071921 ; 2 1922-27) geeft Te Winkel weliswaar eenige subjectiviteit toe in
het uitspreken van persoonlijke meeningen, maar even nadrukkelijk verklaart
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hij zich „overtuigd van de onmogelijkheid om een zuiver objectief oordeel
uit te spreken". Voor zijn methode aanvaardt hij enkel de qualificatie
historisch-esthetisch omdat zijn onderzoeksobject van esthetischen aard
is, en hij tot de taak van den litterairhistoricus wel rekent een eethetieche
kenschetsing van de werken, d.i. hun beschrijving naar esthetische categorieen,
maar niet het vellen van een esthetisch waarde-oordeel, bepaald door
noodzakelijk zuiver subjectieve readies. Dit in theorie beleden, in de
practijk vaak, door een weinig begripvolle eenzijdigheid van levensbeschouwing, op stootende wijze miskend beginsel — men denke aan Te
Winkel's onthaal van heel wat religieus-getinte woordkunstl ontneemt
echter aan dezen stellig meest volledigen en meest geleerden arbeid op
ons gebied niet alle waarde : ook bier heeft verschil van inzicht, heeft meer
bepaald een sterk medesprekende antipathie van de zijde der scheppende
literatoren, onrecht gedaan aan een werk dat ook than nog zijn monumentaal karakter behoudt (177).
Met G. KALFF (1856-1 9 23), die in 1896 Moltzer te Utrecht, en in 1902
Ten Brink te Leiden opvolgde, kwam de literatuurgeschiedenis in de handen
van iemand die tegelijk met de Nieuwe-Gids-generatie geestelijk was
opgegroeid. Het letterkundig werk zal hem allereerst boeien als een product
van de esthetische functie in den mensch. Dat laat zich bemerken in zijn
vroegste geschriften al : voor dissertatie-thema kiest hij Het Lied in de
Jliddeleeuwen (1884); aan Te Winkel oefent hij, reeds in 188 7, in hoofdzaak
deze critiek, dat zijn literatuurgeschiedenis al te weinig het esthetisch
karakter tot zijn recht bracht ; en in zijn eerste proeve van gedeeltelijke
synthese, de nog wat brokkelige Geschiedenid der Nederlandsche Letterkunde
in de XVIe eeuw (1889), heette het al : „Literatuurgeschiedenis is kunatgeschiedenie. Met de kunst moet de schrijver eener literatuurgeschiedenis
zich dus bezig houden. Hij moet eene voorstelling trachten te geven van de
hoogte, de waarde der litteraire kunst welke hij tot voorwerp zijner onderzoekingen maakt. Hij schrijft kunstgeschiedenis en moet ons derhalve toonen,
op welke wijze die kunst zich heeft ontwikkeld ; waar zij rijst, waar zij
daalt ; welke oorzaken voor dat rijzen en dalen zijn aan te halen". Het
concept eener literatuurgeschiedschrijving, dat ten slotte door Kalff zal
worden uitgewerkt in zijn zevendeelige Geschiedenie der Nedertandoche
Letterkunde (1 906-12) en niet minder in zijn torso gebleven beet-Europeeeche
Letterkunde (1 9 23-24) verbindt harmonisch de acribie der historischphilologische methode, den indringenden en tevens mild-verdraagzamen
philosophischen blik, den zin voor de psychologie van het kunstscheppen
en voor het menschelijke in den dichter en een zeer indrukvaardige kunstgevoeligheid in een keurig gestileerd en daarenboven stevig gebouwd
geschiedverhaal. De „innerlijke geschiedenis", het geestelijk avontuur,
trekt daarbij meer licht op zich dan de „uiterlijke". Op de cosmopolitische
samenhangen wordt voldoende gelet, al stelt men soms willekeurig vergeXCII

lijkingstermen tegenover elkaar, die buiten ieder historisch verband vallen
(bvb. Antonides en Keats 1) Toch beteekent, ook uit dit oogpunt, Kalff's
literatuurgeschiedenis een besliste reactie tegen de stelselmatige verguizing
van de nationale letterkunde, zooals Jonckbloet en Huet die vooral hadden
gepleegd (1 78). Dit alles verklaart den nog immer grooteren bijval van
Kalff boven Te Winkel : Prinsen maakte tusschen de twee de niet onaardige
vergelijking, dat „Kalff's boek een mooie Hollandsche tuin is, dat van Te
Winkel een met zorg aangelegd, volledig herbarium".
J. PRINSEN (1866-1 935) had reeds zijn omvangrijk Handboek tot de Nederlanddcbe letterkundige gesebiedenie (1 1 9 16, 3 1 9 28) gepubliceerd, na voordien
bij voorkeur onze Renaissance-literatuur monographisch te hebben behandeld, toen hij in 1 9 1 9 de successie Te Winkel, althans de litterairhistorische
gedeelten er van, aanvaardde. De inaugureele rede (1 79) waarin hij dit
deed bevestigde de beginselen naar dewelke hij die synthese had opgebouwd.
Een radicaal liberalisme, als ondervvijzer tijdens zijn jeugd uit den in dien
stand toen heerschenden Multatuli-cultus opgedaan, en een sprekende
neiging tot het estheticisme door de Nieuwe-Gidsers beleden, geven den
toon aan. Wel wordt met den noodigen eerbied gesproken over „den zuiver
wetenschappelijken historischen zin", maar toch „het vermogen om
schoonheid te voelen en lief te hebben, bij hun onderwijs uiting te geven
aan hun persoonlijke schoonheidsontroering" aan de literatuur-docenten
als eisch gesteld. „Het weten van de feiten zelf laat me koud
zegt
Prinsen is op zichzelf zonder beteekenis. Maar het geestelijk spel van
het zoeken naar de waarheid, het genot van het opsporen, het vergelijken,
ziften en schiften van de gegevens, het combineeren en ten slotte het
aarzelend concludeeren tot wat naar alle waarschijnlijkheid als waarheid
overblijft, altijd met het besef van het wankelbare dier waarheid, van de
mogelijkheid dat nog onbekende factoren een geheel ander licht over de
zaak zouden kunnen werpen, dat zoeken en tasten houdt den geest bezig
in onvermoeiden, weldadigen arbeid". Men herkent hier de voorzichtige
scepsis van een eerlijken, waarheidlievenden geest, die alleen een zeer
beperkt vertrouwen heeft in het instrument waarmee hij de waarheid moet
veroveren. Vandaar zijn aandrang om van eigen schoonheidservaring te
getuigen : deze west hij stellig, deze bedriegt niet, deze is tot op zekere
hoogte mededeelbaar. Zijn heele arbeid is er een geweest van litterairpedagogischen aard : Prinsen pleit voor die kunst welke het volkomenst
zijn idealen heeft verwoord, de Libertijnsche bvb. en, dichter bij ons,
de naturalistische. Ook hij heeft van Huet geleerd ietwat van uit de hoogte
neer te zien op zijn nationale letterkunde „waarvan nimmer kracht naar
buiten is uitgegaan, die, hoewel ze in haar beste tijden een prachtig eigen
karakter heeft vertoond, toch steeds bijzonder gedrukt is door allerlei
invloeden". De warme, vaderlandsche toon van Te Winkel en Kalff heeft
aan het werk van Prinsen ontbroken : de literatuur van Nederland te
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bestudeeren schijnt hem slechts avouabele bezigheid wanneer ze gebeurt
met comparatistische doeleinden. Dat estheticisme, dat cosmopolitisme,
benevens kleur en stijl en gelukkige, rake formuleering, hebben den grooten
bijval van Prinsen's Handboek verzekerd (180).
De Zuid-Nederlandsche literatuurgeschiedschrijving heeft in hoofdzaak
te wijzen op gelegenheidsbijdragen van den vak-historicus P. FRiDERICQ;
op het oudere Fransche werk van den Luikschen hoogleeraar J. STECHER,
Histoire de la litterature neerlandaise en Belgique (1886) en het jongere van zijn
collega P. HAMftIUS, Histoire politique et litteraire du mouvement flamand au
XI Xe sikle (1 1894, 2 1925) ; op den half-litterair-historischen, halfcritischen, in zijn meest blijvende gedeelten grondig biographischen arbeid
van J. PERSIJN ; op de smaakvolle eruditie van M. SABRE, en de voortreffelijke synthetische proeven van A. VERMEYLEN. TH. COOPMAN en L. SCHARk
schonken in hun Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde van het jaar 1830 tot
heden (1 9 10) een werk dat voor zijn tijd op gelukkige wijze den smaak van
den dichter en de soliede wetenschap van den philoloog wist te verbinden ;
en Pater J. VAN MIERLO deed in zijn als dictaat uitgegeven Geschiedenis van
lie Oud- en iffiddelnederlandeche letterkunde (1 9 28), later tot een handboek
gereduceerd (2 1933), voor de vernieuwing van dat deel onzer letterkunde
durvenden, maar onmisbaren pioniersarbeid.
Onder de Noord-Nederlanders, die hier verder niet onvermeld mogen
blijven, zijn daar de schrijvers te noemen van chronologisch geordende,
uitvoerige bloemlezingen met passende litterair-historische toelichting
van soms waardevol gehalte : de oudere J. VAN DER VALK, Onze Letterkunde
(1 907-1 9 10); de fijngevoelige dichter FR. BASTIAANSE, Overzicht van de
ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde (1 9 21-1 9 2 7) en het consortium
K. H. DE RAAF en J. J. GRISS dat in Ben nieuwe bundel (2 1 932) overvloedig
studiemateriaal samenbracht en het doorloopend commenteerde — in
laatste uitgave met de medehulp van PROF. DONKERSLOOT ---, in Stroomingen
en Gestalten (2 1 931). Ook eenige schetsen steunen op een persoonlijke
studie van de bronnen en verraden een eigen kijk op de ontwikkeling : de
meest gekende en meest herdrukte is van PROF. DE VOOYS ( 15 1 933); en
met de smaakvolle schoolboeken van VAN LEEUWEN moet eveneens worden
gerekend. Daarenboven nam deze laatste de leiding van een verzamelwerk
op zich : Dichterschap en Werkelijkheid (1 938), waarin, voor het groote
publiek en ieder uit het hem meest vertrouwde gebied, naast den Redacteur,
H.W . E. Moller, J. Karsemeijer, W. H. Staverman, G. Besselaar en
J. A. Goris een periode hebben in beeld gebracht.
Van den strijd der methodes die, deze laatste jaren, in Duitschland,
Frankrijk en Amerika heeft gewoed, werd onze Nederlandsche vakwetenschap vooralsnog ternauwernood bewogen. Alleen de proeven van letterkundige geschiedschrijving die bewust en gewild uit een pragmatischpolitiek, een sociaal of een ethisch-religieus levensgevoel hun waardeeringsXCIV

normen en hun verklaringscriteria gaan putten, lijken ons met de geesteshistorische richting verwant, door den nadruk die hier veel sterker gelegd
wordt op inhoud en geest dan op den kunstvorm van het dichtwerk. H. W.
E. MOLLER'S Geochiedenie van de Nederlandsche Letterkunde (1 1927, 5 1939)
heeft, van haar eerste tot haar vijfde uitgave, de bezwaren eener katholieke
eenzijdigheid steeds beter weten te ondervangen ; terwijl door J. WILLE
en zijn leerlingen even ernstig wordt geijverd voor een „Bekenntnis-Literaturgeschichte" op den grondslag van het Hervormd-kristelijke geloofsbeginsel : welke beide strevingen voor een eerlijk te aanvaarden reactie
zijn te houden tegen een litterair-historische practijk van vrijwel homogeenliberale inspiratie (181). Om te besluiten mag hier niet verzwegen blijven
dat, nit den hoek van de scheppende woordkunst en van de letterkundige
critiek, werk werd geleverd, waarover geen vakman te blozen zou hebben :
daar zijn inleidingen van D. COSTER, van A. VAN DUINKERKEN, van DR.
W. A. P. SMIT, van K. HEEROMA, daar is werk van J. A. RISPENS waarvan
de gegevens te hunner tijd in onze nieuwe literatuurgeschiedenis met eere
zullen worden verwerkt. En dat in het driemanschap VERWEY-VAN EYCKDONKERSLOOT de vroeger onmogelijk geachte verbinding Dichter-Professor
de proef heeft onderstaan, mag voor bewezen gelden (182). De medewerking
van meer dan een dezer gewaardeerde vakgenooten zouden we op hoogen
prijs hebben gesteld, indien ze niet, om een of andere extrinsieke reden,
ons die hadden moeten ontzeggen.
Intusschen zal de gezamenlijke onderneming, waarvan dit het eerste deel
is, voor zichzelf hebben te spreken. Het plan luidt verder als volgt :
Dln. I en II (redactie : Prof. Dr. J. van Mierlo, S.J.) : Middeleeuwen.
Dl. III (redactie : Prof. Dr. Overdiep, Prof. Dr. E. Rombauts) : 16e
eeuw.)
Dl. IV (redactie : Prof. Dr. Overdiep, Prof. Dr. J. Wille) : 17 e eeuw.
DI.
V (redactie : Prof. Dr. \Ville) : 18 e eeuw.
Dl. VI (redactie : Prof. Dr. C. G. N. de Vooys) : 1 9e eeuw, NoordNederland.
Dl. VII (redactie : Prof. Dr. Fr. Baur) : 1 9e eeuw, Zuid-Nederland.
Dl. VIII (redactie : Dr. A. van Duinkerken) : Moderne Letterkunde in
het Noorden.
Dl. IX (redactie : Prof. Dr. A. Vermeylen) : Moderne Letterkunde
in het Zuiden.
Van Prof. Dr. C. M. van den Heever werd ons, voor de Zuid-Afrikaansche,
van J. Brouwer en P. Sipma voor de Friesche letterkunde hulp toegezegd ;
Prof. Dr. Th. C. van Stockum zal voor een aantal synthetische hoofdstukken zorgen; terwijl voor andere deelen op A. F. Mirande, L. Monteyne,
Dr. A. C. de Jong en Dr. A. J. de Jong, R. Brulez, A. Goris, Prof. Dr.
M. de Smaele en U. van de Voorde e.a. werd beroep gedaan.
Van het deel, dat wij thans het voorrecht hebben in te leiden, zal de zaakXCV

kundige onmiddellijk zien, dat Pater van Mierlo er iets meer heeft van gegemaakt, dan een nieuwe redactie of een uitbreiding van zijn vroeger
handboek. Daar nader op in te gaan ware onzerzijds onkiesch, of op zijn
minst onelegant. Alleen meenen wij met de verwachting te mogen besluiten
dat dit verzamelwerk, een onderneming van vertrouwen in de toekomst der
Nederlandsche cultuur, moge uitgroeien tot jets beters dan wat deDuitschers
een Buchbinder-Synthese plegen te noemen.
Gent, 14 Juli 1939.
AANTEEKENINGEN.
N. B. — De afspraak is dat het meedeelen van bibliographie in deze literatuurgeochiedenis
'naafi, critioch en orienteerend zal zijn: in hoofdzaak het meedt recente werk, de jongste en bate
uitgave en uit de tijaschriftartikelen enkel datgene wat een onderzoek waarlijk heeft vernieuwd.
fllleen voor de literatuur bij deze inleiding wordt om een uitzondering verzocht. Het geldt bier een
veel algemeener dtof : dit wettigt den ruimeren omvang van het bibliographisch apparaat, waarnzede men hoopt den lezer dedgewenscht kennid bij te brengen van de gewichtigste algemeene hulpmiddelen die bij de studie der letterkunde te gebruiken zijn.
(i) METH ODENLEER: Zoo bvb. J. TE WINKEL in zijn Ontwikkelingdgang 2, I, blz. 3-1o4 en G. KALFF, Inleiding tot de studie der Literatuurgedcbiedenid 2,
Haarlem 1923. Laatstgenoemd werk toont verwantschap met V. ANDERSEN,
Dansk Litteratur. Forskning og Undervisning, Kristiania, 1 9 12. Zie ook G. LANSON,
Histoire litteraire in De la mithode dans led Sciences 2, Parijs Alcan 1911, blz. 221 .. 264 ;
aan te vullen met G. LANSON, illetboded de l' histoire litteraire, Parijs, Les Belles Lettres,
1 9 25. Een zelfden geest ademen de boeken der leerlingen van Lanson : G. RUDLER,
Led techniques de la critique et de l'higoire litteraires, Oxford, Univ. Press 1 9 23 ; A. MORIZE, Problems and methods of literary history, Londen Ginn en Co 1 9 22; F. BOILLOT,
The methodical study of literature, Parijs, Presses universitaires 1 9 24 ; en het handig werkje
van G. MAllONI, Avvianzento alto studio critico Belle lettere italiane 3, Florence 1 9 23. In
Duitschland hebben vooral J. Nadler, 0. Walzel, R. Unger en J. Petersen nit de eigen
practijk getheoretiseerd : J. NADLER, Die Wissendchaftslehre der Literaturgedchichte in
Euphorion XXI (1 9 14) blz. 1-63; 0. WALZEL, Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des
Dichterd, Berlijn Athenaion z.d. (1 9 24); R. UNGER, ilufsätze zur Prinz; pienlehre der
Literaturgedchichte, Berlijn Junker-Diinnhaupt 1 9 2 9 ; J. PETERSEN, Literaturqedchichte
ale Wisandchaft, Heidelberg "Winter 1 9 14, than uitgebouwd tot een tweedeelig hoofdwerk : Die Widdendcbaft von der Dicbtung. System und illethodenlebre der Literaturwisdenschaft,
Berlijn Junker-Dunnhaupt 1 939 vlg. — Van gewicht zijn soms ook de methodologische
wenken vervat in Duitsche en Nederlandsche rectoraats- of intreereden, waarover
beneden n. 159.
(2) Zie H. RICKERT, Kulturwidsenschaft und Naturwimenschaft 5, Tubingen Mohr 1921,
blz. 89 vlg. ; K. SCHULTZE-JAHDE, Zur Gegendtandsbestimmung von Philologie und
Literaturwisdendchaft, Berlijn Ebering 1 9 28; ROTHACKER, Logik und Syotematik der
Geigeowimenschaften, Munchen 1926; M. DE MUNNYNCK 0.P., Die Literaturwiddenabaft in Literaturwiddenschaftliched Jahrbuch der Gelres-Gedelldchaft, III (1 9 28) blz. 1 vlg.
(3) Soortgelijke „constructies van den geest" zijn er in overvloed, en ze blijken vaak
heel wat anders dan „een berg van knapkoek" voor wie er doorheen wil bijten; we
vermelden de gewichtigste en... lijvigste : historisch-positivistisch van strekking was
G. RENARD, La mithode dcientifique de l'hiatoire litteraire, Parijs Alcan 1900; (zie
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hierover A. VERMEYLEN, Verzamelde Opotellen 112 (1 9 24) blz. 9 vlg.) ; — E. ELSTER
Prinzipien der Litteraturwissenschaft, I (18 97) II (1 9 11), Halle Niemeyer, steunt op een
Neo-Kantiaansche kennisleer en op experimenteei-psychologische gegevens uit de
een gemengd historisch en psychologisch positivisme ademt P.
school van Wundt;
LACOMBE, Introduction el l' histoire litteraire, Parijs Hachette 18 98; een om de
overvloedige literatuuropgaven bruikbare reeks eclectische probleemstellingen geven
de beide deelen van C. M. GAYLEY-F. N. SCOTT en C. M. GAYLEY-B. P.
KURTZ : Methods and Materials of literary Criticism; I The Bases in Aesthetics and Poetics
(1901); II Lyric, epic and allied forms of poetry (1 9 20), Boston Ginn en Co ; uitgesproken
anti-historisch, eenzijdig en specifiek esthetisch zijn de leerstellingen van M. DRAGOMIRESCOU, La science de la Litterature, Parijs J. Gamber, 4 dn. 1 9 28-1938 en van
TH. SPCERRI, Praludiurn zur Poesie. Eine Einfiihrung in die Deutung des dichterischen
Kunstwerke, Berlijn 1 9 2 9 ; — R. DUSI, Introduzione alla storia dell' arte letteraria in
Giornale storica della Letteratura italiana, dl. LXXVIII (1 9 22) blz. 1 7 vlg. ;
op „geesteshistorischen" grondslag staat H. CYSARZ, Literaturgeschichte ale Geisteswissenschaft,
Halle, Niemeyer 1 9 26 ; van een waardepsychologisch standpunt vertrekt J. A.
RICHARDS, Principles of literary criticism 5, Londen, Kegan en Co. 1 934 ;terwijl
velerlei wijsgeerig inzicht tot uiting komt in het verzamelwerk, onder leiding van E.
ERMATINGER, Philosophie der Literaturwissenschaft, Berlijn junker-Diinnhaupt,
uit de school van E. Husserl's transcendent idealisme komt R. INGARDEN,
1 930 ;
Das literarische Kunstwerk, Halle Niemeyer 1 931 ; Luthersch-Evangelische strekking
vertoont F. MELZER, Im Ringen urn den Geist. Der neue Weg der Literaturwissenschaft,
Berlijn Furche-Verlag 1 931 en ID. Kirche und Literatur. Geschichte der Evangelischen
terwijl het katholieke standpunt spreekt
Literarkritik, Gutersloh Bertelsmann 1 933 ;
uit eenige gewichtige methodologische opstellen van 0. KATANN, Aesthetisch-literarische Arbeiten, Innsbruck Tyrolia 1 9 18 en ID. Gesetz im Wandel, ibid. id. 1 933 ;
nationalistische tendenz vertoonen : W. LINDEN, Aufgaben einer nationalen Literaturwissenschaft, Munchen Beck 1933 en H. OPPEL, Literaturwissenschaft in der Gegenwart.
Afetbodologie und Wissenschaftelehre, Stuttgart 1 939; lexicologisch geordend zijn :
het voor een algemeene litterairwetenschappelijke begripsvestiging zeer bruikbare
Reallexikon der (deutschen) Literaturgeschichte van P. MERKER en W. STAMMLER,
Berlijn de Gruyter 1926-1 931, 3 dln. en registerband ; en het minder persoonlijke
Handbook to literature van W. F. THRALL en A. HIBBARD, New York Doubleday
1936; historische overzichten, veeleer dan een systematiek van het vakonderzoek
biedt : W. MAHRHOLZ, Literaturgeschichte und Literarwissenschaft 3 Leipzig Kroner
1 932;
aan matige eischen voldoet slechts W. A. AMIET, The practice of literary
history, Sydney Angus-Robertson 1936.
(4) Zie, voor al deze en de volgende namen, beneden, blz. LXXXVIII vlg.
(5) I. VON DURINGSFELD, Von der Schelde his ztu. Maas. Das geistige Leben der
Vlamingen, Leipzig 1861.
(6) Blijkens den Algemeenen inhoud van den Nederlandschen Muzen-Almanak, Alum Immerzeel 1833.
(7) KRITIEK: GOTHE, Festausgabe, d. R. Petsch, Leipzig II, 2 9 ; J. E.
SPINGARN, The new criticism, New York 1 9 11 ; — H. MAYNC, Dichtung und
Kritik. Eine Rechtfertigung der Literaturwissenschaft, Munchen, Beck 1 9 12; — E.
GREENLAW, The province of literary history, Oxford U. P. 1 931 ; LASCELLES
ABERCROMBIE, Progreso in Literature, Cambridge U. P. 192 9 ; — A. VAN DUINKERKEN, Waarde en Beginselen der eesthetische Literatuurkritiek, in Jaarboek Leidsche
Afaatschappij 1 936-37, blz. 15-28; — G. ST UIVELING, Het boek ale vraagstuk,
Groningen, Wolters 193 9 ; F. MONTANARI, Introduzione alla critica letteraria,
Rome Editrice Studium 1936; — S. VON LEMPICKI, Ueber literarische Kritik und
die Probleme ihrer Erforschung in Euphorion XXV (1924) blz. 501 vlg. ;
L. BERIGER,
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Die literarieche Wertung. Bin Spektrum zur Kritik, Halle Niemeyer 1 938; — D. H.
SARNETZKI, in E. ERMATINGER, o.c. (boven, n. 3) blz. 442 vlg.
(8)NEO-LATIJNSCHE LETTERKUNDE: Zie deze zienswijze verdedigd door K. STRECKER en G. ELLINGER in MERKER-STAMMLER's Reallexikon II, blz. 365 vlg., 469 vlg., en vooral door Gg. ELLINGER, Geecbiebte der neulateinixben Lyrik in den Niederlanden, Berlijn, de Gruyter 1933; voor de
„litterat-ure francaise en langue latine", zooals het heet, F. PICAVET in G. HANOTAUX, Hietoire de la Nation franpaix, Tome XII, Hiatoire dee Lettree I (1 9 21) blz.
3-1 74. Vgl. verder P. MERKER, Neue ilufgaben der deutecben Literaturgeecbicbte, Leipzig
Teubner 1921, blz. IV en 65 vlg. en J. PETERSEN, o.c. (boven, n o i) blz. 57 vlg. —
Van den dichterlijken literatuurprofessor LASCELLES ABERCROMBIE, Herford
and international literature, Manchester 1935, blz. 11, is deze bedenking : „It is one of
the most discreditible things in our Universities, that practically no provision should
be made for the study of the Latin literature of the middle ages and the renaissance". —
De Fransche letterkundige historiographie heeft vooral sedert BEDIER en FARAL
verdienstelijk bijgewerkt op dit gebied : cf. WILMOTTE, Le Franpaie a la tete epique,
Parijs 1 9 17 en L'epopee franpaia, Parijs, Boivin 1 939 ; BOISSONNADE, Du nouveau
eur la cbaneon de Roland, Parijs 1 9 23; FARAL, La lift nature latine du illoyen-age, Parijs
1 9 25 (oratie) en G. COHEN, La comedic latine en France, Parijs 1930, uit al welke
werken niet slechts de diepe invloed blijkt van Latijnsche prototypen op middeleeuwsche
letterkundige genres, maar Leven het treffend ontwikkelingsparallelisme, gedurende
eeuwen, van een letterkunde in nationalen, naast eene in latijnschen taalvorm, beiden
nochtans met nationalen inhoud.
(9) Vgl. o.m. J. WILLE, „ileotbetiecb" of „Puriteinxb" ? Intreerede, Amsterdam, Van
Bottenburg 1925, blz. 23. .— De voorbeeldige Cambridge History of Engliab Literature
(14 din. 1907-1916) neemt stelselmatig op : „the literature of science and philosophy,
and that of politics and economics ; parliamentary eloquence... scholarship" enz. en
spant daarmee haar raam z66 ruin, dat het wel een terugkeer lijkt tot de „encyclopedische" literatuurbeschouwing van honderd jaar geleden. Er leek ons, tusschen die
twee uitersten, plaats to zijn voor een redelijke begrenzing van eensdeels de „zuivere",
andersdeels de „algemeene" literatuur.
(io)BEGRENZING VAN HET STUDIE-OBJECT:
Cf. vooral B. CROCE, La Poesia, Bari, 1936; P. AUDIAT, La biograpbie de l'ceuvre
litteraire. Bequisee dune mItbode critique, Parijs Champion 1924 en M. DRAGOMIRESCOU, o.c. (boven, n. 3) I blz. 51 vlg. Reacties tegen deze opvattingen bij 0. WALZEL,
Poeeie and Nicbtpoesie, Frankfurt a. M. Schulte 1937, blz. 1 - 20;
F. MONTANARI,
o.c. (boven, n. 7) blz. 102 vlg.; FR. MEDICUS, Dae Problem einer vergleichenden Gesebicbte der Kiinete, in ERMATINGER, o.c. (boven, n. 3) blz. 188 vlg. Men kan nog
met vrucht de fijnzinnige begrenzingen herlezen van H. OUVR g, Lee formes litterairee
de la penaie grecque, Parijs, Alcan 1 900, blz. I-X.
(11) G. LANSON, o.c. (boven, n. 1) blz. 102 vlg.
(12) Zie 0. WALZEL, Yam Weeen der Dicbtung, Leipzig 1928, blz. 19 v1g. en H.
OUVRE, 1.c.
(13) P. HAMELIUS formuleert voorzichtig genoeg : Introduction el la litterature
francaise et flamande de Belgique, Brussel Lebague 1921; — JENNY en ROSSEL
zeggen ronduit Histoire de la litterature Jaime 19101
(14) Zie bvb. P. MERKER, o.c. (boven, n. 8) blz. 7o vlg.
(15) A. JOLLES, Die einfacbe Formen, Halle Niemeyer 1929.
(16) Strijdige opvattingen verkondigen : A. BARTELS, Nationale oder univereale
Literaturivixenechaft, Munchen Callway, 1915; — A. VERMEYLEN, La metbode
xientifique de l' bietoire litteraire, in Revue de l'Univereite de Bruxelles, Brussel 1900, blz.
11 vlg.; — J. PETERSEN, Nationale oder verglekbende Literaturgexbkbte? in Deutecbe
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Yierteljahrsechrift fur Literaturgeschichte and Geidtedwiddendchaft, Halle Niemeyer 1928,
blz. 36-61; — PAUL VAN TIEGHEM, La literature comparee, Parijs Colin 1931,
p. 12 vlg.; R. PETSCH, Was heidzt allgenzeine Literattuwiddendchaft? in—Zeit:schrift
fur ifeethetik and Kundtwissendchaft, 1934, blz. 254 vlg.
(17) J. PETERSEN, o.c. (boven, nota 1) I (1 939) blz. 9.
(18) o.c. p. 11 vlg.; en V. KLEMPERER in Idealid-Liebe Literaturgeochichte, Leipzig
Velhagen-Klasing 1929 biz. 14 vlg. — De onverbrekelijke eenheid van inhoud en vorm
onderstreept DRAGOMIRESCOU, o.c. (boven, nota 3), IV blz. 105 vlg.
(19) ROTHACKER, o.c. (boven, nota 2) passim.
(20) 0. KATANN, o.c. (boven, nota 3), biz. 1 77 vlg.
(21) E S T H E T I E K: Een modern, Nederlandsch werk voor de eerste orienteering op dit gebied is : E. DE BRUYNE, Kundtphilosophie, Brussel, Standaard
1 9 2 9 ; fielder initieert ook CH. LALO, Esthetique, Parijs Alcan 1 9 25; CH. LALO,
Introduction a l'edthetique, Parijs Colin 1912. Maar de esthetiek is Loch in hoofdzaak
en voor de hoofdwerken een Duitsche wetenschap gebleven : van de reeds oudere
leiders F. T. VISCHER, TH. LIPPS, J. VOLKELT, K. GROOS en M.DESSOIR
afgezien, verdienen vooral de aandacht : R. MULLER-FREIENFELS, Pdychologie
der Kunst, 2, Leipzig Teubner 1922-23, 2 din.; — E. UTITZ, Grundlegung der allgemeinen Kundtwisdenschaft, Stuttgart Enke, 1914..20, 2 dln.; — en de beide beknopte
werkjes van E. MEUMANN, System der ilesthetik 8, Leipzig 1 9 1 9 en Einfiihrung in die
ilesthetik der Gegenwart 3 ibid. id. 1919 ; — P. FRANKL, Dad System der Kunstwissenschaft, Leipzig Rohrer 1 938. — M. DESSOIR's Zeitschrift fiir ilesthetik and allgenzeine
Kunstwissendchaft I (1 906- vlg.), die niet slechts geregeld bijdragen brengt over letterkundige esthetica, maar ook een onmisbare bibliographie op het gebied der poetiek. —
De meeste historische werken over het yak zijn eenzijdig Duitsch georienteerd; vlugge
inwijding schenken : E. BERGMANN, Geschichte der ilesthetik and Kundtphilodophie,
Leipzig Veit 1914 ; T. M. MUSTODIXI, Histoire de l' estbetique francaide (1700-1900),
Parijs Champion 1920, en V. FELDMANN, L'esthetique francaide contemporaine,
Parijs Alcan 1936, die zoowat elkaar aanvullen.
(22) ETHNOLOGIE en PSYCHOLOGIE in verband met het
oorsprongsprobleem : cf. F. M. OLBRECHTS, Ethnologic. Inleiding tot de studie der
primitieve bedchaving, Brussel Standaard 1 936, blz. 265 vlg.; -- en vooral : F. BOAS,
Primitive ilrt, Oslo Aschehoug 1 9 2 7, inzonderheid blz. 2 99 vlg.; -- E. GROSSE,
Die zinfeinge der Kunst, Leipzig Mohr 18 97 ; — F. B. GUMMERE, The Beginnings
of Poetry, 2 New York Mc. Milian 1 908; — L. POUND, Poetic Origin and the Ballad,
New York 1922; — 0. CKEL, Pdychologie der Volkddichtung 2, Leipzig Teubner
1 9 13; — A. S. MACKENZIE,:The evolution of Literature, Londen Murray 1 9 11; —
H. WERNER, Die Urspriinge der .M'etapher, Leipzig Engelmann 1 9 1 9 ; en Die Urdpriinge
der Lyrik, Munchen Reinhardt 1 9 24; — E. SCHMIDT, in Hinneberg's Kultur der
Gegenwart, Tl. I Abt. VII, Leipzig Teubner 1 906, biz. 1-27.
Ook in zijn rectorale rede : De Wetenschap
(23) o.c. (boven, nota 1) I blz. 9 vlg.
der schoonheiddgewaarwordingen, Haarlem 1911.
(24) Zie CH. LALO, L'art et la vie sociale, Parijs Doin 1921;
M. GUYAU,
L'art au point de vue sociologique, Parijs Alcan 1890.
(25) Zie : LESSING, Laokoon (1 766); tot dit centrale geschrift tegen het „ Ut pictura
pobie" moet de vakman steeds weer terug een voortreffelijk gecommenteerde uitgave
is die van H. BLUMMER, 2 Berlijn 1880; verder : IRV. BABBITT, The New
Laokoon, Boston 1910, een scherpe critiek op de romantische en neo-romantische
verwarring van poetische en muziekale uitdrukkingsmiddelen.
(26) Zie : 0. WALZEL, o.c. (boven, nota 1) blz. 265 vlg. en ID., Wecbseldeitige
Erhellung der Kiinste, Berlijn Reuther Co 1917; J. KOHLER, Dad literaridche and
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kiinatlerieche Kunetwerk, Stuttgart 18 9 2 ; — FR. MEDICUS in E. ERMATINGER
o.c. (boven, nota 3), blz. 188 vlg.
(27) Cf. 0. KATANN, o.c. (boven, nota 3) 1 9 18 blz. 48 vlg.
(28) Cf. J. ZEITLER, Nietzeches ileethetik, Leipzig Seemann 1 900, blz. 98 vlg. en de
aldaar op Nietzsche's esthetisch denken uitgebrachte critiek.
(29) Cf. 0. KATANN, o.c. (boven, nota 2 7) blz. 58.
(3o) B. CROCE, Eetetica come Scienza dell' eepreeeione 3, Bari Laterza 1 909, blz. 17
en Riforma della dtoria artietica e letteraria in Nuovi Saggi di .Edtetica blz. 163 vlg. Zie
verder, nota 79.
(31) NATIONALE GESCHIEDENIS: de hoofdwerken zijn pier
voor het Zuiden, H. PIRENNE, Hietoire de Belgique, 7 dln., Brussel Lamertin 15
(1929) ; II3 (1922) ; III3 (1923) ; 1V3 (1927) ; Va (1926) ; VI (1926) ; VII (1932) ;

Geechiedenie van Plaanderen onder leiding van R. VAN ROOSBROECK, Brussel
voor het Noorden, J. BLOK, Geechiedenie van
N. V. Standaard 6 dln. 1 935 vlg. ;
bet Nederlandeche Yolk, 3 4 dln. Leiden Sijthoff 1 9 23 vlg. ; Geechiedenie van Nederland
uitgegeven onder leiding van H. BRUGMANS, Amsterdam N. V. Joost van den
Vondel, 8 dln. 1 935-1 938. Een nationale eenheid op den grondslag van de Nederlandsche
taalgemeenschap schildert P. GEYL, Geechiedenie van de Nederlandeche slam, Amsterdam
1 930 vlg. (berekend op 6 dln.). Bruikbare beknopte schetsen gaven : E. VAN GELDER,
Hietoire dee Pays-Bad, Parijs Colin 1 936 en H. VAN KALKEN, Hietoire de Belgique,
Brussel Lebegue 1933. Voor afzonderlijke contactpunten tusschen geschiedenis en
literatuur zijn de bibliographische gegevens bijeengebracht door H. PIRENNE,
Bibliographic de l'histoire de Belgique 3, Brussel 1 931 en door L. D. PETIT, Repertorium
der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenie dee vaderlande, 3 dln. Leiden 19071 9 28 ; ook zorgvuldig opgemaakte antikwariaatscatalogi, als bvb. de nrs. 56o, 565,
569, 57o en 577 van de firma M. NIJHOFF, Den Haag, over Hietoire dee Pays-B.2e,
zijn bruikbare hulpmiddelen.
(32) P E R I O D I S E E R I N G: Cf. tegenover het voorzichtig opstel van
R. M. MEYER, Prinzipien der wieeenachaftlichen Periodenbildung in Euphorion VIII
(1 902) blz. 1 vlg., de heftig anti-historische uitvallen van H. CYSARZ, in E.
ERMATINGER, o.c. (boven, nota 3) blz. 9 2-12 9 en de aldaar meegedeelde literatuur ;
— D. DE VRIES, Some suggestions concerning regular seasons in art, Purmerend Muusses
1 933, dit laatste een, voor ons gevoel, stout staaltje van „synthetische cultuurperiodologie". Zie verder : G. BASECKE, Zur Periodisierung der deutechen Literally. in
Deutsche Vierteljahreschrift far Literaturwideenechaft and Geiatedgeschichte, II (1 9 24) blz.
77 o vlg. en F. NEUMANN, Die Gliederung der deutechen Literaturgeschichte, Leipzig 1926.
(33) G E N E R A TIES: Cf. J. PETERSEN in E. ERMATINGER, o.c.
(boven nota 3),b1z. 130-18 7 en de aldaar opgegeven literatuur ; verder : E. WECHSZLER, jugendreihen des deutechen ilienechen 1 733-1 933, Leipzig F. Meiner 1 934, een
sterk racistische gedachtenconstructie.
(34) J. HUIZINGA, Het adthetieche bestanddeel van geechiedkundige vooratellingen (intreerede) Haarlem, Tjeenk Willink 1905.
(35) HIS T O R I S C H E M E T H O D E: In het Nederlandsch zijn ons
enkel handleidingen voor de beoefening der kerkgeschiedenis bekend, maar de methode
verschilt er nauwelijks van die der algemeene en der litteraire geschiedschrijving : J.
G. R. ACQUOY-F. PIPER Handleiding tot de kerkgeechiedvoreching en kerkgeschiedechrijving, 2 's Gravenhage 1 9 10; en R. DESCHEPPER, Inleiding tot de etudie der
kerkgeechiedenie, 2 Brugge Van Cappel 1922. Het standaardwerk op het gebied der
historische methodenleer is nog steeds E. BERNHEIM, Lehrbuch der hiatorischen
illethode 6, Leipzig 1908, waarvan een reductie in de verzameling Giischen (n r 270)
4 192 6 voorkomt. Werken van bescheidener omvang zijn : C. V. LANGLOIS-C.,
SEIGNOBOS, Introduction aux etudes hiatoriques, 4 Parijs Hachette, z.d. (1 909); --

BREHIER-DESDEVISES, Le travail hietorique, Parijs Bloud 1914; — F. J. TEGGART, Theory of history, New Haven 1 9 26; — W. BAUER, Einfiihrung in dad Studium
der Gedchichte 2, Tubingen 1 9 28 ; — A. FEDER, S.J., Lehrbuch der hietorischen Methodik 3,
Regensburg KOsel Pustet 1924 ; P. HARSIN, Comment on ecrit hietoire, Luik G.
Thone 1 933. — Den zin en de waarde van alle historiographie omschrijftJ.HUIZINGA,
De Wetenechap der geschiedenis, Haarlem Tjeenk Willink 1 937. — Nuttig voor den
litterairhistoricus is ook de geschiedenis van de historiographie : cf. o.m. E. FtTER,
Geechichte der neueren Hietoriographie, Munchen 1 9 11, waarvan een bijgewerkte Fransche
vertaling bestaat door E. JEANMAIRE, Hietoire de l' hietoriographie moderne, Parijs
Alcan 1914; — B. CROCE, Teoria e etoria della etoriografia 2, Bari Laterza 1 9 20; ook
in Duitsche vertaling d. E. PIZZO, Zur Theorie und Gedchichte der Hidtoriographie,
Tubingen Mohr 1 9 15 ; — G. VON BELOW, Die deutsche Geechichtechreibung von den
Befreiungskriegen biz) zu unseren Tagen, Leipzig Quelle u. Meyer 1916.
(36) P H I L O L O G I E: Zie het verband tusschen philologie en literatuurwetenschap vooral bij H. PAUL, Grundriee der Gernzaniechen Philologie 2 I biz. 1-8,
Straatsburg Trithner 1 901 ; — G. GROBER, Grundries der Romaniechen Philologie 2
I biz. 186-202, ibid. id. 1 9 04; — H. J. POS, Kritieche Studien fiber philologieche Afethode,
Heidelberg Winter 1923 (uit de school van Rickert); — K. SCHULTZE-JAHDE,
o.c. (boven, nota 2); — H. PAUL, Aufgabe und Methode der Geschichtewideendchaften,
V. MICHELS, Ueber Begriff und Aufgaben
Berlijn de Gruyter 1920, blz. 38 vlg. ;
rectoraatsrede, Jena Fischer 1 9 1 7, blz. 6 vlg.
der deutechen
(37) A. GERCKE, in Einleitung in die Altertumewieeenechaft, I 2, Leipzig Teubner 1912,
blz. 33 vlg. Vgl. hiermee de nog sterker uitlating van CROCE, o.c. (boven, nota 35)
blz. 17 : ,,...la filologia, congiungendosi con la filo s o fia, produce la
storia" —; en V. MICHELS, o.c. (boven, nota 35).
(38) A R C H I E F S T U D I E — Cf. J. PETERSEN, o.c. (boven, nota 1) I
(1 939) blz. 69 vlg. en de aldaar, blz. 4 7 o vermelde literatuur. Voor de middeleeuwen
is onze hoop gesteld op het onvoltooid gebleven, desondanks onvolprijsbaar levenswerk
van WILLEM DE VREESE, Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, thans gedeponeerd
in de Universiteitsbibliotheek te Leiden en waarvan de gereede materialen door De
Vreese zelf nog beknopt werden opgenomen in de eveneens onvoltooide Bouwetoffen tot
het Middelnederlandeche Woordenboek van Verdam, Den Haag M. Nijhoff 1927 vlg.
Algemeene gegevens over onze archiefdepOts in : Nederlandech Archievenblad, Groningen
Verelagen omtrent
1892 vlg. ;
Antwerpech Archievenblad, Antwerpen 1864 vlg. ;
'd Rijks oude archieven, 's Gravenhage 1865 vlg. ; — R. FRUIN, De arcbiefwet 1918,
Alphen 1919-29.
(39) HANDSCHRIFTKUNDE. — Cf. o.m. voor onze toestanden :
REUSENS, Elements de paleographie, Leuven 18 99 ; H. BRUGMANS-O-OPPERMANN, Atlas der Nederlandsche palmographie, 's Gravenhage 1 9 10; — J. VAN DEN
GHEYN, S.J. Album beige de Paleographie, Brussel Van Damme & Co 1 9 08. — W.
WATTENBACH, Das Schriftwean im Mittelalters, Leipzig 1896 ; — C. H. PUTNAM,
Books and their makers during the Middle Ages, 2 din., New York 18 96- 97 ; — K. 0.
MEINSMA, Middeleeuweche bibliotheken, Amsterdam 1902 ; •-• M. SABBE, Handachriften en Vroegdrukken, Brugge, z.d.; — A. BOURMONT, Lecture et transcription
dee vieillee ecritured, Caen 1881 ; J. KAULEK-E. PLANTET, Recueil de facsimiled
pouvant servir a l' etude de la paleographie modern, Parijs 188 9 ; — Facsimiles of royal
historical, litterary and other autographed in the department of manuscripts of the British Mueeum,
2 din. Londen 1895- 97 ; — A. BAUCKNER, Einfuhrung in dad mittelalterliche Schrifttum, Munchen KOsel 1 9 23; — A. HULSHOF, Deutsche und Lateinieche Schrift in den
Niederlanden (1350-1650), Bonn 1918. Als hulpmiddelen voor den medievist zijn hier
nadrukkelijk ook te vermelden : C. LECOUTERE, Onomasticon der Middelnederlandeche
letterkunde, in handschrift op steekkaarten berustend in de Koninklijke Vlaamsche
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Academie te Gent en W. DE VREESE, Bibliotheca Neerlandica illanuocripta thans
gedeponeerd in de Universiteitsbibliotheek te Leiden, en reeds gedeeltelijk verwerkt
in DE VREESE's Bouwetoffen van het illiddelnederlandech lroordenboek, Den Haag
Nijhoff 1927 vlg.
(40) BIBLIOTHEEKWETENSCHAP. —L.FONCK, Wieeenechaftlichea Arbeiten9, Innsbruck 1916 blz. 278 vlg.; — V. GARDTHAUSEN, Handbuch der wimenechaftlichen Bibliothekekunde, 2 dln. Leipzig 1 9 20;
MILKAU, Handbuch der Bibliothekewieeenechaft, Leipzig 1931 vlg.; voor Nederland : Nederlandeche
Bibliotheekgide 4, Amsterdam 1 931 ; — het voorname Tijdechrift voor Boek- en Bibliotbeekwezen (1 903-11), voortgezet als Het Boek (1 9 12 vlg.); en De Gulden Paeser, Antwerpen
1 922 vlg.
Algemeen hulpmiddel : G. SCHNEIDER,
(41) B I B L I O G R A P H I E.
Handbuch der Bibliographic 4, Leipzig 1930. Een bibliographie der Nederlandsche
letterkunde, zooals de Duitsche die heeft in haar GODECKE, een mare magnum dat
lijdt aan overcompleetheid, en de Fransche in LANSON's Manuel bibliographique de la
litterature franpaide, bezitten wij nog niet. Aan een practisch aangelegde bibliographic
als R. F. ARNOLD's Ailgemeine Biicherkunde zur neueren deutechen Literaturgeechicbte 3,
Berlijn de Gruyter 1 931, die trouwens in haar algemeene hoofdstukken ook voor ons
dienstig kan zijn, hebben wij een werkelijken nood. Voor de Middelnederlandsche
letterkunde kan men zich behelpen met L. D. PETIT, Bibliographic der illiddelnederlandeche Taal- en Letterkunde, 2 dln. Leiden Brill 1888-1 9 10, voor de verschijningen na
dat jaar aan te vullen met de rubriek Mittelniederlindiech in de Jahreeberichte fiber die
Erecheinungen auf dem Gebiete der Germaniechen Philologie, Berlijn de Gruyter (wordt
jaarlijks gepubliceerd, met thans nog zoowat een afstand van twee a drie jaar tusschen
het berichtsjaar en het jaar van verschijning). Gewichtig is ook de monumentale
Bibliotheca Belgica, door VAN DER HAGHEN en zijn staf medewerkers van de
Gentsche Universiteitsbibliotheek bezorgd (Gent 188o vlg.), sinds 1 93o in traag tempo
voortgezet door de Academie Royale de Belgique te Brussel. — Voor het overige zal
men zich behelpen met de, soms rijke, catalogi van de groote openbare bibliotheken in
Nederland : vooral L. D. PETIT e.a., Catalogue der Bibliotheek van de illaatechappij
der Nederlandeche Letterkunde te Leiden, 3 dln. Leiden Brill 18 77-8 9 ; — de zeer verzorgde
catalogi over bepaalde rubrieken, uitgegeven bvb. door de Koninklijke Bibliotheken te
Brussel en te 's Gravenhage of door Nederlandsche Universiteitsbibliotheken bvb.
Catalogue van oudere werken op het gebied der Nederlandeche Letterkunde, Amsterdam 1 921 ;
Koninklijke Bibliotheek te Brussel : L' humanieme et la literature en Brabant (1935);
De Nederlandeche Taal en Letterkunde in Belgic (1936) enz.; zelfs zekere boekhandelscatalogi als bvb. die van NIJHOFF, Catalogue van Boeken in Noord-Nederland verechenen
van den vroegeten tijd tot op beden, Den Haag 1 9 11 ; — de Bibliographic de Belgique, Brussel
1875 vlg.;
voor de tijdschriftenliteratuur NIJHOFF's Index op Nederlandeche
periodieken, Den Haag 1 9 10 vlg. en het jammer genoeg onderbroken .Repertorium op de
Nederlandeche Tijdechriften, Den Haag 1 9 14 dat door de diensten van de Koninklijke
Bibliotheek aldaar werd verzorgd. — De bloemlezingen van J. P. DE KEYSER,
Neerland'e Letterkunde in de XI Xe eeuw, 2 dln., 's Gravenhage, Theme 1877 en DE
GROOT-LEOPOLD-RIJKENS, Nederlandeche Letterkunde 3, 2 dln., Groningen
Wolters 1923 geven, voor de door hen opgenomen schrijvers, overvloedige hoewel
niet steeds accurate bibliographic.
Voor de moderne literatuur zijn te vermelden
B. VAN NOORT, De letterkundige inleiding, Kampen Kok 1938; — en voor ZuidNederland, de aan oncritische overlading lijdende Bibliographic van de moderne Vlaameche
Literatuur 1893-1 93o door R. ROEMANS, Kortrijk Steenlandt 193o-'34. Bibliotheken waar de Neerlandicus zich vaak zal hebben te bevragen voor moeilijk vindbaar
materiaal zijn : de Koninklijke Bibliotheken te 's Gravenhage en te Brussel; de bibliotheken van de Koninklijke Academie te Amsterdam, en van de Koninklijke Vlaamsche
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Academie te Gent; de Universiteitsbibliotheken te Leiden, Amsterdam, Utrecht,
Groningen en Gent ; de bibliotheken van geleerde genootschappen en groepen als de
Bibliotheca Thysiana te Leiden, Teyler's Tweede Genootschap te Haarlem ; de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandele te Amsterdam ; de provinciale genootschappen te Leeuwarden, Utrecht, Middelburg ; de Athenczum-bibliotheek te Deventer,
en die van het Plantijn-illudeum te Antwerpen ; bepaalde Seminarie-bibliotheken en
bisschoppelijke bibliotheken, bvb. die van Utrecht, Mechelen, Brugge en Luik; stedelijke bibliotheken eindelijk als bvb. die van Brugge, Mechelen en vooral Antwerpen,
waar nu en dan zeer nuttige ilfededeelingen van de stedelijke boofdbibliotheek (1 9 28 vlg.)
de bezittingen van bekend maken. Met het inventariseeren der handschriften in de
Belgische bibliotheken werd een begin gemaakt onder leiding van P. FAIDER, Catalogue general des man:merits dee bibliotbiquee de Belgique, Gembloux Duculot 1934 vlg. ; te
vervolledigen met dien over de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, door J. VAN DEN
GHEYN S.J., 11 dln. Brussel 1901-1927.
INCUNABELKUNDE: — Hoofdwerk : K. HAEBLER, Handbuch
der Inkunabelkunde, Leipzig 1 9 25 ; — voor Nederland beschreven 1 0 de incunabels
A. CAMPBELL, /Inflated de la typographic Nierlandaiee, Den Haag Nijhoff 1874 ;
met vier Supplements ibid. id. 18 78-90 ; en een deel Additions door PROCTOR, ibid.
id. 1897; — 2° de post-incunabels M. E. KRONENBERG en W. NIJHOFF, Nederlandsche Bibliographic van 150o tot 1540, Den Haag Nijhoff 1 9 1 9 vlg. en W. NIJHOFF,
L' art typographique dans led Pays-Bad pendant led annies i5oo el 1540, 2 dln., Den Haag
Nijhoff 1902-1926; — Cf. verder Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Leipzig Harrassowitz
1925 vlg. ; — MORTET, Lee originee et lee debuts de l'imprimerie, 2 dln. Parijs 1922 vlg. ;
— L. POLAIN, Catalogue dee livres imprinted au XV e slide dee bibliotbjquee de Belgique,
4 dln. Brussel 1 932. — Zie verder, algemeene literatuur over incunabels, bij J. PETERSEN, o. c. (boven, nota 1) I, blz. 46 9 vlg.
(42)
BOEKHANDEL EN LETTERKUNDE. — Cf. J.
NADLER, Buchbandel, Literatur and Nation in Geechichtz and Gegenwart, Berlijn JunkerDiinnhaupt 1 9 32; — een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel is er nog
niet : bijdragen er toe zijn een aantal uitgaven van de Vereeniging ter bevordering van de
belangen des boekbandele, en daaronder bvb. A. C. KRUSEMAN, Bouwetoffert poor een
geschiedenis van den Nederlandecben Boekhandel, gedurende de halve eeuw 183o-188o, 2 din.
Amsterdam Van Kampen 1886; ID., Aanteekeningen betreffende den boekhandel van
Noord-Nederland in de XVIIe eeuw, ibid. id. 1893; R. KLEEREKOOPER en VAN
STOCKUM, De boekhandel te Amsterdam, 5 dln. 1 9 14 vlg. ; E. F. KOSSMANN, De
boekverkoopers, notarimen en cramerd op bet Binnenhof, 's Gravenhage 1 932; voor ZuidNederland bvb. F. OLTHOFF, De boekdrukkere in Antwerpen, Antwerpen 1891 ; en
E. DE BOCK, Het Nederlandscbe Boek, Brussel 1939.
(43) ANONIEMIEN EN PSEUDONIEMEN: —J.I. VAN
DOORNINCK, Vermomde en naamlooze debrijvere opgespoord op bet gebied der Naderlanddcbe en Vlaamdcbe letteren, 2 dln. Leiden Brill 1883-85 ; daarin werden de gegevens
verwerkt van : F. V.(ANDER) H(AEGHEN), Dictionnaire des devises des hommed de
lettree, imprinteure, libraired, bibliophiles, chambres de rbetorique, docietee litteraired et dramaagues, Brussel Olivier 18 7 6, met supplementen, ibid. id. 187 9 en 1883 ; en van V. A.
DE LA MONTAGNE, Vlaameche peeudoniemen, Roeselaere De Seyn 1884; — deze
oudere bronnen zijn verder aan te vullen met A. DE KEMPENAER, Vermomde
Nederlandache en Vlaamsche debrifrers, Leiden z. d. (1928) en met R. ROEMANS, o. c.
(44) MUSEA: — Over het belang van letterkundige musea en archieven cf. W.
DILTHEY, Gesammelte Scbriften IV, 355 vlg., een opstel van 1889 en J. MINOR in
Euphorion I (1894), blz. 1 7 vlg. — J. PETERSEN, 1. c. (boven, nota 1) I blz. 7o vlg.
en de aldaar meegedeelde literatuur.
(45) CAT ALOGI. -- Cf. de reeds boven, nota 4o, vermelde catalogi; van de
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XVIII e eeuw of zijn ook boekhandelslijsten te raadplegen, als bvb. de bekende Naamregiatere van Nederlandsche boeken van J. VAN ABCOUDE en R. ARREMBERG
(Leiden 1 745 vlg.) en, in de XIX e en XXe eeuwen de jaars- en cumulatieve catalogi
van BRINKMAN, Leiden Sijthoff, 1845 vlg. ; — de antiquariaatscatalogi van verdwenen of nog bestaande firma's als : A. D. Schinkel, F. Muller, R. W. P. de Vries ;
M. Nijhoff te Den Haag, van Stockum, Swets-Zeitlinger of Hertzberger te Amsterdam, Burgersdijck-Niermans te Leiden, Beijers te Utrecht; catalogi als die van FR.
MULLER, Populaire prozaechrifvere der XVIIe en XVIIIe eeuw, Amsterdam 1893 of
ook het vooroorlogsche n r 404 van Nijhoff zijn hulpmiddelen van eenig belang;
vooral veilingscatalogi van de bibliotheken van dichters of beroemde verzamelaars
kunnen belangwekkend studiemateriaal zijn : we denken bvb. aan deze van Ch. van
Hulthem, Bilderdijk, Sterck, L. Willems om er slechts een paar te noemen; het is een
buitenkans wanneer van oudere dichters de catalogue bewaard bleef, als bvb. van
C. HUYGHENS, waarvan een simili-herdruk verscheen, Amsterdam van Stockum
1903, naar het eenig overgebleven exemplaar.
(46) T 0 ON EEL WET ENS CHAP: — De geschiedschrijvers van
ons Nederlandsch tooneel WORP vooraan hebben over 't algemeen te uitsluitend hun onderzoeksobject van den litterairen gezichtshoek uit bekeken. Men heeft
niet genoeg aan een overzicht der tooneelrepertoria van het verleden (cf. bvb. J. HILMAN, One Tooneel, 3 dln. Amsterdam 1879 vlg.) en aan afzonderlijke theatergeschiedenissen als die van C. N. WIJBRANDS, Het Ameterdanzache Tooneel, Utrecht 1873;
W. G. VAN SORGEN, De tooneetreelkunet in Utrecht, 's Gravenhage Rossing,
1885; .— P. HAVERKORN VAN RIJSEWIJK, De oude Rotterdameche 4chouv.,burg,
Rotterdam van Engel Co 1882; — J. WORP, Geachiedenie van den Anzaterdanuchen
schouwburg, Amsterdam Van Looy 1920, hoe voortreffelijk die ieder voor zich mogen
zijn; er dient weer aandacht te worden besteed aan de bestaansvoorwaarden van het
tooneel in elke periode, aan de evolutie der speeltechniek, aan de groote figuren der
tooneelspeelkunst en hun beteekenis voor de schepping van tooneelstukken. Uit de
speciale tijdschriften, van de vroegste als Het achouwburgnieuwe of De Hollandocbe tooneelbeschouwer (XVIII e eeuw) tot de jongste als bvb. Het Tooneel (Den Haag 1 9 16 vlg.)
zou, bij stelselmatige studie, heel wat te halen zijn. De ernstige arbeid in die richting,
van J. L. WALCH, werd onderbroken : zie vooral zijn oratie Punt en Corver, Leiden
Sijthoff 1 9 18 en Studien over Litteratuur en Tooneel, Maastricht Stols 1 9 24; verder
zijn te vermelden TH. DE RONDE, Het Tooneelleven in Vlaanderen, Leuven 1 9 28 en
M. SABBE-L. MONTEYNE-H. CO OPMAN, Het Vlaamscb Tooneel, Brussel
Colassin 1 927 . Cf. ook STAMMLER-MERKER, o. c. (boven, nota 3) III, i. v.
Theater enz.
(47) ICON O G R APHIE: — E. W. MOES, Iconographia Batava, Amsterdam 1890. — Men kept de litteraire platenatlassen voor Nederland : POELHEKKEDE VOOYS-BROM, Platenatlaa bij de Nederlandoe literatuurgeechiedenis 4, Groningen
Wolters 1 933; en J. KUYPERS-TH. DE RONDE, Onze Literatuur in beeld, Antwerpen, de Sikkel 1 934; — voor Zuid-Afrika : M. S. B. KRITZINGER, Plateatlas
hi] die rifrikaanee Letterkunde, Pretoria van Schaik 1931.
(48) PHIL O L O GIE: Een afzonderlijke behandeling van de heele Neerlandistiek in haren samenhang ontbreekt; voor de Germanistiek in ruimsten omvang
was er H. PAUL, Grundriee der Germanistik 2, Straatsburg Trubner, 1 900-1 909; in
derde uitgave werd hij opgelost in een reeks zelfstandige monographieen (Berlijn, de
Gruyter 1 9 11 vlg.); juist de methodologische hoofdstukken, door H. Paul zelf, werden
niet herdrukt ; bondige, suggestieve samenvattingen in G. LUDTKE-L. MACKENSEN, Deutecber Kulturatiae, Berlijn de Gruyter 193o vlg.
(49) G. KALFF, Hoofed Lyriek, Haarlem Tjeenk Willink, 1 901, blz. 3 vlg.; ook J.
PETERSEN, o. c. (boven, nota 3) I, blz. 74, die echter op blz. 92 een meer doctrinaire
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opvatting schijnt to huldigen en zich ten slotte ten gunste van paralleluitgaven uitspreekt.
(5o) TEKSTCRITIEK EN EDITIETECHNIEK. — J.
ook MORIZE, o. c. (boven,
PETERSEN, o. c. (boven, nota 1) I, blz. 85 vlg. ;
nota 1) en RUDLER, o. c. (boven, nota 1). Verder 0. STAHLIN, Editionstechnik, Leipzig Teubner 1 9 14 ; -- P. COLLOMP, La critique dee textes, Parijs Belles
Lettres 1 931 ; — F. PEETERS, La technique de l'edition, in L'/Intiquite claaeique, IV,
Brussel 1 937, blz. 31 9 vlg.; in welke opstellen vooral aan uitgaven van klassieke
teksten gedacht wordt. De ecdotiek van werken uit de moderne letterkunden leert men
best uit den omgang met technische artikelen van meesters in het vak : bvb. J. BEDIER,
Etudes critiques, Parijs A. Collin 1903 ; J. NADLER, Die Hamannauegabe, Halle
Niemeyer 1 93o ; -- E. BEREND, Prolegomena zur historiech-kritischen ilusgabe von
Jean Paule Werken, Berlijn de Gruyter 1 9 2 7 ; artikelen van K. WEGENER, KADERSCHAFKA en R. BACKMANN in Euphorion XXIII (1 9 21) blz. 255, 40 7 en 629;
— A. KOSTER, Prolegomena zu einer ilusgabe der Werke Th. Storms, Leipzig 1918; -systematische inlichtingen bij H. KANTOROWICZ, Einfahrung in die Textkritik,
Leipzig Dieterich 1921 en G. WITKOWSKI, Textkritik and Editionetechnik neuerer
Schriftwerke, Leipzig Haessel 1924.
(51) J. W. MULLER, Critieche commentaar op van den Yoe Reinaerde, Utrecht Oosthoek 1 9 1 7, blz. 6-13.
(52) 0. STAHLIN, 0. c. (boven, nota 5o) blz. 41.
(53) J. W. MULLER, o. c. (boven, nota 51) blz. 12.
(54) PARALLELUITGAVEN: Bij ons bvb. deze van ENDEPOLSVERDEYEN, van BUITENRUST-HETTEMA en nog onlangs vanDIERMANSE;
zie order de aanteekeningen bij Tondalus, Reinaert en Reinout van Montalbaen.
(55) J. BEDIER, v6Or diens uitgave van J. Renart's Lai de l'Ombre 1913, en Romania
1928, blz. 161 vlg. — De vroegere Etudes critiques (Parijs Colin 1903) van BEDIER
zijn daarentegen modelonderzoekingen volgens de normenmethode, en voor elken
aankomenden philoloog een zeer leerrijke inwijding in de tekstcritiek niet alleen, maar
ook in de hoogere critiek.
(56) STUDIE VAN LETTERTYPE, PAPIER ENZ. —
CH. ENSCHEDE, Fonderies de caracMrea et bur materiel mane lee Pays-Bas du XVe au
XIXe siecle, Haarlem 1 908 ; — G. SCHMOOK, De wordingegeechiedenis van het Boek,
Antwerpen de Sikkel 1931; J. H. DE STOPPELAER, Het papier in de Nederlanden
gedurende de nziddeleeuwen, 2 dln. Middelburg 1866-6 9 ; -- C. M. BRIQUET, Lee
filigranee. Dictionnaire hietorique dee marques de papier des leter apparition vere 1282 jusqu'en
i600, Parijs 1907; .— W. A. CHURCHILL, Watermarks in paper in Holland, England,
France, etc., in the XVIIth and XVIIIth centuries and their interconnection, Amsterdam
Hertzberger 1936.
(58) H E R M E N E U T I E K : — W. BLUMENFELD, Veretehen and Deuten,
ein Beitrag zur Theorie der Hermeneutik, in Idealietieche Philologie, Munchen Hither III
(1 9 2 7), blz. 18, 81, 145 vlg. en de aldaar overvloedig vermelde literatuur ; J. WACH,
Das Veratehen, Tubingen Mohr 1 9 26 vlg.
(59) KUNST VAN HET LEZEN. -- E. SCHONBACH, Ueber
Lean and Bildung 2, Graz Leuschner 1 902 ; — L. SIMONS, Studied en lezingen, Amsterdam 1 9 11, blz. 341-414; — R. CASIMIR, Lessen in letterkunde, Deventer Kluwer z. d.
(1909).
(6o) GCETHE's Werke, Festausgabe PETSCH, dl. 3 blz. 147.
Voor de geschiedenis ervan, naast de oudere werken van
(6o) POETIEK.
Parijs 1883 ; -E. GRUCKER, Histoire dee doctrines litterairee et eethetiquee en
K. BORINSKI, Die Poetik der Renaissance and die Aftinge der titerarischen Kritik in
J. E. SPINGARN, A history of literary criticism in the
Deutschland, Berlijn 1886;
Renaissance, New York 18 99 ; — K. VOSSLER, Poetieche Theorien in der Italienischen

CV

Friihrenaissance, Berlijn 1900; — B. CROCE, ilesthetik ale Wisanschaft des 4usdrucks
und allgemeine Linguistik, (vert. d. K. Federn), Leipzig Seemann 1 905, blz. 149-480
(vertaling van het boven, nota 3o, geciteerd werk); — G. SAINTSBURY, fl history
of criticism and literary taste in Europe 4, 3 dln. Edinburgh, 1 9 2 7 vlg. ; M. MENENDEZ
Y PELAYO, Historia de las ideas estheticas en Espana 2, 5 dln. 1890 vlg.; maar
vooral de nieuwere boeken van R. BRAY, La formation de la doctrine etc:algae en France,
Parijs Hachette 1927 en BR. MARKWARDT, Geschichte der deutschen Poetik, Berlijn
de Gruyter 1937 vlg. (dl. XIII vlg. uit Paul's Grundriss 3). MARCKWARDT
bezorgde ook de artikelen over poetiek in STAMMLER-MERKER's Reallexikon
(boven, nota 3). Onder de mij bruikbaar gebleken handboeken der poetiek zijn vooral
te noemen, benevens de reeds vermelde werken van Ernst ELSTER (o. c. boven, nota 3)
en 0. WALZEL (o. c. boven, nota 1) : W. SCHERER, Poetik, Berlijn Weidmann,
1888; — H. ROETTEKEN, Poetik I, Munchen Beck 1 902; II (zie beneden, nota
63); — R. LEHMANN, Poetik 2, Munchen Beck 191 9 ; — K. BORINSKI, Deutsche
Poetik 4, Leipzig GOschen 1 9 16; — A. MULLER-FREIENFELS, Poetik 2, Leipzig
1921; ^-• E. WINKLER, Das dichterische Kunstwerk, Heidelberg, Winter 1 9 24; —
TH. A. MEYER, Das Stilgesetz der Poesie, Leipzig Hirzel 1 901 ; — E. HIRT, Das
Formgesetz der epischen, dramatischen und lyrischen Dichtung, Leipzig Teubner 1 9 23 ; —
E. ERMATINGER, Das dichterische Kunetwerk 3, Leipzig Teubner 1 939 ; — LASCELLES ABERCROMBIE, The Theory of Poetry 2, Londen Secker 1 9 26; — N.
HURST, Four elements in Literature, Londen Longmans 1936 en de aldaar geciteerde
literatuur; de Nederlandsche productie heeft op dit gebied slechts een werk met
waarlijk wetenschappelijk karakter aan te wijzen : W. KRAMER, Het litteraire
kunstwerk, Groningen Wolters 1 932; M. A. P. C. POELHEKKE, Woordkunst 4,
Groningen Wolters 1939 is bewust op de school berekend; P. N. DEZAIRE, Handboek der Poetiek, Den Haag Servire 1 932 ademt een schoolschen geest ; K. H. DE RAAF,
Problemen der Poezie, Rotterdam Brusse 1930 raakt slechts de algemeene problemen aan.
(61) J. PETERSEN, o. c. (boven, nota 3) I, blz. 10 9 vlg.
(62) bvb. bij R. G. MOULTON, The modern study of literature, Chicago 1 9 15, waar
het schema op blz. 20 verwantschap schijnt te vertoonen met de opvattingen van Petersen, o. c. blz. 124, voor het eerst in het Festschrift far Sauer (Stuttgart, Metzger 1925)
blz. 102 vlg. bekend geworden.
(63) PETERSEN o. c. blz. 1, wijst bvb. op de groote afwijkingen voor de begripsvestiging stof, bij theoretici als Walzel, Petsch, Ermatinger, Hefele, Schultze-Jande.
H. ROETTEKEN's clue der speziellen Poetik, in Euphorion, dl. XXV (1 9 24) blz. 169
vlg. stelt het alweer anders voor en nog verschillend J. KORNER'S Erlebnis-MotivStaff in Yom Geiste neuer Literaturforechung, Festschrift far JValzel, Potsdam Athenaion
1 9 24 blz. 8o vlg.
(64) R. PETSCH, Motiv, Formel und Stoff in Zeitschrift far deutsche Philologie LIV
(1929) blz. 3 78 vlg. en Wean und Formen der Erzahlkunst, Halle Niemeyer 1 934 blz.
65 vlg.
(65) STUDIE VAN SPROOKJES EN VOLKSLIEDER E N . — Het heele studiegebied leert men het best kennen uit de modernste hoofdwerken : H. BACHTOLD-STAUBLI e.a. Handworterbacher der deutschen Volkskunde,
Berlijn de Gruyter 1 9 2 7 vlg. ; — A. H. KRAPPE, The science of folklore, New York
1930; verder : R. PETSCH, Volkskunde und Literaturwisanschaft, in Jahrbuch far
historische Volkskunde, Berlijn 1 9 25, I blz. 139 vlg. ; — A. BACH, DeutscheVolkskande, Leipzig Hirzel 1 937; — voor Nederland : J. SCHRIJNEN, Nederlandsche
Volkskunde 2 2 dln, Zutphen Thieme 1 930-33; — J. DE VRIES, Het sprookje, Antwerpen Standaard z.d. (1930); onder leiding van PROF. Dr. P. DE KEYSER volgt
een Belgische Koninklijke Commissie voor studie van het volkslied het voorbeeld van
J. MEIER, Jahrbuch far Volksliedforschung, Berlijn 1 9 28 vlg.
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(66) Cf. T. M. CAMPBELL, Hebbel, Ibsen and the analytic exposition, Heidelberg
Winter 1922.
(67) Cf. J. PETERSEN, o. c. (boven, nota 3) I, blz. 170-171.
(68) o. c. blz. 23 7 vlg.
(69) LITERATUURSTUDIE ALS PROBLEEMSTUDIE:
Cf. R. UNGER, o. c. (boven, nota 1) I, blz. 137 vlg.
(70) o. c. (boven, nota 63) blz. 1 7o vig.
(71) 0. c. (boven, nota 3) I, blz. 161 vlg.
(72) o. c. (boven, nota 63) blz. 11 7 vlg., 1 72 vlg.
(73) Cf. F. BALDENSPERGER, La litterature 2, Parijs Flammarion, 1 934, blz. 1.
Een nog steeds zeer lezenswaard boek 1 -- CL. LUGOWSKI, Die Form der Individualitdt im Roman, Leipzig 1932.
(74) o. c. (boven, nota 6o) blz. 208 vlg. — Ook in V. HUGO's Preface de
Cromwell treft men gelijke opvattingen aan.
(75) o. c. (boven, nota 62) blz. 102 vlg. en (boven, nota 3) I, blz. 11 9 vlg.
(76) o. c. (boven, nota 62).
(77) F. BRUNETItRE, L'dvolution dee genres dans l' bietoire de la litterature, Parijs
Hachette 18 90 ; de aangehaalde plaats komt uit L' evolution de la pohie lyrique en France 7,
ibid. id. I (1 9 22) blz. 5 vlg.
(78) E. BOVET, Lyrierne, epopee, drame, Parijs Colin 1911.
(79) A. BARTELS, Binfiihrung in die Weltliteratur, III Munchen Callwey 1 9 13, blz. 718.
(8o) Cf. boven nota 3o en vooral : B. CROCE, Per una poetica moderna, in Idealietiecbe
Neuphilologie, Festschrift Ilk K. Yodeler, Heidelberg Winter 1922, blz. 1-9 . Vroegere
aanvallen op de dichtsoorten waren reeds uitgegaan o.m. van V. VALENTIN in
Zeitechrift fur vergleichende Literaturgeechichte N. F. V (18 9 1) blz. 35-52. Men leze de
fijne, genuanceerde bemerkingen over de letterkundige genres en hun zeer ongelijken
graad van scherpe begrensbaarheid bij H. OUVR g, o. c. (boven, nota 12) blz. XI vlg.
(81) TH. SPOERRI, Von der dreifacben Wurzel der Poeaie, Zurich 1 9 25 ; en ook o. C.
(boven, nota 3) blz. 148 vlg.
(82) De essentieele begrippen Uitbeelding (Darstellung) en bericht worden voortreffelijk
omschreven door E. HIRT, Dad Formgesetz der epischen, dramatiechen und lyrischen Dicklung, Leipzig Teubner 1 9 23, blz. 7 vlg.
(83) o. c. (boven, nota 3) I, blz. 122.
(84) o. c. (boven, nota 3) I, biz. 124.
(84a) o. c. (boven, nota 3) I, blz. 126.
(84b) Cf. J. PETERSEN, o. c. (boven, nota 3) I, blz. 142 vlg.
(85) T E C T 0 NI EK. — Cf. vooral 0. WALZEL, o. c. (boven, nota 1)
blz. 234 vlg.
(86) Cf. vooral PETERSEN, o. c. (boven, nota 3) I, blz. 148 vlg. en de aldaar, blz.
481 vermelde literatuur.
(87) Cf. E. HIRT, o. c. (boven, nota 6o) blz. 23-31.
(88) Cf. R. PETSCH, o. c. (boven, nota 64) blz. 201 vlg.
(8 9) PETERSEN, o. c. I, blz. 149 vlg.
(90) MET RI EK. — Zie voor de geschiedenis van de Nederlandsche metriek :
F. KOSSMANN, Nederlandech vererytbme, 's Gravenhage 1922 en de aldaar geciteerde
werken van KINKER, VAN DUYSE, ROORDA, JONCKBLOET, VAN
HELTEN, DE VOOYS c.a. -- Zie verder beneden notas 92 en 93. — J. GEURTS,
Nederlandsche Aletriek, Hasselt 1902 en vooral zijn Bijdrage tot de geechiedenie van bet
Rijm in de Nederlandsche poezie, 2 dln, Gent Siffer 1 904 behelzen bruikbaar materiaal.
Zoo mooie en volledige, ook esthetisch de kwaliteiten van het vers ontledende werken
als M. GRAMMONT, Le vere francais. See moyene d'expreedion 3, Parijs Champion
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1929 en F. SARAN, Deutsche Verskunst, Berlijn Junker-Dtinnhaupt 1 934, behooren in
de Nederlanden tot de dringendste wenschelijkheden.
(91) Cf. J. TE WINKEL, De grammatische figuren in het Nederlandsch, 2 Kuilenburg,
Blom-Olivierse 1884.
(92) R H Y T H M I E K. Cf. F. SARAN, Deutsche Verslebre, Munchen 0.
Beck 19o7; — ID., Deutsche Verekunet, Berlijn Junker-Dunnhaupt 1934 ;—E.SIEVERS,
Rhythmisch-melodische Studien, Heidelberg Winter 1912 (toepassing van de rompstandentheorie van Rutz c. s. op de voordracht van gedichten); — minder verbonden met
muzikale theorieen, meer beschrijvend historisch gehouden is de studie der metriek in
het levenswerk van A. HEUSLER, Deutsche Verageechichte, 3 dln. Berlijn, de Gruyter
1 9 25-1 9 2 9 (dln. VIII 1-3 van PAUL's Grundriss der Germanischen Philologie 3). Op deze
uitvoeriger werken berusten twee knappe overzichten van de stof : J. FOURQUET,
Elements de metrique allemande, Parijs Belles Lettres 1936 en 0. PAUL, Deutsche Afetrik 2,
Munchen M. Huber 1 939. Belangwekkend was ook de onvoltooid gebleven poging
van den indogermanist E. LEUMANN, Neue Metrik, I, Berlijn De Gruyter 1 9 20 (n.m.v.).
(93) Eigenlijk alleen het oudere opstel van G. VERRIEST, Over de grondslagen van
bet rythmisch word 2, Bussum van Dishoeck 1923 en een aanloop tot een werkelijke
Nederlandsche versleer, die, los van ieder apriorisme, het vers zou aanvaarden als een
realiteit, als bestaanden vorm, dien we moeten ontleden om hem in verhouding tot den
inhoud te begrijpen" : G. S. OVERDIEP's Beknopte Nederlandsche Vereleer 2, Zwolle
Tjeenk Willink 1935.
(94) Zie bvb. W. MEYER, Gesammelte Abhandlungen zur mittellateinischen Rhythmik, 3 dln. Berlijn Weidmann 1 905-1939; — PH. A. BECKER, Ueber den Ursprung
der romaniechen Vero/name, Straatsburg Triibner 1890; — ID., Der gepaarte Achteilber
in der franzosischen Dichtung, Leipzig Hirzel 1934; — H. SPANKE, Beziebungen
zwischen romanischer und mittellateiniscber Lyrik mit besonderer Berfickeichtigung der Metrik
und Afusik, Gottingen 1936.
(95) Cf. A. ARNHOLTZ, Studier i poetisk og muaikalek Rytmik I. Principielt, Kopenhagen Levin-Munksgaard 1938.
(96) Cf. A. VERWEY, Ritme en Metrum, Santpoort 1931.
(97) Een zoo nuttige recensie van al de in het Nederlandsch gekende strofen, is nog
te schrijven, als voor het Fransch bvb. bestaat in : PH. MARTINON, Les strophes.
Etude hietorique et critique sur lee formed de la poezie lyrique en France, Parijs Champion 1912.
(98) Cf. G. HESSELINK, Hollandscbe dichtmaat en proeodie toegepast op bet rhythmue
en metrum der Ouden, Amsterdam 1808; — W. G. BRILL, De mithetieche waarde der
klassieke en modern dichtvormen, Haarlem 1857; — J. VAN DROOGENBROECK,
Verhandeling over de toepassing van bet Griekech en Latijnech metrum op de Nederlandsche
poezie, Brussel 1886 ; EUG. VAN OYE, De Griekache Metriek in de Nederlandsche
Dichtkunst, Brugge De Plancke 1911.
(99) Fijnzinnige opmerkingen in : F. BASTIAANSE, De tecbniek der poezie, Apeldoorn
Zonnebloem 1 9 18 ; en M. H. WERKMAN, Inleiding tot de Poezie, Groningen 1917; —
maar vooral bij L. A. SHERMAN, Analytic(' of Literature, Boston Ginn Co 1893 en
bij A. DORCHAIN, L' art dee Vera, Parijs z. d.
(loo) o. c. I, blz. 156.
l ot)) Cf. W. DIBELIUS, Englische .Romankunet 2, I, Berlijn Mayer-Muller 1922,
blz. 13 vlg.; — R. PETSCH, o. c. (boven, nota 64) blz. 172 vlg.; — PETERSEN,
o. c. I, blz. 156 vlg.
(102) PETERSEN, o. c. I, blz. 15 9 vlg. Evenzeer kan worden beweerd dat de werken
van Ibsen, Hauptmann, Sudermann en Strindberg niet werkelijk grondig te verstaan
zijn voor hen die Darwin, Marx, Hartmann en Nietzsche ignoreeren.
(103) HEBBEL, Tagebucher II, 419: „Dass Shakespeare Morder schuf, war seine
Rettung, dass er nicht selbst Morder zu werden brauchte".
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(104) H. PADBERG, De mooie taal, 's Hertogenbosch Malmberg 1924.
(105) ED. CASTLE in Germanisch-Romanische Monatsechrift VI (1914) blz. 153 vlg.;
— R. WALLACH, Uber ilnwendung und Bedeutung des /rotted Stil, Munchen 1 9 19; —
J. NADLER in Ermatinger o. c. (boven, nota 3) blz. 376 vlg.
(106) De bekende fransche werken van G. ABEL, Le labeur de la prose, Parijs Stock,
1902 en van A. ALBALAT, L' art d'ecrire, Parijs A. Collin, z. d.; ID., La formation
du style, ibid. z. d.; Comment it faut lire les auteurs claddiqued francaid, Parijs A. Collin
1 9 13 e.v.a. zijn staaltjes van een dgl. stijlopvatting. Ook het nuttige werkje van 0.
WEISE, Wie lernt man einen guten deutechen Stil schreiben? Leipzig Brandstetter 1914,
benevens veel van de andere, ald. blz. 188 vlg. genoemde, ademen denzelfden geest.
(107) CH. BALLY, L'itude dyetenzatique des moyens d'expreddion, Geneve 1 9 10; ID.,
Précis de stylidtique, Geneve Eggimann 1 905; — ID., Traits de atylidique francaise 2,
Parijs Klincksieck 1 9 1 9 ; — Cf. C. A. SECHEHAYE, La atylistique et la linguidtique
tbdorique in Melanges de Saussure, Parijs Champion 1 908, blz. 153 vig. — Van G. S.
OVERDIEP wezen vooral vermeld : De stilistische methode in de Nederlandsche taal- en
letterkunde, Groningen Wolters 1 9 2 9 en de merkwaardige Stilistische Grammatica van
bet modern Nederlandsch, Zwolle, Tjeenk Willink 1937.
(la) Discolu..4 ear le style (1 753). — Cf., over de ware draagwijdte van de beroemde
,,phrase " : DELBCEUF in Revue de l'instruction publique en Belgique XXXII (1889)
blz. 244.
(109) Stilistische werken met modernen geest zijn o.m. : R. DE GOURMONT,
Le problbne du style, Parijs 1902 ; K. VOSSLER, Positivismus und Idealism., in der
Sprachwissenschaft, Heidelberg Winter 1 904; — E. ELSTER, Prinzipien der Literaturwiesenschaft. II. Stilistik, Halle Niemeyer 1 9 11; — R. M. MEYER, Deutsche Stilistik 2,
Munchen Beck, 1 9 13; — H. LARSSON, La logique de la Parijs Leroux 1919;
— 0. WALZEL, Dad Wortkundtwerk. Mittel seiner Erforschung, Leipzig Quelle und
Meyer, 1 9 26; —L. SPITZER, Stildtudien, 2 dln. Munchen Huber 1 9 28; —E. WINKLER, Grundlegung der Stilistik, Bielefeld, Velhagen-Klasingi 9 2 9 ; W.SCHN EIDER
ilusdruckswerte der deutdchen Sprache, Leipzig Quelle-Meyer 1 931. — In Nederland is in
verband hiermee vooral te vermelden : W. KRAMER, Inleiding tot de dtilidtiek, Groningen 'Wolters 1 935; in Belgie het voor schoolgebruik bestemde, maar inhoudsrijke
boek van G. LEFEVRE, S.J., La composition litteraire 2, Brussel Dewit 1926.
(iio) Tot staving hiervan wijzen we, enkel voor ons taalgebied, op de zoo fijnzinnige,
stijlkarakteriseerende monographieen van : PROF. J. VAN GINNEKEN, De taaltechniek van P. C. Boutend in Studiin 1 9 1 9, blz.; — van W. KRAMER, Het proza van
4. van Schendel in De nieuwe Taalgidd XXVII (1 933) blz. 59 vlg. en Het proza van Jac.
van Looy in De Gids 1 9 26, blz. 379 vlg. ook al is er wel eens een staaltje van „inlegkunde"
mee in den koop te nemen. Zie verder de dissertatie van J. SMIT, Bijdrage tot de kennis
van Potgieters daft, Groningen Wolters 1 937 en het principieele artikel van E. ERMATINGER, Zei teal und PersOnlichkeitestil, in Deutsche Vierteljahrdabrift fur Literatur- und
Geistesgeschichte IV (1 9 26) blz. 615 vlg.
(111) Cf. PETERSEN, o. c. I, blz. 1 93 vlg.
(112) Cf. W. M. SHYRMUNSKY, Formprobleme in der russischen Literatiuwissendchaft
in Zeitdchrift fur elavidcbe Philologie 1924; A. N. WOSNESSENSKY, ilufbau der
Literaturwissenschaft in Idealidtidche Philologie III (1 9 28) blz. 342 vlg.; — PHIL. VAN
TIEGHEM, Tendances nouvelled en hietoire litteraire, Parijs Belles Lettres 1 930, blz.
36 vlg.
(113) Cf. vooral R. HEINZEL, Ueber den Stil der altgermanidchen Poeeie,Straatsburg
Triibner 1875; — Bedchreibung der isliindischen Saga, Weenen Gerold 1880 en Beschreibung des geistlichen Schaudpiele im deutechen Mittelatter, ibid. id. 1898. Overlde methode
zelf, cf. S. SINGER, ilufdatze und Vortreige, Tubingen Mohr 1912, blz. 188 vig.
(114) EM. HENNEQUIN, La critique scientifique 2, Parijs Perrin 1894.
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(115) P. VALLEY, Anthologie dee poites de la Nouvelle Revue Fran faise, Parijs Gallimard 1 936, blz. 14 vlg. Eenzelfde Loon nog in zijn Introduction a la poitique a, ibid. id.
1 938, zijn intreerede als hoogleeraar in de poetiek bij de Sorbonne.
(116) Cf. R. BOSCH, Die Problemetellung der Poetik, Leipzig Voss 1 9 28; — L. BERIGER, Die literarieche Wertung. Bin Spektrum der Kritik, Halle Niemeyer 1938.
(117) Zie boven, blz. 33 en vgl. WOSNESSENSKY (boven, nota 112) blz. 35o vlg.
(118) o. c. blz. 362. — Vreemde literaturen zijn ons in dezen eenigszins vooruit geweest :
Coen Kalff en Te Winkel van wal staken, konden ze reeds kennis hebben van de soms
voortreffelijke taal- en stijlhistorische hoofdstukken bij PETIT DE JULLEVILLE
(18 96-99 ) en in het eerste deel van de Cambridge History of English Literature.
(119) E. WINKLER, o. c. (boven, nota 6o) blz. 97 vlg.
(120) Cf. M. SCHENKER, Charles Batteux und seine Nachahmungstheorie in Deutschland, Leipzig .Hassel 1 909, biz. 2 vlg.
(121) H. WOLFFLIN, Renaissance und Barock (1888) en vooral Kunstwiesenechaftliche
Grundbegriffe (1 9 15) op welke beide werken de geheele stijlhistorische school van Strich,
Vietor e.a. in Duitschland heeft voortgebouwd.
(122) P. HAZARD, La criee de la conscience Europeenne, 3 din. Parijs Boivin 1935.
(123) Over het stijlprobleem en de methodologische mogelijkheden van zijn oplossing,
cf. : J. PETERSEN, Die Weeensbestimmung der deutechen Romantik, Leipzig 1926;
K. VICTOR, in Germaniach-Romanische ilfonatoschrift 1 9 26, biz. 145 vlg.; — J. VAN
DAM, in Neophilologue 1 938 blz. 319 vlg.; --, en vooral J. PETERSEN, o. c. (boven,
nota 3) I, blz. 1 99 vlg.
(124) Cf. TH. C. VAN STOCKUM, Der Kfinstler und dad Leben, Utrecht van Druten
1926.
(125) PETERSEN, o. c. (boven, nota 3) I, blz. 127 vlg. en de aid., op blz. 479
genoemde literatuur. Hierbij ware nog to verwijzen, mar het tragieche naar : EM.LUCKA,
Grenzen der Seele 2 din., 1 9 14; L. ZIEGLER, Zur illetaphysik dee Tragischen, Leipzig
1 9 11 ; 0. WALZEL, Yom Wean dee Tragischen in Euphorion (1 933); W. WARSTATT,
Das Tragieche, 1 909; — voor het comieche naar : K. F. FLOG-EL, Geechichte dee GroteekKomiechen 3, 2 din. 1 9 14 ; H. BERGSON, Le rire 4, Parijs Alcan 1 9 25; TH. LIPPS,
Komik and Humor a, Leipzig 1922 ; — voor het humoristieche naar : L. CAZAMIAN, in
Etudes de pochologie litteraire, Parijs 1913 en ID., The development of English humour,
New York Mc Milian 1 930; — C. HAZEWINKEL, Bijdrage tot de psychologie der
humorieten, Leiden Vanderhoek 1 9 22; -- F. WAGENER, Ironic. I Die romantische
and die dialektische Ironic, Arensberg Stahl 1931.
(126) MULLER-FREIENFELS, o. c. (boven, nota 2 1) I, blz. 22 7 vlg.
(127) 0. BEHAGHEL, Bewusetea and Unbewusetea im dichteriechen Scbaffen (rectoraatsrede) Leipzig Freytag 1 9 07 en de aid. overvloedig geciteerde literatuur; — verder
F. BALDENSPERGER, o. c. (boven, nota 73) biz. 15 vlg.; — F. C. PRESCOTT,
The poetic mind, New York, Mc. Milian 1922, biz. 86 vlg. -- Cf. daarentegen 0.
WALZEL, o. c. (boven, nota 1) biz. 188.
(128) PETERSEN, o. c. (boven, nota 3) I, blz. 140 vlg.; — 0. WALZEL, o. c.
(boven, nota 1) blz. 67 vlg.
(129) Cf. hiervoor E. ELSTER, o. c. (boven, nota 3) II, blz. 6o vlg.
(130) 0. WALZEL, o. c. (boven, nota 1) biz. 187 vlg.; vgl. INGARDEN, o. c.
(boven, nota 3) biz. 3, 8 vlg.
(131) Cf. 0. WALZEL, Leben, Erleben and Dichten, Leipzig Haessel 1912; — R.
UNGER, Weltanschauung und Dichtung, Zurich Rascher 191 7 (thans ook, o. c. boven,
nota 1, blz. 49 vlg.); — M. WUNDT, Literaturwiesenechaft and Weltanxhauungelehre,
in Ermatinger o. c. (boven, nota 3) blz. 398 vlg.
(132) F. BALDENSPERGER, Le mouvement des ideee dans l'entigration franfaise (1 789
2 din. Parijs Plon 1 9 24 ; — P. HAZARD, o. c. (boven, nota 122); — A.-185),
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VIATTE, Les sourced occulted du Romantidme, 2 din. Parijs Champion 1 9 28; A.
MONGLOND, Le preromantisme francais, Parijs Arthaud 193o vlg. — De fransche
letterkundige critiek en literatuurgeschiedenis hebben van oudsher een neiging gehad
om bij de studie van het taalkunstwerk meer op de zuiver-ideologische inhouden dan
op de globaal-esthetische werkingen van vorm en inhoud samen acht te slaan; sedert
1 9 11 is ,in de werken van R. UNGER en zijn school deze strekking met Duitsche
opzettelijkheid doorgedreven : men denkt hierbij vooral aan de werken van FR.STRICH,
W. LIEPE, P. KLUCKHOHN, W. REHM en H. A. KORFF.
(133) Cf. W. MAHRHOLZ, o. c. (boven, nota 3) biz. 8o vlg.; F. BALDENSPERGER, o. c. (boven, nota 73) blz. 180 vlg.; J. HIRSCH, Die Genesis des Ruhtne
1 9 14; P. MERKER, Neue Aufgaben der deutdchen Literaturgeschichte, Leipzig Teubner
1921, blz. 48 vlg. en vooral L. P. SCHVCKING, Die Soziologie der literarischen Geschmackebildung 2, Leipzig Teubner 1 931 en B. MARKWARDT in Reallexikon o. c.
(boven, nota 3) II, blz. 241 vlg. Het is geen Coeval dat de Anglist Schucking aan deze
sociaallitteraire beschouwingswijze haar volledigsten theoretischen onderbouw heeft
bezorgd : reeds vroeg werden, op anglistisch gebied, de letterkundige verschijnselen
sociologisch verklaard. Cf. bvb. W. J. COURTHOPE, Life in poetry, Law in taste,
Londen Mc. Milian 1 901 en W. H. CRAWSHAW, Literary interpretation of Life,
New York Mc. Millan 1 900. Cf ook F. STRICH, Dichtung und Zivilisation, Munchen
Beck 1928; en W. STRAUSS, Vorfragen zu einer Soziologie der literaridchen lT7irkung,
Keulen 1934.
(134) P. MERKER, o. c. (boven, nota 133) blz. 53.
(135) Cf. G. RCETHE, Yom literaridchen Publikunt in Deutschland (rectoraatsrede)
Gottingen Dieterich 1902, blz. 9 vlg.
(136) Cf. P. VAN TIEGHEM, La dynthide en histoire litteraire in Revue de synthede
historique, Parijs 1 9 20, blz. 1-2 7 ; — ID., La litterature comparee, Parijs A. Collin 1931,
blz. 7o vlg.; — F. BAUR, De vergelijkende methode in de literatuurwetenschap in VercoullieAlbum I, Brussel Paginm 1 9 27, blz. 33 vlg.
(137) GEN OL 0 GIS C H WERK: -- Cf. de principieele artikelen P.
VAN TIEGHEM, La question des genres litteraired in Helicon I (1 938) blz. 95 vlg. en
van K. VIETOR, Probleme der literarischen Gattungdgedchichte in Deutsche Vierteljahreschrift fur Literatur und Geistesgedchichte IX (1 932) biz. 425 vlg. —Van de oudere hulpmiddelen voor de genologische studie blijven te vermelden : SULZER-BLANKENBURG, Theorie des schonen Kiindte 2, Leipzig 1 782-99; en de verdere literatuur bij
GAYLEY-SCOTT-KURTZ, o. c. (boven, nota 3); — de reeksen van L.LEVRAULT,
Les genres litteraireo, 13 din. Parijs Delaplane, z. d., en W. A. NEILSON, Types of
_English Literature, Boston 1 908 vlg., alle twee schoolsche maar handige overzichten;
— A. ZEITLIN en C. REINAKER, Typed of Poetry, New York Mc. Milian 1926;
maar vooral de groote Italiaansche reeks van een consortium geleerden : Storia dei
generi letterari italiani, Milaan Vallardi 1 933 vlg. en de Duitsche van K. VIETORH. NAUMANN-FR. SCHULTZ, Geschichte der deutechen Literattu. nach Gattungen,
Munchen 1 9 23 vlg. Daartegenover heeft vooralsnog de Nederlandsche literatuur
geen gelijkwaardig werk aan te bieden, tenzij fragmentaire doorsneden voor een eeuw
of een periode en die worden dan te hunner plaats vermeld. Alleen P. H. SCHRODER's
Parodieen in de Nederlandsche Letterkunde, Haarlem 1 932 omvat de heele ontwikkeling ;
POELHEKKE, Lyriek, Groningen Wolters 1 923 verdient vermelding.
(138) C R E N O L 0 GI E: Cf. VAN TIEGHEM, o. c. (boven, nota 136)
blz. 143 vlg.;
J. J. GIELEN, in De Nieuwe Taalgidd XXIX (1 935) blz. 151 vlg.
(139) T HEMAT O L O GI E: C. VAN TIEGHEM, o. c. (boven, nota 136)
blz. 87 vlg.; — J. J. GIELEN, Over Thentatologie in TiPschrift voor Taal en Letteren,
Tilburg Bergmans 1 931, blz. 158 vlg. en Volkokundt en Kultuurkunst, ibid. id. 1933,
blz. 7 7 vlg. benevens de aldaar opgegeven literatuur.
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(140) We denken voor de Fransche letterkunde aan : G. DOUTREPONT, Led
types populaires dans la litterature franfaide, 2 din Brussel 1926 vlg. ; A. CALVET, Led
typed universeld, 2 din. Parijs z.d. en de werken van geleerden als BALDENSPERGER,
P. HAZARD, P. VAN TIEGHEM, ESTtVE, TRONCHON, DELATTRE,
MAUGAIN, EGGLI e.a. ; in Duitschland aan R. KOHLER, J. BOLTE, H. MORF,
E. VON JAN en de reeks van P. MERKER-G. LUDTKE, Staff- and Motivgedchichte
der Deutechen Literatur, Berlijn de Gruyter 1 9 2 9 vlg. ; in Italie aan : P. TOLDO, A.
GRAF, A. FARINELLI, B. CROCE en hun beste leerlingen. In Nederland werd
het thematologisch onderzoek aangesneden door menschen als BORGELD en G.
KALFF Jr., en met ijver en talent doorgevoerd door J. J. GIELEN.
(141) D 0 X O L 0 GIE: Cf. VAN TIEGHEM, o. c. (boven, nota 136) blz.
116 vlg.; — J. J. GIELEN, Doxologie in Tijddcbrift poor Taal en Letteren, Tilburg Bergmans 1932, blz. 15 9 vlg. en de aldaar vermelde literatuur. — J. FRANSEN, Tete over
vergelijkende literatuuretudie, „perioden" en „invloeden", Groningen Wolters 1936.
(142) Cf. J. J. GIELEN, Om de perdoonlikheid van de kundtenaar, in De Nieuwe Taalgide
XXVII (1 933) blz. 257 vlg.; beachtengswaardige critische restricties ook bij L.
CAZAMIAN, Quelques reflexions sur led probkmed d'influence in Revue germanique 1921,
blz. 230.
(143) P. KOHLER, L' etude de la litterature (intreerede), Berne Chandelier 1 9 2 7; blz. 10.
VERGELIJKENDE LITERATUURGESCHIE(144)
D E N I S: Cf. P. VAN TIEGHEM, o. c. (boven, nota 136); F. BAUR, o. c.
(boven, nota 136); J. FRANSEN, o. c. (boven, nota 141); J. J. GIELEN, Komparatistisch uitzicht in onze Nederlandde literatuurgedchieddchrijving, in De Nieuwe Taalgidd XXXI
(1 9 37) blz. 1 vlg. met de aldaar overvloedig aanwezige literatuur. — Verder : J.
PETERSEN, Nationale oder vergleichende Literaturgeschichte, in Deutsche Fierteljahrdschrift fiir Literaturwiedenschaft Lind Geidtedgedchichte VI (1 9 28), blz. 36 vlg. — Een stelselmatige bibliographie vindt men in de Revue de Litterature comparee, Parijs Champion
1 9 21 vlg. en de daarbij hoorende Bibliothêque de la R. d. L. C. is de meest soliede reeks
van het vak. De Nederlandsche productie op dit gebied wordt ter passende plaats
verder meegedeeld.
(145) ALGEMEENE LITERATUUR: Cf. P. VAN TIEGHEM,
o. c. (boven, nota 136) blz. 169 vlg. en R. PETSCH, in Zeitechrift far iledthetik XXVIII
(1934) blz. 254 vlg.
(146) W E L T L I T E R A T U R: Cf. J. ZEITLER, Gcethe-Handbucb, Stuttgart
Metzler III (1 9 18) blz. 537 en de aid. vermelde literatuur; — verder : R. G. MOULTON, World Literature and its place in general culture, New York Mc. Milian 1 9 1 9 ; —
ED. ENGEL, Was bleibt? Die Weltliteratur, Leipzig Koehler Co 1 9 28 ; —TH.FRüHM,
Gedanken fiber artbed Weltliteratur, Leipzig 1 932 ; — A. FARINELLI, II dogno di una
letteratura mondiale, Rome 1923.
(147) INTERNATIONALE LITERATUURGESCHIED EN I S: De oudere werken vindt men vermeld bij BAUR, 1. c. (boven, nota 136)
en bij R. F. ARNOLD, o. c. (boven, nota 41) blz. 36 vlg. ; zie verder : P. VAN
TIEGHEM, Histoire litteraire de l'Europe de la Renaissance a nos fours 2, Parijs Colin
1 939 ; — de grondslag voor een nieuwe synthese is thans gelegd in P. VAN TIEGHEM,
Repertoire chronologique des litteratured moderns, Parijs Droz 1 935 ; — een zeer bruikbaar
stelselmatig overzicht, met rijke bibliographic, geeft H. W. EPPELSHEIMER,
Handbuch der Weltliteratur, Frankfurt a. M. Klostermann 1 937 . — Naast het in den
tekst vermelde hoofdwerk, onder leiding van 0. WALZEL, zijn verder to noemen
als bescheidener nieuwste overzichten der universeele literatuur : G. PRAMPOLINI,
Storia univerdale della letteratura, 4 din. Turijn, Unione Typ-editr. 1 933 vlg.; — J. BING,
Verdens Litteratur-Hidtorie. Grunnlinier og Hovedverker, Oslo Aschehoug 3 din. 1 9 281934 ; en het beknoptere van NIELS MOLLER, Verdens litteraturen, Kopenhagen
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1 934 ; — in de reeks Natur och Kultur gaf GOSTA MONTELIN een Varlddlitteraturenshistoria, 6 din. Stockholm 1 933 vlg. Engeland gaf vluchtige en onvoldoend
gefundeerde „synthesen" in vogelvlucht : LAURIE MAGNUS, A history of European
Literature, Londen Nicholson 1 934 en R. D. JAMESON, fl comparison of Literatures,
Londen Kegan Paul Co 1 935 ; maar belooft een door omvang, grondigheid van kennis
en vastheid van structuur aan den ouden Grasse herinnerende universeele literatuurgeschiedenis in H. M. en N. K. CHADWICK, The Growth of Literature, Cambridge
U. P. 1 932 vlg.
(148) Cf. A. FARINELLI, Gl' infludei letterari e l'induperbire delle nazioni in Relanged
d' histoire litteraire generale et comparee offertd a F. Baldendperger I (1 93o), Parijs Champion,
blz. 271 vlg., een gewettigd protest tegen voorbarize veralgemeeningen en vooringenomen partijdigheden, maar dat ons toeschijnt de wanhopige ontgoocheling van den
grooten Comparatist tegenover elken vorm van algemeene literatuur of letterkundige
systematiek geenszins te wettigen.
(149) BI 0 G R A P H I E K:
Cf. de opvatting der historische richting
uiteengezet in de boven nota 35 geciteerde werken over historische methode, meer
bepaald in het groote handboek van BERN HEIM ;
verder MAHRHOLZ, o. c.
(boven, nota 3) blz. 18 vlg., 10 9 vlg., 182 vlg. waar de methodologische tegenstellingen
duidelijk omschreven worden. Voor de Nederlandsche letterkunde heeft men weinig
aan de groote internationale biographische lexica ; tenzij nu en dan, voor de middeleeuwen, aan de Allgemeine Deutsche Biographic en aan W. STAMMLER's Verfasserlexikon dee Deutschen Mittelalters, Berlijn de Gruyter 1 931 vlg.
J. G. FREDERIKS
en F. J. VAN DEN BRANDEN, Biographidch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde 2, Amsterdam Veen z. j. (1891) is verouderd ; onvoltooid bleef een
nuttige publicatie van de Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent : Leven en Werken
der Zuid-Nederlandsche schrifrerd, Gent 1 900 (van A. B. C. D. tot Cyperd); de notifies zijn
trouwens van ongelijke waarde, evenals die uit de Biographic nationale de Belgique en die
van E. DE SEYN, Dictionnaire des icrivaind beiges, Brugge Excelsior 1 930 ;
voor
Noord-Nederland zij verwezen naar MOLHUYZEN-BLOK, Nieuw Nederlandsch
biograpbidch Woordenboek, io din. Leiden Sijthoff 1911-37, dat den ouden VAN DER AA
en de speciale lexica (van godgeleerden, vrijmetselaars enz.) niet geheel nutteloos heeft
gemaakt. Rijk biographisch materiaal vindt de literator in de necrologieen onzer academies en geleerde genootschappen bvb. Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch
Indtituut, later Koninklijke Academie te Amsterdam ; Annuaire de l' ilcademie Royale de
Belgique te Brussel ; Jaarboek van de Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent; de publicaties en meer bepaald de Levendberichten van de lfilnatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden : Werken (1 77 2-88) ; Verbandelingen (1806-24); Nieuwe Werken (182444) ; Nieuwe Reeks van Werken (1846-5 7); Handelingen (1 755-1822); Handelingen en
iffededeelingen (1851-1 932); Leoendberichten (1851-1 932); Jaarboek (1 933 vlg.).
Zie in hoofdzaak de boven
(15o) DE MET H O D E N S T R I J D:
vermelde werken van MAHRHOLZ (nota 3), UNGER (nota 1), ERMATINGER
(nota 3), PETERSEN (nota i) I, biz. 35 vlg. ; en verder : 0. BENDA, Der gegenwiirtige Stand der deutdchen Literaturwiddenschaft, Wien Holder 1 9 28 ; de bezadigde rectoraatsrede van H. MAYNC, Die Entwicklung der deutechen Literaturwisdendchaft, Bern
Haupt 1 927 ; E. RICKERT, New /Methods for the study of Literature, Chicago U. P.
1927 ; J. R. KAIM, Der Sinn der Literaturwisdenschaft, Munchen Rod, 1921; L. ECKom enkel het gewichtigste
HOFF, Den nye Litteraturforskning, Oslo Gyldendal 1 930;
te vermelden. In Nederland kwam van dezen verwarden strijd niet veel meer tot uiting
dan wat men er van leest bij : J. WILLE o. c. (boven, nota 9); A. G. VAN KRANENDONK, Beschouwingen over de dtudie der letterkunde, Groningen Wolters 1 933 en B.
TIMMERMANS, Het probleem der methode bij de beoefening der letterkunde, Groningen
Noordhoff 1 931; — in Belgie bij S. ETIENNE, Defense de la pbilologie, Luik 1933.
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(151) A. SAUER, Literaturgeschichte und Volkekunde, Praag Calve 1907.
(152) J. NADLER, Literaturgeschichte der deutechen Sanzme und Landechaften, Regensburg 1912 vlg. ; 2 Berl n 1938 vlg.
(153) Cf. de belangwekkende methodische wenken van G. LANSON over de regionale
literatuurgeschiedenis in zijn Etudes d' hiatoire litteraire, Parijs Champion 1930, blz. 1-25.
(154) P. MERKER, o. c. (boven, nota 8) blz. 38.
(155) W. LINDEN, Aufgaben einer nationalen Literatzuwieeenechaft, Munchen Beck,
1 933; — H. KINDERMANN, Dichtung und Volkbeit, Berlijn Junker-Dtinnhaupt
1 937 ; —. en vooral L. BUTTNER, Gedanken zu einer biologiechen Literaturbetrachtung,
Munchen Huber 1939.
(156) Zie de meeste, boven nota 150 geciteerde werken; benevens H. CYSARZ,
boven, nota 3 ; — V. KLEMPERER, Idealistische Literaturgeechichte. Grundeatzliche
und anwendende Studien, Bielefeld Velhagen 192 9 ; en H. LICHTENBERGER, Une
methode nouvelle d' hiatoire litteraire, in Milangee Baldeneperger, II Parijs Champion 1930,
blz. 5o vlg.
(157) L I T E R A T O L O G I E. — Den naam ontleen ik aan A. S. MACKENZIE, The evolution of literature, Londen Murray 1911, een bescheiden poging
om het heele letterkundig leven tot zijn elementaire wetten te herleiden; zie ook het
oudere, nog altijd boeiend werk van H. M. POSNETT, Comparative Literature, Londen
Kegan Paul 1886 ; — A. BARTELS, Einfiihrung in die Weltliteratur... III, Mt/lichen
Callway 1 9 13, blz. 706-766 : „Die Gesetze der Literaturentwicklung" ; — maar
vooral 0. WALZEL, o. c. (boven, nota 1); E. ERMATINGER, o. c. (boven, nota
3) en H. HEFELE, Das Wean der Dichtung, Stuttgart Frommann 1923.
(158) LITTERAIRE HISTORIOGRAPHIE: — Heel haar
ontwikkeling door, heeft ook de Nederlandsche literatuurwetenschap aan Duitsche,
Fransche en Engelsche invloeden gehoorzaamd. Voor de Fransche letterkundige
historiographie, cf. de schets bij LANSON, o. c. (boven, nota 1) en vooral JEANROY
en LANSON in La science franfaise 2, Parijs Larousse 1926; — voor de Duitsche,
cf. S. VON LEMPICKI, Geechichte der deutechen Literaturwideenschaft bid zum Ende dee
18 Jahrhunderte, Gottingen Vandenhoek 1 9 20 en de schets der latere ontwikkeling van
denzelfde in het boven, nota 3, geciteerde Reallexikon; — den engelschen gang van
onderzoek teekenen grosso modo W. A. AMIET, o. c. (boven, nota 3), blz. 115 vlg.
en vooral J. G. O'LEARY, English literary history, Londen Grafton 1 9 28. Van den
groei der Nederlandsche vakstudie vindt men enkele trekken bij KALFF, o. c. (boven,
nota 1) en in de respectievelijke deelen van KALFF en TE WINKEL; ook in de
beneden (nota 15 9) te vermelden intreereden. Een volledige geschiedenis van de
letterkundige historiographie in de Nederlanden behoort tot de desiderabilia van den
Neerlandicus.
(159) IN T R E E R E D E N: — In zoover ze beteekenis hebben gehad voor
de ontwikkeling eener methode zijn vooral te noemen : W. J. A. JONCKBLOET,
Het profeesoraat in de Nederlandsche Taal en Letterkunde, Groningen Wolters 1 877 ; —
H. E. MOLTZER, De historiache beoefening der Nederlandeche Letteren, ibid. id. 1882 ;
— W. L. VAN HELTEN, Bijdrage tot een pragmatieche geechiedenie der vaderlandeche
laaletudie in .Nederland, ibid. id. 2882; —. J. TEN BRINK, De geechiedenie der Nederlandeche letterkunde en hare leerwijze, 's Gravenhage Ervings 1884 ; — G. KALFF,
Taalatudie en Literatuurstudie, Utrecht Beijer 18 96; — J. W. MULLER, De taak der
Nederlandeche philologie, ibid. id. 2 902 ; — J. PRINSEN, De geachiedenie der Nederlandeche
letterkunde aan de Universiteit, Groningen Wolters 1919; — G. KALFF, Over de wording
van litteraire kunetwerken, ibid. id. 1 902; — C. G. N. DE VOOYS, Wording en verwording van letterkundige taal, ibid. id. 1915; —. J. WILLE, iliarnix' Byencorf, Scheveningen Koek, 1 9 1 9, blz. 5 vlg., 25 vlg.; -- ID., o. c. (boven, nota 9); — A. VERWEY, Van Jacques Perk tot nu, Santpoort Mees 1 9 25 ; — P. N. VAN EYCK, Kritisch
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onderzoek en verbeelding, 's Gravenhage Nijhoff 1 935; — N. A. DONKERSLOOT,
Dichter en Gemeenechap, Arnhem, van Loghum 1936; — G. STUIVELING, Het boek
ale vraagetuk, Groningen Wolters 1939. Een paar afscheidscolleges van aftredende
hoogleeraren raakten ook die thema's aan : J. J. A. FRANTZEN, Nieuwe wegen in
taal- en letterkunde, Utrecht Oosthoek 1924; •-• J. W. MULLER, Afecbeidewoord,
en A. VERWEY, Het lezen en schatten van gedicbten, Santpoort
ibid. id. 1924;
Mees 1935.
(16o) Cf. G. KALFF, Literatuur en Tooneel te Amsterdam 2, Haarlem Bohn 1 9 15, blz. 151.
(161) MOLHUYZEN-BLOK, o. c. (boven, nota 14 9) VI, blz. 168.
(162) Cf. G. KALFF, o. c. (boven, nota 1) blz. 36 vlg.
(163) Leven der Nederlandecbe dichteren en dicbtereesen uitg. d. h. Genootschap Kunst
wordt door arbeid verkreegen, Leiden Van Hoogeveen 1782, I, blz. IX vlg.
(164) Cf. W. DE VREESE, Paradox over den grooten nood der Nederlandecbe philologie
in Handelingen en Levenebericbten van de iliaatecbappij der Nederlandecbe Letterkunde te
Leiden, 1 9 32-33 blz. 3o-61. — Over het verloop van de Middelnederlandsche literatuurstudie ; zie, benevens het boven, nota 14 9, geciteerde werk van PETIT: W. DE
VREESE, Zuid-Nederlandeche taal- en letterkundige wetenechap in Het Nederlandecb illueeunz,
Gent 189o, blz. 53 vlg.; H. DE BUCK, De etudie van bet Afiddelnederlandab tot in
bet midden der XI Xe eeuw, Groningen Wolters 1 931; en G. BROM, Romantiek en
Katbolicisme in Nederland, Groningen Wolters II (1 9 26) blz. 3 vlg.
(165) Cf. de boven, nota 15 9 genoemde rede van JONCKBLOET.
(166) Cf. J. VAN VLOTEN, Jonckbloete zoogenoemde Gescbiedenie der Nederlandecbe
letterkunde, ten dienste van Naar lezere getoetet en toegelicht, Arnhem 1876; en de zwakke
anticritiek hierop van A. C. LOFFELT, Jupiter Van Vloten en zijne kritiek, 's Gravenhage 1876.
(167) J. TE WINKEL, Afaerlant'e IPerken 1, blz. 377 en .436, 27 e stelling; en de
inleiding op zijn Gescbiedenis der Nederlandeche letterkunde, 1887 blz. VI vlg.
(168) Cf. de boven, nota 15 9, genoemde oraties.
(169) G. BROM, o. c. (boven, nota 164) II, blz. 27 vlg.
(17o) Cf. over Jonckbloet, MOLHUYZEN-BLOK, o. c. (boven, nota 149) IX,
blz. 464 en de aldaar genoemde literatuur.
(171) Cf. R. WIARDA, Taine et la Hollande, Parijs Droz 1938.
(172) Cf. zijn Scheid (1867) blz. 3.
(173) Cf. zijn boven, nota 15 9, genoemde oratie, blz. 23.
(174) Cf. over Ten Brink, MOLHUYZEN-BLOK, o. c. (boven, nota 14 9) III,
1 7o en de aldaar genoemde literatuur.
(175) Cf. TE WINKEL in De Bibliotbeek. Letterkundig bijblad van Noord en Zuid 1883,
blz. 12.
(176) Cf. TE WINKEL, De wetenecbap der scboonbeidegewaarwordingen (rectoraatsrede),
Haarlem 1911.
(177) Cf. over Te Winkel o.m. J. VAN MIERLO, in Tilburgsch Tijdschrift voor
Taal en Letteren 1 9 23, blz. 143 vlg. en G. BROM, o. c. (boven, nota 164) passim.
(178) Cf. over G. Kalff vooral de pieteitsvolle levensschets door G. KALFF Jr.
achter het 2 e deel van de Weeteuropeesche Letterkunde, Groningen Wolters 1 9 24, blz.
V-CXXXVI.
(179) Cf. PRINSEN, o. c. (boven, nota 159).
(18o) Cf. over Prinsen het speciale hulde-nummer van De nieuwe Taalgide XXX
(1 936), Groningen Wolters, blz. .49 vlg. en J. E. VAN DER LAAN, in Jaarboek van
de Illaatecbappij der Nederlandecbe Letterkunde te Leiden 1 935-36, blz. 144 vlg.
(181) Cf. over dat vraagstuk der belijdenis-literatuurgeschiedschrijving naast 0.
KATANN, Katholieche Literaturbetracbtung. Wean and Genesis, Weenen Reinhold,
1 936; en A. VAN DUINKERKEN in De Gide 1 939 I, blz. 352 vlg.; — de boven
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nota 159 genoemde oraties van J. WILLE en de boven, nota 3, vermelde boeken van
MELZER.
(182) Cf. over Verwey als litterairhistoricus C. G. N. DE VOOYS, in De Stem
1936, blz. 777 vlg. en het speciale Verwey-nummer van De nieuwe Taalgidd XXIX (1935).

ERRATUM.
Blz. IX r. 4 v. o. i. p. v. COOPMANS lees: COOPMAN.
Blz. XIX r. 1 9 v. b. i. p. v. erpand lees: repand.
Blz. XXXI r. 12 V. o. var die is de nota (38) in te voegen.
Blz. XXXVII r. 13 v. o. lees (57).
Blz. XXXVIII r. 1 7 v. b. lees (58) en r. 21 lees (59).
Blz. XLVI r. 1 v. b. lees (8o).
Blz. XLVII : de figuur aldaar id te lezen na nota (83).
Blz. XLIX r. 19 v. o. lees (84a.).
Blz. LI r. 3 v. b. lees (84b.).
Blz. LIX r. 8 v. o. par Deze is de nota (117) in te voegen.
Blz. LXIV r. 9 v. o. lees onvermoede.
Blz. LXVI r. 1 v. b. vocOr Er is de nota (129) in te voegen.
Blz. LXXII r. 8 v. o. na the ma t o 1 o gie is de nota (13 9) in te voegen.
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PROF. DR. J. VAN MIERLO
MET EEN INLEIDING VAN
PROF. DR.

G. S. OVERDIEP

OVER MIDDELNEDERLANSCHE TAAL EN STIJL

MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL
EN STIJL
I

ET NEDERLANDSCHE TAALGEBIED WORDT TEgenwoordig omsloten door de Noordzee, de Duitsche grens en de
„taalgrens" in het Zuiden : de lijn, die loopt van Duinkerken over
Hazebroek, Meenen, Tongeren en ten Zuiden van Eupen. Inderdaad is er alleen naar het Zuiden een taalgrens in den vollen zin des
woords : de grens tusschen Germaansch en Romaansch, tusschen
Vlaamsch Brabantsch en Limburgsch eenerzijds en Fransch en Waalsch
anderzijds. De Oostgrens daarentegen is niet een volslagen taalgrens.
In het Noord-Oosten sluiten de Nederlandsche dialecten aan bij de
Saksisch-Friesche dialecten van Noordwestelijk Duitschland, in het ZuidOosten wordt aan beide zijden van de staatkundige grens Oostfrankische
volkstaal gesproken. Ook innerlijk vormt het taalgebied der Nederlanden
geen volslagen eenheid. In de provincie Friesland wordt een taal gesproken,
die door een geheel eigen structuur van de Nederlandsche verschilt in
uitwendigen en inwendigen vorm. Het Friesch is bovendien van ouds
cultuurtaal, de taal ook van een bloeiende letterkunde met een eigen
karakter. De Friezen strekten hun gebied in de late Middeleeuwen nog
uit over Groningen en Noordwestelijk Duitschland tot aan Denemarken
toe ; in de vroege Middeleeuwen, gedurende den tijd der Merowingen en
Karolingen koloniseerden zij de geheele Noordzeekust tot in Vlaanderen
en een belangrijk deel van centraal Nederland tot in Noordoostelijk Brabant.
Er is dus in het Nederlandsch een Friesche inslag, vooral merkbaar aan
den inwendigen taalvorm, de structuur van den zin en den woordenschat.
Ook de Saksen hebben vanuit het gebied tusschen Wezer en Elbe varende,
in de III e en lye eeuw kolonies gevormd langs onze kust tot in WestVlaanderen, Engeland en West-Frankrijk toe. In de IV e eeuw zijn zij,
riviertjes als de Hunze opvarende, en hetzij langs het Flevomeer en den
Ysel varende, hetzij to land trekkende over Twente, doorgedrongen in het
gebied der dalen van beken en kleine rivieren, ongeveer begrensd door een
lijn van Nieuwe Schans over Assen, Zwolle, Apeldoorn en Doetinchem. In
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den loop nu der laatste Middeleeuwen moet het Friesch van het misschien
ten deele Saksische Groningerland, door de groeiende macht van de
waarschijnlijk Drentsch-Saksische stad Groningen en de met dien machtsgroei gepaard gaande overheersching van de twistzieke Groninger Ommelanden, zijn veranderd : de eigenaardige Friesche vormen van het
klankstelsel verdwenen, al bleven de syntaxis en de woordenschat in belangrijke mate Friesch. Een ten deele Saksische wig heeft het taalgebied gesplitst; het Groningsch is een Saksisch-Friesch dialect. De
derde en belangrijkste Nederlandsche taalstam is de Frankische. Toen
de Saksen in het einde der W e eeuw binnendrongen in Overijsel, stieten
zij in Salland op de dusgenoemde Salische Franken, die Coen waarschijnlijk naar het Zuiden werden gedrongen, ten slotte naar Noord-Brabant,
waar zij zich in het midden der W e eeuw hebben gevestigd. Van hier
uit hebben zij zich verbreid vooral naar de Scheldevlakte, het gebied
van Vlaanderen en Belgisch Brabant. Aan de kust troffen zij echter
weer de Saksen aan ; dit kunnen, althans ten deele, ook Angelsaksen
zijn geweest. Eenige feiten zijn over deze Saksen in het gebied van
Noord- en zelfs van West-Gallie en de Engelsche Kanaalkust (Wessex)
wel bekend (1). In de III e en l ye eeuw waren zij een voortdurend
gevaar voor de Romeinsche heerschappij ; in de ye en VIe eeuw zijn
zij in Vlaanderen en langs de kust in Noord-Frankrijk de Franken nog
de baas. Het Westvlaamsch is dan ook Frankisch-Saksisch (c.q. met
ook Frieschen inslag), Oost-Vlaanderen en Brabant werden het eigenlijke
Salisch-Frankische gebied. De Vlaamsch-Brabantsche Franken stichtten
het Merowingische koninkrijk van Doornik; een intensieve kolonisatie in
Noordelijk Gallie, ook in het Saksische kustgebied volgde ; de taalgrens
liep in dien tijd, tot in de X e eeuw, waarschijnlijk vrij wat zuidelijker dan
nu, althans in het Westen (2). Het Limburgsche land werd in dien zelfden
tijd van de III e en volgende eeuwen bezet door de Ripuarische Franken,
vanuit het Duitsche Rijngebied. Hen noemt men, in de Nederlandsche
taalkunde, Oodfranken, den Salischen scam Wedfranken. Onder de laatste
Merowingen en de Karolingen, vooral onder Karel Martel en Karel den
Groote volgt dan de staatkundige en kerkelijke machtsontplooiing van de
Salisch-Frankische koningen naar het Noorden : Nederland tot het Flevomeer en den Use'. Nog in de Middeleeuwen is ook Holland ten Noorden
van het IJ aan de macht van Hollandsche graven onderworpen, waardoor
ook hier het Friesche karakter van de taal, zij het ook maar ten deele, als
in Groningen, verdween. Het boerenhuis behield er in sterke mate het
Friesche type.
De vestiging van het Frankische rijk in Gallie leidde niet tot een germaniseering van.de Gallo-romaansche taal, al zijn er ook, in het bijzonder in
den woordenschat, bewijzen van een Frankischen inslag in de taal van
Noordelijk Frankrijk. Hieruit blijkt wel, dat een aanmerkelijke ommekeer
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in de taalstructuur niet zoozeer van een politieke of cultureele overmacht
uitgaat, als van een overwegende verandering in de samenstelling van het
yolk, dat de taal spreekt, een volslagen volksverhuizing, volksplanting of
immigratie op groote schaal. En het blijft voor het karakter van de taal
van belang, welke taal de menschen spraken, die voor de komst der Saksen
in Drente, Overijssel en den Achterhoek woonden en daar bleven, evenals
het van belang is, in welke deelen van de buiten het eigenlijke FrieschSaksische gebied gelegen streken voor de komst der veroverende Franken
nog Friezen en Saksen of andere stammen, ja zelfs volkeren, woonden.
Zoo heeft bijv. in het einde der VIP eeuw het midden van Nederland wel
onder de heerschappij van Koning Redbad gestaan; maar de Friezen waren
zeker niet de eenige, zelfs niet de talrijkste der in Holland, Utrecht en de
Betuwe wonende stammen. Zoo is er het raadsel van de Thuringers (Doringen) die omstreeks 3oo naar de Veluwe, Brabant en Limburg zouden zijn
getrokkent en die zonder twijfel een heel anderen taalaanleg hadden dan
de Franken en Saksen. En Gallia Belgica ten Zuiden van de groote rivieren,
werd voor de verhuizing der Franken bewoond door de Belgae, die misschien
ten deele Keltisch, ten deele Germaansch waren en spraken : van den aard
van hun taal weten wij zoo goed als nets. Niet alleen zijn de belangrijkste
data en facta van de staat- en volkenkundige geschiedenis der Nederlanden
tot in de XI e eeuw ons onbekend, maar nog minder bronnen zijn ons
bewaard voor onze kennis van den taalvorm der Nederlandsche Franken
en Saksen in den Oudgermaanschen tijd, dat is de tijd van de TIP tot de
XI e eeuw. Wij kunnen ons van dit Oudnederlandsche alleen een beeld
vormen door analogie, vergelijking en historische afleiding. Oudfriesche
teksten, die „Oud-" molten worden genoemd, omdat de klinkers der onbeklemde lettergrepen nog niet tot toonlooze zijn verzwakt, zijn er genoeg ;
maar zij dagteekenen uit de latere Middeleeuwen, uit den tijd vanaf de
XIII e eeuw. De bestendigheid der oude vormen hangt onder anderen
samen met het conservatisme van de taal van het recht ; Oudfriesch is
voornamelijk rechtstaal. Nu moge het onzeker zijn, of deze bijzondere
schrijftaal wel de gesproken volkstaal der Friezen van vijf of zes eeuwen
vroeger weerspiegelt of nabijkomt, toch is er langs den weg der historische
vergelijking wel eenig peil op to trekken voor de bepaling van het Friesche
karakter van meer in het bijzonder de Hollandsche, Middeleeuwsche
teksten. Dergelijke waarnemingen zijn echter meer voor de taalkunde dan
voor de letterkunde van beteekenis.
Ook zijn er overblijfselen van het Oudsaksisch. Bijzonder belangrijk zijn
voor ons de epische gedichten, waarvan de Heliand uitmunt als een letterkundig monument, maar zij reiken niet terug tot voor den Karolingischen
tijd, en men kan niet bewijzen, dat zij op Nederlandsch-Saksisch grondgebied zijn ontstaan ; zeer zeker is de taal van de oudste Saksen, die in de
IIIe en l ye eeuw zich bij ons vestigden, er niet in gegeven. Er zijn ook
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Oudfrankische psalmvertalingen overgeleverd ; maar zij dagteekenen uit
de Xe eeuw en zijn, althans grootendeels, ten Oosten van het Nederlandsche
taalgebied ontstaan, en kunnen hoogstens als de taalgrondslag van het
Limburgsch Middelnederlandsch worden beschouwd.
Men kan deze groote leegte in de Nederlandsche taalgeschiedenis, het
ontbreken van Oudnederlandsch, ook te z-waar opvatten. De historische
taalkunde is gewend, bij de vergelijking en verklaring van de drie trappen
Oud-, Middel- en Nieuw-Germaansch, bijna uitsluitend te letten op het
stelsel der klanken en buigingsvormen, den uitwendigen taalvorm. Gelijk
wij al deden uitkomen, blijkt echter bij de studie der volkstaal steeds meer,
dat het eigenlijke en standvastige karakter der taal, de inwendige taalvorm,
gelegen is in den woordenschat en de syntactische structuur. Nog meer van
zelf spreekt dit voor de werken der letterkunde, waar immers een traditie
van het genre en den stijl, ook de „gebondenheid" van de poezie, meehelpt
aan de handhaving van den inwendigen taalvorm. En bovendien, de epiek,
de lyriek en de dramatiek van de Germaansche volken mogen, ook inde vroege Middeleeuwen, aan uitheemsche invloeden zijn blootgesteld geweest, in
hun kern zijn zij „Germaansch". Er is een Middeleeuwsch-Germaansche
epische stijl, die grootendeels bestaat in de voor het epos typische syntaxis
en woordenkeus. Vergeten wij bovendien niet, dat er maar heel weinig
phonetische en flexivische vormen zijn aan te wijzen, die alleen en in het
bijzonder Oudsaksisch, Oudfriesch en Oudfrankisch zijn. In bijna heel
de grammaticale vormleer stemmen zij overeen als Weetgermaanech. Een
litterair gerichte, historische Nederlandsche taalkunde, die wij „stilistisch"
zouden willen noemen, behoeft dus in geenen deele bij de pakken neer te
zit-ten en te wanhopen aan een verklaring van het litteraire Middelnederlandsch uit het litteraire Oudwestgermaansch.
Onze middelnederlandsche letterkunde van de eerste eeuw der overlevering (einde XII e tot einde XIII e eeuw) is bijna geheel in gebonden
rijm- en maatvorm geschreven en is voor een belangrijk deel episch en
lyrisch in de conservatieve vormen der genres.
Den „taalstijl" der Middelnederlandsche dichtwerken kan men in veel
sterkere mate „bepalen" dan tot nu toe is gepoogd; belangrijke verschijnselen, zelfs van de Middelnederlandsche flexie, kunnen door stilistische
ontleding en vergelijking van de litteraire teksten op verrassende wijze
worden toegelicht, en tevens dienen ter kenmerking van de stijltecluiiek
der schrijvers. In hoeverre een diepgaand vergelijkend onderzoek naar
den woordenschat en den zinsbouw der Middelnederlandsche teksten ook
licht zou brengen in het vraagstuk aangaande de samenstelling van de
Nederlandsche taal naar volksstammen of gewesten, deze vraag is in de
geschiedenis van de Middelnederlandsche letteren, voorloopig althans,
niet aan de orde. Locale herkomst van handschriften, eventueel ook de
bakermat van een schrijver, zal men wel in de eerste plaats op grond van
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de uiterlijke kenmerken van klanken en buigingsvormen bepalen. De
innerlijke structuur van een dialect kunnen wij alleen aan de levende
volkstaal onderzoeken, of, voor een vroeger tijdvak, op grond van de taal
in omvangrijke, met zekerheid gelocaliseerde teksten in de volkstaal. Het
zijn in de eerste plaats de cultuurvormen, de psychische geaardheid van den
schrijver en de stijlkenmerken van het genre, die de innerlijke taalstructuur
van het letterkundige werk der Middeleeuwen bepalen, en deze factoren
zijn ons bekend.
Het Oudnederlandsch was Westnederfrankisch in het gebied der Salische,
Oostnederfrankisch in dat der Ripuarische Franken. Als kenmerkende
klankvormen van het Oostnederfrankisch, het Limburgsch, beschouwt
men de verzachting van den stemloozen medeklinker van werkwoordstammen onder invloed van de volgende d van den uitgang -de; de uitspraak van
de ech- als in het Hoogduitsch, eenige neiging tot -ch voor -k als in het
Hoogduitsch, rekking van korte klinkers ook in andere lettergrepen dan
die eindigen op r consonant. Het eerstgenoemde verschijnsel zal wel
„ingeboren" zijn ; de andere, Hoogduitsche klankvormen zijn al in de XIIIe
eeuw aanwezig (3) : taalkundigen kunnen er over twisten, of zij van oudsher
in aanleg „Ripuarisch" waren, dan wel of zij door „expansie" van uit
Duitsche cultuurcentra in de schrijftaal van kanselarijen etc. zijn doorgedrongen. De aanwezigheid van de verschuiving van -k tot -ch is een geringe
inbreuk op de kenmerking van het Limburgsch als Nederfrankisch. Nederfrankisch noemt men namelijk de Frankische dialecten, die niet hebben
deelgenomen aan de zoogenaamde Hoogduitsche klankverschuiving, waarbij,
in den tijd van de ye tot de yule eeuw o.a. de p, t en k overgingen in pf,
f ; ts, s ; kch, ch. Vrij van deze verschuiving bleven de toenmalige Nederlandsche dialecten van Frieschen, Saksischen en Frankischen aard, de
Saksische dialecten in Duitschland en Frankische en andere dialecten in
Duitschland ten Noorden van een lijn, die ongeveer loopt langs Alcen,
Dusseldorf, Posen. Wanneer de verschuiving van -k tot -ch in het Limburgsch „ingeboren" mocht blijken to zijn en niet „ingevoerd", dan zou
het dialect niet „Nederfrankisch" zijn. Ook kan men niet zeggen, dat er
voor de historische vergelijking van de Middellimburgsche taal een Oudgermaansche grammatica ontbreekt : de „Altfrankische Grammatik" van
Joh. Franck is bier de aangewezen grondslag. We zouden den uiterlijken
taalvorm van Veldeke's Servaeslegende naar die norm kunnen bepalen,
den innerlijken taalvorm naar dien van Otfrids Evangelienbuch ; met
evenveel recht naar dien van den Oudsaksischen Heliand, die weliswaar
niet Frankisch, maar Westgermaansch en episch is. Zelfs voor het Wednederfrankisch Middelnederlandsch is die Oudfrankische grammatica een
zeer waardeerlijk hulpmiddel ; en voor lexicologische, syntactische en
andere stilistische vraagpunten ligt vergelijking van de kern der Middelnederlandsche epiek met den Heliand en zelfs met de Oud- en Middelhoog7

duitsche, Middelnederduitsche, Oud- en Middelengelsche literatuurtaal
en -stijlen voor de hand. We zouden moeten streven naar een vergelijkende
synthese van de Middeleeuwsche Westgermaansche taalstijlen. Gesteld
dat men wil vaststellen, of de epiek van de XIII e eeuw gegrond is op de
Nederlandsche epiek van de XII e eeuw, en in hoeverre daarbij gedacht
moet worden aan volksepiek van grootsche allure of aan epische liederen
van „speellieden". Dan is er zeker een goede norm te vinden in de vergelijking van de vroeg-middelhoogduitsche met de latere hoofsche poezie van
Wolfram von Eschenbach en andere grooten. In de Duitsche literatuur
van twee eeuwen vinden wij immers de ontwikkeling van verschillende
stijlgenres naast en na elkaar ; en die stilistische ontwikkeling betreft voor
een belangrijk deel de syntactische structuur, den woordvoorraad en den
versbouw. Voor de oplossing van litterair-historische problemen als de
hier gestelde, is het dan allereerst noodig, dat de inwendige taalvorm, de
taalstijl van onze epiek der XIII e eeuw wordt ontleed. Bepaalde typen
van oude woordschikking (4), het stelsel der verhalende tempora, dat der
aspecten (5), de syntactische herhaling en variatie, de meer of minder
archaieke constructies van naamvalsvormen en partikels, meer of minder
stereotype woordenkeus, zijn gebonden aan den volkschen Of den hoofschen
geest van het epos. Ook andere litterair-historische vraagstukken, als de
vaststelling van een bepaalde dichterschool of het dichterschap van een
persoon, kunnen alleen afdoende door een stelselmatige en volledige
ontleding van den taalstijl worden opgelost. Wij denken hier aan het
probleem van den Reinaert, het auteurschap van VanMaerlant ten opzichte
van sommige groote werken en enkele strofische gedichten, de indertijd
opgeworpen kwestie aangaande het auteurschap van den Ferguut of de
Beatrijs, de vraag of de abele spelen van een dichter zijn en zelfs de vraag
van hun oorsprong : kan dit bijzondere hoofsche genre misschien zijn
opgekomen uit den dramatischen dialoog van onze hoofsche ridderromans ?
Hoezeer de taalstijl den dichter typeert, zelfs in hetzelfde genre en hetzelfde gegeven, blijkt bij een stilistische vergelijking van den taalstijl in den
Walewein van Penninc met dien van Vostaert. Niet alleen de woordschikking en in verband daarmede de rhythmiek, de vormen der epische
aspecten, die in bovengenoemde studie zijn vergeleken (zie noten 4 en 5),
maar ook de geheele syntaxis van het werkwoord, de voorkeur voor
bepaalde typen van hoofd- en bijzinnen, de frequentie en aard van de
romaansche woorden, de titulatuur der optredende figuren, de vormen van
den dialoog in het verhaal, de geheele stijl kenmerkt de twee verschillende
dichters.
Het is niet noodig, her uiteen te zetten, wat de kenmerken zijn van de
formeele grammatica der Vlaamsche, Brabantsche, Hollandsche en Geldersche schrijvers (6). Een feit is, dat de taal der epiek en didactiek in de
XIII e eeuw in hoofdzaak Vlaamsch is, en dat de Brabantsche en Holland8
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sche dichters van de XIV e eeuw hun taalvorm aan dien der Vlaamsche
voorgangers spiegelen. Er is in de XIVe eeuw ook eenige Duitsche invloed
op de letterkundige taal geweest, door bemiddeling van het Duitsche hof
in Holland en Brabant. Het zijn vooral termen van de minnelyriek, die
bij ons doordringen, en ten deele in de liederen van de XV e en XVIe
eeuw standhouden. Belangrijker is de wederzijdsche invloed van Duitsch
en Nederlandsch in de geschriften van de mystiek en ethiek der Moderne
Devotie. Ook bier betreft die invloed vooral de terminologie, woorden
voor nieuwe begrippen, beelden en vergelijkingen. Daarbij is echter steeds
te denken aan de mogelijkheid, dat zoowel de Nederlanders als de Duitschers
de termen der vroegere en latere Latijnsche mystiek hebben vertaald.
Belangrijker voor de letterkunde is de invloed van het Fransch. Niet alleen
voor de beslissing inzake de al- of niet- oorspronkelijkheid van Middelnederlandsche geschriften of de beoordeeling van klaarblijkelijk vertaalwerk, ook de still van epiek en lyriek wordt in belangrijke mate gekenmerkt
door het gebruik van Fransche woorden en uitdrukkingen. Van invloed
op de syntaxis is weinig te bespeuren. Evenmin van verregaanden invloed
op de taal van burgers en boeren. Fransche woorden zijn voornamelijk in
de hoofsche kringen hevig ingeslagen. De adel in het Zuidelijkste Nederland
zal wel tweetalig zijn geweest, maar het Fransch was daarbij de taal der
hoofsche cultuur in beperkten zin. De taal der kerk was het Latijn; de
gevolgen voor de taal der letterkunde zijn niet zoo groot als van het Fransch.
Wel is het onvermijdelijk, dat geestelijke schrijvers van de didactische en
mystieke prozageschriften, waar zij niet gebonden waren aan de vormen,
woorden en consfructies der oude berijmde taal, de syntactische structuur
van het Latijn als stijlnorm volgden. Nog onmiddellijker werkten de
Latijnsche voorbeelden op den taalstijl der kanselarijen. Latijnsche invloed
op de poezie bestaat vooral in navolging van den versbouw van den kerkzang. De Strophische Gedichten van Van Maerlant ontleenen niet alleen
hun strophischen vorm en het rijmschema, maar ook de in hoofdzaak
alterneerende maat aan Latijnsche hymnen. Ook Hadewych werkt naar
dezelfde voorbeelden ; hoewel bij haar de Provencaalsche lyriek, of haar
Noordfransche afzetsels, wel niet uitgesloten mag worden.
Een geheel nieuwe Brabantsche prozastill is de schoone vrucht van Ruusbroecs mystiek. Hier is een echt Dietsche taalschat veredeld door de
spiegeling aan den rhetorischen still der kerkvaders en der groote lafijnsche
mystici. De kunstvormen der antithese, van het parallelisme, de synthetische
periode, zoowel als de gespannen coOrdinatie, ook de rhythmische en zelfs
mefrische clausula kenmerken dit proza, dat gedurende eenige eeuwen zijn
invloed doet gelden, ook in het Noorden. De eerste Nederlandsche prozastill was er. Hierbij nog een opmerking van stilistisch kritischen aard.
Parallelisme is bier als een stillkenmerk van het rhetorische Latijn genoemd.
Men zou kunnen tegenwerpen, dat ook in de Oudgermaansche poezie
9

parallelisme een stijlvorm is. Inderdaad is die in verheven stijl van velerlei
soort in zwang. Het gaat er echter om, welke stilistische functies de
parallele vorm verricht, in verband met welke syntactische structuur (bijv.
de hier genoemde antithetische, of de in de Germaansche epiek vooral
gangbare varieerende) het parallelisme voorkomt, ten slotte welke woorden,
woordgroepen, zinsoorten, parallel worden geconstrueerd. Is dat alles
onderscheiden en vastgesteld, dan zal er zeer zeker een groot verschil zijn
tusschen het klassiek-rhetorische en het germaansch-epische „parallelisme".
Later staan wij voor de taak, de Rederijkerij te onderscheiden, en te
waardeeren. Rederijkerij is in hoofdzaak een complex van vormen, niet
een „cultuurstroorning". De voorgangers zijn of geestelijke leiders of, in
Frankrijk zoowel als in de Bourgondische landen, ambtenaren en magistraten. Fransche woordenpraal en Latijnsche constructies zijn dus te verwachten. En in de XVI e eeuw handhaven zij in tegenstelling met de humanistische
opbouwers van een nieuwe schrijftaal het oude middeleeuwsche taalgoed
en het Romaansche klatergoud. Zelfs Vondel nog keert zich tegen het
onnatuurlijke in hun taalstijl.
De Mnl. literatuur is bijna geheel in versvorm geschapen. Dit heeft eigenaardige gevolgen voor het karakter der letterkundige taal : de taal is
„gebonden" aan regelmaat van rijm, verslengte en versgeleding. Die
gebondenheid heeft allerlei uitwerking op de klankvormen, het woordgebruik en de syntaxis ; maar ook liggen er in de natuurlijke geaardheid der
taal bepaalde grenzen, die bij de binding in het rijmvers niet kunnen worden
overschreden. Zelfs is er een hoogere synthese van het vers eenerzijds, en
klank, woord en zin anderzijds, die den schoonen, den „litterairen" vorm
verwezenlijkt.
Het Mnl. vers is het meest gebonden door het eindrijm. Het rijm draagt
een heffing en het is behoudens uitzonderingen „mannelijk", dat is : eenlettergrepig hetzij „vrouwelijk", dat is : tweelettergrepig (L). In
de epische en didactische groote werken is het rijm eenvoudig gepaard,
zijn eentonige aard leidt tot kunstmatige vulling van den versregel met
gemakkelijke, maar stereotype rijmwoorden en zinnetjes, die veelal in onze
stijlleer den naam van „stoplappen" dragen. Ook heeft de dwang van het
rijm eigenaardige afwijkingen in de woordschikking ten gevolge, bijv.
de plaatsing van het werkwoord (dat immers gemakkelijk met zijn „klassegenooten" rijmt) aan het einde van den hoofdzin, van het adjectief achter
het substantief en van bijwoorden aan het zinseinde. Het is bovendien
begrijpelijk, dat de dichters gaarne oude woorden en termen en ook ontleende woorden kozen te wille van het rijm, en dat zij het zich gemakkelijk
maakten door het vers te besluiten met bijzonder productieve achtervoegsels als -like of -heid, die bovendien kunnen worden gevarieerd met -lick en
-leke ; en -hede. De vulling van het vers en de rijmdwang werkt ook het
gebruik van samengestelde gezegden, omschrijving door middel van hulp10

werkwoorden in de hand. De rijmdwang heeft dus een bijzonderen invloed
op den taalvorm en het syntactisch systeem, en ook op den stijl. Niet
zoozeer voor de letterkunde als voor de taalkunde is van belang de vraag,
Welke klinkerqualiteiten als zuiver rijmend werden beschouwd. Het eenige
wat van den rijmvorm voor sommige litterair-historische vraagstukken
van gewicht is, is het verschijnsel der assonance (of klinkerrijm) : een rijm
van de vocalen der rijmwoorden, niet van de consonanten. Het is zeker,
dat de voorkeur voor assonance toeneemt naarmate het dichtstuk ouder is.
En talrijk zijn waarschijnlijk de teksten, waarin in later tijd deze „klinkerrijmen" zijn weggewerkt.
Bijzondere rijmschemata vertoonen de lyrische strophen, zoowel bij Van
Maerlant als bij Hadewijch. In beide deze zoo verschillende lyrische
genres is het van belang de geleding der strophe naar het rijmschema te
vergelijken met de syntactische en met de metrische (bij Hadewych in het
bijzonder de afwisseling van korte en lange verzen). Wij wijzen alleen
even op de geweldige kracht van het rijm in een der schoonste liederen van
Hadewijch :
De voghelen hebben langhe geswegen
Die blide waren hier te voren :
Hare b/ijscap es gheleghen
Dies si den somer hebben verloren.
Si souden herde daen gheleghen
Hadden sine weder ghecregen :
Want sine hebben vote al vercoren
Ende daertoe werden si gheboren
Dat machmen dan an hem wel Koren.
De drie leden van het schema a b a b /a a / b b b vallen hier samen met de
syntactische geleding der gedachte. Het eerst wisselende, daarna dubbele
en ten slotte drievoudige rijm brengt een gestadig stijgende kracht en
nadrukkelijkheid teweeg. Binnenrijm en allitteratie dikken het effect
nog aan.
Daarentegen in het eerste lied : Ay, al es nu die winter cout ...... , is het
rijmschema gelijkmatig en vrij : a b a b, c d cd; twee gelijke deelen,
meestal ook in overeenstemming met de syntaxis der gedachte. In deze
strofen is er een Andere vorm van herhaling dan het eindrijm der versgroepen ; een referein van vier regels sluit de strofen of en hamert de zinnen
der gedachte aaneen :
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AY, al es nu die winter cOut,
COrt de daghe ende de nachte langhe,
Ons naket saen een sOmer stout,
Die ons ute dien bedwanghe
Sciere sal brenghen ; dat es in scine
Bi desen miwen ihre.
Die hasel brenghet ons blOemen fine ;
Dat es een teken Openbare.
Ay vale, vale millies,
Ghi alle die in miwen tide
— Si dixerà non satis est —
Omme minne wilt wesen blide 1
Maerlants strophen zijn opgebouwd uit de clausula, een distichon „afgesloten" door een derden regel, met het rijmschema a a b van twee mannelijke
en een vrouwelijken rijmvorm, of omgekeerd twee vrouwelijke en een
mannelijken. In de disputaties en dialogen is van de vier clausulae de laatste
versterkt door een vierden regel, rijmende met de „sluitende" derde ; dit
is de vorm der clausula bij uitstek. De hymnen „Vijf Vrouden" en „Ons
Heren wonden" tellen twaalf regels, vier clausulae zonder versterking.
De Latijnsche bron van Ons Heren wonden is metrisch en strophisch
geheel gelijk aan het Mid. gedicht :
Omnibus consideratis
Paradisus vOluptatis
Es, Jhesu piissimi 1
In to fons paternitatis
Omnes fructus suavitatis
Plantavit plenissime.
Passionis tue fructus
Et cruoris tui fluctus
Defluens largissime
Finem fecit nostri luctus
Per hoc infernus destructus
Gemit amarissime.

a Alsmen merket alle maniere
a
(So) (1) bistu, Jhesu gOedertiere
b
Paradijs vol weelden
a Want die vader alretiere
Vrucht, goet, soete ende diere
a
In di plante sonder getal.
b
Dijnre passien vrucht, die goede,
c
Ende die vloet van dinen bloede,
c
d Daer du made of waers int dal,
c Maecte ende an onse armoede
c Daer noch omme die helsche gloede
d Weent ende langhe wenen sal.

Zelfs het onderscheid van vrouwelijk en mannelijk rijm weerspiegelt de
volledige en onvolledige trochae van het Latijn. Ook de tweedeeligheid
naar den rijmklank en naar de syntactische geleding komt volkomen overeen.
Dezelfde overeenstemming van bron en bewerking geldt bij de Vijf Vrouden.
Alleen heeft Van Maerlant daar een derde strophe toegevoegd en aan
deze heeft hij niet het schema der andere vijf a a b, a a b; c c b, c c b
gegeven, maar het eenvoudiger en daardoor nauwer „sluitende" a a b,
aab; aab, aab.
12

Dit alles is een aanwijzing, dat de vorm dezer Mnl. gedichten geheel en al
afhankelijk is van Latijnsche voorbeelden. Van de Disputacie zijn de
strophen 2-14 naar een Latijnsche Lamentatio gedicht; de Latijnsche tellen
drie clausulae; het Mnl. gedicht is uitgebreid met een versterkte vierde
clausula van het schema a abb. Hier niet de overgang in rijmklanken
van de eerste en tweede helft als in Ons Heren Wonden : twee rijmklanken binden de geheele strophe, dat is bij Van Maerlant de gewoonte :
`Vat mOchte Maria segghen daer
Daer soe sach met herten swner
Haren sane hanghen ?
Danker wart die middach claer
Want nature hadde vaer :
Die sOnne es verganghen.
Wel mOchtsoe driven grOot mesbaer
Still(e) int hert(e) end(e) Openbaer ;
Om sterven mOcht haer langben.
Dus mOchtsoe claghen Overwaer
Wringhen hand(e) ende sliten haer
Ende met naten wanghen
Die wort dus anevanghen.
De sterk bindende functie van het rijm beheerscht ook de syntactische
structuur : in strophen als deze is iedere clausula een syntactische eenheid.
De maat is strak gespannen, vergeleken met die bij Hadewijch; bijna geheel
alterneerend als in het Latijn.
Er is heel veel textcritiek aan de Strophische Gedichten besteed. Daarbij
valt op, dat niet stelselmatig voor de vaststelling van den juisten taalvorm
is gerekend met het alles beheerschend metrische schema. Beschouwen wij
het eerste couplet van 'Wapene Martijn :

i

Wapene, Martijn I hoe salt Oen ?
Sal die werelt iet langhe staen
In dus cranken love?
SO moet vrOuwe (ver) Ere then
5 Sander twifel ende waen
Rumen heren hove.
Ic sie den vAlschen we]. ontfaen
Die de heren cOnnen dwaen,
(Ende) phicken vanden stove.
10 Elide is sie den rechten slien
Bede bespOtten ende vaen
Als de mese inde chive
Recht offen(e) God verscrOve.
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De verzen met „vrouwelijk rijm zullen waarschijnlijk met twee heffingen,
een zware en een lichte moeten worden gelezen (zie blz. 17). Heeft men
alle verzen van dit type achtereen gescandeerd, en daarna die van het
„mannelijke" type met vier voile heffingen, dan is de keuze van den „kritischen" vorm van den zin minder willekeurig dan in de uitgave van VerdamLeendertz het geval is, zoo men de strak gespannen „Latijnsche" metriek
van den dichter daarbij in aanmerking neemt.
Het Middelnederlandsche vers is niet metrisch geleed, dat is : naar voeten
met een vast geval van lettergrepen, maar rhythmisch, dat is : naar een
aantal hoogtepunten in het accent. Over het algemeen zijn in de verzen
vier rhythmische heffingen te onderscheiden. Hoe ouder de poezie is, des
te duidelijker voelt men in deze vier heffingen een zoogenaamde dipodische
ordening, dat is : geleding van het vers in twee paren van heffingen, ieder
bestaande uit een lichte en een zware heffing. De dipodische typen zijn :
Ooc grad' hine lip een kerkhof dan. —
Doe ginct met hem al Alen spite. —
Des was die cOninc erre dan. —
Harde gerne ware hi vráder.

(A)
(B)
(C)
(E)

of een ander stel :
Die Wien dedemen op tervaert.
Metten cOninc ben is bekent.
Doe liep die garsOen wOch te hant
TOnrechte hebdi dit mesfal

(A)
(B)
(C)
(E)

Duidelijk herkenbaar zijn in deze verzen de rhythmische typen van het
Oudgermaansche vers, het „halfvers" van twee rhythmische heffingen,
zooals ze indertijd door E. Sievers werden onderscheiden als A /
B _LI, C_IL, E
In het Mnl. vers correspondeeren de twee zware
heffingen (I) met de heffingen van het Oudgermaansche type, de twee lichte
heffingen (1) met de oude dalingen. Sievers onderscheidde ook nog twee typen
met een ordening van de twee heffingen bij een : IL_ en __21. Wanneer bier
de dalingen lichte heffingen worden, is het versschema weliswaar nog hevig
dynamisch (groote afstand is er tusschen toppen en dalen); maar de geleding is niet meer dipodisch. Ook deze verlengde typen komen in de
poezie voor, zij het ook zelden :
Tswert drouch hi borer die ridder vri
Dies hebben sine vriende scande

(D)
(F)

Weliswaar heeft Sievers de vijf typen later (Die Neueren Sprachen 6.

Beiheft van Luick-Festschrift) verworpen; maar het beginsel van twee
rhythmische heffingen bleef onaangetast, en het is later in het bijzonder in
A. Heuslers Deutsche Versgeschichte (1 9 25) op grond van het beginsel
van de isochronie (een halfvers heeft een vasten tijdsduur en de tijdsafstand
tusschen twee heffingen is constant; ook pauzen vullen het tijdsbestek)
uitgewerkt tot een stelsel van kenmerkend Germaansche allitteratierhythmiek. Allitteratie heeft in de Middelgermaansche periode plaats
gemaakt voor de eindrijmtechniek ; het rhythmische stelsel echter hield
stand en wel omdat het gegrond was op de natuurlijke klemtonen van den
zin als eenheid. Dit bleek mij overtuigend bij een studie over den syntactischen en rhythmischen vorm der zinnen met aanloop in Ferguut, Moriaen
enWalewein (in Tijdschr. Ned. Taal- en Lett. 35, blz. 10 7 en vlg.), bij
vergelijking van de rhythmische en syntactische geleding van verzen die
tevens zinseenheden van een bepaald type zijn, en werd bevestigd door de
ontleding van vers en zin in den Ferguut (Inleiding op mijne uitgave van
dat gedicht). Langs dezen weg is de eigen aard van het Germaansche
Nederlandsche vers tegenover het kiassieke tot op den huidigen dag gehandhaafd (7).
Het Mnl. vers is de voortzetting van bet Oudgermaansche. In het eerste
stel is aangegeven in curaieven druk, wat de eigenlijke inhoud van de mededeeling is, de syntactische kern, die in Oudgermaanschen taalvorm hetzelfde rhythmische type zou hebben, maar dan op den grondslag van twee
heffingen met dalingen zonder eigen accent. De overige bijwoorden,
voornaamwoorden en lidwoorden veranderen aan den zinsinhoud weinig
of nets, maar maken verdubbeling van het getal heffingen door twee
bijheffingen mogelijk of noodzakelijk : Gamine up kerkhof is volkomen gelijk
aan een Beowulfvers : Hwearf tha bi hence. Het bijwoord ooc geeft aan het
vers een „voorslag", het bijwoord dan is syntactisch vrijwel leeg, maar
bezorgt het eindrijm. In bet type E : Harde gerne ware hi vrOder, is een
verzwarend bijwoord van graad aan het begin rhythmisch niet onmisbaar :
Gerne ware (hi) vrOd (er) zou een volslagen type E van Sievers zijn.
Behalve de dipodische typen zijn er ook talrijke monopodische, waaronder
wij verstaan verzen met een, drie of vier ongeveer even zware heffingen :
Sire dOchter riep hi shen. — Doe brachti enen slach van &der.
Dus
waren si alle diie int plein. Vier sloech hi dOot te viere slagen. — De
sterke frequentie van deze monopodische typen is een van de redenen,
waarom wij voor het Mnl. vers, in het bijzonder dan het dipodische, niet meer
bet eenvoudige oude schema van twee heffingen met louter dalingen mogen
onderstellen. Toch is het een feit dat in oudere teksten, die tot het begin
van de XIll e, of tot de XII e eeuw mogen worden gerekend, de zinsinhoud
dikwijls zoo beknopt is, dat het bezwaarlijk wordt vier heffingen te plaatsen.
Bezwaarlijk zelfs wanneer wij rekening houden met alle „rekbare"
elementen in den Mnl. woordvorm. Er zijn immers vele klinkers, die zeer
15

waarschijnlijk nog als tweekiank werden gesproken, er zijn vele „svarabhakti"-vocalen mogelijk, ook waar ze niet geschreven zijn, persoonlijke
voornaamwoorden krijgen klem in den dialoog, en vele composita kunnen
met twee heffingen worden gelezen ook al staat er geen daling tusschen,
evenals trouwens eigennAmen, vooral vreemde, een dubbel accent verdragen.
Zoo is maar schijnbaar „te kort" een vers als Mor. 1124 Hier nee geen
Unger biden, en uit den Ferguut : Driewizerf so blies hi den h6ren,
Daer
Ic wane &Oil man en sach,
Tere brOlocht
en mach geen pert op (perrat),
Ic eal a th6eft of slaen,
II
nekijt ere,
Galarant ghincken jagen,
Si nam etine goeden gOom, — Here pier hebdi van
comdi bescadden saen,
Te varne
Ferragitte,
Fergaut begrepen heeft,
Saen verhOret Galiene,
in stoning sour..-- Gelijk in het laatste vers, kan een than „toonlooze" e
in het Mnl. nog een heffing dragen : Te cemene in ir prisOen. Dit blijkt zelfs
uit de heffing in het rijm (Ferg. 7 23) : Daer en sprac niemen jegen hem //
No en seide comt herbergen. Dit laatste maakt, dat we een oud rhythmisch
type mogen aannemen, waarbij in het rijm woorden van twee lettergrepen
staan, waarvan de eerste lang is (door langen klinker of door positie), de
tweede een a, die beide een heffing dragen, een zware en een lichte. Er
is dan geen daling tusschen de twee heffingen. We hebben het reeds in
Maerlants strophen ondersteld. Dit rhythmische type is, ook in de Duitsche
metriek, oud en bijzonder beweeglijk. Uit een zonder twijfel oud Mnl.
gedicht van Sinte Brandane, halen wij een voorbeeld aan :
Der heeter Mien beer&
TOrende vele zeere,
Dat hi den mOonc mOeste draghen.
of een ander :
Dat es sine bdete
Dat hi hem wasschen mOete
Mine dinct niet so gOet
Dan men wOrpe in die vlOet
Dat hi hem wel wasschen mach.
Die mOnc scameliken lath :
Met wel grOter eOrghen
Hadde hi hem gebOrghen
()rider een ecip &inc.
Die tijt dOchtem wet lane.
Ay, hoe lOech die drivel das
Dat die mOnc ververt was.
Hierbij staan tevens een aantal korte verzen met andere, bovengenoemde,
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bijzondere mogelijkheden van twee heffingen zonder duidelijke daling
ertusschen ; opmerkelijk is ook in deze verzen de als van zelf sprekende
cadans van het dipodische rhythme.
Ook zijn er verzen, waarin de tweede lettergreep van een oud woord
wigant wordt geheven in het rijm. Het rijmende eiland kan worden begrepen
als een compositum, gelijk in hierboven geciteerde verzen scipbanc :
Doe vOeren si aen een Otani
Daer die Gods wigant
Liet sijn scip staen
Eest als Ic vernOmen Men.
Het wet zeer korte vers : Liet eljn dell) staen, in het Hulthemsche handschrift,
heeft in het Comburgsche vat meer kansen op vier aannemelijke heffingen :
Liet sinen Vil staen.
Nog een reeks van verzen met den rijmvorm I! is vs. 564 en volg (Hs. H.)
Doe clam is hier allene
565 Op desen hoghen stene
Ende claghede mine mesdaet
Den ghenen, die mi ghescepen Met
Hier wachtic sine ghenaden
Van mine grOten mesdaden
57o Ic segt u Over waer 1:
Hier hOric Openbaer
Alle daghelike
Den sanc van hemelrike.
In het Comburgsche Hs. luiden vs. 5 70/1 :
Ic sechdi Ooc vorwäre
Ic hOre hier Openbare
Men zou kunnen opmerken, dat de legende van Sente Brandane uit het
Duitsch is vertaald en dus de versbouw niet zuiver Middelnederlandsch is.
Maar ten eerste is het feit dier vertaling lang niet vast en zeker, en bovendien : geen Nederlandsch dichter zou deze rhythmiek zoo grif overnemen,
wanneer hij die niet als eigen en natuurlijk erkende. Bovendien komen deze
vormen zelfs in het midden van de XIII e eeuw voor bij dichters, die beslist
uit het Fransch vertalen. En tenslotte : ook deze vormen . 1 zijn een
natuurlijk gevolg van de ontwikkeling van het Westgermaansche vers (en
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den Westgermaanschen zinsvorm), waaronder ook het Dietsche begrepen
wordt.
In dit en andere oude gedichten komt bovendien vaak een maximum van
drie heffingen voor in verzen aan het einde van een zinsverband. We
kunnen dan aannemen, dat er desondanks een stelsel van vier is doorgevoerd,
daar immers de pauze aan het zinseinde als heffing kan gelden :
Hier mOghen wi licht te lange sijn
Sprac Sinte Brandaen doe
Sinen gesellen toe 1.
In het Comburgsche handschrift is een vierde heffing toegevoegd :
Tote sinen gesellen toe.
Zoo ook in het Hulthemsche wederom :
Sente Brandaen hadde tOren
Dat hi so scandelic hadde verlOren
Sinen mOnc gOet
Dat hi sOndelike verlOren
Sinen mOonc Aldus heft.
Dit alles neemt niet weg, dat in ieder oud dichtwerk verzen overblijven,
waar met geen mogelijkheid vier heffingen worden gehaald. Men bedenke,
dat heffing van twee of drie eenlettergrepige woorden, die onmiddellijk op
elkander volgen, een sterke spanning in den zinsinhoud doen onderstellen.
Waar die spanning ontbreekt, passen zooveel heffingen niet, zooals bijv.
in deze regels uit den Ferguut :
Wi hebben hier twee jaer
Gheweest Al Over waer.
of deze :
Die porte was van yvOre.
„Glaeweest al over waer" staat aan het einde van een zinsverband en zou
dus met drie heffingen kunnen volstaan, maar voor de andere twee regels
geldt dit niet. Er is dan ook aanleiding te vragen, of in de oudere Mnl.
poezie niet veeleer een rhythmisch schema van twee heffingen moet worden
aangenomen. Het is namelijk niet mogelijk, dat in een rhythmisch geheel
8

verzen van 3 en 4 heffingen met elkander afwisselen ; dit zou strijdig zijn
met het grondbeginsel van den rhythmischen vorm der gewone rijmverzen :
een zin van een bepaalden tijdsduur (bijv. een „ademtocht") is geleed in een
regelmatigen klankstroom, regelmatig door het isochronisme (de gelijkdurigheid) en de isometric (een gelijk petal klankmaten). Geen onderscheid
van belang maakt het voor de rhythmiek van een vers echter, of er twee dan
wel vier „klankmaten" of „rhythmische eenheden" in het vers worden
geteld. Het is zelfs de vraag, of ook in het Oudgermaansche vers, vooral
in den lateren tijd dan dien van den Beowulf, niet naast de twee sterke
heffingen zwakke heffingen werden gesproken in plaats van volslagen
dalingen zonder eenig accent.
Het is niet voldoende, alleen op de rhythmische heffingen van het Mnl.
vers te letten. Het aantal lettergrepen van het vers was niet geheel en al
„vrij" of „willekeurig". Gelijk we reeds opmerkten, werd een alterneerende
metriek (een jambisch of trochaeisch metrum) in de lyriek in de hand
gewerkt door het voorbeeld der Latijnsche kerkpoezie. En ook het Fransche
epische vers werd naar lettergrepen geteld : acht lettergrepen zijn ingedeeld
in vier heffingen en vier dalingen van een lettergreep. Maar ook zonder
deze voorbeelden is het heel natuurlijk, dat de Mnl. dichters reeds tot een
zekere regelmaat, tot zekere normen en grenzen kwamen. Van der Elst (8)
heat buiten kijf bewezen, dat er een vrij sterke neiging tot het alterneerende
vers reeds in de XIII e eeuw valt op te merken. Anderzijds is ons gebleken,
dat het aantal verzen met een of meer dalingen van twee lettergrepen ook
groot is. En wanneer wij nagaan, wanneer de dichters klankverschijnselen
als bijv. de syncope van voile grammaticale vormen al dan niet toepassen,
kunnen wij besluiten, dat het Mnl. metrische stelsel streeft naar minstens
een dalingslettergreep, en vier heffingen, en het maximum van twee dalingslettergrepen zelden overschrijdt. Hoe de regelmaat van het vers de wisselende woordvormen reguleert, hoe de grammaticale vormen ons een aanwijzing geven van de metrische eigenschappen van het vers, en omgekeerd
de versvorm den grammaticalen vorm der taal beheerscht, blijkt bij een
stilistische schifting van de flexievormen van den verleden tijd van het
zwakke werkwoord in een aantal XIII e-eeuwsche dichtwerken. Men
weet, dat het zwakke praeteritum eindigde op -de of -te al naar gelang de
scam stemhebbend of stemloos uitklonk. Buitendien komt nog de voile
vorm -ede voor, de regelrechte weerspiegeling van den eigenlijken uitgang
in het Oud-Nederlandsch -da en den middenklinker '6 of e. In de onderzochte berijmde teksten blijkt de voile vorm zeldzaam te zijn, in hoofdzaak
beperkt tot stammen op -g en -v als vragede, lovede. Wat nu den regelenden
invloed van het metrum betreft (vier heffingen, minstens een, en hoogstens
twee dalingslettergrepen) noemen wij uit den Ferguut : 218 Hi riep ende
nOepede dOrs met spOren. — 2343. Mat spOren nhepte hi sinen wreen. — 4108.
5221. Elide nOepte Pennevâren. De vorEle nOepte met spOren sijn paert.

men van 218, 2343 en 4108 komen overeen in den regel, dat er niet meer
dan twee dalingslettergrepen zijn; de syncope in 5221 leidt tot een volslagen alterneerend vers (9).
Heffingen zonder daling zijn, met andere verschijnselen, die wij hebben
besproken, kenmerken van de oudere poezie ; heffingen met meer dan twee
dalingen zijn als uitzondering kenmerk van de oudere poezie, en worden
tegen het einde der Middeleeuwen hoe langer hoe meer gebruikelijk. In
den Ferguut is een groot aantal dalingslettergrepen met de noodzakelijke
versnelling van het tempo vooral in het begin van het vers nog een reflex
van spanning in den zin :
„Here", sprac die knape, „ic hete Ferguut
Om -tiwen wille quamic Out
Fader ende maeder maectic erre
Dat ic u vOlchde dus verre". —
Hi liep den rise bp met stOuten mOede
Ende elaegben metten swerde in thOvet. —
Er is ook een syntactische kant aan het vers. In de Mnl. rijmwerken is
namelijk een sterke voorkeur voor verzen, die tevens den vorm en den
omvang hebben van een zin, vooral van een hoofdzin. Die zinnen (verzen)
stellen ons juist in staat, de rhythmiek van het Mnl. vers met zekerheid
te bepalen; met grooter zekerheid dan wanneer wij a priori op ons modern
gevoel van bepaalde rhythmische of metrische schemata moesten vertrouwen.
De structuur van den zin, die tevens verseenheid is, verschaft ons betrouwbare aanwijzingen aangaande de natuurlijke accenten. Opvallend groot is
ook het aantal versparen, waarin tevens twee zinnen van een verslengte
zijn vervat, die bovendien nog rijmen. Deze versparen weerspiegelen de
Oudgermaansche syntactische en metrische eenheid van twee allittereerende
„halve verzen". Hetzelfde geldt voor twee verzen, die een omvangrijken
zin bevatten.
Daarnaast onderscheiden wij „gebroken" verzen, en wel van verschillende
soort. Ten eerste kan een vers twee (of zelfs meer) korte zinnen of syntactische eenheden omvatten. Primitieve poezie is dan in het bijzonder gekenmerkt door twee onderling niet verbonden, dus losse zinnetjes, die tezamen
een scherp geteekend dipodisch type vertoonen. We citeeren eenige
gevallen uit den Ferguut :
Sine wOnde blOet ; si diet hem leet // Hijs sere vervaert; wat dOen hine
weet. Die naen sweech; het hadden boy // Elide leet over. Hi was
gram. — Nu mach hi drinken; dOrst hem sere. — Hi staect in therte; het
Scilt omme hals ;
mOste stOrten. — Die dach quam ; die nacht leet.
cOusen gebOnden.
Ontbeet een lettel ; veer te \rade. — Ten tweede kan
een der vershelften syntactisch verbonden zijn met een zin van een volledige
20

vershelft. De tweede vershelft met het volgende vers : Ter erden waerp
hijt ; hine rochte // Nemmer te gane metter plOech.
Een swert gOrdi;
ende een Ors there // BrOchtemen ver den jOngelinc. Of de eerste vershelft is verbonden met het voorgaande vers : Die jOncfrouwen ende die
cnapen beide // Seiden, dat hi stOutlaeit dede. — Si hilden heme over
bedrOgen /7 Alle die gene, die daer waren. — Om enen ridder gewapent te
dragen // Ofte twee, alst was te doene. Deze verbindingsvormen gaan
lijken op wat men in moderne poezie „enjambement" pleegt te noemen;
volledig is dit metrisch-syntactisch verschijnsel, een belangwekkend
kenmiddel van den stijl der poezie, gegeven, wanneer de syntactische band
van de twee vershelften nagenoeg of geheel ontbreekt : Halsberch, cousen,
helm van stale // Dede Ferguut ane; het stont hem wale.
Doe spranc in
een marasch te handen // Die Bert, ende die hont metten tanden // Dwankene.
Daer is lach in mijn pauwelioen /. Bi minen lieve, mijn garsoen //
Stout yore die dOre. Het was nacht /J.
Ic wane sine hadden nemmermere
// Ghevaen. Si hadden verloren.
Ridder, gi hadt wel te doene // Latens.
U blOet is al grOene. Vooral een bijwoordelijke bepaling plaatst men
gaarne zoo : Hi liep doe al te hant 7/ In enen broec; Hem gins daer dOrsten.
-- Of de varieerende bijstelling : Hi hevet den witten p ert verslegen //
Perchevale, alse een coene degen.
Daer soudic varen, wistijs mi danc, /7
Bidden Aerture, den coninc rike // Ende Genoeveren, oetmoedelike /7 Der
coninginnen, datsi bade // Riddere, die ons soccoers dade.
Een gecoordineerde variatie in den hoofschen dialoogstijl : Ende geven u Andre die beter
sijn // Ende ocOenre, ten trOuwen mijn.
Sterk staaltje van versbreking
(enjambement van een parenthesis 1) is : Ferguut seit heme- die niet en
rochte // Te liegene- hoe hi te hove quarn. Zelfs in de overigens met
leesteekens zoo spaarzame handschriften wordt sours het enjambement
door een punt-teeken gekenmerkt : in Ferguut vs. 2 945 en vrij vaak in het
handschrift van den Walewein.
Het is wel duidelijk, dat het voor allerlei cardinale vraagstukken betreffende de Mnl. letterkunde belangrijk is, de techniek der dichters inzake
het hier geschetste syntactisch-metrische verband stelselmatig en vergelijkend te bepalen.
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door C. G. N. DE VOOYS, § 14.
7) Zie G. S. OVERDIEP, Beknopte Nederl. Versleer, Tjeenk Willink, Zwolle
2 e druk 1 933). Theoretisch is een dergelijke parallel getrokken door F. Kossmann,
Nederlandsch Versrhythme (Nijhoff, 1 9 22). Over het rhythmische karakter van het
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DE VOORBEREIDING
OUDGERMAANSCHE LETTEREN
E EERSTE MET NAAM EN WERK BEKENDE DICHter, die tot de Nederlandsche letterkunde mag gerekend worden,
is de Limburger Hendrik van Veldeke, uit de tweede helft der
XII e eeuw. Van dien fijd vangt dan de breede stroom onzer
woordkunst in de overlevering aan. Dit wil niet zeggen, dat er voor die
jaren geen literatuur in de volkstaal te onzent bestond ; maar alleen, dat
er uit vroeger tijden zoo goed als nets is bewaard gebleven. Het is de taak
van den geschiedschrijver onzer letterkunde na te vorschen of, op welke
wijze, in welke vormen de kunst van het woord zich in die door geen
documenten nog vertegenwoordigde eeuwen heeft geopenbaard, en te
onderzoeken of, en in hoever, de ons overgeleverde werken in die oudere
literaire bedrijvigheid wortelen, ten einde op die wijze de wording en
ontwikkeling onzer Middeleeuwsche letterkunde juister te verklaren en
alzijdiger toe te lichten.
Daartoe zal het noodig zijn de voor-literaire tijden van onze woordkunst
te zien in het raam van de Westgermaansche letterkunde, zooals die ook
in onze gewesten tot uiting is kunnen komen, en op te sporen wat daarvan
werkelijk heeft bestaan. Tot dit doel moge een bondig overzicht van de
woordkunst der Westgermanen met betrekking vooral tot onze landen
voorafgaan, samen met wat wij in dit verband te onzent mochten ontdekken.
Wij hadden voor deze vroegste periode de benaming „Oudnederlandsch"
gebruikt. Men heeft er bezwaren tegen ingebracht, als zou Nederlandsch
alleen de taal zijn van het kleine groepje Franken, die zich in Vlaanderen
en Brabant gevestigd hebben, een taal waarin dan later talrijke elementen,
Frankische en niet-Frankische, opgegaan zijn. Maar zou men, met deze
opvatting, dan ook nog wel van Oudhoogduitsch mogen spreken ? Ja, moet
dan ook de benaming Middelnederlandsch niet wegvallen, althans voor die
werken die buiten Vlaanderen en Brabant zijn ontstaan ? Wij hadden
daarom gewaarschuwd, en doen dit nog eens bier, dat wij de benaming
„Oudnederlandsch" niet in hare specifieke beteekenis willen aanwenden

D
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van oudsten vorm van het Nederlandsch, maar als omvattende de verschillende dialecten en volkspraken van de lage landen bij de zee, voor wie het
Nederlandsch de literaire taal is geworden. En is ook Nederlandsch niet
veeleer een geographische benaming ?
Maar om het even. Wie bezwaar heeft tegen Oudnederlandsch, beschouwe
dan deze oudste periode als de periode van voorbereiding, en het onderzoek
dat we hier instellen als een verkenning van den bodem, waaruit de Middelnederlandsche en de Nederlandsche letterkunde is opgebloeid.
Dat ooze voorouders, de Germanen, van oudsher de poezie hebben beoefend,
mag reeds blijken uit het feit, dat zij, van hun vroegste optreden in de
geschiedenis af, in het bezit zijn geweest van ten minste een verevorm. Dit
vers bestond uit twee lange maten, vier op vier, met twee sterk beklemtoonde lettergrepen ; ieder maat kon, althans in sommige gedichten die
nog tot ons gekomen zijn, van een tot zelfs zes lettergrepen tellen, en de
eerste dan nog door vier of meer lettergrepen worden voorafgegaan (veerslag, Auftakt), wat groote rhythmische verscheidenheid mogelijk maakte.
De sterk beklemtoonde lettergrepen begonnen met denzelfden medeklinker
of bepaalde groepen van medeklinkers, of met klinkers ; dat heet „stafrijm",
alliteratie, letterrijm ; welk het kenmerk is van de Germaansche dichtkunst.
Twee zulke verzen met elkander verbonden maakten het epische, lange vers,
uit. De namen der drie, cultureel en godsdienstig, verscheiden volksstammen
door Tacitus vermeld als gesproten uit de drie zonen van Mannus, zoon
van Tuisco, die zelf uit de Godin Aarde geboren was, zouden een met
klinkers stafrijmend vers uitmaken : Ingwaeones (Ingwaeonen = Noordzeeduitschers), Erminones (Opperduitschers), Istvaeones (Franken). In
het tweede halfvers moest de eerste heffing ook het stafrijm dragen, het
tweede gewoonlijk niet, als in dit vers van het Hildebrandslied : „Hildibrant enti Hadubrant untar herium tuem", Hildebrand en Hadubrand
tusschen de heiren. Doch ook in het lange vers heeft het eerste deel niet
immer twee stafrijmen. Moet het gewone drietal strafrijmen in het lange
vers uit den godsdienst verklaard worden, waar drie een heilig getal was ?
-Want poezie zelf was jets heiligs, iets geheimzinnigs en godsdienstigs .Doch
over natuur en wezen van het Germaansche vers is men het nog lang niet
eens.
Het gebruik van het stafrijm als kunstsieraad is het gevolg van de sterkere
betoning der stamsilbe in de Germaansche talen, waardoor die silbe, en
vooral de beginnende letter, sterk uitkwam. De nog zoo talrijke stafrijmende
uitdrukkingen „lief en leed", „weduwen en weezen", zijn uit die eigenaardigheid van de Germaansche woordkunst to verklaren. Aanvankelijk,
vooral in de gezongen poezie, werd het rhythme streng doorgevoerd, met
regelmatige dalingen, en met besluiting van den zin aan het einde van het
vers ; het vrijere rhythme, de zoogenaamde „hakenstij1", waarin de zin over
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het vers kon doorloopen, behoort tot de gesproken, voorgedragen, kunst.
Wat voor dichtsoorten nu hebben onze vaderen nit hunne afstamming van
de Germanen kunnen meebrengen ? De dichterlijke aanleg der Germanen
is in den romantischen tijd sterk overdreven geworden. Uit berichten van
oudere schrijvers, van Caesar, vooral van Tacitus, werd zelfs het bestaan
van een uitgebreide Germaansche literatuur afgeleid. Zoo zouden de
Germanen van oudsher hebben bezeten :
„Theogonische" liederen : de Aarde is de stammoeder van alle goden en
menschen; uit Naar stamt de God Tuisco, wiens zoon Mannus de vader
der menschen wordt (Tac. Germ. c. 2).
„Slagliederen" : liederen bij den opmarsch, als een hymne op den god van
den volksstam; liederen voor den strijd : de zoogenaamde „barditus",
hetzij van „bardhi" = schild, dus schildzang ; hetzij van „barji" = schreeuwen ; want voor „barditus" heet het soms „barritus" = geschreeuw als
van een olifant. Waarschijnlijk was dit Loch meer dan luid geschreeuw
enkele opwekkende woorden, met herhalingen en aanroepingen als „Tor
helpel" Misschien zong iemand, de heirman ? voor, en viel het gevolg dan
chorisch in, als nog in het Ludwigslied de koning voorzingt en het yolk,
in plaats van „Tor helpe 1" nu het „Kyrie eleison" aanheft. Latere getuigenissen spreken van „barditus" als schildlied.
Nog worden „zegeliederen" en liederen bij feestmalen ter eere van de
goden vermeld geen louter geschreeuw, als blijkt uit de bepaalde tegenstellingen : virorum cantu et feminarum ululatu (Tac. Hist. 4, i8), cum
carminibus et trepudiis (Ann. 4, 47) ; laeto cantu ant truci sonore (Ann.
1, 65); cantu et clamore (Hist. 5, 15) waarin telkens zang tegenover
ongeordend geschreeuw wordt geplaatst.
Eindelijk „heldenliederen" : zoo werd nog Arminius bezongen in den tijd
van Tacitus (Tac. Ann. 2, 88).
Dus vooral gewijde poezie ; want ook de strijd gold als een heilige handeling. Van heel die poezie is echter niets overgebleven. En met reden mag
de vraag gesteld worden, of het veel meer is geweest dan enkele woorden,
enkele verzen met stafrijm, een aanroeping, een korte vermelding; ook werd
de plaats over Arminius verwerkt naar Xenophon. Uit veel latere getuigenissen en dichterlijke voortbrengselen is het zeer gevaarlijk iets voor deze
vroegste tijden of to leiden. Al vroeg kwamen de Germanen in aanraking
met de Romeinen, met het Oosten, met de Kelten en Ieren, weldra met de
Kerk. Wat is in de onder al die mogelijke invloeden ontwikkelde kunst
oorspronkelijk Germaansch ? Wat is zelfs in de mythologie, als in 't bijzonder in de mythologische poezie der Noordgermanen, eigenlijk autochtoon,
wat Oostersch, wat Keltisch, wat onder kerkelijke opvatting omgewerkt ?
Met dien verstande mag, nit latere berichten van kronieken, als nit de
soms overvloedige literatuur der Noordgermanen, der Angelsaksen en der
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Duitschers, het bestaan, ook voor deze oudere periode, van, naast de reeds
vermelde, nog andere dichtsoorten aangenomen worden ; die we reeds
bier, om het overzicht niet te onderbreken, samenhangend behandelen.
Tot de godsdienstige poezie behoorde nog de „ritueele" : rhythmisch verheven taal of zang bij het offer, al is er weinig of nets van overgebleven :
zulke gezangen zijn met het christendom, dat deze „carmina" als „nefanda"
beschouwde, ook verdwenen. Gebeden om hulp, om zegen voor de aarde,
konden als hymnen opstijgen, zooals uit een mooie, Loch reeds christelijk
beinvloede akkerzegen in het Angelsaksisch blijkt. Daarbij komen korte
„wijdingsopschriften" op allerlei voorwerpen. Reeds Tacitus (Germ. to)
vermeldde „orakelverzen", al valt het moeilijk nit zijn voorstelling op te
maken, hoe hierbij het ritueel was : een tak van een vruchtboom (als b.v.
een beukeboom) werd in stafjes gesneden (buchstabe, beukestafjes),
waarop verschillende teekenen werden gekrast, gereten (Engelsch : to write) ;
dan werden die stafjes op een wit doek gespreid, waar de priester of de
huisvader, onder gebed en met de oogen ten hemel, er drie uit opnam, las,
en die volgens de beteekenis der ingekraste teekenen, in geimproviseerde
stafrijmende verzen waarschijnlijk, verklaarde. De ingekraste letters waren
runen, de letters van het Oudgermaansch alphabet, die vooral, tot nog in
de Xe eeuw, voor magische doeleinden werden gebruikt.
De groote gebeurtenissen in het leven der Germanen werden door den
godsdienst als geheiligd. Zoo was, wij zagen het reeds, de strijd een heilige
daad. Ook het hu-welijk, dat geen echtbreuk, geen beperking van vruchtbaarheid, schenden mocht. Ritueele bruiloftsliederen, waarschijnlijk in
choor gezongen („leich" : vandaar nog huwelijk) begroetten de jong gehuwden.Bij den dood en bij de lijkwake weerklonken de rhythmische klaagliederen,
waaronder ook tooverzangen ter bezwering van de ziel (sisesang, of de
dadsisas bij de Saksen). Daarnaast,vooral bij grooten, chorische lofliederen
ter eere van den afgestorvene ; of liederen die hem naar zijn laatste
rustplaats begeleidden, terwijl dan eenige krijgers te paard, onder chorisch
gezang, om het lijk of om het graf heen reden.
Als „bijgeloovige poezie" gelden vooral de „tooverspreuken", als hulpof heil- of bevrijdingsmiddel. Vele der bewaarde Hoogduitsche of Angelsaksische vertoonen reeds den invloed van het christendom. Ze konden
enkel- of meerledig zijn : waarbij dan het eerste lid verhalend, het tweede
gebiedend was. Naast de tooverliederen bij de lijkwake, misschien in choor
en met dans, komen dan de „bezweringen", de verwenschingen en vervloekingen, de magische runenopschriften.
„Didactische poezie " waren : spreukmatige begripsformulen met stafrijm;
spreekwoorden ; anecdotenspreuken, van den aard van het nog bekende : werken is zalig, -zei de begijn, en ze droegen met drieen een boonstaak ; „spreukstrophen", ook met een verhaaltje, een parabel, als toelichting. Enkele grootere „spreukgedichten" (als Havaithl I van de Edda) met misschien kloeke
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en gezonde, maar op de ik-bevestiging toegespitste, aardsche wereldwijsheid,
zooals het Noorden ze heeft bewaard, zouden nog vegirchristelijk kunnen
zijn. Het Noorden heeft ook een overvloed van „raadsels", die in het
Angelsaksisch zeer gekunsteld zijn : waren ze algemeen Germaansch ?
„Opschriften" op graven, op voorwerpen om den bezitter of maker aan te
duiden, kunnen rhythmisch in eenigszins verheven taal gesteld zijn, als dat
op een gouden hoorn uit de l ye of ye eeuw, waarin het oudste Germaansche vers is bewaard : „Ek Hlewagastiz Holtingaz horna tawido". Ik
Hlewagastir de Holtinger den hoorn maakte : vast, zelfbewust stapt het
voort, van stafrijm tot stafrijm, in rustige kracht.
Van meer belang is de meestal vrij nuchtere, soms eenigszins verheven,
korter of uitvoeriger „katalogiseerende" poezie : om namen en wetenswaardigheden te ordenen. Op dergelijke kunst zal Tacitus gezinspeeld hebben,
toen hij verklaarde dat dit de eenige vorm van overlevering bij de Germanen
was, en als voorbeeld de wording van het menschengeslacht uit Aarde en
Tuisco aangaf ; mythische dus, of geschiedkundige : opsommingen, lijsten,
van koningen b.v., allitereerend, al of niet in zinnen. Het Angelsaksische
„Widsith", de ver-bereisde, verbeeldingswerk, misschien zelfs van een
geestelijke, eerder cosmopolitisch dan Germaansch, heeft zoo drie oudere
katalogen, van koningen, van helden, van volkeren, ingelascht. Het Noorden
bezit enkele kunstvolle, hoogst merkwaardige gedichten van dien aard,
met mythisch-epische inkleeding, die in hun jongeren vorm op oudere, eenvoudiger gedichten kunnen teruggaan.
„Kleinere lyriek" uit het gewone leven geboren, met meestal epischen
inslag, is bijzonder rijk in het Noorden vertegenwoordigd : „arbeidsliederen",
waarvan het sterk gescandeerde rhythme de beweging bij het werk, roeien,
draaien, gaan, moest steunen ; „liefdestrophen", als in de zoogenaamde
maagdenliederen; „spot- en scheldstrophen", waarbij de groote spot- en
scheldgedichten der Edda aansluiten ; evenals de „poch- en snoefstrophen".
In het Zuiden is niets bewaard. Toch wordt herhaaldelijk genoeg vermelding gedaan van koor- en danslyriek, echter eerst sedert de volksverhuizing,
onder invloed waarschijnlijk van de Gallo-romeinen. Immer sedert de VIe
eeuw, van Childebert I (511-558) af, moet streng opgetreden worden
tegen „cantica turpia et luxuriosa cum choris femineis" ; zelfs bij kerkelijke
plechtigheden. De verwisseling der jaargetijden gaf aanleiding tot ommegangen ; tot dans en zang : de koorleider zong voor, in een paar lange
verzen op aanwezigen, door een kort vers, refrein, afgesloten, dat door het
koor, ook wel samen met de lange verzen, herhaald werd. Bekend is de
episode van de roeping van den Angelsaksischen dichter Caedmon tot
christelijken zanger. Het was de gewoonte in het klooster, dat in gezelschap
de eene na den anderen een lied zong ; als Caedmon nu de harp zag naderen,
stond hij op en ging heen, omdat hij niet zingen kon. „Gezelschapsliederen'
heeten zulke zangen, die verscheiden inhoud konden hebben, en wel niet
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geimproviseerd, doch, door anderen waarschijnlijk gemaakt, van buiten
geleerd werden. Klaagliederen op de afgestorvenen, spot- en scheldliederen
kunnen ook hiertoe gerekend worden. Of echter liederen van echtelijke
liefde, van kinderliefde, kinderliederen, bestaan hebben, willen wij betwijfelen. Reeds Venantius Fortunatus (VI e eeuw) getuigt voor Germaansche,
Frankische, „leudos" in verband met drink- en lofliederen : „de Romein
met de Tier, de barbaar met de harp, moge uw lof verkondigen", zegt hij
tot hertog Lupus van Champagne ; en hij vermeldt wat elk in hem prijzen
zal en besluit : „nos tibi versiculos, dent barbara carmina leudos", waaruit
blijkt, dat leudos niet alleen beteekent de zangwijze met harpbegeleiding,
later de strophe, maar ook een inhoud, den lof van Lupus, veronderstelt.
En de scop treedt bier op in wedijver met den Latijnschen hofdichter 1
Nog een prachtig getuigenis van vroege liefdelyriek zouden wij hebben in
een bekend capitulaar van Karel den Groote uit het jaar 789, waarin aan
nonnen verboden wordt „winileodos" te schrijven of op te zenden, indien
de beteekenis van het woord vaststond. Het edictum gaat uit van het paleis
te Men ; n. 1 9 heeft betrekking op de hervorming van sommige nonnenkloosters ; de clausuur moet streng onderhouden worden ; en de nonnen
„nullatenus ibi winileodos scribere vel mittere praesumant". „Wini" is
wel vriend, geliefde ; dus liefdelied. Maar het woord wordt in latere
glossen in veel ruimer beteekenis aangewend voor „psalmi plebeii, cantilenae
vulgares", enz., zoodat de vraag mag gesteld worden of den nonnen niet
wat anders, b.v. eenvoudige gezelschapsliederen, niet-goedgekeurde kerkliederen, onkerkelijke muziek, verboden werd.
In het capitulaar echter heeft het woord ongetwijfeld een gansch bepaalde
beteekenis voor een vaste, eigenaardige soort van liederen ; anders ware
het specifiek Frankische woord door een algemeen Latijnsch woord, als
„cantilenae" b.v., vervangen geworden. Ook laat de ernst waarin het
verbod gekleed wordt geen andere veronderstelling toe, dan dat we te
doen hebben met liefdeliederen : liefdegroeten, bier nog wel van de vrouw
aan den man.
In verband hiermee, althans als getuigenis voor liederen door vrouwen,
herinneren wij aan een episode uit het leven van de H. Radegundis (5i8587) sedert 54o vrouw van Hlothar I, sedert 55 7 in een klooster te Poitiers :
eens bij avondschemering wordt om het klooster „inter choraulas" (fluitspel) en „citharas" luid gezongen ; de heilige was met twee gezellinnen
lang in gebed verzonken gebleven. Plots riep een der twee „sermon
joculari" uit : „Domina, recognovi unam de meis canticis a saltantibus
prxdicari". Vrouwe, ik heb daar een van mijn liederen herkend, dat door die
dansers voorgedragen wordt. Het waren dus mimi, die al dansend door
anderen gemaakte liederen zongen. Dat het wereldsche liederen waren
blijkt uit het antwoord der heilige : „Grande est, si te delectat coniunctum
religioni audire odorem sxculi". 't Is ongehoord, dat het u behaagt den
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geur der wereld vermengd met den godsdienst te vernemen. Doch de non,
in de vreugde hare eigen liederen te hooren, stoort er zich niet aan en gaat
voort : „Vere, Domina, duas vel tres Mc modo meas canticas audivi quas
tenui". Waarlijk vrouwe, ik heb daar twee of drie van mijn liederen gehoord, die ik nog ken. Dit waren Frankische liederen : winileodos ?
Is het te gewaagd, uit deze schaarsche maar gansch toevallige en zoo
welsprekende getuigenissen, die alleen op nonnen betrekking hebben, voor
deze vroege tijden het bestaan of te leiden van een uitgebreide, kunstvolle,
Frankische lyriek, liefdelyriek ? Daarom nog geen lange gedichten ; ook
niet zuiver lyrisch ; misschien niet meer dan een klein gevalletje, episch,
met persoonlijken inslag.
Hoe werd deze poezie voorgedragen ? Harpbegeleiding wordt meermaals vermeld, ook voor Franken en Friezen ; dit veronderstelt dan gezongen verzen, niet gesproken : melodramatische voordracht is weinig waarschijnlijk. „Singers" en „aeggen" veronderstellen ook geen twee verschillende
voordrachtswijzen, maar alleen luid, klankvol lezen. De meeste der uitvoerige Westgermaansche poezie die nog bewaard is, en die we nog verder
zullen behandelen, is echter niet zingbaar : harpbegeleiding en zang veronderstellen een vaster, strenger rhythme. Dit wil daarom niet zeggen,dat die bij de
harp gezongen, oudere, poezie andere, ons onbekende, kunstvormen zou hebben gedragen : het vers was er alleen vaster gebouwd dan later en had geen
oversprongen. Chorische poezie is slechts in enkele gevallen zeker ; in de
meeste moet wel voordracht door den enkeling aangenomen worden.
Uit het ontbreken van alien dans bij de voordracht in het Noorden werd,
naar het schijnt te recht, besloten, dat de Westgermanen, als reeds de
Goten, dien van de Gallo-Romeinen hebben afgezien. „Leich" toch beteekent oorspronkelijk hevig lichaamsspel of beweging, als bij marsch, omtocht,
rit, arbeid. Later werd het Westgermaansch dans met zang (huwelijk);
vandaar nog later melodie voor de kerkelijke sequenzen en in de Middeleeuwen een bijzondere soort van losse lyriek tegenover het streng strophisch
gebouwde lied.
Dramatische, mimische voorstellingen bij ritueele plechtigheden, als bij
ommegangen met den mythus van den God, heeft men ook wel meer verondersteld, doch zonder bewijs.
Een bijzonderen dichtersstand kenden de Germanen evenmin als een
priestersstand. Dichter kon feitelijk eenieder zijn, zelfs de vrouw ; en wie
weet of niet heel wat van vrouwen stamt. Zelfs een gemeen-Germaansch
woord voor dichter ontbreekt. „Scop" in het Westen, „Skald" in het
Noorden, zijn van lateren, onzekeren, oorsprong ; „Thul" was eigenlijk
de raadgever der vorsten.
Al deze soorten van poezie, die we hier in vluchtigen oogenschouw hebben
genomen, zullen eerst later krachtig opbloeien, en in de meest kunstvolle
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vormen, voornamelijk bij de Noordgermanen door de skalden, ook bij de
Angelsaksen, ontwikkeld en beoefend worden. Maar nog eens, wat was
hier zelfstandige ontwikkeling, wat invloed van den vreemde ? De wortelen
mogen al in zuiver-Germaanschen bodem liggen ; op den stain werd veelvoudig geent.
Ook in het proza werd naar kunstschoonheid gestreefd. Reeds J. Grimm
heeft die poezie in het Germaansche recht aangetoond. De uitdrukking
was berekend op aanschouwelijkheid, op concrete, de zinnen behagende,
gevoelde voorstelling ; waaraan nog gebruikelijke uitdrukkingen herinneren :
zwaardmaagschap, konkeladel, Comber en quenouille ; op beeldspraak,
synonymie, begripsuitbreiding : door opsomming van deelen, van handelingen, van natuurverschijnselen ; op rhythme door parallelisme ; op versrythme
met stafrijmen in spreukachtige plaatsen, in plechtige formules van den
eed, van de verbanning, enz.
Een uitvoerig episch kunstproza echter is een al to stoute veronderstelling,
die niet bewezen wordt. Waarschijnlijk toch gingen wel „sprookjes",
vertelsels, „dierenverhalen", om ; of die reeds eenigen letterkundigen
kunstvorm hadden, kan niet uitgemaakt worden.
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MEROWINGISCH TIJDVAK
E VOLKSVERHUIZINGEN VAN DE III e TOT DE Ve
eeuw veranderen het uitzicht van onze landen. Van de Ill e eeuw
of kwamen Germaansche volksstammen, waarvoor de verzamelnaam Franken plots in de geschiedenis opduikt, Zuid-Nederland
en Noord-Gallie binnen. Nadat de heerschappij der Romeinen hier ten val
neigde, vestigden deze Franken zich in onze gewesten, waar ze de schaarsche, Keltische ( ?) bevolking verdrongen en zich in twee groote groepen
splitsten : de Salische Franken, aldus genoemd, om hun bepaalde maatschappelijke structuur, waarin de geslachten nauw met hun erfhoeve, salverbonden waren, in het westen; de ripuarische Franken, aan den Rijn om
Keulen. Tot de koning der Salische Franken, Chlogio (Clodion, 431,
451) zijn rijk uitbreidde ; Merowich, Meroveus, aan de zijde van den Romein Aetius de Hunnen in Champagne versloeg (451) en Doornik vex.°verde ; Childerich, zijn zoon, Doornik tot zijn verblijfplaats maakte,
en eindelijk Chlodowich, Clovis, zoon van Childerich (481-511) Frankenrijk stichtte door onderwerping van zoo goed als geheel Gallie en
een deel van Duitschland.
Frankische strijders volgden hun koningen naar het Zuiden, waar ze, na Loch
eerst sterk hun stempel op de algemeene cultuur te hebben gedrukt, stilaan de
hooger staande Gallisch-Romeinsche beschaving en taal zouden aanvaarden.
De meer naar het Noorden gevestigde, in onze gewesten achtergelaten
Franken bleven van den invloed der centrale besturen verstoken en, naarmate ze meer naar het Noorden woonden, hun eigen taal en cultuur trouw.
De tegenwoordige taalgrens schijnt wel ontstaan te zijn door een langzame
herovering van het Romaansch op het Frankisch.
De bekeering van Chlodowich tot het katholieke christendom gaf aan de
geschiedenis van Frankenrijk en van onze landen een gansch nieuwe
wending. Heel langzaam drong nu ook het christendom in onze gewesten
door; enkele, nog zeldzame, abdijen, doch ook kanunnikenstiften, rezen
er op ; nieuwe geloofsboden verkondigden er het Evangelie met wisselenden
bijval, tot ook hier de Nederfranken voor het geloof gewonnen waren.
Doch bloedige familietwisten ontredderden spoedig het rijk; onbeschrijfe-
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lijke misdaden in het koninklijke huis onder Chlodowich's afstammelingen,
moorddadige strijd tusschen koningen en edelen, verdeelden en verzwakten
het centrale gezag. Twee vrouwen, Brunehildis en Fredegundis, speelden
daarbij een rol van wrok en wraak. Chlotachar II, in 613, vereenigde nog
eens het gansche rijk onder zijn scepter. Na hem echter deden de hofmeiers,
in 't bijzonder de Pippijnen, hun invloed gelden ; tot Karel Martel's noon,
Pippijn de Korte, in 7 51, als koning der Franken werd uitgeroepen en
gezalfd, en Karel de Groote, in 768, zijn vader opvolgde.
LOFLIED HELDENLIED
Sedert den tijd der volksverhuizingen treedt de Germaansche poezie
immer duidelijker uit de nevelen in klaarder daglicht. Nu vooral leeren wij
de reeds vermelde dichtsoorten, soms uit een of meer bewaarde voorbeelden
zelfs, kennen. Ook het gewoel van den strijd en de roem van helfhaftige
daden lokten tot zingen uit. Twee nieuwe, hoogere, dichtsoorten, die
beslissend niet alleen op de Germaansche, maar op gansch de Westeuropeesche letterkunde hebben ingewerkt, treffen wij nu van 't begin
of aan.
Daar is vooreerst het loflied : uit tijdsomstandigheden geboren, wat het
tot een gelegenheidslied maakt ; op een vorst, een groote, een beschermheer,
over zijn roemrijke daden, zijn deugden, zijn mildheid ; beurtelings verhalend,
schilderend, lovend ; meer lyrisch gestemd, verwijlend bij de beschrijving
van gevechten en zeeslagen, vooral in het Noorden, bij pracht en feestelijkheden en geschenken,. Zij zijn minder tot een samenhangend, zich ontwikkelend verhaal opgebouwd en weinig dramatisch.
Bij rampzaligen afloop of droevige lotsverwisseling verstomt de jubel en
klinkt de klacht op in een treur- of „klaaglied", de elegie : waarop dikwijls
genoeg gezinspeeld wordt en waarvan nog enkele treffende voorbeelden,
ook in het Westgermaansch, in het Angelsaksisch, zijn bewaard.
Een elegie was het lied van den koning der Wandalen, Genimer (532), die,
door de Romeinen omsingeld, om een brood bad, een spons en een harp,
om zijn rampspoedig lot to bezingen.
De met het loflied verwante „erfliederen", gedichten ter eere van afgestorvenen, bereiken wel eens de hoogste lyriek.
Doch het wonder van de Germaansche poezie is het heldenlied : „lied",
omdat het, aanvankelijk althans, gezongen werd met harpbegeleiding ;
heldenlied, omdat het verhaalt van helden van eigen of vreemden scam.
Gem historisch lied, dat een geschiedkundige gebeurtenis, zij het ook op
een hooger, dichterlijk plan, bezingt. Geen ontwikkeling of' omvorming
evenmin van het loflied, zooals soms geleerd wordt : het loflied is geschiedkundig lied, is gelegenheidslied. Toch verwant met loflied en geschiedenis :
in dien zin, dat het bij de geschiedenis aansluit, bij het pas gebeurde, zoowel
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als bij de door de overlevering reeds min of meer vervormde geschiedenis.
Maar het heldenlied ontdoet het geschiedkundig gebeuren van alle beperkingen in tijd en ruimte, plaatst het buiten alle politieke of andere bemoeiingen, om het te beschouwen in het raam van het zuiver menschelijke. „Heldensage", zooals het heet, is geen volksoverlevering over een of anderen held,
die de dichter slechts in verzen zou hebben gebracht ; het is de inhoud der
heldenliederen zelf ; dichters, niet het yolk, hebben de heldensage geschapen.
Dichters hebben het historisch gebeuren als machtige botsingen onder
menschen gezien. Uit wat de geschiedenis of de volksoverlevering hun
bood, hebben zij gehaald, wat zij behoefden voor den opbouw van een groot
menschelijk zielsconflict. De uitmoording van een volksstam wordt een
zielstrijd van wraak om de vermoorde broeders of om den verraderlijk
gevelden echtgenoot ; een volkerenmoord wordt een geweldige broedersstrijd.
Zoo is de held steeds een groote, die echter niet als zoodanig, niet als vorst
of leider, maar als mensch optreedt, in des te tragischer strijd als hij
grooter was.
Een gewoon thema is wraak : over eigen geschonden eer, over onrecht
aan bloedverwanten, vorst, heirman of gezellen ; vaderwraak ; broederwraak ; wraak van de vrouw op eigen echtgenoot, die haar broeders
verraderlijk heeft omgebracht ; schaking uit wraak; strijd om het erfrijk
tusschen den wettigen zoon en den bastaardbroeder ; enz... De hoogste
deugden die den man aandrijven zijn dapperheid, eerzucht, mildheid bij
den vorst, onwankelbare trouw bij den gevolgsman. Op de trouw is het
maatschappelijk leven gebouwd : bloedtrouw, huwelijkstrouw, gevolgschapstrouw : de heirman is de onbetwiste leider, aan het hof, in den strijd; waar
hij hen heenvoert, daar zijn zijn mannen met hem. Een fel gezelschaps-ethos
ontwikkelt zich daaruit, dat tot scherpe zielsconflicten leiden kan. Het
gebied is het heldhaftige, minder het krijgshaftige of het bont-avontuurlijke,
tenzij in latere liederen ; nog minder het sentimenteele of het grappige. De
vrouw, nog onaangeroerd door het christendom, verschijnt als het evenbeeld
van den man ; wat haar, wanneer ze door wraakzucht wordt aangedreven,
iets demonisch geeft, als Brunhild en Chriemhild in de Nibelungen.
De voorstelling is episch-dramatisch : het verhaal wisselt of met rede en
tegenrede of alleenspraak, waarin het conflict zich toespitst. Meestal is
het slot tragisch : de held zegeviert, doch met eigen ondergang. De stijl
is bondig ; krachtig gedragen door het stafrijm, springend van het eerie
aanschouwelijke tafereel naar het andere ; met gewoonlijk rustpunt na een
of twee lange verzen, wat althans in het Westgermaansch stychischen
bouw heeft bevorderd. Mettertijd echter, toen het lied niet meer gezongen
werd, kwamen oversprongen op, die den stijl losser, onvaster maakten :
hakenstijl. De taal is klaar, doch verheven, met versierende bijstellingen, met herhalingen van het reeds gezegde in andere vormen, wat
variatie heet ; met parallelisme ; met in het Westgermaansch spaarzaam
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gebruik van stoute samenstellingen of van „kenningen" : stoute beeldende
omschrijvingen, als „teugelrukker" voor het paard, „speerverwoester"
voor het zwaard ; of men zou alle beeldspraak kenning moeten noemen.
Uit het heldenlied rijst dan ook voor ons het beeld van den Germaan en
van zijn kunst op hun best. De Germaan, als nog een groot natuurkind,
met de onbedwongen, sterke driften, die zijn levenslot bepalen ; stug,
norsch, onverzettelijk, vol leven- en doodverachting in de uitwerking van
zijn bestemming, wat de goden ook voor hem of voor anderen mogen hebben
weggelegd ; gesteld op zijn eer als man, als bloedverwant, als krijger ; zoo
al niet en nog meer op de eigen Ik-beaming, naar een ideaal van eer en
trouw, maar ook van fierheid en trots. De zachtere ziels- en gemoedsbewegingen zijn hem vreernd ; hij kent weinig teederheid, weinig medelijden,
weinig liefde, weinig rechtvaardigheid zelfs, behalve die hij met zijn
sterke vuist, naar zijn begrippen van eer en trouw, oplegt ; zijn hoogste
vreugde is de strijd, die het Ik tegenover het Ik zet, en het feestgelag in
de halle bij gunstig beeindigden kamp. Zoo is alles bij hem nog oerkrachtig,
fel, in de tragische levensbeschouwing die ook de zijne is. Daarom zal dan
ook de beschaving waarin hij stond, moeten wijken, zoodra zij in aanraking
komt met een hoogere, met de christelijke, cultuur.
Ook de kunst is bij al hare felheid nog weinig ontwikkeld. Zij werkt door
de machtige suggestie op gemoed en verbeelding, zoowel als door hare
geweldige tragiek. Karig met woorden, ligt hare kracht misschien meer in
wat zij verzwijgt dan in wat zij zegt. Zij blijft bij enkele grootsche hartstochten, doch mist het vermogen van diepere en fijnere uitbeelding. Hare
zielsconflicten zijn eenvoudig, niet ingewikkeld, niet veelzijdig; epos en
treurspel liggen nog ver af.
Mythische liederen, waarin de held een God of een halfgod is, kent vooral
het Noorden. Doch over de verschillende soorten en vertakkingen van het
heldenlied, zooals die daar zijn vertegenwoordigd, moeten wij bier niet
uitweiden.
Hoe oud is deze kunst ? Is zij een schepping der Germanen, in 't bijzonder
der Goten; en komt zij eerst op met de volksverhuizingen ? Aldus voornamelijk Heusler. Zoo vallen de getuigenissen van Tacitus voor heldenliederen
en theogonische, mythologische, liederen hierbuiten. Maar de oude theorie
van Grimm, waardoor Indo-Germaansche oorsprong voor vele poezie
der Germanen aangenomen werd, begint weer veld to winnen. Koen wordt
opnieuw voor „oergermaanschen" oorsprong van zoo wat alle dichtsoorten,
ook van de lof- en heldenliederen, opgetreden. En het moet een waarschuwing zijn voor hen die Keltisch-Ierschen invloed op de skaldendichting
vooropzetten en deze slechts voor Noorwegen en IJsland laten gelden.
Ook de Zuidgermanen hebben gedichten gehad over oorsprong en einde
der wereld; een gansche Weluspa, zooals Kogel die reeds postuleerde
echter wel niet. En de in de Edda's bewaarde vormen van de Frankische
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heldenliederen van Siegfried, van de Burgonden en van de Hunnen, zijn
niet zoozeer omwerkingen als trouwe vertalingen. Grootscher, waarachtiger
dan zelfs uit de Nibelungen, rijst hier het beeld van de Germaansche Psyche.
Maar tegen den hoogen ouderdom, vooral van de hoogere dichtsoorten,
schijnt reeds te pleiten het felt dat Widsith in zijn drievoudigen, uit vroegere
tijden overgenomen kataloog, alleen helden kent uit de tijden der yolksverhuizing ; de oudsten zijn de Westgoot Vidigoia, Witeche, en Ermanrik,
beiden uit de l ye eeuw na Christus ; wil men nog Eastgota, de wijze en
goede Vader der Onwen, vereenzelvigen met Ostrogotha, een koning der
Goten, dan kan men tot de IIIe eeuw nog opklimmen. Maar de HildeHetelstof, met Hagen, Hilde's vader, zou nog, zoo meent men, dateeren
van vOOr Christus, en misschien wel drie- vierhonderd jaren ouder zijn,
nog uit den tijd van Pericles. Deze veronderstelling echter berust op
meer andere veronderstellingen en wordt ook daardoor ontzenuwd, dat
Hagen dan de eenige van zijn soort in Widsith's kataloog zou zijn.
De dichter dezer hooge kunst was de „skald" in het Noorden, de „scop"
bij de Westgermanen. Over zijn maatschappelijken stand zijn wij weinig
ingelicht : de vorst zelf kon dichter zijn. Liefst ziet men hem, naar voorstellingen in het Angelsaksisch Beowulf, van de latere epische gedichten
ook wel, aan het hof van den koning, van een groote, waar hij niet minder
uitmuntte door zijn dapperheid dan door zijn kunst. Hij was mede een
held en stond in hoog aanzien. Hij was de ziener, de bewaarder van de
eigen volksgrootheid, als abut" de raadgever van den vorst, die hem ook als
zijn bode bij lastige ondernemingen gebruiken kon. Hij had eigen en vreemde
liederen in zijn repertorium. Voor zijn kunst verwachtte hij als belooning
rijke geschenken, gunsten, ook goederen en bezittingen. Toch moeten wij
ons door dit beeld niet laten verleiden, om hem uitsluitend als een soort
van hofdichter te beschouwen. Want uit andere bronnen blijkt, dat hij
niet altijd zoo innig aan den dienst van een vorst verbonden was : hij kon
ook reizen van het eene hof naar het andere ; hij kon van den dienst van
den eenen naar dien van een anderen overgaan. Hij kon krijger blijven en
de groote daden bezingen waarvan hij getuige was, waaraan hij zelf had
deelgenomen ; doch ook de vorsten vergezellen op hun tochten en verschijnen
aan hun hof, of in hun gezelschap. De eigenlijke dichters van heldenliederen
echter moeten we meermaals zoeken onder het vrije yolk van boeren en
groote grondbezitters, die natuurlijk ook door den heirban konden opgeroepen worden. Bragi, de grootste der Skalden, was een heereboer uit WestNoorwegen : hij had eigene en vreemde gedichten, lof- en heldenliederen,
waarmede hij de hoven van Zweden en Denemarken, als de kleinere
vorstenhoven van Noorwegen bezocht. Gingen zij soms ook bij het yolk
met hun gedichten rond ? Misschien wel ; doch daarom waren zij nog geen
lagere volksdichters, tenzij later tegenover de Latijnsche klerken, Coen ook
de dichter in de volkstaal in aanzien gezonken was. In latere Latijnsche
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oorkonden worden ze, misschien, genoemd met namen, waaronder de
Romeinsche „mimi" bekend stonden : „histriones, mimi, joculatores,
speellieden". Het is echter beslist verkeerd hieruit te besluiten, dat de
zoo genoemde Germaansche dichters nakomelingen zouden zijn van die
Romeinsche grappenmakers ; zij zijn nakomelingen van de Germaansche
dichters, al kunnen ze wel den invloed der mimi, vooral van de kerkelijke
kunst, hebben ondergaan.
OVERZICHT VAN HET BEWAARDE
Zulke kunst is ons bewaard in de IJslandsche „Edda's" : in de poetische
Edda van Saemund, waarin helden- en godenliederen uit vorige eeuwen
tegen het einde der XII e of het begin der XIII e werden opgeteekend,
echter sterk verchristelijkt ; en in de proza-Edda van Snorri Sturluson ( ?),
omstreeks 123o, dat als een handboek der skaldenkunst is en de mythologie
met voorbeelden van liederen bevat.
Uit die Edda's, uit het werk der skalden, uit Noordsche of Latijnsche
navertellingen, uit geschiedschrijvers, van Jordanes, den geschiedschrijver
der Goten, af, uit den Deen Sago Grammaticus, uit den Saks Widukind,
uit Paulus diaconus voor de Langobarden, uit zinspelingen en inlasschingen
in het Angelsaksisch epos Beowulf, uit vermeldingen in Widsith, uit
allerlei getuigenissen, uit verwerkingen in kronieken ook voor lateren tijd,
waarin ze niet steeds duidelijk te herkennen zijn, uit latere epische,Latijnsche
en Middelduitsche gedichten (b.v. uit de Nibelungen), waarin ze hun
neerslag kregen, uit de Skandinaafsche prozavertaling van Duitsche liederen
in de Thidreksaga, kennen wij nog een vrij groot aantal heldenliederen,
uit vroegen en uit lateren heldentijd.
Toch zijn slechts weinige liederen bewaard gebleven. In Beowulf wordt
van Sigmund en Heremod verhaald en de ondergang van 't geslacht van
den Friezenkoning Finn (de Finnburgskamp en het Hengest-lied) ingelascht.
Door een gelukkig Coeval — het werd door twee monniken te Fulda, een
leerling en zijn leeraar, als schrijfoefening, echter nog onvolledig, opgeteekend — is ons in het Westgermaansch een eenig voorbeeld gered geworden,
dat, al geeft het het zuivere type niet weer, het is b.v. niet zingbaar, Loch
een goede voorstelling biedt van het heldenlied, het
Hildebrandslied. Het verhaalt, in nog 6o stafrijmende verzen, van Hildebrant,
die was gaan dienen onder Theodrich, Dietrich van Bern, den Gotenkoning
Theodorich, en na lange jaren afwezigheid in zijn land terugkeert ; hier
wordt hem de toegang versperd door zijn zoon Hadubrant, die hem nooit
gekend had, en die zijn vader dood waande, volgens berichten die hij van
over de Wendelzee ontvangen had. Voor bedrieger, ten laatste voor
lafaard gescholden (de plaats ontbreekt, als de meeste toespraken van
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Hadubrant) moet de grijze vader den strijd aanbinden tegen zijn zoon,
waarvan de uitslag niet behouden is, maar die de dood van den zoon is
geweest.
Het is het reeds vroeger van elders bekende motief van den Vader-en-zoonstrijd, dat de dichter op een Germaanschen, Gotischen, held heeft toegepast :
in de ziel van den vader ligt geheel het tragisch conflict tusschen eigen eer
en bloed, zoodanig opgedreven, dat eergevoel het winnen moet op eigen
bloed, ten koste van den eenigen zoon. Hoe lang reeds had het lied in
mondelinge overlevering rondgezworven vO6r het opgeteekend werd ?
Dateert het nog uit den tijd der volksverhuizingen zelf ? Is het oorspronkelijk Hoogduitsch, is het Nederduitsch ? Zeker dunkt ons, dat de schrijvers
het lied in een Nederduitsch-Saksischen vorm hebben gekend ; maar dit
Nederduitsch kan dan weer overerving zijn van een oorspronkelijk Hoogduitschen tekst : de Opperduitschers waren ook de vroegste erven der Goten.
De meeste Germaansche stammen hebben stof tot heldenliederen bijgedragen en helden geleverd, waarnaar de heldensage gewoonlijk in verschillende kringen wordt ingedeeld. Van oudsher bezongen de Goten aan de
Zwarte Zee de roemrijke daden hunner voorvaderen : Eterpamara, Hamala,
Fridigern, Vidigoia, welke laatste in het heldenepos voortleeft als Wetege.
Ook de getrouwe raadgever Gensimund leefde er in liederen voort : hij
werd later waarschijnlijk vereenzelvigd met Hildebrant.
Van de Oostgoten heeft het heldenlied o.a. nog opgenomen Ermanarich;
in zijn uitgestrekt rijk bezat hij een aanzienlijken schat, Ermanrich's schat.
Volgens de geschiedenis pleegde hij zelfmoord, Coen de Hunnen zijn rijk
overrompelden. In de poezie echter stierf hij aan een wonde hem toegebracht
door Sarus en Ammius, broeders van Sunilda, die Ermanarich onder
paarden had laten vertrappelen, omdat haar geslacht, de Rosomonen, van
hem was afgevallen. Hoe hij dan tot een bloeddorstig vorst herschapen
werd, behoeven wij bier niet uiteen te zetten : zou dit niet het werk zijn
geweest van Frankische dichters, daar Ermanrich ook in onze gewesten
reeds vroeg is bezongen ?
Een strijd tusschen Westgoten en Oostgoten met de neerlaag van Attila
in de Catalaunische velden, bezong het heldenlied als een geweldigen
broederstrijd in den Hunnenslag. Wij leerden reeds Hildebrant kennen,
den man van Dietrich van Bern : deze neemt in de heldenliederen en in de
daaruit ontstane epische poezie een voorname plaats in. Om hem groepeerde zich een rijke reeks van latere heldenliederen in Neder-Duitschland
vooral, vanwaar ze naar het Noorden gebracht werden en daar verzameld
in de groote Thidreksaga. Hij is de groote Gotenkoning Theodorich, die
Odoaker te Verona (Bern) en bij de Adda in 48 9 versloeg en na den val
van Ravenna (493) heerscher over Italie werd. Na een lange regeering
overleed hij te Ravenna. Maar in 556 reeds ging het door hem gestichte
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rijk ten gronde. Die snelle val mag oorzaak zijn geweest dat hij in de
poezie tot overwonnene van Odoaker werd en dertig jaar in ballingschap
bij de Hunnen verbleef; waarna hij zou teruggekomen zijn, om zijn rijk te
heroveren met de hulp van een Hunnenleger, waarbij Attila's twee zonen
door den ontrouwen Wittich om het leven werden gebracht ; Theodorech
keerde naar Attila's hof terug.
De Burgondiers, met hun rijk aan den Rijn, de schat der Nibelungen, met
wie de Burgondiers vereenzelvigd werden, leverden stof tot heldenliederen
na den ondergang van hun macht door de Hunnen (43 7) met hun koning
Gunther, zijn broeders en hun zuster Chriemhild. Attila, de koning der
Hunnen, is als Etzel in de heldenpoezie der Germanen gekomen, doordat
Oostgoten aan zijn hof verbleven en hij zelf schielijk is gestorven na zijn
huwelijk met een Germaansche, Hildico.
De stichter van het Langobardenrijk in Italie, Alboin, werd wijd en zijd,
ook bij de Saksen, in liederen bezongen om zijn mildheid, zijn krijgsgeluk
en dapperheid; en koning Authari leeft voort in het Middelduitsche epos
van Koning Rother. Verder heeft Paulus diaconus nog vele vertellingen
uit het leven van grooten bewaard.
Aquitanie met de Westgoten leverde Walther en Hildegunde uit het
Walthariuslied. De Thuringers, hun koning Irminfrid en diens raadsman
Iring. De stammen langs de zee hadden ook heel wat helden in liederen
bezongen, die grootendeels naar Engeland overgingen, waar de Anglen
hun Offa- en Hetel-Hilde-liederen hadden.
MEROWINGISCHE LIEDEREN BERNLEF NIBELUNGEN — GUDRUN
Maar onder alle Germaansche stammen had ook de edele stam der Franken
zijn lof- en heldenliederen, op eigen en vreemde helden. Want van stam
tot stam ging het heldenlied en werd gemeen bezit der Germanen : de
heldenliederen waren hun groot cultuurgoed. Ze vergezelden hen op hun
tochten. Kunstvol overgeleverd, werden ze meermaals kunstvol omgewerkt.
Daarbij kon epische concentratie ontstaan, zoodat op een held, die reeds
bekend was, of bijzonderen bijval had, feiten werden overgedragen van
anderen, waardoor hij in het middelpunt van een reeks van liederen kon
komen te staan en de drager worden van soms tegenstrijdige eigenschappen
en lotgevallen, zoowel van historischen, menschelijken, als, echter eerst
later, van mythischen of sprookjesachtigen aard, uit folklore en volksoverlevering : drakenkamp ; kamp om geheimzinnigen schat ; uit de oudheid en
het christendom. Oude, bekende, literaire motieven konden op nieuwe
helden toegepast, in verband met anderen behandeld worden. Als kunstlied
ontstaan ging het heldenlied in nieuwe omwerkingen en verbindingen om
als kunstlied van de Zwarte Zee tot in Engeland, van Italie tot in IJsland.
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De Franken nu waren de machtigste Germaansche scam geworden ; de
grootheid van hun vorsten en de fel bewogen geschiedenis der Merowingers
leverden ruimschoots stof tot poezie, waardoor dan ook de liederen van
Frankischen oorsprong een ontzettend beeld van woestheid en trouweloosheid bieden : want losser wordt het bloedverband ; losser de trouw ; machtige
vazallen komen in opstand; nieuwe motieven verhoogen de tragiek : strijd
tusschen vriendschap en trouw, tusschen eer en maagschap, tusschen
wraak en gezworen vrede, enz. Verraad, laster, eerzucht, wrok, trouw
en liefde brengen nieuwe, tragische bezieling : gevoelens en hartstochten
verdiepen en verwikkelen zich, en het zieleleven staat meer gespannen
en verward.
Clodowich en zijn opvolgers Theodorich en Theodobert leven als HugDietrich en Wolfdietrich voort. Van de Burgonden Gunther en Chriemhild hebben eerst de Franken gezongen. Is de groote held der latere Nibelungen, Siegfried, de man van Chriemhild, ook van Frankischen oorsprong ?
Wie was hij ? Een mythische held, als vroeger vrij algemeen, met Lachmann,
MUllenhoff, Symons, beweerd werd ? Een historische, als nu steeds meer
wordt aangenomen ? Arminius, de vorst der Cherusken, als Vigfusson,
Jellinghaus, Brunier meenen ? De Oostgotische held Vraja, als Husz en
Lintzel verdedigen ? Een Frankenkoning Sigebertus, die ook op jacht door
bloedverwanten vermoord werd ? Steeds meer ziet de wetenschap de
historische kern van het eerste deel der Nibelungen, met Siegfried en
den strijd der koninginnen Brunhild en Chriemhild, in de tragische geschiedenis van het huis der Merowingers, met een eersten Sigibert die in het
woud Buchonia op jacht vermoord werd in 51o, en met een tweeden Sigibert,
koning van Austrasie, die in 56 7 Brunehild, de dochter van den Westgotischen koning Athannagild huwde, doch op aanstoken van Fredegunde,
de minnares van Chilperich, koning van Neustrie, in 5 75 eveneens vermoord werd. Nog andere gebeurtenissen hebben zich om deze kern gekristalliseerd : waaruit zich dan de namen der helden, hun karakter, hun Baden,
zoowel als de namen der plaatsen en de historische perspectieven best
verklaren laten. Ook Brunhild werd in 614 in den opstand van den Austrasischen adel gedood. Grootendeels spelen de gebeurtenissen dan in onze
gewesten. De Nibelungen gaan terug op liederen die de geschiedenis met
voor Fredegunde gunstige tendenz hebben omgewerkt : zij zijn een weerslag
van de woelingen van den Austrasischen adel tegen Brunhild. Het Fransche
zeer oude chanson de geste Floovent zou dezelfde gebeurtenissen met meer
geschiedkundige trouw hebben behandeld ; ook hiervan zou de kern in
dezelfde tragische tijden moeten gezocht worden. Dezelfde woelingen van
den Austrasischen adel tegen het vorstenhuis hebben trouwens stof tot
tal van liederen geboden, die nog in andere chansons de geste, in de Heemskinderen, de Lorreinen, b.v., hun neerslag vonden, zoodat het Duitsche
heldenlied en het Fransche chanson de geste elkander hier aan de bron
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ontmoeten. Zoodat ook de stof der Nibelungen, althans van het eerste deel,
heel wat jonger is dan gewoonlijk geloofd wordt : niet ouder dan de VIIe
of zelfs de Wil e eeuw. In deze richting gaat de jongste Nibelungen-verklaring, met Giesebrecht, Holz, Muller, Brochstedt, Schiitte en te onzent
Gregoire en Wilmotte.
Zoo is dan eerst in onze gewesten, in Austrasie en Neustrie, in welke
taal juist, doet er niet toe, maar zeker in het Frankisch, gezongen, van
Siegfried en Brunhild en van heel wat meer helden, niet alleen uit de
Nibelungen en andere heldendichten, maar ook uit de chansons de geste.
Het is inderdaad verbazend, wat al dichterlijke motieven der latere heldendichten in Duitschland en Frankrijk uit de al vroeg met allerlei legenden
gestoffeerde geschiedenis der Merowingers moeten verklaard worden.
Daarbij dient nog opgemerkt, dat veeleer de christelijke sfeer oorspronkelijk
is ; de heidensche mythiseering is eerst later, bij den overgang der liederen
naar het nog heidensche Noorden gevolgd.
Dat dan ook aan de kronieken van Gregorius van Tours (540-5 94) Historia
Francorum, en van zijn voortzetters Fredegarius (642) en een onbekenden
compilator, Liber Historix Francorum ( 7 2 7) heel wat zulke liederen ten
grondslag liggen, zal steeds minder verbazen. Men beweert soms dat de
schrijvers niet eens Frankisch kenden : is dat wel ernstig ? Nog andere
gebeurtenissen hebben aanleiding tot heldenpoezie gegeven, zooals de
lange en verwoede strijd tusschen Franken en Saksen. En het gelukt den
geleerden nog wel met min of meer zekerheid oude liederen uit Latijnsche
kronieken of te leiden en te reconstrueeren. Hier opent zich nog een wijd
gebied voor verder onderzoek.
De vraag dan of van al die Frankische dichtkunst, er wel iets is, dat in
onze gewesten is ontstaan, iets dat wij op eenige wijze als eigen cultuurgoed mogen rekenen, omdat het gegroeid is op den bodem van het Nederlandsch, bij volkeren van den Nederlandschen scam, mag gewis bevestigend
beantwoord worden. De Franken, bij wie lof- en heldenlied zoo heerlijk
opbloeiden, die de liederen leverden voor een der machtigste epische
gedichten der menschheid, zijn de Franken van Chlodowich geweest, de
Franken der Merowingers, de Franken aan dezen kant van den Rijn.
Op Nederlandschen grond ook, zij het dan bij geen Nederfrankisch yolk,
bij de Friezen, zong de oudste, tevens de eenige met naam bekende heldendichter der Germanen, BERNLEF.
Hij leefde tegen het einde der Vill e eeuw te Holwierden boven Delfzijl,
aan de monding van de Ems, en wordt vernoemd in het leven van den
heiligen Liudger. Toen deze op een missiereis door Friesland eens te
Holwierden aankwam, trof hij daar in het huis van Merswit, de vrouw
die hem herbergde, den blinden zanger Bernlef aan, dien hij van zijn blindheid
genas. Dit gebeurde na 785, het jaar van Liudger's tweede bezoek aan
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Friesland en voor 80 9, het jaar van Liudger's dood. Bernlef's blindheid
was vermoedelijk veroorzaakt door zijn hoogen ouderdom, hoewel hij
Liudger nog overleefde. Hij schijnt reeds christen te zijn geweest : van
zijn bekeering na die genezing is nergens spraak ; en Loch wordt verhaald,
hoe hij Liudger bij het doopen van kleine kinderen behulpzaam was : hij
zou er zoo achttien hebben gedoopt. Bij het yolk stond hij in hoog aanzien,
omdat hij „onder harpbegeleiding", en dus nog in den vasten, echten stijl
van het zuivere heldenlied, „de daden der oude Friezen en de oorlogen
hunner koningen bezong" : geen tijds- of gelegenheidskunst dus, maar
heldenpoezie. De veronderstelling, dat hij ook godenliederen zou hebben
gezongen, mist dus alien grond.
Hoe jammer dat nets is bewaard geblevenl Zong hij van de verovering
van Bretanje door de Angelsaksen en Friezen ? Van de overwinning door
de Franken en Friezen op Chlochilaicus, den Hygelac uit Beowulf ? Of
van Finn en Hengest ? Van de zegepraal van Radboud II ( 7 1 9) over de
Franken, bij Keulen ? Is hij de dichter van het lied op Radboud en Wodan,
dat onlangs uit een Vita van bisschop Wulfram van Sens werd opgemaakt ?
Droeg hij ook oude Germaansche spreukenwijsheid voor ? Of zong hij van
Siegfried en Hagen, van Brunhild en Chriemhild ? van de lotgevallen van
Gudrun ? van Wirsung, Liudger's stamvader en de vroegste kerstening van
Friesland ? 'Welk een rijke voorraad van epische stof I Maar als christen
putte hij ook voor zijn yolk uit de H. Schrift en, gelijk Caedmon een eeuw
vroeger en Cynewulf in zijn tijd bij de Angelsaksen hadden gedaan, zoo
zong hij in zijn taal de hooge poezie der psalmen na. Hier zien wij den
heldendichter, niet meer als in Beowulf in de halle bij het feestmaal, maar,
als trouwens ook gewoonlijk in het Noorden, te midden van zijn yolk,
van de vrije boeren, die luisteren naar zijn woord en opgaan in zijn kunst.
Voor deze dichtkunst ook te onzent in den Merowingischen tijd, pleit nog
het bekende getuigenis in het leven van Karel den Groote door Eginhard,
waarin deze meldt dat de letteren- en cultuurbevorderende keizer een
verzameling liet aanleggen van zeer oude liederen, die de roemrijke daden
en oorlogen der vroegere Frankische koningen bezongen. Frankische,
barbaarsche, liederen, zeer oude ; want van de Ve eeuw af hebben de
Franken de groote gebeurtenissen in liederen opgenomen; Frankische
liederen, heldenliederen hoogst waarschijnlijk, want geen tijds-, geen
gelegenheidsgedichten ; hoewel later Sago poeta de plaats zal verstaan
als gewagende van lofliederen. Maar, zooals uit de theorie, zoo zal ook
uit de prakfijk wel blijken, dat het verschil tusschen geschiedkundig loflied
en heldenlied niet zoo groot is geweest, en slechts in de uiterste vertegenwoordigers van elk wezenlijk anders : de heldendichter kon de geschiedkundige stof van den beginne af tragisch opvatten en verwerken. Ook de
theorie van het loflied werd vooral uit Noordgermaansche voorbeelden
afgeleid : hadden de Zuidgermanen er dezelfde opvatting van ? En moet
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b.v. het Ludwigslied, dat wij verder ontmoeten, als loflied geweerd worden,
omdat het niet geheel aan de Noordgermaansche theorie beantwoordt ?
En is de theorie van het heldenlied, die vooral nit enkele vooraanstaande
vertegenwoordigers, zooals het Hildebrandslied, werd opgemaakt, doch
reeds bij de het Angelsaksische epos Beowulf ten gronsdlag liggende
liederen moeilijk past, daar deze, een kamp met een monster en een kamp
met een draak, eerder van avontuurlijken aard zijn, wel toepasselijk op
alle epische poezie, op alle verhaal-liederen der Germanen ? Wij moeten
dan ook wel heldenliederen aannemen van een lagere soort : met draken,
monsters, reuzen, dwergen, elven. En van welken aard waren de meeste
„gezelschapsliederen", die toch ook epischen inhoud hadden ? Zal het
heldenlied wel altijd zoo afgescheiden zijn geweest van het zuiverder
historie-lied en zullen de grenzen tusschen beide niet meermaals zijn verzwonden ? Want hoe meer wij over de Oudgermaansche poezie gaan
nadenken, hoe duidelijker het bewustzijn groeit, dat de strenge afbakening
der verschillende dichtsoorten wel theoretische waarde kan hebben, doch
in de werkelijkheid niet bestond : dat epiek, lyriek, dramatiek konden
samenvloeien ; dat van lager naar hooger, van loflied naar heldenlied en
historielied, van het heldhaftige tot het avontuurlijke, overgangen leidden,
die in de praktijk veelal lastig bepaald zijn te onderscheiden. Nog moet rekening gehouden worden met het voortgaand verval van de hofpoezie sedert
den tijd der eerste Merowingers, toen de scop verdrongen werd door den
Latijnschen dichter, en van zijn hoogen rang als van zijn verheven poezie
tot het yolk en tot een lagere dichtsoort afdaalde.
Wat voor liederen derhalve mag deze door Karel den Groote aangelegde
verzameling hebben bevat ? Het zullen wel vooreerst de groote Frankische
heldenliederen zijn geweest. Maar daarnaast waren nog andere liederen
van vreemde stammen bij ons in omloop. We kunnen ten minste nog voor
het tijdvak der Merowingers op enkele wijzen. Zoo is ook Ermanrech te
onzent vrij vroeg bezongen geworden. Dit mag met geruste zekerheid
worden afgeleid nit het felt, dat zijn sage in de Xe eeuw bij Gent gelocaliseerd was. In de Miracula St.-Bavonis is Gent de zetel van zijn macht
geweest. En nog in den Reinaert wordt gezinspeeld op Ermanrech's schat,
die bij Kriekepitte verborgen lag. Dit veronderstelt bekendheid met Ermanrech's sage, niet door overlevering — de vraag is of een heldenlied ooit
als volkssage, althans in die tijden, overgeleverd werd maar door een
heldenlied.
De Hetel-Hilde-sage, die het tweede deel uitmaakt van het epos Gudrun,
is, zoo al niet te onzent ontstaan, dan toch hier bekend en bezongen geworden. En het derde deel der Gudrun, de eigenlijke Gudrun-stof, is geen
navolging van die Hetel-Hilde-sage, maar een oorspronkelijke stof, die
teruggaat op heldenliederen van Nederlanders, van de Friezen langs de
kust misschien. Zoo neemt de moderne wetenschap nu aan, wat Vlaamsche
42

geleerden steeds hebben beweerd, maar wat door een huiverige, al te
voorzichtige wetenschap in twijfel getrokken werd.
In de Hetel-Hilde-stof laatlde, dochter van Hagen, zich ontvoeren door
Hetel. In het epos Gudrun spelen drie als kooplui vermomde helpers van
Hetel daarbij een hoofdrol : Horand, Fruote van Denemark en Wate van
Stormland. Hagen achtervolgt de schakers naar Waleis, dat is : het land
van de Waal. Het slot is, volgens het epos, na den slag de verzoening van
Hagen en Hetel, en Hetel's bruiloft met Hilde. Zoo zal het er oorspronkelijk wel niet zijn toegegaan. Volgens een herinnering in Lamprechts Alexander had de slag plaats „uf Wulpenwerde", en eindigde die met den dood
van Hagen door Wate. In de Gudrun-stof staat Siegfried van MOrlant
naar de hand van Gudrun, de dochter van Hetel en Hilde, doch wordt
afgewezen ; Gudrun wordt verloofd met Herwig van Zeeland ; doch
ontvoerd door Hartmut van Ormanie (Normandie). Hetel achtervolgt den
schaker. De slag heeft plaats op den Wulpensant, aan de monding van de
Schelde, en duurt van 's morgens tot 's avonds. Doch Hartmut ontsnapt
met Gudrun, terwijl Hetel's mannen, door hun zware verliezen verzwakt,
de achtervolging moeten staken. Gudrun, die haar verloofde trouw blijft,
moet onder Hartmut's moeder de laagste dienstwerken verrichten, tot
eindelijk na dertien jaren Hetel weer een leger op de been heeft gebracht
en Herwig Gudrun redden komt. Het slot is een viervoudige bruiloft.
De naam Gudrun zelf is Nederduitsch, Friesch; alles speelt zich of aan de
Noordzeekusten ; hier is dan ook het eerste lied over Gudrun ontstaan;
maar dat dit het vroolijke slot had van nu is hoogst twijfelachtig. Misschien
was het geen zuiver heldenlied meer; en dagteekent het eerst uit den tijd
van de invallen der Noormannen. Bruidroof is een geliefd motief van de
latere dichters. Niet zelden vernemen wij hier in die tijden van schakingen :
Judith geschaakt door den eersten graaf van Vlaanderen ; Estrudis, dochter
van Arnulf den Oude, van Vlaanderen, geschaakt door Siegfried en naar
Wijnen, in het land der Morini, gevoerd.
Zoo vinden wij, dat in onze gewesten liederen werden gezongen of zelfs
grootendeels zijn ontstaan, die de stof hebben geleverd voor de twee
grootste scheppingen van de Middelhoogduitsche heldenepiek.
Nog meer misschien werd te onzent in liederen gezongen. Wij komen er
verder op terug bij de bespreking van Beowulf. En de Angelsaksische
Widsith vermeldt ook de Thuringers onder de heldenvolkeren : „Mid
Thyringum ic waes" ; dit zijn Thuringers, Doringers, uit onze gewesten,
die hij duidelijk van de Duitsche Thuringers onderscheidt, waar hij dezen
noemt : „Mid East-Thyringum ic waes".
In de volgende eeuwen zal blijken, dat hier Coen nog heel wat meer gegroeid
is. En niet zonder weemoed denken wij er aan, dat van de Hetel-Hilde-,
zoowel als van de Gudrun-stof in het land zelf waar die verspreid werd,
ja ontstaan is, geen enkel spoor is achtergebleven. Tot in Oostenrijk zijn
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deze liederen doorgedrongen, waar een dichter, in de eerste heeft der XIIIe
eeuw, in navolging van de Nibelungen, hun den epischen vorm heeft gegeven
dien ze hebben in een eenig, vijftiendeeuwsche handschrift. Zelfs dit epos
is te onzent niet vertaald geworden : onze kunst was in die jaren reeds te
zeer naar Frankrijk georienteerd, wat Naar de eigen nationale stoffen
jammerlijk heeft doen verwaarloozen.
Dat van die tijden of in onze taal kon geschreven worden blijkt uit het feit,
dat de oudste glossen, vertalingen of verklaringen bij Latijnsche teksten,
op Germaansch gebied Nederfrankisch zijn : de zoogenaamde Malbergeche
glomen (Malberg = gerechtsberg, gerechtsplaats) in de Lex Salica : de
Salische wet, in barbaarsch Latijn onder de Merowingers opgesteld ; de
glossen bieden vooral rechtstermen en formulen die in de praktische rechtspleging dienden bewaard te worden. Zij zijn de oudste taaldocumenten en
klimmen nog wel, gedeeltelijk althans, tot de VI e eeuw op.
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KAROLINGISCH TIJDVAK

0

NDER DE PIPPIJNEN, KAREL MARTEL EN KAREL
den Groote; moesten de Saksen en Friezen den strijd opgeven
tegen de noordwaarts oprukkende Franken, die de opperheerschappij verkregen over de geheele Nederlanden en er, niet steeds
met vredelievende middelen, het christendom invoerden.
De familie der Karolingers was afkomstig uit Austrasie, het Noordoostelijk
gedeelte van Frankenrijk. In de oude „civitas Tongrorum" bezat zij uitgestrekte domeinen, zoowel als in de Maasvallei en tot in de Ardennen. De
keizer zelf verbleef veel in zijn villa te Herstal en daarna in zijn hoofdstad
Aken. Lagen onze gewesten onder de Merowingische koningen eenigszins
buiten de grenzen van hunne belangstelling, zoo werd nu de aderslag van
Frankenrijk naar hier verlegd. Karel wilde Aken tot een tweede Rome
maken. Hij stichtte er een academie met een schola palatina ; geleerden uit
andere landen stonden hem bij zijn beschavingswerk ter zijde. Veel deed
hij voor de nationaal-christelijke opvoeding van zijn yolk. Aan de bisschoppen werd voorgeschreven te zorgen, dat ook lagere scholen, scholen
voor het yolk, bij de kloosters en abdijen, bij de kapittels en kerken, ja over
het gansche land zouden worden ingericht, waar ze de psalmen, het schrift,
het gezang, den computus (de berekening van de kerkelijke feestdagen), de
grammatica zouden aanleeren ; aldus voornamelijk in zijn admonitio generalis
van het jaar 789, n. 7 2, voor alle priesters (MG. Leg. s. II capit. t. I);
hij lief zelfs een grammatica van de volkstaal maken en de nationale herinneringen, de heldenliederen, verzamelen, tot een blijvend bezit. Synoden,
als die van Men in 789, van Thionville in 8o5, van Mainz in 813 vooral,
steunden zijn pogingen en stelden zelfs het volksonderwijs verplicht. Gestreng, hardhandig zelfs, trad hij op tegen de ruwheid der monniken engeestelijken. Immer sedert de prediking van den H. Amandus in de Vil e en
IMP eeuwen hadden de kloosters en abdijen zichvermenigvuldigd ; in Vlaanderen ontstonden de abdijen van St.-Pieters en St.-Baafs te Gent, de abdijen
van Drongen, Ronse, Eechout, Sithiu (St.-Bertin), Torhout, St.-Truiden,
om niet van Wallonie te spreken, waar ze nog veel talrijker waren en Loch
ook nog grootendeels Frankisch ; naast de vrouwenkloosters en abdijen,
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als die van Nijvel, van Aldeneik en Munster-Bilzen. Geen gelegenheid lief
de keizer voorbijgaan om tot een ernstige studie op te wekken en om kennis
en wetenschap te verbreiden. Bekend is de mooie brief dien hij over de
beoefening der letteren, „de litteris colendis", in 78o of 800 uitvaardigde
(ibid. 76). De vernieuwde studie der Oudheid droeg ook hare vruchten,
niet in een mak overnemen van haar geest en levensvormen, maar van haar
klassieke taal en schoonheid. Het barbaarsch Latijn der Merowingers
verdween uit heiligenlevens, kronieken en wetgeving. De kloosters werden
haarden van cultuur, waar ook de schatten der Oudheid werden gered en
voor het nieuwe leven dienstbaar gemaakt. Zoo weten wij, dat b.v. te
St.-Truiden in die jaren reeds een rijke en kostbare handschriftenverzameling aanwezig was. Veel is verloren gegaan ; maar uit wat overblijft rijst
nog een heerlijk beeld van noesten vlijt en ernstig werk voor den geest.
Die opleving kwam ook de volkstaal ten goede. Synoden schreven geloofsen biechtformulieren voor, evenals preeken in de taal van het yolk, waaraan
de keizer bijzondere zorg besteed wenschte. Kerkhymnen werden overgezet ;
belangrijke geloofswerken ontworpen.
Welvaart en beschaving bloeiden op. „In het overige deel van WestEuropa heeft het sluiten der Middellandsche zee voor alle christelijke
schepen door den inval en de veroveringen der Arabieren sedert de Ville
eeuw alle groot handelsverkeer stilgelegd. De toestand in de Nederlanden
is als een ware uitzondering. In het bekken van Schelde, Maas en Rijn is er
nog druk handelsverkeer en met de Angelsaksers en de Skandinaafsche volkeren worden geregelde betrekkingen van economischen aard onderhouden".
Al moet nu deze opleving en, wat men genoemd heeft, deze eerste Karolingische Renaissance, niet overdreven worden, Loch blijkt genoeg, dat ook
te onzent het veld voor hoogere kunst braak lag. Hier werden dan ook de
hechte grondslagen gelegd voor de Germaansch-christelijke beschaving.
Dat het nog veel bij een Casten en zoeken bleef, dat het hooge ideaal van
den keizer nog weinig werd verwezenlijkt, dat de Germaan zich slechts
moeilijk aanpaste bij het christendom en deze aanpassing door de eeuwen
heen tot onze dagen duren zou, spreekt van zelf : maar dit is geen specifiek
Germaansch verschijnsel ; het is de eeuwige strijd van den mensch om zich
aan te passen bij God.
In den nieuwen christelijken geest dienden de Germaansche volkeren opgevoed ; niet met onderdrukking van wat er goeds in het nationale zat : heel
wat instellingen, gebruiken en gewoonten zijn tot onze dagen blijven voortbestaan. Het „Verbrand wat gij aanbeden hebt ;" hield stand bij het zuiver
menschelijke : het christendom is niet voor het Oosten alleen, maar voor
alle volkeren en past zich aan bij ieders nationalen aard. Geen Oostersch
of Joodsch ideaal van levenshouding wordt hun voorgesteld, maar een
algemeen menschelijk. Het goede in den Germaan werd dan ook niet uitgestooten, niet verloochend ; maar opgebouwd en verruimd. Al zijn edele
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eigenschappen, trouw, moed en dapperheid, kon M3 meedragen in het nieuwe
leven : de Kerk zou er alleen een andere bezieling aan geven, ze wijden,
ja heiligen tot het christelijke ridderschap. Niet langer zou hij gebogen gaan
onder den druk van onbekende, geheimzinnige, onheilspellende krachten ;
niet langer het hoofd nijgen voor de goden van donder en oorlog; maar met
kinderlijk vertrouwen opzien naar den eenen waren God en diens Zoon,
Jesus-Christus, Die zich uit liefde voor hem tot een zoon des menschen
had gemaakt, om ons te redden uit zondenschuld en om ons, als machtige
Koning des Vredes, in liefde en toewijding aan al wat goed is voor te
gaan. In dien strijd om vrede, om liefde en toewijding ging zich steeds meer
het trotsche Ik-opzet bevestigen in een nieuwen hoogen moed, een nieuwe
fierheid, die nu weet dat ze uit zich zelven nets is noch vermag, maar
alles, ook het hoogste, aandurft, in Hem die haar sterkt. De eerzucht in
kamp en oorlog moest wijken voor een nieuwe eerzucht naar zelfoverwinning, in eerbied voor het recht en voor een hoogere zedelijkheid, die niet
meer berustte op de stof en op de kracht, maar op den naar Gods evenbeeld
geschapen en door Gods bloed vrijgekochten, tot het goddelijk burgerschap
uitverkoren mensch. Een gansch nieuwe geest ging waaien over de wereld.
De twisten onder de latere Karolingers brachten in 843 het verdrag van
Verdun tot stand, dat van ver-strekkende beteekenis voor onze nationale
en cultureele geschiedenis is geweest : de landen ten westen van de Schelde
werden bij West-Francia gevoegd ; de overige bij Lotharingen, dat wat
later nog naar Duitschland ging.
Na Karel den Groote begonnen ook de invallen der Noormannen, die
langs zee en stroomen voortrukten en een eeuw lang onze gewesten plunderden en verwoestten : wat is er al niet in dien eersten machtigen cultuurstorm verloren gegaan, waardoor onze landen vooral geteisterd werdenl
Eerst door hun nederlaag te Leuven in 8 9 1 konden de overweldigers
eenigszins bedwongen worden.
Lodewijk de Vrome, die zijn vader opvolgde, wordt er gewoonlijk van
beschuldigd niet de ruimte van geest te hebben gehad van Karel, en uit
vrees voor het heidendom de nationale kunst en poezie te hebben onderdrukt.
Toch heeft hij rondom zijn paleizen te Aken, Nijmegen, Ingelheim, de literatuur in de volkstaal bevorderd, om de nog meer heidensche bevolking in
het christendom te onderwijzen. Zoo kunnen de Duitschers op eenige
nationale literatuur wijzen in de IXe eeuw, terwijl elders vooral de Latijnsche werd aangekweekt.
OP WEG NAAR HET EPOS — BEOWULF — HELIAND
Het volsta voor dit tijdvak hier te wijzen op de nieuwe wegen die de kunst
in de volkstaal opgaat. Al liggen die buiten de grenzen van ons literatuurgebied en mogen wij er dus ook niet lang bij verwijlen, om het belang dat
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ze voor het verdere verloop der letterkunde hebben gehad, moeten ze toch
even worden vermeld.
Het heldenlied gaat den weg op naar het „epos". Dit gebeurde onder den
dubbelen invloed van de bijbelepiek en van de Romeinsche Oudheid.
Caedmon, in Northumbria (gest. 67o), die niet zingen kon, als 's avonds
bij het gezelschap van het landsvolk de harp tot hem kwam, had in 't klooster
de bijbelstof episch verwerkt. Een school van epische bijbelkunst in stafrijmende verzen kwam zoo tot stand. De kerkelijk-epische poezie in de
volkstaal begon haar ronde over de Germaansche wereld : Gods lieve
heiligen, zijn martelaren, maagden, belijders, worden nu de ware helden.
Het Germaansche ideaal van den held wordt verchristelijkt ; het is er niet
minder menschelijk, niet minder heldhaftig-tragisch om. De machtsontplooiing wordt vergeestelijkt, de wraak gelouterd in de rechtvaardigheid ;
de drang naar eer groeit op tot christelijk, heilig zelfbezit, dat zich handhaven wil tegen het geweld der boosheid, wat tot niet minder tragische
zielsconflicten voert. De wraak op anderen maakt plaats voor zelfhandhaving, zelfoverwinning en zelfbezit; het noodlot voor den Alwetenden
en Almachtig in Liefde leidenden God.
In navolging nu van deze breeder verhalende epische poezie waagde het
in de Ville eeuw, waarschijnlijk nog wel een geestelijke, zeker iemand die
de Latijnsche epische poezie grondig kende, uit de heldenstof een wereldsch
Germaansch epos te vervaardigen.
Beowulf, het eerste epos van de Westeuropeesche literatuur. Het begint
met een genealogie, die herinnert aan dergelijke geheugenverzen der Oudgermaansche poezie. De Deensche koning Hrotgar, afstammeling van
Scyld, zoon van Sceaf, zoon van Noe, heeft een groote halle gebouwd,
Heorot. De vreugde der feestmalen wordt er gestoord door een monster
van het ras der eotens, reusachtige menschenverslinders van Cain's afstamming. Beowulf, neef van den Geatenkoning Hygelac, vaart met veertien
gezellen Hrotgar te hulp. De kern van het verhaal is nu Beowulf's strijd
met dit monster en daarna met diens moeder in een onderzeesche grot. Na
den dood van Hygelac en van diens zoon, wordt hij, na tot dan toe den
Croon geweigerd te hebben, koning der Geaten, die hij vijftig jaren in vrede
en welvaart leidt, tot een draak die een schat bewaarde, het land kwam
verwoesten en hij om zijn yolk te redden nu tegen den draak ten strijde
trok en aan een giftige wonde van het monster heldhaftig bezweek.
Geen episodisch, maar een biographisch epos, waarvan de hooge levensdaden van den held Beowulf de eenheid uitmaken. Twee heldenliederen,
eerder avontuurlijk dan heldhaftig en dus niet meer in den zuiveren, grootschen, heldentoon, werden hier op nog tamelijk onbeholpen wijze, met de
procedes van de bijbelepiek en van Vergilius tot een episch verhaal uitgebreid : de korte aanduidingen worden breede schilderingen en verhalen;
rede en tegenrede groeien tot beraadslagingen en redevoeringen ; in her49

haalde terugblikken wordt het verleden opgehaald ; gebeurtenissen uit de
stammengeschiedenis, lof- en heldenliederen worden ingelascht ; allerlei
nieuwe episodes en personages geschapen, die echter meer tot sieraad dan
tot sterker dramatiseering dienen. De Germaansche heldengeest is in het
christelijk heldenideaal opgegaan. De strijd met de monsters wordt als
symbolisch. Beowulf is de christelijke vorst, die zijn moed en zijn kracht
heeft gesteld in den dienst van anderen en van zijn yolk tegen de macht
van het kwaad. Drijfveer voor zijn daden is niet langer de wraak, niet
eens de roem ; de drang om goed te doen en te helpen in den nood staalt
den ijzeren arm in de reusachtige worstelingen. Hij bezwijkt bijna als
Christus, verlosser van zijn yolk. Het hof van koning Hrotgar wordt tot
een voorbeeld van christelijke hofhouding, met de wijsheid in de gesprekken
en den adel in de hooge gemoedsstemming der helden, en met de voorname
levensvormen. En toch nog alles zoo Germaansch; met steeds de hooge
trouw, bloedstrouw, gevolgstrouw ; met de vreugde aan den strijd en aan
de rijke geschenken ; met de realistische beschrijvingen van feestmalen,
van gevechten, van onderzeesche geheimzinnigheden, van begrafenisplechtigheden. En ook Angelsaksisch, met de liefde voor de wijde natuur
en met de diepere levensmelancholie. Eenigszins eentonig toch, om de drie
groote heldendaden die elkander zoo gelijken. In een plechtig dichterlijke,
steeds verheven taal.
Zoo heeft een monnik hier voor de eerste maal het christendom met den
Germaanschen geest verzoend. De nieuwe godsdienst heeft het nationale
goed niet onderdrukt, doch gelouterd en gesterkt. Dat dit niet overal en
onmiddellijk is gebeurd, lag niet zoozeer aan de Kerk, als aan bijzondere
omstandigheden van personen en toestanden : zoolang de hoogste waarde
nog bedreigd werd, moest deze primeeren.
Mogen wij „Beowulf" ook op eenige wijze voor ons opeischen ? Misschien
wel. Want er bestaat groote kans, dat de stoffen waaruit het gebouwd is
niet werden meegebracht door de Anglen uit Jutland of Denemarken,
maar door de Anglen en Warnen die van onze kusten uit naar Engeland
zijn overgestoken. De Hygelac-episode spreekt door hare overeenkomst
met wat Gregorius van Tours over Chlochilaicus verhaalt, een duidelijke
taal : van de Anglen uit Jutland kan deze dit niet hebben gehad. En de
Hetel-Hilde-stof zou wel denzelfden weg kunnen zijn gegaan.
Het christendom bracht niet alleen een nieuwen geest, een nieuwe levenshouding ; het bood ook nieuwe stof, die de kunst, ook de kunst van het
woord, van toen of de eeuwen door, opwekken en bezielen zou : de christelijke leering en het christelijke leven in al zijn uitgestrektheid. Vooraan de
stof van het Oude en van het Nieuwe Testament. Reeds lang had de
Angelsaksische kunst er zich van meester gemaakt, toen ook de Kerk van
het wasteland op die stoffen wees, om de pas bekeerde Germanen de kennis
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van het ware geloof in de vormen van hun kunst vollediger en met grooter
genoegen bij te brengen. Germaansche stijl en Germaansche geest verbinden
zich met de stof van het Nieuwe Testament in het voornaamste werk van
dien aard :
Helfand. Zoo wordt dit christelijk volksepos sedert Schmeller genoemd,
dat feitelijk een samenhangend beeld, volgens de vier Evangelien, van het
leven, de leering en het werken van den Heiland ontwerpt. Naar het alleszins geloofwaardig getuigenis van het eerste deel (A) eener wel voor dit
gedicht bestemde Latijnsche prwfatio (A en B : B dienende om een tweede
Prwfatio in verzen in te leiden, met een visionair verhaal van 's dichters
roeping, in den aard van Caedmon) zou Lodewijk de Vrome een Saksischen
scop hebben aangezet, om voor het yolk het Oude en het Nieuwe Testament
dichterlijk te behandelen, ten einde het van schadelijk bijgeloof of te brengen
en het in ernstige zedelijkheid voor het heil der zielen op te voeden. Of
deze scop den ganschen Bijbel, dan wel alleen het Nieuwe Testament in
stafrijmende verzen heeft overgezet, mag Kier ter zijde worden gelaten.
Het gedicht, dat ca. 6000 stafrijmende verzen in 7 1 fittea's (tiraden,
lezingen) bevat en in twee groote, niet geheel volledige handschriften, en
enkele fragmenten bewaard is, volgt met kenmerkende weglatingen,
bekortingen of uitbreidingen, naar een vast ontwerp, Victor van
Capua's Latijnsche vertaling van de Evangelienharmonie van Tatianus,
en verlegt het leeren en werken van Jesus op een reis van Galilea naar
Jerusalem. De scop draagt de Germaansche wereld van lof- en heldenlied
in het verhaal der Verlossing over : Christus de almachtige drohtin, met
zijn edelgeborene apostelen, is naar het voorbeeld van den heirman met
zijn gevolg geschilderd ; de hooge trouw houdt hen samen ; voor hun strijden
stelt de Koning rijke belooning in het vooruitzicht. Verzwegen wordt wat
met het Germaansche ideaal minder overeenkomt, als Jesus' intocht op
een ezelin te Jerusalem. Zwakheid, ontrouw bij de volgelingen moeten uit
een bijzondere beschikking van God verklaard worden. Maar hoog klinkt
op Thomas' belijdenis van onwankelbare trouw, en dapper houwt Petrus
op Malchus los ; met nadruk wordt betoond, dat, zoo Jesus al gekruisigd
werd, eigen vrije wil en liefde zijn Offerdood hebben bewerkt. Zoo is
Christus voor den Germaan de Koning, die oppermachtig nog heerscht op
het kruis. Daardoor werd allerminst het Evangelie verloochend of ook
maar in het minst vervalscht : alleen zijn eer, roem, strijd, wraak niet meer
de hoogste goederen ; maar de leer der acht zaligheden, de als in een groote
volksverzameling gehouden bergpreek, die trots en wraak doet afleggen
in de zege over zich zelven in vrede en liefde, die eer en roem zoekt, niet
in de eigen kracht als Petrus, maar in de kracht van den uit eigen wil en
liefde lijdenden en stervenden Verlosser. Maar dit is de groote kunst van
dezen scop, dat hij de leer en het verhaal der evangelien heeft aangepast
bij de taal en de voorstellingswijze, bij het gemoed en de verbeelding van
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den Germaan, waardoor leer en leven van Jesus hem lief werden in de
doorschouwde werkelijkheid. En door geheel die Noordsche natuur, door
de wolken, langs de stormende, met hooggehoornde schepen doorploegde
zeeen, over de heuvelen, waar Jesus leerde en leefde als in een Germaansch
landschap, straalt een nieuwe zon en een nieuwe vreugde : de blijdschap
zich to weten volgeling van den Koning, in wiens trouwen dienst wij staan.
De kunst is die van het Germaansche heldenlied, stafrijmend, in tamelijk
losse verzen, met veellettergrepigen voorslag en talrijke oversprongen, met
ook overdadig gebruik van de gewone stijlmiddelen : herhaling (variatie),
parallelisme, Touter versierende epitheta, met zelfs een neiging tot gevoelerigheid : „liobo drohtin, thena godan Petruse". Toch wordt alles grootsch,
aanschouwelijk en ook innig-vroom gehouden. De taal is Saksisch, doch
met zoo vele Nederfrankische en Friesche eigenaardigheden, dat men er
een kunsttaal in heeft willen zien. De plaats van ontstaan is onzeker : men
heeft het kunnen localiseeren tusschen Normandie en de Baltische zee,
langs onze kusten of in Utrecht. De strijd om de vraag of de scop leek of
monnik moet heeten is than zoo goed als zeker ten gunste van den monnik
beslecht, die daarom geen volmaakt Latinist, geen leeraar in de theologie
is geweest. Zoo heeft men den dichter in een klooster gezocht : in het door
Nederfranken gestichte klooster van Corvey aan den Weser, of van
Werden aan de Ruhr ? Daar hij den commentaar op Mattheus van Hraban
Maurus heeft gekend, dichtte hij tusschen 822 en 84o. Mogen wij hem niet
voor ons opeischen, met evenveel recht als de Duitschers ? Ja, spreekt ten
slotte Loch niet veel voor het litus Saxonicum, voor West-Vlaanderen of
voor Utrecht als zijn woonplaats ?
De Heliand stond niet alleen. VOOr een veertigtal jaren werden nog
fragmenten ontdekt van een allitereerende bewerking der Genesid, in dezelfde
taal als de Heliand : Oudsaksisch met Rijnfrankischen invloed. Nog drie
fragmenten, samen 337 verzen, zijn bewaard, terwij1 ca. 600 vv. ervan in
een Angelsaksische, aan Caedmon vroeger toegeschreven, Genesis zijn
vertaald (vv. 235-851) : getuigenis mede voor het bestaan van een bloeiende
nationaal-christelijke Oudsaksische literatuur.
OPKO MST VAN HET EINDRIJM— OTFRID. LUDWIGSLIED
Nog een zeer belangrijken stap verder deed de verchristelijking der Germaansche poezie, Coen ook de Germaansche vorm moest wijken, en het
stafrijm plaats maakte voor het eindrijm. Dit gebeurde bij de reeds langer
bekeerde en meer beschaafde Franken en werd voornamelijk bevorderd
door den monnik Otfrid, van de abdij van Weissenberg in den Elzas.
OTFRID had, op de bede van velen en in 't bijzonder van een edele matron
Judith, die door den zang van nuttelooze, d.i. wereldsche liederen
wij
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Berge zeven verzen van bet Ludwigolied dat begint onder den Eitel Rithrnuo Teutonicuo.
— Codex 150 van de gadobibliotbeek van Valencienneo. De eerote vtjftien verzen van
deze bladzijde vormen bet oudote Franocbe taaldocument, de Cantica Virginio Eulalle.
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mogen hier aan heldenliederen denken — ja zelfs geile gezangen, ontsticht
waren, het plan opgevat om die wereldsche klanken door de zoetheid van
de Evangelien in eigen taal te verdringen. Zijn werk, Liber Evangeliorum
Domini gratia Theotiece conacri ptud behandelt in vijf boeken, ter genezing van
de vijf zinnen, de stof der Evangelien, volgens de pericopen, indeelingen
van den Evangelietekst voor kerkelijk gebruik ; waarbij dan spiritaliter
of mystice, allegorische, of moraliter, zedelijke beschouwingen worden
aangebracht. Is de stof zoo ongeveer dezelfde als die van den Heliand,
vorm en stijl hebben het verband met de Germaansche kunst opgegeven.
Het gewone rhythme der kerkhymnen was het stafrijmende rhythme gaan
beinvloeden, dat daaronder lichter werd : de zware stafsilben weken voor
de meer gelijkvloeiende beweging van hoofdtoon en bijtoon in viervoudige
tweevierdenmaat ; een eenigszins vrij spel in de maatvulling bleef bestaan,
wat de lenigheid van het Germaansche vers in de Middeleeuwen heeft
gered. Het vers heeft vier heffingen, met of zonder dalingen, er tusschen
of er voor. Het rijm valt principieel op de laatste lettergreep, die daardoor
heffing had, hoewel niet noodzakelijk hoofdheffing. Later zullen uit verzen
met minder beklemtoonde slotlettergreep de slepende rijmen ontstaan, als
ook de voorgaande lettergreep gaat rijmen.
Toch is Otfrid's werk daarom niet minder echt nationaal. Hij is bezeten
van de grootheid van zijn yolk, de Franken, die hij om hun rijkdom, welvaart,
macht, afstamming, nog wel van Alexander den Groote, boven alle andere
volkeren prijst, daar zij alles doen met God : Gesta Dei per Francosl Hij
wil voor hen een kunst, die met de beste van Griekenland en Rome wedijveren kan. Zoo Iegt hij zich toe op taal- en versstudie, ten einde zijn eigen
Frankisch te maken tot een vaardig werktuig van de hoogste poezie.
„Waarom stellen zoo vele door wijsheid of heiligheid uitmuntende mannen
alles te boek in een vreemde taal ? Waarom niet in eigen taal den Schepper
van alles geloofd ? Zij huiveren wanneer ook maar een letter in een vreemde
taal verkeerd is en dulden fouten in ieder woord van de eigen". Terecht
mocht L. Spieghel in zijn Hertspieghel reeds verklaren : „Daar Otfrid
zong eerst moedigh Duyts voor snood Latijn" (IV, a o3) Zoo is zijn gedicht
een oproep tot fierheid om eigen yolk en taal ; zoo breidt hij voor de Franken
de horizonnen uit en brengt hen in aanraking met de schoonheid der klassieke
Oudheid en het universeele christendom, om eigen schoonheid te scheppen
en de voile leer van Christus in het eigen Frankische leven uit te drukken.
Met den Heliand was op het vasteland de mondelinge kunst geschreven
kunst, boekkunst, geworden. Otfrid, eenige jaren later — hij dichtte onder
Lodewijk den Duitscher 8.43-8 76, niet lang voor 870 — is de eerste individualist, die zich met naam en stand bekend maakt, en zijn werk door opdrachten, aan den keizer, aan zijn aartsbisschop Luitbert van Mainz, aan zijn
ouden vriend bisschop Salomo van Constanz, aan abt Hartmuot en den
monnik Werinbert, zijn vrienden van St.-Gallen, doet voorafgaan of volgen.
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In deze nieuwe verstechniek is geschreven het eenig bewaarde Westgermaansche loflied, het Ludwigolied, dat in 118 paarsgewijs rijmende verzen
met strophen van twee, sours drie verzen, de overwinning bezingt van den
Westfranschen koning, Lodewijk III, den 8en Augustus 881, te Saucourt
aan de Schelde over de Noormannen. Die gebeurtenis wordt hier geplaatst
in het Licht der voile christelijke wereldbeschouwing : Lodewijk is Gods
held, Gods uitverkoren koning; de inval een beproeving en een straf voor
de zonden; gebed begint en dankzegging eindigt den slag. Het is reeds de
geest der kruistochten, waarin omstreeks denzelfden tijd de Anonymus
Limosinus den veldtocht van Karel den Groote naar Spanje zag. De
techniek is eenvoudig : beknopt verhalend, zonder veel stijlversiersel, met
algemeene trekken voor den slag, in vlug tempo. Maar de geschiedenis
wordt volgens een in de Germaansche poezie bekend episch schema opgevat
de held is een jonge koningszoon ; vroeg wees geworden, wordt hij door een
trouwen wapenmeester (manecsago), hier God zelf, opgevoed ; dappere
krijgers, zijn gevolg, omgeven hem. Tijdens zijn afwezigheid vallen vijanden
van over de zee in zijn land ; de held moet zwaren nood lijden ; hij spoedt
zijn verslagen gezellen ter hulp, beraadslaagt met hen en houdt hun rijke
belooning voor. Met nog meer Germaansche motieven wordt dit schema
uitgewerkt : in den aanvang ; bij het slot ; in den gezelschapsgeest en het
gevolgsethos ; in het heffen van het gunfanon, en in den zang voor den strijd.
Een tijdslied, een historisch lied, dat door al zijn Germaansche eigenaardigheden duidelijk bij het Germaansche loflied aansluit. De onmiddellijke
gebeurtenis wordt door de verbeelding in een hooger sfeer, in die van den
geest verheven, en in een hooger Licht beschouwd.
Was de dichter een scop ? Een krijger-dichter uit Lodewijk's leger ? Daartegen pleit toch niet, in dezen tijd, de christelijke strekking. Misschien toch
eerder een geestelijke, een Frankische monnik wellicht uit de abdij van
Elno bij Valenciennes, waar het gedicht, samen met de oudste Fransche
cantilena van Ste-Eulalie, in 1832 opnieuw ontdekt werd. Men heeft in
dit verband Hucbald (843-93o) genoemd, een geleerd musicus, hagiograaf
en Latijnsch dichter ; doch alleen omdat men den dichter in die abdij zocht
en men er Hucbald kende, die te dien tijde daar verbleef. Kort na den slag
is het lied ontstaan, nog voor den dood van Lodewijk in het volgend jaar.
Die zoo belangrijke overwinning heeft waarschijnlijk nog aanleiding
gegeven tot andere, Frankische, Romaansche ? liederen; althans het nog
fragmentarisch bewaarde Fransche chanson de geste Gormond et Isembart
gaat wel op zulke liederen terug.
Hier dringt zich de knellende vraag naar de taal van dit lied nog sterker
op dan bij het Hildebrandslied en den Heliand. Met vele van de door de
Duitschers in beslag genomen oudste taal- en literatuurdocumenten weet
de geschiedschrijver geen raad. Hij zegt : Middelfrankisch, met Ripuarisch
Frankisch om Keulen en Moezelfrankisch om Trier; dan Rijnfrankisch
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met Mainz, Frankfurt, Worms en in het Zuiden Weissenburg ; Oostfrankisch, met Wurzburg, Bamberg, Fulda. Maar hij moet er voortdurend
aan toevoegen : met Nederfrankische of Nederduitsche bestanddeelen.
Dit geldt voor vele glossen; dit geldt in het bijzonder nog voor de vertaling
van Isidorus van Sevilla's werk De fide catholica contra Judcroa : een apologetische verdediging van Christus' geboorte, lijden, dood, verrijzenis,
koninkrijk en rechterschap, uit de propheten : het oudste (van ca. 800)
eenigszins uitvoerig prozawerk, dat zelf reeds een traditie, uit de preeken
in de volkstaal misschien, veronderstelt, en dat reeds ten voile den naam
van kunstproza verdient. Het geldt ook van vele stukken die fragmentarisch
bewaard zijn in een handschrift van Monsee (van ca. 83o), met o.a. een
vertaling van het Evatzgelie volgens Mattheue, van een verhandeling de vocatione gentium en een preek van den H. Augustinus : alle werken die in verband
staan met de onverdroten bemoeiingen van Karel den Groote voor de zedelijke en godsdienstige opvoeding van het yolk.
Om die onzekerheid in het taalgebruik te verldaren heeft men wel eens de
hypothese vooropgezet, dat ze zouden gesteld zijn in een soort van cultuurtaal, in de hoftaal van Karel den Groote, die het Rijnfrankisch tot grondslag had. Alleszins zonderling : daar noch Aken, noch zelfs Keulen in het
gebied van het Rijnfrankisch, maar in dat van het ripuarische Middelfrankisch lagen. Meer licht misschien brengt in deze zaak het betoog, dat
onlangs werd gehouden voor een oude nederzetting van Thuringers te onzent :
er moet voor 325 een groote groep Thuringers naar de Veluwe zijn gekomen,
vanwaar zij ca. 325 over Noord-Brabant, over Zuid-Brabant, het Oosten
der provincie Antwerpen, de Kempen met Diest en Tervueren, tot het
Hageland in het Zuid-Oosten en verder tot Limburg doordrongen : het oude
Thoringia. „Wij hebben dus in Oost-Brabant en Limburg met een oudhoogduitsch taaleiland te rekenen, dat in het begin ook een afzonderlijk
koningrijk is geweest, maar weldra door verovering en bondgenootschap
met de omwonende Warnen en Anglen, Tongeren en Taxandriers zich
vermengde, maar welks naam tot in de XIII e eeuw heeft voortgeleefd en
algemeen bekend was. Aan deze Thuringische immigranten, die zoo al
niet de voile hoogduitsche klankverschuiving (die zich immers pas van de
ye tot de Vill e eeuw ontwikkeit), toch zeker den aanleg daartoe hebben
meegebracht, hebben wij dan ook zeker de meeste naar hoogduitsche wijs
verschoven woorden en taalvormen te danken, die juist in Oost-Brabant
zoowel in de Oud- als in de Middelnederlandsche periode, voortdurend
hier en daar opduiken en nog in de dialecten daar ter plaatse voortleven."
„Dan begrijpen wij ook ineens de taal van den uit Doringen afkomstigen
Karel den Groote. Dan worden misschien ook het Lodewijkslied en het
Hildebrandslied toch weer Oud-Nederlandsch, waarvoor de woordenschat
trouwens altijd heeft gepleit. Het Lodewijkslied bewaart ons dan de taal
van Elno bij Valenciennes, en het Hildebrandslied kan best uit onze, door
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Holwercla opgegraven Wagenisch-Veluwsche cultuur afkomstig zijn."
(Van Ginneken).
Een zeer aanlokkelijke veronderstelling, al te aanlokkelijk misschien,
zoodat sommigen er voor zullen huiveren, maar die inderdaad veel verklaart.
In het bijzonder de taal van het Ludwigslied : hoe werd de zege van een
Franschen koning te Valenciennes bezongen nog wel in het Hoogduitsch,
in, zegt men, het Rijnfrankisch ? Was die Fransche koning, veertig jaren
na de eeden van Straatsburg, nog op en top Hoogduitscher ? Zou dit Rijnfrankisch geen Thuringisch-Frankisch zijn geweest, het Frankisch van het
in onze gewesten gelegen Doringen ? Ook de taal van het Duitsche Thiiringie is Rijnfrankisch of ten nauwste er mee verwant.
Hoe ver staan we eigenlijk met onze kennis dier Oudfrankische dialecten,
der dialecten die te onzent in die oude tijden gesproken werden ? Hoe ver
met de kennis der Germaansche volksstammen, die zich onder den verzamelnaam Franken in onze landen hadden gevestigd 1
SPOREN VAN VERDERE LIEDEREN
Het „Ludwigslied" stond gewis niet alleen in zijn tijd. Nog veel meer werd
bezongen in tijdliederen, gelegenheidszangen : voortzetting van de oudere
lofliederen, zij het al niet meer in denzelfden stijl, elegische liederen, bij
een dood, of een neerlaag ; ook spotliederen; over Karel den Groote, naar
het getuigenis van Eginhard en den Anonymus Limosinus, en zooals er nog
een naklank van vernomen wordt in den Monachus Sangallensis ; over
Lodewijk den Vrome ; over andere grooten, graven, bisschoppen, vorsten.
In de Angelsaksische chronicles heeft de monnik-annalist tusschen de jaren
937 en i o65 een vijftal liederen met stafrijm opgenomen, of zelf gedicht
misschien : treurliederen, als over den dood van koning Edward ; maar in
het bijzonder het vermaarde Brunanburb-lied, dat in 78 lange stafrijmende
verzen de groote overwinning viert van Athelstan, koning van Wessex en
Mercia, over Schotten en Skandinaven, te Brunanburh in 937. Met zijn
typische schilderingen van strijd, overwinning, nederlaag, slagveld ; met
zijn natuurbeelden, met zijn taal en stijimiddelen ook, herinnert het nog
duidelijk aan de kunst van den scop, waarvan het wel de voortzetting is.
Nog treffen wij elders bij de Westgermanen tijdliederen aan, maar nu
ook in het Latijn. Zoo het De Pippini regie victoria een loflied op de
onderwerping der Avaren aan Pippijn, zoon van Karel den Groote en
koning van Italie, in 796: natuurlijk wordt alles verchristelijkt ; de geest,
zoowel als de ontwikkelingsgang stemt zelfs vrijwel overeen met die van
het Ludwigslied, zoodat men zich heeft afgevraagd, of dit laatste niet
onder den invloed van het Latijnsche lied zou zijn ontstaan. Maar is niet
veeleer ook reeds het Latijnsche lied, met zijn rede en tegenrede, met de
kostbare geschenken voor Pippijn, evenals het Ludwigslied, verchristelijkte
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scopenkunst ? En dan het klaaglied Bella qua fuit acta Fontaneto (841), dat,
ondanks zijn Bijbelsche en Vergiliaansche taal, toch in de uitdrukking
(bella clamat... pugna gravis oritur. Sang was gisungan Wig was bigunnan),
in de beschrijving van strijd en slagveld, zelfs in de mythologische beelden
(Saturn dolium, gula Cerberi) en in de slagdieren, nog duidelijk den scop
voor den geest roept, die trouwens hier, Angelbertus, als de oude scop der
Germanen, aan den slag zelf deelnam en in de voorste gelederen screed.
Daar is dan nog, op een ander gebied, het veel besproken Chlothariuelied.
Enkele verzen, begin en slot misschien van een strophe, worden er in Latijnsche vertaling van aangehaald in het leven van den H. Faro, bisschop
van Meaux (gest. 672) door zijn opvolger, bisschop Hildegarius (gest. 875) :
het zinspeelt op een oorlog van Chlotharius II tegen de Saksen ; maar
zooals de feiten door den hagiograaf worden voorgesteld, hebben wij te
doen met epische bewerking der geschiedenis, waardoor de inwendige
twisten onder Chlotharius met zijn hofmeier Bertoald tot een oorlog
tegen de Saksen worden, die met bekende epische motieven is opgesmukt.
Een episch lied, voortzetting van het heldenlied. In de volkstaal : „juxta
rusticitatem", door vrouwen in koor gezongen. Was dit nog Frankisch ?
Was het reeds Fransch, bewerking van een ander Frankisch lied, een
eerste schets van chanson de geste ? Waarschijnlijk was het niet veel ouder
dan de IXe eeuw. En zelfs indien de hagiograaf het zelf had opgesteld,
wat soms beweerd wordt, dan bestond toch zeker het epische (of historische)
lied als genre.
Zoo hebben wij toch, over geheel het gebied der West-Germanen, nog
eenige sporen kunnen ontdekken van de oude kunst der lof- en heldenliederen,
in hare verdere ontwikkeling wel is waar, en met nieuwe, met christelijke
invloeden, met bijbelsche en Latijnsche ook, vermengd. Dat we er niet
weer van kunnen opsporen ligt aan den aard van die kunst zelf, die nog
ongeschreven was.
Dat er echter wel weer dergelijke kunst verspreid was, mogen wij opmaken
uit een paar getuigenissen voor dezen tijd, die ons ook dichter bij onze
gewesten brengen.
Daar is vooreerst het feit, dat de Heliand en de Evangelienharmonie van
Otfrid gedicht werden met het doel de heidensche kunst te verdringen.
Otfrid zegt het dan ook uitdrukkelijk. Waar hij van de ontstichtende
liederen gewaagt, maakt hij een onderscheid tusschen „sonus rerum inutiliurn" en „cantus obscenus", om ze later samen te vatten als „ludus swcularium vocum". Met den klank van ijdele, nuttelooze dingen bedoelt hij
wel heldenliederen, in de plaats waarvan hij een ander heldenlied, het epos
van Christus en zijn volgelingen, stelt ; met geilen zang, dans- of liefdeliederen, zoo jets als de winileodos.
Een beeld van deze kunst en van de dichters er van biedt voor onze gewesten,
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tegen het einde der IXe eeuw, bisschop RADBODUS van Utrecht (ca. goo)
in zijn homelie op den H. Libuinus : „Het gebeurt meermaals, zegt hij, dat
bij het feestmaal een fabelachtig verhaal den aanzittenden aangenaam
is en dat een hanger naar verdichtselen den met spijzen bedwelmden geest
vervolgt... Indien iemand tijd of lust heeft om het oor te leenen aan monsterachtige fabelen, kan hij naar de uitzinnigheden der dichters luisteren, die
zoo zeer door de begoochelende verbeeldingen van hun verzinsels verdwaasd
zijn, dat zij niet eens meer, wat zij zelf soms hadden beweerd geheel valsch
te zijn, als valsch herkennen kunnen".
Dat Radbodus hier geen klassieke gedichten op het oog had, maar gedichten
van scopen uit zijn tijd, om hem heen, blijkt uit de woorden zelf en behoeft
werkelijk geen betoog. Waren het misschien Latijnsche gedichten van
rondreizende mimi ? Wij hebben er geen bewijs voor, dat mimi met eigen
gemaakte Latijnsche gedichten optraden. En Radbodus drukt zich nog
krachtiger, met nog grooter misprijzen uit dan Alcuin in zijn bekenden
brief aan den abt van Lindisfarne in Nordhumbria (797) : „aan de tafel
van priesters moet Gods woord voorgelezen worden ; naar den voorlezer,
niet naar den harper betaamt het te luisteren, naar de preeken van kerkvaders, niet naar de liederen van heidenen." Meer dan bij Radbodus kon
hier aan klassieke gedichten of aan gedichten van mimi gedacht warden,
indien daarop niet volgde : Wat heeft Ingeld gemeens met Christus ? Quid
Hinieldus cum Christ° ? Ingeld nu is een held uit de Angelsaksische dichtkunst.
Het is wel de Germaansche scop, dien wij ook bij Radbodus zien optreden :
aan de haven, bij de feestmalen der grooten, zooals vroeger in de halle der
vorsten. Hij was misschien niet meer de dichter-held van Coen; hij gaat
rond, met een repertorium van eigen en vreemde liederen, als Bernlef
onder zijn yolk, als zoovele scopen en skalden, van het eene hof naar het
andere. Zijn kunst wordt niet meer zoo hoog gehouden en hij staat niet
weer in hetzelfde aanzien. Toch moeten wij hem ons nog niet voorstellen
als verloren in de bent van het varende diet der mimi en histriones, der
dansers, muzikanten, beerentemmers, grappenmakers. Was hij geen vrije Boer
meer, geen krijger-held, geen geestelijke zelfs, geen monnik misschien ? gelijk
de dichters die we nog kennen : de dichter van Beowulf, en van het Ludwigslied, Angelbertus, of die Bertolai, trouvere-soldat uit Raoul de Cambrai.
Om ons overzicht niet te dikwijls te onderbreken, zullen wij de getuigenissen
voor verdere kunst in de volkstaal samenhangend vermelden in het volgende
hoofdstuk.
PROZA -- OUDSAKSISCHE DOCUMENTEN
Vermelden wij hier slechts wat op oude, althans gedeeltelijke, vertalingen
van de H. Schrift kan wijzen. In de Vita S. Richarii, omstreeks 600, wordt
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verhaald hoe een lijfeigene, Sigobardus, de nachtwake houdend bij zijn
dooden meester, door het lezen van het Evangelie voedsel bood aan zijn
ziel... en weerstand aan den slaap. Een lijfeigene zal wel geen Latijnsch
Evangelic hebben gelezen, maar een Frankische vertaling er van. Ook
Hariulfus heeft in zijn kroniek van St.-Riquier, Ponthieu, een catalogus
van de boekerij van het klooster opgenomen, waarin te midden van allerlei
Latijnsche werken, geen enkel Fransch, wel een Dietsch voorkomt, de
„Passio Domini in theodisco et in Latino, qui sunt vi libri." een verhaal
in de volkstaal, het Dietsch, van het Lijden van Clnistus ; of dit in vers
of in proza was, wordt niet gezegd.
Uit dezen tijd stammen de zoogenaamde Wachtendoncksche Pealmen, zoo
geheeten, omdat een handschrift ervan door J. Lipsius gevonden werd bij
den Luikschen kanunnik Wachtendonck. Wij hebben hier te doen met
een fragmentarisch bewaarde woordelijke vertaling der psalmen uit de
IXe eeuw : de taal der eerste drie is in het handschrift Middelfrankisch;
die van ps. 18 en van ps. 54- 74 is zuiver Nederfrankisch, echter geen
West-, maar veeleer Oost-Nederfrankisch : wat wel de oorspronkelijke
taal der geheele verzameling is geweest. Dit werk komt het dichtst bij
onze taal van al wat uit die vroege tij den bewaard is; het heeft echter
geringe letterkundige waarde.
Deze interlineaire psalmenvertaling staat in de Duitsche dialecten niet
alleen. Er zijn trouwens in de verschillende Middel- of Hoogduitsche
dialecten heel wat taaldocumenten tot ons gekomen, die grootendeels
samenhangen met de bemoeiingen van den keizer voor de opbeuring van
het godsdienstig leven : biechtformulieren, doopgeloften, gebeden, fragmenten van catechetische en homelitische werken, van preeken, van verklaringen van Paternoster, Credo, hymnen ; vertalingen van godsdienstige
verhandelingen ; naast een reeks glossen : interlineaire, alphabetische,
zakelijke : eerste glossaria en begin van de wetenschappelijke philologie.
Dan nog eenige andere documenten van niet-godsdienstigen aard.
Indien wij de Oudsaksische taaldocumenten voor ons mogen opeischen,
dan zouden daartoe behooren : een plechtige doopformule, met afzweringen geloofsbelofte : „Forsachistu diabolae ? ec forsacho diabolx... ec
forsacho allum diaboles wercum and wordun, Thunaer ende Woden ende
Saxnote, ende allem them unhuldum the hira genotas sint... Gelobistu in
got alamehtigun fadaer ? Ec gelobo in got alamehtigun fadaer... enz. waarnaast, in hetzelfde Vaticaansche handschrift, Oudsaksische glossen op
een Indiculus superstitionum et paganiarum. Dan, een veertiental geglosseerde fragmenten of glossenverzamelingen ; een biechtformule met zondenspiegel ; een klein fragment van een homelie van Beda ; zoogenaamde
Heberolle, rollen van heffingen uit Essen en een uitvoerigen uit Freckenhorst ; een runenalphabet in drie Saksische geheugenverzen : alles van belang
voor de taalwetenschap en de cultuur, meer dan voor de eigenlijke letterkunde.
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Daarbij komen een drietal tooverspreuken : twee tegen voetverlamming
van een paard ; beide christelijke verwerkingen van oudheidensche
formulen. In beide gaat een gevalletje vooraf : „een visch zwom door
't water ; hem werden de vinnen gebroken, Ons Heer heilde hem" ; „Christus en St.-Steven kwamen ter stede Salonium; daar werd Steven's paard
ziek", daarop volgt, hier niet gebiedend, doch wenschend : moge de Heer
zoo ook dit paard genezen 1 Het tweede herinnert sterk aan de vermaardste der Merseburgsche tooverspreuken : „Phol en Wodan reden door
het woud ; daar werd Balder's (Phol's) paard de voet verstuikt." Beide
geven ons nog een voorstelling van de gewone tooverspreuken in twee
deelen : verhaal plus gebod of wensch. De derde tooverspreuk is tegen
wormen, gebiedend : „ga uit worm met negen wormkens, uit van het merg
in het been, van het been in het vleesch, uit van het vleesch in de huid ; uit
van de huid in dezen pijl." Waarna ter verchristelijking een aanroeping
van den Heer, dat het zoo zij.
Over andere taaldocumenten die meer literaire beteekenis hebben en die
we ook gaarne voor ons zouden willen opeischen, hebben wij reeds gehandeld.
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OVERGANGSTIJD X e EN XI e EEUWEN
E LATERE HELFT VAN DE IXe EN HET GROOTERE
deel van de Xe eeuw staat in de geschiedenis bekend als de
ijzeren eeuw : een tijd van diep verval voor de Europeesche
beschaving. Langs de grenslanden stond het Karolingsche rijk
van alle kanten blootgesteld aan de aanvallen der barbaren : Noormannen,
Saracenen, Magyaren. De onderlinge twisten der laatste Karolingers
verscheurden het van binnen. Naarmate het centrale gezag verbrokkelde
en bezweek, groeide dat der machtige rijksgrooten aan, die zich steeds
onafhankelijker wisten te maken. Het pausdom, van zijn beschermers beroofd,
werd de prooi der Romeinsche adelpartijen. Bisdommen, zoowel als
kloosters en abdijen, werden leengoederen van leekenbisschoppen en
leekenabten; die soms, als de graafschappen en hertogdommen, erfelijk
werden en in 't bezit kwamen van zelfs vrouwen en kinderen. Verval en
verkwisting van de kerkelijke bezittingen, volledige ondergang van de
religieuze tucht en van het godsdienstig leven, ineenstorting ten slate van
geheel de christelijke beschaving die immers eerst onder Karel den Groote
was opgebloeid, doch zich nog niet krachtig had kunnen handhaven, waren
er de noodzakelijke gevolgen van.
Het eerst herwon Duitschland onder de Saksische (9 19-1024) en de
Frankische (1024-1125) vorsten, macht en aanzien. De Duitsche koning
verwierf de Roomsche keizerskroon ; daardoor steeg, weldra te sterk,
zijn invloed op de verkiezing der pauzen en het bestuur der Kerk. De keizer
wilde zijn macht bevestigen, voornamelijk door den steun van de bisschoppen — de keizerlijke Kerk — die door hem ook tot wereldlijke leenheeren
werden aangesteld ; wat tot zeer ernstige misbruiken voerde. De Investituurstrijd (1073-1122) zou de Concordia Imperii et Sacerdotii herstellen
en de vrijheid der Kerk veroveren.
In Frankrijk maakte de dynastie der Karolingers plaats voor die der
Capetingers (987), die aanvankelijk slechts met moeite hun gezag door de
machtige vazallen konden doen erkennen. Maar door de geestelijkheid en
het yolk, die in hen hun natuurlijke verdedigers zagen tegen de willekeur
van den hoogeren en lageren adel, sterk gesteund, slaagden zij er in, den
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overmoed hunner leenmannen in loom te houden. Terwijl op die wijze in
Frankrijk de macht der leenmannen gaandeweg verminderde en het leenstelsel zelf verzwakte, kwam ze in Duitschland, met het verval der keizerlijke Kerk door den Investituurstrijd, steeds meer ontredderend en verbrokkelend op.
Tegen het einde der Xe eeuw begon het godsdienstig leven weer op te
bloeien. De beweging ging uit van het yolk zelf, dat den H. Geeraard van
Brogne, bij Namen, een edelen Frank, als uit zijne abdij dreef, om den
Benedictijnschen regel, zooals men dien bij hem kwam bewonderen, ook
elders in al zijn zuiverheid in te voeren. Reeds Coen werden de beginselen
verkondigd, die in den Investituurstrijd zullen zegevieren : algeheele
onafhankelijkheid van de Kerk tegenover de wereldlijke macht ; voile
vrijheid voor de monniken, ook tegenover de bisschoppen, om hun levensidealen na te streven. De Cluniacensers vooral zullen de hervorming
machtig steunen en over Frankrijk, ten laatste ook over Duitschland,
uitbreiden. Men noemt dit sours den tijd der wereldverzaking ; maar deze
opbloei van het godsdienstig leven heeft Loch een zeer weldoenden invloed
uitgeoefend op geheel de beschaving, die, door de zich langzaam herstellende
orde begunstigd, kunsten en wetenschappen tot een ongehoorde vlucht
zal opvoeren.
Zoo te onzent in de X e en XI e eeuwen handel en nijverheid zich herstelden,
niet minder krachtig kwam de geestesontwikkeling op.
Neder-Lotharingen stond aanvankelijk aan het hoofd der beschaving. Van
het oude Keulen, de metropolis dezer streken, strekte zich de handel uit
naar Engeland, naar de Elbe- en Weserstreken, naar de Moezellanden
en die aan de Schelde en de Maas. Luik, Kamerijk, Atrecht, Doornik
ontwikkelden zich voorspoedig om hun oude kloosters en bisschoppelijke
zetels ; terwill Gent, Brugge, Yperen, Antwerpen, Leuven, Brussel,
Valenciennes, Namen, Bergen snel opkwamen. Luik werd een kweekschool
van geleerdheid, onder Ebrachar (965) eerst, nog meer onder Notker (i000);
tot ze onder Wolbodo en Wazo (100-'48) haar hoogsten bloei, als het
Athene van het Noorden, bereikte ; die echter reeds in de tweede helft
der XI e eeuw, met de verzwakking van de keizerlijke Kerk, begon te
kwijnen. Daarheen stroomden jongelingen toe uit verre landen, ook van
Duitschland ; tal van later elders optredende bisschoppen ontvingen er
hunne opleiding. Wij mogen niet vergeten, dat Luik, suffragaanbisdom
van Keulen, sterk onder Duitschen invloed, laatste steun en toevluchtsoord
van Duitsche keizers, als Hendrik IV, vele Dietsch-sprekenden onder de
leiders dier wetenschappelijke beweging telde : een groot aantal der kanunniken van St.-Lambert waren Dietschers of Duitschers. Eerst tamelijk
laat kwam Luik in betrekking met Frankrijk en onderging het den invloed
van de universiteit van Parijs.
In het Noorden was Utrecht, met zijne kunst en wetenschap getrouwe
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bisschoppen, de geestelijke hoofdstad. Bisschop Radbodus (ca. 900), dien
we als tegenstander van heidensche heldenliederen hebben leeren kennen,
schreef zelf gedichten, geestelijke liederen, en historische aanteekeningen.
Balderick, opvoeder van den H. Bruno, was dichter zoowel als redenaar.
Zijn leerling, Wolbodo, was een tijdlang bestuurder der school geweest,
v6Or hij bisschop van Luik werd : ook hij schatte de poezie zeer hoog.
De krijgshaftige bisschop Adelbold was een man van wetenschap, die met
de geleerden van zijn tijd over mathematische en physische onderwerpen
correspondeerde, maar die ook ter eere van St.-Marten, van het H. Kruis
en van Maria dichtte en het leven van den heiligen, zelf letterlievenden,
keizer Hendrik II zou geschreven hebben. Kamerijk en Doornik waren
toen eveneens zetels van wetenschap, waar vooral de geschiedkundige
literatuur beoefening vond.
Hadden de kapittelscholen, om het grootere gezag der bisschoppen, toen
voornamelijk de leiding, de zeer talrijke kloosterscholen waren niet minder
wijkplaatsen van letteren en beschaving. Zij bestonden meestal uit een
„schola interior" voor de toekomstige monniken en een „schola exterior"
of publica voor de leeken. De schrijvers en dichters der Latijnsche Oudheid
werden er vlijtig bestudeerd en nagevolgd.
Geheel een wetenschappelijke, bijzonder geschiedkundige, literatuur bloeide
daaruit op. Talrijk zijn de kronieken, locale, algemeene, wereldkronieken
zelfs, als de beroemde van SIGEBERT van Gembloux (103o-1112); de
levensbeschrijvingen van heiligen of vooraanstaande mannen, waarin met
Sallustius en Caesar om schoonheid van stijl gewedijverd werd. Doch ook
kerkelijke liederen, hymnen, verheerlijkingen van martelaren en heiligen,
eclogen, fabels, allerlei geestelijke gedichten leggen getuigenis of van een
levendige literaire bedrijvigheid. De geschiedenis wekte soms tot epische
dichterlijke behandeling op.
Geheel de middeleeuwen door zal deze Latijnsche literatuur in hoog aanzien staan. De wetenschappen, de wijsbegeerte, de theologie, de geschiedenis, het recht, de zedenleer worden behandeld in het Latijn, in een taal
en een stijl, die soms de hoogste kunst bereikt, als bij de Victorijnen en
bij den H. Bernardus ; die ook de literatuur in de volkstaal zeer ten goede
komt; maar die met de opkomst der Scholastiek, al wint ze aan juistheid,
kracht en diepte, tegen het midden der XIII e eeuw in het dome der exacte
wetenschap hare kunst-eigenaardigheden verliest.
Het kan niet ons doel zijn uitvoerig over deze Latijnsche literatuur to berichten, dan in zoover ze in betrekking staat met de literatuur in de volkstaal.
LATIJNSCHE LITERATUUR IN DUITSCHLAND
Zulk een literatuur treffen wij vooral in Duitschland aan, ten tijde nog van
de Saksische en Frankische koningen.
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De non HROSWITHA van Gandersheim, in de tweede helft der X e eeuw,
kleedde vrome legenden in het gewaad van Terentius ; zes blijspelen, met
andere legenden, een loflied op Keizer Otto en meer gedichten.
Van bijzonder belang zijn de bewerkingen in het Latijn van enkele Germaansche heldenliederen tot epische gedichten.
Daar is vooreerst het Walthariuslied : Walthariue manu fortis, ca. 93o,
door Eckehard I van St.-Gallen. Om den vrede van Attila te verkrijgen
hadden Gibicho, koning der Franken, Hagen ; Heririch, koning van
Burgondie, Hiltgund ; Alphere, koning van Aquitanie, Waltharius als
gijzelaars geschonken. Na Gibicho's dood had Gunther, zijn zoon, den
vrede verbroken, waarop Hagen uit zijn gijzelaarschap ontvlucht.Waltharius,
in Attila's dienst, wil eveneens met Hiltgund, zijn verloofde, vrij komen.
Hij richt een groot feestmaal in en maakt gebruik van de dronkenschap
der Hunnen om met Hiltgund en kostbare schatten op de vlucht te slaan.
Gunther verneemt van hun tocht door zijn land en van den schat ; met
twaalf gezellen, waaronder Hagen, zet hij de vluchtelingen achterna,
Worms voorbij, tot in Wasgenwoud (Vogezen), waar de strijd begint.
Vriendentrouw houdt Hagen buiten het gevecht, tot Walthari reeds elf
gezellen heeft geveld en Gunther met Hagen alleen nog overblijven. Nu
wint het de gevolgstrouw bij Hagen ; door list lokken beiden Waltharius
uit zijn rotsholte in het vlakke veld ; zwaar gewond alle drie, roept Waltharius Hiltgund bij om de wonden te verplegen, terwijl hij met Hagen over
hunne wonden schertst. Met elkander verzoend, gaan zij elk huns weegs
naar huis. „Hwc est Walthari poesis", zoo eindigt het, gelijk het Nibelungenlied met : ..Daz ist der Nibelunge lief".
Levendig, spannend, de hoofdpunten aanrakend, loopt het verhaal voort,
met kundige afwisseling en verscheidenheid, zelfs in de twaalf gevechten.
Het is nog duidelijk Germaansch van inhoud en geest : met de motieven
uit de heldenliederen, de gespannen uitdagingsreden en tegenreden, het
conflict bij Hagen tusschen vriendentrouw en gevolgstrouw; met de
blijkbare vreugde aan feestgelagen, aan kostbaarheden, aan zwaarden
en schilden, als aan de krachtige slagen en de grove scherts. Al is de eer
en de trouw de hoogste zedelijke macht, Loch laat deze nog handelingen
toe, die uit het latere epos als geheel onridderlijk worden geweerd :
Waltharius en Hiltgund bedriegen hun gasten en rooven hun schatten;
Gunther en Hagen vallen beiden, door list, Waltharius aan ; bij Waltharius
wordt vooral de kracht van zijn vuist gevierd. Een eigenlijke heldensage
is het dus niet meer; de ontwikkeling van het heldenlied is door de grovere
en realistischer opvattingen van het latere zoogenaamde spielmansepos,
het epos dat den hoofschen inslag nog niet heeft ondergaan, reeds sterk
beinvloed. De inhoud zelf, een bruidroof, die aan de Hilde-sage herinnert,
maakt het nog met deze kunst verwant. En zoo ook het doel, dat alleen
verlustiging is. Een, Alemannisch ( ?), heldenlied van lateren still lag hier
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wellicht ten grondsiag. Aan Vergilius echter heeft de dichter veel van zijn
stijl, van zijn voorstellings- en uitbreidingsmethoden te danken ; aan
Prudentius, heel wat voor de beschrijving der gevechten. Het christendom
heeft de zeden verzacht en gemilderd. De nog niet door den geest van
Cluny getroffen monnik kon zich, bij al den ernst van zijn leven en streven,
zulk een ontspanning wel veroorloven.
Nog meer werd uit de kunst der dichters in de volkstaal in het Latijn
bewerkt, indien we ten minste als waar mogen beschouwen het bericht
van den dichter der Nibelungenklage, als zou bisschop Pilgrim van Passau
(97 1-99 1) meister Kuonrat de „maere" van de Nibelungen in het Latijn
hebben laten opteekenen. Van deze Nibelungiao is echter niets bewaard.
Velen zien in dit bericht niets anders dan een valsche bronnenopgave van
den Middelhoogduitschen dichter om zijn werk grooter gezag bij te zetten ;
wat wel meer gebeurde. Anderen wijzen in 't bijzonder op het Walthariuslied, om te betoogen dat dit laatste aanleiding zou hebben gegeven tot een
gelijke behandeling in het Latijn van de Nibelungenstof. Sterk pleit voor
de echtheid, dunkt ons, dat die dertiendeeuwsche dichter dan toch zijn
bron in een tijd heeft geplaatst, Coen wel meer uit bij het yolk in de volkstaal
verspreide stoffen door geestelijken in het Latijn werd bewerkt : zijn bron
past best in den geest van den tijd dien hij aangeeft.
Zelfs het dierenepos vond in dien tijd, de X e eeuw, nog epische behandeling,
in de Ecbadis captivi, de vlucht van een gevangene. Een kalf vlucht uit zijn
stal, maar wordt door Wolf gevangen en naar diens hol gesleept. Wolf
noodigt Egel en Otter uit om het met hem te komen verslinden. Daar komt
de kudde met den hond. Wolf wil zich verdedigen; hij vreest alleen vos,
want —, en hier wordt een nieuw verhaal ingelascht — eens, zoo vertelt
hij, had de zieke koning Leeuw raad gehouden; Vos was niet verschenen.
Door zijn vriend Panther gewaarschuwd, was hij dezen toch naar het hof
gevolgd ; onderweg hoorden zij elkanders biecht. Vos veinsde een Lange
reis in den dienst van den koning te hebben gedaan, om hem genezing te
brengen : de huid van den wolf zou den zieke de gezondheid schenken ; waarom
Wolf veroordeeld werd om gevild te worden. Daarna tot palatijnschen
graaf benoemd, had Vos de waardigheden aan het hof uitgedeeld : Egel,
hoewel afstammeling van Cato, markgraaf der Rutulen, en standaarddrager van Rome, moest appels dragen. Panther werd chorist ; Merel en
Nachtegaal zangers. Vos verkreeg het leen van Wolf. En zie : — daar verschijnt nu inderdaad de Vos I Egel en Otter vluchten. Wolf wordt gehangen. Het kalf ontsnapt in de algemeene verwarring met de moeder naar huis.
Veel hierin is Oostersch goed ; Oostersch zijn vele dieren; nog luipaard en
papegaai worden vernoemd ; Oostersch is het inlasschen van een verhaal
in een ander ; en het ingelaschte verhaal is een oude Esopische fabel, die
bij Paulus diaconus reeds voorkomt. Maar daarnaast is toch ook veel
Germaansch. Het gedicht schijnt, als Waltharius, een schooloefening te
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zijn, van een jongen monnik, uit het oude Lotharingen, uit het klooster
St.-Aper waarschijnlijk, tegen de Vogezen. Vrije humor van monniken op het kloosterleven, dat ten slotte toch de veilige wijkplaats voor
den naar verkeerde vrijheid hunkerenden wereldmensch blijkt to zijn.
Uit wat later tijd stamt het eveneens in Latijnsche hexameters gedichte
Ruodlieb: men heeft het den eersten modernen roman genoemd ; met de

motieven : van een adellijken jongen man, die in den dienst van een vreemden koning treedt, zich daar roem verwerft, en naar huis teruggeroepen
wordt ; van twee met kostbaarheden gevulde brooden en twaalf wijsheidspreuken, die hij op zijn reis meekrijgt en waarvan hij de waarheid
ervaart, althans van drie — het werk is slechts fragmentarisch bewaard ;
van een mislukten minnehandel ; van een schat, dien een overwonnen dwerg
hem aanwijst, waarvan hij den bezitter, een koning, overwint, met wiens
dochter hij in het huwelijk treedt. Een biographische roman, die de uit
sprookjes, vertelsels en heldensage ontleende motieven in de onmiddellijke
werkelijkheid van zijn tijd plaatst en daarom zoo ongewoon modern kan
aandoen ; waarvan de dichter, met zijn goedmoedige en blijde levensopvatting, met zijn fijne menschenkennis en zijn liefde voor de natuur, met zijn
ethisch ideaal van zelfbeheersching, moeilijk in den tijdstroom der literaire
ontwikkeling kan ingeschakeld worden. Ook hier is veel wat van den
volksdichter schijnt afgekeken, naast wat het latere hoofsche epos kenmerkt.
Men beschouwt het gedicht gewoonlijk als het werk van een monnik van
Tegernsee van ca. io3o ; maar het zou even goed van heel wat later kunnen
zijn.
Nog meer, doch kleinere, gedichten in het Latijn zijn ons voor Duitschland
in dezen tijd bewaard, voornamelijk in een handschrift van Cambridge,
dat behalve om deze gedichten, nog om eenige lente- en liefdesliederen
beroemdheid heeft.
Vooreerst een viertal zoogenaamde „Modi", melodie, in den vorm van
sequenzen : vrij melodisch gebouwde tekst op de aangehouden muzikale
modulat-ies van het a van Alleluia bij het Graduale der Mis. Zulke melodieen met tekst, uit het klooster Jumieges aan de Seine bij Rouen afkomstig,
werden bijzonder beoefend door Notker Balbulus (gest. 9 12) van St.-Gallen.
Zij heeten ook „prosa", samentrekking van „pro sequentia", ofwel om
den onregelmatigen vorm. De Duitsche „leich" : een lied met onregelmatigen strophenbouw, staat er mee in verband.
Ook op wereldlijke stoffen werd spoedig de vorm der Sequentia overgedragen. Van dien aard zijn de hier ter sprake komende modi. De eerste,
eigenlijk een loflied op Christus, is vooral merkwaardig, omdat de modus
heet : „qui et Carelmanninc", wat een lied veronderstelt op Karloman,
misschien den zoon van Lodewijk den Vrome ; een tijdslied dus, dat verloren
is. Het tweede, „Modus florum", is de oudste vorm van het leugenlied.
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De „Modus Liebinc", d.i. de wijze waarop Liebinc bezongen werd,
waarschijnlijk Liuppo, die Keizer Otto H op zijn vlucht uit Calab_
i4e (982)
redde, dus weer een verloren tijdlied
verhaalt het grappige vertelsel
van het sneeuwkind, dat een koopman tijdens zijn afwezigheid uit de
sneeuw, waarmee zij haar dorst had gelescht, geboren was, zei de vrouw ;
dat de zon heeft doen smelten, zei de man, die het kind op een nieuwe reis
had meegenomen en verkocht. De vierde „Modus Ottinc", is een loflied :
een verheerlijking der Ottonen.
Daarbij sluiten zich nog een paar grappige verhalen uit hetzelfde handschrift
aan : van de non Alverad, die hare ezelin door den wolf heeft zien verscheuren en door hare gezellinnen in een formed klaaglied getroost wordt de
Heer zal haar een andere ezelin brengen ; van aartsbisschop HERIGER van
Mainz (9 13-927) die met gullen lach naar een grappenverteller luistert,
over zijn wedervaren in de hel en in den hemel, waar hij een banket had
bijgewoond ; doch die, als deze daarop zegt dat hij voor zich een stuk long
had gestolen, hem flink bestraft met de leer : Als Christus u nog eens
uitnoodigt, zult gij niet meer stelen.
Van nog andere grappen, leugens, snoeverijen, zijn verhalen uit nog andere
bronnen bekend. We vernemen hier duidelijk den naklank van dergelijke
gedichten in de volkstaal, waaruit de zoogenaamde speelmanspoezie opbloeit. Nog is uit dien tijd een vorm van de oude vriendschapssage in verschillende, eenvoudiger en uitvoeriger, bewerkingen tot ons gekomen De
Lantfrido et Cobbone; evenals een op een priester toegepaste Esopische fabel
De sacerdote -et lupo, die later nog veel bijval heeft gehad : van een ouden
priester, die een diepe val graaft, waarin de wolf gevangen wordt, die
den priester meesleurt en op diens rug ontkomt.
Alles en nog meer speelmanspoezie, maar, niet to vergeten, in de handen
van geestelijken en monniken 1 Waarnaast van ernstiger aard, nog enkele
klaag- en lofliederen op keizers en bisschoppen, met daaronder een op
Heribertus van Keulen.
In de volkstaal, het Duitsch, werd nog weinig gedicht. Naast hymnen,
jgebeden, een verhaal uit den Bijbel, komen eenige kleinere gedichten met
wereldschen inhoud. Voor den vorm der latere Minnelyriek van eenig
belang is een half-Latijnsch, half-Duitsch gedicht uit het handschrift van
Cambridge : dat met een typisch natuur-, lentetafereeltje aanvangt, zooals
dit nog in een drietal daar opgenomen Latijnsche gedichten en later meer
in de vagantenpoezie het geval is, en een „aanzoek tot liefde" van een
adellijken man aan een non bevat, wat met de zege der deugd zal geeindigd
hebben. Nog een verleidingspoging is de inhoud van een kleine fabel met
zedelijken inslag geweest van „Hert en Hinde", waarvan slechts anderhalf
vers is bewaard. Ruodlieb bevat in een viertal Latijnsche hexameters met
Duitsche rijmen een „liefdegroet" van een aangezochte vrouw aan den
man. Notker van St.-Gallen geeft in zijn leer over rhetorica een paar
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Duitsche voorbeelden ter verklaring van voorschriften, waaronder een
kort gedicht op den Ever met een paar verzen epische inleiding en een
hyperbolische beschrijving van zijn sterkte, met misschien parabolische
beteekenis. Een klein spotgedicht, twee verzen, komt voor in een handschrift
van St.-Gallen. Daar is eindelijk de „reidans van de dansers van Kolbigk".,
die in den Kerstnacht van 1021 een meisje uit de kerk lokken om haar te
ontvoeren, en dan voor de kerk een dans beginnen, waarbij de voorzanger
episch aanvangt : „Bovo reed door het groene woud en voerde met zich de
schoone Merswinde" ; waarop de rei invalt met het refrein : „Wat staan
wij ? Waarom gaan wij niet ?" Een jaar lang moeten ze dus, als straf voor
hunne ontwijding van het feest, onophoudelijk in de ronde denzelfden dans
voortzetten.
Het handschrift van Cambridge bevat nog een half-Latijnsch half-Duitsch
tijdgedicht De Henrico van acht drie- of vierregelige strophen in een taal
uit de omstreken van Aken of Keulen. Dit gedicht, dat veel hoofdbrekens
veroorzaakt, en verschillende verklaringen ervaren heeft, verheerlijkt een
Hendrik van Beieren en diens trouw in 't bijzonder tegenover Otto :
wellicht Hendrik We, de latere keizer Hendrik II ; zoo zal het wel eerst
uit 997 dagteekenen.
Op verloren historische liederen in de volkstaal wordt meermaals gezinspeeld. Widukind van Corvey vermeldt een lied op de neerlaag der Franken
bij Eresburg in 9 15 ; Eckehard IV in zijn Came Sti Galli spreekt van een
algemeen bekend lied op Adalbert van Babenberg, die, verraderlijk uit zijn
burcht gelokt, aan zijn koning in 901 werd overgeleverd : welk lied, sterk
vervormd, nog in de XII e eeuw in omloop was ; dezelfde Eckehard gewaagt
van allerlei liederen op bisschop Ulrich van Augsburg. Cantilenaa vulgares,
volksliederen, handelden over de daden van Benno, den lateren bisschop
van Osnabruck, tijdens den veldtocht tegen de Hongaren in 1052 ; nog in
1100 werd gezongen van een Beier Erbo, die op jacht door een buffel werd
gedood. En meer andere liederen, grappige en ernstige.
Indien wij van dit alles even gewag maken — wij mochten niet uitvoeriger
zijn — dan is het, opdat men daaruit zou erkennen, dat de dichtkunst in de
volkstaal, hoe weinig er ook van is overgebleven, toch bleef voortbestaan,
in de wel gewijzigde en lagere vormen van het heldenlied en tijdslied, in de
vormen der vroegere kleine poezie, in grappen, vertelsels, parabelen, fabels,
die toen reeds zeer populair schijnen geweest te zijn. Hierlangs voert de
verborgen stroom der kunst in de volkstaal, die weldra machtig aan de
oppervlakte stijgt.
LATIJNSCHE LITERATUUR IN FRANKRIJK
Ook in Frankrijk bloeide een rijke literatuur in het Latijn. Werken over
wijsbegeerte en godgeleerdheid; werken ook over grammatica en rhetorica,
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over recht, kunst, geschiedenis ; wetenschappelijke werken van alien aard
werden geschreven in de taal van het internationaal verkeer. Wij kunnen
er niet bij stilstaan en mogen alleen wijzen op die geschriften die meer
verband houden met de letterkunde. Kronieken, kloostergeschiedenissen,
heiligenlevens, in proza, te beginnen met Eginhard en zijn Vita Karoli,
den Anonymus Limosinus, uit de eerste helft der IX e eeuw, met zijn leven
van Lodewijk den Vrome ; NITHARDUS en zijn Hietorice uit ongeveer denzelfden tijd ; in verzen, als het tot epos uitdijende werk van den anders
weinig bekenden ERMOLDUS NIGELLUS in bonorem Hlodowici regis cbristianissimi waarin ook wel volksliederen, c.a. op Willem van Aquitanie,
werden verwerkt, en zijn lofgedicht op koning Pippijn; het epos Karolue
magnue et Leo papa, van onbekende, met de overvloedig gezwollen lofliederen
en de machtige schilderingen van jachtpartijen en kostbaarheden in opsmuk
en kleeding ; het epos op de belegering van Parijs door de Noormannen in
885-886 Bella Parisiacx urbis, van ABBO van St.-Germain des Pres. Van
de XI e eeuw of zullen in 't bijzonder de verovering van Engeland door
Willem van Normandie en daarna de kruistochten aanleiding geven tot
menige episch of panegyrisch gekleurde kroniek.
Epische bewerkingen van bijbelsche verhalen of personen heeft Frankrijk
weinig. Maar vele levens van heiligen werden, ook rhythmisch, met wel
eens epischen gloed, vervaardigd. Een zeer overvloedig en persoonlijk
dichter was BALDERICUS VAN BOURGEUIL, nit de tweede helft der XI e eeuw :
behalve een Itinerarium van zijn vele reizen, enkele heiligenlevens, een
stuk van de Genesis, een Historia Ilieroeolymitana zijn nog een 255 gedichten
van allerlei aard, met meer persoonlijken inslag, bewaard ; lofliederen
epitaphien, hymnen, navolgingen van Ovidius, beschrijving van kunstvoorwerpen in de rijke woning van gravin Adela, zelfs christelijke liefdesgedichten.
Niet minder rijk en verscheiden in zijn diclatkunst is MARBODUS van Rennes,
geboren omstreeks i o35, kanselier van Angers, bisschop van Rennes
sedert 1096 tot 1123: Bijbelsche, hagiographische en godsdienstige gedichten, waaronder de Hietoria Tbeopbili; epigrammen en gelegenheidsgedichten;
didactische, waaronder voornamelijk zijn Liber lapidum als lapidarius
beroemdheid heeft om de vele navolgingen en vertalingen ; dan de onder
den algemeenen titel Liber decem capitulorum samengevatte tien didactische
stukken, waar, in meer dan een, diep menschelijk meevoelen spreekt.
Vermaard is van hem de fabel van een wolf door een herder gevangen, die
nu eens monnik dan kannnnik beweert te zijn. Ook als hymnendichter op
Christus en heiligen is hij beroemd.
Ook HILDEBERTUS, van Lavardin, waar hij in 1o56 geboren werd, of van
Le Mans, waar hij leider der kapittelschool en bisschop werd in 1091, of
van Tours, waar hij in 1125 aartsbisschop werd en in 1133 stierf, dient nog
vermeld te worden : naast Bijbelsche, hagiographische, liturgische - de
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mysterio Kam - zedenkundige gedichten, naast hymnen en opschriften,
lief hij tijdliederen na, en in 't bijzonder twee hoogst merkwaardige, heerlijke
elegieen op Rome : een klaaglied over de grootheid der stad ook in haar
puin; een verheerlijking van Rome's heerschappij als hoofdstad der
christenheid. Uit zijne jeugd nog waarschijnlijk stamde het „Liber Mathematicus" of Horoscoop : een soort van Edipous-sage, die hij in het oude
Rome ten tijde der Punische oorlogen spelen laat.
Want van de XI e eeuw af komen steeds meer onderwerpen op, die aan de
Oudheid, aan de klassieke mythologie ontleend, ook meermaals in klassieken
geest behandeld worden. Nu wordt steeds meer Ovidius, met zijn Metamorphosen en zijn Ars amandi, gelezen en nagevolgd. Daarnaast bloeit
een rijke sequenzen- en hymnenliteratuur, zeer dikvvijls van onbekenden.
Van de Carolingische tijden af werd de briefvorm beoefend, die de uitdrukking van persoonlijke gevoelens sterk heeft bevorderd ; met namen als
Abelard en zijn brieven aan Heloise, als Anselmus van Cantorbury (11 og),
Ivo van Chartres (1115), Hildebert van Lavardin (1133), Hugo van St.Victor (1141) en den H. Bernardus (1153). Daarnaast didactische werken
van allerlei slag en soort wijsgeerige, theologische, ascetische, historische,
van Beda en Eginhard af, steeds rijker, vooral in Engeland, tusschen 1140
en 125o, maar nu ook van algemeen compilatorischen aard ; met bescheidener verhandelingen over grammatica, rhetorica, prosodia, waaruit ook de
moedertalen bast hebben gehad ; over arithmetica, aardrijkskunde, tijdkunde,
practische geneeskunde, gidsen voor kanselarijen, enz. Dit alles heeft zijn
grooter of geringer belang ook voor de nationale literaturen, waarna in de
XII e en XIII e eeuwen steeds meer opkomen, naast het Elucidarium van
Honorius Augustodinensis, de encyclopxdische werken, die gaan onder
namen als Speculum, Imago, Summa, Thesaurus, enz., en waarvan vele
in de volkstalen zullen overgedragen worden. En dan de vertalingen, eerst
in 't Latijn, van Hellenistische of Oostersche werken, die wij meermaals
bij ons verder onderzoek zullen ontmoeten en die alle de volkskunst hebben
gevoed. In deze Latijnsche literatuur leeft een groot deel van de Middeleeuwsche ziel. Wij moesten dit weinige Loch even vermelden, om ook langs
hier den bodem van onze volkskunst te verkennen.
In al dien overvloed zijn echter de zuiver belletristische, vooral profane,
werken voor de XII e eeuw nog zeldzaam. Het voornaamste hebben wij
vermeld. Toch zijn ook voor Frankrijk nog vele lof- en tijdliederen bekend,
naast wereldlijke stoffen en persoonlijke lyriek, die steeds meer in satire
ontaardt. Zoo nog in het reeds besproken handschrift van Cambridge, dat
naar een Rijnlandsch handschrift om het midden der XI e eeuw te Cantorbury afgeschreven werd en ook enkele uit Frankrijk afkomstige stukken
opgenomen heeft. De eigenlijke vagantenliteratuur, de literatuur van rondtrekkende studenten of van clerici zonder betrekking, die van hun pen
trachtten te leven en met hun zangen en gedichten de hoven, burchten en
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kloosters, maar ook de markten afreisden, valt eerst in de XII e eeuw. Er
is een ernstig vagantismus, dat hooge zedelijke problemen, soms wel eens
gewaagde, aandurft, met niet zelden anti4iierarchische strekking; en er is
een los en dol vagantismus van boemelende studenten, die meer van spel,
wijn en liefde hielden : lusoria, potatoria, amatoria. In de Carmina Burana,
uit het begin der XIII e eeuw, is hun poezie nog goed vertegenwoordigd,
al werd er lang niet alleen vagantenkunst in opgenomen. Zoo kan het werk
van b.v. een Walther van Chatillon of van een Robert Bruce, van de
vroegste beroepsschrijvers, als vagantenwerk doorgaan. Het strijdgedicht,
de tenso of conflictus, dat we reeds bij Sedulius Scotus aantreffen, werd
echter eerst voor goed in de XII e eeuw beoefend. Navolgingen van Plautus
in zoogenaamde elegische comedien, die echter nog minder begrip van
tooneelvoorstelling verraden dan de stukken van Hroswitha, stammen
eerst uit het einde der XII e eeuw.
Epische bewerkingen van stoffen uit de volksoverleveringen, zooals die
in de Chansons de geste zullen behandeld worden, zijn er in Frankrijk vOcir
de XIIIe eeuw geen met zekerheid bekend.
Maar steeds talrijker komen nu in Latijnsche werken zinspelingen op, en
vermeldingen van gedichten in de volkstaal. Reeds behandelden wij het
lied op Chlotarius. Een handschrift van EGINHARD 'S Vita Caroli uit de
XI e eeuw gewaagt in een toegevoegde aanteekening van Karel's „Gesta
seu ea quw in carminibus vulgo canuntur de eo" : van gezangen dus in de
volkstaal over Karel den Groote. HARIULFUS, monnik van het Coen nog
sterk Frankische klooster St.-Riquier in Ponthieu, vervaardigde in 1088
eene kroniek van St.-Riquier of Centulum, waarin hij o.a. een ganschen
catalogus van de bibliotheek der abdij, meer dan 5oo werken, heeft opgenomen en talrijke gedichten, elegieen, hymnen, lofliederen, ingelascht ;
uitweidende over de onheilen en rampen die het klooster troffen tijdens de
invallen der Noormannen, spreekt hij ook van de zegepraal van Lodewijk
to Saucourt : hier worden de Noormannen aangevoerd door hun koning
Guaramundus en den verrader Esimbardus, juist als in het nog fragmentarisch behouden chanson de geste van Isembart en Gormond ; waarna hij
voor verdere kennis van dit feit verwijst naar kronieken en liederen in de
volkstaal : „non solum historiis, sed etiam patriensium memoria quotidie
recolitur et cantatur." Mogen we daaruit niet besluiten, dat die zoo gevolgrijke overwinning immer sedert het Ludwigslied in steeds nieuwe vormen
is bezongen geworden ?
Bij den slag van Hastings, 1 o66 — we moeten er later op terugkomen .—
wakkerde de zanger Taillefer de strijdenden aan door de herinnering aan
Roland's dapperheid.
De Engelsche monnik ORDERICUS VITALIS (1075-ca. 1145) geeft in het
zesde boek van zijn Histioria ecclesiastica een leven van den H. Willem
van Gellone, daar hem het door volksdichters gezongen lied over Willem
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Het zoogenaam9 „Haagech Fragment" nit Cod. 9 21 den Haag. — 131j Pertz AL G. Hid
Script. III, 7 08 nola.

niet beviel. Reeds in een in 1122 vervaardigd leven van den H. Willem
zegt de schrijver : „Welke reien van jonge lieden, welke vergadering,vooral
van ridders en adellijken, welke heilige wachten laten niet zoet en met
melodieuze stemmen weerklinken wie en hoe groot hij was". Wij zullen
de plaats onthouden, waar het er op aan komt te bepalen voor welk gehoor
zulke liederen bestemd waren.
Bij deze getuigenissen zullen wij er verder uit onze eigene landen nog andere
toevoegen. Van de XII e eeuw of zullen dergelijke vermeldingen van, naast
nog bewaarde ook niet zelden gansch onbekende, gedichten zich vermenigvuldigen. Doch meer dan een vermelding, samenvatting in in]. Latijnsche
disticha van een vriendschapsnovelle zimie et Amilee in de volkstaal, geeft
ons in zijn tweeden brief de in briefvorm dichtende RODULFUS Tortarius
van Fleury aan de Loire tegen het einde der XI e eeuw : het nog bewaarde
gedicht van Amis et Amiles dagteekent eerst uit het begin der XIII e eeuw.
Heel wat stof heeft een door G. H. Pertz in de koninklijke bibliotheek van
den Haag op drie bladzijden van een handschrift met de Gesta regum
Francorum gevonden fragment onder geleerden opgeworpen. In 't Latijn
wordt hier de strijd geschilderd om een belegerde stad van christene ridders
tegen Saracenen, eerst in het algemeen, dan in afzonderlijke tweegevechten,
zooals dit in het latere chanson de geste gebeurt : taal, stijl, voorstelling,
uitdrukking, herinneren voortdurend aan de chansons de geste ; ook de
namen der helden zijn daaruit, in 't bijzonder uit Aimery de Narbonne,
bekend. Door het proza heen kan men nog duidelijk den oorspronkelijken
vorm in Latijnsche hexameters (of in een ander vers ?) herkennen. Het
is, blijkbaar genoeg, een vertaling van een Fransch heldendicht.
De eerste uitgever Pertz plaatste het fragment in de X e eeuw. Dat wordt
nog gewoonlijk gedaan : het kan van omstreeks 1000 dagteekenen. Zoodat
het Fransche gedicht, in Latijnsche hexameters vertaald, dan in Latijnsch
proza afgeschreven, zeker nog tot de X e eeuw moet worden gebracht. En
blijkbaar staan we hier reeds voor een vasten, traditioneelen, de chansons
de geste van later nog ten volle beheerschenden stijl. Niet eerst met de XIe
niet eens met de Xe eeuw, zou dan het Fransche heldendicht begonnen zijn.
LITERATUUR IN ENGELAND
Bij de Latijnsche poezie in Engeland uit dezen tijd mogen wij niet stilstaan.
Doch het heeft zijn belang er op te wijzen, dat hier het klaag- en tijdslied
in de volkstaal beoefend bleef, als, gelijk reeds gezegd, uit enkele voorbeelden in de Chronicles blijkt ; waarnaast ook het epos of het epische verhaal
voorkomst. Van een met het Walthariuslied verwant gedicht in het
Angelsaksisch,WALTHERE, zijn slechts enkele verzen bewaard, die echter
geen lied meer, doch een kort epos in de volkstaal veronderstellen. Meer
echter, 325 verzen, hebben we nog van een gedicht op de neerlaag van
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Maldon, waar Byrbtnotb, de leider der Oostsaksen, in een gevecht met
Noormannen den dood vond : in zekeren zin reeds een chanson de Roland,
waarin de Saksen als christenen den heiligen strijd tegen de heidenen
voeren; zoo nog gansch in den geest van het oude heldenlied, met de hooge,
heldhaftige gevoelens van vreugde aan den strijd en dapperheid, van trouw
bij de krijgers en toewijding bij den heirman. Doch de helden rijzen er nog
niet boven het menschelijke uit, al blijven zij stug, forsch, ongebroken in
de neerlaag, strijdend tot in den dood. Dat zulk een sterk stuk poezie niet
alleen heeft gestaan, mogen wij zonder vermetelheid aannemen.
LATIJNSCHE LITERATUUR IN ONZE GEWESTEN
Wij komen tot de Latijnsche poezie in onze gewesten. Te Utrecht vooreerst : bisschop RADBODUS (gest. 9 1 7) die, naast enkele homelieen die hij
schreef op de H. Amelberga, den H. Suitbert, den H. Liafwin, apostel der
Saksen, en den H. Servatius, gedichten o.a. een officie en een sequentia,
aan den H. Martinus wijdde, die wel herinnert aan het Germaansche
heldenlied, een carmen allegoricum op den H. Suitbert en een ecloga
ecclesiastica op den H. Liafwin, vervaardigde. Zeer fraai is zijn gedicht
op de zwaluw de birundine, met de kleine tafereeltjes uit het leven en doen
van dezen met den mensch zoo gezellig omgaanden vogel.
ADALBOLD, die op het einde der X e eeuw to Luik onder Notker zijn opleiding
ontving, en later bisschop van Utrecht werd (ioio), welken zetel hij
krijgshaftig doch waardig verdedigde, leerden wij reeds als geleerde en als
dichter kennen.
Nog op het einde der XIe eeuw schreef BERNARDUS van Utrecht een eersten
commentaar bij de in de school zeer veel gelezen ecloga Theoduli : Godescalc, waarschijnlijk, die in de IX e eeuw dichtte. Ook de bisschoppen
Willem en Koenraad waren als geleerden gevierd.
Aan de scholen van Luik treffen wij vele vooraanstaande mannen aan.
Daar is vooreerst SEDULIUS SCOTTUS, die om 848 naar Luik kwam en daar
tot omstreeks 86o leefde en arbeidde. Een der verdienstelijkste mannen
van zijn tijd, een ware humanist, die ook in het Grieksch tehuis was en de
wetenschap uit hare bronnen zelf wilde putten. Naast theologische en
philologische werken, naast een soort van Vorstenspiegel, de rectoribus
chrietianio, in den trant van Boethius' de consolation phitoeophica, lief hij
ongeveer negentig kleinere en langere gedichten na : hymnen, lof- en tijdgezangen aan grooten; enz. Merkwaardig daaronder is een parabel van
den Ram die door een bond verscheurd werd, de verbece a cane discerpto, als
afspiegeling van Christus ; en een strijdgedicht tusschen Roos en Lelie, die
door Lente verzoend worden : vroege voorbeelden van fabel en parabel en
van het strijdgedicht; terwijl meer dan een van zijn liederen met een natuurtafereel aanvangt.
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Tegen het einde der X e en het begin der XI e eeuw gaf EGBERT onderricht
in het trivium te Luik. Voor zijn leerlingen vervaardigde hij het zeer
belangrijke werk, dat hij heette Fecunda Rade, het voile schip : een rijke
verzameling van spreuken uit Cato en andere klassieke schrijvers, Sallustius, Horatius, Lucanus, Juvenalis, Ovidius, uit den Bijbel en de
Kerkvaders, maar ook uit de Germaansche volkswijsheid, met stukken
van eigen beleving, een reeks fabelen naar Avianus, maar ook eigene, en
sprookjes, als dat van Roodkapje. Zoo zette hij de spreukpoezie in, die
later in de volkstalen zoo populair zou worden.
Een voor de geschiedenis der pr-Gregoriaansche hervormingsbewegingen
in de Kerk, maar niet minder voor de literatuur belangrijke figuur is de
hij schreef o.a. een „Sparadorsum”
Nederfrank RATHERIUS (887 -974)
(spaar den rug) wat zijn Nederfrankische afkomst bevestigt uit het
Luiksche, monnik van Lobbes, bisschop van Verona en een korten tijd van
Luik. Hij leidde een rust- en vredeloos leven, temidden van veel intrigues
en gekonkel. Weinig sympathiek als mensch, meer man van de ingewikkelde
bespiegeling, die hem voor de doeltreffende daad minder geschikt maakte,
heeft hij wel het zaad van rijke en vruchtbare gedachten uitgestrooid, doch
weinig bereikt. Maar als schrijver moet hij onder de allerbesten gerekend.
worden. Vooral zijn Praloquia of Meditationes Gordis in exsilio, die hij
schreef tijdens zijn gevangenschap te Pavia ( 935-'37), hebben hem beroemd
gemaakt : waarin hij het geweten van geheel de christenheid, van alle
standen en rangen, onderzoekt in den zedelijken strijd en zijn opvattingen
over de hervorming der Kerk in de betrekkingen tusschen vorsten en
bisschoppen uiteenzet ; een grootsch tafereel van den zedelijken toestand
der Kerk in de Xe eeuw. Het is mede het eerste romantische memoirenwerk
van de Germaansche literatuur : van iemand die aan een verbazende vertrouwdheid met de Oudheid, een diepe menschenkennis paarde en die met
zijn krachtige voorstelling van psychologische analyse, met zijn scherpe,
ironisch-ernstige zelfontleding, de grootste individualist, impressionist
zou men zeggen, uit de vroegste Middeleeuwen mag heeten.
Nog zouden wij een gansche reeks groote mannen te Luik moeten vermelden,
vier werk echter meer verband houdt met de geleerdheid en de wetenschap
dan met de eigenlijke literatuur.
ADELMAN van Luik, geb. ca. i000, die als bisschop van Brescia (1057-1061)
overleed, verdedigde tegen zijn oud-studiemakker te Chartres, Berengarius,
de ware leer over de Eucharistie, maar is vooral bekend om een letterdicht,
rhythmus, waarin hij al de groote mannen herdenkt en roemt, die met hem
te Luik hadden gestudeerd en van die stad naar alle gewesten der christenheid waren uitgezwermd. ANSELMUS, ook le,raar te Luik onder Wazo, in de
eerste helft der XI e eeuw, vervaardigde een geschiedenis van het bisdom,
waarin hij in 't bijzonder de verdiensten voor de opvoeding en studien viert
van Notker, Wolbodo en Wazo. Van NOTKER zelf, die bisschop was van
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97 1 tot 1008, is zoo goed als nets bewaard : de hem toegeschreven heiligenlevens zijn onecht. Doch hij zette anderen tot schrijven aan, b.v.
HERIGER, die abt van Laubach werd, en die naast heiligenlevens, mathematische en theologische werkjes, ook de Gesta epiecoporum Leodieneium tot
den h. Remaclus (66 7) vervaardigde, waarin hij vooral blijk geeft van zijn
kennis der klassieke Oudheid. De beroemdheid van nog anderen, als van
de gelijktijdige RADULFUS en FRANCO, ligt geheel op het gebied der wetenschap, in 't bijzonder der mathematische wetenschap. Van FRANCO is een
De quadratura circuli libellue. ALGER van Luik, uit het begin der XII e eeuw,
is een verdienstelijk verdediger der katholieke leer in den Eucharistischen
strijd dier dagen.
In de abdij van St.-Amands van Elno bij Valenciennes, nog sterk Frankisch,
dichtten in de IXe eeuw de monniken MILO en zijn neef HUCBALD. Van
Milo is nog een merkwaardig rhythmisch leven bewaard van den H.
Amandus en een uitvoerig leerdicht De sobrietate, over de matigheid, vooral
aan de hand van bijbelsche voorbeelden, en enkele hymnen en grafschriften ;
van Hucbald, naast vele levens van heiligen, een gedicht over de kaalkoppen,
waarin de Germaansche alliteratie tot het uiterste wordt gedreven en
alle woorden met c beginnen : zulke en andere dergelijke spelletjes veroorloofde de school van St.-Amand zich meer. Wel schreef ook Hucbald
over muziek ; doch het hem toegeschreven werk, waarop zijn roem als
musicoloog berust, is niet van hem.
Ook Kamerijk, Doornik, Gembloers, Stavelot, Lobbes, enz. waren haardsteden van geleerdheid en kunst. Boven de tegenwoordige taalgrens waren
de kloosters minder talrijk ; doch ook bier waren St.-Pieters en St.-Bavo
te Gent, met St.-Truiden, vooral tegen het einde der XI e eeuw onder abt
Theodoricus (gest. 110 7), tot in het Noorden St.-Egmond in Holland, en
Foswerd in Friesland, zetels van beschaving en cultuur. De in 1084 door
Arnulfus, bisschop van Soissons, te Oudenburg bij Brugge, gestichte abdij,
had van 1io5 tot 1143 als abt HARIULFUS, vroeger monnik te St.-Riquier,
die zooals reeds gemeld, zich als annalist, met zijn kroniek van dit klooster
ook als hagiograaf, met het leven van den h. Madelgiselis, maar vooral van
den h. Arnulfus, naam heeft verworven. Daarnaast een breede rij van
kleinere kloosters, die ook onder den invloed der Lotharingische hervormingsbeweging gesticht waren of tot nieuwen bloei kwamen ; en nog veel
talrijker kapittelscholen. Ook daar werd voornamelijk aan geschiedschrijving gedaan : kronieken, levens van heiligen, in grooten getale. De catalogue
van de bibliotheek te Egmond, in de XI e eeuw nog aanzienlijk door abt
Stephanus vermeerderd, kan een voorstelling geven van de studie der
klassieken, die ook daar heerschte.
Onder de merkwaardige, door Frankische geestelijken vervaardigde
heiligenlevens mogen vermeld worden : de Vita Sti Leudegarii, door een
West-Frankischen monnik van St.-Maxentius bij Poitiers ; de Vita S.
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Liudgeri, door ALTFRID, zijn neef, monnik van Werden aan de Ruhr en
tweede opvolger van Liudger op den bisschoppelijken stoel te Munster :
een ware familiengeschiedenis, die met den grootvader Wulsing van dit
Frankische geslacht aanvangt ; een paar lofliederen op Liudger en op de
kerk van Dokkum, dit laatste door Alcuin, werden ingelascht. De Vita S.
Lamberti, of Lantberti, opdat zijn naam, patrix defensor, de toekomst zou
voorspellen, in 5j5 hexameters, door onbekenden Frankischen geestelijke.
Hiertoe mag ook gebracht worden de Vita S. ilnekarii, den apostel van
de Denen en van het Noorden, door zijn leerling en opvolger op den aartsbisschoppelijken zetel van Hamburg-Bremen, RIMBERTUS van Turholt
(Torhout, in West-Vlaanderen) waar Anskarius een cella, een verblijfplaats, van Lodewijk den Vrome verkregen had : een biographie van
buitengewoon belang voor de politieke en kerkelijke geschiedenis van dien
tijd en voor de geschiedenis van het Noorden in 't bijzonder, zoodat ze
een der rijke bronnen werd voor het latere zoo merkwaardige geschiedkundig werk over het Noorden van Adam van Bremen.
KUNST IN DE VOLKSTAAL
Met recht mogen wij tot onzen cultuurschat rekenen het werk van den
monnik ALPERTUS METTENSIS, De diverditate temporum (ca. 1025), omdat dit
te onzent, in het Utrechtsche, waarschijnlijk in het klooster te Tiel of te
Hohorst, bij Amersfoort, werd samengesteld en voornamelijk over Nederlandsche en Friesche gebeurtenissen handelt : merkwaardig om zijn zuiver
historischen dien de schrijver bijzonder bij Caesar heeft geleerd, wiens
bondige en kernvolle taal hij ten voile beheerscht.
Doch voor ons merkwaardiger nog, om een getuigenis van het hoogste
belang over literatuur in de volkstaal. Om zich te verdedigen tegen het
verwijt algemeen bekende dingen te schrijven, wijst Alpertus in zijn inleiding
er op dat : „nota delectabiliter swpius audiri" ; dat men dikwijls met
genoegen naar bekende dingen luistert, „ut fieri solet in cantilenis, quod
veteribus ex assiduitate fastiditis, novae frequentius in dies repetitze delectabilius audiuntur" : zooals het gebeurt met cantilenen, volksliederen; wanneer oudere door dikwijls herhaald te worden niet meer inslaan, worden er steeds nieuwe gemaakt, waarnaar men met genoegen luistert.
Uit deze plaats blijkt nogmaals het bestaan, het voortbestaan, immer
sedert Radbodus, sedert Bernlef, van liederen in de volkstaal : liederen
van historischen aard, daar anders de vergelijking niet opgaat, zooals de
heldenliederen, die immers ook geschiedenis wilden geven, tijdsliederen
poetisch omgewerkt, van welken aard ook : al mogen het ook al geen lofof heldenliederen meer zijn van de echt Germaansche soort ; niet meer
stafrijmend, door het christendom beinvloed, en op steeds nieuwe helden.
De plaats onderricht ons verder over de wijze waarop die nieuwe liederen
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tot stand kwamen : niet daarom steeds over nieuwe helden of onderwerpen,
maar ook, de vergelijking laat dit veronderstellen, over bekende stoffen
van oude liederen ; niet door aaneenschakeling, maar door nieuwe vormgeving. De woorden „novae frequentius in dies repetitw" zijn niet duidelijk;
ik meen ze aldus te moeten. omschrijven : nieuwe liederen, die steeds talrijker
opkomen en die, al herhalen ze bekende dingen (door nieuwe vormgeving
toch), met nog grooter genoegen aangehoord worden.
En zouden de dichters van zulke liederen zoo ver van den schrijver Alpertus
hebben gestaan ? Zou Alpertus zelf niet onder hen moeten gerekend worden,
die met genoegen naar die cantilenen luisterden ? Zoodat we die liederen
ook aantreffen bij monniken en geestelijken, voor monniken en geestelijken,
en misschien soms ook wel door hen.
Wat kunnen wij verder uit deze kronieken en heiligenlevens, als uit andere
Latijnsche bronnen, voor dezen tijd over het voortbestaan van kunst in de
volkstaal afleiden ? Wanneer wij even een werk over onze hagiographische
literatuur, als dat van Prof. L. Van der Essen, Vitae des saints Merovingiens, doorbladeren, kunnen wij ons moeilijk aan de overtuiging onttrekken,
dat vele van deze levens van heiligen reeds echte voorloopers zijn van de
epische gedichten, de chansons de geste, met de hier heerschende epische
procedes : concentratie en overdracht van gebeurtenissen en eigenschappen
van velen op een persoon, anachronismen, genealogieen, enz. ; dat vele ook
liederen in de volkstaal tot grondslag moeten hebben, als b.v. Karel de
Groote's minnehandel met Amelberga ; Gonduinus' moord op Andegisis
en Begga ; zonder dat het natuurlijk kan uitgemaakt worden wat op rekening
van den schrijver, wat op die van den dichter komt. Wij zijn geneigd er
meermaals het werk der scheppende verbeelding in te zien ; vele toch dezer
gebeurtenissen zijn zeer mooi op zich zelf en poetisch gebouwd, en de
vermelde epische procedes kenmerken ze als dichtkunst ; moet in alle geval
niet invloed van de kunst in de volkstaal aangenomen worden ?
Wanneer wij nu in een Merowingisch leven, de Vita Landiberti b.v., een
schildering lezen als die van Lambert's onthaal te Luik, na de afzetting
van bisschop Pharamond : „et jam longum est xnarrare quanta exsultatio
in universo populo adfuit, quante laudes et hymni in adventum ejus trepudati : sallebant sacerdotes cum levitis, monachorum agmina et universi deri,
laudem Christo vociferantes, advene et peregrini, inopes et pauperes,
vidue cum pupillis per orbes letantes", dan vernemen wij daarin niet alleen
van reien, zangen en dansen, maar wij herkennen er zeer bepaald en duidelijk
de gewone epische wendingen en formulen (weduwen en weezen) en de
gewone uitbreidingsmethoden, die wij bij Veldeke in zijn St.-Servaes zullen
aantreffen. Dit veronderstelt ook wel een hagiographische kunst in de
volkstaal, zooals van oudsher werd vermoed, reeds bij de Merowingische
heiligen, en zooals de aanwezigheid der volksdichters bij den dood van den
h. Gerlach in de XII e eeuw nog bewijst ; van welke lange hagiographische
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literatuur St.-Servaes het eerste gedicht is geweest, dat door een gelukkig
toeval is gered geworden.
Wat deze stelling nog is komen bevestigen, is het feit, dat onlangs uit
diezelfde Vita Lamberti een oud Frankisch heldenlied is geconstrueerd
geworden : op den overval van Luik, bij den marteldood van Lambert. Zou
niet veeleer geheel deze Vita Lamberti op een Frankisch origineel teruggaan ?
Trouwens een hagiographische literatuur in de volkstaal schijnt ook van
oudsher te hebben bestaan. De H. Aldegundis (VIP eeuw) moet een soort
autobiographie hebben geschreven, die vooral een visioenenboek is geweest,
hoogstwaarschijnlijk, zoo niet zeker, in het Frankisch. Het leven van den
H. Trudo zou op een oude Dietsche biographie berusten ; evenals dat van
de H. Dimpna; zoo ook de legende van den H. Gerulphus en misschien
van den H. Basinus. In sommige dezer schriften heeft men nog motieven
ontdekt uit het Nibelungenlied, als b.v. in de Passio Caroli Comitis (1127)
van Galbertus, of uit Gudrun, als in het leven der H. Dimpna, wat ons
niet meer verwonderen mag, als we bedenken, hoe die stoffen te onzent
bekend waren, zelfs ontstaan . zijn.
Het leven van de H. Ida, ca. 1000, door den Frieschen monnik UFFING is
een echte roman. Zou ook niet veel van wat Alpert-us meedeelt op liederen
berusten, als het bewogen verhaal van de trotsche Adela en haar gemaal
Balderik, uit Hamaland ? Het leven van den H. Mengoldus, patroon van
Hoei, zoon van een dochter van Carloman, IX e eeuw, door een clericus
Huttensis, heeft vooral geput uit verhalen in de volkstaal : „quw vulgata
percipiuntur relatione quxque fama vulgante colliguntur.,,
Van joculatores —, het woord is dubbelzinnig en beteekent zoowel rondreizende dansers en grappenmakers, als dichters en voordragers van liederen
in de volkstaal -- is herhaaldelijk spraak. Om slechts een voorbeeld aan
te halen van een joculator-dichter uit dezen tijd : in 102 7 bij de overbrenging
van de fistel van den H. Remaclus van Stavelot naar Luik, tervvijI de
relikwieen in een boomgaard 's nachts onder bewaking van monniken
bleven, had een cantor jocularis, die daar juist met zijn gezel voor nachtverblijf aangekomen was, in zijn slaap een visioen, waarin hij opgewekt
werd om bij de fistel te gaan zingen ; en daar begon hij over den heilige
allerlei uit zijn leven te zingen en ook over de droevige lotgevallen der
monniken uit te weiden, waardoor hij hen door zijn lied vertroostte, choreis
concinantibus, met koorbegeleiding. Koning Hendrik III, die daar verbleef,
luisterde er naar uit een venster, vol angst wanneer de joculator vreeselijke
dingen over hem aanhief.
In 1060 klaagt Gozichinus scholasticus te Luik, dat de studien er in diep
verval geraken, omdat men liever naar mimi en histriones (joculatores)
luistert. Men vergete niet, dat Luik toen nog grootendeels Frankisch was,
althans dat vele leidenden aan de scholen Franken waren; Gozechinus,
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eens een spreekwoord citeerende uit de moedertaal zegt : „ut rustice loquar
„habeat Dei odium" ; vat de in 't Middelnederlandsch bekende verwensching is : „Gods (h)at hebbe" : de moedertaal was dus Nederfrankisch.
En zouden er onder de liederen door Hariulfus vermeld geen Frankische
zijn geweest : voortzettingen, met nieuwe vormgeving van het Ludwigslied ?
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ONMIDDELLIJKE VOORBEREIDING
IN DE XII e EEUW

E

OPBLOEI VAN HET GODSDIENSTIG LEVEN EN
van de christelijke beschaving bereikte een hoogtepunt in de
XII e eeuw. Het religieuze gevoel zelf was zich gaan verdiepen ;
nu de Westeuropeesche volkeren geheel voor het christendom
waren gewonnen. De Germanen hadden tot nog toe Christus vooral als
koning en God vereerd die nog op het kruis oppermachtig heerscht : „regnat
a ligno Deus". Nu gingen zij Hem ook leeren kennen in zijn Menschheid.
Vrees en ontzag voor God ruimden de plaats voor toewijding en liefde.
Een nieuwe gevoelssfeer werd daardoor geschapen : de Godmensch in zijn
zwakheid, zijn ontbering, zijn lijden, bracht verteedering, bracht wijding
over al wat zwak en lijdend is, bracht liefde. De liturgische godsdienst der
aanbidding werd verrijkt, verdiept, bezield door den meer persoonlijken
godsdienst der liefde ; wat in de Middeleeuwen tot een veelzijdige ontplooiing van het godsdienstig leven heeft gevoerd.
De Investituurstrijd had de zuiver godsdienstige en kerkelijke idee doen
zegevieren over de machten van den tijd en van de wereld, en haar uit de
boeien van het staatsgezag losgemaakt. Met het gezag dat zij dus over de
zielen gewonnen had, kon de Kerk nu eerst ten yolk haar zegenrijken
invloed en haar beschavende macht doen gelden. Zij legde hare wetten van
recht en liefde op ; zij breidelde den onstuimigen strijdlust der groote vechtersbazen ; beperkte den duur der oorlogen door hare truega Dei of leidde den
drang naar daden of in de kruistochten ; zij verzachtte en vervroolijkte het
leven, verruimde de geesten en de harten, dwong, desnoods door haar ban
of haar interdict, de trotsche, onbuigzame heeren tot bezinning : wijd
gingen de vergezichten open voor de werken der beschaving : handel,
wetenschap en kunst.
De kruistochten, zelf reeds een gevolg van dit opgewekte godsdienstig
leven, kwamen het tot mystieke hoogten opdrijven. De bijna mystieke
toewijding aan de zaak van Christus, met den verren tooverglans van het
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mysterieuze Oosten, de wanner aanraking met elkander en met de andere
wereld, schiepen vormen van verfijning, van hoofsche, christelijke beschaving. De blikken strekten zich uit over de enge grenzen van eigen
heuvelen en vlakten ; de volkeren traden meer in gemeenschappelijk verkeer
met elkander. De internationale handel breidde zich uit. De wetenschap
ging putten uit nieuwe bronnen van kennis, die het Oosten, die de Arabieren,
haar openden.
De groote leenmannen, de stugge, norsche krijgers, die immer sedert de
invallen der Noormannen en de verbrokkeling van het rijk, met hun trouwen
vereenzaamd leefden op hun sterke burchten, vanwaar zij de omstreken
beheerschten, waar hun hoorigen en lijfeigenen arbeidden, of op plundertocht uittrokken en hun vijanden bestraften, met hun woeste en onstuimige
driften en de kracht van hun vuist, zinnend op wraak, legden stilaan hun
bruisend gemoed aan banden en werden grootmoedige en hoofsche ridders,
dapper, koen en trouw. De kleinere edelen of heeren, de heereboeren,
met hun versterkte „turns" of „firmitas", hun gewapende lijfeigenen en
landbouwknechten, evenals wat later de vele „ministeriales", die zich door
het aanzien van hun ambt of van hun leen, onafhankelijk wisten te maken,
kwamen de rangen der ridders nog aanvullen. Boven mannenkracht kwam
angzamerhand zi elenadel te staan. De idealen van den Germaanschen
held louterden zich in de idealen van trouw, toewijding, zelfopoffering,
dienst te alien goede, welke de mystieke verhouding van de ziel tot Christus
kenmerkt.
De oude kloosterorden verjongden zich of breidden nieuwe vertakkingen
uit ; andere ontstonden, om in volmaakter armoede en gestrengheid het
lijdende Christus-ideaal beter na te leven. Snel verspreidden zich in de
XIIe eeuw ook te onzent de Cisterciensers ; en de H. Bernardus bracht
in onvergetelijke, spoedig te alien kante bekende, preeken de verinnerlijking
van Christus' Menschheid in het leven tot voile bewustzijn. Ook de Premonstratensers van den H. Norbertus, die zich eveneens te onzent snel
ontwikkelden, in aanzienlijke abdijen, werkten krachtig tot die verdieping
van het godsdienstig leven mede. Het yolk zelf zocht aansluiting bij het
ascetisch-mystisch ideaal in de vormen van het kloosterleven : in het
conversen- en oblatenwezen vond die drang een eerste voldoening. Kloosters en abdijen openden hunne poorten ; overal rezen er nieuwe op om die
scharen te kunnen ontvangen.
De wetenschap zelf ging, evenals de kunst, hare grootsche kathedralen
bouwen van kennis en denken. De verspreide stukken der godsdienstleer,
die totnogtoe onsamenhangend uit openbaring en overlevering waren
behandeld, werden tot een machtig geheel vergaderd en samengevoegd,
waartoe de Rede meewerkte, om ze met haar eigen licht te bestralen en
steeds nieuwe, prachtige harmonieen tusschen kennen en gelooven aan te
toonen. Dit was het werk der Scholastiek : de machtige synthese van
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alle kennen, die in de spoedig rijzende universiteiten werd uitgedrukt.
De Kerk vormde en voedde de harten van hare kinderen. Hare heilzame
werking drong in geheel hun leven door. Zij begeleidde hen van de wieg tot
het graf. Te alien kante spreidde Zij voor hen hare symbolen ten toon —
want Zij eerbiedigt de menschelijke natuur en weet hoe Ze tot hare kinderen
spreken moet die hen opwekten tot een hoogere wereld. Hare heiligen,
de H. Moedermaagd Maria, Christus, traden hen overal to gemoet ; niet
slechts in de kerken en kathedralen, maar langs de straten en de wegen,
bij den arbeid, op het veld, in de afzondering van hun woningen. Zij zorgde
voor hun onderwijs, zoowel van de kinderen der laten en lijfeigenen als
van die van de grooten, in de overal verspreide parochiescholen, in de
kapittel- en domscholen, waar ook de „artes liberales", de vrije kunsten,
kosteloos werden onderwezen, al zijn wij over dit onderwijs in Nederland
karig ingelicht ; weldra in de universiteiten, een initiatief der Kerk. Zij was
het zelfs, die hun verzet en ontspanning verschafte, Zij die feesten en vermakelijkheden inrichtte ; die vreugde verspreidde in het soms wel harde en
droevige bestaan : niet slechts door de pracht en den luister van hare
liturgische plechtigheden ; maar ook door soms wel luidruchtige, toch op
zichzelf onschuldige vermakelijkheden, waaraan Zij wijding wist te -geven.
Gewis, daar waren ook schaduwzijden. Er was voor- en tegenstand ; er
was strenge ascese en gemakkelijke levenswijsheid ; er waren ketterijen
en er was de politiek ; er was laagstand en hoogstand ; en zelfs onder de
geestelijken, onder de hoogwaardigheidsbekleeders, waren de mistoestanden niet verdwenen. Er was ook binnen de grenzen der orthodoxie
groote vrijheid van denken en oordeelen, die in heftigen strijd kon ontlaaien ;
de eenheid van denken en voelen in de Middeleeuwen was die van eenige
dikwijls nog onvaste, groote leerstellingen in de algemeene samenhoorigheid
der christenheid onder de erkende leiding der Kerk.
In Frankrijk was de macht der Capetingers steeds gestegen ; hier werden
vooral de hervormingspogingen gesteund ; de „truega Dei" bevorderd; de
Investituur aangenomen. Het prestige der kroon groeide aan en Meld de
groote vazallen in bedwang, in het bijzonder met Lodewijk VI (iio8-1131);
ook vonden de pauzen in Frankrijk, bij de koningen, dikwijls steun en bes cherming.
Zoo werd nu Frankrijk het middelpunt van het godsdienstig leven : daar
bloeiden de Cluniacensers, de Premonstratensers, de Cisterciensers, de
Karthuizers en andere orden. Daar bloeide de kerkelijke wetenschap ;
en ze bloeide er niet meer zoozeer aan de vroegere abdijscholen, dan wel
aan de bisschoppelijke scholen, in de rijzende steden : wat de laiciseering
van de wetenschap en van de kunst niet weinig bevorderd heeft. De scholen
van Parijs overtroffen in de XII e eeuw alle andere door het aanzien van
hare leeraren en den invloed van hare studenten, die er van alle kanten,
ook van onze gewesten, jongelieden, ook jonkvrouwen, naar toestroomden.
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Bij het begin der eeuw stond Abelard (107 9-1142), de grootmeester der
dialectiek, aan de scholen om het 0. L. Vrouwenklooster.
Ook de klassieke Oudheid werd met geestdrift bestudeerd aan de domen kapittelscholen. De Renaissance, onder Karel den Groote opgewekt,
daarna onderdrukt, dan weer langzaam zich ontwikkelend, kwam nu tot
voile ontplooiing. De Latijnsche schrijvers werden in handschriften vermenigvuldigd, verklaard, nagevolgd. In dit opzicht was vooral de school
van Orleans beroemd. Reeds toen was Frankrijk begonnen sterk naar
buiten uit to stralen : er waren een Fransch rijk in Engeland en Fransche
nederzettingen in Zuid-Italie. Hier hadden de kruistochten meest bijval
gevonden ; hier kwamen de gemeentevrijheden op. Hier ontstond en bloeide
de romaansche, weldra de gothische bouwkunst. Frankrijk bereikte nu
een grooten voorspoed; er waren talrijke, druk bezochte markten, en
veelzijdig, sterk verkeer, dat ook nog bevorderd werd door kerkelijke
feestelijkheden en beevaarten.
De XII e eeuw luidt voor goed het begin der nieuwe tijden in.
OPKOMST VAN DE FRANSCHE KUNST .- HET CHANSON
DE GESTE
Het zoo opgewekte cultureele leven uitte zich nu ook vooreerst in een
rijke literatuur in het Latijn, die we hier echter niet meer in oogenschouw
mogen nemen. Naast allerlei historische, philosophische, theologische,
wetenschappelijke, encyclopxdische werken, een uitgebreide poezie, waarin
epische gedichten, als de illexandreie van Gauthier van Chatillon of Rijsel,
allegorische gedichten, als de zinticlaudianue van Alanus van Rijsel en de
Architreniud van Johannes van Hanville ; zedekundige gedichten van velerlei
slag.Daarnaast ontstond nu ook een druk beoefende wereldsche poezie,
van de zoogenaamde „Vagantes" : omdat ze toegeschreven wordt aan een
internationale bent, waaronder ook Duitschers en Engelschen, van rondtrekkende, boemelende studenten, amatoria, potatoria, lusoria ; hoewel
bekende dichters van dergelijke poezie toch niet tot dat volkje behoorden.
Doch nu wordt ook in Frankrijk de literatuur in de volkstaal mondig. Tot
nog toe misprezen, weinig als kunst geschat, zelden opgeteekend tot een
bezit voor later, stijgt ze plots in deze gunstige cultuurtoestanden tot
onvermoede hoogten. Er zijn meer beschermers ; de hoven gaan deelnemen
aan het geestesleven ; het gehoor breidt zich uit; het maatschappelijke leven
is opgewekt en komt vrij ; de nationale taal stijgt in aanzien; er komen
nieuwe behoeften op aan kennis en kunst; men wil in de eigene taal, voor
de velen ook die geen of lastig Latijn verstaan, een kunst die kan wedijveren
met die der Oudheid.
Na, uit het einde der IXe eeuw de cantilena van Ste-Eulalie, 14 vv. volgens
een Latijnsche sequentia ; in de X e, de klad van een homelie over Jonas ; een
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gedicht over het Lijden, achtsilbige verzen in go zesregelige strophen; uit
de XIe een Vie de Ste-Foi en Vie de Boece, meer Zuidsch, komen ca. logo
een Vie de St.-Alexis, met een geheele hagiographische literatuur in de
XII e, en, na een epische fermentatie in de XI e, een uitvoerige epische
literatuur, „chansons de geste" in de XII e eeuw tot stand : in „laisses
monorimes" : onbepaald lange strophen met denzelfden eindklank, mees.tal
tienlettergrepige regels (4/6 of 6/4); sommige, oudere, achtlettergrepige ;
enkele Alexandrijnen ; ook later nog achtlettergrepige. De „Chanson de
Roland", uit het begin der XII e eeuw, is een der vroegste.
Hoe is deze epische literatuur ontstaan ? Al behoort het antwoord op deze
vraag niet tot onze geschiedenis, toch moeten wij er even bij verwijlen,
omdat er van de oplossing die er aan gegeven wordt wel een en ander voor
onze letterkunde mag afgeleid worden. Twee theorieen staan hier hoofdzakelijk tegenover elkander.
De eerste neemt een lange ontwikkeling aan voor de XII e eeuw. De
chansons de geste zouden ontstaan zijn uit oudere cantilenen : liederen die
gegroeid waren uit de volksstemming bij overwinning, nederlaag, of treffende gebeurtenis, enz. Vonden ze bijval bij de menigte, dan werden ze
door het yolk overgeleverd, gewijzigd, uitgebreid ; met epische concentratie,
door „transfert epique" op een held, van de daden en eigenschappen van
velen ; zij groeiden aaneen, door agglutinatie, afglijding, analogische vinding ;
tot een dichter de losse deelen tot een geheel samenbracht, waardoor in
de XII e eeuw dan echte epische gedichten zijn ontstaan.
Het is een toepassing van de theorie van F. A. Wolff, die op het einde der
XVIII e eeuw wilde aantoonen, dat de Odyssee en de Ilias niet het werk
van een dichter, maar van onderscheiden rhapsoden zijn geweest : een
romantische theorie, die het yolk, de gemeenschap, tot scheppenden dichter
verheft. In al hare naaktheid werd ze dan ook nooit door de grootmeesters
der Fransche kritiek, G. Paris en L. Gautier, voorgedragen. Velen nemen
oorspronkelijk cantilenen aan : doch over den aard dier cantilenen zelf :
lyrische, volksliederen, balladen (G. Paris) of meer episch in den aard der
Germaansche heldenliederen (Pio Rajna, G. GrOber), over de taal er
van : oorspronkelijk Germaansch, later Romaansch, of alleen Romaansch;
over de wijze waarop ze werden overgeleverd en bewerkt, waar en wanneer,
en over de rol der volksoverleveringen daarbij, gaan de meeningen sterk
uiteen. Toch zijn er ook geleerden, die aan die liederen geen invloed toekennen, en het epos laten ontstaan uit volksoverleveringen ; waaruit dan reeds
in de IXe eeuw Romaansche dichters hunne stof zouden hebben gehaald
(P. Meyer, Ferd. Lot). Maar ten slate toch, volgens deze theorie, hoe
ook genuanceerd, is het epos aanzienlijk ouder, ondergaat het den rechtstreekschen of onrechtstreekschen invloed van de Germaansche, Frankische
kunst en geeft het nog steeds min of meer : „l'esprit germanique dans une
forme romane".
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De andere theorie, die met den naam van J. Bedier verbonden is, hoewel
Th. A. Becker dezen reeds was voorafgegaan, kan als volgt samengevat
worden :
De chansons de geste zijn ontstaan gelijk ze zijn, in de XII e eeuw, na een
epische fermentatie in de XI e . Zoo is de „chanson de Roland" b.v. niet het
eindresultaat van een eeuwenlange ontwikkeling ; maar een episch gedicht,
dat in het begin der XII e eeuw werd vervaardigd zooals wij het nu nog
bezitten ; wat daarom niet uitsluit, dat er reeds vroeger een eenvoudiger,
archaischer vorm van kan hebben bestaan.
De chansons de geste zijn het werk, niet van het dichtende yolk, maar van
echte kunstenaars-dichters.
Zij haalden hun stof niet uit oudere liederen, cantilenen of gedichten, van
welken aard ook; maar uit Latijnsche kronieken, en uit locale herinneringen, die verbonden waren met topographische bijzonderheden, met graven,
met relikwieen in kerken langs de groote beevaartwegen. Uit den mond
van monniken en klerken vingen de zangers, de jongleurs, deze herinneringen
op, en verwerkten ze, met de eigen scheppende verbeelding, tot de grootsche
epische gedichten die wij nog bewonderen.
Ook weerspiegelen zij uitsluitend de cultuur der Capetingers uit de XIe
en XII e eeuw en moeten zij op zichzelf beschouwd worden. Ontstaan
langs de beevaartwegen — au commencement etait la route zijn zij de
voortzetting en navolging van de heiligenlegenden.
Deze nieuwe theorie werd in Frankrijk met geestdrift onthaald ; zij ontlastte de geleerden van het onderzoek naar de mogelijke historische zinspelingen en verloste hen voornamelijk van de nachtmerrie van den Germaanschen oorsprong van het epos. Ze kwam to goeder ure de overtuiging
versterken, dat het yolk wel folklore voortbrengt, maar dat kunst het werk
is van den scheppenden enkeling ; zij vestigde de aandacht op het gedicht
zelf en op de beteekenis ervan voor den geest van den tijd en voor de kunst.
Hierin kunnen wij het met Bedier volkomen eens zijn : de chansons de geste
zijn scheppingen van dichters uit de XI e en XII e eeuwen. Maar ze zijn
geen plotse scheppingen als uit het niet zij zijn door andere dichterlijke
scheppingen, liederen, epische gedichten, voorafgegaan, waaruit zij voornamelijk hebben geput, die ze episch hebben omgewerkt. Ook is deze
theorie van den beginne of bestreden geworden door juist de beste kenners
der chansons de geste. Een geleerde als Pio Rajna heeft er zich nooit bij
kunnen neerleggen. In Frankrijk zelf hebben de meest gezaghebbende
geschiedschrijvers, als Longnon A. en F. Lot, er zich tegen gekant wel
kunnen, meenden deze nog in 1 9 2 7, de latere chansons de geste eenigszins
op de wijze van Bedier verklaard worden ; niet echter de vroegste, les
ancétres. Andere geleerden, als Cloetta, Wendelin Forster, Herman
Suchier, Carl Voretzsch, romanisten, doch ook germanisten, hebben er zich
duidelijk tegen uitgesproken, de zwakke kanten verkend en de hoeksteenen
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aan 't wankelen gebracht. En inderdaad : met hoe onbetwistbaar talent
en hoe schitterend wetenschappelijk apparaat ook deze theorie werd voorgedragen, zij zal als absolute, algemeen geldende theorie tegen een ernstig
onpartijdig onderzoek geen stand kunnen houden. Ik veroorloof mij slechts
enkele beschouwingen.
Bij dergelijken kerkelijken oorsprong zou men Loch veeleer legenden van
authentieke heiligen verwachten, van de heiligen zelf der plaats. Waarom
b.v. te Kamerijk niet vooral over Ste-Madeleine, die gezegd wordt de
ware heldin te zijn van Raoul de Cambrai, maar over Raoul ? Waarom
ten slotte over krijgers, over oorlog en krijgshaftigheid ? Ook wortelt de
heiligenlegende, als die van Alexis, veeleer in het chanson de geste : zij heeft
er de terminologie, den gang en het vers van. Ook vertoonen de oudste
chansons de geste geen enkel verband met kerken of kloosters.
En waarom zou men dan ook niet eerst en vooral helden uit den eigen tijd,
helden uit de kruistochten b.v. hebben bezongen ? Waarom helden uit de
nationale geschiedenis, als Carlemagne en zijn pairs, van eeuwen te voren ?
Was het niet, omdat de traditie zich opdrong ?
Bij Bedier spelen ook de jongleurs een buitengewone rol in de schepping
van het epos. Zij zijn het, die de beevaartwegen afgaan, de locale herinneringen verzamelen, de kronieken door de monniken en klerken besteld
krijgen, het epos vervaardigen. Maar in de laatste jaren zijn wij beter
ingelicht over de ware werkzaamheid dier speellieden en jongleurs.
Hun scheppende bedrijvigheid is tot een minimum herleid geworden. De
meeste dichters der chansons. de geste zijn nog anoniem. Wanneer er echter
een of finder onder hen opduikt, dan staan we niet voor jongleurs, maar voor
geleerden, klerken en monniken, en wij vinden een Turold b.v., bisschop van
Bayeux en monnik van Le Bec, verre van Roncevaux en van de kerken
langs de beevaartwegen. Ook, dat die epische gedichten, dat in 't bijzonder
het Chanson de Roland in de eerste plaats voor beevaartgangers of zelfs
krijgers ginder in de Pyreneen zou geschreven zijn, wil ik aannemen, zoodra
men er een enkel steekhoudend argument voor heeft aangebracht.
Wat de kronieken betreft, waaruit monniken en klerken voor de jongleurs
zouden hebben geput, dikwijls bevatten zij heel wat meer, namen en feiten,
dan de chanson de geste. Zoo bevat de „Vita Caroli" van Eginhard, op
de plaats die als bron voor het Chanson de Roland zou hebben gediend,
v66r Roland, nog twee andere namen van zelfs voornamer helden, Eggihardus en Anselmus, die in het epos niet eens vermeld worden. Of die kronieken verhalen anders ; of ze hebben betrekking op andere feiten; of die
feiten zelf waren in die kronieken zoo goed als verloren ; of de kronieken
waren niet eens aanwezig. Zoo blijken deze steeds meer een hindernis dan
een hulp te zijn, waarom sommige van Bedier's volgelingen, als Faral, ze
ook reeds uitschakelen ; maar dit gaat moeilijk, willen ze de plots in de XIIe
eeuw opduikende locale herinneringen, die ze behouden moeten, verklaren.
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De relikwieen, graven, enz., waarom de herinneringen aan de gebeurtemssen zich zouden hebben gekristalliseerd, zijn ook weer, klaarblijkelijk genoeg,
epische relikwieen. Niet de kloosters en abdijen zijn het uitgangspunt
geweest van de chansons de geste ; maar de epische gedichten zelf werden
door de kloosters gebruikt, om beslag op de epische helden te leggen en
relikwieen, graven, enz. van hen te vertoonen. Deze piae fraudes waren
in de middeleeuwen van de IXe eeuw af, toen de wedijver met bijzondere
kostbare of zeldzame relikwieen begon, zoo gewoon, dat wij, alvorens
te kunnen aannemen, dat de relikwie of het graf het epische gedicht voorafgaat, er onomstootelijke bewijzen voor willen. Ook worden alleen relikwieen
en graven vertoond van b.v. de helden van het Chanson de Roland, zelfs van
de zeker door den dichter geschapen helden Olivier en Turpin ; terwijl van
Eggihardus en Anselmus geen enkel overblijfsel van vereering ontdekt
kon worden, ofschoon zij ongetwijfeld aanzienlijker personages waren
dan Roland en de eerste althans een grafmonument met een loflied als
opschrift kreeg te Dax langs dezelfde beevaartwegen. Alleen de helden
van het Chanson de Roland zouden in de herinneringen dier kerken gebleven
zijn 1 De relikwieen en grafmonumenten der helden van het Chanson de
Roland zijn duidelijk epische relikwieen, wat nu trouwens ook langs
philologischen en kunst-historischen weg is bevestigd.
Wat, ten derde, de locale herinneringen aangaat, ook bier zou moeten
bewezen worden, dat deze bron en aanleiding, geen gevolg, van de epische
gedichten zijn geweest. Reeds lang werd er op gewezen, dat het Chanson
de Roland, dat zou ontstaan zijn langs de beevaartwegen naar St.-Jacob
van Compostella, volstrekt niets weet noch van dezen heilige, wiens naam
nergens, geen enkele maal, voorkomt, noch van de beevaart naar Compostella, noch van de wegen die er heen leidden. Er zijn nu langs die wegen
wel enkele uiterst belangrijke locale herinneringen aan de Roland-legende ;
een Croix de Charlemagne, een Chapelle de Charlemagne, een val Carlos ;
maar de dichter van de chanson de Roland heeft ze klaarblijkelijk niet
gekend. Had hij zijn gedicht langs die wegen geschreven, en bestonden ze
toen reeds, hoe zou hij ze hebben verwaarloosd ? Wat volgt daaruit weer
anders, dan dat deze locale herinneringen niet het Chanson de Roland
hebben geschapen, maar door het epos zelf geschapen werden ? Ook weer
klimmen deze herinneringen niet hooger op dan tot een tijd toen de Rolandepiek reeds kon bestaan. En nogmaals, nergens herinneringen aan Eggihardus of Anselmus. Ook wordt de kennis der plaatsen bij de dichters sterk
overdreven : zij is beperkt tot enkele algemeenheden ; ze zou heel goed uit
literaire bronnen kunnen geput zijn. Zoo mpeten zelfs bepaalde geographische
vergissingen in het Chanson de Roland, waarvoor de uitgevers allerlei
emendaties hebben voorgesteld, eenvoudig verklaard worden uit het feit,
dat de geographische kennis van onzen dichter uit een literaire traditie
putte, die hij verkeerd aanwendde.
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Men mag zich verder nog afvragen : Waarom die bloei van epische kunst
juist in het Noorden, bij de geromaniseerde Franken ? Het Zuiden kent
ze niet, of eerst later. Zijn dan de chansons de geste werkelijk niet een
overdraging van Frankisch gebruik op Romaansch ? En waarom zingen ze
vooral van Karel Martel, van Karel den Groote, en zijn tijd ? Zij weerspiegelen ja, den tijd der Capetingers, wat onvermijdelijk is. Maar niet
zelden wordt als eigen aan dien tijd voorgesteld een opvatting b.v. van den
strijd, als Gods strijd, een kruisvaartstemming, die reeds in de IX e eeuw,
bij den anonymus Limosinus, heerscht. Daarnaast zijn de chansons de
geste vol van herinneringen aan Germaansche motieven en stoffen, gebruiken, opvattingen, heldentypen, die sedert Pio Rajna niet kunnen geloochend
worden. Ik vermeld bier slechts : het wapenbroederschap, de gelijkheid
tusschen vorst en genooten; de namen voor paard en zwaard ; de grootspraak, de snoeverijen en uitdagingen; de opvatting der trouw ; de oude
raadgevers ; de tweegevechten onder leiders ; tot de opvatting toe van den
strijd : de vorst is het die den oorlog voert ; de strijdenden zijn zijn mannen,
die strijden voor hem; daarbij motieven : van bruidschakingen, van verbanning van een groote en terugkeer met gevolgsmannen; van onkwetsbaarheid ; van lucht- en watergeesten; van dwergen en geduchte reuzen,
enz. De taal zelf der chansons de geste vertoont nog een gansche reeks van
waste formules en dichterlijke, stafrijmende, uitdrukkingen, die zij gemeen
heeft met het Oudhoogduitsch en het Angelsaksisch en die zij heeft overgeerfd van haren oorsprong uit de Frankische epische taal.
De epische dichtkunst is dan ook wel ouder dan Bedier beweert : hij zelf
trouwens moet voortdurend archaistischer vormen aannemen. Aanvankelijk
bestond het tijdlied, zeker reeds in de IXe eeuw : het Chlotharius-lied,
hoe men dit ook verklare, waarborgt het genre. Raoul de Cambrai berust
gedeeltelijk op een oud gedicht uit de IX e eeuw van Bertolai, „soldattrouvere, temoin oculaire de la bataille d'Origny, homme de bonne naissance
et combattant", een nakomeling der oude scopen. In de X e eeuw reeds
werden epische gedichten in Latijnsche verzen vertaald (Haagsch fragment);
wat later nog meer voorkomt, om in Latijnsche kronieken opgenomen to
worden. Latijnsche kronieken verwerken en vermelden oudere vormen van
epen dan de nog bewaarde. En in dit licht der ontwikkeling, en der gebruiken in dien tijd, verdient het bericht over Taillefer, die bij den slag bij
Hastings over Roland zong, volle vertrouwen.
Ook zien wij hoe het Fransche heldendicht, zoodra het eenigszins uit het
duister treedt, aansluit bij het oude Germaansche heldenlied, niet slechts
wat de onderwerpen, maar zelfs wat de dichters en wat de bestemming
betreft. Het eerst in 18 9 1 ontdekte „Chanson de Guillelme" of „Archamplied", wellicht het oudste bewaarde der chansons de geste, van omstreeks
i o8o, vermeldt een krijger-dichter, die Willem op zijn tochten vergezelde
en van wien het heet : dat hij de beste zanger in Frankrijk en de dapperste
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strijder was : „En tote France n'a si bon chanteur Ne en bataille plus hardi
fereur". Hij kon de „geste les chancuns" voordragenl En zijn repertorium
wordt meegedeeld : van Clodoveu, den eersten Franschen koning, die in God
geloofde ; van zijn zoon Flovent ; van alle koningen tot aan Pippijn, le
petit poigneur ; van Charle Maigne ; van Rolant son neveu, van Girart (van
Vienna), van Olivier le prou (v. 1261-1271). Zoo laat onze dichter uit de
XIe eeuw zijn voorganger uit de IX e zingenl Maar dat sluit nu ook werkelijk aan bij het repertorium van heldenliederen uit dien tijd, zooals dit
door Poeta Saxo in zijn naar Eginhard bewerkte leven van Charlemagne
voorkomt : „vulgaria carmina", liederen in de volkstaal, bezingen met
grooten lof zijn vaderen en voorvaderen : de Pippijnen, de Karels, de
Lodewijks, de Diedriks, Carloman, Lotharius, enz. ; en dan verder bij de
„antiquissima carmina", die Karel de Groote verzamelen liet. En als
dichter van die chansons de geste kent de dichter uit de XI e eeuw juist
den krijger-dichter, als zooveel eeuwen vroeger de dichter der heldenliederen,
de scop, krijger-dichter was. En ook zijn gedicht was bestemd voor de
hooge baronnen : „Plaist vus oir barun, bone chancun De granz bataille,
de forz esturs feluns" : een lied van groote veldslagen en van machtige,
valsche aanvallen. Repertorium, dichter, bestemming, geest : alles, juist
voor het Fransche heldendicht, als voor het Germaansche heldenlied, in
ononderbroken continulteit.
Bij het immer klaarder aan den dag tredend failliet van Bedier's theorieen
krijgt een andere, reeds vroeger door sommige romanisten, als Tavernier,
Salverda de Grave en te onzent M. Wilmotte, met klem voorgedragen
verklaring een gunstiger onthaal : het ontstaan der chansons de geste uit
Latijnsche voor-epen. De theorie heeft eigenlijk nog weinig vasten vorm.
Men neemt een ononderbroken voortbestaan in Gallie aan van poezie in
vulgair Latijn ; men wijst op de encomiastische literatuur, van Venantius
Fortunatus af, onder Carlemagne en later; men hecht bijzonder veel belang
aan enkele Latijnsche tijdgedichten en hymnen ; men schakelt het Ludwigslied bij deze Latijnsche tijdgedichten in ; loochent het Chlothariuslied of
maakt het tot een Latijnsch lied ; wil dat het Haagsch fragment oorspronkelijk Latijn zou zijn ; neemt Latijnsche voor-epen aan, waartoe Waltharius door een Fransch monnik soms heet gedicht te zijn, waartoe ook
Latijnsche bewerkingen van chansons de geste tot oorspronkelijke epen
worden gemaakt.
Dat de scop al vroeg in aanraking is gekomen met den Latijnschen mimus,
dat de poezie van Vergilius, Prudentius, Statius, enz., dat de Latijnsche
kronieken invloed hebben gehad op den stijl, de vormgeving, enz. der
chansons de geste, zal eenieder gereedelijk aanvaarden, zoolang men
daaruit het ontstaan zelf van het heldendicht niet geheel verklaren wil.
Want zoo iets gaat nooit op. Niet alleen niet het vers, de laisse, maar nog
veel minder de stof, de geest, de belangrijkste motieven, het ethos, de
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dichter en zooveel meer, kunnen op die wijze ooit verklaard worden.
Wij zijn dus bereid om wisselwerking van de Latijnsche poezie, zelfs van
de Latijnsche kunst der mimi in de volkstaal van Gallie, met de kunst van
den scop te aanvaarden. Anderzijds had het heldendicht, als epos, ook
voorloopers en was het voorbereid door de Bijbelsche epiek, als die van
Heliand en Otfrid, door de hagiographische epiek in de volkstaal, waarvan
het vroege bestaan voldoende gewaarborgd is. Aan die bijbelsche en
hagiographische epiek moet, voor het ontstaan van het heldendicht, voor
den overgang van het lied tot epos, meer belang gehecht worden dan zelfs
aan het voorbeeld van de klassieke Oudheid. De oudste chansons de geste
hebben dan ook de wijding en den ernst van de heiligenlevens, waarom
men ze meermaals als heiligenlevens heeft beschouwd en waarom zij met
de levens van heiligen in de latere kerkelijke veroordeelingen van de kunst
der joculatores steeds zijn gespaard gebleven. Maar de stof, het onderwerp
en nog veel van den primitieven geest, lag in de kunst van den Germaanschen
scop. Het ongelijk van Bedier en zijn school is geweest, het Fransche
chanson de geste uit de Westeuropeesche cultuurgebondenheid te willen
losrukken.
Bij de beoordeeling van al dergelijke theorieen houde men steeds volgende
Loch vaststaande prxmissen voor oogen. Het Fransche heldendicht weerspiegelt niet alleen den tijd waarin het ontstaan is, maar bewaart ook
herinneringen aan vroeger eeuwen, tot aan de Merowingers toe. Het bevat
en verwerkt nog zeer vele Germaansche motieven. Het is ontstaan en heeft
vooral gebloeid bij de geromaniseerde Franken. De Franken, als alle
Germanen, hadden van oudsher hun lof- en heldenliederen, hun verhaalliederen, als de voornaamste vorm van hun geschiedschrijving. Hun kunst
was een adellijke kunst, van krijgers-dichters, voor den heirman en zijn
gevolg in de eerste plaats. Zoodra het Fransche heldendicht uit het duister
treedt, sluit het zich blijkbaar aan bij die Germaansche heldenepiek in
ononderbroken continuiteit. Zijn repertorium is dat van de „vulgaria
carmina", van de „anfiquissima carmina". De dichter is nog de krijgerdichter, als de Germaansche scop; gelijk deze, zoo zingt ook hij van strijd
en heldenmoed, van wraak en wrok, van trouw of verraad, van „gran
bataille et forz esturs feluns". Gelijk het Ludwigslied het latere lof- of
heldenlied bij de Franken vertegenwoordigt, zoo het Chlothariuslied bij
de geromaniseerde Franken. Het Haagsch fragment waarborgt het bestaan
van het Romaansche epos in de Xe eeuw. Bertolai de Laon en andere
krijger-dichters zijn de nakomelingen van den Germaanschen scop. Latijnsche voor-epen, hadden ze ooit bestaan, zouden heel wat meer zijn overgeleverd, en wat men als zoodanig wil doen doorgaan dateert in alle geval
eerst na de vroegste chansons de geste. Ook, overal waar het epos bij de
Germanen opkomt, Waltharius, Beowulf, later Nibelungen, Gudrun, enz.,
wortelt het in de lof- of heldenliederen.
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Om deze prxmissen met elkander to vereenigen, moeten wij aannemen, dat
de geromaniseerde Franken ook het lof- en heldenlied hebben voortgezet,
zij het in nieuwe vormen, als verhaal-lied, als episch-historisch lied, op
nieuwe helden en gebeurtenissen ; tot in de X e en XI e eeuwen de nakomelingen van den Germaanschen scop, de dichters-krijgers, de soldats-trouveres, waarbij ook spoedig gestudeerden, klerken, kwamen, naar het
voorbeeld vooral der bijbelsche en der hagiographische epiek, daaruit de
eerste epische gedichten vervaardigden, met ook stijl- en taalprocedes van
de Latijnsche dichtkunst ; aanvankelijk nog episodisch en tamelijk kort ;
steeds ingewikkelder en uitvoeriger, met epische concentratie en overdracht ;
die dan ook met de ontwikkeling der cultuur, onder de wijding der kunst
en der geleerdheid, niet het minst bij de ontwaking van het nationaliteitsgevoel, steeds meer opgeteekend werden en zoo voor het nageslacht bewaard
konden blijven.
Wat niet belet, dat er naast deze hooge, adellijke kunst, steeds een andere,
lagere, heeft bestaan, met minder voorname helden, van grappen, vertelsels,
anecdoten, sprookjes, met minder heldenmoed en krijgshaftigheid, die nu
het yolk moest ontroeren of amuseeren. En ook deze kunst loopt door de
chansons de geste.
Wij meenen derhalve dat zonder die tijdgedichten of die vertakkingen,
voortzettingen, van het oude heldenlied, door de eeuwen bewaard, bij- en
omgewerkt op de wijze die Alpertus Mettensis aangeeft, het genre der
chansons de geste zich niet verklaren laat zij hebben de herinneringen
aan die oude tijden gekristalliseerd ; waaruit dan de dichters als uit de
ware bronnen hebben geput ; zij hebben een literaire traditie geschapen
die zich opdrong, met hare helden uit den grijzen voortijd. En niet door in
de bent der dansers en grappenmakers verloren jongleurs, niet langs de
beevaartwegen en voor de marktpleinen, werden de eerste chansons de
geste gedicht ; maar door krijgers-dichters, door geletterden en gestudeerden
ook later, op de eerste plaats voor grooten en heeren, voor de paleizen en
burchten, voor „conventus prmcipue militum ac nobilium virorum", voor
ridders en adellijken, voor de seigneurs barons. Het genre der chansons
de geste, als vertegenwoordigd in de oudste, in 't bijzonder in het Chanson
de Roland, is groote, hooge, adellijke kunst.
Maar dan kan er ook in die chansons de geste heel wat verwerking van
oude Frankische poezie schuilgaan ; vooral in die welke herinneringen uit
de Merowingische tijden of uit onze gewesten behouden. Van de Karolingische tijden of splitst zich de Germaansche gebondenheid op het Westeuropeesche vasteland in twee groote vertakkingen, waarvan de eene als
rijpe vrucht het chanson de geste heeft voortgebracht, met herinneringen
vooral uit de lagere tijden, om de hier domineerende groote figuur van
Carlemagne ; de andere het Duitsche heldenepos, met herinneringen vooral
uit de tijden der Merowingers en der volksverhuizingen. In het begin was
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ha lied, het lof- of heldenlied ; dan komt, hier vroeger, als in Engeland,
elders later, als in Frankrijk of in Duitschland, in de Xe en XI e eeuw,
het eerst nog tamelijk korte epos, in de Xll e het grootere epos of het boekepos.
Ja, het komt mij soms voor, dat we nog slechts bij het begin staan van het
histor'isch onderzoek van onze Middeleeuwsche heldenepiek. De heldenepiek is gegroeid uit de door de verbeelding of door de politick omgevormde geschiedenis. Zij is de poetische geschiedenis van het yolk.
SPOREN VAN VOLKSKUNST IN HET DIETSCH
Ook te onzent rees hoog de beschaving.
Vlaanderen, ten westen van de Schelde, was een leen van de Fransche
kroon en stond steeds in enge betrekking met Frankrijk. Doch de graven
streefden er naar om zich zelfstandig en onafhankelijk te handhaven. Hun
gezag steeg voortdurend in de X e en XIe eeuwen. Arnold I (918-965) was
almachtig in zijn land ; onder hem begon zelfs de geschiedschrijving, buiten
bisschoppen en abten, door een geestelijke : „Sancta prosapia domini
Arnulfi comitis gloriosissimi". Boudewijn V (1056) maakte zich meester
van Rijks-Vlaanderen. Van dien tijd af hadden de graven in Europa groot
aanzien, als onoverwinbare ridders. „Vlamen" werd een uitdrukking voor
ridderlijk doen. Vlamingen namen deel aan de verovering van Engeland ;
trouwens, immer sedert Alfred de Groote Vlaamsche monniken voor het
herstel van zijn scholen naar Engeland riep, heerschten drukke betrekkingen met dit land. Van 1060-1 065 is Boudewijn „regni procurator et baculus",
als voogd van Philips I. Boudewijn VI heerschte over Vlaanderen en
Henegouwen, stierf echter in 10 70. Nu maakte Robert de Vries zich
meester van het graafschap (1071 Slag bij Cassel).
Brugge werd hoofdstad : het centrum der beschaving lag in 't midden van
Vlaanderen, vanwaar een nieuwe handelsbedrijvigheid begon. Van Coen
af werden ook door vreemdelingen, tot uit Italie toe, druk bezochte markten
gehouden, die ongeveer een maand duurden en met vele plechtigheden
vergezeld gingen : te Torhout, Brugge, Yperen, Meenen, Rijsel, St.-Omaars,
Dowaai. Robert werd als een der grootste vorsten van het Westen door
den keizer van Constantinopel onthaald. Hij werd in legende en volkslied
verheerlijkt ; ook overtrof het hof van den graaf in pracht dat van den
koning. Hij stond in briefwisseling met de pausen ; was zelf „facetus in
literis" en werd begroet als „amicus literarum". Brugge werd een wereldhaven. Na Robert II van Jerusalem (10 93-1111) en Boudewijn VII
(1111-1119) volgde Karel de Goede van Denemarken, zijn neef, hem op.
Doch van nu af werd de tegenstand der centralizeerende politick van de
Fransche kroon sterker. Ook de feodale huizen van Holland, Brabant,
Henegouwen rezen in macht en verdrongen Vlaanderen. Karel werd
laf vermoord (112 7). De onzekerheid in de opvolging verzwakte het
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gezag der graven. Het huis van den Elzas, Diederik, 1128, en Philips,
was eigenlijk een vreemd huis. Het duel met de Fransche kroon, Philips
tegen Philippe Auguste, bereikte zijn hoogste spanning. De hoofdstad van
Vlaanderen werd Atrecht, in Fransch-Vlaanderen.
Brabant begon zich eerst in de tweede helft der XII e eeuw voor goed te
ontwikkelen. Van Leuven uit, den zetel van het graafschap, hadden de graven
hunne macht uitgebreid over Brussel, over Antwerpen, over de Kempen
(1 i oo). Drie geslachten van hertogen uit de huizen van Leuven en Limburg
betwistten langdurig het hertogelijk gezag in Neder-Lotharingen. In de
tweede helft eerst der XII e eeuw werden de hertogen van Brabant en
Lotharingen in hunne hertogelijke rechten en bezittingen bevestigd. Van
Coen af begon Brabant, onder het huis van zijn inheemsche en rasechte
hertogen, krachtig op te komen.
Luik en het Luiksche, waartoe Limburg behoorde, dat tot dan toe een
hoogen bloei had gekend en steeds sterk afhankelijk van Duitschland was
geweest, deelde het lot van het keizerrijk en de keizerlijke Kerk en begon
te vervallen ; maar keerde zich nu ook meer naar het in macht en aanzien
rijzende Frankrijk.
Zal, bij dien hoogen stand van welvaart en beschaving, zoo vroeg in het
Luiksche, dan in Vlaanderen en nu ook in Brabant, de kunst in de volkstaal
geheel hebben gezwegen ? Wij hebben het spoor van den scop gevolgd
van den beginne af, van Bernlef over Karel den Groote, Radboud van
Utrecht, Alpert van Metz, tot in de XI e eeuw. Wij hebben den verren
nagalm opgevangen van zijn kunst : lof- of tijdliederen, heldenliederen, die
Kier verspreid waren, die over onze gewesten zijn gekomen, die hier zelfs
ontstaan zijn. Wij hebben hem zijn lied hooren afstemmen op andere
geluiden, in den nieuwen geest van het christendom, over andere helden ;
zijn repertorium heeft zich uitgebreid : lof-, maar ook spotliederen, grappen,
vertelsels, sprookjes, fabels en parabels, met een gemakkelijke kunst soms
van vaste motieven en formules. Driest trad hij op in de burchten en paleizen
der grooten, maar ook aan de tafel van bisschoppen, tot in de kloosters,
„in curiis", aan de hoven, of ging hij om onder 't yolk, „in computis",
langs verkeerswegen, op de markten, bij kerk-missen, bij feestelijkheden,
waar er drukte was en men naar hem luisterde. Wij volgen hem nu verder
in de XII e eeuw.
In 112 7 werd de dood van Karel den Goede door velen in vele treurliederen
bezongen : „multi multa carmina flebili voce finxere" : zullen dit geen
Vlaamsche liederen zijn geweest ? En spreekt die toevallige vermelding
niet voor een gewoonte ? Zulke cantilenx funebres worden nog op anderen
vermeld, als op gravin Christiana van Wijnen. In een keur van Diederik
van den Elzas uit het jaar 113o komt een Folkir joculator voor, waarin
men een bewijs heeft gezien van verspreiding van Nibelungenliederen te
onzent. De slag bij Cassel (10 7 1) werd in een tijdgedicht bezongen, dat
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bij ons v6 Or 11.4o verspreid was. De tragische dood van Karel den Goede
moet nog anderszins de verbeelding hebben opgewekt en tot dichterlijk
omvormende liederen hebben aangespoord, waaruit latere annalisten
ruimschoots hebben geput; en zoo ook de dood van sommige zijner moordenaars of vijanden, als Boudewijn van Aalst. Het werk van Galbertus
zelf zou meermaals, zoo is uitvoerig betoogd geworden, althans den stijl
van het Germaansche heldenepos verraden. Nog op het einde der XIIe
eeuw schijnt Philips August, na een vruchteloozen inval in Vlaanderen,
in velerlei spotliederen te zijn bezongen ; terwijl in het uiteinde van Limburg
de op nieuwe stof voor hun zangen azende dichters zich verdrongen om
het sterfbed van den H. Gerlach (117 7 ), wiens wonderbare dood dan ook
„zangers in het dichten bedreven in hun liederen verheerlijkten". Want
ook het leven der heiligen bood hun meermaals, wij zagen het reeds, het
rewenschte onderwerp voor hun zangen bij de vrome gemeente. Moest dan
Veldeke, of de dichter van den Bere Wisselau, zijn kennis van de Duitsche
heldenliederen wel uit Duitschland ontleenen ?
Belangrijke bijzonderheden treffen wij aan bij Lambert Ardensis, Historia
comitum Ghisnensium en bij Willem, Chronica Andrensis. Het graafschap
Wijnen, nu Pas de Calais, was in de XII e eeuw nog door en doorVlaamsch
edelen en graven kenden nog weinig Fransch. Graaf Baldwin II (ca. 117o)
had een rijke bibliotheek, met allerlei liefdesverhalen, waarmede hij met
de meest befaamde joculatores kon wedijveren „neniw gentilium",
heidensche liefdesvertellingen, „cantilena gestatoria", chansons de geste,
„eventura nobilium" avonturenromans, et „fabella ignobilium", boerden ?
In zijn werk zelf schijnt Lambert herhaaldelijk daaruit, of uit andere
liederen in de volkstaal, te hebben geput. Aan het hof van Baldwin's zoon,
Arnold II, verbleven then drie menestreelen, die elk hun eigen repertorium
hadden. De eerste, ROBERT de Coutances, had romeinsche gestatoria,
Karelsagen en Arthurromans ; de tweede, PHILIP van Montgardin, bij
Ardea, had kruisvaart- en Oostersche romans ; WALTER de Clusa, de derde,
in 117o reeds een oud man, had Gormond en Isembart, Tristan en Hisolde,
Merlijn en Merc-ulf, Engelsche geschiedenis en de geschiedenis van Ardea,
die hij bij een stormachtigen avond voordroeg. Waren dit alle Fransche
werken ? Waren er geen Dietsche bewerkingen onder ? Walter sprak bij
zijn voordracht in zijn moedertaal deze was wel het Dietsch ; maar
misschien bedoelde Lambert de volkstaal ; dan Loch het Fransch ? Maar
zelfs al ware alles Fransch, zoo al die stoffen Coen reeds in Wijnen bekend
waren, zullen er dan geen Dietsche bewerkingen spoedig van zijn gevolgd
in Vlaanderen ? In alle geval blijft het getuigenis van belang voor de kennis
van het leven der menestreelen aan de hoven in dien tijd.
In het Luiksche en Limburgsche beroept zich Lambert li Beges (gest. 1177),
om zich te verdedigen de Handelingen der Apostelen in het Romaansch
te hebben vertaald, op het voorbeeld van een „doctor Flandricus" die een
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vertaling der psalmen „cum omnibus glossulis et annotationibus" had
vervaardigd.
En het is nu algemeen bekend dat in 1202 de Dietsche zoowel als de
Romaansche werken in het Luiksche aan de censuur moesten onderworpen
worden : wat toch eene omvangrijke leeken-literatuur in de volkstaal
veronderstelt.
Voeg nu daarbij, dat menig oorspronkelijk Frankisch lied wel in het
Romaansch zal zijn bewerkt en vandaar zijn weg in de latere chansons
de geste zal hebben gevonden. Zoo mogen wij Frankische liederen
vermoeden, die verwerkt zijn geworden in de Vier Heemskinderen, Ogier
van Ardennen, Gormond en Isembart, Loyhier en Malart, de Lorreinen,
enz. Doch ook in chansons die bij ons niet zijn bewerkt geworden of
verloren gingen, als in Raoul de Cambrai, met den strijd van Rolf, derden
zoon van den Vlaamschen graaf Boudewijn, en diens zoon, eveneeens Rolf,
tegen Herbert van Vermandois ; als in Couronnement Louis op den rijksdag
to Aken, 813, en misschien nog elders.
Er waren nog meer liederen in omloop, die hun neerslag in Chansons niet
kregen, doch, zooals wij reeds meermaals aanteekenden, in kronieken
werden opgenomen. Zoo : over Vlaanderen's eersten forestier, Liederic
van Buc ; over den eersten Vlaamschen markgraaf, Arnulf den oudere ;
over zijn kleinzoon Arnulf, en Boudewijn Baldzo ; over Boudewijn Hapkin ;
over den Zwaanridder ; in Noord-Nederland, over Sivaert, den verstooten
zoon van den Hollandschen graaf Arnout,mythischen vader der Brederode's ;
over den Fries Odelbald, in verband gebracht met de Thidreksage ; over
den Frieschen koning Radboud ; enz. Dal dit niet slechts legendarische stof,
volksoverlevering, is geweest, maar in liederen werd bezongen, mogen wij
afleiden uit den aard der verhalen zelf, die poètischen vorm vertoonen ; uit
de analogie met andere wel behandelde „legenden", en uit het nu toch
genoegzaam vaststaande feit van het bestaan van zulke dichters in de
volkstaal. Ook gaan wellicht eenige in de middeleeuwen eerst opgeteekende
liederen nog tot deze vroege tijden terug.
Eindelijk kwamen er, naast de liederen over oude en nieuwe heiligen, naast
zelfs levensbeschrijvingen van heiligen in het Dietsch die in Latijnsche
biographieen werden verwerkt, nog wel meer verhalen van christelijken
oorsprong : legenden, Maria-mirakelen en andere, zooals die door Cxsarius
van Heisterbach in het begin der XIII e eeuw voor onze landen ook werden
opgeteekend ; met nog meer sprookjes en vertelsels ; met ook wel fabelen,
die een min of meer letterkundigen vorm hadden gekregen. Al zulke liederen
en verhalen hebben de gretige ooren van talrijke toehoorders gestreeld.
Zal dit zoozeer verbazen, als we Radboud van Utrecht reeds in de IXe
eeuw hoorden klagen over „Saepe contingit", over veelvuldige voordracht
aan feestmalen ?
Wat nu de meer persoonlijke, de lyrische poezie betreft, de „winileodos",
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die de gezellin van , de H. Radegundis had gedicht, die onder Karel den
Groote aan nonnen moesten verboden worden, zijn daardoor wel niet
uitgestorven. Aanhoudend hooren wij, in synodale bepalingen, in kerkelijke
verordeningen die ook voor onze gewesten golden, van „amatoria vel turpia
cantica", „carmina diabolica", „fabulx inanes" enz. Zulke verordeningen
zijn bekend. Nog enkele getuigenissen voor onze landen mogen volgen.
Toen Adelardus II ca. i o6o het klooster van St.-Truiden mooi liet verbouwen, bracht men hem alle bouwmaterialen aan, van Keulen af, onder
begeleiding van zang : „ymnisonis vocibus". De kinderen van St.-Omaars
onthaalden Willem van Normandie in 112 7 met lofliederen en gezang
(Galbertus Brugensis, c. 66). Bij de aanhouding in 112 7, van proost Bertulf,
den grooten schuldige aan den dood van Karel den Goede, te Yperen,
verdrong het woedende en schimpende yolk zich om hem : „saltando choros
ducendo" al dansend en zingend in koor (ibid. c. 57). In 1133 werden nog
„turpia cantica, prodigiosum et infaustum celeuma" in koor gezongen bij
den doortocht van een „currus navalis" te Maastricht, te Tongeren, te
St.-Truiden, enz. (Pertz, MG.H. Script. X, blz. 30 9). In 1147, op zijn
terugkeer van Duitschland over Maastricht en Luik naar Clairvaux, bemerkten de gezellen van den H. Bernardus, hoe in onze streken overal door het
yolk, Theutonice, werd gezongen in het Dietsch ; maar zoodra ze op Romaansch gebied aankwamen, verstomde het volksgezang, want zulke liederen
in de moedertaal bestonden daar niet (P.L. 183, c. 3 95). En zooals Otfrid
door zijn gedicht de wulpsche volksgezangen wilde verdringen, zoo hooren
wij nog ca. 1200 de H. Maria van Oignies, die, maar in het Romaansch,
liederen maakte met hetzelfde doel. Zoo zal het wel steeds geweest zijn.
Bestond er ook toen reeds een tooneel in de volkstaal ? Het liturgisch
drama, waaruit het Middeleeuwsch tooneel is ontstaan, was ook te onzent
reeds in de Xe eeuw begonnen. Wij zullen er verder samenhangend over
berichten. Voor deze tijden vernemen we echter daarover zeer weinig.
In het IJslandsch zien we, hoe het heldenlied zich daar heeft ontwikkeld
tot bijna dramatische voorstelling, in dialoogvorm ; het verhalende en verbindende werd in proza aangegeven. Voor het bestaan van zulke dramatisch
voorgedragen liederen hebben wij in het Westgermaansch geen getuigenissen. Wat waren echter de „spectacula theatrica et diabolica figmenta",
waaraan de H. Angelbertus, toen nog maritimae Francine dux (Boonen
en de kust) zooveel genoegen beleefde en die hij in zijn huis liet opvoeren ?
Ook in het leven van den H. Johannes, Morinensis episcopus, wordt
verhaald, hoe deze te Rijsel ca. i o8o, terwijl andere kanunniken en kerkbedienaars „spectacula ludicra" bijwoonden of zelf voor anderen vertoonden, thuis bleef ; moest hij echter op weg naar de kerk langs zulke
vertooningen voorbij, dan stapte hij snel voort, zonder op of om te zien
(A. S. Jan. III, 410). Waren dat spelen in open lucht, waaraan ook de
gee stelijkheid deelnam ?
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Wij vernemen ook toevallig van eenigen die uitmuntten door hun welsprekendheid in de volkstaal. De eerste missionarissen preekten natuurlijk in
de volkstaal ; en te allen tijde zal men wel tot de menigte in haar taal Gods
woord hebben verkondigd, al gebruikte men daarbij Latijnsche homelieen,
die men vertaalde (can. 1 7 conc. III Turonensis ; can. 14 conc. Remensis
813). Biss chop Adelbold van Utrecht (101 0-10 2 7) was volgens Alpertus
Mettensis, laicali lingua longe facundissimus, uiterst welsprekend in de
volkstaal. Adelhardus, abt van Corbie, Nederfrank van afkomst, muntte
door de duidelijkheid van zijn taal uit ook wanneer hij barbaarsch, Dietsch,
sprak (Pasch. Radbertus, c. 77). Grodegangus, bisschop van Metz, maar
Frank uit Haspengouw, was zeer welsprekend zoowel in het Latijn als in
zijn moedertaal (P.L. 163, c. 591). Tanchelm, de Antwerpsche ketter, ca.
1112, was, hoewel leek, vele geleerden en klerken de baas in het redetwisten
en kon door zijn welsprekend, meesleep end woord velen overhalen (Mr.
28-29). Een zekere Guntrannus, ca. 1105, een dienaar van de kerk van
St.-Truiden, was een echt volkstribuun (PL. 173, c. 8 9-90). Joannes, abt
van St.-Bertin of Sithiu te St.-Omaars, ca. 1124, wordt geroemd om zijn
welbespraaktheid in het Dietsch (Guerard, Coll. des cart. de France, III,
blz. 2 90). Kastelein Hacket, vijand van Karel den Goede, Meld in het
Dietsch een mooie redevoering, waarop een zekere ridder Walter even
gevat antwoordde : had Galbertus ons die redevoeringen maar in het
Dietsch behouden 1 (Galbertus, c. 36). Arnulfus, ca. 1150, was een beroemd
kanselredenaar in het Dietsch : hij preekte een kruistocht in Duitschland ;
maar moest door Lambert van Gembloers vergezeld worden, die zijn preeken
in het Duitsch vertaalde. Ook Elias van Coxyde, ca. 1203, 7e abt van ter
Duinen, had een goeden naam om zijn welsprekendheid, waardoor hij eens
de vrijlating van Richard Leeuwenhart verkreeg van Leopold van Oostenrijk.
Merkwaardig alleszins is wat Galbertus zegt over de oefening in de welsprekendheid bij het yolk ten tijde van Karel den Goede : „dank zij den door
Karel verzekerden vrede bestuurden de menschen zich met de wetten en
het recht, alle natuurlijke of aangeleerde argumenten zoo doeltreffend
schikkend, dat eenieder zelf redenaar zich met eigen recht en welsprekendheid kon verdedigen, wanneer hij werd aangevallen, of wanneer hij een
tegenstander aanviel, hem door de verscheidenheid van zijn rhetorische
kleuren verschalken. Toen had de rhetorica hare oefeningen, aangeleerde
en natuurlijke ; er waren immers vele ongeletterden (die geen Latijn kenden)
die van de natuur zelf de wijzen van welsprekendheid en de verschillende
vormen van betoogen hadden ontvangen ; zoodat gestudeerden en in de
kunst der welsprekendheid wel onderlegden hen niet weerleggen of tegenspreken konden." (Galbertus, c. I). Daarin was Vlaanderen de volkeren
in de middeleeuwen voor. Had Vos daar misschien zijn knepen geleerd ?
En er zou toen geen kunst in de volkstaal hebben bestaan ?
99

Hier eindigen onze opsporingen naar de kunst in de volkstaal voor het
begin van de nog overgeleverde literatuur. Wat we hebben meegedeeld
is slechts toevallige ontdekking : een stelselmatig onderzoek van de Latijnsche bronnen met het oog op eventueele gegevens voor de kunst in de
moedertaal werd nog niet ingesteld. Gaarne bekennen wij, dat nets van
dit alles bewaard is : de literatuur in de volkstaal werd eeuwen lang niet
opgeschreven : uit minachting ? of eerder uit traditie, omdat het nog niet zoo
gebeurd was ? Of uit een zekere onbewuste onverschilligheid, omdat het
Latin nu eenmaal de taal der kunst en der wetenschap was ? Of omdat het
nationaal bewustzijn nog sluimerde ? Om het even; maar we moeten niet
altijd aan misprijzen of verachting denken.
Aileen een paar verzen werden onlangs ontdekt : op het laatste schutblad
van het handschrift Bodley 34o, door Kenneth Sisam, in 1 932, te Oxford ;
het oudste gedichtje in de Nederlandsche taal :
Hebban olla vogala nestas hagunnan
Hinase hi(c) anda thu
„hebben alle vogelen nestjes begonnen, het-en-zij ik en jij". Een losse
krabbel uit de XI e eeuw ; nog stafrijmend. Een klein, volledig ? of slechts
de aanvang, de eerste poging van een minnedicht, van een in Engeland
uitgeweken, Westvlaamschen student, die over zijn boeken gebogen in de
Blije Mei, als alle vogelen hebben een ei, aan de geliefde denkt van zijn
hart. „Geheel en al in constructie gelijk aan Goethe's „sah ein Knab ein
roslein stehn" ; vol naief verlangen, met de smachtende h der vier gevoelige
stafrijmen, die het vers niet alleen prachtig aaneen doen klinken, maar
bovendien een model zijn van Oud-Nederlandsche klankexpressie." Was
er ons zoo maar wat weer bewaard I
ONTWIKKELINGSGANG ONZER LETTERKUNDE
Er is dus wel een literatuur in de volkstaal geweest in de eeuwen die de
geschreven en nog bewaarde kunstwerken zijn voorafgegaan. Het zal ons
dan ook niet verbazen, wanneer wij voor die vroegste overblijfselen van
onze letterkunde zullen komen te staan, te moeten vaststellen, dat wij bier
niet te doen hebben met wat onbeholpen stotteringen van een taal die haar
weg nog zoeken moet, maar met een kunst die reeds ten voile in het bezit
van een vaste techniek en een eigen meesterschap blijkt te zijn. Het vers
is niet het vers der assoneerende laisses monorimes van de chansons de
geste, zelfs niet van de paarsgewijs rijmende verzen van den Franschen
hoofschen roman ; het is een eigen Nederlandsch vers, de natuurlijke,
organische ontwikkeling van de techniek van Otfrid ; een vers met vier
heffingen en een onbepaald aantal, een, twee, drie dalingen er voor of er
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tusschen, met of zonder voorslag. Alleen het vers waarvan de vierde heffing
minder beklemtoond was en het rijm aangaf, is, met de verzwakking der
buigingsuitgangen, slepend vers geworden, dat dan in de oudste gedichten
meermaals slechts drie heffingen heeft. Zoo wordt : Ladowig der dilate; : deo
wiedudmee laid tot Biddet GOde gencide - Mill u berae; of : Moen deitoi meiebten.
Ute Karen monde - Men oloichoe ale bdndê

Doen spraken si ghemeine
Beide groet ende cleine
Tot Roelande ende seiden
Dat si op der heiden. enz.
een vers dat het natuurlijke, Germaansche spreekrhythme met zijn opeenvolging van sterker en zwakker beklemtoonde geluiden, van heffingen en
dalingen, regelt.
Geheel die vroegste kunst trouwens veronderstelt een lange overlevering
waarin zij wortelt, waaruit zij is opgegroeid : met haren conventioneelen,
typischen stijl en hare stijlfiguren, met hare vaste fomules. En ook deze
formules zijn geen nit het Fransch of zelfs uit het Duitsch ontleend goed :
een onderzoek naar de strijdformules heeft uitgewezen dat veruit de meeste
eigen Nederlandsche scheppingen zijn, een lange erfenis nit oudere tijden.
In de XII e eeuw nu, wij zagen het reeds, steeg in Noord-Frankrijk de kunst
in de volkstaal tot een ongehoorden bloei met de ontwikkeling der epiek van
de chansons de geste, weldra van de hoofsche romans. Het Fransch de
„lingua romana", droeg nog iets van de wijding van het Latijn, de taal van
de Berk en de taal der beschaving ; de Fransche kunst kwam tot ons in het
gewaad der geleerdheid en der klassieke kunst van Rome. Had ook de
Romaansche cultuur, zoo eng verwant met de Romeinsche, niet steeds de
Franken aangetrokken en onder hare betoovering gehouden ? Vlaanderen
was toen een leen van Frankrijk. De graaf, zelf een vreemdeling, streefde
met den Franschen koning in voortdurenden wedijver naar de souvereiniteit.
Wat wonder, zoo die graven zich zelfs tot beschermers maakten van die
nieuwe, krachtig opkomende kunst ? Zou die ook niet hun politiek ten goede
komen ? Zoo was het dan ook aan het hof van den graaf Philips van den
Elzas (i168-11 9 1), die den grooten strijd aangebonden had tegen PhilippeAuguste, dat voor het eerst Fransche dichters steun en bescherming vonden.
Daar leefde Chretien de Troyes. Marie de France vertaalde voor Willem
van Dampierre, van Romaansche afkomst, de fabels van Esopus. Adenet
le Roi verbleef aan het hof van Guido van Dampierre. Men moest Fransch
gaan doen, vooral na den slag bij Bouvinnes (i214), toen de Fransche
invloed to onzent gevestigd werd.
Ook in het hertogdom Brabant drong de Fransche taal in de XIII e eeuw
een korten tijd door : dat was onder de met de Capetingers vermaagschapte
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hertogen. Adenet le Rois had zich aan het hof van Hendrik III tot aan
diens dood (1261) tot ministreel gevormd. Doch onder het stameigen huis
der hertogen kreeg het Fransch nooit eenige beteekenis.
Vrij spoedig drong de Fransche kunst zich dan ook te alien kante op, niet
alleen te onzent, maar ook in Duitschland en elders. Die kunst toch
beantwoordde ook aan den sm4.ak der toen door het ridderwezen beheerschte
maatschappij. In Frankrijk nu had zich het ridderwezen het sterkst ontwikkeld. En Frankrijk was aan de spits van cultuur en beschaving komen te staan.
Die kunst verdrong te onzent zoo goed als alle oudere inheemsche kunst.
Onze dichters grepen naar de Fransche modellen om die voor ons yolk
mondgerecht te maken. De bij ons verspreide liederen van Germaanschen
oorsprong vonden bier geen behandeling. Toch drukte de nationale overlevering misschien wel op de keus der uit het Fransch bewerkte stoffen;
zoo werden bier voornamelijk zulke chansons de geste nagevolgd, waarin
herinneringen uit onze gewesten zijn opgenomen, als bijzonder herinneringen
uit den tijd der Merowingers.
Wanneer wij dan de geschiedenis van onze Middelnederlandsche literatuur
laten beginnen met de tweede helft der XII e eeuw, dan sluiten wij die met
de intrede der Renaissance, tegen het midden der XVI e eeuw : de Renaissance toch heeft voorgoed gebroken met de kunstidealen der vorige tijden.
Om practische redenen werd de Hervormingsliteratuur ook van v4:56r 155o
tot het volgende deel verschoven.
Soms wordt de Middeleeuwsche kunst reeds besloten met de rederijkers.
Dit is echter verkeerd : de rederijkers als zoodanig huldigen geen nieuwe
kunstidealen; ze luiden ook geen nieuwe richting in. Ze zetten de middeleeuwen voort of sluiten zich bij de Renaissance aan.
Voor de systematische behandeling van de stof had G. Kalff de in andere
literatuurgeschiedenissen, als in die van Scherer, reeds gebruikelijke
indeeling volgens standen aangewend. „Het leven heeft zich toen (in de
Middeleeuwen) vooral standsgewijze geuit. En zoo bevat de poezie, die
wij nu zullen gaan beschouwen, in hoofdzaak uitingen, niet van individuen,
maar van standen. Daarom mag zij standenpoezie heeten... Het onpersoonlijke kenschetst een groot deel dezer poezie als volkspoezie, maar yolkspoezie, welke, naar de verschillende stroomingen die zich in haar openbaren, als vanzelve zich scheidt in : ridderpoezie, geestelijke poezie en
poezie der gemeenten."
Deze opvatting gaat uit van de door Burkhardt vooral in zwang gebrachte
theorie, dat het individu eerst met de Renaissance vrijkomt. Maar wij
hebben nu wel reeds geleerd het begin der moderne tijden te verleggen van
de XVI e naar de XII e eeuw. Omdat dichters alleen met hun naam bekend
zijn, kan men nog niet zeggen, dat ze slechts schimmen zijn geweest zonder
eenige uitgesproken persoonlijkheid : in hun werk drukt zich die persoonlijkheid, vaak zelfs zeer sterk, uit.
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De opvatting miskent verder de innige cultuurverbondenheid der Middeleeuwsche maatschappij in de kerkelijk-godsdienstige eenheid, waaruit alle
kunst dier tijden in meerdere of mindere mate, als uit haar levensbron,
haren oorsprong heeft. Zij is ook weinig duidelijk : bedoelt men dat de
dichters in hun stand opgingen en hun kunst van uit hun stand voortbrachten,
dan zal in de meeste gevallen de uitkomst het anders uitwijzen : de meeste
dichters toch zijn geestelijken of clercken. Het systeem blijkt zelfs zeer
gevaarlijk te zijn, als wij sommige werken, b.v. den Reinaert, als uitingen
van een stand, b.v. den burgerstand, gaan beschouwen en dan niet meer
zouden kunnen aannemen, dat de dichters tot een geheel anderen stand, b.v.
tot den geestelijken, hebben behoord. Van vele dichters trouwens is het
bekend, dat ze meerdere werken hebben vervaardigd, die tot verschillende
standenpoezie moeten gebracht worden : zoowel heiligenlevens als ridderromans of didactische, historische of zedenkundige, verhandelingen.
Bedoelt men, dat de werken zelf voor bepaalde standen bestemd waren
en de idealen van die standen weergaven, dan pleit daartegen toch weer,
dat de geestelijke literatuur tot alle standen gericht was, dat de meest
burgerlijke uitingen wel eens geestelijken- of monnikenliteratuur konden
zijn; dat ook de didactiek zich wendde tot hoog en laag ; dat zelfs de
ridderroman bijval had bij de hoogere burgerij en in de my-stiek van den
Graal zijn bekroning vond ; dat met een woord de verwijzing van werken,
die als uitingen van bepaalde standen beschouwd worden naar die standen
even verkeerd in de meeste gevallen zou uitkomen, als die van de dichters
zelf naar den stand waartoe hun werk schijnt te behooren. Ook wat als
eigenaardigheden of kenmerken van de kunst van eenen stand wordt voorgesteld, kan evengoed in de kunst van de andere standen aangetroffen
worden.
Prinsen heeft de indeeling volgens standen in zijn geschiedenis overgenomen,
doch er later de onhoudbaarheid van ingezien. Nu echter zijn geschiedenis
eenmaal haar definitieven vorm had gekregen, heeft hij de indeeling toch
willen handhaven, doch ze gewijzigd tot drie groote standen naar den geest,
in drie geestelijke Staten, die ieder de bijzondere houding uitdrukken, welke
het individu tegenover het zijnde aanneemt : van hen die boven de werkelijkheid willen opstijgen naar het bovenaardsche ; van hen die de werkelijkheid temperen met de verrukking van het ideaal, in de wereld der fantasie
en van den droom ; van hen die schoonheid willen opbouwen uit de aardsche
werkelijkheid en naar verbetering en volmaking in de wereld zelf zoeken.
Men waarschuwt echter, dat de typen niet zeer streng gescheiden kunnen
worden, ja dat ze ons misschien niet veel verder kunnen brengen om de
kunst in haar wording en ontwikkeling eenvoudig en klaar te overzien.
Wat heeft men er dan ten slotte aan voor een indeeling en verklaring
van de kunstproducten ? Wat anders dan dat de eene dichter wat meer
of wat minder aardsch- of bovenaardsch of fantastisch-ideaal gezind is
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dan de andere ? Loopen ook de drie geesteshoudingen niet meermaals in het
oeuvre van denzelfden dichter dooreen ? Of streeft soms de geestelijke
poezie ook geen verbetering en volmaking in de wereld zelf na ? En eindigt ook de fantasie en de droom niet dikwijls in de mystiek ?
Al mogen dan ook drie zulke geesteshoudingen gansch in het algemeen
kunnen onderscheiden worden, al mogen zelfs de individueele dichters bij
de eene of andere van deze geesteshoudingen kunnen worden ondergebracht,
kenmerkend voor de Middeleeuwsche kunst is dit niet en een basis voor de
schifting en ordening van het letterkundig materiaal, vooral voor een verklaring van den ontwikkelingsgang der woordkunst, zal men er moeilijk in
vinden.
Wij zien dus van alle dergelijke pogingen tot systematiseering of inventarisatie af, om de geschiedenis onzer letterkunde in haar grooten ontwikkelingsgang zelf te beschouwen.
Want de Middeleeuwen zijn geen in zich zelf afgesloten geheel : de kunst
heeft er een geleidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Niet die van een
stijgende en dalende beweging, die met Van Maerlant en Ruusbroec haar
hoogtepunt bereikt : de bloei onzer letterkunde ligt veeleer voor van
Maerlant, die haar in de tweede helft der XIII e eeuw andere wegen
opstuwt, die van „nutscap ende waer". In de opvatting der kunst komt met
en na hem een ommekeer, die eerder een daling moet heeten. Deze nieuwe
richting nu zal in de XIV e eeuw geheel de letterkunde overheerschen ;
zoodat het daarom reeds geoorloofd is een eerste tijdvak, dat gaat van het
midden der XIIe eeuw tot het einde der XIII e, te onderscheiden. Daar
echter de Rederijkers een merkwaardig verschijnsel zijn in de letterkundige
geschiedenis en ook weer feitelijk een eigenaardige kunstopvatting huldigen,
kan het tweede tijdvak nog onderverdeeld worden, zoodat wij onze middeleeuwsche kunst zich in drie machtige golvingen zien ontwikkelen :
de feodaal-ridderlijke, in de XII e en XIII e eeuwen, toen de beschaving
nog een zekere eenvormigheid vertoonde en de maatschappij beheerscht
werd door de ridderlijke levensidealen en de godsdienstige synthese ; toen
diepe godsdienstzin, die daarom geen blijden levenslust miskende, de
gemoederen nog vormde en doordrong : het bloeitijdvak, waarin nog het
streven naar schoonheid de dichters leidde, die haar dikwijls bereikten ;
de burgerlijk-patricische, die met Van Maerlant begint, doch eerst in de
XIVe eeuw, tot omstreeks 143o, tot voile ontwikkeling komt, waarin het
burgerlijk patriciaat den Loon aangeeft en de nuttige wetenschap alle kunstuitingen doordringt : het tijdvak der didactiek ;
de kunst van het yolk, van de gemeenschap, tot de opkomst der Renaissance,
waarin ook het -yolk als zoodanig in de kunst zijn invloed doet gelden : het
tijdvak der rederijkers, der gemeenschapskunst, in den zin van kunst voor
het yolk, voor de menigte.
Binnen elk dier drie afdeelingen, als zoovele ontwikkelingsstadia met
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verschillende kunstopvatt-ing, beschrijven wij dan de geschiedenis onzer
woordkunst volgens de groote literaire soorten, welke behandeling,
volgens ons, in een literatuurgeschiedenis alleen recht heeft.
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EE RS TE TI JD VAK

IN HET RIJK DER SCHOONHEID
DE FEODAAL-RIDDERLIJKE PERIODE

EPISCH-VERHALENDE
DICHTKUNST
VOOR-HOOFSCHE EPIEK
E OUD STE OVERGELEVERDE MET ZEKERHEID
gedateerde literaire teksten stammen uit het Limburgsche. Het
Limburgsche nu behoorde tot het oude Neder-Lotharingen, dat
met Metz, Toul, Verdun een vroege cultuurbodem is geweest.
Neder-Lotharingen zelf was in het Duitsche keizerrijk opgegaan; onder
zijn hertogen behield het echter nog een zekere zelfstandigheid; tot na den
dood van Godfried den Bultenaar (1076) de verschillende graven, van
Leuven, van Henegouwen, van Limburg, van Luxemburg, enz. hun vrijheid
hernamen en ieder afzonderlijk een kleinen territorialen staat opbouwde,
om zijn eigen weg te gaan, zonder zich nog veel om den keizerlijken opperleenheer te bekommeren. Van Coen af is dan ook de band met Duitschland
losser geworden.
Toch bleef vooral Oostelijk Neder-Lotharingen, met Limburg, op cultureel
gebied naar Duitschland georienteerd. Voor het geestelijke hing het af van
het bisdom Luik, dat zelf onder het aartsbidsom Keulen ressorteerde. Nu had
in de Xe en XI e eeuwen te Luik de wetenschappelijke en literaire bedrijvigheid een hoogen bloei bereikt, in den dienst en onder de leiding van de
keizerlijke kerk. Die hooge cultuur kan ook aan de Vlaamsche gedeelten
zijn ten goede gekomen. De abdij van St.-Truiden vooral deed aan dit
opgewekte leven mee ; zij was een bezitting van de bisschoppen van Metz
en onderging dus eveneens sterk den invloed van Duitschland. Maar in de
XI e eeuw reeds begint Luik te dalen en zich stilaan naar Frankrijk te
richten. Hier konden Romaansche en Germaansche culturen elkander
kruisen, hetzij over Brabant en Vlaanderen, hetzij langs de Maas-vallei en
het oude Lotharingen.
Toch bleven de Rijngewesten, waarin de oude Carolingische cultuurgebieden met Keulen en Aken lagen, steeds meer dan het overige Duitschland met
de Westersche beschaving in aanraking, zoodat pier bestendige wisseI-

D

109

werking heeft bestaan op alle gebieden van de kunst, ook van die van het
woord. Heeft het Fransche chanson de geste sterk den invloed van de
Frankische volkskunst ondergaan, ook de vroegste Duitsche poezie getuigt
reeds van inwerking der Fransche : de zoogenaamde „Spielmannsdichtung",
die voornamelijk in de Rijnlanden heeft gebloeid.
Men noemt ze spielmannspoesie (spielmann, het Fransche jongleur), alsof
deze poezie stamde van dichters die, verloren in de bent van het varende
diet, van de om den broode rondtrekkende muzikanten, grappenmakers,
berentemmers, zwaarddansers, enz., hun werken schreven en voor het yolk
voordroegen. Doch het blijkt steeds meer, dat de dichters van deze kunst
niet in dergelijke kringen moeten gezocht worden : ook deze kunst is kunst
van gestudeerden geweest, van ontwikkelden, van geestelijken, monniken,
klerken, van de nakomelingen van den Germaanschen scop. Toch onders cheidt zij zich van de latere hoofsche epiek, zelfs van het heldenepos, door
de ruwere stof : vertelsels, sprookjes, legenden, anecdoten, nieuwe gebeurtenissen, vaak om een bruidschaking, niet zelden, onder invloed der kruistochten, in verre, geheimzinnige landen, onder heidenen en christenen ;
zoowel als door een lageren ethischen Loon, met komisch-grotesken inslag.
Zij is realistischer, grover, onbeholpener, met vele onzuivere rijmen en
lossen versbouw. Zij beantwoordt aan een ouder stadium der beschaving
en aan andere centra van belangstelling, misschien meer dan aan eenig
grondig onderscheid in den stand of de ontwikkeling van de dichters of van
hun gehoor.
Ook dateeren deze gedichten, „Koning Rother", „Oswald", „Orendel",
„Salmon en Marolf", behalve „Rother", dat nog van omstreeks 1150
schijnt te zijn, eerst uit de latere jaren der XII e eeuw. Zij vonden zelfs
bijval vooral in de hoogere kringen van Beieren. En ook zij staan reeds
onder den invloed der Fransche epiek, die tot zulke uitvoerige epische
behandeling, van het lied tot het leesepos, had aangezet. Van de andere
vroege uitvoerige Duitsche gedichten is misschien de oudere redactie van
het „Alexanderlied", echter door een Beierschen geestelijke, nog uit de
eerste helft der XII e eeuw. Het „Rolandslied", van Pfaffe Konrad,
eveneens een Beier, blijkt steeds meer vrij laat te zijn ontstaan, misschien
eerst ca. 1180. Is de „Kaiserchronik", zooals gewoonlijk beweerd wordt,
van denzelfden, dan is die niet van omstreeks 115o, maar van 1180-9o.
En het „Annolied", dat misschien te Keulen, door een geestelijke op den
machtigen bisschop gedicht werd, zou ook wel goed, in plaats van ca. i o8o
of i x o5, eerst uit omstreeks 1183 kunnen zijn. De Duitsche literatuurgeschiedenis is mooi op weg de al te vroege dateeringen van vele werken
ernstig te herzien.
Al betreden wij dus in de Rijngewesten oud cultuurland, Loch schijnt de
grond onder de voeten te wijken, wanneer wij daar naar een uitvoerige
vroege Duitsche literatuur gaan zoeken. Dat ook daar dichters in de
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volkstaal hebben gezongen, is wel zeker; doch het overgeleverde is van
tamelijk laat en verraadt reeds Fransche inwerking. In het Limburgsche
echter ontwaren wij al zeer vroeg letterkundige bedrijvigheid. Daar was
een doctor Flandricus met zijn psalmvertaling bekend ; daar werd in 1202
een streng indexverbod ook voor Dietsche werken uitgevaardigd. Daar
zien wij de dichters in de volkstaal zich verdringen rond het sterfbed van
den H. Gerlach. Daar werd een eerste vroeg-hoofsch epos gedicht, dat
helaas1 gelijk Veldeke's „Eneide", slechts in een Hoogduitsche omschrijving van Trier fragmentair behouden is (de Trierer Floyrid) doch oorspronkelijk Limburgsch is geweest : een eerste bewerking van Floris en Blancefloer, die ongeveer 3 700 verzen zal geteld hebben. Daar vooral dichtte
Veldeke, reeds zeker zoo vroeg als 11 70. Daarbij sluiten zich dan in
Duitschland aan enkele vroeg-hoofsche gedichten : „Herzog Ernst",
„Graaf Rudolf", „Tristrant" van Eilhart van Oberg, die echter ook alle
eerst na 11 7o-8o zijn ontstaan. Zoodat de vraag mag gesteld worden of
ook deze Duitsche kunst niet over Limburg gekomen is, ja, of dan ook wel
Limburg als oudste cultuurbodem voor de nieuw ontluikende Middelnederlandsche dichtkunst gelden moet. Want in die jaren had ook elders in onze
gewesten, in onmiddellijke aanraking met Frankrijk, de Dietsche poezie
hare vlucht genomen. Die vroeg Limburgsche kunst kan over Brabant en
Vlaanderen, of in directe aanraking met de Fransche langs de Maasvallei
gekomen zijn.
Men heeft op de tegenstelling „Lotharingen, met Limburg en Brabant, met
eventueel Kleefsche en Stichtsche, ook Hollandsche uitloopers" en Vlaanderen gewezen om te betoogen, dat wij in Lotharingen veel vroeger een
literatuur in de volkstaal mogen verwachten dan in Vlaanderen : omdat
Vlaanderen in zijn adel en geestelijkheid, ook in de aanzienlijke stedelijke
geslachten, veel meer verfranscht, feitelijk Fransch cultuurgebied, zou zijn
geweest, en zich dus daar de behoefte aan een literatuur in de volkstaal
eerst veel later zou hebben doen gevoelen, toen de steden in cultureel
opzicht een zekere positie gingen innemen. Met deze voorstelling kunnen
wij onmogelijk vrede hebben. De verfransching van Vlaanderen wordt er
sterk in overdreven : tot voor den slag bij Bouvines kan er nauwelijks
spraak van zijn, tenzij aan het hof der graven en van enkele adellijken.
Daarentegen stond Vlaanderen in de XII e eeuw wel het hoogst van de
Nederlandsche gewesten in beschaving en verkeerde het in onmiddellijk
contact met de Noordfransche kunst. Dat er daar bij de Vlaamsche
geestelijken, de Vlaamsche adellijken, die weinig Fransch verstonden, bij
de hoogere burgerij en bij het yolk geen behoefte aan een met de Fransche
gelijkwaardige literatuur in het Dietsch zou zijn geweest, is bezi,vaarlijk
aan te nemen. Veel pleit er integendeel voor, dat ook in Vlaanderen reeds
in de XI e eeuw de dichtkunst in de volkstaal bloeide, dat Vlaanderen in de
nieuwe, door Frankrijk ontgonnen kunst vooropging, zooals het er zich ook,
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reeds in 't midden der XIIIe eeuw, het eerst tegen verzette ; en het geschapen vooroordeel zal ons niet kunnen beletten bepaald Vlaamsche gedichten
ook in die eeuw thuis te wijzen. In Lotharingen heeft gewis een oudere
kunst gebloeid dan in Vlaanderen; maar de sedert de XII e eeuw opkomende
nieuwe kunst schijnt wel eerder in Vlaanderen dan in Lotharingen te zijn
ontstaan. Is ook niet het vroege Limburgsch slechts toevallig bewaard, en
nog wel in Duitschland ? Ook Brabant had zich sedert lang vrijwel onafhankelijk in Lotharingen gemaakt. Voor het geestelijke behoorde het tot het
bisdom Kamerijk. De saamhoorigheid met de Rijngewesten, die zich b.v.
in de Romaansche bouwkunst nog verre in Brabant openbaart, werd met
de XIIe eeuw steeds losser. Met de nu in Frankrijk sterk opbloeiende
cultuur komt ook Brabant in innig contact te staan, waardoor het zich
steeds meer naar het Westen richt. Ook de Middeleeuwen door vormt het
hertogdom met Vlaanderen een zekere taalkundige eenheid tegenover
Limburg. En reeds vroeg waren Fransche trouveres er welkom en werd er
mede de Fransche kunst beoefend.
Wij kunnen dus de tegenstelling Lotharingen : Vlaanderen niet aanvaarden
ter verklaring van oudere of jongere dichtkunst en ter ordening van het
geschiedkundig materiaal. Daarom behoeft de voorstelling nog niet „op een
naast-elkander uit te loopen" kan ze wel „een na- en uit-elkander" worden.
Wij vermijden het daarom deze geschiedenis met Hendrik. van Veldeke
aan te vangen, ten einde zijn kunst in den algemeenen ontwikkelingsgang
in te schakelen.
KAREL EN DE ELEGAST
Wij beginnen ons overzicht met wat wij de voor-hoofsche epiek wenschen
te noemen. Deze benaming dient voor de episch-verhalende gedichten, die
nog niet van de hoofsche ridderidealen doordrongen zijn. Zij beteekent niet,
dat deze gedichten ouder zouden zijn dan de hoofsche ; maar alleen dat de
ontstaansbodem van de soort in een ouder stadium der beschaving ligt. In
den tijd dat wij onze literatuur zien opkomen, in de tweede helft der XIIe
eeuw, begon het Fransche chanson de geste reeds verdrongen te worden
door den hoofschen roman, en onze dichters sluiten zich onverschillig bij
beide soorten aan. De voor-hoofsche epiek omvat niet alleen bewerkingen
van stoffen der Fransche chansons de geste, die gewoonlijk als Frankische
epiek vermeld worden, maar ook uit de Germaansche heldenepiek ; zoowel
als een paar andere gedichten, die er om hun ouderen, volkschen, Loon mee
verwant zijn en die we niet „spielmannspoesie" willen noemen, om geen
vooroordeel te scheppen omtrent dichter of gehoor.
Omdat het genre der chansons de geste feitelijk het voorbeeld heeft gesteld
ook voor het Duitsche heldenepos, beginnen wij met bewerkingen en navolgingen van de zoogenaamde Frankische epiek, opdat ook op die wijze geen
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vooroordeel zou geschapen worden omtrent den betrekkelijken ouderdom
der verschillende gedichten.
En omdat het nog wel Been heldendicht is, daar de hoofdpersonages niet
als helden, in eenige heldhaftige handeling, worden voorgesteld, omdat ook
bij alien ernst der bedoeling, de vroolijke, humoristische, Loon overheerscht,
mogen wij het kleine epos van Karel ende Elegast, dat gewoonlijk tot de
Frankisehe epiek gerekend wordt, doch er slechts losjes mee samenhangt,
daar misschien Karel in de plaats van een ander getreden is, hier, als
wellicht nog een openbaring van onze eigene oude volkskunst, vooreerst
behandelen.
„Vraye historie ende aI waer Maghic u tellen, hoerter naer 1" zoo vangt
de dichter opwekkend aan. En dadelijk begint zijn verhaal. Op zijn kasteel
te Ingelheim aan den Rijn wordt de keizer in een droom door een engel
vermaand, dien nacht uit stelen te gaan. Vreemd te moede, „varen stelen
oft God verwerken", trekt hij uit. De eenzaamheid van den nacht en van
het woud grijpt hem aan ; zij wekt in hem de herinnering op aan een zijner
edelen, Elegast, dien hij om een Bering vergrijp van het hof had verbannen.
Daar ontmoet hij in het diepe woud, bij 't maanlicht, een zwarten ridder;
het komt tot een tweegevecht. De ridder maakt zich nu bekend ; hij is
Elegast, een roofridder. Karel noemt zich Adelbrecht. Hij beweert ook
roofridder te zijn en stelt voor te gaan stelen bij den keizer. Verontwaardigd
wijst Elegast dit af ; liever bij Eggheric van Egghermonde, Karel's zwager.
's Keizers onhandigheid komt nu meermaals grappig uit, b. v. wanneer
hij met een ploegijzer een gat in den muur wil boren. Ook verkeert hij
voortdurend in vrees ontdekt te zullen worden, als voornamelijk Elegast
met zijn tooverkruid uit het kraaien der hanen vernomen heeft, dat de
keizer nabij is. De keizer neemt nu ook het tooverkruid tusschen de tanden.
Maar, waar is 't ? „Steeldi over recht ? Geselle, is heb u cruut gestolen",
spot Elegast. Deze dringt nu binnen. Als hij nog een zadel met honderd
schellen wil rooven in Eggheric's eigen slaapzaal, wordt deze wakker. En
daar verneemt Elegast uit een gesprek tusschen Eggheric en zijn vrouw,
dat een samenzwering tegen den keizer gesmeed werd voor het daags nadien
te houden hoffeest. De vrouw, ontsteld, verwijt haar gemaal, die haar op
neus en mond slaat : onder 't bed verborgen vangt Elegast het bloed op.
Nu begrijpt de keizer waarom hij uit stelen moest gaanl Als 's anderendaags
de samenzweerders aan het hof verschijnen, worden zij overtuigd van het
verraad door de wapens die ze onder de kleederen dragen. Eggheric ontkent.
De keizer laat nu Elegast ontbieden. Een tweegevecht als godsgericht zal
beslissen. Elegast overwint. Karel schenkt hem zijn zuster tot vrouw.
Een meesterstukje van boeiend verhaal. Hier is nu eens het lied tot epos
aangezwollen niet door allerlei van buiten aangebrachte uitweidingen of
toevoegsels, maar uit den inwendigen groei, met de voortreffelijke uitbeelding : van den keizer, in zijn vreemde gemoedsstemming, als hij moet gaan
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stelen of Gods gunst verbeuren, als hij in den nacht alleen door 't bosch
rijdt ; in den weemoed die hem aangrijpt om het treurige lot van hem, dien
hij tot zulk een leven van roof heeft genoodzaakt ; in zijn keizerlijke grootheid tegenover Elegast; in zijn onbeholpenheid om zich te verbergen en in
zijn angst ontdekt te zullen worden ; van Elegast, in zijn donkere verschijfling ; in zijn, ondanks het hem aangedane onrecht, onwankelbare trouw
aan zijn keizer ; in zijn nood die hem tot roover maakte, maar nooit „van
armen man" ; in al zijn oprechte ridderlijkheid wars van verraad, tegenover
den onbeschaamden, ruwen Eggheric. Met bewust psychologisch inzicht
is dit geteekend, niet door omhaal van woorden, maar uit de ziel, zooals
die zich openbaart uit Naar zelf en uit hare daden. Daarom ook is dit
verhaal zoo vol : met de volheid der stemming in de onmiddellijke, onvermijdelijke uitdrukking. En welk een aanschouwelijkheid in de beschrijvingen, die er niet zijn als een uitwendig raam, maar in noodzakelijken samenhang met het gebeurende ; bij zoo treffende verscheidenheid, als in beide,
elk met zijn bijzondere psychische sfeer verhaalde tweegevechten, onmiskenbaar uitkomt. En dan het eenvoudige, sobere, maar voile verhaal zelf,
met de levendige gesprekken, vol beweging en gang, zonder nuttelooze
uitweidingen, niet phantastisch-avontuurlijk, maar zoo reeel, zoo frisch,
bij alien ernst in den passenden vroolijken toon gehouden, direct en spontaan.
Andere literaturen mogen ons dit volmaakte kleine epos benijden.
Want dit is ook wel oorspronkelijk Dietsche kunst. Dat het zou vertaald
zijn uit het Fransch, zooals vroeger vrij algemeen werd beweerd, wordt nu
zoo goed als door elken nieuwen onderzoeker opgegeven. In het Fransch
zijn alleen een paar toespelingen en twee beknopte samenvattingen bekend
in Renaus de Montauban en in Restor du Paon, met zelfs daarin verschillende hoofdtrekken en Fransche namen : zoo is Elegast er Basin. Albericus
Triumfontium (ca. 125o) gewaagt van een cantilena over Karel's rooftocht,
waardoor hij op het spoor van een samenzwering kwam : maar Albericus
verwerkt Luiksche, dus ook Frankische, herinneringen ; en hoe die cantilena
er uit zag weten wij niet. Onze Elegast werd uitvoerig vertaald in het
Duitsche Karlmeinet, waardoor het in den fantastischen Middelhoogduitschen Elegast van de XV e eeuw overging. De Noordsche Karlamagnussaga
geeft een beknopte, ook weer in hoofdzaken afwijkende redactie, die uit
de Fransche samenvattingen kan komen. Heeft er ook een Fransch gedicht
bestaan Best mogelijk, al is er geen spoor van te ontdekken. Maar daarvan
was ons epos in alle geval geen vertaling : om de uitsluitend Germaansche
namen ; om den vollen Germaanschen geest : met de echt Germaansche
opvatting der trouw; met de vele Germaansche gebruiken, als de verdeeling
van den buit en het tweegevecht als Godsgericht ; met de Germaansche
toovermotieven ; om de belangrijke eigen trekken, als de tweegevechten,
het ploegijzer, het tooverkruid ; om de zuivere Dietsche taal en ook wel om
de plaats der handeling. Geen Fransche, zelfs geen geschreven bron wordt
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vermeld : uit het yolk had de dichter zijn verhaal (v. o). Dat ook een in
Rusland, Mongolie en Lithauen verspreid volksverhaal van invloed zou
zijn geweest, kan daar niets aan veranderen. Ook zou het nog zeer oud
kunnen zijn : om de nog ruwe zeden; om de forsche christelijke opvatting,
buiten invloed nog van het latere epos ; om de enge verwantschap met de
oudere liederen : het is nog episodisch, nauwelijks meer dan een epische
uitbreiding van een lied (1414 vv.) en was bestemd om voorgelezen to
worden; ook om den kenmerkenden ouden versbouw, met de vele slepende
verzen met slechts drie heffingen „Ghi suit er omme sterven Ende uwes
lives derven", eindelijk, reeds Renout van Montalbaen heeft ons gedicht
gekend. Tegenover de jongere dateeringen door Te Winkel, b.v. die het
tot de zooal niet XIV e eeuw wil brengen, mogen wij gerust
beweren, dat het nog in de XII e werd gedicht.
Over den dichter zelf is niets bekend. Ook hier mogen wij een monnik,
in alle geval een geletterde, vermoeden een vroom man, die echter zijn
vroomheid niet opdringt, die schalksch en grappig kan zijn, bij de groote
les die zijn gedicht voorhoudt : hoe onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
aan God, zelfs bij een keizer, redding brengt. Een Limburger ? Zeker niet.
Een Brabander ? Een Vlaming ? Ik meen zelfs een Westvlaming niet slechts
om de gelijkstellingen in de rijmen van u en eu : (ure-dure 7 15-16 ; mure-durenture 751-52 enz.) ; maar ook om vormen als ewaerde-paerde-vaerde; hegarendaren; hi vel, bet gevel; Belden van houden ; vrame-onvrame-quame; oticken voor
ducken; eiet, eeide, leide, teiken, cleiden, deilen; comen-noemen; leide-oeide;
euldi; luttel; nalyc, mellyc; ook om den woordenschat wat alles voldoende

op Westvlaamschen oorsprong wijst.
Hoe populair ons gedicht is geweest blijkt uit het feit, dat het ons bewaard
is, behalve in enkele fragmenten, in niet minder dan vijf vroege drukken,
waarvan de oudste nog uit 148o zou kunnen zijn. En, zeldzaam genoeg,
zij hebben hier den versvorm geeerbiedigd, al weten we natuurlijk weer niet,
hoe die reeds in den loop der tijden was gewijzigd geworden. Ook al vroeg
heeft ons gedicht protest uitgelokt. De nuttige Boendale, en dat schetst de
verschillende opvatting in de kunst tusschen deze periode en de volgende,
zal verontwaardigd verklaren dat „Caerle noit en stal" (Lekensp. III, v.
135). En Leon Gautier, de romanticus-geschiedschrijver der Epopees
Francaises, III e Parijs, 188o, zegt het hem even verontwaardigd na : le roi
de France... voleur de grand chemin 1 (blz. 15 9). Zoo iets kon alleen buiten
Frankrijk gebeurd zijn. Wat dan ook bewijst, dat ons epos liever buiten
de reeks der chansons de geste dient gehouden.
FRANKISCHE HELDENEPIEK
De vroegste profane epische dichtkunst in het Fransch behandelde nationale
onderwerpen uit de eigen geschiedenis : „helden-epiek", met, aanvankelijk
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althans, als grootsch thema het heldhaftige, dat zich echter voornamelijk
openbaart in den strijd. De benaming „yolks-epiek" voor deze kunst
beteekent niet, dat zij het werk is van het yolk of zelfs van volksdichters,
maar alleen dat zij nationaal is en voor de gemeenschap van het gansche
yolk bestemd, zoowel langs de groote verkeerswegen en op de markten,
„in computis", als op de burchten en haven, „in curiis". Gedichten van
deze soort heeten „chansons de geste", in 't Dietsch „geesten" of „jeesten",
omdat ze als geschiedenis, gesta- het gebeurde, werden opgevat. Als de
eerste chansons aanleiding gaven tot allerlei voortzettingen „suites", tot
nieuwe biographische romans „enfances" en andere, van bepaalde helden,
tot analogische, geheel vrij gebouwde scheppingen, werden zij tegen het
einde der XII e eeuw in drie *groote kringen of „cycles" ondergebracht : de
„epopee royale", om Charlemagne en zijn pairs, de „epopee feodale",
met een eersten cycle om Guillaume d' Orange, van getrouwe, met een
tweeden rond Doon de Mayence, van opstandige vazallen, waarnaast
dan toch weer vele kleinere cyclussen kwamen, die op een of andere wijze
soms heel losjes met de hoofdcyclussen verbonden werden. Voor de geschiedenis van onze letterkunde heeft deze indeeling echter geen belang : zij is
er onbekend, wat er op zou wijzen, dat, de meeste der werken van deze
soort veer het einde der XII e eeuw zijn ontstaan.
Dat het verhevenste, zooal niet het oudste, dan toch een der vroegste
chansons, de chanson de Roland, te onzent werd nagevolgd, zal niemand
verwonderen. Van deze bewerking zijn bewaard : vier fragmenten uit vier
verschillende handschriften (i o33 vv.), en nog gedeeltelijk met de fragmenten overeenkomende 1256 vv. uit een volksboek, waarin deze te midden van
een prozaverhaal met gansch andere strekking en nieuwe helden zijn
opgenomen. Omdat hierin nets voorkomt uit het eerste en het derde deel
van de chanson de Roland, mag de vraag gesteld worden, of onze dichter
het Fransche epos in zijn volledigen vorm heeft gekend. Aileen de kern
werd gevolgd : met vooral de neerlaag van de achterhoede van Karel's
leger bij Roncevale, waar Roelant, op zijn ros Valentijf, met zijn zwaard
Durandale, in gezelschap van Olivier en Tulpijn, (zoo heet de bisschopstrijder hier, Turpin in 't Fransch) onversaagd strijdt tegen de overmacht
der Saracenen ; eerst in uitersten nood wil hij, nu tot driemaal toe, den
hoorn Olifant blazen om Karel ter hulp te roepen. Als hij alleen nog stand
houdt, blaast hij een laatste maal en zinkt neer op Olifant en Durandale,
die hij te vergeefs getracht had stuk te slaan.
Onze fragmenten en ook het volksboek hebben het verhaal geheel dooreengehaspeld ; alleen met behulp van het Fransch kan men er orde in brengen.
Toch werd niet de klassieke versie van het handschrift van Oxford gevolgd,
maar een daarmee verwante. Tegen zijn taak was onze dichter slecht
opgewassen. Van de machtige plastiek der Chanson de Roland, de grootsche
beweging, den epischen drang, de verrukkelijke aanschouwelijkheid, de
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heldhaftige gezindheid, het diepe leven, de voortdurende verhevenheid van
taal en stijl, de onafwendbare, uit de ziel der helden en den overmoed van
Roland zelf geboren tragiek is er in onze bewerking weinig overgebleven.
De stijl is zwak en kleurloos. Meestal bekort en besnoeit de Vlaming. Van
gansche laisses blijft soms een enkel vers over, dat hij wat breedsprakiger
weergeeft. Hij verwijlt liefst bij godsdienstige beschouwingen die hij
uitbreidt. De Saracenen zijn alien even verachtelijk, de christenen even
vroom en heldhaftig.
Onze fragmenten gaan wellicht alle op eenzelfde origineel terug, dat ze
zeer vrij hebben afgeschreven. Hoe dit origineel er uit zag weten wij niet
misschien veel beter dan deze late afschriften, die slechts het wezenlijke
schijnen te hebben behouden, vermoeden laten. Dat het nog tot de XIIe
eeuw opklimt, is zeker : tot zelfs misschien zeer vroeg in de XII e eeuw,
nog vOOr de Duitsche bewerking van Pfaffe Konrad die nauw met ons
epos verwant is, en er, naar men gemeend heeft, wel van afhankelijk zon
kunnen zijn : wat nu minder zal verbazen, daar dit eerst uit ca. 118o
dagteekent. Als is een der fragmenten Limburgsch gekleurd, de andere
drie Brabantsch, toch schijnt de oorspronkelijke taal Westvlaamsch
geweest te zi)n.
Uit de epopee royale werd, naar 't schijnt, niet meer bewerkt. Uit den
cycle der getrouwe vazallen alleen een Tl7illem van Oringen : twee fragmenten,
426 vv., zijn er van over, uit een Moniage Guillaume; het eerste behandelt
de ontmoeting van Willem, monnik geworden, met roovers ; het tweede,
zijn gevangenschap bij de Saracenen, onder Synagoen. De held van dezen
cyclus is Guillaume : Guillaume au courbe nez, au cournet, Guillaume
d'Orange, Guillaume de Narbonne, Guillaume Fierabrace (fera brachia);
epische held uit verscheidene samengegroeid, waarvan de voornaamste is
Guillaume de Toulouse, die de Saracenen versloeg ( 793), als gouverneur
van Aquitanie, Catalonia veroverde, het klooster van Gellone (St-Guillaume
au desert) stichtte, waar hij zich in 810 terugtrok en in 812 overleed. Het
oudste lied van dezen cyclus, het onlangs ontdekte „Archamp", heeft niets
gemeens met een heiligen Willem.
Volgens Van Maerlant zou „van Haerlem CLAYS, ver Brechten sone"
ons gedicht „uten walsce" hebben vertaald. Er is nu een Klaas van Haerlem bekend, die zijn graaf Willem in het H. Land vergezelde in 1190:
heeft hij ter eere van zijn graaf een leven van dien H. Willem gedicht ?
Zoodat het werk nog stamt uit de XII e of het begin der XIII e eeuw ?
zoodat ook de poezie toen zich reeds over Holland had uitgebreid ?
Aldus Jonckbloet. Maar de vrij concrete aanwijzing van den naam van den
dichter door Maerlant, laat veronderstellen dat hij een tijdgenoot moet
geweest zijn. Onze bewerking volgt ook een jongere, uitvoeriger, Fransche
redactie, die echter toch reeds ca. 118o schijnt bestaan te hebben.
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Veel meer bijval schijnen die chansons bij ons gehad te hebben, die op
Merowingische herinneringen berusten, en meestal tot den derden cyclus
der opstandige vazallen behooren. Zoo vooreerst :
Floovent, d.i. Chlodowing, zoon of afstammeling van Chlodowich, van
welk verhaal nog twee fragmenten, samen 639 vv., die tot het slot behooren,
over zijn. In het Fransch wordt verteld hoe Clovis' zoon, eigenlijk Lothar I,
omdat hij zijn leermeester baard en knevels had afgeschoren, verbannen
wordt, met zijn schildknaap Richier (Ritsier) rondzwerft in de Ardennen,
en strijdt voor koning Flore van Ausai, Elzas, die hem zijn dochter
Florette belooft. Maar Floovent valt in de handen der Saracenen, waaruit
hij gered wordt door de prinses Maugalie = Margalie, die hem bemint.
Zij wordt gedoopt en Florette moet met Richier tevreden zijn. Teruggeroepen naar Frankrijk, verlost Floovent zijn vader, die te Laon door Saracenen
belegerd wordt. Merowingische herinneringen worden hier met Karolingische vermengd. De Saracenen zijn de Saksen ; en wat Floovent gedaan
heeft past bij Dagobert I, Lothar's zoon, tegenover zijn opvoeder Sadregisil.
De kern is Merowingisch. Er is een ontmoeting tusschen Florette en
Maugalie, waarin deze laatste haar mededingster voor bijzit uitscheldt ;
er zijn twee broeders van Florette, Maudarans en Maudares, die afgunstig
op Floovent verraad plegen en den Saraceenschen koning Galien hun
diensten aanbieden ; er zijn tafereelen van barbaarsche wreedheid : bij een
bruiloftsmaal te Baume =- Bohemen, Galien's burcht, worden de Saracenen
door Richier en de Franschen overvallen, en beide broeders vermoord.
Er is heel wat, dat aan de Nibelungen herinnert. Floovent, de Chlodowinc,
is Sigebert = Siegfried, de Chlodowinger bij uitmuntendheid ; Maugalie
is Brunhilde ; Florette is Fredegunde of Florigunda zooals deze heet in de
„Historie von dem Gehornten Siegfried". Flores is Chlothar, oudfr.
Floheires. En reeds duikt het inzicht op, dat Floovent op gelijke historische
gebeurtenissen teruggaat als de Nibelungen : Floovent berust op de voorstelling der feiten van den kant der overwonnen partij, van Brunhilde. Ook
is Floovent een zeer oud en zeer beroemd chanson de geste geweest ; uitdrukkelijk wordt het reeds vermeld in het repertorium van den krijgerdichter uit het Archamplied, die Guillaume op zijn tochten vergezelde. En
Florette zullen we nog ontmoeten in „Seghelijn van Jerusalem". In de
Middelnederlandsche fragmenten verhaalt de dichter veel uitvoeriger, heeft
hij andere episoden en namen dan in het bewaarde Fransche epos. Ook kent
hij den naam der stad Laon niet, doch gebruikt den vorm „Lodine" =
Laudanum. Waren hem nog oud-Frankische liederen bekend ? Of maakte
hij gebruik van een Latijnsche kroniek ? De tekst van onze fragmenten is
sterk gehavend : met overlange, dan weer overkorte verzen en vele assonances. De taal treft telkens opnieuw den volkstoon. Het gedicht kan nog
heel goed tot de XII e eeuw opklimmen en in Vlaanderen ontstaan zijn.
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En dan : Renout van .Jfontalbaen, of de Vier Heemskinderen. waarvan
ons echter weer slechts enkele trouwens uitvoerige fragmenten
bewaard zijn, samen 2087 verzen met een omwerking in een volksboek ;
en hieruit reconstrueert men het oorspronkelijke, evenals uit een Duitsche
vertaling, die er in de XV e eeuw, vOOr 1474, van gemaakt is. Het verhaalt
van Haymijn en vrouw Aye, Karel's zuster, hun vier zonen : Renout,
Adelaert, Ritsaert en Writsaert, en van hun wrok en strijd tegen den
keizer. Als Renout 's keizers zoon, Lodewijk, gedood heeft, moeten zij
vluchten. Zij schuilen aan het hof van Yewe van Dordoene, wiens dochter,
Clarisse, de vrouw van Renout wordt. Hij bouwt zich een slot, Montauban.
Lange jaren duurt de strijd, met wisselende kansen, waarbij het ros
Beyaert, dat weenen kan doch niet spreken, een bijna menschelijke rol
speelt, en de toovenaar Maleghijs hun ter hulp komt. Zonder thuis, zonder
have, zijn deze vogelvrij-verklaarden tot voortdurend omzwerven en
vluchten gedoemd ; nergens biedt de wijde wereld hun nog een veilige schuilplaats ; door hun eigen vader worden ze ten slate ook nog verloochend, en
door hun schoonvader verraden. Eindelijk verzoent zich Renout met den
keizer, doch hij moet
aangrijpende episode 1
zijn wonderpaard met
molensteenen aan de pooten in de Maas verdrinken. Hij sterft een vromen
dood als opperman uit boete bij den bouw van St-Pieter te Keulen.
De Doon de Mayence, naar Wien deze cyclus genoemd wordt, is de stamvader van Haymijn. Volgens Bedier is het eenige historische : een Karel
(Martel) in het Noorden en een Yon, in Gascogne, die elkander bestreden,
stof die te vinden is in de „Passio bisschop van Keulen (VIIIe
eeuw), Coen Renout daar stierf. Maar de kern ervan zijn voorzeker oude
liederen met herinneringen aan den opstand van Lotharingische grooten
tegen Karel Martel, uit onze gewesten, uit de Ardennen, uit het Maasland,
al heeft onze dichter ook herinneringen uit meer zuidelijke overleveringen
gevolgd : herinneringen aan Eudo van Gascogne, die Chilperich en Raginfred
steunde tegen Karel Martel, doch Chilperich aan dezen verraderlijk uitleverde ; het slot : Renout te Jeruzalem en Renout te Keulen is geheel vreemd
aan de oorspronkelijke kern, en Wilde verband leggen met locale heiligen.
Al dadelijk bij het begin van onze fragmenten worden we getroffen door de
forsche plastiek, die in een paar trekken geheel een tafereel oproept. Daarin
count onze dichter uit. Zijn werk is een machtig gewrocht van onuitroeibaren wrok, grootsch, woest, vast uitgebeeld, met norsche, stugge, ontembare kracht. En tusschen al dat geweld rijst de vrouw, die door hare stille
gelatenheid en hare in haar toewijding zachte zielegrootheid, verteedering
brengt ; der moeder, die, zij, hare kinderen niet verzaakt. Het eerste fragment,
met de zending van Roelant, Willem van Oringen, Bertram en Bernaert
want Carlemagne's pairs treden ook hier op — tot den wrokkenden
Haymijn om Karel's zoon, Lodewijk, te helpen kronen, is een der mooiste
epische hrokken uit onze literatuur. En dit is niet de eenige echt dichterlijke
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plaats. Maleghijs, als brekespel van den koning door zijn tooverijen, zorgt
voor de noodige afwisseling van ernst met boert.
Veel in het gedicht is oud en echt Germaansch : de vele Frankische namen ;
de ruwheid der zeden ; de kracht die vooral in de reuzensterkte en in de
vuist gelegd wordt; een werpspel met steenen : in de plaats daarvan komt
in latere bewerkingen een schaakspel ; het opwegen van dooden met goud
voor het zoengeld ; een strijd binnenshuis in de zaal als in de Nibelungen ;
de Germaansche toovenaar-dwerg Madelger = Maleghijs ; enz. Het zal
dan ook wel teruggaan op oud-Frankische liederen : als alleen reeds uit de
stof, waarschijnlijk den strijd van den ouden adel tegen het nieuwe bewind
met Karel Martel, zou moeten blijken. De verhouding tot de talrijke
Fransche Renaus is moeilijk te bepalen : onze dichter heeft in dien zin
oorspronkelijk werk geleverd, dat hij verschillende verhalen, waarvan ook
de Fransche dichters er gekend hebben, zelfstandig ( ?) tot een geheel heeft
verbonden. Dat zijn werk nog zeer oud is, blijkt steeds meer. Van Maerlant
kende het reeds. Doch ook Kier hebben de fragmenten eigendunkelijk veranderd en gemoderniseerd. Als men echter, met behulp van een onlangs ontdekt
nieuw fragment, uit de overwerking de oude assonances en de vele korte
verzen herstelt, maakt het geheel een veel ouderen indruk en wordt de
anders zoo makke still forscher, voller, aanschouwelijker. Dat een „cop",
waarvan sprake, een zinspeling zou zijn op den Graal mag niet beletten het
gedicht in de XII e eeuw te plaatsen. De vele stoplappen zullen wel op
rekening van latere kopiisten komen. Was onze dichter een West-Vlaming
Men zou het meenen om de. kleur der fragmenten. Merkwaardig genoeg,
ons gedicht schijnt reeds Karel ende Elegaet te hebben gekend.
De vier Heemskinderen zijn te onzent, in Brabant en Vlaanderen vooral,
steeds populair geweest ; nog talrijke volksgebruiken herinneren er aan ; en
uithangborden als „In de vier emmers" zijn er de laatste uitloopers van.
Renout, te Keulen gemarteld, te Dortmund vereerd, in verband gebracht
met de Heemskinderen, bewijst dat die legende aan den linkeroever van
den Rijn inheemsch was. Ook de H. Adelardus, geboortig van Huysse bij
Oudenarde, dat hem toebehoorde, evenals Berthem bij Leuven, werd al
vroeg in deze plaats in verband gebracht met Renout's broeder. Renout
kon geweldig drinken, als bleek bij een geheim bezoek aan zijn moeder te
Pierlepont (ook in Floovent). Ook zijn naam, Rein-uut, leende er toe,
hem tot patroon der drinkebroers te maken.
Gelijke tragiek, gelijke Merowingische wreedheid en wrok met prachtige
epische passages liggen in den Roman der Lorreinen: die nog in een 15-tal
fragmenten, samen ca. io.000 vv. tot ons is gekomen : hij was oorspronkelijk
beraamd op drie boeken, nog verdeeld in partieen, die samen, ware het
werk in zijn geheel geschreven geworden, ca. oo.000 vv. zouden omvatten.
Het thema is bloedwraak ; het verhaalt van de door vele geslachten voortgezette veete tusschen het huis Warijn van Metz, van Lotharingen, Lorreinen,
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Fragment van den ridderroman
geschreven in Limburgech dialect. Dit ecbrift behoort
tot de middle Dieteche handachriften.
Univeroileitobibliotheek Leiden.

en het huis van Fromond van Lens in Vlaanderen, en Bordeaux, de
Fromondijnen, die oorspronkelijk Viamingen zijn geweest. Van de ZuidNederlanden uit woedt de strijd over geheel Frankrijk, in bont-vermengde,
naleve, geographische omlijsting. Ook hier wordt een beeld opgehangen
van nog echt feodale ruwheid. Ook bier treffen oud-Germaansche motieven.
Is de inhoud fragisch en grootsch, de uifdrukking en de vorm schieten wel
meermaals te kort. Stoplappen als eijt dee wije, ghelooft mi dae, keeren onophoudelijk, soms op korten afstand, terug ; eigenaardig zijn stoute oversprongen en herhaling van een woord van het einde van een vers aan 't begin
van het volgende : Ende ontbiet u, here, dat - Dat gi mi al bier ter gat; Ende
eavonto quam hire doe - Doe die heren eliepen al. Maar er zijn geen slepende
verzen meer met drie heffingen. Het gedicht stamt uit het begin der XIIIe
eeuw en is Brabantsch. Al kan de historische kern er niet van aangewezen
worden, toch zullen ook hier wel oude liederen van feodalen strijd ten grondslag liggen. In het Fransch telt de cycle des Lorrains verscheidene romans.
Onze bewerking beweert te berusten op een Lafijnsche kroniek, uit „St-Severijns abbie, te Bordeas", waaruit, zegt de dichter, ook het Fransch werd
genomen. Weer beweert men : vertaling ; alhoewel reeds meermaals bekend
werd, dat sommige gedeelten in het Fransch oorspronkelijk Nederlandsch zou-.
den zijn. Waarom geen zelfstandige verwerking, zooals de dichter verklaart ?
Eveneens een gedicht van wrok en wraak is geweest Ogier van iirdennen,
de Nederlandsche Achilles, van welk verhaal nog acht fragmenten (187 vv.)
over zijn. Ogier is de vader die wrokt om den moord op zijn zoon door
Karel's zoon Chariot, wiens dood hij eischt vecir alle verzoening ; door een
wonder, de tusschenkomst van den H. Michael, wordt de stugge krijgsman
bewogen zijn keizer te helpen : met het thema der „demesure", die het recht
te buiten gaat en gestraft wordt. Over Ogier werd reeds voor de XIIe
eeuw gezongen : „de hoc canitur in cantilena usque in hodiernum diem",
zegt de Pseudo-Turpinus. Ook bij ons moet hij vroeg bekend zijn geweest ;
vermoed wordt zelfs dat de Fransche bewerking op oud-Frankische zangen
teruggaat : over den Lotharinger Autcharius, uit de Ardennen, wat d'Ardenais, Danois, van Denemarken werd, die Karloman's weduwe en kinderen
tegen Karel den Groote verdedigde en zich ten slotte aan den overwinnaar
onderwierp. Ook kunnen onze fragmenten niet teruggebracht worden tot
een der Fransche redacties, al komen er nog al wat Fransche woorden in
voor. Is een nog onuitgegeven half-Dietsche half-Nederduitsche roman uit
de XVe eeuw er de vertaling van, dan staan we voor een tamelijk laat
compilatie-werk uit Enfances en Chevalerie Ogier, met talrijke m9ralisaties
en hoofschen inslag. Toch schijnt reeds het Leven van Jesus, XIIIe eeuw,
een Ogier te kennen. Onze fragmenten bezitten geringe kunstwaarde. Dat
Jan de Clerck = Boendale de dichter zou zijn, zooals in het Duitsch beweerd wordt, is waarschijnlijk uitgesloten.
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Van een Gerart van Viane hebben wij nog een fragment van 1 9 2 vv. Dit
behoort weliswaar tot den cyclus van Willem van Oringen, doch is nauw
verwant met dien van Doon de Mayence. In het Fransch van Bertrand de
Bar sur Aube wordt Gerart zeven jaar belegerd door Charlemagne. Ons
fragment behandelt een episode uit die belegering : een gezantschap van
Olivier, die pier aan Gerart's zijde strijdt, tot Karel, aan wiens zijde
Rolant staat ; een onbeslist tweegevecht tusschen Olivier en Rolant zou
dan het begin zijn geweest van hun wapenbroederschap. Het thema is weer
bloedtrouw : „Wi hebben onse geslachte lief", pleit Olivier. Forsch,
grimmig wordt er gesproken. Het Fransch is niet het voorbeeld geweest
van ons gedicht. Naar het mij voorkomt, is dit oorspronkelijk Vlaamsch,
zelfs Westvlaamsch, uit het einde der XII e of het begin der XIII e eeuw.
De strijd van Karel tegen de Saksen is het onderwerp van een Gwidekijn van
Sadden, waarvan nog 1 99 vv. bewaard zijn : Karels leger, met Rolant, diens
broeder Fransoys, Olivier, enz. bezet Sassine, hoofdstad van Gwidekijn,
Wittikind ; de stad wordt verdedigd door een reus Fledric, Gwidekijns
broeder, die sneuvelt in een nachtelijken uitval. Bewogen, opgewekt genoeg,
ondanks stoplappen, verloopt het verhaal van den strijd, die sterk aan het
Roelantslied herinnert. Primitief zou ik het niet noemen. Ook niet, het tot
de vroegste gedichten rekenen : volgens mij ontstond het niet voor de XIIIe
eeuw. De taal is Brabantsch gekleurd, doch is wellicht oorspronkelijk
Vlaamsch. Het Ion wel een zelfstandige bewerking zijn van bekende stof.
Van een onbekenden roman, dien wij Fierabrae hebben genoemd, bleef een
fragment bewaard van 3 73 vv. : met Fierabras, Elegast, Rolant, Milo,
Rolant's vader ; met gevechten om de stad Vaucler die door de Saracenen
onder Habugant belegerd wordt; met jachttafereelen en een uitbundige
beschrijving van de tent van den soudaen van Persie. Het schijnt weer
vrije bewerking van verspreide stoffen te zijn. Herinneren de stoute oversprongen aan de Lorreinen, de stoplappen en vele uitdrukkingen doen aan
Gwidikijn denken. De taal schijnt Westvlaamsch; aan het slot echter
komt een huldiging voor van misschien het Hollandsche wapen, zoodat de
roman zou gedicht zijn voor een graaf van Holland, maar door een Vlaming.
Kleine fragmenten (351 vv.) verhalen van ilubri de Borgengoen: een Burgondisch ridder, die met zijn neef en wapenmaker Gazelijn de Saracenen, d.i.
de Friezen in Vlaanderen en de Russen in Beieren bevecht en koning wordt
van Beieren door zijn huwelijk met Guibourc, de koningin-weduwe. In ons
fragment vindt Aubri zijn ros Blanchaert weder, dat zijn meester van verre
riekt en hinnikt en trappelt, wat aan het ros Beyaert herinnert. Een vlotte
verhaaltrant, zin voor komische contrasten en ruwheid kenmerken den
dichter : een West-Vlaming (te oordeelen naar vormen als bemic, gone, de
vele bastaardwoorden, onger, enz), die bekende stoffen vrij bewerkte.
122

Is iliol nog een heldenepos, of een avonturenroman ? Het behoort in alle
geval tot de latere soort chansons de geste vrije scheppingen, die het leven
van een held behandelen en biographische romans heeten. Aiol is een jonge
ridder, die op een oud paard uittrekt om zijn vader te wreken, waarbij hij
allerlei avonturen beleeft, en onder de vijandschap van Makarijs veel te
verduren heeft : lange gevangenschap, scheiding van vrouw en kinderen ;
tot hij zijn vrouw, Mirabel, in een tweegevecht met zijn vijand terugwint.
De stof werd tweemaal in het Dietsch bewerkt : door een Limburger, van
wiens gedicht nog ca. 600 verzen over zijn ; door een Vlaming, van wiens
werk 1200 vv. zijn bewaard. Is de Limburgsche versie een tamelijk slaafsche
navolging van het Fransch, de Vlaamsche zou eigen bewerking kunnen
zijn. Het Limburgsche bevat o.a. de vermakelijke bespotting van Aiol door
de straatjongens en de pensverkoopster Hersint ; en, overeenstemmend
met het Vlaamsche, de gevangenschap van Aiol met Mirabel en de geboorte
van twee knapen. De Limburger heeft wel last gehad met zijn vertaling, al
bouwt hij zijn verzen tamelijk regelmatig ; de Vlaming is vlotter, doch ook
nog onbeholpen en lang niet zoo regelmatig in zijn versbouw als gezegd
wordt : ook hij heeft nog overkorte en overlange verzen. Steeds meer blijkt
het Limburgsche nog uit de XII e eeuw te dateeren : het handschrift zelf
zou nog uit dien tijd zijn; het Vlaamsche, van misschien wat later, is toch
ook zeer oud, al dringt reeds de invloed van de hoofsche epiek door in de
Minnesmarten van de op Mirabel jaloersche Luziene : „Minn nu hebbic
di verboert 1" (v. 399). En reeds treft de toespraak tot abstracties : „Maechscapl Minnel".
Over den Zwaanridder werd ook in het Dietsch gedicht. Al vroeg werd de
zwaanridder verbonden met het huis van Godfried van Bouillon en zoo met
het stamhuis der Brabanders : Godfried was zoon van een Ida van Lotharingen en van Eustache II van Boulogne. In den Franschen roman „Chevalier au Cygne" en ook in een nog bewaard volksboek wordt nu verhaald,
hoe op den rijksdag van Nijmegen de hertogin van Bouillon, van ontrouw
beschuldigd, geen kampvechter vindt om haar eer te wreken. Plots verschijnt
een bootje door een zwaan getrokken, waaruit Helias, de zwaanridder,
stapt. Deze verdedigt de hertogin, redt haar eer en huwt hare dochter
Clarisse, die hem een dochter baart, Ida. Deze Ida trad in het huwelijk
met Eustachius van Boonen, Boulogne, uit welk huwelijk Boudewijn,
Eustachius en Godevaert, Godfried van Bouillon, geboren zijn. Deze sage
werd dan verbonden met een kruisvaart-roman, waarin een abt van St.Truiden een voorname rol speelt : door zijn tusschenkomst zag de sultan
Cornumarant, die naar onze landen gekomen was om den jongen hertog
Godfried te vermoorden, van zijn plan af. Een andere roman „Elioxe",
heeft de benaming Zwaanridder willen verklaren door het sprookje van
de zwanenkinderen : zes knapen en een meisje, geboren van een fee Elioxe ;
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de knapen verliezen den gouden ketting waarmee ze geboren waren, worden
in zwanen veranderd en door hunne zuster opgevoed ; vijf kunnen door oplegging van den gouden ketting opnieuw hun menschengedaante terugkrijgen
een blijft zwaan, die zich aan een zijner broeders, den zwaanridder, hecht
en hem overal volgt. Latere versies, Duitsche redacties en ook ons volksboek brengen het sprookje in verband met dat van de booze schoonmoeder,
die de zeven koningskinderen wil laten dooden; ze kunnen gelukkig gered
en door een kluizenaar, Elias, opgevoed worden; en nog met andere
sprookjesmotieven.
Van een Middelnederlandsch epos over den Zwaanridder bezitten we nog
enkele losse en onbeduidende fragmenten (123 vv.), die echter aan het met
den zwaanridder verbonden kruisvaartepos zijn ontleend. Vreemd genoeg :
de taal is Westvlaamsch; maar ons gedicht was tevens een verheerlijking
van het huis van Boulogne. Zoo vermeldt het Lambertus Ardensis (ca.
120o) die er aan gelooft, hoewel reeds Willem van Tyrus (ca. 118o) de
sage als verdichtsel had verworpen. Ook Van Maerlant drijft in zijn
Spieghel Historiael (IV3 6) den spot met „dien loghene vanden zwane",
waarvan de Brabanders beweren of te stammen. Kende hij Coen reeds ons
gedicht ? Dit kan in alle geval zeer goed zoo oud zijn, wellicht nog ouder.
De sage van den zwaanridder toch is een Lotharingische sage, die al vroeg
ook in Frankische liederen zal zijn bezongen; en zelfs de daaraan toegevoegde kruisvaartroman speelt in onze gewesten, met den abt van St-Truiden als hoofdpersonage. Is geheel het epos wellicht niet oorspronkelijk
Dietsch ?
Over Koningin Sibille bezitten wij nog een volksboek. Misschien is dit ook
vrij vroeg te onzent bewerkt geworden. VOOr 1250 bestond er een Fransche
roman over, naar het getuigenis van Albericus Trium Fontium, die wel
erkent dat zulke dingen behagen en beurtelings doen lachen of weenen,
maar toch al te zeer van de historische waarheid afwijken en meer om
winstbejag geschreven zijn. Het bevat weer herinneringen aan Chlothar II
(58o-628) op Karel den Groote overgedragen. De oorspronkelijke Sibille
zou de Langobardische Gundeberga, uit het Frankische vorstenhuis zijn
geweest. Het is de geschiedenis van de onschuldig afgewezen (hier weer
door de schuld van den verrader Macharijs als in Aiol), en verbannen
koningin-echtgenoote, die na lange beproevingen in eere hersteld wordt.
Sibille was de moeder van Loyhier. Van een Loybier en .Jlalaert bezitten
wij nog fragmenten (ruim 800 soms sterk gehavende verzen). Een zeer
avontuurlijken Franschen roman van dien naam kennen wij alleen uit een
Duitsche prozavertaling van 143 7 ; het laatste deel ervan verwerkt de
historische gebeurtenissen van den slag bij Saucourt, door het Ludwigslied
bezongen en als chanson de geste van Gormond en Isembart bekend. Onze
fragmenten, helaas I behooren niet tot dit deel. De taal is Westvlaamsch ;
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de redactie zou nog uit de XIII e eeuw kunnen zijn : dat ze uit de XIVe
eeuw stamt berust alleen op een gissing. Ook hier weer is de dichter, indien
hij vertaalde, zeer vrij te werk gegaan.
Eindelijk werden nog fragmenten ontdekt van een onbekend epos : over
Wijbert van Andenaken? Of Anode van Carthago?
Maar hiermee zijn we reeds heel wat afgedaald : van het oorspronkelijke
heldenepos naar den zuiveren avonturenroman, zooals we dien nog verder
in de XIVe eeuw zullen aantreffen. Hierdoor en ook door den nieuwen
geest laat zich de invloed van het hoofsche epos gevoelen, zoodat we nu
op de grenzen staan, waar de verschillende soorten in elkander overloopen.
In onze taal geheel verloren is : een Isenbaert, met hoogst waarschijnlijk
de stof van Gormond et Isembart, waarvan reeds Hariulfus gewaagt in
1080, en dat Walter de Clusa aan het hof van Wijnen in zijn repertorium
had;
Een Karel ende Galie, dat nu het eerste deel uitmaakt van het ca. 13oo
ontstane Duitsche compilatiewerk Karlmeinet : Galie is de Spaansche
heidensche koningsdochter, die Karel zich daar is gaan halen ; hier werden
weer herinneringen aan Karel Martel op Karel den Groote overgedragen.
Van Maerlant vermeldt nog (Sp. Hist. IV' 1, v. 3 9-45 en 29, v. 2 7-33) een
Fierabras van AIL:under: heidensch reus in Spanje, door Olivier overwonnen
en bekeerd, terwijl de Roman van Limburch (III, 781 vlg.), einde der XIIIe
eeuw, een Boec van Olivier van Spaengen noemt : misschien met hetzelfde
onderwerp als nog het volksboek Olivier van Castilien ?
Morand ende Galie, de tweede in Karlmeinet opgenomen roman, schijnt
wel niet oorspronkelijk Dietsch te zijn geweest, maar Middelfrankisch :
van het Middelfrankische origineel van ca. 1200 zijn nog fragmenten
bewaard. Het is een variance van het Koningin-Sibille-motief.
ALGEMEENE BESCHOUWINGEN
Zoo hebben wij de vO6r-hoofsche epische bewerkingen van stoffen der
chansons de geste, die nog tot deze eerste periode van onze literatuur
behooren, in oogenschouw genomen. Van geen enkel is een volledig handschrift bewaard : het eenige, ook het kortste, epos, dat wij volledig bezitten,
is door drukken uit de XV e en XVI e eeuw tot ons gekomen. Van de overige
bezitten we slechts losse, meermaals vrij korte, fragmenten : toevallig in
oude boeken gevonden snippers, die bij het inbinden hebben gediend. En van
het hoeveelste afschrift ? werk van kopiisten, die vaak zeer vrij met hun
tekst omsprongen, dien aanpasten bij de opvattingen van hun tijd over
rhythme en rijm, en daarbij allerlei vaste formules, stereotype rijmen,
flikverzen en stoplappen gebruikten ; dien ook in hun eigen dialect omwerkten, besnoeiden, verlengden, gewoonlijk verwaterden en ontzenuwden door
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eigen knoeiwerk. Van enkele, door latere dichters vermelde gedichten is
nets ontdekt. Zoo mag de vraag gesteld worden, of wij met deze fragmenten en met de vermelding dier verloren gedichten, alle ve6r-hoofsche epen
van deze soort kennen, die bij ons zijn ontstaan. Misschien wel ; al komen
nu en dan nog wel fragmenten aan 't licht van onbekende gedichten, toch
mogen we veronderstellen, dat de voornaamste, althans in enkele brokstukken, nog tot ons zijn gekomen. Maar ook deze literatuur werd, evenals
de vroegere, nog zeer verwaarloosd.
Totnogtoe werden deze gedichten gewoonlijk uit de XIII e eeuw gedateerd :
hooger waagden het de geschiedschrijvers niet op te klimmen. En toch
zouden de meeste veel ouder kunnen zijn : reeds Maerlant gewaagt in het
midden der XIII e eeuw steeds van „oude geesten, oude sagen, oude boerden",
en de dichter van Lutgart verklaart omstreeks denzelfden tijd :
Daer wilen eer hen onderwonden
Te dichtene of die menestrele.
Klaarblijkelijk begon het genre der epische dichtkunst in West-Vlaanderen
Coen reeds uit te sterven : de didactische reactie was in aantocht. Wanneer
we als criteria van hoogen ouderdom aanvaarden : de talrijke slepende
verzen met slechts drie heffingen en de vele nog aanwezige of door de
kopiisten weggewerkte assonances, dan mogen we met voldoende zekerheid
het „Roelantslied" nog tot wellicht het midden der XII e eeuw, „Renout",
„Floovent", den Limburgschen en waarschijnlijk ook nog den Vlaamschen „Aiol", „Geraert van Viane", misschien nog „Gwidekijn van
Sassen" en den „Ridder metten swane" tot de XII e eeuw opschuiven. En
„Karel ende Elegast" schijnt reeds vOOr „Renout" te hebben bestaan.
Deze gedichten zijn gesteld in de Middelnederlandsche epische versmaat :
met principieel vier beklemtoonde lettergrepen of heffingen. Slepende
verzen met slechts drie heffingen, zooals we reeds aantoonden, wijzen op
hoogen ouderdom.
leder dier heffingen kan gevolgd worden door een onbepaald getal onbeklemtoonde lettergrepen, of dalingen : een, twee, soms meer; de eerste kan
eveneens door een onbepaald getal dalingen worden voorafgegaan ; terwijl
tusschen de heffingen de dalingen kunnen ontbreken. Wat echter heffing
of daling moet of kan zijn is tamelijk duister. Gaandeweg wordt in de XIIIe
eeuw het vers regelmatiger ; het gebeurt minder, dat heffingen op elkander
volgen ; de dalingen worden aangevuld, wat het vers in de XIV e eeuw
steeds langer maakt : met voorslag en dalingen van meer dan een, soms
drie, vier lettergrepen. Men kan derhalve als maatstaf opstellen : hoe korter
het vers, hoe meer de dalingen nog ontbreken, des te ouder het is. Ook het
rijm was in den beginne niet zuiver : de oudste dichtkunst veroorloofde de
assonance, die er dan ook talrijk voorkomt. Doch reeds de dichter van
„Karel ende Elegast" schijnt naar rijmzuiverheid gestreefd te hebben.
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Onze epische poezie heeft geen spoor van de romaansche „laisses monorimes", waarin de oudste chansons de geste gesteld zijn. Zij gebruikt van
den beginne af een vers dat zich uit de Otfridsche techniek heeft ontwikkeld
en nog, met zijn heffingen en vrij spel van dalingen, geen silbentellen,
nawerking van het oud Germaansch allitereerend vers vertoont. Die
versmaat zal door de nieuwe kunst gezuiverd en verbeterd worden. Maar
ze moet steeds sedert Otfrid's tijd hebben bestaan ; en werd van de oudere
poezie overgeerfd, waarvan ze mede nog vele staande uitdrukkingen,
flikverzen, waste rijmen en formules heeft behouden. Indien onze Dietsche
kunst eerst in navolging van de Fransche was opgekomen, zou ze dan van
't begin af niet veel meer ook de Fransche verstechniek hebben gevolgd ?
Van groot belang zou het zijn, met zekerheid te kunnen uitmaken, waar
deze oudste literatuur is ontstaan. Wij weten wel, dat in de XII e eeuw de
Dietsche kunst reeds in Limburg bloeide : vandaar de neiging om onzevroegste
poezie over Duitschland of in Lotharingen te laten opkomen. Maar van al
de totnogtoe behandelde gedichten hoort er, buiten den Limburgschen
Aiol, geen enkel met zekerheid in Limburg thuis. Veel integendeel wijst
naar Vlaanderen, bepaaldelijk zelfs naar West-Vlaanderen. „Gerart van
Viaene", „Aubri de Borgengoen", de „Ridden metten swane", „Hugo
van Bordeeus" zijn ons in het Westvlaamsch overgeleverd. Maar door de
late bewerkingen en omwerkingen heen zou men den Vlaamschen, Westvlaamschen, oorsprong nog kunnen herkennen in „Roelantslied", „Renout",
„Floovent", „Gwidekijn van Sassen", „Fierabras", „Karel ende Elegast".
„Willem van Oringen" is Hollandsch; andere zijn Brabantsch, een „Aiol"
Limburgs ch.
Zoo komt het mij voor, dat we alle redenen hebben om aan te nemen, dat
de nieuwe, in navolging van de Fransche, opkomende kunst, de kunst der
heldenepen, in Vlaanderen is ontstaan en zich van daar uit over Holland,
Brabant, Limburg heeft verspreid. Dit is trouwens de natuurlijke weg.
Vlaanderen was niet alleen grensland van Noord-Frankrijk, waar de
epische dichtkunst bloeide, maar stond te dien tijde aan het hoofd der
beschaving in de Nederlanden. Met het verval der keizerlijke Kerk, had
Lotharingen veel van zijn vroegere beteekenis verloren : al is daar in de
Xe tot de XII e eeuw waarschijnlijk grootendeels de stof bewaard, waaruit
onze latere epische gedichten hebben geput. Ook de hoofsche epiek schijnt
wel in Vlaanderen te zijn opgekomen, waar ze mede vooral gebloeid heeft.
En zelfs wat de techniek der rijmzuiverheid betreft, kan in Vlaanderen
reeds het voorbeeld zijn gesteld, zooals we zien in „Karel ende Elegast".
De verhouding tusschen de chansons de geste en onze epische gedichten is
nog lang niet uitgemaakt. De oude vertalingstheorie kan slechts met strenge
beperkingen aanvaard worden : waar klaarblijkelijk het Fransch als voorbeeld gediend heeft, volgden onze dichters hun model van heel verre, als b.v.
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de dichter van het „Roelantslied". Van de meeste is de Fransche redactie
niet teruggevonden. Gingen ze soms terug op de Latijnsche kronieken, die
ook de Fransche dichters inspireerden ? Voor de „Lorreinen" is dit in alle
geval mogelijk, zelfs waarschijnlijk. En bij velen ligt het vermoeden voor
de hand, dat ze verspreide stoffen en motieven vrij hebben bewerkt. In
dien zin is zelfs „Karel ende Elegast", het beste uit de reeks, naar alle
waarschijnlijkheid oorspronkelijk.
Gewis, onze epiek staat sterk onder den invloed der Fransche ; maar
daarom mag men nog niet alle persoonlijkheid bij onze dichters loochenen.
Een zoo vage vertalingstheorie als : „on retranchait, on ajoutait, on transposait, on modifiait de toutes manieres" veronderstelt zelfs veeleer toeeigening dan vertaling. En er moet ook rekening gehouden worden met wat
de Fransche epiek aan onze oudere kunst verschuldigd kan zijn. Trouwens,
ij verschillende opvatting en behandeling namen ook de Fransche dichters
gansche brokken soms uit ouderen over; zooals de trouveres van elkander
ontleenden en nieuwe gedichten maakten uit oudere, zoo schijnen ook onze
„menestrelen" meermaals te hebben gedaan.
Is het ook niet treffend, dat de meeste der in het Dietsch bewaarde gedichten teruggaan op herinneringen aan de Merowingers tot Karel Martel ;
terwijl Fransche romans met latere en ons vreemde herinneringen bij ons
onbehandeld zijn gebleven ? Als „Couronnement Louis", als „Raoul de
Cambrai,,. Zelfs romans over de kruistochten bezitten wij niet, dan gedeeltelijk in den „Ridder metten Zwane", waar Godfried van Bouillon hertog
van Bourgondie heet te zijn : want ook het veel voorkomende . Bourgondie
is Lotharingen, zijn de Ardennen. Hebben onze dichters in die Lotharingische stoffen niet de nalatenschap van hun eigen Frankische voorgangers
herkend ; en niet veeleer zulke onderwerpen behandeld, omdat ze van
oudsher te onzent inheemsch waren ? En is de groote populariteit van juist
deze epen door de Middeleeuwen heen, waar ze nog herhaaldelijk in de
XIVe en XVe eeuw werden afgeschreven, tot in den tijd der volksboeken,
ja tot op onze dagen toe, niet ook daaraan, gedeeltelijk, te danken, dat ze
een nationaal bezit, een met het yolk vergroeid erfstuk, vertegenwoordigen ?
Twee groote, nog oud-Germaansche, door het christendom gelouterde,
motieven bezielen deze voor-hoofsche gedichten bloedwraak en trouw.
Het maagschap, die immer rijk vloeiende bron van vreugde en smart, „verdoemd moete de maechscap sijn1 Ay, maegscap, wat hebdi mi gedaen 1"
(Aiol, 39 1-2), drijft de helden aan in den ruwen strijd, door de onverzoenbare veete, geslachten door, tot de hoogste tragedie. Trouw, onkreukbare,
onwankelbare trouw, aan den koning, omdat hij de koning is, bezielt hen
tot de meest heldhaftige daden in den heiligen oorlog tegen de Saracenen
en blijft zelfs nog den door zijn keizer onrechtvaardig verbannen, den
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vogelvrij verklaarden, bij. Bloedwraak en heilige strijd zijn de gewone
drijfveeren van deze poezie.
Het ridderlijke is nog van een ouder geslacht : forsch, ruw, zonder gevoelerigheid, met nog jets van Merowingische wreedheid en trouweloosheid.
Men krijgt den indruk dat vooral Merowingische herinneringen hebben
nageleefd : in die tijden moet een rijke heldenpoezie hebben gebloeid. Toch
is deze kunst ook reeds de vrucht van die opgewekte gemoedsstemming,
die de oorlogen tegen den gemeenschappelijken vijand van de christenheid
hadden doen ontstaan. Al missen zij verfijning, zij zijn reeeler en niet galanthoofsch. Zij hebben nog jets grootsch en geweldigs, en tevens jets kinderlijks : voile opwelling van jong, bruisend leven in alle spontane kracht,
zonder veel zelfbeheersching ; vol strijd tegen ongeloovigen of onder groote
vazallen. Zij vertoonen nog een sterk nationaal karakter.
Ook hunne kunstwaarde dient niet onderschat to worden. We kunnen er
echter moeilijk over oordeelen, omdat de meeste ons slechts fragmentair
zijn overgeleverd. En zelfs deze fragmenten vertoonen niet meer de oorspronkelijke redactie. Wie weet wat al stoplappen, flikverzen, onbenulligheden,
op rekening der omwerkende, uitgladdende en aanpassende kopiisten
komenl Wel vertoont soms een of ander ouder fragment, dat nog niet zoo
grondig werd omgewerkt, eenige stugheid nog, kortademigheid zoo men wil ;
maar het is niet zoo leuterig en het heeft stijl. En het eenige ons in zijn
geheel bewaarde, wel is waar kleine, epos van deze soort, Karel ende
Elegast, is een meesterstuk van vertelkunst. Gewis, sommige doen nog
erg onbeholpen aan. Toch munten reeds vele uit door eenige zij het nog
primitieve zielkunde, andere door plastische voorstelling en uitbeelding.
Maar ook treft reeds bier, en dit kenmerkt geheel onze epische kunst wel
eenigszins tegenover de Fransche, dat de beschrijvingen meest typisch zijn,
niet concreet en individueel, maar volgens een algemeen schema gehouden,
waarin slechts de allergrootsten, als de „Elegast", meer echt geziene
werkelijkheid brengen.
Zij zijn niet alleen een bonte aaneenschakeling van ruwe en forsche daden,
maar worden gedragen door een of andere grootsche gedachte : de kracht
van het maagschap ; trouw trots alles ; Gods strijd voeren tot dwaasheid
toe; onvoorwaardelijke onderwerping aan wat God bevelen mag; naast
lichamelijke kracht ook heldenmoed en zielesterkte ; trots, soms ook bij
ten onrechte gekrenkten en bij onschuldig verongelijkten, door overmoed
boven de maat gedreven, demesure, en door God gestraft. Zoo is deze kunst
wel het patrimonium geweest van geheel het yolk, en in dien zin ook
nationaal.
Over de dichters zelf weten we weinig. Geheel deze kunst is nog anoniem.
Een enkelen naam heeft Van Maerlant ons meegedeeld : CLAIS ver Brechten
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van Haarlem, een ministerialis, menestreel, in den dienst waarschijnlijk
van een graaf van Holland. In het graafschap Wijnen (Guines, nu Pas de
Calais) verbleven op het einde der XII e eeuw, een drietal menestreelen aan
het hof, ieder met verschillende stoffen in zijn repertorium. Zijn onze
dichters ook zulke menestreelen geweest, aan het hof van een of anderen
groote, van den graaf, den hertog ? Aan „volksdichters" denk ik ook voor
dit voor-hoofsche epos, liefst niet. De meesten waren wel ontwikkelden,
geschoolden, zelfs geestelijken, althans voor sommigen ligt het vermoeden
voor de hand, dat ze monniken zouden zijn. Niet altijd de dichters zelf,
meermaals anderen, jongleurs, gingen met de werken rond : van hof tot hof,
van burcht tot burcht, „in curiis", of onder het yolk, op beevaarten,
kermissen, markten, volksfeesten, „in computis", waar zij door hunne
voordracht, bij de vielle, de toehoorders boeiden, en beurtelings lachen en
weenen deden, maar ook een goede vergelding in ontvangst namen :
done

Ende men moet dan geesten horen
Die ghenouchlijc sijn int vertellen,
Ende lachen dan met goeden gesellen
zegt Van Maerlant. De gedichten werden nu ook geschreven, en voorgelezen, althans de oudste, b.v. nog Karel ende Elegast. Zoo moest de lezer
van tijd tot tijd de aandacht prikkelen. Ook verdeelde hij zijn werk in
lessen, die hij op verschillende dagen kon voordragen. Aldus wordt het ons
later nog aanschouwelijk voorgesteld in het Leven van Lutgart. Misschien
kenden de oudsten nog hun gedicht van buiten ; doch meestal zullen ze het
wel afgelezen hebben uit kleine handschriften. Er zijn echter leesepen geweest : gedichten die geschreven werden niet alleen om, geheel of gedeeltelijk, voorgedragen te worden, maar ook voor afzonderlijke, private lectuur.
Dat zulke epische gedichten ook in de kloosters aanwezig waren en gelezen
werden moet ons niet verwonderen.
GERMAANSCHE STOFFEN
Intusschen had het Fransche epos ook in de Germaansche landen den
aanstoot gegeven tot epische behandeling van de daar verspreide oude
nationale stof der Germaansche heldenliederen. Er bestaat in onze literatuur
des te minder aanleiding om bewerkingen van deze stof te scheiden van die
van stoffen uit de chansons de geste, daar wij nu weten dat de Fransche
zoowel als de Duitsche in dezelfde gebeurtenissen hun oorsprong hebben
en uit gelijke heldenliederen ontstaan zijn. Wij kunnen dan ook niet verder
spreken van Frankische en Germaansche epiek : daar beide even goed
Frankisch zijn. Ook „spielmannsdichtung" past bier niet ; want, behalve dat
het begrip „spielmannsdichtung" nu zoo goed als geheel van zijn inhoud
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geledigd werd, weten wij niet of deze dichters van deze Duitsche stoffen
tot een anderen stand behoorden of andere doeleinden nastreefden, tot een
ander publiek zich richtten, dan de bewerkers van chansons de geste. Wij
kunnen alleen zeggen, dat ook te onzent stoffen werden behandeld, die
mede in het Duitsch voorkomen.
Door wedijver met, en in navolging van, de Fransche chansons de geste is
ook het groote Duitsche heldenepos, de Nibelungen, tot stand gekomen.
De vulgaat-redactie behoort tot het begin der XIII e eeuw, al klimt het verloren origineel nog tot de XII e eeuw, tot ca. 116o op. Daar dit buiten onze
letterkunde valt, behoeven wij er niet verder over uit te weiden : wij hebben
reeds het noodige over ontstaan en wording gezegd. Het behoort alleen tot
onze literatuur, door een bewerking die er al zeer vroeg van gemaakt werd.
We bezitten nog twee fragmenten Zegevrijt's berenjacht en Segevrijt's
uitvaart ; een gedeelte der XVI e en een gedeelte der XVII e „aventiure" ;
Zegevrijt's dood is er, jammer genoeg, tusschen uitgevallen. Over het ethos
van het geheel laten deze korte fragmenten niet toe een oordeel uit te
spreken : dat de dichter geen zin had voor Siegfried's rijke kleeding en voor
zijn zwaard Balmunc, dat hij Chriemhilde's smart niet zoo uitbundig laat
zijn, dat hij monniken en papen bij het lijk laat zingen en bidden, dit alles
zou er op wijzen, dat hij een monnik of geestelijke kan zijn geweest, die het
gedicht in een, ik zeg niet christelijker, maar ascetischer Loon heeft omgezet.
Of heeft hij een oudere redactie dan die van de vulgaat gevolgd ? Want
dat de vertaler het Duitsch niet altijd begreep, kan ik, met Kalff, niet
aannemen : hoe zou degene b.v. z'einer otunt v. 5, niet begrepen hebben,
die het in v. 15 wel begrijpt ? De vulgaat-redactie stamt uit Beieren. Indien
nu Veldeke reeds in zijn Servaes Attila kent als Bodelinghe's sone, wat
voor bekendheid met Nibelungen-liederen in onze gewesten spreekt, zou
er dan ook geen oudere redactie hebben bestaan, die onze vertaler volgde ?
Wat daar van zij, de naam Zegevrijt wijst, dunkt ons, op bekendheid van
dezen held te onzent. En uit de laatste onderzoekingen over ontstaan en
wording van de Nibelungenstof is steeds meer gaan blijken, zooals wij
vroeger reeds vermeldden, hoe die grootendeels in Lotharingen is gegroeid.
Limburg wordt als de streek van ontstaan voor ons gedicht beschouwd,
doch alleen op het aprioristisch vermoeden, dat de Duitsche stoffen aan
Limburg zijn toe te kennen. Maar de taal heeft niets bepaald Limburgsch;
en de gewone stoplappen : Jecgbic u dander waen, bine maket niet lane, gewaerliker dine, dat doe is u veretaen, de woordenschat, de grammaticale vormen,
sett, eelen, de afwezigheid van alle Limburgsche kenmerken, die in echt
Limburgsche stukken, b.v. in Veldeke's Servaes, dadelijk Limburgschen
oorsprong verraden, makers het, dunkt mij, zeker, dat ons dichtwerk
Brabantsch is. Den eigenaardigen, gansch ongewonen vers- en strophenbouw heeft de dichter uit zijn voorbeeld, de Nibelungen-strophe, mede
overgenomen. Wij kunnen er niets uit afleiden voor den ouderdom van
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onze bewerking, evenmin als uit de taal zelf. Dat wij aan het overige van
het werk een groot verlies hebben geleden, zou ik niet durven beweren,
althans niet in letterkundig, wel in zuiver philologisch, opzicht.
Stof uit de Germaansche heldenepiek wordt nog bewerkt in Vanden bere
Wiedelau, waarvan nog 7 24 soms zeer gehavende verzen bewaard zijn.

Karel de Groote, heel familiair-oneerbiedig in een gezelschap gebracht,
waaronder Geernout met een door hem bedwongen beer Wisselau die
bargoensch verstaat, komt uitgehongerd in het land van den reuzen-koning
Espriaen en kan door de wonderbaarlijke daden van den beer, die door
Geernout daartoe aangezet, den opperkok Brugigal in een soepketel heeft
geworpen, maar zich dan door Geernout laat overwinnen, den koning met
diens reuzen in bedwang houden. Wat de keizer daar kwam doen, hoe het
gedicht verder verliep, weten wij niet. Dat hij er niet, als soms verondersteld wordt, toevallig aanlandde, daar hij Espriaen noodzaakt hem te
ontvangen en de reuzen ontzag wil inboezemen, staat vast : het lijkt haast
een bruidschaking te zijn, waarbij een speelman de mooie rol heeft. Met
behulp van enkele plaatsen uit andere gedichten, die toespelingen zouden
zijn op het hier besprokene, heeft men getracht den inhoud van ons gedicht
vollediger te herstellen ; het zou ten slotte de bevrijding zijn geweest van
Wedege uit de macht van Espriaen. Wedege is de Gotenkoning Vidigoia
van Jordanes, die in „Widsidh" als Wudga, in het Angelsaksisch „Waldere" als Widga, in de Duitsche heldensage als Wittich, in de Skandinaafsche „Thidrekssaga" als Vidga voortleeft.
Zoo zou ons gedicht verwant zijn met de Wildifer-episode in de Thidrekssaga : daar redt Wildifer, een van Thidrek's gezellen, in een berenhuid
vermomd, onder den Slavischen naam Vaclov, ook Wedege uit de macht
van koning Osantrix ; Vaclov werd als Vizleo opgevat ; in het Nederduitsche
gedicht, dat de episode ten grondslag ligt, zal hij Wiselouwe hebben
geheeten, waaruit Wisselau is ontstaan, dat dus niet witte leeuw beteekent
en geen bewijs is voor Duitschen oorsprong. Anderen wijzen op het groote
verschil naar inhoud en geest tusschen beide gedichten en doen veeleer de
overeenkomst uitkomen met een episode in het Middelhoogduitsche speelmansgedicht Rother". Zooveel is zeker, dat we hier te doen hebben
met Germaansche stof, die de dichter heel losjes met de Fransche in verband
iieeft gebracht. Het ruw komische ligt in de onbehouwen daden van den
beer, met den mooien ridderrok met vier kwartieren, dien. Geernout hem
had laten maken, Coen hij te Alien bij Karel was ; en in den schrik dien hij
die reuzen op het lijf jaagt, tot ze met hun koning op de balken van de burcht
vluchten. Eenig zedelijk ethos schijnt er niet te hebben onder gescholen ;
geen ander doel moet de dichter hebben gehad, dan den lachlust van zijn
hoorders, voor wie hij las (v. 391), op te wekken. Wie hij was, in welke
kringen wij hem zoeken moeten, weten we niet ; zijn kunst staat niet hoog.
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Toch heeft hij soms den toon van het heldenlied willen treffen en noemt hij
zelfs den speelman Geernout een koenen held, zij het misschien om er mee
te spotten, als hij ook den beer uitdagend als een jonker laat zitten, na zijn
smul- en vechtpartij. De techniek van dit heroi-comische gedicht met de
korte verzen, met de vele assonances, die oorspronkelijk nog heel wat
talrijker zijn geweest, laten met zekerheid beweren, dat het nog in de XIIe
eeuw behoort. Oostelijke invloed blijkt gewis uit de behandelde stof en
uit enkele woorden. Was het daarom oorspronkelijk Limburgsch ? Wijst
de taal naar het oosten of zuidoosten ? Daar is &lien (hs. hieten I heeft hem)
en vresam; maar verder lijkt me de taal nogal te verschillen van die van
Veldeke, en veeleer Brabantsch te zijn. En de Westvlaming Maerlant kende
„Van den bere Wisselouwe die snodelhede". Er is ook Fransche invloed :
Burgigal; een francoiee mile; en er is Karel, die in de plaats is getreden van
Diedrik. Inwerking van de chanson de geste ? Best mogelijk, waar Rother
ook grootvader wordt van Karel den Groote. Zoo schijnt al vroeg aanknooping te zijn gezocht van de Germaansche stoffen met de Romaansche :
misschien om aan de Germaansche stof, bij den bijval der Romaansche,
grootere wijding te geven. Heeft men uit de eigen overlevering met de
Fransche willen wedijveren ?
Het gedicht bestaat alleen in onze taal en schijnt wel oorspronkelijk te zijn.
Te onzent, en dan weer veeleer in Brabant dan in Limburg, heeft een dichter,
die nog geen gewoon speelman hoefde te zijn, Germaansche stofmotieven,
die hem bekend waren, met Fransche verbonden.
Van de overige Germaansche heldendichten is bij ons, zoo ver we weten,
niets bewerkt noch zelfs vertaald geworden ; niet eens het ook te onzent
verspreide en naar de stof althans gedeeltelijk ontstane Gudrun. Toch
waren de Germaansche heldensagen hier wel bekend : Ermenrik reeds lang
vOcir de Xe eeuw, en zijn schat nog in den Reinaert. Veldeke (Servaes, II,
115) kent Attila als Bodelinghe' sone ; indien hij die kennis in Limburg
heeft kunnen opdoen, moet men hem niet eerst naar Duitschland laten
reizen om daar te vernemen van de zwaarden Eggesas, Mimmink en
Nagelrinck (En. vv. 5 7 28-3o). Ook Maerlant spreekt van Ettel, naam van
Attila in de Nibelungen, en van Diederic van Bern, die, zegt hij zeer juist,
wel de Oostgotische koning Theodorik zou wezen. En over die „snodelhede"
of „die sage" van den beer Wisselau kan hij zich slechts ergeren. De
herinnering aan Brunehilde, Brunehaut is in vele Lotharingische plaatsen straatnamen bewaard ; en nog in de XV e eeuw wordt de melkweg in het
Geldersche „Ver Broenelden strait" genoemd. De dichter van den roman
van Limborch heeft ook Mimminc gekend, waarvan hij zegt : „Het smeede
Wilant Ende es Mimminc ghenant - Het voerde Wedege die coene (IV,
1 o53) ; wat met aloude Germaansche sagen van de Angelsaksische Widsidh
(v. 124), Beowulf (v. 455) en Waldere of overeenstemt. Ook de roman
der Lorreinen gewaagt van Aspriaen, grootvader van Ritsaert, om de
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liefde van wiens dochter, Ritsaert's moeder, Gelloen tegenover Karel den
Groote verraad zou hebben gepleegd. In een strophisch gedicht „Vier
Heeren wenschen" gaan vier helden uit de Nibelungen, Gonteer, Geernoot,
Rudigeer en Hagen een wedstrijd aan om den schoonsten wensch, waarbij
Hagen woude dat Scimming, Wedege's paard, en Mimminc, zijn zwaard,
beide „waren mijn". Maar dit wenschgedicht zou eenvoudig uit het Duitsch
vertaald kunnen zijn.
Verwonderen mag het ons toch niet langer, dat de Germaansche heldenstof
ook te onzent verspreid is geweest ; veeleer moet het ons verbazen, nu we
over het ontstaan van de Nibelungen- en Gudrunstof vollediger zijn ingelicht,
dat er zoo weinige herinneringen aan zijn overgebleven. Nog zouden enkele
andere vage toespelingen, als bij Boendale, kunnen opgehaald worden.
Maar dan is dit ook zoo wat alles. Verondersteld wordt zelfs, dat al die
toespelingen uit onze vertaling der Nibelungen en uit den Bere Wisselau
zouden komen, in welk gedicht men dan Wedege de hoofdrol laat spelen.
Eigenlijk weten we het toch niet. In alle geval, de oogst voor de kennis der
Germaansche heldensage in onze gewesten is schraal : de inheemsche stoffen
zijn, door de machtige aantrekkingskracht van de Fransche kunst, voor het
epos ongebruikt gebleven.
Nog dringt een opmerking zich op : ook in Brabant, en zelfs in Vlaanderen,
is bekendheid met de Germaansche heldensage gebleken ; zoo vervalt de
voornaamste reden om de Nibelungenvertaling en Vanden Bere Wisselau
naar Limburg te verwijzen.
Het zal misschien verwonderen, dat wij dit overzicht van onze vO6r-hoofsche epiek besluiten met de behandeling van een legende, de legende Van
Sink Brandane. Maar zij heeft ook hare helden, hare geestelijke „recken"
en „degen" ; zij is verwant met dergelijke vroeg-Middelhoogduitsche
gedichten, als „Orendel", „Oswald" en andere legenden ; en zij werd ook
in het vroeg-Middelhoogduitsch bewerkt, wat Naar in de cultuursfeer
brengt van de „Nevelungen" en van den „Bere Wisselau". Wat die
heilige abt „Brendaen" uit Ierland, met zijn tachtig gezellen-monniken op
zijn negenjarige zeevaart in een naar de ark van Noe gebouwde kiel al voor
wonderen moet aanschouwen 1 Nog voor hij vertrekt : een op het strand
aangespoeld reuzenhoofd van een koning, die weigert zich te laten doopen,
omdat hij, zondigde hij nog daarna, strenger zou gestraft worden, en dan
maar liefst terugkeert naar zijne „aermer scaren in die deemsternesse" : wat
veel eerder dan nit de legende van S. Malo en S. Macarius, uit liederen
over koning Radboud zou kunnen stammen, zooals reeds werd opgemerkt ;
deze ook weigerde zich te laten doopen en wilde liever met zijn voorouders
in de hel, dan met de christenen in den hemel zijn. Dan begint de vaart.
Eerst wil een „linddrake" hun kiel verslinden, maar hij wordt verdreven
door een uit de wolken neerschietend hert ; dan komen ze bij een woud,
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waar ze hout willen gaan kappen om hun eten gereed te maken, maar,
vergankelijkheid van het aardsche, het woud verdwijnt in het water; het
stond op den rug van een visch; dan weer een vervaarlijk monster half
visch half vrouw ; verder het eiland van gefolterde „drossaten en scincken",
die in hun leven den armen lafenis hadden geweigerd : weerwraak van de
arme rondreizende dichters en speellieden op hun onbarmhartige heeren ?
Dit blijkt Loch nergens ; eerder les in naastenliefde. Nu wordt het schip
naar de „Leverzee" gedreven en den magneetberg, waaraan ze door een
wonder ontsnappen. Zij komen bij een klooster, waar zeven monniken
dagelijks door een duif en een raaf uit het paradijs gespijzigd werden :
hadden wij zulke monniken I Op een hooge rots vinden zij een kluizenaar,
die daar boette voor de zonden van zijn leven koning van Pamphilia en
Capadocia, had hij zijn eigen zuster gehuwd, en haar gedood ; het oude
incest-motief van koning Aedipos en „Gregorius", van Hartmann von
Aue. Zij komen bij een „hellepit" aan een donkeren brandenden berg : de
hel van onrechtvaardige heeren en vrouwen, meiers en schepenen, die de
armen verdrukten. Dan bij een donker eiland in een met goud en edelsteenen
bevloerde zee ; daarop rijst een schoone zale : op duivels raad steelt een der
monniken er een breidel of gebit. Daar zien ze nog „al te schoone eene
borch" ; voor de poort een oud man ; engelen, en de Cherubim met vurig
zwaard. St.-Michiel haalt hier een der monniken. Als ze van daar wegvaren,
worden ze overvallen door de duivelen, die den breideldief opeischen ;
maar Brandaen's gebed redt hem uit hunne macht : in 't lange en breede
vertelt het de dichter, met het jammeren der duivelen; hij heeft er genoegen
aan beleefd 1 Een Sirene zingt allen in slaap. Weer komen de duivelen om
den breideldief en vervolgen het schip met brandende schichten. Zij varen
langs een burcht met twaalf koren, en zien de wonderen van de zeediepte.
Zij ontmoeten een „Gods kint", een „eenzedele", ronddrijvende op een
„rusch eerden" : een geredde uit Vaserijn, een als Sodoma en Gomorrha,
om hare boosheid verwoeste stad ; zij zien Judas op een heeren steen, aan
de eene zijde bevroren, aan de andere verbrand alleen 's Zondags mag
hij daar zitten ; maar Brandaen verkrijgt voor hem een dag meer leniging.
Zij zien, als brandende vogelen, zielen varen uit een brandenden berg ; zij
komen op „eene der bester eerden" : een soort luilekkerland ; daarop
Mons Syon, in een heerlijke burcht, vol levende afbeeldingen van dieren,
steenen, van geheel de schepping. Als zij willen heengaan, achtervolgen hen
Walscherande bij den opstand afzijdig gebleven engelen in afzichtelijke
monsters veranderd, met zwijnenkop : omdat zij „zich verzwijnden" als het
„onwijse swijn". Een klein man op een blad midden in de zee leert Brandaen, als een engel St.-Augustinus, dat hij, evenmin als hij de zee kan
meten, Gods wonderen zal kunnen beschouwen. Nog houdt een reusvisch
met zijn staart in den bek als de slang Jormungand uit de Edda, hen gevangen ; nog hooren zij onder hen in de zee klokken luiden en papen zingen ;
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maar het „bouc" der wonderen is vol, zegt kapelaan Noe. En ze landen
behouden.
Iersche phantasie, Iersche mythologie, doch ook klassieke en Germaansche,
bijbelsche en apocriefe motieven hebben de stof geleverd, waarmee de
dichter zijn symbolen en zijn stichtelijke leering in dien half-ridderlijken,
half-ascetischen tocht heeft opgezet. Want op in symbolen meermaals
gehulde stichtelijke leering, in 't bijzonder op versterking van den geest
van geloof, komt het aan, die in vele vragen en verklaringen onderhoudend
wordt uiteengezet. Zulke zeevaarten (Imrama) waren in lerland sedert de
VII e eeuw een gewone stof voor vertellers. Een der meestberoemde,
Imram Malduin, werd met sterke wijzigingen, op den H. Brandaan, abt
van Cluein-fert in Galleway (5 77), overgedragen en in de XI e eeuw in het
Latin vertaald als Peregrinatio St.-Brendan. Hierin gaat St.-Brandaen
op zoek naar het land van Belofte, dat hij ook na vele bonte avonturen
bereikt. Daarnaast moet al heel vroeg een andere, minder ascetisch-mystieke,
versie ontstaan zijn, waarin Brandaan, om zijn ongeloof aan wonderen,
door God op een negenjarige zeevaart uitgezonden en door de wonderen
die hij ontmoet van zijn ongeloof genezen wordt. Het is deze versie, die
ons gedicht volgt. Ook in het Duitsch is er een bewerking van bewaard,
die op een Middelfrankisch origineel van omstreeks 115o zou teruggaan,
welk mede de bron van ons gedicht zou zijn geweest. In alle geval heeft
ons gedicht episoden, als van den reuzenkop, die niet in het Duitsch, en het
Duitsch episoden die niet in het Dietsch voorkomen, bijzonder in de
tweede helft. Doch bier juist schijnt onze tekst meermaals corrupt : moeten
sommige moeilijk verstaanbare plaatsen niet uit weggevallen episodes
verklaard worden ? Een grondig vergelijkend onderzoek werd nog niet
ingesteld. Dan zou ook eerst kunnen uitgemaakt worden, of ons gedicht wel
een vertaling is. In twee van elkander sterk afwijkende vormen werd het
overgeleverd, in de twee groote Middelnederlandsche verzamelhandschriften, het zoogenaamde Comburgsche en het Hulthemsche. Twee verschillende bewerkingen wel niet, maar twee veertiendeeuwsche zeer vrije
overschrijvingen, van eenzelfde origineel. En in welke taal was dit origineel ?
Ook hierover wordt door de uitgevers weinig gerept. Wel klinkt meermaals
de taal der Germaansche heldenliederen door : drochtijn, wigant, recke,
degen ; wel meent men soms met Duitsche woorden te doen te hebben, die
echter ook in het Vlaamsch en Brabantsch voorkomen ; het Comburgsche
handschrift heeft zelfs onmiskenbare eigenaardigheden van het Westvlaamsch ; Loch ontbreekt het stellig bewijs dat het origineel Limburgsch
is geweest; al geef ik toe dat er heel wat voor te zeggen is : Limburgsch,
of Oostbrabantsch. Reeds in 1127 had een monnik, Benoit, de legende van
St.-Brendaan, maar volgens de ascetische versie, in het NormandischFransch gedicht voor de koningin van Engeland Alis, de dochter van
onzen eersten hertog van Brabant, Godfried met den Baard. Alis werd te
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Affligem begraven. Heeft die omstandigheid de stof bij ons bekend gemaakt ?
Werd ook te onzent omstreeks dien tijd dan over Brandaan gedicht ?
Want gewis dateert ons gedicht nog uit de XII e eeuw : om de talrijke, ook
verborgen assonances, om de vele slepende, moeilijk, of niet, met vier
heffingen te scandeeren verzen, om de nog met de Germaansche liederen
verwante taal. Dat de dichter een monnik was, al schreef hij voor „heeren",
al houdt hij van het grappige, al is zijn ascetisme ernstig, doch eerder mild
en barmhartig, want Brandaan moet ook barmhartigheid leeren, zou mij
niet verwonderen. Zijn stijl is wel niet zoo onbeholpen, ook niet zoo parataktisch : hij heeft geconstrueerde volzinnen en houdt van de omstellende
constructie. Toch blijft alles tamelijk primitief ; maar wat moet op rekening
der kopiisten komen ?
Met deze laatste gedichten is nu ook de mogelijke invloed van de Duitsche
literatuur op de onze ten einde. De verdere betrekkingen tusschen beide
literaturen zijn die van een voortdurend geven en bemiddelen onzerzijds.
Aileen bij de latere mystiek en bij het volkslied kan wisselwerking nog ter
sprake komen. Limburg en het Saksische taalgebied bleven vooral naar
Duitschland gericht.
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HOOFSCHE EPIEK
MSTREEKS HET MIDDEN DER XII e EEUW MOEST
de kunst der chansons de geste in Frankrijk gaan wijken voor een
nieuwe, die in de letterkundige geschiedenis bekend staat als de
hoofsche kunst : een verfijnde gezelschapskunst, die beantwoordde
aan de ontwikkeling van het maatschappelijk leven.
Nadat de christelijke beschaving haar voile ontplooiing kon bereiken, was
ook in het land dat de godsdienstige herleving het sterkst had gesteund, in
Frankrijk, het ridderwezen opgekomen. De Germaansche maatschappij
was tamelijk eenvormig : naast een min of meer vrijen boerenstand stond
een oude geboorteadel, die het yolk leidde, maar er door hetzelfde landbouwbedrijf nauw mee verbonden leefde, terwijl ook het yolk tot krijgsdienst verplicht bleef. De ontwikkeling van het leger voor de groote
uitgestrektheid van het rijk voerde tot een beroepsruiterdom, waardoor de
vroegere algemeene weerplicht stilaan verzwakte en het krijgsvolk om den
bestendigen dienst met grondleenen beloond werd. Deze dienstplichtigen,
waartoe ook gemeenvrijen of half-vrijen, zelfs onvrijen, konden toetreden,
sloten stilaan tot een afzonderlijken stand, tusschen den ouden grondadel
en den boerenstand, samen : de adel van het zwaard tegenover den adel
der geboorte.
De ruiters nu werden ridders door de uitwerking van een eigen ethos van
moed, dapperheid en eer, tot welks vorming de godsdienst en de godsdienstige opgewektheid, die de heilige oorlogen tegen de vijanden der christenheid hadden aangevuurd, machtig bijdroegen : de krijgsdienst werd Godsdienst. In veelvuldig verfijnde vormen werd die ridderlijkheid opgedreven ;
de ridder droeg ze mede in het leven, mede in den strijd, die volgens vaste
wetten van eer en moed moest gevoerd worden : waartoe hij, wanner de
oorlog uitbleef en de strijd tegen de Saracenen luwde, zich oefende in
tornooien, om door bevalligheid van slag en beweging, zoowel als door
dapperheid en lichaamssterkte uit to munten.
De ridderstand groeide in den loop der XII e en XIIIe eeuwen nog aan,
door de opname van ministeriales. De hoogere beambten in den dienst van
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grooten, waaronder ook onvrijen of half-vrijen, werden eveneens door
leenen beloond, die zij erfelijk wisten te maken, en waarom zij mede krijgsdienst verrichtten. De ruiferij nu vormde de keurbende van het leger.
Daarin verdween het onderscheid tusschen vrijen en onvrijen door de in
alle opzichten reeds bevorderde, in dezen ridderdienst voltrokken, gelijkstelling. De nakomelingen der ministeriales gingen, ook om het aanzien
van hun ambt, mede in den ridderstand op : hierin versmolten krijgsadel en
dienstadel met geboorte-adel. Nu gingen de burchten en hoven open voor
elkander in nieuwe, beschaafde gezelschapsvormen, die in het begrip
„courtoisie, hoofschheid", liggen samengevat. Een geheel van levensvormen : welgemanierdheid, voornaamheid, bevalligheid, hulpvaardigheid,
zelfbeheersching, ruimgevigheid, tegenover de grofheid, ruwheid,onbeschoftheid en vrijpostigheid, der „vilains", der dorpers ; levensvormen die zich
uit den vollen levensgroei vastlegden in een reeks van voorschriften, als in
een wetboek der wellevendheid, der ridderlijke zedenleer, en in een alle
bewegingen bepalend ceremonieel.
In deze aristocratische kringen ontkiemden nieuwe, verstandelijke en
wsthetische behoeffen. De ridders gingen zich wijden aan de dingen van
den geest. In plaats van hun goederen op te stapelen, deelden zij er nu
kwistig van uit in allerlei feesten en plechtigheden. De zangers en dichters
waren welkom aan hunne hoven : niet zelden traden zij zelf in wedijver
met hen op, of steunden zij him kunst in eigen dienst : hun hoven werden
nu ook belangrijke haarden van cultuur ; nog wel van leeken-cultuur.
Ook de vrouw, met haar diepere ontvankelijkheid, haar fijnere manieren,
haar vaak hoogere ontwikkeling, trad in het middelpunt der belangstelling
van die kringen, ja, ging ze met haar invloed overheerschen. Want de
vereering van Maria, die met de diepere bewustwording van Christus'
Menschheid, zoo sterk de christenheid had doordrongen, straalde over op
de vrouw, die nu in de wijding kwam te staan van de goddelijke Moedermaagd. Bij den groei der ascese tot mystiek, der aanbidding tot liefde,
hadden zich ook voor de zuiver menschelijke liefde nieuwe idealen geopenbaard. De vormen van den mystieken liefdedienst werden overgenomen
door de aardsche liefde : men leerde nu de liefde kennen als een vrije toewijding in alien offervaardigen dienst; waardoor die eigenaardige Minnedienst werd geschapen, die geheel deze hoofsche maatschappij bezielde.
Ridderlijkheid en Minnedienst worden de twee machtige levensmotieven
van deze maatschappij : met de daaruit voortvloeiende zedelijke verplichtingen in den dienst van God en de wereld, waarin ook de dienst van de
wereld dienst van God wordt.
Zoo althans in opzet en bedoeling. Want naast hoogstand, wij zagen het
reeds, was er ook laagstand. De Minnedienst moge al de vormen hebben
overgenomen van den mystieken liefdedienst : de studie der klassieke
Oudheid, in 't bijzonder van Ovidius en Tibullus, kwam er een anderen
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inhoud en geest aan geven. Voor die menschen van de wereld werden de
Ars amandi en de Remedia amoris spoedig het wetboek van dien Minnedienst, dien zij met hun christendom trachtten te verzoenen zoo goed het
ging. Zoo laat die Minnedienst op ons meermaals den indruk van een
verfijnde zinnelijkheid, die wij in een christelijke maatschappij haast niet
begrijpen kunnen. Het komt ons voor, alsof de verhouding van man tot
vrouw buiten de liefde stond, en deze, met den eigenaardigen dienst dien
zij vereischte, door den man tegenover een andere vrouw van zijn vrije
keus, getrouwde of ongetrouwde, gezocht werd. Wij treffen meermaals
ridders aan, ook in de werken der letterkunde, die een onberispelijk huwelijksleven leidden, maar daarnaast hun trouwen ridderdienst aan een
andere, dan aan hun wettige echtgenoote hadden gewijd.
De rondzwervende studenten, de Vagantes, kenden vaak alleen de erotische
liefde, waaraan zij meermaals eene voor ons gevoel vrij cynische uitdrukking
gaven : als vooral in het nog uit de eerste jaren der XII e eeuw stammende
„Concilium amoris" of Romarici montis (Remiremont) Concilium en in de
„Altercatio Phyllidis et Florae", en in „De amore" van Pamphilus. Dat
zulke gewaagde dingen hun weerklank vonden buiten het Latijn dier
„clercken", in de moedertaal, waarin velen hunner zich ook gingen uitdrukken, spreekt vanzelf.
Daarbij kwam eindelijk in de XIII e eeuw, dat met de opkomst van het
Aristotelisme aan de universiteiten, door de Arabische commentatoren
Avicenna, maar vooral Averroes, de stoutste zedelijke theorieèn werden
voorgedragen, zooals die in het werk van Andreas Capellanus, „De amore
libri tres" samengevat, door de Berk herhaaldelijk veroordeeld, en door
jean de Meun in zijn Roman de la Rose als een handboek der vreugde met
al de bevalligheid der pazie en der geleerdheid tot een „brevier" der aristocratic zijn toegepast.
Aan de hoven van Zuid-Frankrijk heeft zich deze maatschappij het vroegst
geuit in de woordkunst : in de Minnelyriek der troubadours ; zij bracht het
eerst den Minnedienst in de ridderlijke samenleving. Met Eleonore, de
kleindochter van den eersten troubadour, Guillaume IX, door haar huwelijk met Lodewijk VI, kwam die kunst en de Minnedienst naar NoordFrankrijk, en van daar ook naar onze gewesten. Want ook te onzent
bloeide het ridderwezen; ja, de Vlaamsche, Brabantsche, Henegouwsche
ridderschap gold als de voortreffelijkste, in de oogen vooral der Duitschers,
bij wie „Vlamen" een langen tijd zooveel beteekende als de Vlaamsche
hoofschheid nadoen. Ook is het langs onze gewesten, dat Duitschland het
eerst met de ridderlijke, hoofsche maatschappij in aanraking kwam, zooals
nog uit de vele aan het Nederfrankisch ontleende ridderlijke woorden blijken
mag : „hovescheit, dorperheit, ors, wapen, zelfs Titter".
Aan de bisschoppelijke scholen in de steden, weldra aan de Universiteiten,
verdrongen zich steeds talrijker de zonen van edellieden en van rijke
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poorters. Niet alien waren bestemd voor den geestelijken stand noch gingen
er in op. Een leekenstand van „clercken" groeide daar op ; met een leekenwetenschap en een leeken-kunst ; boemelende studenten zwierven, met hun
eigenaardige vaganten-poezie langs de wegen, terwijl anderen, de wetenschap
en de kunst, welke zij in aanraking met de klassieke Oudheid hadden opgedaan, niet slechts meer in het Latijn, maar ook in de eigen taal verwerkten
voor een uitgelezen publiek, dat er op voorbereid was hen to genieten, en
er hen voor betaalde.
Met den groei der beschaving drong ook de vrijere, zelfstandiger ontwikkelde
persoonlijkheid op den voorgrond : want niet eerst de Renaissance heeft de
persoonlijkheid bevrijd, dan alleen zoover zij haar heeft losgemaakt uit de
gebondenheid, waarin de Kerk haar hield met de gemeenschap en met God.
De aanvang der nieuwe tijden ligt in de XII e eeuw. De steeds tot inkeer
aanzettende christelijke idee zelf richtte nu ook nog de blikken scherper
naar binnen in de ziel : naar zelfkennis en analyse, naar psychologische
verwikkelingen, naar inwendig leven. Doch mede leerde zij de wereld naar
buiten, Gods heerlijke schepping, zien en bewonderen als een afglans van
Gods Schoonheid : de dingen der schepping werden de ook tot de eenvoudigen sprekende symbolen van de goddelijke dingen ; tijd en eeuwigheid,
verleden en toekomst smolten samen. De zichtbare wereld kreeg hare
diepere, eeuwige, beteekenis : het daaronder verborgene, het geheimzinnige,
trok aan. In het symbolisme, van steenen, planten, dieren, vermeide zich
de middeleeuwsche geest.
De klassieke Oudheid leerde niet alleen de techniek en de procedes, maar
bracht ook, met de eigen onderwerpen, vlijtig gezochte en kwistig aangewende eruditie mee. De aanraking van de Westersche met de Oostersche
beschaving leverde overvloedige stoffen en motieven in 't bijzonder uit de
Hellenistische, de laat-Grieksche Oudheid, uit Arabische of in 't algemeen
uit Oostersche geschriften, die mede de belangstelling aanwakkerden in
het vreemde, het verre, het schitterende ook, en den drang nog prikkelden
naar het avontuurlijke, het geheimzinnige, het wonderbare.
Bij den overgang van den Romaanschen stijl tot de slank oprijzende gothische
kathedralen, met de diepe beuken en de geheimzinnige vensterramen
ontstond dan ook in Noord-Frankrijk de hoofsche roman, in den zin niet
slechts meer van verhaal in de volkstaal, van welken aard ook, maar van
verdichtsel : geleerder, verfijnder ; in paarsgewijs rijmende achtsilbenverzen ;
verhalen van ridderlijkheid en liefde met de psychologische verwikkelingen
en zielsconflicten, met de schittering der geleerdheid, de pracht der beschrijvingen, de geheimzinnigheid van een wonderbare wereld.
Tot het midden der XII e eeuw richtte zich de kunst der chansons de geste
tot een nog tamelijk gelijkvormig ingerichte samenleving en vond bijval op
de markten, bij de burgers, de geestelijken en het yolk, zoowel als in de
hooge burchten. Met de vorming van de hoofsche gezelschapsidealen kwam
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een soort van standenpoezie op, die vooral in de hoofsche kringen van
ridders, rijke poorters en ontwikkelden genoten werd. Van een andere
standenpoezie kan er in onze middeleeuwsche letterkunde moeilijk spraak
zij n.
KLASSIEKE ROMANS
Volgens de onderwerpen die in deze hoofsche epiek behandeld worden,
luiden de verschillende indeelingen in klassieke, Keltische, Oostersche
romans, enz. Gemakshalve mogen zulke indeelingen behouden worden,
met dien verstande nochtans dat niet alle zulke romans reeds hoofsche
gedichten zijn en dat ook nationale stoffen, die het onderwerp zijn der
chansons de geste, in hoofschen geest bezongen werden. Want reeds veer
de opkomst der hoofsche epiek werden klassieke onderwerpen behandeld ;
en zee) drong de nieuwe kunst door, dat ook het chanson de geste er zich
bij aanpassen moest, om langer van bijval verzekerd to zijn.
Zoo schreef reeds tegen het einde der XI e eeuw een zekere ALBERIC, die
door zijn Duitschen bewerker PFAFFE LAMPRECHT genoemd wordt van
Bisinzo of van Bisenzum, vermoedelijk Briancon of Pisancon bij Gap, een
eersten roman over illexander, dien hij niet slechts tot een dapperen krijger,
maar tot het toonbeeld van een ridder maakt : met de verzorgde opvoeding
in de talen, het recht, de muziek, met de ridderlijke deugden, in 't bijzonder
de ruimgevigheid, en de ridderlijke voortreffelijkheid, wiens uitvoerig
portret hij schildert.
Omstreeks 1153 volgt een Roman de Thebes: bewerking van de Thebais, van
den Latijnschen dichter Statius : een veel gelezen dichter in die tijden,
wiens vervlakte en elegance kunst, met de werktuiglijke procedes, gemakkelijker tot navolging aanspoorde. De bewerking is geheel vrij, met nieuw
gevonden of uit Ovidius en Silius Italicus ontleende episoden, met veldslagen, vergaderingen, gezantschappen, lijkredenen ; met oefeningen in welsprekendheid ; vooral met portretten, nog dikwijls naar het uiterlijke, met
uitvoerige beschrijvingen van dieren, steenen, paleizen, wapenen, met
wonderbare verhalen, met ook reeds eenige galante liefdesepisoden.
Roman d'Eneas volgt in de lijn (ca. i6o) met dezelfde strekking, met reeds
rijker, in monologen en zelfbespiegelingen, in galante verwikkelingen
uitgewerkte liefdesepisoden. De Roman de Troie, van BENOIT DE ST.-MORE
(volgens sommigen ook dichter van den voorgaanden, of weer volgens anderen van den voorgaanden alleen) verwerkt De excidio Trojae, van Pseudo-Datis en Pseudo-Dictys, die als getuigen golden : met nog meer eruditie, met nog breeder en voller portretten, met vooral nog diepere en omstandiger ontledingen van de liefde.
Toevallig is het oudste met zekerheid gedateerde episch gedicht in het
Dietsch een klassieke roman : de Eneide (v. 13.5io rijmend op „warheide")
van HENDRIK VAN VELDEKE. Het is een vrije bewerking van den Franschen
144

3finiatnur nit Hendrik van Veldeke' Eneide.
Slantabibliolheek Berlijn.
Codex germ. Fol. 282.

Roman d'Eneas, misschien een dental jaren na dezen begonnen, wat pleit
voor de drukke en snelle betrekkingen tusschen beide literaturen.
Want omstreeks 1174 was de dichter met drie vierden van zijn werk reeds
klaar : hij was gekomen tot ongeveer v. 10. 933, de plaats waar Eneas den
brief van Lavinia leest, then hij zijn handschrift te lezen gaf aan de gravin
van Kleef : dit gebeurde, waarschijnlijk, bij het huwelijksfeest van Margareta van Kleef met Lodewijk III van Thuringen. Het handschrift kwam
in handen van Lodewijks broeder, Hermann, die het mee naar Thuringen
nam. Daar kreeg Veldeke het negen jaren later terug. Het gedicht moet
kort na 1184 voltooid zijn geworden : na het groote hoffeest te Mainz in dat
jaar, Coen Barbarossa zijn twee zonen tot ridders sloeg : wat er nog uitbundig bij te pas gebracht wordt voor de huwelijksviering van Eneas met Lavinia.
Van Vergilius' Eneis blijft alleen het geraamte der uitwendige gebeurtenissen over. Uit het tragische woelen der duistere machten tegen Eneas'
lotsbestemming : de stichting van Rome, uit het „Tantx molis erat Romanam
condere gentem" is een avontuurlijke ridderroman gegroeid, waarbij dan,
naast Eneas' liefdesavontuur met de koningin van Carthago Dido, nog een
gansch nienw, met Lavinia, wordt ingelascht. Zoo had Veldeke het reeds
in zijn model, dat hij beweert trouw te willen volgen. Toch staat hij er
anderszins tamelijk zelfstandig tegenover. Het algemeene plan wordt
meermaals gewijzigd, episoden worden in andere volgorde geplaatst of
zelfs geheel weggelaten, om eenheid en samenhang te bevorderen; bijkomstigheden verwaarloosd, om de aandacht op hoofdfeiten en personages te
concentreeren. Is de bouw aldus vaster, ook de geest is verfijnder. Onze
dichter overtreft zijn voorbeeld nog in hoofschheid en ridderlijkheid. Alles
wordt hier verplaatst in de ridderwereld van dien tijd. De vreugde aan het
ridderlijke straalt overal door en bezielt het gansche epos : vreugde aan
ridderlijken strijd, aan ridderlijke pracht, aan plichtplegingen en ceremonieen ; aan ridderlijke deugd : voornaamheid, ruimgevigheid, in 't bijzonder
Mate, dat is zelfbeheersching, die den ridder en de dame steeds leiden moet
en in nets de maat laat te buiten gaan.
In 't bijzonder werd zorg besteed aan de Loch nog tamelijk uitwendige
psychologie der liefde. In 't midden staat Eneas' liefdesavontuur met
Lavinia, vol galante sentimentaliteit : met de tweegesprekken, de stychomythie, de monologische zelfanalyses, de liefdesbrieven, de variaties op
Minne en Minne-themata. Heel de theorie der hoofsche Minne wordt hier
door Veldeke ontwikkeld.
Hij mist echter nog de eigenschappen van den grooten kunstenaar : de
plastiek, de machtige uitbeelding, het artistieke woord, de diepere menschelijkheid. Wat hij daarvan in zijn model had aangetroffen, schijnt hij zelfs
met opzet te hebben getemperd. Zijne opvatting van het hoofsche wordt
hem fataal : ze deed hem het realistische, het onstuimige in den menschelijken hartstocht, als al het boven de maat stijgende, het bepaalde, concrete,
145

zinlijke vermijden, om de ridderlijke voornaamheid niet te kwetsen. Daarbij
kwam dat hij, met den geese van het christendom, dien hij invoerde, de
tragiek van Eneas' worsteling met het noodlot te niet deed.
Maar hij streefde naar uitwendige vormschoonheid : in de keuze der voorname, hoofsche woorden, in de zuiverheid van het rijm, al veroorloofde hij
zich nog bier en daar assonances, in de regelmatigheid van het rhythme :
vier heffingen worden de langste maat ; al mag de voorsiag nog meer
lettergrepen hebben, de daling binnen het vers blijft tot een lettergreep
beperkt en ontbreekt zelfs nog dilewijls. Dit streven echter verergerde nog
de hem reeds eigen breedsprakigheid omdat het hem noodzaakte zijn
toevlucht te nemen tot omschrijvingen, vaste formules, flikverzen, nuttelooze
opmerkingen, onbeduidende inlapsels en stopsels. Zijn uitbreidingen zijn
nog gewoonlijk van de gemakkelijke soort : door begripsontleding en opsomming ; hij had die nog uit het voor-hoofsche epos, evenals de vele, vaak al
te uitvoerige beschrijvingen van den strijd. Gesteld op ethiek, meer dan
op het leven, meent hij meer te moden motiveeren en verklaren. Zijn stijl
is dan ook weinig gespannen en mist de dramatische kracht van het leven.
Zijn werk is bewaard in een aantal handschriften en fragmenten, maar
alle in het Hoogduitsch. Toch heeft hij met zijn Fransch voorbeeld nog wel
kennis gemaakt in Limburg; en heeft hij zijn werk begonnen in dezelfde
taal als zijn eerste gedicht, de legende van St.-Servatius, waarover verder.
De beteekenis van Veldeke, in 't bijzonder van zijn Eneide, ligt dan ook
vooral in den invloed, die er van op de Duitsche literatuur is uitgegaan.
Daar is Veldeke door de allergrootsten om strijd begroet geworden als de
heraut van een nieuwe kunst, als de man „die het eerste rijs entte in de
Duitsche taal, waaruit de twijgen en bloemen hunner woorden en vondsten
voor de lateren ontsproten", zooals Godfried van Straatsburg het uitdrukt ;
terwijl 'Wolfram van Eschenbach hem erkent „ als den wijzen man " en
als „den meester in liefdesaangelegenheden" ; en Rudolf van Ems hem
viert als „den wijzen man, die rechte rime den echten versbouw, eerst
begon".
In de laatste jaren heeft men de beteekenis van onzen dichter eenigszins
willen beperken : men heeft hem in de Hoogduitsche, de Rijnlandsche,
literatuur ingeschakeld ; men laat hem in 't bijzonder afhankelijk zijn van
eenige werken, die reeds vroeg-hoofsche strekkingen vertoonen, welke
door Veldeke slechts stelselmatig zouden zijn voortgezet ; in het streven
naar zuiverder verstechniek zou hij daar reeds voorbeelden hebben gehad.
Maar reeds het oordeel der tijdgenooten verzet zich daartegen. Ook dringt
voor sommige oudere Hoogduitsche werken, die Veldeke zou hebben gekend,
als het Annolied en het Rolandslied, steeds vaster de zekerheid door, dat
zij eerst in zijn tijd, ja, nog na hem zijn ontstaan. Feitelijk is er alleen
het vroeg-hoofsche epos „Tristrant and Isalde" van Eilhart van Oberg,
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dat men als een voorlooper van Veldeke heeft kunnen voorstellen, maar
op den alleszins willekeurigen grondslag, dat, wat beide gedichten gemeen
hebben en in de Eneide niet in het Fransch model voorkomt, hierin. uit
Tristant u. Isalde werd overgenomen. Maar Veldeke vertaalde zeer vrij ;
`wanner dan Eilhart sommige plaatsen uit hem slaafs overneemt, zal de
tekst van Veldeke veel meer op dien van Eilhart gaan gelijken dan op dien
van den roman d'Eneas ; doch met welk recht ziet men dan in de afwijkingen
van zijn model bij den vrij vertalenden Veldeke motieven die hij uit Eilhart
zou hebben gehaald, voornamelijk daar ten slotte toch alles bij hem uit zijn
voorbeeld kan verklaard worden ? Er is echter veel meer. Uit de vergelijking
tusschen beiden, Veldeke en Eilhart, in 't bijzonder uit de zeer nauwe verwantschap van Eilhart met Veldeke's bron zelf, wat alleen door gebruikmaking van Veldeke's werk mogelijk was, anderzijds uit het wegblijven bij
Veldeke van volstrekt alles wat Eilhart werkelijk eigen is, uit andere
dergelijke argumenten meer, staat vast, dat niet Veldeke van Eilhart, maar
omgekeerd Eilhart van Veldeke afhankelijk moet heeten. Wat trouwens
overeenstemt met alles, wat we over den tijd van een Eilhart van Oberg
kunnen weten, die niet voor het einde der XII e eeuw kan geschreven hebben.
Als laatste, nu vast reeds zeer zwakke, bewijs voor een Rijnlandsche
traditie, blijft een omwerking van Pfaffe Lamprecht's Alexander, de zoogenaamde „Straatsburgsche Alexander", omdat het handschrift ervan te
Straatsburg ontdekt werd, waar het in den brand der bibliotheek is omgekomen. Ook hierin zou, meent men, een begin zijn gemaakt met de nieuwe
verstechniek. Wat hier de discussie bemoeilijkt is, dat het niet gaat om
eenige gelijke passages, maar om rijmen, vaste uitdrukkingen, epische
wendingen en formules, kortom om epische cliché-taal. En toch wijst ook
hier alles er op, dat de Straatsburgsche Alexander heeft nagevolgd. Die
cliche-taal toch is opvallend verschillend verspreid over beide deelen van
deze Alexander-redactie slechts enkele, vrij onbeduidende, van die vaste
wendingen komen voor in het eerste deel, dat zich nog eng bij de oudere
redactie aansluit ; veruit de meeste in het tweede, toegevoegde deel. Volgde
nu Veldeke na, dan had hij de volledige redactie var zich en zouden die
gelijke uitdrukkingen ongeveer gelijkmatig over beide deelen verspreid zijn.
Volgde de Alexander na, dan begrijpt men, hoe alleen in het daarin nieuw
bewerkte deel voornamelijk deze cliche-taal werd aangewend : de dichter
kende Veldeke. Nog meer : er zijn eenige plaatsen, die wat meer dan
cliché-taal zijn en waarin de Straatsburgsche Alexander niet slechts met de
Eneide, maar ook met de bron ervan in aanraking komt ; terwijl van de drie
plaatsen, waar Eneide in aanraking beet te komen met den Alexander,
twee nets bewijzen, en de derde weer veeleer Veldeke's prioriteit veronderstelt. Wat trouwens weer overeenstemt met wat over den tijd dezer
Straatsburgsche redactie bekend is, die waarschijnlijk eerst uit het einde
der XIIe eeuw dateert ; ze werd zelfs soms eerst in het begin der XIIIe
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eeuw geplaatst ; men heeft haar alleen voor Veldeke laten ontstaan door
een petitio principii : dat de nog minder zuivere verstechniek hoogeren
ouderdom veronderstelt ; alsof het niet omgekeerd, als bij Eilhart, nog een
onbeholpen poging tot navolging kon zijn. En zonder Eilhart mist Loch ook
de prioriteit van den Straatsburgschen Alexander alien steun.
Zoodat er van een zoogenaamde Hoogduitsche, Rijnlandsche traditie,
waarin Veldeke zou moeten worden ingeschakeld, naar mijn beste overtuiging, nets overblijft.
Zoo stond Veldeke van den beginne af in de Limburgsche, de Dietsche
traditie. En is het wel zeker, dat Veldeke innoveerde met zijn zuiverder
verstechniek ? Voor de Duitschers, ja ; maar in de literatuur waarin hij
stond ? Nergens althans rept hij ook maar met een woord over eenige
nieuwigheid, die hij invoeren zou, wat wel bevreemden mag, indien hij de
eerste was om die nieuwe wegen op te gaan. En van zijn eerste werk, van
St.-Servaes af, stond die verstechniek bij hem vast, beter en zekerder dan
om in het even welk Duitsch gedicht voor het einde der XII e eeuw. Ook
hebben wij in het Limburgsche voor en om Veldeke op heel wat literatuur
reeds kunnen wijzen. Het wil mij voorkomen, dat onze woordkunst nooit
den losseren versbouw van de Duitsche voor-hoofsche kunst heeft gekend.
De Limburgsche Aiol uit omstreeks 118o heeft de zuivere verstechniek
beter dan Veldeke. Ook, anders dan in het Duitsch, begint men te onzent
in te zien, dat vele gedichten tot nog toe te laat gedateerd werden; als het
Roelantslied, St.-Brandaen, Renbut en andere, in 't bijzonder Karel ende Elegast, dat ook de zuivere verstechniek en zelfs het zuivere rijm heeft
doorgevoerd.
Mogelijk is alleszins, dat Veldeke voor een wijder publiek heeft willen
dichten, en dat hij, stilaan, door de betrekkingen die het huis van Loon
had met het huis van Kleef en van Thuringen, zijn taal ook eenigszins bij
die van deze streken heeft aangepast ; althans er in toegestemd heeft om de
Eneide, waarvan hij het Fransche origineel nog wel in Limburg had leeren
kennen, in het Thuringisch om te zetten of te laten omwerken. In dien zin
zou de taal van zijn eerste werk, St.-Servaes, waarin hij ook wel de Eneide
heeft gedicht, geen zuiver Limburgsch meer zijn, maar een soort van
literatuurtaal, die ook buiten Limburg, in de Rijngewesten, waar ook de
Limburgsche dichters met hun werk heentrokken, gemakkelijk kon begrepen
worden. Maar met zijn kunst stond Veldeke wel in de Dietsche, de Limburgsche traditie.
Stilaan dringen deze opvattingen, die wij reeds voor meer dan Lien jaar
verdedigden, ook bij de Duitsche geleerden door. Maar nu poogt men daar
een onderscheid te maken tusschen den dichter van St.-Servatius, die een
onbekend Limburger zou zijn, en den dichter van de Eneide, die Veldeke
blijft en tot de Duitsche literatuur zou behooren. Men verwaarloost
daarbij geheel het getuigenis van den dichter van Servatius : „Heynrijck
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Die van Veldeken was geboren", en maakt het tot een interpolatie, en
men legt den meesten nadruk op het onderscheid in taal en stijl die beide
werken kenmerkt. Toch moet men daarbij bekennen, dat de Eneide in
bepaalde deelen nauwe verwantschap vertoont met St.-Servatius : daar
zou dan Veldeke, die steeds zijn eigen wegen was gegaan en van geen
Duitsche modellen, waartoe hij toch, bij ontstentenis van een Nederlandsche
traditie, zegt men, genoodzaakt was, iets geleerd heeft, onder den invloed
gekomen zijn van zijn landsman : een beginneling in een nog stamelende
taal 1 En men vergeet, dat die beide Limburgers te gelijker tijd, ofschoon
beiden op Duitschland aangewezen voor hun voorbeelden, een in Duitschland nog nieuwe vers- en rijmtechniek invoeren, die door de groote Duitsche
kunstenaars zal bewonderd en voortaan als eenige wet erkend worden.
Meer dan een wanhopige poging om Veldeke voor de Duitsche literatuur
te redden kunnen wij dan ook in deze nieuwste onderzoekingen niet zien.
Wat den oorspronkelijken vorm der Eneide aangaat, men zal hierbij wel
moeten uitgaan van het feit, dat in 11 75, toen het grootste gedeelte ervan
klaar was, nog nets den dichter had kunnen bewegen om in het Thuringisch
Hoogduitsch te schrijven, daar, zooals Jonckbloet reeds terecht opmerkte,
toen noch de Middelhoogduitsche taal noch de Middelhoogduitsche literatuur in hoog aanzien stonden en het hof van Kleef toen zeker geen Hoogduitsch kon verlangen. De Eneide is in Thuringen omgedicht geworden,
hetzij door Veldeke zelf, hetzij door een ander, om het even; „da wart die
mire geskreven - Anders dan of 't hem ware bleven". (13.461).
De roman de Troie van Benoit de Ste-More bekoorde al vroeg een Vlaamschen dichter, dien Van Maerlant noemt SEGHER DEN GOT GAF (Tr. v. 12)
of SEGHER DIERGODGAF (Tr. 3 74 en Sp. Hist. 1 2 14, v. 48). Van diens werk
zijn nog 3309 verzen bewaard, die toch samen een geheel uitmaken, zoodat
de dichter een keuze uit zijn model schijnt te hebben gedaan, om het tot een
eigen, veel minder omvangrijken, doch goed samenhangenden roman te
verwerken. Veel er van is zelfs eigen vinding. Zoo reeds de eerste zang,
Prieel van Troyen, als een hymn aan den vrede, bij het einde van een
veertigdaagschen wapenstilstand, waarna, zoo beslist Priamus en zijn raad,
overmorgen als de zon opgaat, ieder weer paraat zal staan om zich te
wreken. Doch nu eerst nog een feestmaal, waarbij de „werde menestrele"
hun kunst vertoonen en „avonturen groet ende langhe" of „nuwe liede met
sueten sanghe" voordragen, om zich dan te gaan vermeien in een prieel
bij een „clare fonteine" onder de wijde schaduw van een boom waarin
„voghelkine utermaten wel songhen alretieren sanc" ; daar dan buiten
alle oorlogsgewoel houden de minnende paren hun galante gesprekken,
geestige of diep-gevoelde beuzelarijen, rijke Minnelyriek, te spele, waarvan
de stille genieting gestoord wordt door Hectors oproep om zich te bereiden
tot den strijd. Den volgenden dag moet een „Paerlement" plaats hebben
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maar „soendinc dat ons quame te scaden of dat te lachteren ware" zullen
zij nooit aanvaarden. In dit Paerlement, als de tweede zang, vaart de
woedende, zich zelf weinig beheerschende Achilles dreigend tegen Hector
nit, die hem „lachende met eenen soeten sinne" van antwoord dient en tot
een tweekamp uitdaagt. Onbeslister zake scheiden zij. Maar 's anderendaags begint de „grote strijt daer hem Hector ende Achilles in onderspraken" : strijdtafereelen, met wisselende kansen, als tornooien, waarbij „Ten
vinstren ten palayse lagen Vele vrouwen die sere ontsaghen Dat vreselec
orloghe" ; en de ridders nog hun buit la gen zenden aan hun amie. Zoo werd
dertig dagen gestreden. Hier „lief Seger het en sciet vander jeesten", zegt
van Maerlant (Tr. 1 7 .501). Toch volgt nog hoe Hector uit „de stad voer
die van Troyen te hulpen", ondanks alle pogingen van zijn vrouw Andromache om hem te weerhouden ; geheel anders dan in de Ilias, met bij Hector
hier nog iets van de ruwheid der feodale krijgers ; en kort, „ Dits her
Hectors doot" door Achilles, met een warme lofrede over hem die, had hij
mogen leven, Troye zou gered hebben. Misschien zijn deze beide stukken
echter nit van Maerlant zelf door een of ander kopiist bij Seghers werk
gevoegd om het of te sluiten.
Er is gang en beweging in Seghers verhaal. Hij is thuis in den hoofschen
Minnedienst en kept er uitstekend de taal en zeden van. Hij houdt van
debatten en last ieder de rede houden die hem past. Hij ordent de beschrijving van het strijdgewoel en zorgt voor goede afwisseling. Zijn stijl is veel
realistischer en dramatischer dan die van Veldeke. Zijn sympathie gaat
echter naar den vrede, waarvan hij in een eigen stuk de vreugden bezingt.
Boven Achilles, den trouwelooze, die Hector van achter doodt, staat de
Trojaansche held : was Hector niet een der negen besten in de middeleeuwen ? Boven de Grieken staan de Trojanen : stamt niet Rome, stammen
niet de Franken, van Troja of ?
Den Franschen roman, waarvan Segher slechts een deel had bewerkt,
wilde Jacob van Maerlant volledig in het Dietsch behandelen. Benoit had
vooral den Phrygier Dares en den Cretenser Dictys gevolgd, die in de
Middeleeuwen als ooggetuigen der gebeurtenissen golden. Aan Ilias of
Eneis moeten wij dan ook niet denken : het is een groote avonturenroman
op de stof der Oudheid, in den nieuwen hoofschen geest ; met, te midden
van vele ridderlijk avontuurlijke tochten en gevechten, en uitstalling van
allerlei eruditie, enkele liefdesavonturen : van Medea en hoe ze Jaso
bekoorde ; van Troilus, Priam's zoon, en Calchas' dochter, Briseis, die,
aan de Grieken uitgeleverd, spoedig haar eerste liefde vergeet ; van Achilles,
die eer en moed en kracht verspilt om Hecuba's dochter, Polyxena ; in fijne
analyses van het vrouwelijke hart.
De 3o.000 verzen van het oorspronkelijke worden in het Dietsch tot 40.000
door allerlei inlasschingen, als van de geheele Achilleis van Statius, als van
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vele navolgingen van Ovidius, bijzonder van de Metamorphosen, en van
Vergilius, wiens Eneis, nu eens uitvoerig gevolgd, dan weer beknopt
samengevat wordt. Volgens een zeer duistere plaats in Sp. 1 2, i4, 4o vlg.
zou hij op die wijze Benoit hebben willen verbeteren. Het begint met den
focht der Argonauten, de eerste verwoesting van Troja, en de uitroeiing
van koning Laomedons geslacht, op Priamus na, verhaalt dan de gebeurtenissen van het beleg der stad, den val van Troja, tot de stichting van Rome.
Op de passende plaatsen heeft Maerlant Seghers gedicht opgenomen.
Al blijft hier dan van het natuurlijk grootsche der Ilias weinig over, Loch
is het verdienstelijk werk, ook tegenover het Fransch, dat met oordeel
verbeterd, gewijzigd en aangevuld werd, al worden de bronnen wel eens
verkeerd geciteerd. Waarschijnlijk heeft Van Maerlant er vooral geschiedenis in gezien, waarin hij dan ook een bijzonder belang schijnt to stellen ;
evenals in de eruditie, waarmee de Franschman reeds gaarne pronkte : zoo
heeft onze dichter het geographisch overzicht der geheele wereld, dat bij
Benoit ca. 200 verzen bedroeg, tot meer dan i.000 uitgebreid, die hij uit
zijn Alexander overnam. Hij toont zich ook edelmoediger dan Benoit
tegenover de vrouwen ; om Maria's voortreffelijkheid wil hij aan alle
vrouwen haar ontrouw en boosheid vergeven.
Gingen de sympathieen onzer vaderen in de klassieke Oudhe.id vooral naar
Hector en de Trojanen, ook Alexander trok hen aan. Met den eersten
kruistocht kwam dezes levensverhaal over naar het Westen en bracht er
in de literatuur de schittering en de fabelen der Hellenistische wereld en der
Oostersche landen met Babylonische fantasieen uit Gilgamesj en Etanna.
Hij bleef in de middeleeuwen de verbeelding boeien door zijn tochten in
verre, wonderbaarlijke landen en zijn vroegtijdigen dood ; hij werd er ook
een der negen beste ridders, toonbeeld van vrijgevigheid, soms bijna een
christelijk asceet of heilige. Het Westen leerde hem kennen uit het werk
van een Hellenistisch schrijver (ca. zoo na Chr.) die een romantisch leven
had vervaardigd op den naam van Callisthenes : een wijsgeer die Alexander
op zijn tochten zou hebben vergezeld ; welk werk zelf uit fantastische
Oostersche verhalen en legenden was samengesteld. Van hier uit drong
Alexander door in Ethiopie, waar hij tot een apostel, een heilige, werd ;
in Syrie, Armenie, Perzie, waar de dichter Firdoesi hem opnam in zijn
Shahnama en Nizami hem bezong. Door een Latijnsche vertaling van
Pseudo-Callisthenes van Julius Valerius, lye eeuw, Res gestae Alexandri
Macedonis, vooral door een epitome ervan uit de IX e eeuw, door een
andere bewerking uit de Xe eeuw van aartspriester Leon van Napels,
Historia de prwliis, leerde het Westen hem kennen. Daarbij kwamen
andere fabelachtige verhalen : Alexandri Magni Iter ad paradisum ;
Itinerarium Alexandri ; gefingeerde brieven aan Aristoteles over de
wonderen van Indie ; aan den koning der Brahmanen, Dindimus, en
Oostersche wondervertelsels die er mee verbonden waren.
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Alberic de Briancon's eerste epos werd in het Fransch herhaaldelijk voortgezet en omgewerkt ; zoo ook in het Duitsch Pfaffe Lamprecht's vertaling.
Heeft van Maerlant zulke werken gekend en er zich om het al te fantastische
van afgewend ? In alle geval, hij volgt veeleer het van de XII e eeuw of zeer
beroemde en ook in de scholen veel gelezen epos van Gauthier de Chatillon,
de Alexandreis; al is diens boon, Quintus Curtius, evenmin betrouwbare
geschiedenis. Waarschijnlijk heeft van Maerlant er dit voornamelijk in
gezien, en daarom zijn werk Geesten genoemd, al zet hij zich tot het dichten
ter wille van „haar die mi hevet gevaen" en omdat zijn historie alle andere
overtreft : die van Troja als die van Artur en Walewein, als die van Carlemagne en van Ettel, Attila. In Lien boeken, als in het Latijn, is het werk
ingedeeld, samen ongeveer 14.300 verzen. Al sluit onze dichter zich gewoonlijk bij zijn voorbeeld aan, toch bewerkt hij zijn stof naar eigen inzicht : vat
soms samen, laat uit ; lascht vergelijkingen en spreekwoorden in. Sommige
thema's behandelt bij met eenige voorliefde : didactische toevoegsels of
uitweidingen, als bij de symbolische verklaring van de zaal der godin
Victoria ; zedengispingen over papen en clerken ; beschouwingen over
hemel en hel. Moet in geheel het verloop van Alexander's bovenmenschelijke wapenfeiten, Gods wijsheid en almacht uitstralen, in zoovele omstandigheden en bij zoo vele helden, als bij Darius, als bij zoovele gevierde
schoonheden, blijkt hoe vergankelijk alle aardsche grootheid is. Voor zijn
doel raadpleegde Van Maerlant nog andere bronnen : een Imago mundi voor
een geographisch overzicht der aarde ; den Bijbel, waarvan de geschiedenis
op het graf der Persische koningin Telico stond afgebeeld ; Ovidius ; de
Disciplina clericalis van den Spaanschen bekeerden Jood Petrus Alphonsi,
van wien hij een vriendschapsverhaal overnam. Ook temperde hij den
heroischen, gezwollen still van zijn voorbeeld; verving Homerische vergelijkingen door andere ; vereenvoudigde om duidelijkheid en samenhang. Zoo
wordt alles toch meer in den still omgezet van den hoofschen roman.
Alexander is een volmaakt ridder ; hoofsche galanterie ontbreekt niet,
evenmin als eruditie en schittering van plechtigheden, als bij feestelijkheden
te Babylon, die met genoegen en uitvoerig worden beschreven.
Later heeft, meent men, de dichter zijn werk veroordeeld, omdat er „favelen sijn toe geslegen Dier is bier niet en wille plegen ; Noch der boerden
van hem int Walsch Ne volgic niet, want soe es valsch. Ic houts mi an
broeder Vincent" (Sp. Hist. I p. 3 B. 51 vlg.). Hij zal Vincentius' Speculum
volgen : dat was Latijn. Vincentius nu steunt veel meer op de PseudoCallisthenes-traditie, dan de toch ook Latijnsche Alexandreis. Toch is de
plaats onduidelijk : hij wil, dunkt mij, alleen zeggen, dat hij reeds vroeger
over Alexander gedicht had ; maar dat bij de fabelen en boerden niet wil
overnemen die Fransche gedichten aan Alexanders geschiedenis hebben
toegevoegd, waarom hij eenvoudig Vincent blijft volgen. Zoo verwerpt hij nog
zijn eigen Alexanders Geesten niet : waarom bij er nog heel wat van overneemt.
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Meer geschiedenis, minder roman, hoewel sommige procedes, gezantschappen, beschrijvingen van veldslagen, enz., er in worden toegepast, schijnt
een werk te bieden, waarvan ons nog enkele fragmenten zijn bewaard (ca.
5oo verzen), dat de Romeinsche geschiedenis behandelde van C ae sar in
zijn strijd met Pompeius tot den slag bij Actium, ja, tot Tiberius met
Germanicus' zending naar Germania. In het Fransch had Jehan de Tuim
ca. 1240 een Histoire de Cesar in proza geschreven volgens de Pharsalia
van Lucanus, die door Jacot de Forest in Alexandrijnenlaisses was overgezet en waarvan ons werk misschien een vertaling is.
Misschien hebben nog een illexanders Wrake (Sp. Hist. 15, 1, 17-2-o) en
een Octaviaen (Alx. V, 12o5) bestaan, al zijn de zinspelingen op die werken
bij Van Maerlant niet duidelijk : bedoeld waren waarschijnlijk Fransche
romans.
KELTISCHE ROMANS
De stoffen der klassieke Oudheid bonden de verbeelding der dichters nog
te zeer, om hen toe te laten er de idealen van ridderlijkheid en hoofschen
Minnedienst vrij in uit te werken. Een gansch nieuw stofgebied, waarop
ze zich onbelemmerd konden bewegen, bood hun de „matiere de Bretagne".
Ook bloeide de hoofsche kunst voornamelijk op in de zoogenaamde
Keltische romans. Zij omvatten : kortere of langere gedichten, die alle dit
gemeen hebben, dat zij spelen in een fabelachtig Bretagne, Cornwallis,
Wallis, Ierland en Armoricaansch Bretagne, op het vasteland, dat door
geen zee als gescheiden wordt gedacht ; de meeste om Koning Arthur,
Britisch clanhoofd, die in de VI e eeuw tegen de Saksen screed, met zijn
ridders van de Tafelronde ; sommige om Tristan en Isolde, of andere helden.
Het genre ontstaat in Frankrijk. Volgens een vroeger algemeen geldende
theorie, zouden de eerste dichters geput hebben uit vertellingen, Mabinogion, of korte epische liederen, lais, van Oud-Keltische barden, waarvan
sommigen, als Taliesin, door vroegere geschiedschrijvers der Britten, als
door Nennius in de IX e eeuw, met naam genoemd worden. Maar volgens
Bedier en zijn school zijn ook deze romans het werk van geleerden, van
geletterden, die de motieven voor de schepping van het genre ontleenden
aan de Hiatoria regum Britannia met het naschrift Vita Merlini, van GEOFFROY
VAN MONMOUTH, gestorven als bisschop van St.-Asaph in Wallis. In dit
werk, van ca. 1145, beweert de schrijver, dat hij, om de oudere geschiedschrijvers aan te vullen, ruimschoots gebruik gemaakt heeft van een Armoricaansch geschrift, dat handelde over den stamvader der Britten, Eneas'
kleinzoon, Brutus, over de voorspellingen van den toovenaar Merlijn, over
Koning Arthur en zijn strijd tegen de Saksen. Vijf op twaalf boeken van
Geoffroy's werk zijn hieraan gewijd. Arthur wordt er verder in voorgesteld
als een wereldveroveraar, die zich zelfs tot keizer laat kronen en wonderen
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van dapperheid verricht in zijn strijd tegen de Romeinen. Om dezen te gaan
beoorlogen, had hij zijn rijk en zijn vrouw Guanhumara, Guenevere, aan
zijn neef Modred toevertrouwd, die hem echter hierin schandelijk bedroog,
zoodat hij bij zijn terugkeer tegen hem moest optrekken, hem versloeg, doch
doodelijk gewond naar het feeeneiland Avallo werd overgebracht, vanwaar
hij triomphantelijk wederkeeren zou. Heeft Geoffroy inderdaad zulk een
werk gekend ? Heeft hij uit mabinogion of lais geput ? Of is alles louter
verbeelding ? Al schijnen heel wat trekken en motieven uit de Keltische
phantasie, uit Keltische sprookjes en vertelsels te moeten verklaard worden,
toch is het geraden dien Keltischen invloed niet te overdrijven. Veel toch
bij Geoffroy stamt uit Greco-romeinsche bronnen. En de geleerde dichtkunst was reeds gevestigd, toen de Arthurromans opkwamen. Deze
verraden nergens eenige afkomst uit de volkskunst ; zij worden ook van den
beginne of in de sfeer van het hoofsche getrokken, wat toch niet in die lais
lag. Zij verschijnen eerder als een nieuwe stof voor de spoedig aan 't kwijnen
gerakende klassieke kunst ; pier werd aan de verbeelding vrijheid gegeven
voor nieuwe scheppingen.
Robert WACE, die echter reeds een vroeg werk van Geffrey Gaemar kende,
bewerkte uit Geoffroy een Brut (1155) : hij vermeldt daarin de Tafelronde,
waaraan de dapperste ridders plaats nemen. DOCK CHRiTIEN DE TROYE, die,
tusschen 116o-75 wellicht tot 11 90, werkte aan de hoven van Hendrik
van Champagne en Philips van Vlaanderen, heeft vooral zulke hoofsche
romans in de wereldliteratuur gebracht ; als Erec, Ivain, Chevalier a la
charrette, Perceval, om de grootsche idee van een wijzen, machtigen
koning, met een schitterende hofhouding, als voorbeeld van volmaakte
ridderlijkheid. In zijn Perceval gewaagt hij voor het eerst van den Graal :
mysterieuze schaal uit goud en edelgesteenten, bewaard in de burcht van
Roi-Pecheur. Hier gaat de wereldsche ridderroman in een geestelijken
ridderroman over, waaruit dan verdere „Graalromans" ontstaan, die met
de eigenlijke Arthurromans verbonden werden. Tot den Graal, met de
legendarische geschiedenis, bij verschillende dichters verschillend opgevat,
richtten de zoekende ridders hun bovenmenschelijke tochten. Andere
Arthurromans zijn „Tafelronde-romans" : tochten en avonturen van een
of ander ridder der Tafelronde, biographische of enkel episodische.
Al deze romans spelen in een geheimzinnige wereld, in het rijk van Koning
Wonder, waar allerlei betoovering in de lucht hangt, in burchten op hooge,
steile rotsen, met gevaarvolle zalen, met wonderbedden ; in wreede gevangenissen van feeen, waarbuiten de roos bloeit ; in „sorghelike foreesten",
in afgelegen torens, in betooverde „vergieren" en tuinen, langs spitse
wegen, op viersprongen, op bruggen scherp als het lemmet van een zwaard ;
bij fonteinen die de jeugd vernieuwen ; onder ridders die tornooien houden
of strijd voeren of op queste gaan : naar mysterieuze voorwerpen, naar een
sluier of ander ridderteeken, naar een diadeem, een schaakbord dat tegen154

speelt en mat zet ; een schild ; een zwaard ; of een jonkvrouw, een wapenbroeder ; in strijd met andere, met overmoedige ridders; met reuzen, met
dwergen, die reus en dwerg kunnen worden en maken ; met monsters, met
leeuwen en draken ; met feeen, die de ridders verleiden, betooveren of
beschermen ; met trouwe bewakers ; met vroede wegwijzers ; met toovenaars,
met kluizenaars, enz... 't Komt er vooral op aan een mooie geschiedenis
te schrijven van ridderschap en liefde, met wonderbaarlijke avonturen van
dapperheid en trouw en galanterie. Alles krijgt hier nog een mysterieuzer
tint, mysterie niet van het verre of vreemde, maar van het bovennatuurlijke,
in een wereld met onzichtbare krachten, die drukken op den mensch ; van
het inwendige, het nabije.
Met hoofsche liefde, wat koud en subtiel ; met vrouwen en jonkvrouwen
vol dartele behaagzucht ; met bonte verwikkelingen en zielsproblemen.
Het zinnelijke gaat hand in hand met het ascetische, het mystieke. De ridder,
niet meer de met het onverbiddelijke noodlot kampende held, niet meer de
onverschrokken, bovenmenschelijk dappere geloofskrijger, wordt de kampvechter van het recht ; het hof van Arthur, met zijn stoute, alles aandurvende
en toch zoo hoofsche gezellen, het toonbeeld en de leerschool der volmaakte
ridderschap. De avonturen worden symbolen; in subtiele beelden en
gebeurtenissen schuilen de hooge allegorieen. Tegenover het aardsche
ridderschap staat het hemelsche ; tegenover het wereldsche ideaal het
mystieke ; tegenover Arthur's burcht de Graalburg ; boven Lancelot, boven
Perceval, de kuische Graalkoning Galadd.
Het spreekt vanzelf, dat de eindelooze vervolgen en navolgingen van de
werken der groote meesters gewoonlijk niet veel nieuws meer bieden. Zij
kunnen slechts dezelfde thema's in 't oneindige varieeren, tot eentonigheid
en verveling toe, met veel mievrerie, spitsvondigheid en kletspraat in de
galante episoden, zoodat ze zich steeds meer in hun phantastische wereld
opsluiten ; tot hier en daar een enkele, in inniger aanraking met het leven, in
dieper analyse van het menschelijke hart, in verwerking van volksche motieven en liederen, in eenige nieuwe mooie vinding ook, afwisseling brengt.
Wat wij nu ook over zulke phantasieen mogen denken, zeker is het, dat
er een bekoring van is uitgegaan, die de verbeelding van de beste dichters
door de eeuwen heeft aangegrepen. De phantasieen werden symbolen van
diepe, algemeen-menschelijke of religieuze gedachten en strevingen,
zooals de vroegste dichters, ware kunstenaars, het reeds hadden bedoeld.
En aan het einde van al die questen rijst de Graalburg, waarheen de zielen
opgaan in de eindelijke vereeniging met God.
Maar ze zijn niet meer gegroeid uit het werkelijke leven, uit den geweldigen
strijd van de christenheid tegen den gemeenschappelijken vijand of van de
groote vazallen onder elkander. Hun overdreven idealisme vermeide zich
te zeer in de loutere phantasie. Eene kunst van weinigen voor weinigen ;
eene bij uitstek aristocratische kunst; openbaring toch ten slotte van een
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verfijnde beschaving, ondanks al het zinnelijke, waarin zij te dikwijls
ontaardde. En misschien meer dan aan Keltischen of folkloristischen,
moet aan Apocalyptischen invloed gedacht worden in een wereld die met
apocalyptische verwachtingen als verzadigd was.
Ook deze romantische stof vond bij ons bewondering en navolging, te
oordeelen naar het vele dat er ons nog, ook weer gansch toevallig, van
bewaard is.
Zoo is Chretien de Troye's Perceval, of Li conte del Graal, dat aan het hof
van den graaf van Vlaanderen is ontstaan, ook te onzent bewerkt geworden.
Wij bezitten nog een viertal fragmenten, samen jets over de 1.000 verzen,
van een uitvoerige redactie, naast een sterk verkorte en gewijzigde, die in
de verder te vermelden Lancelot-compilatie opgenomen werd. Van dezen
zoo beroemden roman moge een korte samenvatting volgen :
Perceval, in de eenzaamheid opgevoed door zijn moeder, wier man in een
tornooi was omgekomen, wordt, bij de eerste ontmoeting met vijf ridders
van de Tafelronde, onweerstaanbaar aangedreven om hen te volgen : de
roep van het bloed. Onbeholpen maar dapper, gedraagt hij zich aan
Arthur's hof, waar hij den rooden ridder, die Arthur's goudschaal gestolen
had, in tweestrijd doodt ; dock door Keye, het beeld van den ouden, ruwen
ridder, bespot, gaat hij op avonturen uit om hem te beschamen. Hij komt
op het slot van Gornomant, die zijn oom blijkt te zijn, die hem in de ridderleer inwijdt, en o.a. op het hart drukt, geen nieuwsgierige vragen te stellen.
Na vele avonturen met ridders, die hij overwonnen naar Arthur's hof
zendt, ontmoet hij, op de burcht Beaurepaire, Blancefleur, die hij tegen een
woesten aanzoeker beschermt ; maar de herinnering aan zijn moeder ontrukt
hem aan Naar, wier liefde de nog onervaren knaap niet begrepen heeft.
Eens komt hij bij een rivier, waar hij in een bootje twee mannen ziet : een
hunner, een zeer oud man, vischt in het water. Deze wijst hem den weg
naar een burcht, waar men hem zal herbergen. Perceval komt er aan :
mysterieus gaat de poort open; heerlijk wordt hij er in een wijde zaal
ontvangen door een oud man met zijn hof van ridders : de koning ligt
uitgestrekt op een bed, lijdende aan een wreede wonde. Te midden van een
plechtige stilte komt een vreemde optocht de zaal binnen : een schildknaap
met een witte lans waarvan bloed neerdruppelt; een jonkvrouw, die een
geheimzinnige, rijk met edelgesteenten versierde schaal draagt, den Graal ; nog
een jonkvrouw, met een zilveren schotel. Uit de nog verkeerd begrepen ridderleer verwaarloost Perceval de vraag, wat dit beteekent. Was de vraag een
soort van sesam, van tooverformule ? Was zij bewijs, symbool, van de
beleving van het voile christendom, in de beoefening van diep meevoelende
naastenliefde ? Bij zijn ontwaken is alles verdwenen, en trekt hij eenzaam
voort langs de door onzichtbare handen neergelaten brug. Een jonkvrouw
meldt hem den dood van zijn moeder, die van droefheid om zijn vertrek
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gestorven is, en bericht hem dat die visscher en de lijdende koning de RoiPecheur is, die op de verlossende vraag naar het geheim van den Graal
had gewacht. Nu doolt hij verder om. Aardsche liefde sluipt in zijn hart :
een blank sneeuwveld met drie roode bloeddruppels van een havik brengt
hem het beeld van Blancefleur to binnen, wat hem nu op zijn paard stokstijf
in verrukking houdt. Door Arthur's ridders hier aangetroffen en door
Walewein, die hem vriendelijk toespreekt, terug naar Arthur's hof gebracht,
moet hij het, op de uitdaging van een leelijke vrouw, weer spoedig voor
nieuwe avonturen verlaten om voor den dood van zijn moeder te boeten
en het geheim van den Graal te achterhalen. Jaren lang doolt hij om, buiten
munsters en kerken, ridders doodend in dolle gevechten ; tot hij op een
Goeden Vrijdag in voile wapenrusting wordt aangetroffen door boetende
ridders en jonkvrouwen, die hem hierover verwijten doen ; tot inkeer
gebracht, biecht hij bij een kluizenaar, zijn oom, die hem leert, dat de Graal
een hostie bevat waarmee de Roi Pecheur sedert nu vijftien jaren zijn
zorgelijk leven voedt. Een onzer fragmenten heeft ons deze ontmoeting
bewaard.
Meermaals wordt het verhaal onderbroken door avonturen van andere
ridders, die den dolenden Perceval opzoeken, in 't bijzonder van Walewein,
den wereldschen ridder, tegenover Perceval, den ridder van den Graal.
Chretien's roman is onvoltooid gebleven, doch werd door latere vervolgers
Gaucher de Denain, Menissier en Gerbert de Montreuil, met allerlei nieuwe
avonturen voortgezet om de queste van de Graal tot een goed einde te
brengen. Waarschijnlijk is de zoo voltooide roman in zijn geheel bij ons
vertaald geworden, als zou blijken uit een Duitsche vertaling, die naar
het Dietsch schijnt gemaakt te zijn. Hoewel Chretien's bedoeling met den
Graal niet goed uitkomt, heeft hij Loch willen uitbeelden : hoe een onervaren
knaap, door een hoog ideaal bezield, het winnen van den Graal, de veriokkingen der wereld en de twijfelzucht te boven komt en volmaakt ridder
wordt, in den dienst van God en de menschen.
Perceval heeft de wereldliteratuur veroverd. De meest beroemde navolging
er van is die van Wolfram von Eschenhach. Hier is de Graal een wondersteen, door engelen op aarde gebracht, in het bezit van het huis van Anjou
gekomen en op de burcht Montsalvat vereerd ; waar Titurel den Graaltempel heeft opgericht, met een geestelijke ridderorde ; en waar koning
Amfortas, die het koningschap onwaardig is geworden, wacht op den
ridder, die naar het Graalgeheim zal vragen, wat hem genezen moet en den
ridder tot Graalkoning zal maken. Wolfram heeft, met behulp ook, zegt
hij, van het werk van een Kyot, Perceval tot een zedelijk-godsdienstigen
ontwikkelingsroman gemaakt, en er op die wijze de hoogste voltooiing aan
gegeven. De laatste onderzoekingen echter verbinden Wolfram's epos
zeer nauw met de Apocalypsis, waaruit ook de steen komt als Christussymbool, en met een eschatologisch werk van den Spaanschen Jood Abra157

ham de Chija (Kyot), Megillat Ha-Megalle, dat zelf onder den invloed
staat van den Arabischen astroloog Abu-Ma'schar door Johannes Toletanus verhaald (Flegetonis van Toledo). Zoo wordt de Graalqueste bij hem
een symbool van den tijd. De christelijk-katholieke dichter schildert niet
alleen het ridderlijk leven met de wereldsche opvattingen, hij schildert die
ter wille van een hooger idee. De Graalqueste wordt het heimwee naar
den Messias, het verlangen naar verlossing, het streven naar het Rijk van
den Vrede, waarin de Koning de vervulling van alle wenschen zal zijn. Na
vele beproevingen en moeilijkheden, na veel strijd, zal de strevende en
volhardende Godzoeker tot het hoogste geluk opstijgen.
Zoo gaan ons pier nieuwe horizonnen open, zoowel voor de bronnen van
deze symbolische en hooge kunst, als voor de beteekenis, die wij achter die
symbolen meermaals vermoeden, doch niet altijd grijpen kunnen.
Ook Van Maerlant is door de matiere de Bretagne bekoord geworden en
heeft die meer dan eens behandeld. Zoo heeft hij zich tot de bewerking
gezet van een paar romans van Robert de Borron, een tijdgenoot van
Chritien de Troye, die in zijn Joseph d'Arimathie de christelijke legende
van den Graal had verhaald. Hier is de Graal de schotel die gediend had
bij het Laatste Avondmaal en waarin Joseph het bloed van Christus had
opgevangen. Na Jesus' dood komt Joseph in de gevangenis, waar hij uit
de schotel die Jesus hem terugschenkt, jarenlang gevoed wordt. Na den val
van Jerusalem trekt hij uit, sticht een Graalorde, waarvan de leden
dagelijks om een tafel ten dienste van den Graal verzamelen : een plaats
blijft er open voor den toekomstigen graalkoning. Joseph's schoonzoon,
Bron, brengt den Graal naar het westen.
In zijn Historie vanden Grael nu steunt Van Maerlant op de Borron, niet
zonder hem meermaals van leugen te beschuldigen. Hier is Bron, Joseph's
zwager, de eerste „rike visscher" ; Alein, een van zijn twaalf kinderen,
vertegenwoordigt het kuischheidsideaal. Wat er met den Graal gebeurd
is zal de dichter bij een andere gelegenheid vertellen. En dan gaat hij over
tot de bewerking van een anderen roman van de Borron, Merlin, die ons
volledig slechts in een prozaomwerking bewaard is. Merlijn is de profeet
en toovenaar die, geboren uit een maagd en duivel, Uter en Pendragoen
tegen Verteger in hun rechten herstelt over het land van Logres ; als Pendragoen in een oorlog tegen de Saksen gesneuveld is, staat hij Uter, nu
Uter-Pendragoen, met zijn raad bij en sticht, naar het voorbeeld van
Joseph van Arimathea, een Tafelronde, met het gevaarlijke „sit-ten", de
plaats die moest openblijven voor den waardigen Graalkoning. Verder
wordt de geboorte van Arthur verhaald, die door een stuk van krachtsvertoon als koning erkend wordt. Arthur wordt gekroond en heerscht in vrede.
Nu werden deze twee werken nog voortgezet door LODEWIJK VAN VELTHEM
(1326) die er een derde aan toevoegde, na het slot van het voorgaande te
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hebben gewijzigd : Coninc zirtbur' boec; volgens de Livre d'Artus, van een
onbekende, waarin deze een doorloopende geschiedenis van Koning Arthur
had willen geven ; hoe Arthur volgens Merlijn's leer begon te heerschen ; hoe
hij screed tegen Saksen en Romeinen ; hoe Merlijn hem steeds als raadsman
ter zijde stond ; hoe Arthur liefde opvatte voor Genevra en haar tot koningin
nam ; hoe daarbij gefeest werd en tornooien gehouden ; hoe de Tafelronde
werd gesticht om den Graal te zoeken, die in 't land was van Logres
(= Engeland, zoo geheeten naar Locrin, den oudste der drie zonen van
Brut); hoe Merlijn in liefde geraakte voor de fee Viviane, die hem in het
woud van Brociliande met zijn eigen tooverij gevangen Meld.
Nog zijn ons een reeks andere romans bewaard in een groot compilatiewerk, dat door denzelfden Lodewijk van Velthem werd aangelegd.
In het Fransch waren al vroeg, naast bewerkingen in proza, uitvoerige
compilaties ontstaan, in 't bijzonder om den H. Graal. Naast Perceval,
naast Gavain, was Lancelot een der voornaamste ridders aan het hof van
Arthur geweest. Van Lancelot du lac, aldus genoemd omdat hij, de zoon
van koning Ban van Benoyc door de fee Viviane onder een betooverd
meer was opgevoed, werden allerlei hooge avonturen verhaald. In een
stoute onderneming waagde het nu iemand die zoo bekoorlijke en hoofsche
avonturen te vermengen om de geschiedenis van den Graal, met de bonte
tochten van al die dolende ridders in een grooten roman in vijf deelen :
l'Estoire del Saint Graal, Merlin, Lancelot, Queste del Saint Graal en
Mort Artu. Hierin wordt de voorstelling gehuldigd, dat de Graal ten tijde
van den eersten Roi-Pecheur, Alain, neef van Josephe, zoon van Joseph
van Arimathea, naar Britannia was gekomen, op de burcht van Corbenic,
in de Terre Foraine, waarvan de toegang om de zonden der menschen
verloren was gegaan. Te Logres heerscht Koning Arthur; de temps aventureux zullen eindigen ; de aardsche ridderschappen hemelsche ridderschappen worden en op queste trekken van den H. Graal, die door geen onzuiveren, door geen Lancelot, geen Gavain, geen Perceval zelfs, maar door
een geheel kuischen ridder, Galadd, tot een goed einde zal worden gebracht. Geheel de matiere de Bretagne is in een reusachtigen geestelijksymbolischen ridderroman overgegaan ; de opkomende mystiek heeft de
aardsche ridderschappen weggevaagd.
Van een berijming nu van den eigenlijken Lancelot zijn nog 36.94 7 verzen
over (het eerste boek ontbreekt), verbonden met de Graalqueste, 11.16o
verzen en met Arthur's dood, 13.054: waartusschen nog andere ridderromans, samen 26.12 7 verzen, zijn ingelascht : een reusachtig compilatiewerk, dat nog in een handschrift van den Haag bewaard is ; waar het
geheel aan het slot genoemd wordt dboec van Lancelot, dat Heren Lodewijcs
es van Velthem.
In den Lancelot nu wordt de liefde van dien ridder voor koningin Genevra,
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eene in feite overspelige liefde, zooveel mogelijk geklealiseerd tot hoofschen
Minnedienst. Genevra is de liefde die hem geheel bezielt, die hem alle
andere liefde versmaden doet, die hem steunt en sterkt in de gevaarlijkste
avonturen; die hem geheel inneemt ; die hem overal voorzweeft, als in de
gevangenis van de fee Morgwain, waar hij om met haar te leven haar beeld
tot tienmaal toe op de muren van den kerker „screef", waar daarbuiten
een roos haar beeld opwekt en hem sterk maakt om uit zijn gevangenis te
breken. Toch zal hij, om zijn ongeoorloofde liefde, niet waardig geacht
worden de queste van den Graal te voltooien.
In de Graalqueete (11.16o verzen) is het Galadd, die Graalkoning wordt.
Achterkleinzoon van den eersten „riken visscher", neemt hij plaats in het
vreeselijke „sitten", die den toekomstigen Graalkoning was voorbehouden.
Met Perceval en Bohort trekt hij op queste van den Graal, die zich verplaatst naar Sarraz in het Heilig Land. Galand, de kuische Galadd, in de
gedaante van Christus, mag een blik werpen op het heilige voorwerp en
sterft. De Graal wordt opgenomen ten hemel. Perceval wordt kluizenaar;
Bohort keert naar Arthur's hof terug.
Arthur's flood (13.o54 verzen) verhaalt van den strijd van Arthur tegen
Lancelot, wiens liefde voor Genevra is bekend geworden. Intusschen heeft
Modred, hier Arthur's zoon, zich van het Rijk meester gemaakt. Arthur
gaat zijn zoon bestrijden, doodt hem, dock wordt zelf gevaarlijk gewond.
Aan het zeestrand gebiedt hij Griflet zijn zwaard Excalibur in het water
te werpen. Een arm uit het water oprijzend vat het zwaard. Een schip
komt aangevaren, dat Arthur wegvoert naar het eiland Avallo. Lancelot
wordt kluizenaar; Genevra treedt in een klooster : de deemstering dier
ridderwereld.
Daartusschen nu werden ingelascht :
Een sterk verkorte en gewijzigde Perceval (5.5oo vv.) met vooral Walewein
avonturen, waarschijnlijk omdat in het verloren deel van Lancelot zelf
reeds een beknopte geschiedenis van Perceval was gegeven.
Een brake van Rallied (6.176 vv.) : Walewein-avonturen om den moordenaar op te sporen van een ridder, wiens lijk op geheimzinnige wijze aan
Arthur's hof te Carleen was aan land gevaren. Nog andere onafhankelijke
verhalen zijn er mee verbonden geworden. Een soortgelijke roman, wellicht
van trouvere Raoul van Houdenc, vol toover en wonder, diende Loch niet
als voorbeeld. Nog zijn fragmenten bewaard van een tweede uitvoeriger
bewerking.
Walewein ende Keye (3668 vv.), met nieuwe Walewein-avonturen om
Keye's snoeverijen te beschamen, als zou hij de meeste avonturen hebben
bestaan. Ook hiervan is het origineel onbekend.
Ridder metier mouwen (4020). Een jong ridder, Miraudijs, die zijn moeder
noch zijn vader kept, wordt door Clarette, Walewein's nicht, tot haar
ridder gemaakt en ontvangt van haar een mouw als wapenteeken. Door de
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liefde voor Clarette bezield, verricht hij allerlei wonderdaden, tot hij zijn
moeder en zijn vader terugvindt en met elkander hereenigt. Het schijnt een
oorspronkelijk werk te zijn, in dien zin dat het met motieven uit de Arthurromans is samengesteld : een werk uit de school van Chrefien de Troye,
dat den riddergeest zuiver getroffen heeft.
Moriaen(47o4 vv.) de zwarte ridder, zoekt zijn vader Acglovael, broeder
van Percevael, die zijn moeder verlaten had ; waarin hij met de hulp
van Walewein slaagt. Want Walewein en Lancelot, die door Arthur
waren uitgezonden om eveneens Acglovael i.e. Percevael, te zoeken, als
deze te lang op den Graaltocht was uitgebleven, hebben dien zwarten
ridder ontmoet. Een tweegevecht met Lancelot brengt geen beslissing.
Walewein had zich ridderlijk buiten den strijd gehouden. De zedelijke
meerderheid van den christelijken ridder maakt indruk op Moriaen. Hij
maakt zich bekend en deelt hun het doel van zijn tochten mee. Samen
trekken ze nu voort op dezelfde queste, tot hun wegen uiteenloopen :
allerlei avonturen volgen. Eindelijk lukt het Moriaen in Ierland binnen te
dringen, waar hij Acglovael vindt, die bij een kluizenaar woonde om boete
te doen voor zijn zonden. Met Walewein en Lancelot bevrijdt hij ten slotte
Arthur van den koning van Ierland, die in zijn land was gevallen. Acglovael
erkent Moriaen's moeder, waardoor Moriaen ook van de vlek van zijn
geboorte gereinigd wordt.
Acglovael, zooals reeds zal gebleken zijn, is een dubbelganger van Perceval
zelf, zooals Moriaen's vader dan ook wel in den oorspronkelijken roman
zal geheeten hebben, wat echter in de compilatie niet paste, daar Perceval
hier voorgesteld wordt als altijd maagdelijk gebleven. Moederliefde en bloedseer zijn het, die Moriaen tot hooge vrome daden aansporen. Het christelijk
ridderschap met zijn grootere voortreffelijkheid leidt mede het verhaal.
De roman is oorspronkelijk Dietsch en een der beste in zijn soort, wat
samenhang en ontwikkeling, ook wat taal en versbouw betreft. Hij schijnt
later in de Lancelot-compilatie ingeschoven te zijn : hij is niet zoo verknoeid
als de andere.
Een Three is het laatste ingelaschte werk : een werk van van Maerlant, dat
we echter alleen uit deze compilatie kennen (384 9 vv.). Het verhaalt van de
tochten van Torec om een kostbaren diadeem, dien zijn grootmoeder Mariole
ontvreemd was geworden. Zijne moeder Tristoise lacht driemaal in Naar
leven : bij Torec's geboorte, bij zijn belofte den diadeem op te sporen, bij
zijn terugkomst. Er komt o.a. een schip in voor, dat zichzelf stuurt en naar
het land van Wijsheid voert, waar bejaarde mannen, vrouwen en jonkvrouwen over zedenbederf en maatschappelijke vraagstukken handelen,
wat in Van Maerlant's smaak zal zijn gevallen. Heeft er een Fransche
redactie van bestaan, dan is ze verloren. Torec is ook eigenlijk geen Arthurroman.
Uit het verloren deel van den Lancelot zijn nog 3 96 verzen plus enkele zeer
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verminkte over, van een bewerking van Chretien de Troye's Ridder met de
Kar: een van de mooie scheppingen van den grooten Franschen dichter.
Lancelot wil de door den valschen Meleagant geschaakte Genevra terugwinnen. In zijn liefde voor haar aanvaardt hij de schande, nadat hij zijn
paard had verloren, op een kar te stijgen door een nar gevoerd ; trotseert
hij allerlei avonturen, trotseert hij le lit perilleux, waarop een vlammende
lans hem bijna had doorstoken, waagt hij den overtocht van de brug, scherp
als een zwaard die naar 't land voert waaruit niemand terugkeert en waar
Genevra door Meleagant gevangen gehouden wordt. Uit liefde voor haar
laat hij zich verder nog alle smadelijke behandeling van haar welgevallen,
b.v. om ter slechtst te doen in een tornooi; tot zij gebiedt : om ter best, want
dit zijn de eischen van de ware liefde. Onze fragmenten echter verbinden
den roman met de Graal-queste ; zij verhalen Lancelot's avontuur in een
klooster waar hij den steen oplicht van het graf van Galaad koning van
Gales en zoon van Joseph van Arimathea, en waar hij verder uit een
vlammende tombe verneemt, dat hij om zijn onkuischheid de avonture van
den H. Graal niet voltooien zal. De redactie schijnt oorspronkelijk Westvlaams ch.
Ook zijn nog eenige fragmenten van een langere, en van een kortere bewerking der Wrake van Ragisel bekend : die dus verschillende bewerkingen
van het thema veronderstellen en waarvan de langere misschien nog niet
dezelfde is als die uit Velthem's compilatie.
Doch bij geen van al deze romans mogen wij ons langer ophouden, omdat,
hoe uitvoerig ook sommige mogen zijn en niet onverdienstelijk, zij Loch
feitelijk nets eigenaardigs bieden. Geen dezer omwerkingen is tot jets
nieuws gegroeid ; geen meesterstuk is er uit geworden, als wel het geval is
geweest in de Duitsche literatuur. Cultuur-historisch voornamelijk zijn ze
van belang, omdat ze getuigen voor de wsthetische en zedelijke idealen in
dien tijd van de hoogere maatschappelijke kringen ook te onzent. Alleen
nog een paar romans van deze soort verdienen een uitvoeriger bespreking.
En dan vooreerst :
Walewein. Mysterieus is een kostbaar schaakbord in Arthur's zaal
komen binnenzweven, even mysterieus is het verdwenen. De koning
wenscht het te bezitten. Walewein is de eenige die op dit verzoek van zijn
vorst de queste waagt, al moest hij er bij sterven. Hij komt vooreerst in een
donkere krocht, waar hij vier jonge draken, dan, in een veel gevaarvoller
strijd, de moederdraak doodt. Met zijn paard Gringolet springt hij in de
diepte over een bruisenden stroom en komt zoo in het land van Koning
Wonder. Hier vindt hij het schaakbord. De koning wil het hem afstaan,
indien Walewein op koning Amoraen in zijn slot te Ravenstene het wonderbaarlijke zwaard met twee ringen voor hem verovert. Zoo trekt Walewein
verder. Hij ontmoet een door roovers mishandelden schildknaap op een
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uitgemergeld paard, die op weg was naar Koning Arthur om zich ridder
te laten slaan, ten einde zich tegen den moordenaar van zijn broeder te
kunnen verdedigen. Als de knaap te laatster ure terugkeert waar zijn
vijanden op hem wachten voor den strijd, komt Walewein hem in den
uitersten nood te hulp. Hij geraakt te Ravestene bij Koning Amoraen, die
hem 't zwaard met de twee ringen, dat al doodt wat het te voren komt,
wil afstaan in ruil voor de schoone Ysabele, schooner dan Venus en alle
schoonheden der Oudheid, die door haar vader Assentijn opgesloten werd
in de burcht Endi, omgeven met twaalf muren, elk met viermaal twintig
torens, waartusschen diepe rivieren loopen, versterkt. Op zijn verdere
tochten nu, waarbij zijn wonderzwaard hem telkens redt als het te erg
wordt, doch dat hij soms verliest of kwijt geraakt en tegen geen christenen
trekken wil, verdedigt hij een verongelijkte jonkvrouw tegen een roofridder,
die berouwvol bij hem biecht (leekenbiecht), sterft en christelijk begraven
wordt, en tegen drie andere na den eersten aanstormende ridders, waarvan
een, op plechtige belofte voortaan als ware ridder te leven, ontkomen mag.
Hij komt bij een brandend water en ontmoet daar dicht bij in een prayeel
vos Roges : die door een vloek van zijn stiefmoeder, aan wie hij als een
tweede Joseph niet ter wille was geweest, omgetooverd was geworden en
zijn schoone jongelingsgedaante niet zal terugkrijgen voor hij te gelijk voor
Walewein, de dochter van koning Assentijn, koning Wonder en zijn zoon
zal komen te slaan. De eerst kwaadaardige vos zal hem nu helpen waar
hij kan ; hij voert hem door een „duwiere" onder de rivier van 't gerechte
vagevier, tot voor de burcht Endi. Door de poorten der twaalf muren weet
Walewein nu binnen te dringen ; doch als hij zijn zwaard verloren heeft,
wordt hij tenslotte door koning Assentijn ontwapend. Ysabele, door een
droom gewaarschuwd, ontvlamt in liefde voor Walewein als zij hem ziet;
zij wil „haren moet over hem coelen" zegt zij ; en wordt met hem alleen
gelaten. Ze leidt hem in een wonderkamer ; maar hun minnespel wordt
verraden en samen worden ze in een vunzigen kerker geworpen. Hier komt
de geest van den christelijk begraven ridder hun te hulp en verlost hen.
Nieuwe avonturen volgen ; met een jongen ridder, die Ysabele wil winnen
en gedood wordt; met diens vader, die beiden gevangen zet in een naren
kerker, waar de cipier Walewein hoont, tot deze in zijn toorn zijn ketenen
breekt, hem doodt en met Ysabele ontvlucht ; met een zwarten ridder, die
Ysabele schaakt, die niet dan na een zeer langen en lastigen strijd overwonnen
wordt en nu Endor, Lanselot's broeder, blijkt te zijn. Een laatste strijd, met
het leger van den hertog, wiens zoon hij gedood had en die hem achtervolgd
heeft tot de burcht van den jongen ridder, dien Walewein vroeger geholpen
had. Intusschen is Amoraen gestorven, zoodat Walewein Isabele voor zich
behouden mag. Gelukkig eindigt de tocht. Bij koning Wonder krijgt Vos
zijn jongelingsgedaante terug. En Walewein brengt Ysabele en het schaakbord met zich naar Arthur's hof. Oft hise trouwede kan de dichter niet zeggen.
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Vele motieven in dit bonte verhaal zijn van elders bekend : die stroom met
gloeiende wateren, waarover een brag scherp als een schaars ; die fontein
van eeuwige verjonging ; die wonderboom met gouden twijgen, gouden
vogels en wonderbaar klinkende gouden belletjes ; het wonderbed dat alle
wonden geneest ; de betooverde prins, de leverzee, het Putifar-motief ; het
lijk, dat bloedt voor den moordenaar, enz... Maar uit het gewone apparaat
der Arthurromans, heeft onze dichter iets boeiends en moois gemaakt.
Jets allerwonderbaarlijkst vooreerst. Er is hier een wonderpracht ten toon
gespreid zonder weerga : het schaakbord zelf ; het paleis van koningWonder ;
het kostbare rustbed met stijlen van goud, met zijwanden van ivoor, waarop
al de wonderen der schepping gebeiteld staan, waar vier gouden engelen
zingen ; Walewein's nieuwe gewaden ; tafels van ivoor, van marmer, van
goud; de lusthoven van Ysabele, met de weelderigste oostersche planten ;
met den gouden boom, met gouden takjes en gouden klokjes en de wonderbare
machinerie ; de levensbron, met den gouden adelaar ; de geheime kamer van
Ysabele, waar „meneghe scone historie oude Ende nieuwe stonden ghepinghiert van cinopre ende van lazure Van selore ende van goude pure", met
een duwiere, waarvan Ysabele, de „goedertiere", den maker in de rivier had
geworpen, opdat niemand van de zaak iets weten zou. En alles even hoofsch.
De burchtheeren worden koningen die zitten te midden van de rijkste
hertogen en graven. Het onthaal om ter gulst en hartelijkst, op de kostbaarste spijzen ; het gesprek vriendelijk, blijmoedig, hoofsch. Maar ook alles
bovenmenschelijk. Want Walewein's krachttoeren zijn ten slotte van
bovenmenschelijken aard ; hij wordt als gedreven door een hoogere, onweerstaanbare macht, de macht der Liefde gewis, maar met een fataliteit, die
weinig plaats laat voor psychologische, menschelijke bewegingen en
conflicten. Pracht, hoofschheid en wonder te gelijk tot het uiterste.
En hoe vol onze dichter verhalen kan : breed, ruim, uitvoerig ; met enkele
homerische herhalingen, met frissche en zuivere beeldspraak, in edele,
maar ook waar 't past reeel-drastische taal ; met enkele mooie natuurtafereeltjes ; soms met de volksche beweging der romance, b.v. waar Ysabele
voor haar vader gaat staan en hem haar droom verklaart ; met de geheimzinnigheid van het wonderverhaal ; levendig, aanschouwelijk in de beschrijvingen, in de vele gevechten ; vol afwisseling toch, gedragen en vol; in mooie
taal, met blijkbaar streven naar rijk en vol geluid van woorden en rythmen
in voile versvormen ; plastisch ; niet het minst bewogen en dramatisch.
Wellicht onze beste, ook flink gebouwde, ridderroman.
En achter al die phantasieen schuilen toch wel de symbolen : de oproep van
de Liefde, die Walewein uitnoodigt, die hem strijden doet tegen de booze
machten, de draken, tot hij gezuiverd wordt in de rivier en vernieuwd bij
koning Wonder. Het rijk van Wonder gaat voor hem open. De ontwakende
liefde drijft hem tot hooge, edelmoedige daden ; de fiere mannenkracht
verheft zich in hem, als zijn zuivere ridderdeugd het zwaard met de twee
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ringen bedwingt. Het liefdesideaal verduidelijkt zich in Ysabele, die in
haar wondertuin, met den levensboom en de levensbron den ridder aantrekt.
De legerbenden aan den ingang van het kasteel Endi, de liefde-koning
Assentijn, door wien hij moet overwonnen worden om te overwinnen, zijn
de laatste tegenstanders die hij moet verslaan om dit ideaal te bereiken. Nog
moet zijn liefde gelouterd, als een kostbare schat verdedigd worden door
nieuwe daden, nieuwen strijd, zelfs met zijn vrienden, tot zij eindelijk over
alien nijd en alle laagheid zegeviert.
In den roes van het bezit der schoone Ysabele had Walewein vergeten, dat
hij haar voor een ander veroveren moest. Eerst wanneer hij het verloren
wonderzwaard terugvindt, komt dit hem aan zijn zending herinneren. Zal
hij dan Ysabele afstaan, om met 't schaakbord tot Arthur te kunnen terugkeeren ? Zal hij Ysabele voor zich behouden en zijn zending ontrouw
worden ? De dichter laat hem den strijd niet uitstrijden; Amoraen's dood
stelt er spoedig een gelukkig einde aan. Erg onbeholpen, zou men meenen;
maar Amoraen was er toch slechts om Walewein's liefde op haar waardig
voorwerp te bepalen en zijn trouw en ridderlijkheid op de proef te stellen.
Hij mocht verdwijnen ; het was Walewein's tocht naar de liefde.
Om het geheel hangt een zekere wijding van ernst, ridderlijkheid en echt
christelijke levensopvatting : Walewein is het toonbeeld, wel van den
aardschen, maar toch echt christelijken ridder : met zijn vertrouwen in het
gebed, met zijn berouw om zijn zonden, met zijn zorg om de christelijke
verplichtingen in den dood en bij de begrafenis.
De kunstwaarde van ons gedicht wordt niet verminderd, ook al zou men er
nets anders in zien dan de bewerking van een Keltisch sprookje : Walewein
is vol sprookjesmotieven. Wat niet belet dat het een mooie ridderroman is
en dat de dichter met behulp van die geheimzinnige sprookjesmotieven een
roman heeft willen schrijven van ridderlijkheid en liefde. Niet een sprookje
heeft hij willen vertellen, maar een Arthur-roman, met Walewein als held,
niet prins Roges. Maar alles speelt zich of in een wonderwereld, als het
groote wonder der liefde is.
Walewein is het werk van twee dichters : Penninc, die begon en Vostaert,
die er ca 3.3oo verzen op 11.1 7 2 (i 1.1 98 met naproloog) aan. toevoegde,
„na die wordt Die hi van Penninghe vant bescreven", omdat, wanneer het
einde ontbreekt, „wens lettel ere sprect den dichtre", en ook omdat deze
er zijn moeite door verliest. Leefde Penninc dan nog en kon hij om eene
of andere reden zijn gedicht niet voltooien ? Had Vostaert nog een algemeen schema van het verloop door Penninc opgemaakt ? In alle geval, mij
dunkt dat de voltooiing niet zoo lang is uitgebleven en dat Vostaert een
tijdgenoot, misschien een gezel, aan hetzelfde hof, van Penninc is geweest.
Penninc beweert geen walsch origineel te hebben gevonden. Vostaert
spreekt nog al eens van een bron, zelfs van het walsch. Maar dat zal wel
conventie zijn. In het Fransch is een roman als de onze geheel onbekend.
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Alles wijst er op, dat wij met een oorspronkelijk Dietsch gedicht te doen
hebben. Zelfs de naam Walewein : deze ridder Loch heet gewoonlijk in het
Fransch Gavain. In het Dietsch wordt Walewein wel eens naast Gavain
genoemd, als in Ferguut (4315 en 4325). Hadden onze dichters hun stof
rechtstreeks uit Engeland, zooals Chretien de Troye zijn Perceval beweert te
hebben gehad, aan het hof van den graaf van Vlaanderen ? Misschien, doch
Penninc denkt voor een mogelijke bron alleen aan „twalsce." De taal van
ons tamelijk laat handschrift is bepaald Westvlaamsch, van den kant van
de zee ; met de ju en jou-vormen. Het gedicht dateert wellicht nog uit de
XII e eeuw. Het is een onzer oudste en, bij alle oorspronkelijkheid, beste
ridderromans.
En dan Ferguut.
Fel gaat de jacht op het witte hert, van Arthur en de zijnen, van Pertseval,
die het alleen overal nazet, en doodt. Dien nacht rust-ten ze in hun pavillioenen op het veld. In den morgen reden zij voorbij een kasteel op een
rots, waar een dorper van Pelande woonde, als een heer : „al tlant was
sijn". Hij heette Somilet. Hij had een vrouw van veel beter geslacht. Een
van zijn zonen werkte op 't veld. Deze ziet Arthur's gevolg voorbijtrekken
en hij wil hen achterna. „Geeft mi wapenen 1" komt hij „pisselinghe"
zweetend tot zijn vader geloopen. „Draget mes met berrien", smaalt hem
deze toe. Doch de moeder, in wier geslacht is „noch menich riddere goet",
komt er tusschen. En vader Somilet laat de wapenen halen, rood van
roest, maar goed. Aldus uitgerust trekt de jongen uit te paard. „We
zullen elkander nooit wederzien", weent moeder, en ze zei waarheid. Al
dadelijk, van vier dieven die hem aanvallen doodt hij er twee en hangt
hun hoofden aan zijn zadel. Zoolang rijdt hij, tot hij te Cardoel aankomt,
in de zaal, na 't eten. „Ik heet Ferguut", zegt hij. Keye moet, natuurlijk, spotten met zijn mooie wapenrusting ; een ridder als hij zou „ter
zwerter roken" (rots) moeten varen en er „'t hoeft laken" en den
hoorn halen van den zwarten ridder, „die menegen gedaen heeft leet".
De woedende knaap zal hem dien spot bepaald zetten : hij zal het avontuur wagenl De dochter van een „camerlinc" vindt hem 's avonds in den
regen slaan; hij wil in hun huis overnachten, als vader het toestaat. Ja, en
's dorpers zoon zal dien Keye loon naar werken gevenl Ja, hij was ridder,
hem „wapende die dorpeman". Maar de camerlinc zou hem 's anderendaags
door Arthur ridder doen slaan; hij zou dan, zeer tegen zijn zin, andere
kleederen moeten aandoen. Zoo gebeurt het, en de nar voorspelt dat hij
't avontuur zal bestaan. Ferguut trekt uit. Hij komt aan het kasteel Ydel
en treft er de schoone Galiene. En 't wordt een zuchten bij deze, tot ze in
den nacht opstaat om den argeloozen knaap op te zoeken; „Zij heeft haar
hart verlorenl" „Ik heb het niet gezien, het kwam hier niet 1" En 's anderendaags rijdt hij af. Al spoedig verovert hij, vermakelijk-naief, sluier en hoorn
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en maakt hij kort spel met den zwarten ridder, dien hij naar Arthur's hof
zendt, waar hij alien groeten moet, behalve Keye. Ms Ferguut daarna op
Galiene's burcht terugkomt, verneemt hij van haar vader dat ze spoorloos
verdwenen is. En nu leert de Minne hem „van haren spele". Wat een
dorper was hij „en quam noit bi naturen Jet els in mi dan dorperhede".
Kwam er toch maar een ridder, die hem 't hart uit den buik nam I Hij zal
Galiene gaan opzoeken, al ware het te midden van de zee of onder draken.
En weer volgen de dolle avonturen. Hij doodt den naen (dwerg) van een
reus, dien hij eveneens overwint en met dezelfde boodschap naar Arthur's
hof zendt. Een dief bij een zeetol krijgt hetzelfde lot. Doelloos doolt hij rond
zuchtend „Galiene". Hij valt in een roovershol, zet zich aan de voorbereide
tafel en roeit de heele bende uit, op twee na, die hij eveneens naar Arthur's
hof afvaardigt. En achtereenvolgens komen de overwonnenen nu aan Arthur
en zijn hof hulde doen, behalve aan Keye. Te vergeefs laat Arthur Ferguut
opsporen. Twee jaren lang dwaalt deze om, waanzinnig van liefde, zijn
arme paard ten bloede slaand. Ellendig zijn beiden er aan toe ; tot hij komt
bij een fontein, die hem plots van al zijn „mesquame" geneest. Een dwerg
bij een kapel leert hem dat, wil hij Galiene vinden, hij eerst het schild van
wit ivoor moet zoeken, dat onkwetsbaar maakt en de gunst der vrouwen
doet winnen. Op zoek dan naar 't witte schild I Na nog een avontuur met
zeeroovers, die hij doodt op een na, die met dezelfde boodschap naar Arthur
moet gaan, zwerft hij nog een half jaar rond. Tot een „jonge herder" hem
op den weg brengt tot het witte schild. Maar dan moet hij eerst de reuzin
Pantasale, en dan den reus Lokefeer dooden. Op het kasteel van den reus
verlost hij twee jonkvrouwen en temt het ros Pennevare. Nu verneemt hij
van de jonkvrouwen, dat Galiene op haar slot Rikestene belegerd wordt
door koning Galarant. Ferguut wapent zich om Galiene te helpen. Verwoede gevechten volgen; eens zelfs „welven" reeds de vijanden over
Ferguut. 's Avonds keert deze telkens tot de jonkvrouwen terug. Eindelijk
komen Galarant en Galiene overeen, dat deze een kampioen zal zoeken
om hun strijd door een tweegevecht te beslissen. Lunette, Galiene's kamervrouw, trekt naar Arthur's hof om een kampioen. Maar Arthur's beste
ridders zijn alien op zoek naar Ferguut. Onverrichter zake keert Lunette
terug. Op haar weg ontmoet ze Ferguut en legt hem uit hoe 't met Galiene
staat, die van den koning niet wil, maar van een „sot" dien ze eens in haar
leven heeft gezien I „Haar lief zal haar beschudden," belooft Ferguut ;
maar zij meent, dat hij spot. Daar verschijnt de witte ridder, Galiene's
kampioen, die Macedone, Galarant's kampioen, doodt en daarna Galarant
zelf overwint; doch weer verdwijnt. De zeeroover en Galarant komen aan
Arthur's hof met ook hun boodschap. Galiene wil nu naar Arthur's hof om
een „voogd" voor haar land. Wat jaloerschheid van Genevere 1 Arthur zal
een tornooi uitschrijven : de beste ridder zal voogd zijn. Ferguut verneemt
van het tornooi. Hij begrijpt nu zijn dwaze schuchterheid en trekt uit. Eerst
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tegen Keye, die het ontgelden moet. Tot twaalf dagen achtereen tegen de
beste ridders, zelfs tegen Pertsevael en Lanseloot, die hij verslaat. Den
twaalfden dag wil hij het tegen Gawein niet opnemen en maakt hij zich
bekend. Aan het einde biedt Arthur Galiene „man ende voget" aan. Als
zij hem ziet, wordt ze bleek en rood. Maar : „Ic moet gedogen, her koning,"
luidt het ironische antwoord. En Ferguut heeft Galiene gewonnen.
Ferguut, de zoon van den boer Somilet, die de beste van Arthur's ridders
averwint 1 Zoo al geen parodie, dan toch ontaarding van den ernstigen
Arthur-geest. En inderdaad, de hooge ernst en de wijding van Walewein
is hier zoek. Maar het spel van ridderlijkheid en Minne blijft. De werkelijkheid wint het op de dolle phantasie. Dorperlijk genoeg stellen de dorpers
zich aan in echte, boersche taal. Zin voor humor, als bij het maal der dieven
dat Ferguut verorbert, lust in schalksche zetten en fijne ironie in woorden
en toestanden heeft de dichter genoeg. En de Minnefolteringen en de
Minneverzuchtingen, galanterie en hoofsche plagerij, klinken er voortdurend
op, als in de beste navolgingen van Chretien de Troye ; doch op een anderen
Loon, van speelsche beuzelarij. Er is wel psychologische ontwikkeling : van
den naieven, argeloozen knaap, tot den van Minne uitzinnigen ridder, die
roovers doodt, monsters verslaat, jonkvrouwen redt, onrecht herstelt, tot
hij ten voile gelouterd, uit zijn schuchterheid verlost, naar den prijs van al
zijn tochten grijpen mag. En toch, ook hier ziet men de ironie, de beuzelarij,
om den hoek gluren. Met al dat, levendig verteld, grappig genoeg, met een
verbazend realisme soms in de beschrijvingen als in de taal, die voor geen
ruwe, of platte uitdrukking terugdeinst : „Ferguut mach wel so langhe
merren - Dat sijn rapen selen berren (4 983-84)" en zoo ontelbare meer ;
toch wel wat kort, niet zoo vol als Walewein, niet zoo zuiver van taal, niet
zoo gedragen in den zinsbouw, niet zoo machtig.
Nabloei uit de school van Chretien de Troye, als reeds het Fransch Fergus,
van Guillaume Li Clerc, dat hier gevolgd werd : tamelijk op den voet in het
eerste deel, vrijer in het tweede, misschien naar een andere redactie dan
de ons bewaarde. Aan twee dichters, of aan haastige afwerking van het
tweede deel, moet derhalve niet gedacht worden : de stijl evenals de wijze
van bewerking is wel overal dezelfde. Het eenig bewaarde handschrift werd
van den beginne „ten inde al ute ghecorrigeert" waar „in rijm in vers in
ward" jets misschreven was. Feitelijk dus een omwerking, die de assonances
doen verdwijnen en naar eigen dialect veranderd heeft. Het oorspronkelijke
zal wel Vlaamsch geweest zijn, niet slechts om de vermelding van Gent
(v. 2552) en Market (v. 8721) bij Rijsel, maar ook om de taal; meermaals
is nog doe voor zij blijven staan. Het dateert waarschijnlijk nog uit de eerste
helft of om het midden der XIII e eeuw.
Andere romans met Keltische stof zijn verloren gegaan. Zoo was een zeer
beroemde, door vele dichters behandelde stof die van Tristan en Idolde: de
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geschiedenis van twee die elkander liefhebben tegen alle goddelijke en
menschelijke wetten in, ondanks alle beproeving, alle foltering, alle wroeging : de fataliteit van den hartstocht. Is deze stof ooit door een Dietschen
dichter ter hand genomen ? Of stond het tegenzedelijk-tragische er van te
ver van hun christelijke levensbeschouwing ? Maerlant schijnt het thema
te hebben gekend : hij spreekt van Tristam (S. Franc. v. 33) en van Ysaude
van Yrlant (Alex. VIII, v. 10 9 ; vgl. i o4). En Walter de Clusa aan het
hot van Wijnen op het einde der XIIe eeuw zong er reeds van : in het
Dietsch ?
Ook een „truffe van Lenvale" wordt door van Maerlant genoemd (Sp.
Hist. prol. 6o) : met de liefde van dezen ridder voor een fee. Werd hier
zoo jets bedoeld als wat uitvoerig in de Lancelot-compilatie verhaald wordt
over Lanvales (II, 24.164-24.455) ?
Het grootste verlies is wel dat van een Madocke, door Willem, den dichter
van den Reinaert. Madock is waarschijnlijk een ridder, een roofridder, uit
de Arthur-romans. Van Maerlant gewaagt in een adem van „Madocs
droem"en „Reinaert's ende Arturs boerden"wat zou doen veronderstellen
dat het eigenlijke onderwerp een Madoce droem is geweest, waarvan ook
sprake is in de fragmenten van de borchgravinne van Coutchy. Doch over
den inhoud van het werk kunnen we ons slechts in gissingen verliezen.
HOOFSCHE LIEFDEROMANS
Al vroeg grepen de dichters nog naar andere onderwerpen, die het moeilijk
is tot eenige eenheid samen te brengen, daar onderling verband, of gemeenschappelijke held ontbreekt. Langs Latijnsche vertalingen meestal kwamen
hun stoffen toe uit het Oosten : uit de oudere en nieuwere literatuur van
Byzantium ; uit Arabia, Babylonia, Indie ; stoffen voor langere of kortere
vertellingen, voor zonderlinge heiligenlevens, voor dierenverhalen en
fabelen, voor hoofsche romans. Toch is het in vele gevallen onmogelijk de
juiste bron aan te wijzen en zou heel wat uit de eigen verbeelding kunnen
zijn ontstaan.
De meeste der hiertoe behoorende romans komen te onzent eerst later op;
uit deze eerste periode van onze literatuur zijn er slechts een paar bewaard,
die nog weer uitsluitend dan de Keltische romans de liefde als onderwerp
hebben.
Parthonopeus van Bloye : op het thema der geheimzinnige geliefde, die door
haar minnaar niet mag aanschouwd worden var een bepaalden tijd. Hier
is het Parthonopeus, de neef van Clovis — de afstamming der Franken
uit Priamus' zoon Marcomiris gaat vooraf, en zoo wordt deze stof verbonden
met die der chansons de geste die, na een jacht in het rijk Chiefdore van een machtige vorstin gelokt, er in een heerlijke burcht door
onzichtbare handen met de kostbaarste spijzen bediend wordt en in den
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nacht door Mellor bezocht, die hem haar liefde verklaart, doch niet voor
twee en half jaar huwen mag, gedurende dewelke hij geen poging mag doen
om haar te aanschouwen. Het verblijf in haar rijk wordt op allerlei wijze,
door jacht en andere vermaken, aantrekkelijk gemaakt. Een paar malen
keert hij terug naar Frankrijk : om in den strijd tegen den edelen Saracenenkoning Sornagur te helpen ; om zijn moeder op te zoeken : nu wordt hij ook
door den bisschop van Parijs aangezet, om zich te vergewissen wie de
beminde is. Dit doet hij : met een lantaarn onder zijn mantel verborgen,
belicht hij haar des nachts ; en het geluk is heen. Twee jaar zwerft Parthonopeus in wanhoop rond. Maar de liefde sterft niet ; ook niet in het hart van
Melior. Haar zuster Urake zoekt den wanhopige op en haalt hem over deel
te nemen aan een tornooi om Melior's hand. Zeer uitvoerig wordt dit
tornooi beschreven, waaraan talrijke heidensche en christelijke vorsten met
hun aanhang deelnemen, en waarin ten slotte de prijs aan Parthonopeus
wordt toegekend boven den „soudaen van Persi" ; beiden hadden zich nog
eerst in al hun mannelijke schoonheid moeten vertoonen. En ook hier, als
in Ferguut, gebaart de overgelukkige Melior alsof zij de uitspraak ondergaan
moet.
Het is de bewerking van een Franschen roman van Denis Pyramus (ca.
i 5o) die een ongemeenen bijval heeft gekend en door latere dichters werd
voortgezet, waarvan het slot in onze vertaling ook bewaard is. Ook hier
weer : voile schittering van burchten en torens, van steenen en specerijen,
van gewaden en spijzen, van machtige tornooien. Ook hier allerlei betoovering. Ook hier vooral hooge hoofschheid in houding en taal, in begroeting
en onthaal, in strijd en tornooi; met eenige politieke strekking tegen de ook
in den raad der koningen tot macht oprijzende burgerij. Maar daardoorheen
zingt de Liefde haar eeuwig lied : van haar bedwelmende betoovering en
van haar onmetelijke ellende. En 't bevreemdt alleen dat de bisschop van
Parijs zelf geen oog heeft voor de onzedelijke verhouding van Parthonopeus
tegenover Melior.
Onze dichter heeft zijn voorbeeld tamelijk trouw weergegeven. Hij had
vreugde aan de natuurtafereeltjes, die hij alle behoudt en zelfs aanvult ; aan
de pracht der beschrijvingen : al poogt hij in zijn nuchterheid dichter bij de
waarschijnlijkheid te blijven en kritiek uit te oefenen op de overdrijvingen
of onwaarschijnlijkheden van zijn model. Ook is zijn zedelijk bewustzijn
wel eens in opstand gekomen tegen het al te wufte en wulpsche van sommige
uitlatingen en toestanden. Al vervalt de vertaling wel eens in matheid, die
de fijnere trekjes weglaat, elders wint zij het in beweeglijkheid en dramatische kracht. Onze dichter, een Westvlaming, die leefde voor het midden
der XIII e eeuw (Alex. V, 1213 ; VIII, iii) was een man van kennis, met
een voorname en rijke taal, met een zuiveren, gespannen versbouw, die
het ons doen betreuren, dat hij zijn krachten niet aan een oorspronkelijk
werk heeft beproefd.
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Steeds meer van Minne, alleen nog van Minne, „al van ener ghestadigher
minnen, beide van bliscapen ende van rouwen" is Florid en Blancefloer : twee
elkander naief beminnende kinderen, die ondanks tegenstand en scheiding,
ook vanwege hun ouders, elkander terugvinden. De gevangen dochter van
een christene vorstin, Blancefloer, wordt opgevoed met, en bemind door
Floris, den zoon van een Saraceenschen koning in Spanje. Hun liefde, die
bij Ovidius' de arte amandi in de leer was gegaan, wordt ontdekt. Blancefloer, door den vader eerst voor dood, later, tegenover den met zelfmoord
dreigenden beminnaar, voor verkocht verklaard, wordt door Floris opgezocht,
die haar eindelijk terugvindt in een hoogen toren in Babylonia, in het
vrouwenvertrek van een Oostersch „amirael". Hij weet den portier, door
verlies bij het schaakspel, om te koopen en laat zich bij Blancefloer in een
korf met rozen omhoogdragen. Ontdekt, willen ze voor elkander sterven;
tot de gestrenge rechters medelijden hebben bij het hooren hunner geschiedenis. Floris en Blancefloer worden de ouders van „Baerten metten breden
voeten", en zoo de grootouders van Karel den Groote ook hier wordt het
thema met de chansons de geste verbonden.
En geheel deze sentimenteele idylle verloopt weer te midden van bloemen
eerst, tot in de namen toe, en dan van de pracht : van al wat de kooplieden
voor Blancefloer betaalden, met o.a. een cop van goud, met liefdesgeschiedenissen uit de Oudheid er op geciseleerd, door Vulcanus gemaakt en uit
Troja door Eneas meegebracht ; van Blancefloer's grafmonument : met
voorstellingen van beider liefde, met de wonderbaarlijke boomen er om, met
de schittering van allerlei gesteenten en de wonderbare minnekracht die er
van uitging ; de schatten op twaalf wagens die Floris als koopman wil
meenemen; van den toren van Babylon en van den „bogaert" er om, met
de fontein des onderscheids van maagdelijkheid, waarin de amiraal jaarlijks
onder de jonkvrouwen zich een vrouw kiest ; van Floris' ring die redding
brengt aan wie hem draagt en die beide kinderen in hun nood elkander om
strijd willen afstaan. Hier geen „queste", geen gevechten of tornooien
meer, de minne draagt het gansche onderwerp, dat in de scheiding der
minnenden en in de eindelijke vereeniging rechtstreeks wordt uitgewerkt.
Met al dat, geen sterke compositie : Floris wordt te zeer geleid ; raadgevers
staan hem overal bij, tot voor de list toe, die hem bij Blancefloer moet
brengen; de hoofdpersonages zijn twee bevallige, doch weinig krachtdadige
kinderen. Van psychologische verwikkeling, van tragiek geen spraak. En
Loch begrijpt men, hoe deze idyllisch-sentimenteele geschiedenis „Van
eenen toren en van Blancefloer" in den romantischen tijd opgang heeft
gemaakt.
Ook in de middeleeuwen : in het Fransch bestaan er twee redacties van,
een aristocratische en een populaire. De aristocratische, van ongeveer
1160-70, werd reeds ca. 11 7o in het Limburgsch bewerkt (Trierer Floyris
en ca. 1220 in het Hoogduitsch door Konrad Fleck; verder nog in het
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Engelsch, het Nederduitsch, het Noorweegsch en Zweedsch; de populaire
redactie is vooral bekend door Boccacio's Filocolo. Reeds zeer vroeg, einde
XVe eeuw, kwam het in de volksboeken terecht.
Onze bewerking volgt ook de aristocratische redactie en sluit er trouw bij
aan. Onze dichter noemt zich Diederike (v. 1356) en Van Assenede
Diederike (v. 23) : een hovesche clerc (v. 7 2), een geschoold man dus, die
echter nog al last heeft gehad met zijn vertaling, wiens losse versbouw, met
lange, moeilijk met vier heffingen te scandeeren, verzen, reeds het verval
schijnt aan te kondigen. Toch zou hij nog voor het midden der XIII e eeuw
hebben gedicht. Maar een vaste grondslag, ook uit vergelijking met andere
bewerkingen, ontbreekt. Van Maerlant (Alex. VIII, i o3) noemt drie
Blancefloer's, de eerste „die vrouwe van Spanien" : is dit een zinspeling
op ons gedicht ?
Nog worden andere hoofsche liefderomans vermeld, die waarschijnlijk
eveneens in het Dietsch hebben bestaan, doch verloren zijn gegaan. Zoo :
Anzadis ende Idoine een spel van versmade Minne, die Amadis waanzinnig maakt, tot de door toover bewerkte schijndood van Ydoine hem in
de gelegenheid stelt haar terug te veroveren ; /Phis ende Prophilias: een
variance der vriendschapsage, waarin twee vrienden bruid en leven voor
elkander offeren; een Pyramus ende Thisbe, uit Ovidius vooral nagevolgd,
waarin Thisbe, op het rendez-vous door een leeuw verrast, haar sluier
achterlaat, en Piramus, den sluier ziende, haar dood waant en zich doodt,
tot Thisbe teruggekeerd zich eveneens op het lijk van haar beminde in den
dood stort ; misschien een Foulque de Candie, een nabloei der chanson de
geste van Aliscans met de liefde van Foulque voor de Saraceensche prinses
Anfelise ; nog een roman van „Digenen, hoe hi sijn lijf Tormente omme
een scone wijf".
Van eigenlijke kruisvaartromans is uit deze periode van onze literatuur
geen voorbeeld bekend, tenzij we hiertoe mogen rekenen de kruisvaartromans
die Philippe de Montgardin zong aan het hof van Wijnen op het einde der
XII e eeuw.
ALGEMEENE BESCHOUWINGEN
Ook bier schijnt nog veel verloren te zijn gegaan. Er heeft in de XHI e eeuw
een uitgebreide hoofsche literatuur bestaan, waarop bij Van Maerlant, in
Leven van Jesus, in Leven van S. Lutgart, in andere gedichten, herhaaldelijk
gezinspeeld wordt. Geheel toevallig ook zijn ons de meeste Arthurromans
bewaard ; zonder de Velthem-compilatie, slechts een deel van een nog
uitgebreider verzameling, zouden we alleen den Walewein en den Ferguut, met fragmenten van Perceval enWrake van Ragisel bezitten. En wat
is er met het eerste deel dier compilatie al niet verloren gegaan ?
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Van de klassieke romans hebben wij alleen den Alexander, die zijn behoud
aan den naam van den schrijver en aan de historische strekking misschien
te danken heeft. Segher Dieregotgaf werd alleen behouden door van
Maerlant ; en de Eneide kennen wij slechts in een vertaling. En zouden er
in dien tijd geen andere hoofsche liefderomans zijn gedicht dan Parthonopeus en Floris ende Blancefloer ? Zelfs Maerlant's Torec werd niet gespaard.
En de Madoc van zoo een uitstekend dichter als Willem van den Reinaert
blijft ons onthouden. En dan nog, van de meeste bezitten we slechts fragmenten of een enkel laat handschrift. Ook bier weer, hoewel in vollen
letterkundigen tijd, moeten we nog het verlies, de verwaarloozing, de
stelselmatige verwoesting van vele kunstwerken betreuren. Zooveel blijkt
althans, hoe uitgebreid een romantische literatuur wij hebben gehad in de
middeleeuwen : misschien met de Duitsche de uitgebreidste na de Fransche.
Wat misschien nog meer verbazen moet is, dat wij, bij deze Loch reeds
bepaald individualistisch gerichte literatuur, nog zoo weinig namen van
dichters kennen. Van SEGHER DIEREGOTGAF weten we niet meer dan wat
van Maerlant er ons over meedeelt : dat hij „langhen tijt" te voren het
Prayed dichtte.Wellicht dus nog in de XII e eeuw. Hij was waarschijnlijk
een Oostvlaming en nog wel een Gentenaar. Althans in charters uit Gent
van de XIII e eeuw wordt die naam nog aangetroffen.
Van de dichters van den Walewein, PENNING en VOSTAERT, weten we niet
meer dan de namen. Vermoedelijk verbleven beiden aan eenzelfde hof,
zoodat Pieter Vostaert den door zijn gezel onvoltooid gelaten roman
volgens diens plan kon voortzetten. Aanwijzingen voor hun tijd zijn er geene
in hun werk. Toch is het gedicht wel oud, een der oudste ridderromans en
eveneens Vermoedelijk nog uit de XII e eeuw : de riddergeest is er nog in
vertegenwoordigd in al zijn ernst en kracht ; het komische is gering, de
godsdienstige wijding sterk ; de taal vertoont nog verouderde woorden en
vormen.
DIEDERIK VAN ASSENEDE wordt gewoonlijk vereenzelvigd met een „klerk"
van de zwartoogige Margareta van Henegouwen. Hij leefde nog in 1290,
dock wordt in 12 93 vermeld als overleden. Is die Diederik onze dichter,
dan zal hij wel omstreeks 1220 geboren zijn. Hij was klerk van het ambacht
van Assenede, beheerder van het grafelijk domein en verbleef waarschijnlijk
te Assenede, bij Boechoute in het Noorden van Oost-Vlaanderen. Maar
nog andere van Assenede's zijn bekend. Zoo wordt te Brugge in de rekeningen van het St.-Janshospitaal op het jaar 128 7 een Dierkinus de Assenede
genoemd.
Blijft nog de waarschijnlijk oudste van allen, HENDRIK VAN VELDEKE. Hij
zelf noemt zich „Heynryck Die van Veldeke was geboren" waarschijnlijk
Veldeke bij Spalbeke, tusschen Hasselt en Diest, dus niet bij Maastricht.
Was hij van adel ? Was hij een ridder ? In de XIII e eeuw wel is waar is
een geslacht De Veldeke bekend : ridders, ministeriales van den graaf van
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Loon. Zij behoorden tot wat men nu noemt den lageren dienstadel. Is onze
dichter de stichter geweest van dit ministerialengeslacht, en was hij zelf
als dichter-ministerialis, menestreel, aan het huis van Loon gehecht ? In
dien tijd toch gebeurde het vaak, wij weten het nu, dat adellijken zulke
dichters aan hun dienst verbonden om de kunst te steunen en hun eigen
naam te verheerlijken. Op verzoek van de gravin van Loon dichtte hij zijn
eerste werk, Sint Servaes, waarover verder. Hij vergezelde zijn graaf bij het
huwelijk van de gravin van Kleef in 11 74, bij welke gelegenheid hij het
handschrift van zijn grootendeels voltooide Eneide verloor. Hij was nog tegenwoordig bij het feest te Mainz, 1184, Coen Barbarossa zijn twee zonen tot
ridder sloeg; ook ging hij met zijn graaf wel eens naar Thuringen; de graaf
van Loon was immers nog heer van Rieneck bij Thuringen en slotvoogd
van Mainz. Hij stierf waarschijnlijk in de laatste jaren der XII e eeuw,
betrekkelijk jong. Over andere reizen kan men wel vragen stellen, doch
nets met eenige waarschijnlijkheid bevestigen. Als hofdichter is hij zich
op de hoofsche kunst gaan toeleggen, waarmee hij na zijn S. Servaes had
kennis gemaakt. Zoo dichtte hij nog een 3o-tal Minneliederen. Een Salomo
ende die Afinne wordt hem ook wel, ten onrechte ( ?) toegeschreven. Zijn
hoofdwerk is de Eneide.
Met uitzondering van de Eneide zijn al deze romans in het Westmiddelnederlandsch gesteld, de meeste zelfs in het Vlaamsch, het Westvlaamsch
of Oostvlaamsch. Het is misschien langs dezen weg van de rechtstreeksche
aanraking met Noord-Frankrijk, dat deze kunst naar onze gewesten kwam.
Langs dezen weg ook kon Veldeke zelf in aanraking gekomen zijn met de
Fransche kunst, die hij naar Duitschland heeft overgebracht. Hij wortelde
nog in een oude gevestigde traditie, die noch van de Fransche noch van
de Duitsche verstechniek afhankelijk is. Minder dan ooit zijn wij geneigd
aan te nemen, dat hij zelf persoonlijk hierin bewust iets innoveerde. Wat
hier niet meer nieuw was kon het echter nog zijn in Duitschland.
Deze dichters heeten nu soms „menestreelen" wel eens in tegenstelling met
clercken, als bij Van Maerlant : dat en sijn geen clercke maer menestrele. Deze
tegenstelling is er geene van stand. Want „clerck" heette al wie hoogere
studie had gedaan, alle geschoolden; zoodat „clercken" niet noodzakelijk
geestelijken zijn; velen onzer dichters heeten aldus ; en in keuren en andere
documenten is herhaaldelijk spraak van clercken, die geen geestelijken
waren. Clerck beteekent misschien oorspronkelijk clericus, geestelijke ;maar,
van de XIII e eeuw af, op zich zelf, eenvoudig geschoolde. Daar nu dezen
moesten uitmunten door hun levensernst,zegt Maerlant van degenen onder
hen, die zich op het dichten van deze hoofsche „boerden en fabelen" toelegden, dat ze geen clercken, doch menestrelen zijn. Menestreelen, dat is oorspronkelijk ministeriales, die in een of andere bediening met een hof verbonden waren. Men denke aan het hof van Wijnen, aan het hof van de
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graven van Vlaanderen, doch ook aan geringere hoven. Zoo was van
Maerlant een tijd lang in den dienst van de graven van Holland; Veldeke,
van de graven van Loon.
Dit beteekent niet, dat al onze dichters van hoofsche romans aan een hof
waren gehecht. Zij kunnen ook afzonderlijk hebben gestaan en zelfs in
kloosters hebben geleefd. Dat ook monniken of geestelijken aan deze kunst
hebben gedaan is waarschijnlijk, in alle geval niet uitgesloten.
Voor wie dichtten zij ? Wij mogen al a priori vermoeden : voor adellijken,
gestudeerden en hoogere standen. Van sommige werken wordt uitdrukkelijk
gezegd, dat ze voor adellijken bestemd waren. Zoo schreef van Maerlant
zijn Graal voor „Heren Alabrechte van Voorne" En Floris en Blancefloer
was bestemd voor „Sijt clerc, zijt leec, zijt hoefsche vrouwe' (v. 8), en in
't algemeen voor „alien hoefschen lieden" (v. 12); niet echter voor „domme lieden ende doren" (v. 66). En hij wendt zich tot : „ghi heren ende ghi
vrouwen" (v. 16). Zoo nog de Ferguut en vele andere.
Kenden die heeren en die vrouwen dan geen Fransch ? Men stelt het soms
voor, alsof de adel en de hoogere standen to onzent gansch verfranscht
waren. Maar b.v. Diederik van Assenede zegt uitdrukkelijk : dat hij zijn
werk «uten Walsche heeft ghedicht Den ghenen diet Walsche niet en connen.
(v. 26-2 7); en hij schreef uitsluitend voor ontwikkelden en hoofsche lieden.
Zoo zijn wel de hoofsche romans bestemd geweest voor ontwikkelden : voor
hoofsche heeren en vrouwen ; voor gestudeerde leeken ; voor geestelijken
en monniken, hoewel minder, doch ook bij dezen hebben deze gedichten
bijval gehad ; voor de hoogere standen; omdat ze, geen Fransch, of onvoldoende Fransch kennende, ook de voortbrengselen dier literatuur wilden
genieten en niet in hoofschen zin en fijnen smaak ten achter staan. Het is
dus niet b.v. omdat Veldeke met zijn hoofsche kunst geen bijval bij onzen
verfranschten adel zou hebben gevonden, dat hij zich naar Duitschland
zou hebben gewend. Dan hadden de meeste onzer dichters kunnen zwijgen.
Wat de dateering dezer romans betreft, alleen voor de Eneide bezitten wij
vaste gegevens. Van de meeste andere mogen wij aannemen, dat ze omstreeks
het midden der XIII e eeuw reeds bestonden. Dat er daaronder nog tot de
XII e eeuw behooren, dunkt ons zeker. Zoo, het werk van Segher Dieregotgaf, de Walewein, de Parthonopeus. En de oudste stonden meest aan
ondergang bloot ; de Eneide is alleen bewaard in een omwerking. Ook
Perceval lijkt oud ; en de Wrake van Ragisel; en de Ridder metter mouwen. Uit het midden der eeuw zijn de romans van Maerlant; wellicht ook
de Moriaen, de Ferguut.
De romans die als de oudste aandoen, treffen ook als de oorspronkelijkste.
Zou er niet meer oorspronkelijk werk zijn ontstaan in de XII e eeuw ?
Want steeds moeten wij het betreuren, dat vooral uit dien vroegen tijd
weinig gespaard bleef. De vorm „Walewein" b.v. tegenover „Gavain"in het
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Fransch schijnt in alle geval te wijzen op een eigen Dietsche traditie : konden
niet even goed Dietsche als Fransche dichters aan het hof van den graaf
van Vlaanderen met Keltische stoffen in kennis komen ? Latere dichters
gaan inWalewein een ander personage zien en noemen Gavain naast Walewein (in Ferguut b.v.).
In aanleg en bezieling is deze kunst wel christelijk : vrucht dier hoofsche
ridderidealen, welke zelf uit de ascetisch-mystische Liefde-idealen waren
opgebloeid, en waarvan zij een openbaring in wereldsch opzicht mogen
heeten. Voor de ontaarding onder invloed van de heidensche, uit Ovidius
vooral overgenomen liefde-theorieen, is de Kerk niet verantwoordelijk ;
wel moet men haar danken voor de vele schoonheid in leven en kunst,
die er de bloesem en de heerlijke vrucht van zijn geweest.
Onze dichters mogen al in zekere kunstvaardigheid bij de Fransche onderdoen ; zij hebben over 't algemeen Loch zuiverder den geest dier ridderidealen
behouden : zij zijn niet zoo galant, zoo wuft, zoo zinnelijk ; daarom ook
wellicht minder reeel, meer gericht op zedelijkheid ; of drukte ook hier nog
de traditie, die het typische en algemeene verkoos boven het concrete en
aanschouwelijke ? En was het gebondenheid aan de stof, die hen belette
sommige ergerlijke zedetoestanden aan te stippen ?
Gewoonlijk ligt aan al die avonturen een diepe gedachte ten grondslag : de
beteekenis van een leven dat door een ideaal gedragen wordt. De liefde die
goed maakt, niet slechts tot een beminde (Ferguut) ; maar ook tot een moeder,
op wier naam de zoon geen vlek duldt (Moriaen) ; of onwankelbare trouw
aan wat een gril van den worst mocht schijnen (Walewein) ; of de voortreffelijkheid van het christelijke ridderschap (Moriaen). En ,daarachter schuilt
ook meer psychologische diepte dan soms vermoed wordt. Sommige zijn zelfs
meer bepaald romans van zielsontwikkeling (Percival, Moriaen) in andere
overheerscht de groei der liefde, met de zielefolteringen en gewetensproblemen die zij na zich sleept (Eneide, Walewein, Parthonopeus, Ferguut) ; of
wordt het geheele verloop een prachtig naief spel, dat al is„van ener ghestadigher minnen" dat zelfs, ja ook dat, geleid wordt door God : ,.God halper hem
toe". Toch hebben onze dichters de stof nooit kunnen omwerken tot iets geheel nieuws en machtigs, als van de groote Duitsche epici, misschien wel
met eenige overdrijving, gezegd wordt. En ook de eigenlijke tragiek der
Liefde, die in een stof als van Tristan en Isolde ligt, schijnen zij niet te
hebben aangedurfd ; kwam hun zedelijkheidsgevoel hiertegen in verzet ?
Of hun hoofsche cultuurideaal, dat zulke hartstochten niet duldde ?
Wat vorm en techniek betreft, ook die mogen niet onderschat worden.
Veldeke, wij zagen het, brengt een geheele omwenteling teweeg in Duitschland, al schijnt hij bij ons wel nets te hebben geinnoveerd.
Walewein, vooral in het deel van Penninc, is het werk van een zeer knap
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kunstenaar en taalkenner, met nog wel procedes van de volkskunst :
tautologie, variatie, homerische herhalingen, eenige breedsprakigheid.
Parthonopeus is ook werk van een ontwikkeld, in zijn vak bedreven, man.
Anderen vermogen minder, al kunnen ze nog met eer vermeld worden.
Zelfs Diederik van Assenede, wiens losse versbouw veel te wenschen
overlaat, is Loch ook kunstenaar genoeg. Stoplappen hebben nog allen ;
maar misschien veel minder dan latere dichters. Assonances worden zeldzaam. Ook wat wij soms als onbeholpenheden zouden geneigd zijn te
veroordeelen, was bij hen wellicht bewuste kunst : zoo het vermijden van
het al te krasse realisme, van het al te hevige in het gevoel. En zouden zij
de anachronismen in de voorstelling dier ridderwereld niet vermoed hebben ?
Daarom behoeft men nog geen diepe kennis van historische perspectieven
bij hen te veronderstellen. Maar juist omdat zij die nog niet bezaten, stoorden zij er zich weinig om ; en ze hadden gelijk. Lieten onze schilders
Maria ook niet zetelen in een Gothische kerk, in rijke dalmatiek ? Zij
verkozen de vormen, die tot de verbeelding en het gemoed van hun tijd
spraken.
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Tongeren, 1 9 28. J. VAN MIERLO, Heynreych v. V., Brussel, 1928; over zijn maatschappelijken stand ontstond een polemiek tusschen Dr. LYNA en mij ; z. mijn laatste
opstel in VMA 1 931 en de daarin vermelde vroegere studien ook van Dr. LYNA;
indien ik daarin V. speelman noemde, welke benaming ik nu niet meer zou gebruiken
om den onvasten inhoud, dan beteekent dit niet ongeletterd : V. kende zeker Fransch
en waarschijnlijk ook Latijn, al staat dit voor mij niet zoo vast; had hij aan een hoogere
school gestudeerd ? Was hij in dien zin „clericus", „clerck" ? VgI. nog VAN DAM
in STAMMLER's Verfasserlexikon, i. v.
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GODSDIENSTIGE EPIEK
AN OUDSHER IS EEN HAGIOGRAPHISCHE, GODSdienstige literatuur, ook in de volkstaal, waarschijnlijk. Zij werd
beoefend niet slechts door geestelijken, maar ook door leeken, door
dichters die bij het yolk omgingen ; daarom nog geen eigenlijke yolksdichters in den lageren zin van het woord, maar dikwijls ook mannen van
cultuur en ontwikkeling. Niet zelden en al zeer vroeg werd, als wij bij
Otfrid reeds hoorden, op die wijze tegen wereldsche liederen ingegaan.

V

OUDST BEWAARDE HAGIOGRAPHIE
Het oudst gedateerde, in onze taal bewaarde gedicht is juist zoo een
heiligenleven : het Leven van St.-Servaes, door Hendrik van Veldeke. Het
verhaalt in twee deelen het leven (3254 verzen) en de verheerlijking (2974
verzen), (een gewone indeeling in deze hagiographische literatuur) van den
Heilige, die, bisschop van Tongeren, te Maastricht overleden was en
vereerd werd. Het werd gedicht op verzoek van een zekeren Hessel, „die
doen der costeryen plach", een kanunnik-koster ? van Maastricht ?
volgens eene nog niet met zekerheid bepaalde Latijnsche Vita, om aan het
yolk voorgelezen te worden, en opgedragen aan de gravin Agnes van Loon;
tusschen 116o-7o, daar Veldeke in 1174 reeds met het grootste deel van
zijn Eneide klaar was.
Een breed episch aangelegd werk : met in het eerste deel, de invallen van
Attila als achtergrond en bestendige bedreiging ; met, in het tweede, als
kader de Lotharingische geschiedenis. Wel sterk legendarisch : St.-Servaes
is nog „van Sinte Marien kunne" ; de Hunnen worden overwonnen door
Karloman en zijn zoon Pepijn : waarbij men mag vermoeden dat ook hierover oudere liederen in omloop waren ; maar Loch grootsch gehouden, ook
in de behandeling der verschillende episoden en lotsgevallen van den heilige.
Door een engel naar Gallia gezonden, komt hij daar, langs de beevaart over
St. Jacob om, te Tongeren aan in de kerk, waar een groote vergadering gehouden werd, om een nieuwen bisschop te benoemen, die waardig zou zijn
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ongestraft den staf van het altaar weg te nemen. De engel nu neemt den
staf op en reikt hem aan den onbekenden pelgrim. Groote vreugde bij het
volkl Bij zijn eerste toespraak hernieuwt zich het Pinksterwonder : hij sprak
slechts Grieksch, doch alien konden hem verstaan. Servaas wijdt zich geheel
aan zijn bisdom en aan de uitroeiing der ketterijen. Maar de duivel hitst het
yolk tegen den vreemdeling op en Servaas moet vluchten naar Maastricht.
Daar zet hij zijn heilig leven voort. Tot hij van hierboven gewaarschuwd
wordt dat een groote geesel, de Hunnen, de christenheid bedreigt. Dadelijk
stelt hij alles in 't werk om de ramp te voorkomen of te lenigen. Op een
concilie van bisschoppen te Troye wordt hij naar Rome afgevaardigd.
Eerst wil hij den ketter Effrata, bisschop van Keulen, nog ontmaskeren.
Dan gaat de tocht over Metz bij St.Auctoor, over Bazel en het gebergte,
naar Rome. Hier brengt hij de vasten door in gebed, boete en bezoek der
kerken. Op Goeden Vrijdag eerst komt hij in St.-Pieter en bidt daar lang
op diens graf, voor de christenheid, voor Tongeren in 't bijzonder. Doch
hij klopt aan een gesloten deur. Gods raadsbesluit staat onverbiddelijk vast :
Tongeren zal verwoest worden1 Hij ontvangt alleen een sleutel als teeken
van zijn volmacht om te binden en te ontbinden en de rouwmoedigen aldus
te redden. Daar stuit hij reeds bij zijn terugtocht op de voorposten der
Hunnen en staat hij zelfs voor Attila. Wonderen en teekenen vergezellen
hem, ook te Keulen, bij St. Severinus, en te Metz. De Tongenaren komen
hem in een roerende rede smeeken tot hen terug te keeren. De liefde voor
zijn ondankbare kudde zegeviert. Grootsch onthaal in zijn bisschopsstad.
Maar, deelt hij hun mee, onverbiddelijk staat Gods raadsbesluit. Tragisch
drukt dit onverbiddelijke telkens opnieuw. Maar met zijn sleutel kan hij
redding brengen aan wie wil. Nu moet hij eerst naar Maastricht, waar hij
de relieken der heilige bisschoppen, zijn voorgangers, en andere schatten
in veiligheid wil brengen. Nieuwe wonderen op de reis, bij de rust. Doch
nu is de tijd van de eeuwige rust voor dezen onvermoeibaren Leider en
Strijder der christenheid aangebroken.
En dan in het tweede deel, de invallen en verwoestingen der Hunnen,
daarna der Denen, met de bescherming die de Heilige verleent. Met nieuwe
wonderen, door zijn voorspraak verkregen. Was de strekking van het eerste
deel den heilige alle eer en lof te geven, die van het tweede is voornamelijk
zijn patrimonium te verdedigen. Vele der verhaalde wonderen hebben dit
doel. Met daarnaast enkele andere : als het wonder van de goudsmeden,
die het hoofd van den heilige met goud moesten beleggen en de oogen niet
anders dan scheel konden maken ; als een paar bekeeringen van roofridders,
met hellevaarten, waaruit zij door St.-Servaas gered werden.
Zoo kondigt ook dit geestelijk epos reeds de techniek en de werkwijze aan
van de Eneide : dezelfde vrijheid en methode van behandeling, breed,
episch, tegenover zijn voorbeeld ; hetzelfde streven naar regelmatigen
versbouw en zuiverheid van rijm; dezelfde ruime, breedsprakige verhaal181

trant ; zij het al met nog niet dezelfde volmaaktheid. Met zijn vaste uitdrukkingen, zijn epische formules, zijn versbouw wortelt het wel in een gevestigde
traditie, geen Beneden-Rijnsche, maar een Limburgsche, zooals wij vroeger
reeds aantoonden. Nog blijkt uit het werk bekendheid met Germaansche
overleveringen, die hun epischen vorm in de Nibelungen kregen, en die dan
ook wel te onzent in liederen verspreid zijn geweest. Dat de Servaes een
politiek tendenzwerk zou zijn tegen den paus voor de Hohenstaufen, werd
wel eens beweerd, doch door niemand aanvaard.
Als we nu weer bedenken, dat ook van dit werk slechts een handschrift, nog
wel uit de XVe eeuw, geheel toevallig werd bewaard enkele fragmenten
werden nog ontdekt uit een handschrift der XII e eeuw zal het ons dan
nog zoo verwonderen, dat er van onze oudere poezie zoo weinig is overgebleven ?
Ook de Servaes is in Duitschland bekend geweest, doch in veel mindere
mate dan de Eneide : een Hoogduitsche Servatius heeft er wel den invloed
van ondergaan en onze fragmenten werden in Duitsche Incunabelen
gevonden. Een zekere bibliophiel, Jacob Puterich von Reichertshausen in
Beieren, vermeldt hem in een Ehrenbrief van 1462. Ook de voorstelling
van Attila's bekeering en afval in de Nibelungen-Klage komt uit S. Servaes.
VANDEN LEVENE ONS HEREN
Wanneer wij nu, na dit oudst gedateerde heiligenleven, de godsdienstige
epiek overschouwen, komen wij eerst tot bewerkingen van het Evangelie,
tot het Vanden Levene one Heren: het werk van een „clerc" (v. 116) die
's Heeren „gheborte ende die passie sine" den volke „in dietsche wilde
leeren", omdat „leec volc ne can niet wale Verstaen wel die latijnsche tale".
Het sluit zich, zeer zelfstandig, bij de Evangelien aan, hoewel het slechts
de groote hjnen er van volgt en bij voorbeeld zoo goed als alle mirakelen
weglaat ; terwijl het aan den anderen kant tamelijk in den breede de hellevaart verhaalt : het doel was klaarblijkelijk op de eerste plaats stichting.
Dit belet niet, dat we hier met een echten dichter te doen hebben, vat than,
na eenige weifeling, vrij algemeen erkend wordt. Dat de kunstenaar eenheid
heeft gebracht in 's Heeren levensverhaal, door alles te schikken om de
groote idee der Verlossing pleit voor zijn kunstzin, doch niet minder voor zijn
theologisch even juiste als diepe opvatting der verschillende geheimenissen,
die inderdaad een grootsch werk, de Verlossing, uitmaken. En toch staat
die theologisch funk geschoolde te midden van het yolk, dat hij liefheeft,
waarvoor hij schreef. Voor de eenvoudigen, voor de gewone menschen,
doch ook voor kloosterlingen, heeft hij 's Heeren leven verhaald, en bij de
voorstellingen van zijn tijd aangepast. Caiphas heet bischop, Pilatus' soldaten
zijn ridders, de God der Joden is Maumet. Hoe dan ook al dit heilige, ook
het hoogste, hem diepe werkelijkheid wordt ! De Verlosser met zijn gebene182

dijde Moeder, met zijn „gezellen" en trouwe vrienden, leeft pier te midden
van het gewoon-menschelijke, van het dagelijksche bekende leven. Is Hij
ook niet van alle tijden ? En hoe verrukkelijk-eenvoudig, hoe aanschouwelijk-waarachtig wordt alles voorgesteldl De Boodschap, met dat zangerige,
volrm che :
Vant hi Marien ten venstren staen ?
Vant hise achter straten gaen ?
Vant hise in plaetsen, want hise int spel ?
de geboorte in een „huseken cranc", zonder „weech", teenen schutswand
tegen koude en wind, zonder venter of deur ; de Drie koningen, met dien
aanvang als van een volkslied „Drie coninge woenden in Orient" ; de
moord der Onnoozele Kinderen; de vlucht naar Egypte ; dan het huiselijksublieme van moeder- en kinderliefde in Jesus' kindsheid :
Sat Maria, ghincse ochte stoet,
Si custe dicke haers kindes voet...
......
At si, dranc si, al dat si dede,
Haer oghen volghden den kinde mede...
Dan, door het openbare leven heen, met Jesus' voornaamste leeringen, voor
het yolk op bevattelijke wijze voorgedragen; de bekeering van Magdalena
„die nooit Messe no ghetide hoorde", als „si croep onder stoel ende banc /
Si croep met handen ende met voeten" ; met daarover hangende steeds de
nakende Passie. Het Lijden voornamelijk wordt uitvoerig beschreven, met
vrome beschouwingen, met aangrijpende klaagredenen : Jesus' toespraken,
tot zijn Hart, tot den Dood, tot het Kruis, met de mooie Marienclaghe :
een van oudsher bij de Germanen geliefkoosd motief. Na Jesus' dood, de
nederdaling ter helle : in een dal, met twee „stade", volgens David, het
onderste, de echte hel, die met apocalyptische, ontzettende kleuren wordt
afgeschilderd, waar vooral de zielsfolteringen der verdoemden tot een
machtig tafereel van onzeggelijke ellende in ruim 200 verzen worden uitgewerkt ; het bovenste, het voorgeborchte, waarvan Jesus de poorten opent,
waarin de patriarchen Hem begroeten, die Hij met Zich in zegepraal
meevoert, niet zonder een laatste twistgeding met den duivel, waarin de
Heer 't geheele Verlossingsplan uiteenzet ; met de Verrijzenis ; om te
sluiten met de vergezichten op het laatste oordeel en de eeuwige glorie.
De groote lijn is voorzeker de kerkelijke, de evangelische, waaromheen zich
traditioneele en patristische motieven slingeren. Aan apocriefe evangelien,
aan het Evangelie van Nicodemus, moge een en ander ontleend zijn bij de
hellevaart; maar alles samen is de invloed der apocriefen ongetwijfeld
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gering : zoo vinden we er nets van bij de Geboorte, bij de vlucht naar
Egypte, bij het leven te Nazareth ; en zelfs bij de hellevaart steunt de voorstelling wel vooral op den Bijbel en op de traditie.
De tekst, zooals wij dien in het eenig volledig handschrift bezitten, is
veeleer een late omwerking uit de XIV e of zelfs XVe eeuw dan een
afschrift. Talrijke fragmenten van andere handschriften zijn nog ontdekt,
waaruit blijkt met welke vrijheid zulke gedichten werden overgeschreven.
De vergelijking met fragmenten uit de XIII e eeuw laat wel een eenigszins
anderen geest vermoeden; zoo is het ook gevaarlijk uit onzen tekst veel te
willen afleiden voor de volksdevotie of ook voor de kunst en de iconographie
van een vroegeren tijd. Het oorspronkelijke schijnt wel minder gevoelerigsentimenteel, meer ridderlijk van Loon, ook meer inwendig, niet zoo uitwendig-realistisch, te zijn geweest ; de beschrijving der geeseling b.v. ontbrak
zoo goed als geheel. Toch zal ook dit sentimenteele, dit uitwendige,
van oudsher wel in de volksdevotie hebben gelegen en door het Franciscanisme nog zijn gevoed geworden.
Sedert wij in onze eerste proeve van geschiedenis der oud- en Middelnederlandsche letterkunde op de eigenaardige stijl- en verstechniek van dit
gedicht de aandacht vestigden, is deze ook reeds eenigszins uitvoeriger
onderzocht geworden. Het volsta dan bier op het voornaamste in dit opzicht
te wijzen : op de tautologie en variatie in velerlei vormen ; het parallelisme ;
den stichischen versbouw, met daarnaast Loch stoute oversprongen soms ;
het asyndetisch zinsverband, waardoor meermaals korte zinnetjes ontstaan ;
den sprongsgewijzen bouw van het verhaal, die ook de verschillende
gebeurtenissen scheidt tot afzonderlijke tafereelen. Het vers heeft een
neiging tot jambischen gang met dactylen of anapesten afgewisseld ; dipodische metriek is er vrij gewoon, wat door asyndetisch verband der zinsdeelen bevorderd wordt, van den aard van : „met groeten seere, met bettren
rouwe" (405); „mijn adem es curt, mijn herte es sere" (400).Zijn dit eigenaardigheden van een zekere volkskunst ? Van een oudere kunst ? De oudste
fragmenten van ons gedicht komen voor in een Oudenaardsch verzamelhandschrift en dateeren nog van voor het einde der XIII e eeuw. Zij hebben
die eigenaardigheden in grootere mate dan het latere handschrift, waaruit
ze vaak zijn weggewerkt.
Gedeelten zijn ook afzonderlijk verspreid geraakt : Jesus' Kindsheid,
Maria's klacht, het Lijden. Er zit in zulk een gedicht een pwdagogische
kracht, die geheel het yolk ten goede is gekomen. En naast Jesus staat
overal de Moedermaagd die aan het Kruis tot Alder werelt moeder ende Yrouwe
door Jesus werd aangesteld, zoodat Die di eert hebbe minen lof / Die di weerdt,
die di doet ere / Hi sal int paradije wean here... / Want du beet porte van paradije

(3585 vlg.). Een meesterstuk van diep-katholieke vroomheidskunst dat
met versmading van alle literatuur, door de zuiverheid van gevoel, de
innige beleving van Jesus' Menschheid, en de diepte van godsvrucht nog
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machtig werken kan. Zulk een zuiver-evangelisch dichterlijk verhaal is
eenig in de Wes€-Europeesche letterkunde der Middeleeuwen.
Het bestond dus zeker reeds v6Or het einde der XIII e eeuw. Jonckbloet
meende dat het nog uit de eerste helft kon dateeren; anderen plaatsten het
reeds in de XII e.
Wij weten nu echter met voldoende zekerheid wie de dichter is geweest :
MARTIJN VAN ToRHouT nl., monnik van Eename, bij Oudenaarde. Het
bovengenoemd Oudenaardsch verzamelhandschrift bestaat slechts uit losse
fragmenten, die van een groot handschrift nog zijn gered geworden. Wij
hebben hier nog fragmenten van een twaalftal gedichten, die, volgens de
nummering der bewaarde folio's, in volgende orde in het oorspronkelijke
handschrift voorkwamen :
fol. 6o Vander Zielen ende vanden Lichame.
fol. 62 ( ?) Onser Vrouwen lof.
fol. 62 ( ?) v° Van Onser Vrouwen Geslacht.
fol. 101 Van Sente Caterine.
fol. 11 7 ( ?), 123, 128 ( ?) Vanden Levene Ons Heren.
fol. 154, 155, 161 Van Sente Eustaes.
fol. 165, 166. 16 9, 1 70, 181, 184 Van Sente Aechte.
fol. 184, 186 Van Sente Waernaer.
fol. 224, 225, 22 7, 238, 240, 243 Van Sente Marie Egyptiake.
fol. 243, 248 Vander Biechten.
fol. 248, 249, 250, 251 Van Catone.
fol. 254, 255, 256, 257 Bouc van Seden.
Van Van der Biechten is juist het slot bewaard, waarin de dichter zich
bekend maakt als Martijn van Torhout. Is deze ook de dichter van al die
andere werken ? Bevatte dit handschrift, dat te Eename is tot stand gekomen,
dan ook het werk van den daar levenden monnik Martijn van Torhout ?
Wij meenen bevestigend te moeten antwoorden. Want al deze gedichten
zijn innig met elkander verwant in taal, verstechniek, voorstelling en
vormgeving. In de taal treft het losse, onbeholpene van de gewone volkstaal,
met het pleonastisch gebruik van een reeks kleine woordjes uit den dagelijkschen omgang, met het affectieve gebruik van „wel", met den stoplap
„Godeweet", met het kwistig gebruik van „alghader" rijmende met de
vaste verbinding „hernelsche vader", en meer andere uitdrukkingen, die de
stukken onderling verbinden; met in het vers en den stijl de neiging tot
parallelisme, de gemakkelijke rijmen die de uiteenzetting leiden, het herhalingsprocede, enz. Daarbij komt, dat het zekere werk van Martijn van
Torhout, Vander Biechten, door het slot in innig verband moet gebracht
worden met St.-Aechte. En door St.-Aechte wordt de overige verhalende
poezie, in 't bijzonder de heiligenlevens, onder elkander verbonden, wat
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trouwens nog uit het slot van St. Maria Egyptiaca kan opgemaakt worden.
Maar ook Van den levene Ons Heren is nauw verwant met St.-Aechte en
met Vander Biechten : door gelijke schilderingen van den hemel, door
gelijke bedoelingen, door gelijke gedachten, door gansch gelijke op elkander
volgende verzen en rijmen zelfs. Door vander Biechten kan verder het
verband gelegd worden met de didactische stukken. Zoodat we hieruit met
recht mogen besluiten, dat deze bundel, die te Eename werd aangelegd, het
werk bevat van een en denzelfden dichter uit de abdij van Eename zelf,
van Martijn van Torhout.
MARTIJN VAN TORHOUT was een Westvlaming. De taal van al de in het
Oudenaardsche handschrift voorkomende gedichten is Westvlaamsch
gekleurd. Was hij afkomstig van Torhout en is hij naar zijn geboorteplaats
genoemd ?
Het dichten zat hem waarschijnlijk in het bloed ; want al vroeg heeft hij,
als zoovele aankomende dichters, zijn jeugdige gevoelens gelucht in de
vormen der toenmalige Minnepoezie. Doch „vroetheit" won het spoedig
over deze dartelheid van zinnen ; hij keerde zich af, niet alleen van deze
dichtkunst, maar zelfs van de wereld en werd monnik. Daar zou hij in het
klooster over de lichtzinnigheden zijner jeugd boete doen, en God en Maria
en de heiligen om erbarming smeeken.
Hij werd waarschijnlijk leeraar aan de abdijschool. Voor zijn leerlingen
bewerkte hij daar het overal gebruikte schoolboek de ,;disticha Catonis",
in hun moedertaal ; evenals het wellevendheidsboek „Facetus cum nihil
utilius", het gewone toevoegsel tot de „disticha". Het is dus zeer goed
mogelijk, dat de vertaling van Cato reeds lang v6Or 1284 bestond, het jaar
Coen Van Maerlant getuigde dat het in het Dietsch reeds verspreid was :
van de abdijschool van Eename uit kan het spoedig in de andere scholen zijn
overgenomen geworden. Toch zal deze vertaling weinig buiten West-Vlaanderen bekend zijn geweest : de Brabantsche schrijvers der XIV e eeuw
vermelden haar zelden of vertalen zelfstandig, wanneer zij uit Cato citeeren.
Op lateren leeftijd zal hij zich zijn gaan toeleggen op het dichten van vrome
verhalen, in 't bijzonder van de legende der heiligen. Zijn „Vanden Levene
ons Heren" kan zijn voorafgegaan. Dan zou dit zoo uit omstreeks de jaren
12 7o-8o kunnen dateeren.
Heeft hij nog meer gedicht ? Zijn andere heiligenlevens, by. die van der
„Istorien Bloeme", ook van hem ? Een onderzoek in dezen zal waarschijnlijk weinig opleveren : omdat de hier geanalyseerde kenmerken op zich zelf
onvoldoende zullen zijn en zij den steun moeten missen, dien wij bier hadden
in het voorkomen van deze gedichten in een handschrift van Eename.
Zoo meenen wij in hem den dichter ontdekt te hebben van eenige Loch
merkwaardige werken, die reeds een plaats in onze literatuurgeschiedenis
hebben verworven : niet alleen van den „Dietscen Catoen" en van een ook
door Te Winkel reeds merkwaardig genoemd „Bouc van Zeden" ; maar
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ook van het nu door alien om wel is waar verschillende redenen en in
verschillende mate geprezen „Vanden Levene ons Heren" ; en van een zeer
fraaie „bedinghe" tot Maria.
Dit wil niet zeggen, dat hij een groot dichter is geweest. Wij willen hem
niet begroeten als een nieuwe zon aan den litterairen hemel. Zijn kunstvaardigheid is gering. Maar hij was een vroom man en hij dichtte uit de volheid
van zijn vrome ziel. Daaruit komt, dat zijn didactische werken nog de
zwakste zijde van zijn talent vertegenwoordigen. Maar hij is innig, hij kan
opgaan in de heerlijkheid van zijn verhaal, als hij van Jesus, van zijn
gebenedijde Moeder of van Gods lieve heiligen vertellen mag. Hij heeft dan
de onbevangen bekoorlijkheid van den priester, die met het yolk meeleeft
en voor wien dit alles heusche werkelijkheid is. Hij gaat op in wat hij ziet
en verhaalt, hij leeft er in mee, hij laat er zich naief-kinderlijk door ontroeren.
Hij kan aanschouwelijk zijn ; hij kan grootsch en episch zijn ; hij kan
dramatisch zijn in zijn voorliefde voor „tale ende wedertale". En die
dichterlijke kwaliteiten die zijn evangelisch verhaal in „vanden Levene ons
Heren" tot een eenig juweel maken in de middeleeuwsche literatuur, maken
ook zijn heiligenlevens nog wel leesbaar.
Hij is nog een onzer goede dichters uit de XIII e eeuw.
HEILIGENLEVENS
In denzelfden bundel uit het klooster Eename bij Oudenaarde komen dus
nog fragmenten voor van enkele heiligenlevens. Van Sente Caterine: (i 21
verzen) met den marteldood van keizer Maximus' vrouw, die door het
wonder van het vernielde wiel bekeerd was.
Van Sente Euataeme (361 verzen) volgens de bekende legende : hoe Eustachius christen geworden en in ongenade geraakt bij keizer Trajanus, nu
beproefd wordt als Job en bij 't oversteken van een rivier zijn beide zonen
verliest, vijftien jaar veehoeder wordt, door Adrianus, Trajanus' opvolger,
weer wordt opgezocht om hem te helpen bij een overval, weigert aan de
goden te offeren en den marteldood sterft.
Van Sente ilechte (ca. 700 verzen op 2 700 bewaard) : het verhaalt naar
„den Latine" van het stille kloosterleven der Siciliaansche maagd Agatha,
van Quintianus' (Quintilianus') vruchtelooze pogingen om haar voor zijnen
Mammet te winnen, van Agatha's marteling en verheerlijking. Het werd
vervaardigd in 't jaar 1286 te Eename.
Van Sente Waerneer (235 verzen) over een dertienjarig knaapje dat te
Oberwesel aan den Rijn door Joden geofferd werd in 128 7. Het gedicht
kwam kort daarna tot stand, niet volgens een scrifture, maar „Als hict
versta int herte mijne".
Van Sente Marie Egyptiake ende Sente Sozinzaa (703 verzen van ca. 1290
over) : het gedicht begint met het verhaal van het voorbeeldig leven van
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de monniken in de woestijn van Palestina, waar Sozimas leefde, als een
spiegel voor de kloosterlingen. Eenmaal 's jaars onder de Vasten gingen
de monniken in de woestijn zelf leven ; daar ontdekte Zozimas eens de
bekeerde Maria, die boete deed om haar zondig leven; verder verhaalt
het Maria's dood en begrafenis, waarbij een leeuw het graf delft. Op het
einde weer : „Dit was ghemaect M. CC ende negentech jaer Toe Enamme
in den cloester daer".
Al zijn deze heiligenlevens in een volkschen Loon gehouden en doen ze hier
en daar wat onbeholpen aan, toch zijn ze niet onverdienstelijk ; de stijl is
niet die van het epos, maar van het eenvoudig verhaal, toch levendig en
bewogen, met afwisselende dialogen, met vrome bespiegelingen tot stichting.
In een handschrift uit de XVe eeuw, maar vermoedelijk wel ouder, is nog
bewaard de legende van Sinte Kunera van Rheenen, waarvan het begin
ontbreekt, maar dat anders vrij volledig is, in drie deelen : „die gheboert,
die passie, ende die Verheffinge Sunte Kuneren". Zij was de dochter van
den christen koningszoon Aurelius en de heidensche, bekeerde, Florencia ;
op verzoek van hare nicht Ursula naar Rome gekomen om met haar elf
duizend maagden langs den Rijn naar Keulen to varen, ontsnapt zij alleen
aan den overval der Hunnen, Vriezen en Denen ; wordt door een koning
van den Rijn naar zijn hoofdstad Rhenen gevoerd en valt er als slachtoffer
van de jaloerschheid der koningin ; maar door een wonder verlicht, verneemt
de koning de waarheid. De versbouw is tamelijk los ; het verhaal wat
kortademig.
Uit de XIII e eeuw nog waarschijnlijk dateert der Istorien Bloemen, dat in
vier deelen verhaalde het leven der apostelen, der martelaren, der belijders,
der maagden en vrouwen „Die Gode navolchden in trouwen". Aileen het
eerste deel (4283 verzen) is bewaard.
Fragmenten laten ons nog het bestaan kennen van levens van sinte Menude
van Carthago, van Sinte Tecla, van andren Sinte Pouwele jonghers, van Sinte
Vitale ende Valerien paddle, van Karen kinderen Gervase ende Prothade, van Sinte
Nasarius ende Celeue, van Sinte Tymotheue ende

Al wordt het verhaal nog al kort gehouden, als in een Passionaal, toch
veronderstellen de bewaarde fragmenten een groot handschrift in folio met
vier kolommen op elke bladzijde, dat een ontzaglijk aantal verzen moet
hebben bevat en getuigt voor den grooten rijkdom onzer hagiographische
letterkunde. Zijn het overblijfselen van Der Istorien Eloeme ? Waarschijnlijk niet. Dus nog uit een ander grootsch aangelegd Passionaal in verzen.
Maar geheel deze letterkunde is onderling en in verband met de heiligenlevens in proza nog weinig onderzocht.
maar vooralsnog is het nog niet
Gaarne wil ik mij laten overtuigen
dat het Sinte Franciscue Leven, in sestien stucken,
afdoende bewezen
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10.54o verzen, naar de gewone indeeling : leven en verheerlijking, uit het
Latijn van de in 1261 geschreven, in 1265 op de algemeene vergadering der
Minderbroeders te Pisa officieel aanvaarde biografie van den Heilige door
den Heiligen Bonaventura, wel van Jacob Van Maerlant is. De dichter
werd er om gebeden, zegt hij (vv. 74-77) door vrienden te Utrecht, en hij
draagt zijn werk op aan een „broeder Alaerd", dien hij „lieve gevadre"
noemt. Die bidders waren wel Minderbroeders, en Alaerd een van hen en
een vriend (gevadre) van Van Maerlant. Doch over Van Maerlant's verblijf
te Utrecht, over zijn betrekkingen met de Franciskanen, over broeder
Alaerd, kan men slechts gissen. Omdat Jacob Vlaming was, vreesde hij
wellicht niet altijd te Utrecht begrepen te worden en waarschuwde hij, dat
zij mogen gedenken dat men : „om de rime moet souken / Duuts, dietsch,
brabants, vlaemsch, zeeuws / Walsch, latijn, griex, ende hebreeus" (131.134).
Met zijn werk wilde de dichter niet alleen tegen de dwaze Arthurromans
en andere truffe van Minnen, boerden en fabelen, goede lectuur verschaffen,
maar ook door het ideaal van armoede, van onthechting en naastenliefde,
ingaan tegen de schraapzucht en de wulpschheid, waarmede hij leeken en
papen, mannen en vrouwen, alien behept zag. De pessimistische strekking
van den proloog wijst op invloed van het Joachimisme, dat met de komst
van de derde wereldperiode, het Rijk van den Heiligen Geest, na 126o het
einde der wereld verwachtte. De vertaling volgt getrouw het origineel op
den voet, met een viertal uitweidingen, ter verklaring voor leeken van
voorafgaande bijbelplaatsen. Ze zal tusschen 1266 en 12 7o tot stand zijn
gekomen : na het kapittel te Pisa, in 1266, en voor de bewerking van den
Rijmbijbel in 12 7 1. Iets van de vrome huivering van Bonaventura's vereering
en liefde voor zijn heiligen Vader is er wel in de wat breede en matte
bewerking overgegaan.
Volgens v. 1785-86 zou Van Maerlant eveneens het leven der Heilige Clara
hebben vertaald ; doch dit is verloren gegaan. Waarschijnlijk bewerkte hij
dit voor de Clarissen te Brugge, die sedert 1255 in die stad gevestigd waren.
Doch al deze heiligenlevens werden, om de litteraire beteekenis, verre in de
schaduw gesteld door het Leven van Lutgart. Deze terecht als voorbeeld
van Vlaamschen godsdienstzin gevierde heilige was geboren te Tongeren
in 1182 uit een rijke poortersfamilie. Reeds in 11 94 werd zij in het klooster
S. Katharina voor Benedictinessen te St.-Truiden geplaatst om er anderricht en opvoeding te ontvangen. Vroeg verzaakte zij een rijk huwelijk,
om alleen den hemelschen Bruidegom te dienen. Na hare professie zou zij
tot priorin worden aangesteld. Was het om aan die waardigheid te ontsnappen, of liever uit verlangen naar een leven van grootere volmaaktheid, dat
zij, op aandringen van Joannes de Lira, naar de Cistercienserinnen overging ? In dien tijd toch bloeide te onzent, voornamelijk in Brabant en in het
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bisdom Luik, de zoogenaamde begijnenbeweging, die het hoogste streven
van ons yolk naar een leven van volmaaktheid in de vormen van het kloosterleven beteekende en waarin de mystiek is ontloken. Om aan dien drang
voornamelijk bij de vrouwen voldoening te geven, om dien te leiden, hadden
zich de Cisterciensers het lot van deze maagden aangetrokken en talrijke
abdijen gesticht, om den vloed op te vangen, wat later de begijnhoven
deden. Ook Lutgart was door de mystieke beweging gewonnen geworden.
Zij begaf zich naar de abdij van Awirs, tusschen Luik en Hoei. Deze was
ook een abdij voor Benedictinessen, die echter omstreeks 1205 tot de
Cistercienserorde waren overgegaan, Coen Lutgart zich bij haar kwam
aansluiten. De abdij ging omstreeks 1210 over naar Lillois, benoorden
Nijvel, en in 1214 naar Germain St. Couture, doch behield steeds haar
naam : abdij van Awirs, Aywieres, Aquiria, wat wel eens verwarring
heeft gesticht. Daar was het, dat Lutgart haar verder leven sleet in boete
en beschouwing en den 16en Juli 1246, bij vespertijd, overleed.
Al vroeg, nog v66r 1248, werd haar leven te boek gesteld door den Dominikaan Thomas, gezegd van Cantimpre, eigenlijk van Bellingem bij St.Pieters-Leeuw, in Brabant, waar hij omstreeks 1200 geboren was. Na zijn
studien te Luik te hebben voltrokken, werd hij regulier kanunnik te Cantimpre, bij Kamerijk, vanwaar zijn gewone naam Cantimprateneie, Cantimpratanue. Doch ook hij werd, onder den invloed waarschijnlijk van de
mystiek, door een strengeren levensregel aangetrokken, of door het verlangen als prediker het woord Gods te verkondigen. Dominikaan geworden
in 1232, studeerde hij nog te Keulen, waar hij de lessen volgde van den
Heiligen Albertus Magnus, en te Parijs. Te Leuven teruggekeerd, werd hij
er lector, doch bleef steeds in nauwe betrekking met de mystieke beweging
als prediker en biechtvader. Al vroeg bevriend met onze heilige, droeg hij
haar steeds de grootste vereering toe. Na haren dood verlangde hij als
aandenken, als relikwie, haar pink. Deze werd hem door de abdis Hadewijch
geschonken, op voorwaarde dat hij haar leven zou schrijven. Zoo kwam
de eerste Latijnsche levensbeschrijving van Lutgart tot stand, die enkele
jaren later, in 1254, nog werd aangevuld door herinneringen van een
anderen vriend van Lutgart, den Dominikaan Bernard, poenitentiarius van
Paus Innocentius IV. Het is dit eerste leven van Thomas, nog zonder de
toevoegsels van Bernard, dat tot grondslag van het Dietsche gedicht werd
gelegd.
Alleen de laatste twee der drie boeken van het oorspronkelijk leven zijn
ons in een in 18 97 ontdekt Kopenhaagsch handschrift bewaard gebleven.
Hoe jammer dat het eerste boek verloren ging l Want dit moest ons eenige
der meest interessante feiten uit Lutgart's leven verhalen, als haar leven
in de wereld, hare schaking door een ridder die haar beminde, voornamelijk
de beroemdste van hare visioenen, de verschijning van het Heilig Hart.
Wat bewaard bleef omvat nog meer dan 2 0.000 verzen. Want meer dan
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een leidraad is Thomas' biographie voor den Dietschen dichter niet geweest.
Deze volgt vrijwel den loop der gebeurtenissen naar de hoofdstukken van
zijn origineel. Dat hij wel eens een licht verkeerd te begrijpen trek voor
zijn publiek heeft weggelaten is mogelijk ; doch was dit opzet ? Doorgaans
geeft hij wat bij Thomas staat, al bevestigt hij meermaals diens verhaal of
voegt hij er wel een en ander uit de eigen ervaring aan toe. Op eigen vinding
maakt hij dan ook geen aanspraak : hij verzint namelijk geen nieuwe feiten.
Maar hij verhaalt zoo gemoedelijk, zoo omstandig, zoo ongedwongennatuurlijk, met zulk een welbehagen in zijn stof, dat hij soms een hoofdstuk
van enkele regels (10 tot 5o) tot meer dan 5oo, 600 verzen ontwikkelt.
Wijdloopig ? Misschien, maar dat moet toch nooit verveeld hebben, omdat
de dichter zoo onderhoudend weet te vertellen en nergens het contact met
zijn hoorders verliest. Hij richt zich voortdurend tot hen ; ondervraagt
hen, wijst hen op een goede vermaning, let op de teekenen van verveling die
ze zouden geven, op „dat heldekoppen ende nigen Dat metten hoefden
nedersigen" dat hem „een litteken was dat de vaec in dogen comen was".
Zoo gezellig en gemeenzaam als geen ander. Maar hij spaart ook geen
bijzonderheden ; en toch kan men niet zeggen, dat dit alles slechts stoplap
is voor een in nood verkeerenden rijmer : zijn vers vloeit als vanzelf op de
voile maat van zijn verhaal.
En voor afwisseling werd ook gezorgd. Want het levensverhaal van de
heilige zelf, met de schildering van hare boetewerken, van haar herhaalde
vasten, van haar strijd met den Booze, van hare visioenen en genadegaven,
wordt voortdurend onderbroken : door tafereeltjes uit het kloosterleven,
door allerlei gebeurtenissen waarin de heilige gemengd was, om hulp te
bieden, om van den duivel te verlossen, om uit bekoring te bevrijden, om
troost en leniging uit te deelen, om de toekomst te voorspellen. Zoo brengen
bonte episoden steeds de noodige verscheidenheid. Daartusschen in houdt
dan de dichter zijn strafredenen : tegen plichtvergeten prelaten, tegen huichelaars, tegen wereldsche minne, tegen verslapte kloostertucht ; of wekt hij
zijn hoorders op door het voorbeeld van haar die hij verheerlijken wil.
Soms krijgen we dan een lofrede over heilige mannen van zijn tijd, over
door naastenliefde en tucht uitmuntende kloosters, als tweemaal over de
abdij van Afflighem, bij Aalst. En bij die vermaningen komt de levendige,
dramatische voorstelling. Hij daagt de schuldigen voor zich : „Nu court hir
wort ghi papelarde / Ghi metten grisen langhen barden", die volmaakt wilt
schijnen en alles vit en Iaakt, „ghi loese boeven Die ommegaet met begardien", en spelt hij hun dan eens ernstig de les. Of : „Hebdi vernomen, ghi
prelate". Maar die heeren wil hij niet te na spreken ; trouwens daar is zijn
hoorders minder „vrome" aan gelegen ; want daarom is het hem steeds
te doen : „Uwe vrome ende u gewin Begheric alremeest daerin". En dan
is't „Nu markt, ghi vrouwen ende ghi heren". En telkens wekt hij ze op de
les te begrijpen, die zijn exempel inhoudt. Toch moet men die gispingen niet
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overdrijven : vinnige, scherpe uitvallen zijn ze allerminst. En als zulk een
uitval tegen den wereldschen zin van sommige geestelijken aangebracht
wordt naar aanleiding van een zekeren Boudewijn, die tot het vagevuur
veroordeeld was, omdat hij zich tot het prelaatschap had laten verheffen
uit wat ijdele glorie om zijn meesterschap, dan weten we genoeg hoe we
die kritiek moeten beoordeelen (III, 1 747 vlg.).
Een reeks merkwaardige hoofdstukken volgen elkander op in het tweede
boek. De verschijning van Onze Lieve Vrouw ten tijde der Albigenzen
in „so schir abijt Dat wilen clarre dan die dach Van somertide schinen
plach" : een beeld van rouw om de zonden der menschen, om de ketters,
waarom Lutgart zeven jaar vasten moet. De strijd met wereldsche liefde
bij Jacob van Vitry. De smart van een moeder om haar zieke kind : een
der mooiste beelden van moederliefde in onze literatuur der middeleeuwen,
waarin zich Leven het teedere, diep-medelijdende hart van deze de
wereld afgestorven menschen openbaart. En dan Lutgart's eigen strijd, de
pijnlijkste van een door Gods liefde gemartelde ziel, de strijd der vertwijfeling om haar eigen uitverkiezing, waarbij dat zoo fijne, kiesche beeld van
Marie van Raevie : „die har herte voeget / So simpellec an onsen Here /
Dat men ne can no min no mere / Vergronden noch genemen ware / Hoet
tuschen Hem staet ende hare / Si es so scamel ende bloede", als Lutgart
van haar tot Jesus getuigt. En zoo meer huiselijke beelden : b.v. van de doove
Machteld (2, c. 22); van nonnen in het koor, waar zij volbrachten „ Der
suter salmodien sanc" en zingen „met harde blider stimmen" (5993-6042);
of „Wel lancsame ende wel met staden / Si op die noten clemmen daden"
(747 1-7488); of van jonge nonnen „met hogen stemmen ende clar" (10.971
vlg.); of van de booze geesten, die wel eens hun „paerlement" in het Mooster hielden, welk geboefte de vrouw met een kruisteeken verdreef „Gelijc
dat een na vligen slaet" (5164); of als ze door de kloosterpanden en om
haar heen kwamen gevlogen „Gelijc dat het een kudde ware / Van bien
die vligen teenen swarme" (5210).
Soms werd Lutgart overweldigd door den machtigen drang om de „ewelike
veede" geeindigd te zien, om met Christus te zijn. Maar in plaats van haar
te bevrijden verscheen haar de Heer : haar tijd is nog niet gekomen ; te
voren moet zij luisteren naar het roepen van zijn vijf heilige wonden „Hort
hoe si roepen alle wive 1" (II, c. VII). Lutgart moet nogmaals staan als
middelares tusschen de zondaars en God ; de boete die zij op zich neemt
kome allen ten goede voor wie zij bidden zal. En hoe Lutgart bidden kon 1
De heerlijkste smeek- en dankgebeden legt de dichter haar in den mond uit
de volheid van zijn eigen hart.
In het derde boek ontbreken ook de echt dichterlijke plaatsen niet; in
't bijzonder de heerlijke visioenen van c. 13 en 14. Dramatisch is het verhaal
van haar dood, als van een onafwendbaren slag, in een van aandoening
en smart opzwellende lyrische ontboezeming van bijna duizend verzen,
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.71finialunr ail het Kopenbangoche handechrift van het <J,even van Lutgarl))
voorotellende Willem van zifflighem in vereering voor S. Lutgart.

voortdurend onderbroken, om de spanning, alsof de dichter het onvermijdelijke wilde tegenhouden, tot eindelijk ook „die dach" daar is.
Een witte vlam van Minne doorlicht inderdaad het sierlijke albast dezer
verzen, waarin de ziel gloeit voor God. Het Leven van Lutgart behoort en
door het onderwerp en door de behandeling tot de mystieke Minneliteratuur.
Lutgart stond ten voile in de mystieke beweging van haar tijd ; en ook onze
dichter. Zijn werk is een hymne aan de Liefde, die geheel het leven van
Lutgart draagt en opvoert, langs de moeizame, pijnlijke wegen van het met
Christus aanvaarde offer, tot de stralende hoogten der vereeniging met
God ; de eenige, de ware Liefde, de „wel gerakde", die vrij maakt en de
„vriheit van gerechter Minnen" schenkt. Wij treffen hier dezelfde hooge,
zuivere opvatting der Minne aan, als bij Beatrijs van Nazareth en Hadewijch, in dezelfde voorname, adellijke vormen. Het is de sterke Minne die
geheel het leven moet beheerschen, die geen werk, geen offer ontziet, die
Lutgart doet zegevieren over den Booze, die haar God zelf onderworpen
maakt (2, 114 7 , 121 7 , 5089 enz.). Wij hebben hier reeds de gewone
motieven dezer Minnebeoefening : wat „die der Minnen willen plin"
moeten doen (1, c. 1 9 ), met „onderscheedicheit en Mate" ; hoe de Minne
vertroost in 't begin, maar daarna honger en dorst verwekt zonder verzadiging ; hoe men „der Minnen teeken" moet dragen (2, 14.10 7 ) en zich voor
de „losengiere", de duivelen, zal hoeden ; in alle lijden met Christus vereenigd zijn; wat men dan ook verdure, de Liefde moet zich ten slotte zelf
geven (2, 4623 enz.). De Minne rooft de minnende ziel zin en vroedheid,
werpt haar „in haren putte grondeloes" (2, 5253 vlg.); doet haar in hare
school, waar de Meester van alle wijsheid haar in de geheimen der Godheid
voert (3, 2003 vlg.); geeft haar haren wijn te drinken (2, 5262 vlg. 6388
vlg. 6615 vlg.); „Si es die van den dullen maket / Den wel gesedden... ende
van den dommen knecht den vroeden man" ; met de hymne op Minne in
ieder vers bijna herhaald (2, 5253 vlg. 6 9 31 vlg. 77 4 9 vlg.). Welk een
hoogheid van leven uit dien drang om met de Minne te zijn, uit dien „orewoet" van Minne om Haar te veroveren „met al den dirsten dat si mochte
volleesten" (2, c. 21 en 23)1 „Hoe mechtich es die Godes Minne" (2, 7769
vlg.). Want „Die Minne starc ende ongheroe" had ook Lutgart binnengeleid
in de schatkamer van Jesus' Hart : hoe daar die orewoet van Minne haar
purpert in het bloed der Passie, zoodat de ontroering den dichter overweldigt
en zijn vers kleurt in het donker-rood der zware oe-kianken (2, 7 845 vlg.)1
Ook de vizioenen verbinden deze literatuur met de mystieke. Herhaaldelijk
verschijnen haar boden van hierboven : de H. Joannes Baptista ; Maria, de
uitverkoren Moeder van God. Ons Heer gaf haar „martelie te doghen"
als Hij haar het hart doorbrak (2, c. 21); onze Lieve Vrouw dankt haar
om de vereering die zij Haar toedroeg (3, c. 13); engelen begeleiden haar
ter h. Communie (2, c. 40); Ons Heer droogt haar tranen of (2, c. 42);
engelen en heiligen „visiteeren" haar (2, c. 43) ; met de scharen van engelen
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en heiligen gaat zij om in hemelrijk (2, c. 29); Gods Aanschijn zelf mag zij
aanschouwen (3, c. i o). Sommige dier visioenen zijn vergezichten op de
heerlijkheid des hemels : met onmiskenbaar welbehagen, in opgetogen
tonen, met rijke kleuren, als in een Aanbidding van het Lam (2, c. 10, c.
29, 3, v. 3979 vlg.).
Ook de woordenschat herinnert aan de mystieke taal, b.v. aan die van
Hadewijch; niet slechts om de bepaald mystieke termen : „orewoet,
enicheit, kinnisse, onderscheedicheit, ongheroe, wijn, spise, schole", enz.
„van Minne, vriheit van gerechte Minnen, gerecht vonnisse van Minnen,
onghedout, losengiere, op Minne ende op gherechte Trouwe" ; maar ook
om termen als „Minnen sach" (2, 3391) „okisoen" (2, 5436) „ontdanken"
(2, 4977) en om de composita met „vol" : „volplin, of volplegen, volcomen,
volhoren, volseggen, volleven, volleesten".
Onze dichter was zeer zeker een „clerc", die hoogere studien had gedaan ;
hij kende goed Latijn en ook Fransch en gebruikt tamelijk veel Fransche
woorden. Zijn taal is voornaam en rijk en hij weet als geen ander in de
Middeleeuwen zijne zinnen periodisch te bouwen door Lien, twintig en
meer verzen heen. Zeer eigenaardig in 't bijzonder is zijn versmaat : zuiver
jambisch, met de noodige afwisseling om monotone te vermijden. In dit
opzicht staat hij alleen in de Middeleeuwen. In deze kringen der mystiek
heerschte een intens „humanisme devot" reeds in de XIII e eeuw.
Wie was de dichter ? Merkwaardig genoeg is zijn proloog tegen de oude
„jeesten", de „oude sagen" en „boerden" ; tegen „loes baraet en arge
treken die van Minnen tellen" en nooit de „vriheit van gerechter Minnen
hebben gekend" ; wat een drukke Minne-lyriek laat veronderstellen in
Brabant ; tegen „scheren ende scop" van stomme dieren, die men allerlei
laat doen wat met hun natuur in strijd is : dieren-epiek. Hij zelf bouwt zijn
gedicht op als een epos, waarmee hij rondgaat bij „heren ende vrouwen",
bij het yolk, waarvan hij de lezing onderbreekt als de hoorders beginnen
vaak te krijgen, waartoe hij uitnoodigt terug te komen. Maar dit is procede ;
de dichter is wel WILLEM. VAN AFFLIGHEM, als in den aan Henricus Gandavensis toegeschreven, van een monnik van Afflighem zeker afkomstigen
„Catalogus virorum illustrium" uitdrukkelijk gezegd wordt : „Wilhelmus
monachus Affligeniensis et ibidem aliquando prior, vitam Dominx Lutgardis a Fratre Thoma latine scriptam convertit in teutonicum rithmice,
duobus sibi semper rithmis consonantibus". Wat ook mag blijken uit het
feit, dat de dichter zich met de monniken van Afflighem vereenzelvigt,
wanneer abt Jan hun den dood van Lutgart aankondigt (3, 3750).
Zoo hebben wij geen reden meer om aan Willem's auteurschap te twijfelen.
Deze beroemde man, uit het geslacht der Berthout's omstreeks 1210
geboren, studeerde te Parijs, trad bij de Benedictijnen te Afflighem bij
Aalst binnen, werd er waarschijnlijk prior en daarna prior te Waver, en
eindelijk, door tusschenkomst van den bisscho p van Luik, Jan van Edingen,
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zijn bloedverwant, in 12 77 abt te St-Truiden, welke abdij door hem tot een
nieuwen bloei van ascetisch-mystiek leven en geleerdheid werd gebracht.
Hij overleed er den ion April, 12 97 . Hij begon zijn gedicht omstreeks
125o vekir het tweede Latijnsch leven en voltooide het omstreeks 1263 :
v6Or den dood van Abt Jan, kort na den dood van Beatrijs van Ravie, in
1263. De tekst van het handschrift is wel Brabantsch met misschien een
licht Limburgsch vernisje : een Limburgsch afschrift ? Aan een Brabantsche
omwerking van een Limburgsch origineel kan niet gedacht worden. Doch
hierop moeten wij bij de bespreking van het Leven van Jesus even terugkomen.
Met het Leven van Lutgart verkeeren wij in de kringen der mystiek : uit
de voornaamheid van den dichterlijken vorm als uit den adel van denken
en voelen, waarvoor het getuigt, moge blijken tot welke hoogten het leven
hier opstijgen kon. Ook hier is het, en we zullen dit verder nog duidelijker
moeten erkennen, dat het eerst een kunst heeft opgebloeid, die zoovele
jaren later met Dante en Petrarca de Italiaansche letteren tot wereldliteratuur heeft opgevoerd.
Doch buiten den kring der mystieken schijnt deze kunst weinig bij het yolk
en de gemeenschap zelf te zijn doorgedrongen, waarom ze ook elders geen
sporen van invloed heeft nagelaten. Eerst tegen het einde der Middeleeuwen
vinden we nog een klein gedicht van „Ons Heren Passie" in den kunstvorm
van Willem van Afflighem.
LEGENDEN
Voor de schaar der geloovigen, hoewel we weinig weten hoever zich
deze buiten de kloosters uitstrekte, waren naast de heiligenlevens de legenden nog bestemd ; al voeren wij hier een onderscheid in, dat door de vrome
Middeleeuwers waarschijnlijk niet zoo diep gevoeld werd.
Een gedicht Van One Heren Wrake, van een „pape in Vlanderlant", dat
naar het Fransch waarschijnlijk den val van Jerusalem behandelde, moet
reeds vOcir Van Maerlant (ca. 1260) „wijde becant" zijn geweest, die het
immers in zijn Merlijn bestrijdt en als leugenachtig verwerpt. Dat Van
Maerlant hier een Fransch werk op het oog had is weinig waarschijnlijk,
al gewaagt hij daarbij wel meer van „dat Walsche vander Wrake" (v.
224 b.v.); maar dat gebeurt, omdat die pape uit het Walsch vertaalde en
dat Walsch liegt. Hij spreekt trouwens ook van „Dat Dietsch van Onses
Heren Wrake" (v. 5 9o), waarbij hij weer den vollen in het Fransch
onbekenden titel van ons gedicht aangeeft.
Tot den kring van de Christus-legenden, meer bepaald van de H. Kruislegenden, behoort vooreerst het Boec vanden Houte (78o vv.) dat ook in het
Nederduitsch werd vertaald en in het „Hartebok" opgenomen, in proza
omgewerkt, na de XVe eeuw herhaaldelijk herdrukt werd : acht drukken
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zijn bekend, waarvan echter ook weer weinig bewaard bleef. Uit drie
„greine" van den appel van den boom der kennis, door Seth onder Adam's
tong begraven, groeiden drie „roeden" : ceder, cypres, pijnboom, zinnebeelden van de H. Drievuldigheid. Mozes zag ze en plantte ze in Moab; David
in Jerusalem, waar ze in elkander groeiden tot een prachtigen boom. Salomo
wilde dien gebruiken als balk voor den tempelbouw ; Coen hij niet passen
wilde, werd hij ter zijde gelegd en zelfs als yonder over een rivier geworpen.
De koningin van Saba raadde Salomo aan hem met zilver en goud te
versieren. Zilver en goud werden geroofd door Abia, het hout begraven.
De probatica piscina op die plaats aangelegd ontving er haar wonderbare
kracht van. Pilatus lief er het kruis uit waken. Toen Jesus er aan stierf
vloeide uit zijn doorstoken zijde „dolie der ontfermenesse" die Adam
beloofd was.
De kern van zulke legenden, die aan het Kruis een hooge afkomst wilden
verzekeren en het in verband brengen met geheel de godsdienstige geschiedenis en met den zondenval, stamt reeds uit de vroegste eeuwen van het
christendom. Zelfs in het Latijn vonden zulke legenden bewerking, zij het
dat het origineel van ons gedicht vrij phantastisch te werk is gegaan. Ook
in zulke legenden gaf zich de vrome vereering lucht van onze vaderen voor
Jesus' Passie en Kruis.
Gods lieve heiligen zijn steeds door onze katholieke voorouders vereerd
geworden. Zijn zij niet Gods helden ? Zegepraalt niet voornamelijk in hen
de genade van Christus ? Wordt God niet in hen meest verheerlijkt ? En
vermogen zij, als Gods trouwste dienaren en vrienden, niet veel bij He m ?
Bij de reeds voor deze periode behandelde heiligenlevens, zouden wij
nog andere moeten voegen, die in grootere werken, als in „Spieghel Historiael", verspreid liggen, wilden wij tot een juiste voorstelling van den
eeredienst van Gods heiligen in die tijden bijdragen.
Boven alle heiligen echter stond Maria, de Moedermaagd. Zij Loch was de
ware Moeder van God. Want de vrucht van haar schoot was de Godmensch
zelf. Was zij niet het hoogste en volmaaktste meesterstuk van Gods Almacht
en Liefde ? Zegevierde niet in haar op de schitterendste wijze de genade
van haar Zoon ? Immers al hare voorrechten had zij aan die verdiensten
van haar Zoon te danken, ook hare Onbevlekte Ontvangenis, waardoor
zij door de terugwerkende kracht van Jesus' Bloed zonder smet der erfzonde
ontvangen was. Door Christus zelf aan het kruis was zij tot Moeder der
menschen aangesteld ; en was zij niet de nieuwe Eva naast den nieuwen
Adam ? De Koningin van hemel en aarde ? De smeekende Almacht ? Tot
haar wendde zich de geloovige in al zijnen nood ; tot haar zag hij op als tot
zijn hemelsche Moeder, die nooit een bede van hoe diep-gevallen zondaar
ook onverhoord had gelaten. Zij was de Moeder van kleinen en grooten,
van leeken en priesters, van geleerden en ongeleerden, van zondaars en
19 6

heiligen. In die vereering wilde geen trouwe zoon der Kerk ten achter
staan, al waren nog niet alle voorrechten van Maria tot geloofspunt
uitgeroepen, al konden niet alle toevallige vormen dier devotie ieders goedkeuring wegdragen, al werd niet door alien hetzelfde geloof geschonken
aan de wonderen die men van hare goedheid verhaalde. En daardoor
meenden ook de hoogste genieen dier tijden geen afbreuk te doen aan de
eer die Christ-us of God alleen toekomt. Die vereering was geen aanbidding.
En Maria leidde hen in tot een diepere kennis en een sterkere liefde van
Christus : „per Mariam ad Jesum". In het middelpunt van den godsdienst
stond Jesus, stond God, tot Wien de heiligen, tot Wien Maria opleidde.
Maria vereeren was haar Zoon verheerlijken. En evenals die Maria-vereering de zuiverheid van de godsdienstige leer, in 't bijzonder van de
Godheid van Christus, ongeschonden heeft bewaard, zoo heeft zij aan de
katholieke levensopvatting die warmte en diepte van hoop en vertrouwen,
van liefde en toewijding, van blijdschap en menschelijkheid verzekerd, die
haar blijvend kenmerkt.
Wonderen en mirakelen door de voorspraak van heiligen, maar in 't bijzonder van de Moeder Gods, verkregen, zijn in de Middeleeuwen te onzent
genoeg opgeteekend ; in 't Latijn en in 't Dietsch, in proza en in poezie.
Hier dient vooral rekening gehouden met het woord van een Latijnsch
dichter der Pilatus-legende, uit de XII e eeuw : de middeleeuwsche man
bekreunde zich weinig om de geschiedkundige waarheid van zulke gevallen
en legenden :
Vera sit an falsa, nihil ad me. Sic memoratur,
Sic referunt homines, ut scribo, sic teneatur.
Of waar of valsch, 't gaat mij niet aan. Zoo wordt het verhaald. Zoo worde
het gehouden. Het was hem vooral om de stichting te doen. Van bijzonder
belang voor het geloof en het godsdienstig leven onzer vaderen, verdienen
vele ook vermelding in een literatuurgeschiedenis, omdat zij boven het
kroniekachtige verhaal van het loutere feit uitmunten door kunstvolle,
enkele malen hoogst dichterlijke behandeling.
Zoo werden reeds 36 (3 9) Maria-mirakelen door Van Maerlant opgenomen
in zijn „Spieghel Historiael" of daaruit afzonderlijk verspreid : verhalen
voornamelijk van Maria's onuitputtelijke barmhartigheid om op haar
vertrouwende zondaars te redden, of om haar trouwe dienaars te helpen
en te beschermen. Zulke verhalen mogen naief zijn, kinderachtig zelfs, en
ons meermaals doen glimlachen ; dat ze ergerlijk zullen gevonden worden,
omdat Maria uit de zwaarste zonden tot een nieuw leven opbeurt, zal
alleen beweerd worden door hem, wien de ware beteekenis van de Mariavereering in hare dogmatische ontwikkeling ontgaat.
Enkele dier Maria-legenden zijn ook in de letterkunde beroemd. Omdat ze,
197

naar onze meening, nog tot het hier behandelde tijdperk behooren, komen
ze hier ter sprake. En vooreerst de Theophilud-legende. Ze is alleen bewaard
in het groote verzamelhandschrift, dat het Hulthemsche handschrift heet
en dat zoovele kostbaarheden onzer letterkunde heeft gered. Daar telt ze
1854 verzen, door den lateren uitgever Verdam op 15 94 gebracht. Een
vroom, weldadig, geleerd en wijs man (priester ?) staat in hoog aanzien
bij zijn bisschop en bij het yolk ; uit nederigheid weigert hij diens opvolger
te worden. Maar booze tongen bewerken bij den nieuwen bisschop zijn
ondergang. Theophilus zinc op eerherstel ; hoogmoed sluipt in zijn hart en
verleidt hem zoo verre, dat hij door bemiddeling van een Jood in den dienst
van den duivel treedt. Spoedig valt hem nu weer aanzien en eer bij zijn
bisschop te beurt. Maar dan komt hij tot bezinning. Biddend en vastend
veertig dagen lang smeekt hij Maria om redding. Als deze zijn berouw lang
genoeg op de proef heeft gesteld, beurt zij hem op, verzekert hem van zijn
redding, indien hij in zijn boete volhardt, brengt hem zelfs in den schoot,
terwijl hij met bidden en waken in slaap is gevallen, het met den duivel
verzegeld verbond terug. 's Anderendaags, 's Zondags, biecht Theophilus
openlijk zijn zonde voor den bisschop, die het groote wonder aan het yolk
verkondigt en er de wijze les uit voorhoudt om allen tot boetvaardigheid
aan te zetten.
Dat de tekst niet overal in den haak is, staat vast; dat er hier en daar in
geinterpoleerd werd is mogelijk : er komen vele lange bespiegelingen en
uitweidingen in voor; maar dit is mij Loch weinig gebleken en zeker niet
in de mate het geval als de uitgever Verdam wil.
Al dadelijk treft bij dit gedicht overeenkomst met „Vanden Levene ons
Heren" : beide dichters willen schrijven voor het yolk tot stichting en uit
het Latijn vertalen, niet zooals Van Maerlant omdat dit „vraye historie"
geeft en het „Walsch valsch" is, maar omdat het yolk geen Latijn verstaat
en er „dies niet te vroeder" uit zou worden. Beiden dichtten in den yolkstrant en hebben gelijke stilistische eigenaardigheden. Doch in Theophilus
meer nog dan in Vanden Levene ons Heren komen in bespiegelingen vaak
verzen, ja reeksen van verzen voor, die op dezelfde wijze beginnen (32034o over „quade tonghen", 7 98-834 in de verheerlijking van Maria, enz.)
of worden op korten afstand dezelfde woorden herhaald (bv. 55 vlg. ; 391
vlg. 432 vlg. enz.) of worden sommige woorden met nadruk beklemtoond
(als by. 77-78, 35o-351; 356-359 ; 554-55 ; 6 9 1-2 ; 886-7 enz.); in min of
meer lyrische plaatsen wordt de aandrang door herhaalde uitdrukkingen
en aanroepen versterkt (bv. 414 vlg. : „ontdoe die dore ; orient, 706-777
„Ay mi" ; 146o- 97, „Court hare", enz.). Vooral treft bij hem een zekere
manie om het einde van een vers bij het begin van het volgende te herhalen,
om geen andere reden zou men meenen dan omdat hij anders zijn vers niet
vullen kan. Terecht mocht de dichter vreezen dat zijn werk „niet wel
ghemaect" zal bevonden worden. Hij is geen groot kunstenaar en hij is er
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zich van bewust. Hij was waarschijnlijk een monnik, een Vlaamsch monnik,
en zijn proloog bewijst hoe het in de kringen der monniken, en wellicht ook
elders, als, een ijdelheid werd opgevat zich door kunst of literatuur te
willen bekend maken. Hij wil onbekend blijven ; kwam men toch achter
zijn naam, men zal hem daarom niet verachten, want hij dichtte niet uit
ijdelheid, maar om zich tegen ijdelheid en zonde te verdedigen, en ook om
Haar te loven van Wie ons alle goed is gekomen. Doch aan achterklap
zal hij moeilijk ontsnappen.
Zoo meen ik den proloog te moeten begrijpen, die ons tevens verklaart,
waarom in dezen tijd en nog lang daarna zooveel anoniem werd gedicht.
Van langdradigheid, van breedsprakigheid, die geen kunst maar onbeholpenheid is, kan onze dichter moeilijk vrijgepleit worden. Hij laat zich ook
meermaals verleiden tot lange preeken en uitweidingen, die wel zijn doel
om te stichten kunnen dienen, maar de spanning breken. Het onderwerp
is ook minder dichterlijk, minder algemeen-menschelijk gehouden. Wel
worden by. de tweestrijd in Theophilus' hart voor hij zich tot den food
begeeft, het berouw en de wroeging mooi uitgebeeld ; toch is er eigenlijk
weinig dramatische spanning, als wel bereikt werd door sommige bewerkers
van de Faust-sage, waarvan de Theophilus-sage als een voorlooper mag
beschouwd worden. Maar onze dichter heeft wel zijn verdiensten. Lyrisch,
meer dan episch van temperament, munt hij niet uit door plastische voorstellingen, maar door levendige gesprekken, door bewogen ontboezemingen,
waarin de worsteling der ziel vooral tot uitdrukking komt, door opgetogen
verheerlijkingen van 0. L. Vrouw. En zijn gedicht is een vrijwel zelfstandige
bewerking van de oudste Latijnsche redactie. Zijn Maria-vereering is ook
niet grof-nalef volksch, maar theologisch nauwkeurig : Maria wordt er
steeds met haar Zoon vermeld, van Wien ten slotte Theophilus' heil
afhangt en Die het mirakel bewerkt. Hij geeft in sommige deelen, als in de
vermelding van groote boetvaardige zondaars, blijk van gelouterden smaak,
door er slechts vier, nog wel treffende en bekende, voorbeelden van aan te
halen. En hij heeft toch ook de legende tot een grootsch verhaal opgebouwd,
met sommige passende uitweidingen, die geheel van hem zijn. Ook zijn
langdradigheid zou ons niet zoo zeer hinderen, indien zijn woordkunst, als
die van Willem van Afflighem, wat zuiverder en intenser was.
De Theophilus-legende is de uitbeelding van den eeuwigen strijd van den
mensch, in zijn hoogmoedige worsteling naar geluk, om zich los te maken
uit de greep van het kwaad. De sage is zeer oud. Zij kwam naar het Westen
door de Latijnsche vertaling van een Paulus diaconus Neapolitanus,
omstreeks 84o. Onder de beroemdste bewerkingen der legende wordt die
van de non Hroswitha van Gandersheim, in de X e eeuw, met die van
Marbodus van Rennes gerekend. Tot in de liturgie toe van sommige kerken
drong zij door en bleef in de Middeleeuwen steeds zeer populair. Min of
meer uitvoerig beschreven, komt zij voor bij vele Middeleeuwsche schrijvers,
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in het Latijn als in de moedertaal. Gauthier de Coinsy nam ze op in zijn
Maria-mirakelen. Dramatisch werd ze behandeld, door Rutebeuf in het
Fransch, en tweemaal in het Middelnederduitsch. Is het doel van het verbond
met den duivel in Theophilus eerherstel, elders is het by. liefde, als in de
legende van Proterii filia en in die van Geertruide's minne, of geheime
kennis, als in de Faust-sage. Naar welk Latijnsch origineel onze dichter
werkte staat niet vast. Zijn gedicht kan wel min of meer zelfstandig zijn.
Naar de rijmen te oordeelen (die phone / ghewone v. 163/4 ; 547/8 ; die phone/
done 1087/8; onsochte v. 367; enz.; do(e)men/comen v. 833/4; vramenIscanzen
152 9/30; het u/eu rijm v. 415/16, 445/6; 1433/34) was hij een Vlaming,
misschien een Westvlaming. Toch dichtte hij onafhankelijk van Van Maerlant, die de legende in een beknopten, in de hoofdlijnen Loch overeenstemmenden vorm, in zijn Spieghel Historiael (111 6, 35 en 36) volgens Vincent
van Beauvais verhaalt. Zal hij wel later, of veel later hebben gedicht ?
Nog elders (bij Jan Praet 328-352 ; in „Beatrijs" 519-523) wordt op de
legende gezinspeeld.
Maar het meesterstuk der Maria-legenden uit de Middeleeuwen, in alle
talen, is wel Beatrije. Een jonkvrouw, nonne, „costersse" was zij in het
klooster, is „soe verladen met starker Minnen ende ghewont", dat zij om
den jongeling zendt, dien zij van haar twaalfde jaar bemind had. Te zamen
bespreken zij het plan om te vluchten. Als de nacht voor de afspraak
gekomen is en zij in het koor nog alleen is achtergebleven, knelt ze, alvorens heen te gaan, nog eens neer om haar nood te klagen en haar onmacht :
dat de liefde haar neerwerpt, dat zij in zware zonde moet sneven; legt ze
haar sluier en haar schoenen op het 0. L. Vrouwaltaar en hangt de sleutels
van de sacristie bij haar beeld. Haar beminde wacht buiten op haar met
nieuwe, kostbare kleederen. Met „tale en wedertale" rijden ze weg. Zoo
hoog en hoofsch is haar eerste liefde. Maar na zeven jaren komt de armoede.
„Aen den man ghebrac dierste trouwe". Zoo praamt haar nu de hanger,
dat ze met haar twee kinderen andermaal zeven jaren langs de wegen trekt,
leidend een zondig leven. Maar steeds werkte in haar de wroeging. Zij
weende nacht en dag, dat hare „oghen selden drogheden". Maria moge
haar helpen, haar verlossen uit de zondel Mocht Zij voor haar de genade
verkrijgen een goede biecht te spreken en penitentie te doen 1 Te harer eer
bad zij dagelijks de zeven getijden van Onser Vrouwen. Zij breekt met de
zonde ; zij bedelt nu van stad tot stad en roept voortdurend Maria aan.
En Maria verlaat haar niet. Als zij eens in de nabijheid van haar vroeger
klooster komt, verneemt zij van de weduwe, die haar uit medelijden herbergt,
dat de kosteres nooit het klooster heeft verlaten, dat er daar geen heiliger
leeft. Zoo bidt zij 's nachts op hoop van genade. En in een droom vermaant
haar een stem naar 't klooster te gaan. Maar zij vreest „elfs bedroch".
Een tweede, een derde nacht komt dezelfde vermaning. Nu staat zij op,
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laat haar kinderen onder Maria's hoede achter, gaat naar het klooster,
vindt de deur van den vergier open, treedt in de kerk, vindt hare schoenen,
„covele ende wile" waar ze die had neergelegd, neemt het klokzeel en luidt
voor de metten. Maria had haar plaats ingenomen en al die jaren voor haar
gediend. Dus werd de zondares bekeerd, Maria te love, die hare vrienden
in den nood niet verlaat.
Het kan wel, dat het gedicht hier (v. 864) eindigde ; het slot : hoe Beatrijs
hare zonden biechtte, hoe zorg voor hare kinderen gedragen werd, met
den naam der nonne Beatrijs, die alleen hier vermeld wordt, is er misschien
aan toegevoegd door iemand die misverstand vreesde. Maar onze begrippen
over kunst en wsthetica zijn niet die der Middeleeuwen.
Het geluid van den waren dichter misleidt niet. Dat klinkt bier op van uit
de allereerste verzen : „Van dichten comt mi clene bate", tot het einde,
al komt wel eens, voor ons gevoel, een wanklank het zuivere gent vertroebelen. Maar niemand ontsnapt aan de aangrijpende, menschelijke tragiek
van dit verhaal. Want dit is meer dan een Maria-legende ; het is een brok
voile menschelijkheid. Hier ligt al de ellende der zonde in uitgebeeld, met
al hare wanhopige overmacht, die boete en gebed en kastijding bezwijken
doet voor den drang der aardsche liefde, waar die eenmaal in het hart werd
toegelaten; met dat schrijnend bewustzijn van het kwade in de daad zelf;
en toch met dat geloof en die liefde, die te voren om vergiffenis smeekt,
die bij Maria redding zoekt, die nooit verzaakt in de schuld. Welk een
kennis van de menschelijke zwakheid legt onze dichter aan den dag I Want
het is vooral in de behandeling van het thema zelf, dat hij zich een groote
onder de grooten toont. Er ligt ziel, zwakke, menschelijke en toch zoo
heerlijk schoone ziel, in, overal : in de afspraak tusschen beide geliefden;
in Beatrijs' uitstorting van hare ellende ; in de blijde ontmoeting als zij
voor den ridder staat en „hem dochte dat die dach verclaerde" ; in de
wroeging bij die eerste vreugde „ic sonde prime hebben gheluut" ; in dat
bange voorgevoel dat „die vaert haer rouwen" zal; in die eerste aanraking
met het „dorperlike" van den aardschen minnaar, dan wanner zij zich de
liefde zoo hoog had gedacht : helaas I hoe zal ze daartoe zeven jaar later

vervallen I in die hartstochtelijke liefdesontboezemingen, zoo plots onderbroken door het vlijmend bewustzijn : „Ay God I latet onghewroken I"
waarin haar plots het geluk der trouwe Godzoekenden overweldigt, terwijl
zij zich moet „te groten sonden keren / Dore u, lieve, scone jonchere I" En
dan de verzaking, het verraad, de ontrouw, met al de ellende der zonde.
Maar grooter dan de zonde is de barmhartigheid Gods en de goedheid van
Maria. Waar de wereld hard is en de mensch ontrouw, daar omstraalt
Gods Moeder alles met hare liefde. Neen, God verlaat haar niet. Maria
spreidt haar reddenden en beschermenden mantel over haar uit. 0, dat
Maria daar nog is, in al dien nood en al die verlatenheid I Dat zulk een
moederlijke Ontferming zich onzer nog aantrekt uit Welk een poel van
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zonden ookl Hier ware alles wel aan te halen. En dan : die samenspraken,
zoo natuurlijk, zoo waar; die gebeden, zoo innig in schrijnenden nood; die
bezonkenheid en beperking bij alien overvloed ; die kieschheid bij zulk een
onderwerp ; die eerbied voor het heilige; dit frissche natuurgevoel ook
(328-365); die sympathie welke de zondares toch volgen blijft in de hoogheid
van haar voelen en in de zelfopofferende toewijding voor hare kinderen;
niet het minst die Minne in het gemoed en die ridderlijkheid in het vertoon,
die met zelden bereikt meesterschap worden uitgewerkt.
Wie was de dichter ? Een Vlaming, een Oostvlaming, een leek, hoogst
waarschijnlijk ; om rijmen als vrame (86, 539) sochte (353, 669) &Ater (824).
Uit de XIVe eeuw ? Zoo heet het weer gewoonlijk, omdat gezinspeeld
wordt op de Theophilus-legende : maar die was toch veel ouder. Om de
zuivere opvatting der Minne en den nog ongerepten ridderlijken geest, om
de afwezigheid ook van alle didactiek, plaatsen wij het in de XIII e, tot
het bewezen wordt dat het van later is. Onze dichter had zijn stof niet uit
een Latijnsche bron, maar uit den mond van broeder Ghysbrecht, een
Willemijn, die het „in die boeke sijn" had gevonden. Wilhelmieten waren
er nu te onzent niet velen. In Oost-Vlaanderen was er een Wilhelmietenklooster te Biervliet, Boechoute, bij Assenede ; en het treft dat Diederic
van Assenede in betrekking stond met een broeder Jacob, prior aldaar.
Was Diederic van Assenede ook soms de dichter van Beatrijs ? Stracke
heeft het gemeend, om nog andere redenen; voornamelijk om gelijke opvattingen van de Minne in soms gelijke uitdrukkingen. Ook in den woordenschat en in den versbouw is er eenige verwantschap ; want ook in Beatrijs
wisselen tamelijk lange verzen met zeer korte af. De „boeke", waaruit
broeder Ghijsbrecht het wonder meedeelde, zullen wel de werken geweest
zijn van den Cisterciênser Cwsarius van Heisterbach, die het wonder een
eerste maal vertelde in zijn Dialogus miraculorum, VII, c. 34, en een
tweede maal in zijn Libri miraculorum octo (1. 3, c. i 1), met welke laatste
redactie ons gedicht meest overeenkomt. Berust zijn verhaal op eenig
bepaald feit ? Meer dan een klooster eigent zich de eer toe het klooster te
zijn geweest waar het wonder gebeurde. Van den beginne af echter, en
reeds bij Cmsarius, vertoont het verhaal dichterlijke omvorming. Zou het
niet eerst in een lied zijn bezongen geworden, door een dichter, die een of
ander feit, als de vlucht, de verdwijning van een non uit haar klooster en
haar terugkeer, poetisch omkleed heeft ? Ons gedicht zal wel niet zoo lang
na CEesarius ontstaan zijn. En ook dit meesterstukje is ons slechts in een
handschrift overgeleverd.
De Beatrijs-legende heeft de ronde gedaan van de wereldliteratuur en nog
in onze dagen blijft ze de dichters bekoren.
Volledigheidshalve weze hier nog de Maria-legende vermeld van Jonatete
ende Rodafiere. Wij kennen haar alleen uit fragmenten van een laat hand202

schrift (1208 verzen) en vier bladen van een druk uit het begin der XVIe
eeuw. Het einde hiervan komt met een plaats uit de fragmenten overeen;
en daar blijkt nog eens met welke vrijheid de kopiisten zijn te werk gegaan.
Voor de eer van den dichter is het te hopen, dat de rijmelarij die ons is
overgebleven, losse versbouw, ergerlijkste assonances, onbeholpenheden
aller aard, niet van hem is. Heeft hij de Beatrijs-legende naar de loef
willen steken ? Rosafiere, van Jonatas, die met haar zuster huwt, verstooten, omdat Maria hem door een engel had laten weten, dat zij onder een
planet geboren was „dat sij van haren vader moet draghen kint", wordt
non, kosteres, dient trouw zeven jaren in het klooster, valt in de voorspelde
zonde, leidt zeven jaren een leven met „puttiers", wordt door Jonatas
opgezocht, die haar, door de bescherming van Maria in haar klooster
terugvoert, waar ze zelfs abdis wordt, want Maria had, feitelijk meer ter
wine van Jonatas, dan van haar, al dien tijd in haar plaats gediend. Het
gedicht mist ook msthetische kieschheid en vervalt in grove overdrijving.
Een kunstenaar was de maker in geen geval.
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DIERENVERHAAL
DIEREPOS
ERHALEN MET DIEREN ALS HANDELENDE WEZENS
kunnen ingedeeld worden in fabels en diervertelsels.
Fabel en diervertelsel zijn nauw met elkander verwant. Het onderscheid ligt vooral in het doel : dat in de fabel is een verborgen leer
in te kleeden, zoodat het verhaal ingericht is om die, al of niet uitdrukkelijk
bij het slot aangegeven, wijsheid te doen uitkomen; terwijl het vertelsel,
gewoonlijk ook langer, een stuk leven uitbeeldt en op zichzelf boeit. Er
zijn vertelsels, die niets anders beoogen dan het leven der dieren te verhalen. Maar het diervertelsel dat we hier behandelen is een overdracht
uit het menschelijke leven in de wereld der dieren. Zonder hun aard van
dier te verloochenen, worden zij veelal door menschelijke motieven aangedreven en handelen zij als menschen. Een zeker anthropomorphisme is
hierbij noodzakelijk. Het is ontstaan uit een gevoel van gemeenschap met
de dierenwereld, al of niet van religieuzen oorsprong, en uit de neiging om
wat leeft naar eigen menschelijke psychologie te verklaren. Doel is : de
dieren te zien handelen als groote menschen, om te varen als dezen; wat
wel een aardige parodie van het leven kan meebrengen.
De fabel, zegt men, is van Oosterschen oorsprong. Zij zou stammen uit
de groote fabelverzamelingen, die in Voor-Indie ontstonden en waarvan
de Pantsjatantra de voornaamste is : een omramend verhaal, waarin vele
fabelen zijn ingelascht. Talrijke, niet zelden ver-uiteenloopende bewerkingen,
zijn hiervan bekend ; zoo de Hitopadesja of Heilzame onderrichting, en
een Arabische, volgens een Perzische bewerking uit de VI e eeuw, aangelegde vertaling Kalila Wadimna. Langs de aan Aesopus toegeschreven
verzameling kwamen die fabels naar het Westen : langs een bewerking
in Grieksche verzen van Babrios (IIIe eeuw n. Chr.); langs de Latijnsche
bewerkingen van Phaedrus, van Avianus, in verzen, en, door ontwrichting
van den versvorm, in proza, van Romulus Imperator : omdat in een later
toegevoegden proloog, een zekere Romulus beweerde deze fabelen te
hebben verzameld voor zijn zoon Tiberius.
Nog om- en bijgewerkt en nagevolgd, in verschillende verzamelingen
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bijeengebracht, Romulus Neveleti, Romulus Nilantii, Novus Aesopus,
werden zulke fabelen in de Middeleeuwen veel gebruikt bij het onderwijs.
Daaruit zijn ook de zoogenaamde „Isopets" in de moderne talen of te
leiden.
Volgens sommigen nu zou ook het dierverhaal in die fabelliteratuur zijn
oorsprong hebben : door ze als een beeld van het leven op te vatten, zonder
de zedeles uitdrukkelijk te doen uitkomen. Alles in het dierverhaal en het
daaruit gegroeide dierepos zou op die wijze kunnen verklaard worden.
De vos zou oorspronkelijk geweest zijn de jakhals. Ook het dierverhaal
is het werk van geleerden ; de oudste diernovellen zouden ontstaan zijn in
de studeerkamer en in de cel van monniken. Nog wel vooral in Lotharingen.
Daar is het eerste, nog Latijnsche, dierepos ontstaan : de Ecbasis Captivi.
Te Luik was reeds Sedulius Scottus met zijn allegorisch gedicht „De
quodam verbece a cane discerpto" voorafgegaan. Fabelen zijn bekend van
Alcuinus. Paulus diaconus heeft het verhaal van den zieken leeuw.
Fabelen heeft Egbert van Luik in zijn Fecunda ratis. Doch ook van elders
zijn in de Xe en XI e eeuwen uitvoerige diergedichten bekend. Wij herinneren aan Marbodus van Rennes.
Het beroemdste Latijnsche diergedicht echter is dat van een vermoedelijk
Gentschen monnik van St.-Pieters, magister NIVARDUS, Liengrinue, van 1152.
dat in zeven boeken, 328 7 disticha, twaalf dierverhalen heeft verbonden,
Bijna alle bevatten voorbeelden van den strijd tusschen Wolf = Isengrinus
en Vos = Renardus. Hier zijn de dieren geen typen meer, maar individuen
met eigen naam. Uit dit werk nu zouden de eerste dierverhalen in de
volkstaal zijn ontstaan : negen van de twaalf verhalen maken de stof uit
van Fransche dierverhalen.
Zoo eenvoudig echter zijn de zaken Loch niet. Steeds meer blijkt, dat de
Grieksche fabelliteratuur veel zelfstandiger is dan vermoed werd. Er heeft
een autochtone Grieksche fabel bestaan. En zoo ook een autochtoon
Germaansche. Gewis, veel in die oude Latijnsche fabelliteratuur komt uit de
Grieksche fabel en uit het Oosten. Zoo is de „Ecbasis" wel het werk van een
geleerde, die Grieksche en Oostersche fabels kent en er zelfs het procede
der omraming aan ontleent. Maar een werk als de „Isengrinus" is reeds veel
meer, ja zoo goed als zuiver Germaansch.
Van oudsher zijn bij de Germanen, in 't bijzonder ook bij de Franken,
verhalen verspreid geweest met dieren, niet uit de fabel, maar uit het leven
bekend. Oude gnomische spreuken der Germanen zijn aan de dierenwereld
ontleend. Oude Germaansche kettinggedichten zijn bewaard, als
Diens is de haas die hem hapt ;
Diens is de vos die hem vangt ;
Diens is de wolf die hem wint ;
Diens is de beer die hem bindt ;
2o6

Diens is het hert (eland) die het neerhaalt ;
Diens is de otter die hem uit het aakje neemt ; enz.
alle dieren uit de latere Germaansche dierverhalen, de Oud-Germaansche
dieren van het dierepos. Fabelen met Vos en Wolf als hoofdpersonages
zijn ook van oudsher bij de Germanen in omloop geweest. Reeds in de
Salische wet, getuigend voor de Franken nog voor hun overtocht over den
Rijn, wordt iemand die een ander „Vos" zou schelden streng gestraft.
Fredegarius vermeldt voor het jaar 612 een „rustica fabula" over den
wolf, die gebouwd is op de Oud-Germaansche gedachte der maagschap ;
de wijze waarop hij die aanhaalt laat algemeene bekendheid veronderstellen.
Bij denzelfden Fredegarius komt de fabel voor van een hinde zonder hart;
zij is verwant met een Oostersche, waar het een ezel zonder hart en ooren
is, en staat ook bij Avianus. De leeuw in die fabel — het hert was aan den
leeuw ontsnapt, doch keerde er dom toe terug werd „naar oude liederen"
door Froumond van Tegernsee (X e eeuw) in een beer veranderd.
En is zelfs de fabel van den zieken leeuw bij Paulus diaconus zoo zeker
Aesopisch of Oostersch ? De aanwezigheid van vos en wolf in de Oostersche variance, waarmee zij verwant is, kan sterk aan het oorspronkelijk
Oostersch karakter doen twijfelen.
Van oudsher hebben de Goten, in aanraking met de Skythen, de dierornamentiek beoefend en ze, na de invallen der Hunnen, naar de overige Germaansche stammen overgebracht, waar ze in verschillende richtingen in
Zuid- en Noord-Duitschland en van hier uit naar Skandinavie voortdrong.
En van de Karolingische tijden of komen dierfabelen voor in miniaturen,
op tapijten, als die van Bayeux, als wandversieringen ; enz. En zeker een
halve eeuw voor Isengrinus waren zulke verhalen, waarin de dieren reeds
namen droegen, ook onder het yolk verspreid : Guibert de Novigent (de
vita sua III, 8) verhaalt, hoe in het begin der XIIe eeuw Ingelrannus door
bisschop Renulfus „Isengrin" genoemd werd om zijn uitzicht als van een
wolf, want „zoo noemen sommigen den wolf". Te vergeefs tracht men die
„sommigen" to beperken tot clerici, clercken.
Trouwens, geheel het Westersch dierepos draagt een Germaansch karakter.
Behalve de leeuw, die al heel vroeg als koning kan zijn opgenomen, reeds
uit de dierornamentiek en uit de heraldiek, komt geen enkel der groote
Oostersche dieren in ons dierepos als vooraanstaand personage voor geen
tijger, geen olifant, enz. Zelfs de aap, sim, is van later. De dieren die in ons
epos de handeling dragen zijn dieren uit het Germaansche woudleven. En
ook hun namen zijn louter Germaansch : Reinaert Reginhard, de zeer
sterke of de sterke in raad ; Brun, voor den beer, geen sprekende naam,
doch eigennaam door Germanen gedragen ; Grimbert de das, oud Frankische
naam; evenzoo Tibert
Theodobrecht, de schitterende onder 't yolk;
Ticelijn, van oudsher ook in Waas verspreid ; Balduinus, de vriend der
2 07

dapperen ; Isengrinus, de man met het ijzeren masker, enz. Daarnaast
komen Fransche, sprekende namen, als Courtois, voor het hondje, Chantecler, enz. Zoo zelfs de uitheemsche leeuw, die Rufanus, de rosse, of eenvoudig Lioen, of Nobel heet ; blijkbaar latere toevoegsels nit de XIIe eeuw.
Maar, zegt men, die Germaansche namen zijn feitelijk Fransch : de Fransche
dichters zouden die hebben verkozen, omdat Germaansche namen voornamer stonden. Werkelijk, nog in de XII e eeuw ? als in de gedichten uit
dien tijd naast de Frankische namen overal Fransche en Latijnsche staan,
en reeds sprekende namen ? Als de Frankische namen juist gedragen
worden door die dieren, die klaarblijkelijk de oudste in de diernovelle zijn,
en er als gewone, bestendige en wezenlijke personages in optreden ? En
ook, als sommige dier Germaansche namen, b.v. Isengrinus, niet eens in
Frankrij k gebruikt werden, er onbekend waren ? Neen, die Germaansche
namen pleiten duidelijk voor oude Germaansche diernovellen. Ook is het
bepaald op Frankisch gebied, dat het dierepos gebloeid heeft; zelfs de
Fransche dierendichters stammen meestal uit de grenslanden van Vlaanderen.
Uit zulke dierverhalen, ook reeds door dichters behandeld, heeft de kunst
in de XIIe eeuw geput, als Beowulf, alsWaltharius. Reeds waren Latijnsche bewerkingen voorafgegaan, die soms de inheemsche stof lieten overwoekeren door uitheemsche geleerdheid. Maar zelfs Isengrinus, vooral de
dichters in de volkstaal, hebben meer aan de frissche wateren der inheemsche bronnen gedronken. Daarom is ook bij hen de klassieke en Oostersche
invloed veel geringer.
En dit kenmerkt ons autochthoon dierverhaal : aan den eenen kant, de
grillige, onnatuurlijke, op leering bedachte, fantasie van het Oosten ;
aan den anderen, de werkelijke, op levenswaarheid gerichte, verbeelding
van het Westen.
Wij meenen dus, dat er in het dierepos als in het chanson de geste heel wat
Frankisch erfgoed zit. Zoo leerde ook L. Sudre, die echter te veel bij
loutere folklore blijft. L. Foulet, nit de school van Bedier, bestrijdt wel
is waar de conclusies van Sudre en komt voor geleerden oorsprong op ;
maar hij is ten slate Loch wel genoodzaakt voor de verkiaring der bronnen
van de eerste Latijnsche geleerde gedichten, van Isengrinus, oudere verhalen
aan te nemen. Zoo zouden die slechts een omweg hebben gemaakt. Ook bier
weer schuilt een goede kern van waarheid in nationale overdrijving. Wat
wij aan dierverhalen bezitten is het werk van kunstenaars, van monniken
nog wel en geestelijken want het dierverhaal is geleerden-, is monnikenkunst — maar de bronnen waaruit zij putten zijn ouder, liggen bij het yolk,
in ongeschreven, onopgeteekende vertelsels, niet daarom van het yolk,
maar van vroegere, met de scops verwante, met hen nu vervallen dichters.
In de tweede helft der XII e eeuw zijn de eerste in 't Fransch bewaarde
episch verhalende diergedichten ontstaan, die omstreeks 1182 (of eerst ca.
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tot een geheel werden verbonden, dat door een Elzasser, Heinrich,
gewoonlijk, doch verkeerdelijk, der „Gliclaesaere" geheeten, in het Duitsch
werd bewerkt. Later kwamen nog andere dergelijke verhalen tot stand, die
mede in de daarbij wel bier en daar gewijzigde verzameling werden opgenomen, en zoo omstreeks 123o een grooten zoogenaamden „Roman de Renart"
vormden, waarvan al die verhalen als zoovele „branches" werden beschouwd. Reinaert is het, die al die verhalen onderling verbindt, al out.
breekt hij in enkele wel. In de latere uitgave door Martin worden 27 zulke
branches geteld.
In de XIII e en XIVe eeuw kwamen nieuwe Renart-romans op : Couronnement Renart, een satire op de bedelorden; Renart le Nouvel, door
Jacquemart Gelee van Rijsel ; Renart le Contrefait, door een klerk van
Troyes. De satire, die ook in de oudere branches niet ontbrak, doch er niet
stelselmatig werd doorgevoerd en slechts bij wat rake en scheutige opmerkingen bleef, gaat nu in deze latere romans overheerschen ; in het laatste
viert de allegorie hoogtij : de dieren worden er deugden of ondeugden.
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Het meesterstuk echter van het dierverhaal is het Middelnederlandsche
Vanden Vos Reinaerde.
Men onderscheidt hierin een Reinaert I en een Reinaert II, of, zooals dit
gewoonlijk heet, Reinaert' Hietorie. Reinaert II is een zoowat honderd jaar
jongere omwerking en voortzetting van Reinaert I en komt in deze periode
dus nog niet ter sprake. Reinaert I zelf wordt meermaals ingedeeld in
Reinaert Ia, welk deel gaat tot omstreeks v. 1886 op 347o verzen en een
Reinaert Ib, het tweede deel : omdat sommigen meenen in Reinaert I het
werk van twee dichters te moeten onderscheiden. De tekst is volledig
bewaard in het zoogenaamde Comburgsche handschrift, en in het v6Or
enkele jaren ontdekte Dycksche handschrift. De tekst van Reinaert II komt
voor in een Brusselsch handschrift.
Het verhaal speelt ergens in een feodale wereld van dieren : leeuw, beer,
wolf, vos, kater, das, ram, haan, enz., alien met eigennaam en titel.
Reinaert, de Vos, bekommert zich weinig om wet en recht. Met Sinksen
houdt Leeuw, naar oud Germaansch gebruik, hofgericht. Vos wordt er
aangeklaagd van allerlei misdrijven, door Isengrijn, den wolf, door het
hondje Courtoys dat Fransch praat, maar verdedigd door Tibert den kater ;
dan weer door Pancer den bever en Isengrijn beschuldigd, die nieuwe
misdrijven ophalen, en door Grimbert den das tegen Isengrijn in 't bijzonder
en Cuwaert onder zijn bescherming genomen : Reinaert is een rechtvaardig
man, die leeft als een kluizenaar. Als echter daarop „van berghe te dale"
Cantecleer komt gevaren met het lijk van Coppe op een baar, en Reinaert's
euveldaden aanklaagt, loopt de maat vol. Coppe wordt plechtig begraven
en krijgt zeifs een grafmonument. Bruun de beer zal Reinaert in 's konings
naam gaan dagvaarden. Maar zoo fijntjes weet Reinaert Bruun bij zijn
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zwak voor honing te pakken I en hem op Lamfreyde's hof te leiden, naar
een gekloven boom, waaruit hij de wig wegtrekt, als Bruun er met zijn muil
en zijn pooten tusschenzit om den honing, en slechts met groote schade en
schande los kan, terwijl heel het dorp, een lustig gezelschap, hem toetakelt,
tot hij in een troep van oude wijven, met 's papen vrouw Julocke, loopt en er
eenige in de rivier drijft. Reinaert is intusschen een hoen gaan vangen, ziet
den armen beer aan den oever aangedreven liggen en geeft hem nog een
goede spotrede mee op zijn „roeden capproen en zijn crune 1" In deerlijken
toestand komt Bruun ten hove aangewenteld. Nu wordt Tibert de hater,
wel tegen zijn zin, afgevaardigd. Dat St-Martins vogel onderweg hem ter
linker zijde vliegt, is al een slecht voorteeken. Want ook Tibert wordt bij
zijn zwakje gepakt, als Reinaert hem bij den pastoor brengt om vette
muizen te snappen, waar hij in een strik gevangen wordt en eerst ontkomt
na den toegesnelden pastoor in nachtkostuum een leelijke wonde te hebben
toegebracht. Grimbert de das wil, dat men Reinaert, als elken vrijen man,
driemaal zou dagvaarden ; hij biedt er zich toe aan; het gelukt hemReinaert
mee te krijgen. Aandoenlijk neemt deze afscheid van vrouw en kinderen.
Onderweg wil hij bij Grimbert zijn biecht afleggen : een leekenbiecht;
want zijn leven staat op 't spel. En wat weet hij al niet te vertellen, vooral
hoe hij meermaals Isengrijn heeft beetgenomen I Een weinig rouwmoedige
biecht, als dadelijk blijkt, wanneer Reinaert zijn argeloozen oom Tangs een
priorij van zwarte nonnen weet te voeren en naar een vetten haan springt.
Ten hove kan hem geen stout optreden baten. Hij moet sterven I Grimbert
met Reinaert's „naeste maghen" verlaten dan 't hof, uit protest, wat den
honing zijn vonnis reeds eenigszins berouwen doet. Dan maar spoedig de
galg bereid I En Reinaert weet behendig nog Bruun, Isengrijn en Tibert weg
te krijgen, om de galg op te zetten, als hij voor 't hof zijn levensbiecht, tot
afschrikkend voorbeeld, zal doen. Hoe hij hierbij ook den honing bij zijn
groot zwak te pakken krijgt I Hij laat zoo iets hooren van een schat I Vanwaar die kwam ? Gestolen, anders ware de koning zelf vermoord geweest.
En de koningin krijgt bijna een flauwte : hij moet de waarheid spreken, van
dien moord I Ja, hij zal, al moest hij zijn beste vrienden aanklagen. En hij
vertelt : hoe zijn eigen vader Ermenrix' schat had gevonden en Tibert had
uitgezonden om Bruun naar Vlaanderen te halen, tot een samenzwering,
met nog Isengrijn en Grimbert, om Bruun tot honing te maken. Maar
Grimbert had het eens in dronkenschap verklapt aan Reinaert's vrouw
Hermeline, die het Reinaert voortvertelde. Toen rezen hem de haren te
berge. Maar hij zou niet dulden, dat het hun zou vergaan als den kikvorschen
die om een honing riepen en den ooievaar kregen. En dag en nacht zon hij
er over na om zijns vaders raad te verijdelen, die eenen dorper, eenen vraat,
honing wilde maken in plaats van zoo welgeboren, zoo zoet en zoo goedertieren een Neer. En Reinaert had ten slotte zijn vader bij den schat ontdekt
en dan dezen met zijn vrouw en kinderen elders geborgen. Als dan zijn
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vader de soldenieren, die hij tusschen Elbe en Somme had aangeworven,
wilde betalen, was het geld weg I Maar Isengrijn en Bruun zitten nu in den
hoogen raad van den koning en Reinaert is de „blare" I „Of die schat nog
bestaat ?" nemen koning en koningin hem ter zijde. En als de koningin hem
smeekt, spreekt de koning nu den vos vrij, die hem den schat belooft : die
ligt in Kriekepitte bij Hulster-loe in de wildernis. En Cuwaert komt voor
den argwanenden koning getuigen, dat hij Kriekepitte zeer goed kent I
Maar daarheen mag Reinaert den koning niet vergezellen, want hij is in
's pausen ban, sedert Brie jaar voor den deken Herman; hij wil nu naar
Rome en overzee op beevaart. Zoo mag Reinaert als beevaarder vertrekken, waarbij hij van de goede koningin nog verkrijgt, dat Beer en Wolf
hem een gevoelig deel van hun pets moeten afstaan voor beevaarttasch en
schoenen. Belijn de ram moet hem „scarp en staf" geven ; maar hij heeft
gewetensbezwaar, wat de koning hem wegpraat, met een theorie van
meester Jufroet. Rouwmoedig als een echte pelgrim neemt Reinaert oorlof.
Belijn en Cuwaert doen hem uitgeleide, tot Manpertuus. Daar zal Reinaert
afscheid nemen van zijn vrouw. Hij weet Cuwaert binnen te lokken. Den
onrustig wachtenden Belijn geeft hij een boodschap mede voor den koning
in zijn pelgrimstasch : de drager zal eer en gunst winnen, zoo maakt hij hem
wijs, indien hij verklaart dat hij Reinaert bij 't schrijven der brieven geholpen
heeft. Belijn bestelt het pak : Cuwaert's kop I Vos vlucht in de wildernis.
De woedende koning ontslaat Bruun en Isengrijn uit hun boeien, en op
raad van Sirapeel, den luipaard, schenkt hij hun Belijn en alle Belijn's
maghen om „den pais van alle dinghen" I
Het eerste deel, tot ongeveer het begin van Reinaert's komst ten hove,
volgt, toch vrij zelfstandig, een Fransche branche op den voet, bekend als
Le Plaid ; het tweede deel is geheel eigen vinding, al mag wel een of andere
bijzonderheid uit het vervolg van Le Plaid of uit andere branches ontleend
zijn. Dat in ons gedicht het dierverhaal de hoogste kunst bereikt heeft,
staat vast : daarover zijn alien het eens. Maar men moet even Le Plaid,
dat toch als het beste der Renart-branches geldt, er naast lezen, om aan
te voelen, hoe onvergelijkelijk hooger als kunstwerk onze Reinaert staat.
Reeds de bouw zelf is merkwaardig : allerlei verscheiden episoden werden
hier tot een mooi geheel verwerkt, dat door zijn vaste eenheid treft. En
van den beginne af heerscht er een gezonde, kloeke, geestige scherts, die
niet verzwakt tot het einde toe, waarover de beknopte samenvatting
moeilijk kan laten oordeelen. En toch, minder om de boeiende stof, dan om
de grappige, humoristische inkleeding is het te doen. Daarbij geen overdrijving : in Reinaert II en in de Fransche branches is de vinding veel
grover en banaler. Dit koddige zit zoowel in de toestanden, waarin de
personages telkens geraken, waar onze dichter het met onfeilbare zekerheid
treft, als in de beelden uit het volksleven, die hij met Breugheliaansch
realisme oproept ; in de statige waanwijsheid ; in de deftige spreuken ; in
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de pittige, beeldende, niet zelden gekruide, levende taal. Al te dikwijls
zochten de Fransche dichters hun geestigheid in overdreven anthropomorphisme ; onze dichter heeft dit niet noodig : hij weet zeer juist binnen de
grenzen van het geoorloofde, het waarschijnlijke, te blijven, met een zelden
falenden kunstzin, die eenig is. En hij kent zijn dieren, hij kent zijn volkske :
met vaste, kloeke hand beeldt hij ze uit, elk met eigen karakter, in bonte
verscheidenheid. Hieruit wordt iedere episode, ieder tafereel, met bewustvaste psychologie behandeld : alles wordt zoo raak gemotiveerd, zoo
behendig en toch zoo natuurlijk aangebracht en uitgewerkt, dat ons gedicht
bij elke nieuwe lezing de strengste kritiek trotseeren, en telkens nieuwe
vondsten van psychologisch inzicht aanwijzen kan. Reinaert's redekunst is
onweerstaanbaar : Bruun, Tibert, Grimbert, de Koning zelf mogen nog
zoo op hun hoede zijn, zij loopen er alien in. En welk een leven, welk een
beweging en gang! De dichter is er in, niet er naast : hij leeft met zijn
verhaal mee, blijft objectief, laat de dingen spreken voor zichzelf, omdat
het verhaal zelf hem boeit en ook de lezers en hoorders boeien moet.
Men heeft in het gedicht allerlei satire en parodie gezocht. Dit bedoelde
het zeker niet op de eerste plaats. Het zit den mensch in het bloed om eens
gul te lachen met groote menschen die er fijntjes inloopen, die door hun
hebzucht, hun ijdelheid, hun menschelijke zwakheden, in belachelijke toestanden geraken ; wat des te vrijer kan, naarmate het kleine bedrijf van
onze kleine, menschelijke grootheid afgespiegeld wordt in een wereld, waar
het onbenullige en geniepige nog beter uitkomt en geen kwaad sticht. Dat
het misbruik van den geest bij Reinaert in den grond onzedelijk is, zal
misschien slechts een groot woord blijken te zijn, als men overweegt tegenover wie het gepleegd wordt. Als zulk een objectieve, daarom niet goedkeurende, uitbeelding van het menschelijke leven is onze Reinaert bedoeld ;
en iedereen kan er vrede en genoegen mee hebben. Daarom ook heeft het
zijn waarde, als alle groote kunst, in zijn algemeene menschelijkheid. Dat
nu zulke uitbeelding van het leven in den vorm van het epos ook eenige
parodie van de feodale en hoofsche wereld, met, in den vorm, van den
ridderroman meebrengt, spreekt vanzelf; als men ten minste dit woord
parodie niet verkeerd begrijpt : daarom nog geen hekeling, geen invective,
geen spot. Al parodieert b.v. onze Reinaert wel eens het heilige, daarom
spot hij er nog niet mee : hij gebruikt het in zijn volksche openbaring, als
deel van het werkelijke leven. Daarom zouden wij liever humor noemen,
wat soxns als parodie of satire geldt.
Zoo vrij en zelfstandig staat het eerste deel tegenover het Fransch, dat men
zich kan afvragen, of ons gedicht niet het oorspronkelijke, het Fransch de
navolging is. Veel zou daarvoor kunnen pleiten : er zijn episoden die alleen
hun aesthetische beteekenis krijgen in het Dietsch, alsof de Fransche dichter
er het geestige niet juist van gevat heeft; het Fransch schijnt onbeholpen
verzen en rijmen te hebben onder invloed van het Dietsch ; het heeft ook
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nuttelooze uitbreidingen. Verder is er het anthropomorphisme veel sterker
en grover : vertaalde onze dichter, dan zou hij al dit anthropomorphisme,
waarin zijn tijd toch vooral genoegen had, met onfeilbaren kunstzin
hebben verwijderd, wat bij een navolging bijna ondenkbaar is. Het Fransch
heeft daarenboven een zeer onbevredigend slot. Dit zou te verklaren zijn
doordat een eerste Dietsche dichter b.v. Arnout, die in het Dycksche
handschrift wordt vermeld, een eerste deel zou hebben geschreven, dat in
het Fransch werd vertaald en daar van een onbeholpen slot voorzien,
waarna dan een tweede Dietsche dichter het werk van den eersten Dietschen
dichter zou hebben voortgezet, omgewerkt en met een eigen slot voltooid.
Om taal-en stijlkundige redenen meenen ook sommigen, als prof. Muller,
een onderscheid tusschen het eerste en tweede deel van onzen Reinaert te
moeten maken.
Hoewel ik zelf eens de oorspronkelijkheid van onzen Reinaert met klem
heb betoogd, toch meen ik niet, dat deze voor onze Dietsche kunst zoo
vleiende theorie, evenmin als die van het dubbel auteurschap, nog langer
kan verdedigd worden, omdat de anderszins zeer duistere proloog waarin
de dichter, die zich zelf Willem noemt, de aanleiding tot zijn werk uiteenzet,
geen andere beteekenis kan hebben, dan indien het zesde vers van het
Dycksche handschrift : „Die Arnout niet en hadde bescreven" gelezen
wordt : „Die Perrout hevet volscreven". Perrout namelijk is de dichter
van Le Plaid, die zich daar op gelijke wijze als onze Willem, in den
derden persoon als den auteur aangeeft. Zoo zou de proloog beteekenen :
Willem, die Madocke maakte, wat hem veel moeite kostte, had er zulk
een spijt over dat de avonturen van Reinaert in het Dietsch ongemaakt
bleven, die Perrout (toch reeds) volschreven heeft, dat hij de vite (door
Perrout) deed zoeken en hij die volgens de Waalsche boeken in het
Dietsch hier dus „heeft begonnen". Zoo is de beteekenis duidelijk en we
begrijpen onmiddellijk wat Willem bedoelde. De klaarblijkelijkheid zelf van
deze lezing, tegenover de vergeefsche pogingen, om, met behoud van de lezing
Arnout en de ontkenning, een bevredigenden zin te ontdekken, sluit alien
redelijken twijfel uit. Zoo is dan een zekere Willem, die reeds een Madock gedicht had, de eenige auteur van onzen Reinaert; hij volgde een
Fransch gedicht van Perrot de St Cloud, dat hij hier als zijn bron aangeeft.
En deze Willem begon en deze Willem eindigde, zooals ook nog uit het
achrosticon aan het slot blijken mag ; wat dan als bewijs voor de oorspronkelijkheid kan gelden, getuigt voor zijn zuiveren kunstzin en zijn dichterlijk
genie.
Wie was deze 'Willem ? Een Vlaming ; een „clerck" zeker, een geestelijke,
een monnik zelfs misschien, uit een der abdijen : van Benediktijnen te
Gent of van Premonstratenzen te Drongen, om zijn kennis van het Land
van Waas, waar deze abdijen bezittingen hadden. Want al speelt het
verhaal in Utopie, men kan er niet buiten komen zonder in Vlaanderen,
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in het zoete Land van Waas, aan to landen. Maar alle pogingen om verder
over hem iet meer te vernemen zijn vruchteloos gebleven. Liefst toch zal
men hem zoeken bij de Premonstratenzen : om de voor de Benedictijnen
weinig vleiende strekking van enkele episoden.
Is het dan zoo bevreemdend, dat Reinaert het werk van een monnik zou
zijn ? Ja, voor hen die er een uiting in willen zoeken van den burgerlijken
geest tegenover den ridderlijken, een satire op de ridderlijke wereld, een
parodie van den ridderroman. Neen, voor wie bedenkt, dat zulke dierverhalen vooral bijval hebben gevonden bij de monniken : Ecbasis, Isengrinus. Oorspronkelijk was zelfs Isengrin, de wolf, de held : hij vertegenwoordigde den gulzigen, ongeleerden monnik en sprak dan ook geradbraakt
Latijn; de populair geworden Reinaert heeft hem verdrongen : zoo werd
de toegang van het dierepos, bij den daarmee samenhangenden zich verburgerlijkenden fijdsgeest, tot een ruimer publiek voorbereid.
Wanneer leefde en dichtte Willem ? Wij meenen : niet zoo lang na Perrot
de St.-Cloud, dat is na omstreeks 1180. Hij kende Perrot als den laatsten
Renart-dichter, die de stof volschreven had. En hij kende hem nog niet uit
een verzameling, uit een Roman de Renart, maar uit een afzonderlijk gedicht.
Ook past de dateering einde 12e eeuw best bij een reeks zinspelingen op
meester Jufroet, een beroemd canonist, Jofredus Andegavensis, uit de XIIe
eeuw, die in de dertiende niet meer bekend was en door Gielis,Guiardus
Laudanensis, vervangen werd ; op deken Herman, die Hermannus decanus
schijnt te zijn : onder bisschop Milo (1131-58) van Terrenburcht ; die dateering past ook bij Kriekepitte in de wildernis, wat in de XIIIe eeuw nog
moeilijk kon gezegd worden; bij Reinaert's beevaart naar Jerusalem, daar
het H. Land na 118 7 in de XIIIe eeuw een langen tijd ontoegankelijk bleef ;
en bij andere dergelijke aanwijzingen meer. En wat pleit wel voor een latere
dateering, in de XIIIe eeuw ? Niets, dan de vrees onze Dietsche literatuur
te oud te maken ; een vrees die, na al wat wij over de epische dichtkunst
reeds hebben gezien, wel overbodig mag heeten. Ook J. W. Muller neemt
reeds een oer-Reinaert aan.
Nog zou ik op de taal en den versbouw willen w4zen, die toch nog als
tamelijk oud en los aandoen. Maar ook hier hebben de kopiisten vrij gewijzigd, verknoeid en wellicht ook hier en daar bijgevoegd. Zoodat hier moeilijk iets uit afgeleid kan worden. Wij bezitten alleen veertiend'eeuwsche en
latere kopieen, of liever bewerkingen, van een XIIe eeuwsch gedicht.
Voor welk publiek was dit bestemd ? Hier kan men zich tot allerlei verlokkelijke beschouwingen laten verleiden : over den derden stand, het yolk, dat
stout, listig, gaarneoproerig, in zijn stijgende macht de boeien der overlevering
breekt en de macht van den geest tegenover de verworven rechten plaatst ;
zoo men den roofridder Reinaert al niet tot een socialist in den dog maakt.
In de werkelijkheid was het wel eenigszins anders. Want ook deze literatuur was kunst van geestelijken, van monniken. Wij moeten Willem's ver214

klaring, 't spreekt vanzelf, nog niet letterlijk opvatten : als zou hij bij het
dichten aan het verzoek hebben voldaan van „eene... Die in groeter hoveschheden Gherne keert haren zin," niet voor „dorpren ende doren", maar
voor „hen die haren" zin „daertoe keeren Datsi leven hoofschelike" : dat
was mode of parodie van den ridderroman. Maar wat we gen wij, dat hij
dichtte voor het yolk ? Wel zal eenmaal onze Reinaert bij het yolk en in de
volksboeken terechtkomen ; maar zoo ook de ridderromans ; en dat was in
veel lateren tijd. Voorshands kunnen wij nets anders zeggen, dan dat ook
deze kunst wel voor geschoolden was bestemd, die ook in geestige, zelfs ruwe
scherts behagen hadden.
Van den Vos Reinaerde is een echt, zuiver Vlaamsch kunstwerk. Van den
Duitschen Reineke Fuchs heeft Goethe een nieuwe bewerking gegeven; en
die steunde ten slotte meer op den minderwaardigen Reinaert II. Indien
hiervan kon gezegd worden : „Verissimum est Germans non modo hoc
poema muftis Graeciae ac Latii monumentis opponere posse, si justum
rebus suis pretium statuerent" ; hoeveel meer zal dit niet moeten gelden
van onzen Reinaert.
En Loch ook dit gedicht is voor ons door Duitschland gered geworden, tot
voor enkele jaren in een handschrift, nu in twee, beide in Duitschland
bewaard.
Onzen Reinaert is de eer te beurt gevallen in het Latijn te worden vertaald
als Reinardue Vulpee. Maar dit geleerde pak staat hem weinig : de geestigheid valt mat in die deftige vormen. Ook heeft de dichter heel wat toespelingen en toestanden niet meer begrepen en soms door andere vervangen :
wat nog eens pleit voor de veel oudere dateering van het Dietsch. De
bewerker was een monnik, die zich zelf BALDWINUS noemt : wat er nog
eens op wijst, dat deze literatuur geleerden-, monnikenliteratuur was. Hij
droeg zijn vertaling op aan den toenmaligen proost van Brugge, Jan van
Dampierre, zoon van Guy van Vlaanderen. De levensloop van dezen Jan
van Dampierre is bekend : hij was proost te Brugge van 126 9 tot 1272,
werd Coen proost van Rijsel, in 128o bisschop van Metz, in 1282 bisschop
van Luik, waar hij in 1292 overleed. De zinspeling in de opdracht op het
vertrek naar Rijsel last toe ons gedicht te dateeren tusschen 126 7 en 12 7 2 :
in Juli van dit jaar, of kort daarna werd het voltooid.
FABEL
Ook de fabelen werden al vroeg in de moedertaal overgezet. In het Fransch
nog voor het einde der XII e eeuw door Marie de France, die aan het
Engelsche hof optrad. Van hare 102 fabelen, reeds door een Engelschman
Alfred vereenigd, zijn er een veertigtal naar Romulus, terwijl de overige
langs andere wegen uit de Latijnsche of Grieksche, maar ook voor een goed
deel uit de Germaansche fabelen zijn ontleend.
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In het Dietsch bezitten wij een fabelverzameling Eeopet, waarvan nog de
proloog en 67 fabels bewaard zijn. Reeds Van Maerlant heeft ze gekend en
aan twee dichters toegeschreven CALFSTAF en NOYDEKIJN. Inderdaad
schijnt onze bundel twee auteurs te veronderstellen typische verschillen
in woordgebruik laten toe twee derden der fabelen toe te schrijven aan
eenen, een derde aan een tweeden dichter ; de eene heeft „seithi", de
tweede „seegti" als aanhalingsvorm ; deze laatste heeft soms moeilijker
strophenbouw zesregelige, terwijl de meeste stroofjes van vier regelen
hebben; ook dramatiseert hij weer tegenover den eerste, die verhalende
didactisch werkt.
Deze fabelen zijn reeds vrij los en vlot geschreven; het dorre, schematischvan het Latijn wordt tot tafereeltjes vol humor en leven ontwikkeld. De
dieren worden sprekend en dramatisch voorgesteld, met wijze lesjes, soms
wat noodeloos gerekt en wat pessimistisch van strekking. Toch boeide het
verhaal zelf reeds. Sommige dieren dragen ook bier eigennamen, wat de
fabel met het dierverhaal verbindt.
Er komen ook enkele grappige vertellingen, boerden, in voor, o.a. dat van
de weduwe van Ephesus, ook bij Marie de France : een ontroostbare
weduwe, die een soldaat op wacht bij een gehangene zijn dorst laaft ; maar,
als intusschen de gehangene gestolen wordt, het lijk van haar man schenkt
om den soldaat te redden, en haar smart bij hem vergeet
Verwant met de fabel is het gebruik om de eigenschappen der dieren in
geestelijken zin te verklaren en symbolisch uit te leggen. Van grooten
invloed was hierbij de „Physiologus" : het middeleeuwsche leerboek, mag
men zeggen, van de dierkunde, waarin de beschrijving van, vooral wonderbare, dikwijls fabelachtige, dieren (phenix, eenhoorn, enz.), ook steenen,
met een christelijk-symbolische schriftuurverklaring verbonden werd en de
eigenschappen der dieren zin en beteekenis kregen in hun verhouding tot
godsdienstige en zedenkundige waarheden door middel van de allegorie.
Het gaat terug op een Hellenistisch werk, te Alexandria, in de H e eeuw
ontstaan, dat, in verscheidene talen overgezet, naar het Westen kwam
langs twee verschillende Latijnsche vertalingen, waarvan dan weer verkorte
bewerkingen ontstonden, die als handboek voor het quadrivium werden
gebruikt, zooals in 't bijzonder „Dicta Chrysostomi de natura bestiarum".
Daaruit volgden bewerkingen in moderne talen ze heeten meestal „bestiaires" of „lapidaires". Zelfs de „wetenschappelijke" werken over natuurkunde ontleenen nog veel aan den Physiologus, als Isidorus in het 12e
boek zijner Etymologieen ; Thomas van Cantimpre, De natura rerum;
Albertus Magnus, Physica ; Vincentius van Beauvais, Speculum naturale.
Vandaar kwam de invloed in de bewerkingen dier Encyclopaedieen in de
moedertaal, als in Van Maerlant's Der Naturen Bloeme.
De Physiologus kwam het typisch en symbolisch karakter der Middel216

eeuwsche kunst te gemoet en verrijkte de uit Oudheid, Bijbel, en Germaansche traditie stammende dierensymboliek met gretig, ook om hun
wonderbaren aard, aanvaarde motieven voor versiering en leering, in
de Romaansche en vroeg-Gotische kunst : niet alleen aan muren, pijlers,
gestoelten, enz., maar tot ook in de versieringen der handschriften, verkondigden deze phantastische, dikwijls groteske figuren diepe mystieke
waarheden.
Under die bestiaires nemen de zoogenaamde bestiaires d'amour een
bijzondere plaats in : de eigenschappen der dieren worden er op de liefde
betrokken. Nu bezitten wij nog een 208 verzen, die het einde uitmaken van
zulk een bestiaris en het begin van een „Aert van Minnen" naar Ovidius.
Die Bestiaris werd bewerkt volgens het proza van Richard de Furnival,
uit de eerste jaren der XIII e eeuw. Zijn dit fragmenten van een Bestiaris,
dien van Maerlant toeschreef aan een „Willem UTENHOVE, een priester van
goeden love van Erdenburch", en dien hij veroordeelt, omdat „ pine uten
Walsche dichte" en daarom van 't ware was afgeweken ? Aldus in der
Naturen Bloeme, 1264-6 9 . Dit wordt gewoonlijk ontkend, omdat Van
Maerlant alleen spreekt van een Bestiaris, niet van een Bestiaris van
Minnen : maar onze fragmenten heeten ook eenvoudig Bestiaris „explicit
die Beestiaris" ; omdat een priester van goeden love zoo iets niet zal gedicht
hebben : maar ook het Fransch is van een priester. Ook meenen wij, dat
we hier wel voor ons hebben wat van het door Van Maerlant gelaakte
werk is gered : het is Westvlaamsch, uit de eerste helft der XIII e eeuw :
zouden er daar Coen twee dichters twee verschillende bestiarissen hebben
bewerkt ? Of zouden de gewone bestiaires, als die van Philippe de Thaon
en Guillaume li Clers, die Loch van Van Maerlant's eigen opvatting niet
afweken, zijn afkeuring hebben uitgelokt ?
Onze WILLEM was waarschijnlijk een Willelmus presbyter de Rodenburch
(= Aerdenburch), die misschien omstreeks 1246 overleed.
Het kan daarenboven dat dezelfde Bestiaire nog, maar in proza, vertaald
werd door een Vlaming; althans een voor enkele jaren ontdekte en uitgegeven bewerking ervan in het Nederrijnsch zou oorspronkelijk VlaamschBrabantsch kunnen zijn. De geheele Middeleeuwen door werd trouwens
uit het Dietsch in het Nederduitsch vertaald. Hierin tracht een afgewezen
minnaar het hart zijner uitverkorene te winnen door de verklaring van de
eigenschappen der dieren in verband met de liefde, doch te vergeefs.
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LYRISCHE POEZIE
DE WERELDLIJKE MINNELYRIEK
IET SLECHTS DE VERHALENDE, 00K DE LYRISCHE
poezie is reeds in deze eerste periode onzer letteren door eenige
merkwaardige voortbrengselen vertegenwoordigd. Echter nog niet
de volkslyriek. Toch heeft zulke volkslyriek, wereldlijke, geestelijke,
ook in dezen tijd wel bestaan : episch-lyrisch, voortzetting, of zoo men wil
ontaarding, van de Oud-Germaansche lof- en heldenliederen, historische
liederen, klaagliederen, spot- en strijdliederen; ook dansliederen, arbeidsliederen en misschien meer zuiver lyrische liefdesliederen. Meermaals
wordt nog gewag gemaakt van wulpsche liederen en van opzettelijk daartegen gemaakte geestelijke liederen. Daarvan is alleen bewaard wat in
veel latere handschriften en drukken is terechtgekomen, waarin wij het
oudere slechts moeilijk kunnen onderscheiden.

N

I ONTSTAAN
De belangrijkste lyrische poezie, die ons uit deze vroege tijden is bewaard,
behoort tot de hoofsche Minne-lyriek. Deze wordt het eerst aangetroffen
en ontwikkeld in Zuid-Frankrijk, in de „langue d'oc", en, naar het voornaamste gewest, Provencaalsch genoemd. Daar treffen wij, bij het begin
der XII e eeuw, de theorie der hoofsche liefde aan, in haar zuivere vormen,
in enkele der gedichten van Guillaume van Poitiers (1071-112 7) : met de
veredelende kracht der Liefde, de onderwerping aan al Karen wil, de
schuchterheid van den minnaar in haar bijzijn, de vrees voor hare gestrengheid. Omstreeks denzelfden tijd worden deze en daarmee verwante gedachten nog door andere troubadours bezongen en ontwikkeld tot een eigenaardig, streng-gesloten, sterk-idealiseerend systeem, waarvan de leer in hare
oorspronkelijke en zuivere trekken ongeveer luidt als volgt :
De Liefde gaat naar een waardig voorwerp, naar een waardige beminde,
die de minnaar niet uit onmachtigen hartstocht, maar in voile vrijheid
verkozen heeft, om haar eigen schoonheid en voortreffelijkheid. Zij gaat
zelfs liefst naar de Liefde, naar Amor, als reeds bij Guillaume van Poitiers
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naar de Vrouw, de Schoonheid, en verzwijgt wat het voorwerp dier liefde
al te zeer individualiseeren zou. De liefdedienst is een ridderlijk dienen,
een vrijwillige hulde. In dien dienst nu moet de minnaar de Liefde nederig
te wille zijn, zich hare vertroosting of versmading, hare genade of ongenade
laten welgevallen, door al de beproevingen der Liefde heen, door al haar
listen en kwellingen, nu in hoop op hare vergelding, dan in vertwijfeling
om de uitblijvende vertroosting, steeds trouw en onwankelbaar vaststaan.
Want het goed der Liefde is juist deze smart. Geen ware Liefde is het,
die dadelijk tot de vertroosting wordt toegelaten; zoo verkrijgt men nooit
het goed der Liefde. Dit goed der Liefde is goed te maken, „faire valoir".
Liefde maakt hoofsch, ridderlijk, edel, koen en fier. Liefde, Amor, is moeder
van alle deugd en kennis. Want Liefde woont hoog in reinheid, waartoe
zij hare uitverkorenen optrekt. „Ik noem heeren alle bewoners van het
rijk, waarin zij is opgevoed die mijn vreugde is, en ik acht het voor mij zelf
een hooge eer de minsten onder hen te mogen beschouwen als edel en
hoofsch", zoo zong Bernard de Ventadorn, de dichter der afwisselende
vreugde en foltering, der hopeloosheid en steeds opnieuw oprijzende
verwachting, der in vervoering opgetogen Liefde.
De hartstocht die deze poezie bezielt is geen dartele, geen zoeterig-behaaglijke, geen gemeenzame ; maar ernstig, gestreng, forsch en breed. Zoo
althans in opzet en bedoeling. Maar het spreekt vanzelf, dat dergelijk
idealiseeren der Liefde zijn gevaren heeft. Voornamelijk onder den invloed
van Ovidius, een veel gelezen dichter, en misschien ook van Tibullus en
Horatius, is die hooge opvatting wel ontaard. Doch steeds duidelijker
blijkt, voor wie door de oppervlakkige, lichtbegrijpelijke vormen dezer zeer
ingewikkelde kunst heenziet naar de kern, dat deze uit zulk een leer is
geboren, en dat de neiging naar idealiseering, naar mystiek, haar van
't begin of eigen is geweest.
De vorm is uiterst kunstvol : in strophen met verzorgde rijmen, aanvankelijk
nog eenvoudig, later gewoonlijk in drie groote rhyhthmische perioden ; twee
gelijkgebouwde deelen (voorzang, wat de Duitschers Stollen noemen) gaan
vooraf, op twee, soms drie, zelfs vier rijmen (abab ; abcabc ; abcdabcd);
een nazang, derde deel, volgt, op andere, of geheel of gedeeltelijk dezelfde
rijmen. In het Provencaalsch en het Fransch kunnen de strophen alle bij
hetzelfde rijmschema op dezelfde rijmen gebouwd worden, „coblas unisonas"
of twee aan twee, waarna nog een derde, in de rijmen onafhankelijke,
strophe volgt, zoodat ook het gansche gedicht dezelfde wet der drieledigheid
vertoont, „coblas doblas". In de Germaansche lyriek komt dit niet voor :
elke strophe staat op zichzelf ; Loch kan eenige rijmverbinding van strophe
tot strophe aangebracht worden; de strophen kunnen ook onderling verbonden worden door rijmgelijkheid der laatste verzen; of door allerlei
stijlfiguren; terwijl binnen de strophe zelf nog velerhande rijmklank- of
woordspel mogelijk is. Daarbij moest elk dichter zorgen voor de hem eigen
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melodie. Aan het slot komen meermaals een, of zelfs meer „envoi's" of „tornado's" : waarin eene of andere hoofdgedachte wordt opgevangen en dikwijls
de naam vermeld van hem of haar, tot wien het gedicht gericht is.
Hoe is deze poezie ontstaan ? Onder invloed van de Moslimische hofpoezie in Spanje ? Maar vele geleerden weigeren tusschen de pedant
onzinnige en meest redelooze uitingen dezer kunst en die der Provencalen
eenig verband te zien. Onder invloed van het Platonisme, van Ovidius ?
Maar de studie der Oudheid was in 't Zuiden immer sedert de VI e eeuw
nog meer verwaarloosd geworden dan in 't Noorden ; zooals jeanroy
terecht opmerkt : „Il n'y a rien de latin ni dans le cadre ni dans l'esprit de
leurs compositions ; it est vraiment superflu de demontrer que leer facon
de chanter la femme et de peindre l'amour ne doit rien, par exemple, aux
elegiaques latins" (blz. 8 9). Van de liefdelyriek der vagantes ? Maar van
geen enkel vagantenlied staat vast, dat het ouder zou zijn dan de oudste
liederen van Guillaume van Poitiers, behalve dat de door de vagantes
bezongen liefde de zinnelijke hartstocht blijft. Van de liefdesbrieven in het
Latijn tusschen clerken en voorname dames of vrouwen-kloosterlingen ?
Maar ook dat is geheel wat anders. Sommigen, als Jeanroy, meenen alles
te kunnen verklaren uit de gewijzigde economische toestanden in Provence.
Het zuidelijke Frankrijk beneden de Loire was door het leenstelsel zeer
verbrokkeld geworden, zonder dat een centraal gezag de zeer talrijke
kleine heeren bedwingen kon, al hadden de graven van Toulouse en Provence
met de vorsten van Aquitanie een soort van oppermacht verkregen. Maar
in hun burchten heerschten de meesten als heeren, te midden van een kring
van dienstmannen. De betrekkelijke vrede nu, die daar langdurig in de
Xe en XI e eeuwen had aangehouden, had niet alleen den drang naar een
genoeglijker, gezelliger, en weelderijker leven, maar ook de beoefening der
wetenschappen en kunsten bevorderd. De troubadours die aan die burchten
optraden om die maatschappij te amuseeren, waaronder velen uit den
lageren dienstadel, wisten zich bij den smaak hunner heeren aan te passen,
die zelf meermaals in wedijver met hen optraden. Op die wijze zou een nog
ruwe, onconventioneele lyrische poezie fijnere vormen en edeler geest
hebben aangenomen, zoodra zij met deze voornamere, op hooger cultureele
idealen gestelde maatschappij in aanraking kwam. Zij werd een hulde aan
de vrouw van den heer. Het werven om hare gunst en hare vereering in de
vormen van den dienst laten zich uit het feodale dienstwezen begrijpen.
Ook was deze poezie in den beginne veel reeeler, als dikwijls nog de
begeerte do orbreekt.
Maar wezenlijke trekken van deze liefdetheorieen worden aldus onderdrukt.
Men veronderstelt, dat de afstand tusschen den dichter en de vrouw in den
beginne niet zoo groot zal zijn geweest ; en van den aanvang of wordt die
in de kunst zelf overal voorgesteld als bijna oneindig. Ook wijkt de vrouw
zelf reeds bij Guillaume van Poitiers voor Amor. En geheel deze liefde221

dienst vertoont onmiskenbaar mystieke trekken. Zoo dringt steeds klaarder
het inzicht door, dat zulk een opvatting der Liefde mede de vrucht is geweest
van het opgewekte geloofsleven, geboren uit de mystiek der Kerk. Ook
aarzelen sommigen niet te verklaren : La theorie de l'amour courtois
reproduit et transpose la theorie chretienne de l'amour que l'on doit a. Dieu
(BEDIER et HAZARD, blz. 46). Men begrijpe dit echter wel. Want deze
dichters stonden daarom niet in de mystiek. Maar zij hebben de motieven
van hun kunst afgezien van de mystiek van de Kerk, tot een verfijnde,
idealistische verheerlijking der vrouw, der Schoonheid, der Liefde, waarbij
ze dan wel de diepere gevoelens van hun hart, die ze niet rechtstreeks
mochten uitspreken, als onder een wazigen sluier konden openbaren. Al
wortelt dus deze kunst in de mystiek, daarom is ze nog geen mystieke
kunst : ze is en blijft galante, idealistische gezelschapskunst.
Dat de Liefde gaat naar een waardig voorwerp, dat zij een vrijwillige
Liefde is en een onvoorwaardelijke dienst in volledige toewijding en
afhankelijkheid, in onwankelbare trouw, waarop Zij recht heeft, hoe Zij
den mensch ook behandelen mag ; dat Zij alleen het goede doet nastreven
en goed maakt ; dat Zij den minnaar langs de pijnlijke wegen van de beproeving en van de smart vrijmaakt, en heenvoert in het bezit der Liefde zelf
en naar de blijvende vreugde ; dat Zij moeder is van alle goed en tot alle
volmaaktheid vormt : is dat niet alles onmiskenbaar mystiek ?
Zoo komt de geest, de ziel, zoo komen de psychologische motieven, van
deze Minnelyriek uit de mystiek der Kerk : de Minnedienst uit den Godsdienst. Zij is oorspronkelijk een hulde aan de dame van den heer, aan eene
of andere uitgelezen dame, in trouwen ridderdienst, die in de feodale
verhoudingen en plichtplegingen wordt ingeschakeld en er door mogelijk
gemaakt. Ook berust die Minnedienst, althans theoretisch, op een gansch
ander ethos dan de echtelijke liefde ; en zoo konden heeren, ridders, met de
strengste opvattingen over huwelijkstrouw, dien Minnedienst beoefenen
tegenover voorname dames, zelfs gehuwde, als een huldedienst, die hen
tot ware ridders moest opvoeden : tot alle dapperheid in den strijd zoowel
als in 't leven; tot alle hoofschheid, courtoisie, zooals deze zich in een
wetboek van wellevendheidsvormen had vastgelegd ; in 't bijzonder tot
Mate, zelfbeheersching, in de onderdrukking van het eigen ik, in de beteugeling van al wat de juiste maat te buiten gaat, tot bevordering van het
algemeene gezelschapsleven in de blijvende stemming der blijdschap.
Ook de vorm, de strophenbouw, de muziek van deze lyrische poezie heeft
veel aan de hymnen der Kerk te danken. De melodieen, die haar begeleiden,
hebben vaak de beweging van een hymn en munten uit door een rijkdom
van muzikale vondsten, die de bewondering der kenners wekt. En het treft,
dat in de zeer talrijke abdijen van Provence, naast een opgewekt godsdienstig
leven, naast de beoefening van wetenschappen en kunsten, ook dekerkmuziek door de beste musici dier tijden tot hooge ontwikkeling werd gebracht.
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Ook het gebruik om deze liederen met een natuurtafereeltje te laten
beginnen zal ten slate eveneens uit de hymnen der kerkelijke getijden
moeten verklaard worden. Hier was dit van oudsher gewoonte morgenen avondtafereeltjes eerst, stilaan uitvoeriger tijd- en seizoenschildering.
Natuurschildering bij den aanvang wordt in deze lyrische poezie weldra
een wet, waartegen de besten wel eens protesteeren, doch waaraan ze zich
moeilijk kunnen onttrekken. Het lied zelf sluit er zich dan bij aan : hetzij
door gelijkheid van stemming, wat gewoonlijk het geval is, hetzij ook door
tegenstelling. Die natuurschildering is veelal conventioneel ; toch weten
de besten haar wel te bezielen en tot lets eigenaardigs te maken, met enkele
reeele trekken en oprecht, zij het ook niet steeds diep, natuurgevoeL Flier
ligt de aanvang der moderne natuurpoezie.
Moet het dan zoo verwonderen, dat ook deze poezie zooveel aan de poezie
en het leven der Kerk te danken heeft ? Heeft ook de Bijbelepiek en de
hagiographie niet het voorbeeld gesteld voor het chanson de geste en den
roman ? En waar elders kon in die tijden de kunst haar voorbeelden en haar
inspiratie vinden dan in het leven en de praktijk van de Kerk ? Zal ook de
dramatische kunst niet door de Kerk moeten worden opgewekt ?
II VELDEKE'S LIEDEREN
Het was deze hoofsche kunst, met hare voorliefde voor subtiele liefdesproblemen, die om het midden der XII e eeuw naar Noord-Frankrijk kwam,
waar ze zich eerst in de epische romankunst uitte, doch ook spoedig in
gelijke lyrische vormen bezongen werd. Zij drong door te onzent en bij de
Germaansche volkeren, waar ze de kunst der Minnesinger deed ontbloeien.
In den loop van hare ontwikkeling bleef ze zich zelf wel is waar niet gelijk ;
en de Duitsche literatuurhistorici doen hun best om het onderscheid in de
reactie van het Duitsch gemoed op deze kunst te ontleden. Maar in de stof,
den vorm, het ethos van den Minnedienst bleef de Provencaalsche lyriek
het voorbeeld stellen. Het verschil ligt meer in enkele voorstellingen,
uitdrukkingen en bijkomstige motieven, zoowel als in de vormgeving, die
in de Germaansche kunst liefst bij het algemeene, het „maatvolle" en
beperkte hoofsche blijft en niet zelden tot bespiegeling en didactiek overgaat,
terwijl ze bij de Provencalen, in mindere mate bij de Franschen, reeeler,
levendiger, werkelijker is, wat ook grootere verscheidenheid meebrengt.
Te onzent opent ook weer Veldeke de rij der ons met naam bekende dichters,
met een dertigtal, dikwijls nog eenstrophige Minneliederen.
Zij huldigen reeds ten voile de Provencaalsche opvatting. De liefde is ook
voor hem een huldedienst aan de vrij gekozene, aan haar die is „de wale
gedane" en die hij niet anders noemt. Zij is geen „poisun" als Tristrant
dronk ; zulk „piment" nam hij nooit en toch mint hij beter dan die tragische
minnaar. De Minne maakt goed en gelukkig, rijk en groot heer. Van haar
223

komt ons alle goed. Naar hare vertroosting mag men niet onbescheiden
trachten, niet wenschen dan na lange beproeving. In een lied van vier
negenregelige strophen klaagt de minnaar over zijn domheid, waardoor hij
de genade verloor van de schoonste en beste vrouw tusschen Roden en de
Souwe. En de geliefde in vijf negenregelige strophen betreurt het dat hij,
dien zij zoo lief had om zijn trouw, en dien zij hoofsch waande, zoo dom
en dorperlijk heeft kunnen doen. Maar Minne loont altoos al komt ze spade.
Het wee der Liefde is haar wel en weelde. Zij geeft den „reinen moed" ;
zij geeft de vreugde, de „blitscap" : wie blijdschap zonder rouw heeft met
eer, hij is rijk. Die blijdschap wil hij niet laten storen door „niders" en
„wrugers" ; ze maken ook zich zelven ongelukkig. Die liefhadden en nog
beminnen zijn blij van ganscher harte : zooals immers in hoofsch gezelschap
paste. Dwaas is hij die zich door de Minne niet last bedwingen. Zij dwong
zelfs den wijzen Salomon. Men moet haar in alles onderdanig zijn, door
haar overwonnen worden. Doch dat doet den minnaar dikwijls kwijnen.
Al ontluiken de bloemen op de heide en zingen de vogelen in het woud, wie
lust heeft moge zich vermeien, maar „van mich geskiet leit ende lieves niet".
Want dikwijls beginnen deze liederen, als de Provencaalsche, met een
natuurtafereeltje, dat de stemming voorbereidt. Als de winter komt en
„die kleinen vogelin hares sanges sint gesweiget", dan is ook „drurich dat
herte min." Maar „In den Aberellen (April) so die blumen springen so
lOven die linden end grilnen die biiken, so hebben her willen die vogele
singen" omdat zij minne hebben gevonden, dan verdriet hun blijdschap
hem niet, want „si swegen al den winter stelle". Maar Coen zij aan de
twijgjes de bloemen zagen ontspringen „si hiiven her singen lut ende vrOlike".
En ook hij wil wezen „vrO". Maar dan komt de vrees „Mochte ich erwerven
miner vrouwen holde". Een enkele maal vindt men tegenstelling. En
Veldeke heeft enkele mooie natuurbeelden : frisch, natuurlijk, niet zoo
conventioneel.
Der scone somer get ons ane ;
Des is vel manech vogel Hide ;
want si vrouwen sich te stride
di scenen tit vel wale tentane
jarlanc is recht dat die hare
winke den vel siiten winde :
ich bin worden geware
niiwes loves an der linde.
(MF. 66. 1)
De natuur bekoort hem om haar zelf. Wel eens, zou men meenen, is het,
hem weinig om de Minne, maar vooral om de natuur te doen. In haar leeft
hij, genet hij. Zij drukt zijn levensstemming uit en is geen louter versiersel.
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Ook Veldeke kende de kracht van het lied om het gemoed op te beuren.
Daarom zingt hij met een bedroefd hart, want, mocht vroeger haar zijn lied
behagen, zij heeft hem sinds lang niet meer vergolden. Zij moge hem toch
niet laten sterven; want „geskiet mir als den swane De singet alser sterven
sal So verliese ich te vel darane".
Toch werden den levenslustigen dichter, al verklaart hij dat hij een dwaas
is wien de Minne dunkt zwaar, die ernst en die conventie wel ondraaglijk.
Dikwijls is dat hoofsche gedoe hem hupsche, hoofsche, liefde-beuzelarij
geweest. Juist hij breekt wel eens de stemming door romantische ironie.
Want in die hoofsche vormen klopt bij hem nog de levenslust, die al dit
modegoed overstemt. Bij al dit conventioneele heeft hij toch vaak de
directe uitdrukking, klinkt de taal van het leven door, en komt zelfs een
hard beeld ons verrassen. Die levenslust en die natuurfrischheid in die
atmosfeer van voorname hoofsche blijdschap geven aan Veldeke's liederen
een niet te miskennen dichterlijke waarde en beteekenis.
Een paar keeren vervalt hij in het didactische en wordt hij laudator temporis
acti. Nu is alles vol lichtzinnigheid en loosheid in de Minne. In den tijd
der rechte Minne beoefende men nog de deugd. Maar ja, de vrouwen haten
grijze haren ; en is hij niet reeds min of meer grijs ? Zouden dan deze liederen
ontstaan zijn in zijn latere levensjaren ? Tusschen zijn Servatius en het slot
van zijn Eneide ? Aan het hof te Kleef ? Verre van de heimat ? Wij weten
het niet; maar waarschijnlijk wel na zijn Servatius, Coen hij reeds ten voile
hofdichter geworden was. Aan een werkelijken liefdehandel moet niet
gedacht worden. Bij zulk een liefdesopvatting telt ook geen lente of jeugd.
Veldeke beschikt hier over een verbazend mooien vorm, in kunstvollen,
klanken- en rhythmenrijken strophenbouw. Toch schreef hij ook deze
liederen wel oorspronkelijk in zijn Limburgsche literatuurtaal, al zijn ze
ons weer slechts in Hoogduitsche omwerking overgeleverd. Zij staan
rechtstreeks in de Provencaalsch-Fransche traditie ; is werkelijk een strophe
navolging van Dietmar van Aist, wat doorgaans betwijfeld wordt, dan
heeft hij die op lateren leeftijd leeren kennen. Zij zijn het beste, wat hij
gedicht heeft, al hebben ze niet den invloed en de beroemdheid gehad van
zijn Eneide. De Eneide heeft een cultuurhistorische, sommige van zijn
liederen een blijvende beteekenis.
III VERDERE MINNELYRIEK
Dat er ITO& de eerste helft der XIII e eeuw te onzent een uitgebreide
Minnelyriek heeft gebloeid, wordt genoeg bevestigd. In de „Disticha
Catonis" klaagt de dichter dat „die draghen waerlike (wereldsche) Minne
si maker of rijin ende liet" ; maar hij zelf heeft er zich van afgekeerd. Van
Maerlant getuigt in zijn eersten Martijn : „Het seghet al, here ende knecht,
Vrouwen ende joncfrouwen In sanghe ende in rime slecht Dat si met
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Minnen sijn verplecht". Ook nog in der „Naturen Bloeme" (III, 885 vlg.)
waar van den gevangene der Minne, als een leeuwerik in zijn kooi, gezegd
wordt, dat hij geen tijd heeft „om yet te pensen dan om Minne". Voor
Brabant spreekt de dichter van Lutgart, die klaagt over hen die behagen
scheppen in rijmen over Minne „die loes baraet ende arge treken Bedekken
metier Minnen name". Er bestond nu wel in Vlaanderen en in Brabant
een drukbeoefende Minnepoezie in het Fransch; maar dat bier ook wel
liefdepoezie in het Dietsch bedoeld werd, spreekt Loch van zelf.
Op den naam van Hertog JAN VAN BRABANT (1253-94) zijn ons in de Duitsche liederenhandschriften een negental liederen overgeleverd, waarvan
slechts vijf oorspronkelijk Dietsch schijnen gedicht te zijn. Naast het
conventioneele kwijnen en verzuchten, munten enkele uit door een zekere
frissche bekoorlijkheid en zangerigheid. Met het tweede, „Eens meienmorgens vroe Was is opgestaen" komt de dichter bepaald terecht in de
dorpsche pastorale en in wat de Duitschers noemen de niedere Minne,
Om hun refrein zou men meenen met dansliederen te doen te hebben; maar
dit zou alleen uitwendige vorm kunnen zijn. En geheel de toon is meer die
der lagere Minne. Of, en in hoever ze werkelijk van den hertog zijn, is
moeilijk uit te maken.
Onlangs nog werden te Lund in Zweden een 16-tal Minneliederen ontdekt,
die dit eigenaardigs vertoonen, dat ze beginnen met een spreuk in een korte
strophe, daarna, in Lien sterk gekunstelde verzen, met Touter grammatische
rijmen, de als persoonlijk voorgestelde ervaring of toepassing er van geven
en dan weer met een spreukstrophe sluiten : da capo-vorm. De tekst is
zeer bedorven, en wat er van kan gelezen warden moeilijk verstaanbaar
en weinig poetisch. Het gewone thema is het wee van de niet beantwoorde
liefde en het vruchteloos verlangen.
Dergelijke gedichten waren reeds vroeger bekend ; maar die hadden er dan
nog een tweeregelige spreuk aan 't begin en aan 't einde bij. De taal is
Oost-Brabantsch, Limburgsch. Misschien zijn ze niet ouder dan de tweede
helft der XIII e eeuw. De gewone natuurtafereeltjes ontbreken.
Onder den titel Clein notabel verskine werden een reeks spreuken verzameld
en uitgegeven, waarvan er vele betrekking hebben op de Minne en den
Minnedienst. Sommige zijn zeer kart, van slechts twee verzen; andere
van vier; andere in korte strophen s van zes verzen, aabaab, met dikwijls
slechts twee heffingen. De spreuken zelf handelen over trouw, over
standvastigheid, over verlangen, en het wee dat zij veroorzaken, over
Minne, over haar leed en hare kracht, over „niders" en „wroegers", met
enkele malen directe ontboezeming of verzuchting tegen bedrog en schallischheid in de wereld, enz... De algemeene toon is eerder pessimistisch, zelfs
tegenover de vrouw, al blijft de leuze nog die der hoofsche gezelschapskunst : „gheen dinc en es soe fijn Als wel doen ende blide sijn". Hier en
daar komen er ook vrouwenstrophen in voor. Woordspelingen en raadsels
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ontbreken evenmin. De uitdrukking is meestal kernachtig, wel eens verrassend beeldrijk, enkele malen ruw realistisch en zelfs plat.
Zijn het alle verzen van denzelfden dichter ? Of werden ze uit verschillende
bronnen door den verzamelaar in het Hulthemsche handschrift opgenomen ?
Dateeren ze nog uit het midden der XIII e eeuw ? als men zou geneigd
zijn op te maken uit de geheimzinnige verzen : „E ende E ende noch een E
M. CC. L ende II Dats dieghene die mi doet wee". En meer andere vragen
wachten nog op een antwoord bij een nieuw onderzoek met een nieuwe
uitgave. Doch zal dit de moeite loonen ?
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DE MYSTIEKE MINNELYRIEK
HADEWYCH
ET VERLIES VAN ZOO VEEL WERELDLIJKE MINNEpoezie wordt ruimschoots vergoed door wat wij nog aan mystieke
Minnelyriek bezitten : hierin heeft de lyrische kunst een vlucht
genomen, die in de Middeleeuwen zelden bereikt werd.
In de Xe tot XIII e eeuw heeft zich de katholieke maatschappij in Westelijk Europa gevormd.
De godsdienstige wetenschap bouwde hare kathedralen op van kennen en
denken in de werken der Scholastiek, d.i. van die middeleeuwsche wijsgeeren en theologen, die de verspreide stukken van de godsdienstleer, tot dusver onsamenhangend uit openbaring en overlevering behandeld, tot een
machtig geheel vergaderden en samenvoegden, ze met het licht der Rede
bestraalden, om steeds nieuwe, prachtige harmonieen tusschen denken en
gelooven aan te toonen. De Rede, bezield door de Liefde, durfde de
hoogste problemen aan. De schriften van Pseudo-Dionysius Areopagita,
die op het einde der ye eeuw onder Platonischen, bepaaldelijk Plotinischen,
invloed schijnen ontstaan te zijn, hadden, sedert zij in de IXe eeuw door
Scotus Eriugena in het Latijn waren overgezet, het Augustinisme, die
groote bron voor het theologische denken van het Westen, nog versterkt
en de mystieke elementen, die zoo krachtig reeds bij den grooten kerkvader
aanwezig waren, tot vollen bloei gebracht. In die geestdriftige liefde voor
Christus en voor God, vrucht der godsdienstige opleving dier eeuwen, kon
de studie van het einddoel van alle mystieke leven, de vereeniging met de
Liefde, niet uitblijven. Met den opbloei der Scholastiek kwam de opbloei
der mystiek, niet slechts in het leven, maar ook in de wetenschap ; niet
tegen de Scholastiek, maar als de hoogste kruin, waarheen alle denken en
leven opstreven moest. Zoo zijn de groote Scholastieken allen, in meerdere
of mindere mate, ook mystieken geweest.
Voornamelijk in de XII e eeuw ontstond in Frankrijk, het land dier religieuze opleving, een uitgebreide mystieke literatuur in het Latijn. Naast
de allergrootsten, de Victorijnen, den H. Bernardus, komen vele anderen,
als de vriend en tijdgenoot van Bernardus, Guillaume de St.-Thierry, een
Nederlander van geboorte en opvoeding, wier werken, eeuwen door, het
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KaVolederen otenzpelband van He. B. van Hadewych (Bowel, bd. 2877-78), afkom,ltio ail
Roodektoo,iter en vervaardigd in de tweede heft der 14 e eeirw door den Bruddebeben boekbinder
Godefridtio de Bloc

vrome yolk, zoowel als monniken en geestelijken, zullen voeden. Tegen de
spitsvondigheden der latere, ontaarde, Scholastiek zal wel eens verzet
opgaan.
De mystieke literatuur in de volkstaal echter schijnt te onzent te zijn
ontstaan. In onze gewesten was de drang onder de bevolking naar een leven
van volmaaktheid in de vormen van het kloosterleven steeds toegenomen.
Duizenden, mannen en vrouwen, armen, maar meestal adellijken en rijken,
weduwen en jonkvrouwen, stroomden naar de opkomende Premonstratensers, later naar de Cisterciensers toe, om zich onder hunne leiding te
stellen. Talrijk rezen de abdijen overal uit den grond, voornamelijk in onze
Vlaamsche en Brabantsche gewesten. De rampspoeden dier tijden, kruistochten, oorlog, pest, enz. mogen daartoe hebben bijgedragen ; doch zonder
een intens godsdienstig leven kan zulk een toeloop niet verklaard worden.
Nog gingen niet alien de abdijen bevolken, hetzij omdat er geen plaats,
genoeg was, hetzij omdat velen om verschillende redenen verkozen niet in
een klooster te treden. Dezulken werden door ijverige priesters geleid en
in begijnhoven, weldra, om het midden der XIII e eeuw, in begijnenparochien ondergebracht. Dit is de oorsprong te onzent der „religiositas
beguinarum", die in onze gewesten de oplossing bood voor die groote
godsdienstige beweging, welke elders in de bedelorden, of in andere met de
begijnen gelijkaardige instellingen, uitmondde of geheel verliep. Het woord
„begijn" is een verbastering van „Al-bigensis" : nog in het begin der XIIIe
eeuw werden de Albigenzen, Coen ze voor het eerst in onze landen in
Latijnsche kronieken vermeld werden, in de Chronica regia Coloniensis,
herhaaldelijk „Beggini" geheeten als met den hun eigen naam. Gaarne
Loch werden die vrome mannen en vrouwen door hun minder gunstig
gezinden, door eene van de idealen dier beweging afkeerige, met nog de
idealen der keizerlijke Kerk behepte geestelijkheid, voor ketterinnen
gescholden en met de sedert de tweede helft der XII e eeuw zich snel
verbreidende Albigenzen verward. Nadat echter de oorspronkelijke beteekenis van het woord was te loor gegaan, hebben zich die vromen dien naam
laten welgevallen, zoodat van omstreeks 123o of ook gunstiggezinden,
bisschoppen en pauzen, eerst met eenige omschrijving, dan zonder meer,
hen begijnen hebben genoemd. Toch bleef deze naam de Middeleeuwen
door nog gebruikt ook voor anderen, die buiten de begijnhoven een godsdienstig leven leidden dat van het gewone afweek.
In die begijnenbeweging, waartoe dus oorspronkelijk niet slechts de begijnen,
maar ook de Cistercienserinnen, als by. Lutgart en Beatrijs van Nazareth,
ook alien die naar een leven van volmaaktheid streefden, behoord hebben,
ligt de oorsprong van die uiting onzer beschaving en kunst, waardoor wij
in de wereldliteratuur zijn doorgedrongen, van de mystiek in de volkstaal.
Hiertoe behoorde ook onze grootste lyrische dichteres der Middeleeuwen,
HADEWIJCH.
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Tot vc56r enkele jaren was ze zoo goed als onbekend in de literatuur. Hare
werken werden eerst om het midden van de XIXe eeuw ontdekt. Men
hechtte er weinig belang aan, omdat ze zoo duister waren. Zeer waardeerend schreef over haar in een literatuurgeschiedenis voor het eerst Kalff.
Wie was zij ? Volgens een overlevering uit 148 7 was zij „de Antwerpia",
van Antwerpen, waarheen ook enkele bijzonderheden in haar werk kunnen
wijzen. Dan zou zij ook uit een voorname, adellijke familie stammen,
verwant of bekend met de Heeren van Breda, die veel te Antwerpen
woonden. Zij leefde lang voor Ruusbroec, die onder haar invloed staat,
haar aanhaalt, en hierbij getuigt dat zij tot den staat der goede begijnen
behoorde die „langhe hier te voren waren", zoo lang te voren dat sedertdien
die staat „sere vergaen" was. Ook de goede kok van Groenendaal prijst
haar en hare werken tot tweemaal toe, noemt haar een overheilige vrouw,
wier leering hij met die van den H. Paulus zelf vergelijkt. Zij stond te
midden van de begijnenbeweging, leefde niet op een begijnhof, niet in een
klooster, en bij geen kloosterkerk. Zij moet omstreeks het midden der XIIIe
eeuw geschreven hebben : in de „Limburgsche Sermoenen" uit het einde
der XIII e of het begin der XIVe eeuw, blijkt haar invloed, en wordt een
verhandeling van haar als preek opgenomen, doch reeds in een verjongde
taal, en in een redactie, die, zooals uit een vergelijking met andere fragmenten vaststaat, een tusschenredactie veronderstelt. Zij noemt een meester
Robaert, blijkbaar als tijdgenoot : en bedoeld is wel Robert de Bulgaar,
een berucht inquisitor, die om 1239 in Vlaanderen de mutsaards vlammen
deed. Zij spreekt van een Hendrik van Breda : van de eenig mogelijke
Hendriks van Breda stierf de eerste op het einde der XII e de tweede in
1256. Zij kept nog weinig van den H. Bernard (gest. 1153); de H. Hildegardis heet bij haar nog niet Sinte ; geen der groote heiligen uit het begin
der XIII e eeuw Franciscus en Dominicus, die toch in het midden der
XIII e eeuw te onzent door hunne Orden en dezer werking onder de begijnen
algemeen bekend waren, geen der ons nog bekende mystieke vrouwen uit
dien tijd, worden door haar vermeld. Zoodat men haar eerder in de eerste
helft der XIII e eeuw, zou plaatsen, ja zelfs nog vroeger, indien de al te
duidelijke zinspeling op Robert den Bulgaar dit niet verhinderde. Trouwens
geheel de geest van haar werk, haar zoo zuivere, zoo hooge opvatting van
de Minne en van het Minneleven, haar ongerepte ridderlijke idealen,
zoowel als de nog onontwikkelde vormen van het begijnenleven waarin zij
moet verkeerd hebben, alles wijst veeleer naar de eerste dan naar de tweede
helft der XIII e eeuw.
Zij was dus zeker niet de ketterin Heilwijch Bloemardinne, van Brussel,
tegen wier leer Ruusbroec na haren dood, 1336, is opgetreden ; ook omdat
Hadewijch in de kringen van Ruusbroec te Groenendaal steeds beschouwd
is als een heilige, terwijI Bloemardinne, ketterin of heilige, zooals sommigen willen, er toch als ketterin kon worden voorgesteld.
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Van haar elfde jaar of had zij zich aan den dienst der Minne gewijd : haar
werk is dus geenszins gesproten uit teleurgestelde aardsche liefde. Is zij
zich dan elders gaan vestigen, te Nijvel ? Hier leefde inderdaad een Hadewijch, bij het H. Graf, waar zij een groepje godgewijden in de Minne
opleidde, zooals vermeld wordt in het leven der H. Ida van Nijvel, welke
van die Hadewijch haar eerste vorming tot het mystieke leven ontving en
die zelf als leerlinge Beatrijs van Nazareth had. Maar deze Hadewijch
stierf in 1213 : te vroeg, v66r den tijd van „meester Robbaert", tenzij men
de Lijst der Volmaakten, waarin al die namen voorkomen, als een later
toevoegsel wil beschouwen. Misschien leefde te Nijvel, wat later, nog een
Hadewijch : de Sancto Cyro genaamd, die in 126 9 als heilige in de abdij
van Villers werd bijgezet. Een tijd lang is haar genootschap ontbonden
geworden, althans leeft zij van hare gezellinnen gescheiden. Maar deze
moeilijkheden werden haar aangedaan door huisgenooten des geloofs, door
haar eigen kring dus. Dat zij ooit vanwege de geestelijkheid zou hebben te
lijden gehad, wordt nergens vermeld. Het treft integendeel, dat Hadewijch
nooit, als andere mystieken dit meermaals deden, de rol van hervormster
op zich genomen heeft. Hare visioenen laten een wijden kring van geestverwanten veronderstellen in allerlei landen, wat met het internationale
karakter dier begijnenbeweging samenhangt. In hare Brieven echter schijnt
zij te leven in enge en besloten omgeving. Van hare vriendinnen noemt zij
een Margriete, een Sara en een Emma. Een harer brieven is waarschijnlijk
gericht aan een kloosteroverste. Haar leven verliep in beschouwing en in
werken van barmhartigheid. Wanneer zij gestorven is, of jong of oud, is
niet uit te maken. Uit hare latere geschriften zou men kunnen besluiten,
dat ze een zekeren ouderdom moet hebben bereikt.
Zij was een sterke persoonlijkheid van een voorname jonkvrouw, die een
uiterst verzorgde opvoeding moet hebben genomen. Dat zij Fransch kende
is zoo goed als zeker : kennis van die taal was toch in dien tijd in Brabant
bij personen van haar stand nets ongewoons, en hare kunst is wel verwant
met de Noord-Fransche, die ook om haar heen in Brabant werd beoefend.
Dat ze Latijn kende is waarschijnlijk : althans genoeg om het kerkelijk
officie te volgen; trouwens, eenige kennis van die taal was Coen bij adellijke
vrouwen geen zeldzaamheid ; toch klinken enkele harer Latijnsche citaten
wel vreemd. Voor hare kennis van het Duitsch ontbreekt alle bewijs.Een
vrouw met een forsch, mystiek temperament, vol ijver, in de oorspronkelijke
beteekenis van het woord, jaloerschheid om de eer van God en der Liefde.
En toch diep- en fijngevoelig, met een groot hart, vol menschelijke teederheid.
Haar lyrisch werk omvat voornamelijk vijf en veertig Strophische gedichten
van afwisselende lengte, sommige van omstreeks 5o, andere wel van 15o
verzen. De strophen zijn van lied tot lied volgens een verschillend schema
gebouwd. Meestal in de reeds besproken drieledige rhythmische indeeling.
Een enkel maal komt na iedere strophe een refrein, dat ook aan het einde
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van vele gedichten wordt aangetroffen : de „tornada" der Provencalen ;
een kort verlengstuk op de rijmen en den bouw der voorgaande strophe,
die een gedachte uit de laatste strophe of een hoofdgedachte herhaalt. Dan
weer rijmen de laatste verzen van iedere strophe onderling ; of ontbreekt
het periodisch rhythmische schema geheel : sommige, juist van de merkwaardigste liederen zijn gesteld in het schema aaab ab, dat we reeds bij Guillaume van Poitiers aantreffen. Ook zij doet wel eens aan waaghalzerij :
een paar gedichten zijn wat te gekunsteld voor onzen smaak ; men zie
daarin den drang van een ziel om ook in de taal, haar kostbaarsten schat,
het heerlijkste te zoeken dat zij de Liefde kan aanbieden. Ook de scansie
levert wel eens moeilijkheden op : veel kan door passende elisie, vooral
door een goede, natuurlijke, lezing, verholpen worden. De beklemtoonde
lettergrepen komen sterk uit : soms vlak op elkander, dynamisch gespannen ;
soms spoedend over de dalingen, twee, drie, keer. Toch lijkt het vers me
niet bestemd voor muziek. De strophen, in bonte verscheidenheid, van vier
tot soms veertien verzen treffen door volheid van inhoud, gebouwd als zij
zijn met een kracht en een ruimte, die als de noodzakelijke uitdrukking is
geweest van Hadewijch's passievol gemoed. En welk een taalmuziek 1 Zij
houdt van mooie, rijke rijmen, ze mogen nog zoo moeilijk zijn. Zij laat de
heffingen vallen op de voile geluiden, niet zelden met een subtiel spel van
gelijke klinkers, die bij de rijmen passen. Zij schakelt gevoelens en gedachten
aan elkander door op behoorlijken afstand dezelfde of gelijke woorden of
klanken terug te brengen. Zij herhaalt gaarne in verschillende verbinding
het woord dat als leitmotiv dient, wat tot, soms duistere, woordspelingen
voert, vooral met Minne en nuwe. Zij gebruikt veelal het pro cede der
concatenatio, waardoor een volgende strophe met de voorgaande door een
of andere uitdrukking verbonden wordt. Gewis heeft zij deze stijlversierselen niet ontdekt : zij waren gewoon goed bij de troubadours en ook wel
in de Latijnsche hymnenpoezie. Maar zij heeft ze met veel kunstzin aangewend en tot eigen levensinhoud gemaakt. En in 't algemeen houdt zij van
mooie woorden, van ruime woorden, van machtige woorden, van geheimzinnige woorden, van woorden van groei en leven. Want, wat men er ook
van moge gezegd hebben, zij schrijft een buitengewoon rijke taal ; die
rijkdom blijkt in het bijzonder uit de eigenmachtige beheersching van den
taalschat, die haar alle banaliteit, alle vulgariteit, vermijden doet. Zelden
verschijnt onze taal in zulk een koninklijk gewaad, waarop, niet in overdadige, maar in smaakvolle verscheidenheid, de parelen schitteren van het
zuiverste gehalte. En ik ken misschien geen werk, dat ons zoo fier en zoo
blij kan waken, omdat ons Nederlandsch toch zoo rijk en zoo mooi is,
als dit.
Uit den vollen levensdrang is hare poezie geboren. VOOr Jan van Boendale
het uitsprak als een vereischte van alle echte poezie, heeft Hadewijch het
beleefd : de kunst van het woord was voor haar een noodzakelijkheid. Ms
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Dante en Petrarca kon zij zeggen : Amor mi spiral „Als Minne porret in
mine side," dan schreef, dan tong en dichtte zij, van ziel tot ziel, het lied
van de eeuwige Minne.
Gewoonlijk begint zij dan met een natuurtafereeltje. Dit was zoo het
gebruik in de hoofsche Minnelyriek. Uit dit feit alleen kan men dus weinig
afleiden voor haar natuurgevoel. En gewis mag Hadewijch geen dichteres
van de natuur genoemd worden, als by. Gezelle. Toch getuigen deze
enkele verzen voor haar eigen grootsche visie van de schepping ; zelfs
hierin openbaart zich haar sterk poetisch temperament. Vooral het licht
en de lente, den groei en den zomer heeft zij lief. De kleur treft haar
minder ; wat zij ziet is de beweging, het leven, den strijd ; zij heeft ook hier
de episch-dramatische verbeelding. De natuur is voor Hadewijch geen
louter versiersel, geen eenvoudig voorwerp van bewondering of genieting ;
zij leeft met haar merle het eigen mysterie van het leven : ieder natuurbeeld
draagt een stuk ziel.
Zij heeft ook de beeldspraak als iets oogenblikkelijks en noodzakelijks, als
de natuurlijke opbloei van het leven. Toch staan hare beelden niet op zich
zelf als een voorwerp van bewondering : ze zijn de groei der gedachte ;
zij denkt, zij ziet in beelden, in alles tracht zij naar de levende voorstelling
boven de statische ; ook is hare beeldspraak steeds forsch, breed, episch,
zooals men er zelden, vooral niet in de middeleeuwen, aantreft. Al is er
een sterke neiging tot de allegorie, die ook abstracties reeds verpersoonlijkt,
Loch blijft deze bij haar juist een belevendiging binnen de grenzen van het
Schoone, omdat zij uit het gevoel van het leven geboren is, dat haar werk
bezielt. Het spel van de beeldspraak ligt overal voor het grijpen. Maar
daartusschen en daarboven bereikt hare beeldspraak epische, cosmische
hoogten. Zij ziet den zomer als een overwinnaar, die zijn banier van bloemen
plant over de wereld ; de „sonne die mane, die sterren" die staan in de
genade der minnende ziel; het Ongheval dat zijn heirvaart richt tegen de
burcht van haar ziel ; de in den wil der Liefde verzonken ziel als een sterke
vesting met „die hoochste mure en die grachte beste Daer Minne meer
bi ontvlien en mach" ; zij ziet, na de verrukking der vertroosting, als zij,
gelijk de ridder die het tornooi gewonnen heeft, fier op haar hoogstappend
paard omrijdt, alsof zij de heele wereld in haar bezit had, den geweldigen
val.
Maar deze muzikale en rhythmische elementen, evenals deze beeldende en
plastische, moeten de noodzakelijke vormen zijn, waarin ieder afzonderlijk
gevoel, iedere afzonderlijke gedachte, zich in den dynamischen stroom van
het leven uitdrukt. Een gedicht is echter meer : het is die dynamische
stroom zelf. Naar de macht waarmede zij Bien dynamischen levensstroom
uitbeeldt, moet vooral de kunst van den lyrischen dichter gemeten worden.
Ook daarom behoort Hadewijch tot de machtigste dichters aller tijden
haar kracht vertoont zich ook hierin, dat zij telkens den vollen vloed van
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haar hoog-levende ziel opvangt en uitbeeldt in de vormen van het woord.
De adel van het nieuwe ridderschap der Minne beheerscht haar geheel en
veredelt alles, wat er mee in betrekking staat of in aanraking komt. Wie
van fieren moede is moet minnen : dat is het recht, de eisch en de natuur
van de edele menschelijke ziel. Deze noodzakelijkheid der Liefde voor alle
hooger leven, welke trouwens herhaaldelijk en met nadruk bevestigd wordt,
is in het bijzonder de hoofdgedachte van het twintigste lied.
Tot de liefde is de ziel geschapen : zij wil Haar dan ook geheel bezitten en
haar „ghenoech sijn". Dat wil trouwens de Minne zelf. Minder zijn dan
Minne is het grootste leed en de altijd wellende bron van smart. Maar
streng zijn de eischen der Minne ; zij wil geheel de ziel ; door de werken
der deugd en der barmhartigheid ; door volledige offergave van zich zelven,
zonder „enich sparen" ; steeds even koen al willen doen wat Minne vergt,
zij het de sterkste dood, tot te niet worden toe, zonder voorbehoud al om
al geven. Minne vergt den geheelen mensch, uitsluitend, onvoorwaardelijk,
onophoudelijk, exclusief (to e Lied vooral, met de mooie strophe over de
koningin van Saba) : „Fiere herte en was noyt blode". Minne zelf, als
jonkvrouw en koningin, wekt de ziel tot zoo hooge gezindheid op. Zij zal
al „avonturen", als de ridder der Minne (g e Lied) : de voile ridderlijkheid
in taal, gebaar en daad. Daartegen moge de zinnelijke mensch in opstand
komen : dorperheid is't, die vroegtijdig vergelding zoekt. De Liefdedienst
is zoo een strijd, een machtig tweegevecht met de Minne zelf, met de
paradoxale overwinning door Haar overwonnen te worden. Door zulk
een strijd eerst komt de mensch tot de ware vrijheid : hij wint de Liefde en
meteen zichzelven. Want de vrijheid die de Minne schenkt is geen andere
dan de vrijheid, het vrij-zijn, van het aardsche, van al wat niet de Minne is,
zoodat de ziel, nu onbelemmerd, van alle boeien van het lagere verlost, de
Minne dienen en bezitten mag, die haar waarlijk vrij maakt.
Tot dien volhardenden dienst laat de ziel zich opwekken door Trouw :
Trouw is de groote deugd, als vroeger van den Germaanschen gevolgsman,
zoo nu van den ridder der Liefde. Op Trouw durft de ziel zich te beroepen
voor de Liefde. Trouw is zegel en onderpand der eindoverwinning. Trouw
verafschuwt alle laagheid, al wat „nederheit" is. Buiten Trouw dolen
velen langs vreemde wegen (13 e Lied). Geen nederheid dus, maar nederigheid : de nederigheid is het, de nederigheid van Maria, die de ware Liefde
uit den schoot des Vaders op aarde bracht ; door de nederigheid werd
de ware Liefde uitgelaten aan Maria en zoo nu aan ons ; Maria heeft
zoo het „conduut" gelegd, dat nu voor alle ootmoedigen bereid is tot
de ware Liefde, het groote Bruiloftsmaal. Aldus het 2 9e Lied : een der
merkwaardigste liederen ter eere van Maria uit dezen tijd van de groeiende
Maria-vereering. Zelden werd zoo diepe theologie, de kern van het christelijk dogma, toch niet dogmatisch, met zulk een echt lyrische vlucht bezongen.
Hadewijch is bijzonder de dichteres van de smarten der Liefde. En wat is
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poetischer dan die smarten van de meest onvoorwaardelijke, de meest
geslachtofferde, de meest gefolterde liefde in haar onmachtigen drang om
niet minder dan God, de Liefde, te bezitten ? Voile onthechting van vleesch
en bloed wordt van haar gevergd, tot verlatenheid van alien toe (1 e Lied),
in algeheele onderworpenheid aan den wil der Liefde, nit wier aanschijn
zij al hare „vonnissen", alle beschikkingen over haar, wil lezen. Voile
onthechting van alle zinnelijkheid en vertroosting. Rede in 't bijzonder doet
lijden zij eischt behoorlijke voorbereiding ; want die smarten, die ontberingen, zijn het Goed der Liefde. Rede is het, die al de lagere genoegens
versmaden doet, die er over heenvoert, om de ziel sterk te maken, om haar
waardig uit te rusten tot, en voor te bereiden op het voile bezit van de
echte, „gherechte" Minne (25 e Lied). Ondanks alle teleurstelling moet
Trouw de leiding van Rede aanvaarden, want „an der Redenen hulde
ghewinnen" is alles gelegen (1 9e Lied).
Als nu de ziel niet meer luisteren wil naar Rede, onder de mystieke aanraking der Liefde die haar opvordert, dan ontstaat „orewoet" : het geheimzinnige woord, dat de mystiek der XIII e eeuw kenmerkt, insania, furor
amoris, met haar machtigen, onstuimigen drang naar de Liefde (28 e, 39e,
40e, 44e Lied). Orewoet laat de ziel steeds onverzadigd en in ongheduricheit
(5e lied). Maar orewoet zal de ziel ook over die ongheduricheit heen helpen,
wat zij haar intusschen ook lijden doe (41 e, 15 e lied). Want orewoet van
Minnen is de groote levensblijdschap : omdat de ziel door dit „doghen"
moet gelijkvormig gemaakt worden aan de eeuwige Liefde, die immers
Christus is in zijn Menschheid en in zijn Godheid. Is liefde dan de groote
levenssmart, zij is mede de groote levensvreugde. Zij is de „soene pine"
(12 e lied). Zij brengt „hem selve die soene" (21 e lied : een merkwaardige
poging om den psychologischen strijd uit te beelden van die fiere gezindheid
om alles aan te durven tegen de menschelijke vertwijfeling, met beider
onscheidelijke heen- en wederbewegingen, in een levensvloed). Zoo is het
„oversoete in Minnen verdolen" (34 e lied). Want orewoet is het „rijcste
leen" (16 e lied). Dramatisch-tragisch is het 17e lied : dramatisch, om de
pathetische worsteling in de ziel zelf, die, te pletter gewreven onder den al
te machtigen druk der liefde, Loch nog opstijgt ter aanbidding en verheerlijking van Haar, aan Wie zij zich zelven „al gelaten" had ; tragisch, om
den dreigenden ondergang in zoo groot lijden. Een lied van vertwijfeling,
mocht men meenen ; zoo de zekere trilling der veilige onderworpenheid en
der onwederroepelijke offergave er, niet alleen in den grooten zang en
tegenzang van smart en betrouwen, maar, en dat ook is dramatisch, telkens
weer in de hoop de smart en in de smart en de offergave de hoop opklonk.
In het 35 e lied, een der meest overzichtelijke, in zijn psychologische stijging
langs een groote lijn van hartstocht best begrijpelijke, verheft het wee zich
tot een vormelijke aanklacht tegen de Liefde, maar besluit met een der
meest sublieme gebeden van volledige offergave. En naast het lied van den
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orewoet het lied der berusting, als het laatste der gedichten : met die
plechtig-diepe belijdenis van onwankelbare volharding, van den vasten
wil om de Minne alleen geheel haar leven te verheerlijken, om zich steeds
aan al de slagen van haar welbehagen te onderwerpen, om in baat of in
schade, in vertroosting of troosteloosheid, al naar het de Minne believen
zal, de Minne in alles te voldoen en daarin, of daarvan te sterven. Het
rustig, wijd-uitgolvende rhythme der Sapphische strophe, met de zesmaal
herhaalde rijmen, en den mysterieuzen weergalm van de Latijnsche uitdeiningen, drukt wet die vaste, diepe berusting uit, die van het begin af,
met die hooge belijdenis der eenige vreugde in ware Minne, aangrijpen
moet.
Zoo is deze poezie van Hadewijch eeuwig-oud en eeuwig-nieuw, eeuwigblij en eeuwig-klagend, als de steeds wonderbaar afwisselende, steeds
opnieuw doorleefde, op alle stemmingen der ziel gedragen, openbaring van
het onuitputtelijkste alley dichterlijke themata, in de levendige versmelting
van het diepste gevoel met het vrije, poetische scheppen in de meest kunstvoile vormen.
Zoo heeft Hadewijch de groote motieven van de troubadour-poezie teruggebracht op het gebied waartoe zij oorspronkelijk behoorden. Zij is de
troubadour geworden van de goddelijke Minne. Indien men nu Hadewijch
op den man af had gevraagd, wat voor haar de Minne was, dan zou zij
hebben verwezen naar zoo vele van hare gedichten, b.v. naar het 2 9e, waar
Gods Zoon de Minne heet, of waar zij tot de Minne bidt, dat Zij met haar
al haar genoegen doe. Dat Hadewijch meer troubadour zou zijn dan
mystieke heilige, omdat zij niet dicht in den trant van den H. Franciscus
van Assisi, is een dier beweringen, waartegen wij niet krachtig genoeg
protesteeren kunnen. Omdat zij zich uit in de vormen van de troubadourpoezie, waarvan zij ook de centrale gedachte, Amor, als Minne, doch nu
steeds als de ware, de goddelijke Minne, overneemt, blijft hare lyriek niet
minder godsdienstig-mystiek : zij past eenvoudig hare voorstelling aan bij
de wet-ten van het genre. De Minne is voor haar de goddelijke Liefde : die
alles overwint en God zelf ter dood bracht (13 e lied); zij is de goddelijke
Charitas die duurt in eeuwigheid, zij is Christus zelf, Gods Zoon, dien
Maria ons geschonken heeft. Zij is de eeuwige Amor, die God tot de
menschen drijft en de menschen tot God opvoert.
Godsdienstige, mystieke poezie ; daarom niet minder algemeen-menschelijk
en voor alle tijden. Hadewijch is eigenlijk weinig wat men noemen zou
middeleeuwsch. Zij had de aanvang kunnen zijn van onze eerste Renaissance.
Zij had de kunst van het Dietsche woord kunnen leiden op de banen, waarop
Dante en Petrarca de kunst van het Italiaansche woord hebben gevoerd.
Zij leefde waarschijnlijk in besloten kring, die niet in de wereld doordrong.
Zij zou van gisteren kunnen zijn, of van vandaag, even goed als van morgen.
Te allen tijde zou ze begroet zijn geworden als een machtige kunstenares,
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altoos even jong, even van haar tijd, omdat zij jets van de eeuwigheid
uitbeeldt.
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LYRISCH-DIDACTISCHE POEZIE
HADEWYCHS MENGELDICHTEN

0

P DEN NAAM VAN HADEWYCH OVERGELEVERD
zijn nog een zestiental paarsgewijs rijmende gedichten met meer
didactischen inhoud. De vraag is, of deze soms niet op rekening
van een andere dichteres moeten komen : we treffen er woorden en
uitdrukkingen aan, die we elders bij Hadewijch missen ; de Loon is lager en
de versificatie niet zoo verzorgd. Ze zijn ook eerder brieven op rijm dan
lyrische ontboezemingen. Maar de Brieven hebben ook een paar gelijkgeversifieerde inleidingen. Zij behandelen de gewone gedachten der Mimicmystiek : hoe men „met minnen mint in Minnen", wat „vercrighen van
Minnen" is, hoe „onvercrighen" tot nog grootere daden aanzet ; hoe
schoon „hope van Minnen" doet werken ; hoe „onthopen" vreeselijk leven
doet (i) ; of weiden uit over de noodzakelijkheid der zelfverloochening
naar het voorbeeld van Maria Magdalena (3); hoe God de ziel in hare
krachten versieren mag en over de noodzakelijkheid van het lijden (5);
over trouwe volharding, ootmoed en geduld (6, 7); hoe men zich nets mag
voorbehouden (8), maar alle lijden om de Minne met vreugde aanvaarden
(s) ; of over zedelijke voorschriften : „dient der Waerheit (i o, 1 1 )". Tot
de Minne zijn wij geschapen, wij zullen dus steeds naar hare stem luisteren.
Het tweede is merkwaardig als voorbeeld van strijdgedicht ; vier meesters
behandelen voor een koning de vraag : wat ter wereld het sterkste is, de
wijn, een koning, de vrouw, de waarheid ; de waarheid is het sterkst van allen.
Het 13 e is een Lange opsomming van alle tegenstrijdigheden in de Minne :
een aaneenschakeling van paradoxen. Het 14e, een eenigszins onkiesche
ontwikkeling van het mystieke leven aan het dragen van een kind in den
moederschoot. Het 16e handelt over zeven namen der Minne, die is : een
brand, een licht, een kool, een vier, een dauw, een levende bron, het levende
leven; als zoo vele trappers in de mystieke ontwikkeling.
En daartusschen in het 15e : een lied van orewoet, strophisch, maar
eenvoudig, gebouwd. Een lied van louter hartstocht, de geweldige drang
naar de Liefde ; hartstocht die trilt van het begin af; stijgt voortdurend en
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oplaait in een gloed van liefde en van verlangen ; hartstocht die ons aangrijpt
in den brand der woorden en in de vurige beweging der toespraken, in de
ongedurigheid waarmede de ontboezeming wordt afgebroken en dan weer
machtiger opgenomen ; hartstocht, die opklinkt in de ongeevenaarde
taalmuziek, in de rijke, voile klanken, in 't onmiskenbare heen- en wederspel
van lang-smachtende klinkers, in de steeds pramender rythmen van de
laatste strophen, tot het uitspat in lichter laaie van louter liefdekreten.
Nog een reeks didactisch-lyrische gedichten (van het 17 e tot het 2 9e) staan
in twee der drie Hadewijch-handschriften op haar naam, doch zijn ongetwijfeld niet meer van haar. Ze komen beter in de volgende periode ter
sprake. Over Hadewijch's proza later.
ANDERE GEDICHTEN
Tot het hier behandelde tijdvak behooren verder nog enkele gedichten,
lyrisch van toon en bezieling, maar reeds meer didactisch van inhoud en
strekking.
Godsdienstige didactiek vinden wij, behalve in Hadewijch's rijmgedichten,
nog : in het strijdgedicht Vander zielen ende van den Lichame, een eeuwigheidsvisioen, als in een droom gezien, een procede dat nu begint op te komen.
Langs de Latijnsche reeds vroeger in zwang zijnde strijdgedichten, langs
het Fransch, kwam het tot ons. Een „Visio Fulberti Dialogus inter corpus
et animam", waarin Fulbertus een kluizenaar heet te zijn, is de voornaamste bron geweest van dit in de meeste Europeesche talen de Middeleeuwen
door bekend en veel verspreid zedendicht, waarin ziel en lichaam elkander
hun ondergang verwijten, met het thema van het vergankelijke van alle
aardsche goederen, in 't bijzonder van de rijkdommen, bij de beschouwing
van den dood : Elckerlijc zal er de dramatische bewerking van worden.
In twee verschillende redacties werd het te onzent behandeld ; brokstukken
van de oudere zijn bewaard in de Oudenaaardsche fragmenten : en dus
werk van Martijn van Torhout.
Nog een beroemd zedendicht, het Miserere, naar het eerste woord van het
Fransch, of Ri nettle, naar den doorloopenden titel in het eenig handschrift
van het Dietsch, werk van een „renclus", kluizenaar, van Moiliens, bij
Amiens, Bertremiel genaamd, uit het begin der XIII e eeuw, werd verwerkt
in strophen van twaalf verzen op twee rijmen, aab aab bba bba, de zoogenaamde Helinand-strophe, waarin toen vele dier zedendichten gesteld
werden. Een zekere GIELIJS VAN MOLHEM, bij Affligem, misschien een
monnik dier abdij, vertaalde er de 97 strophen van, doch liet het daarbij :
misschien verrast door den dood, meent de voortzetter, een zekere HEINRIC,
van wien nog 2 5 strophen bewaard zijn. Het is een opwekking tot afkeer
van de zonde en tot heiligheid van leven, door de overweging van 's menschen
afkomst uit een zondig geslacht, waardoor Gods orde geheel gestoord werd,
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van wat de mensch is in zich zelf, en van wat hij zijn zal door goed gebruik
van den vrijen wil, dien God hem lief, en door Gods barmhartigheid ; naar
het voorbeeld der martelaren, Laureis, Vincent, Andries, Steven en zoo
vele anderen. Dezen waren meesters „van goeder scolen". En nu wordt
dit boetgedicht veelal een hekeldicht : tegen de predikers die het omgekeerde
doen van wat zij leeren ; maar wij zullen hun woorden volgen, niet hun
daden : zij zijn, o mensch, uw ossen die 't juk dragen voor u en voor uw nut,
niet voor zich ; tegen de wereld, met haar „have" en „wandel goet", dat
men zal versmaden om het goddelijk erfgoed, wil de mensch niet varen als
de rijke vrek der parabel, zooals zoo vele rijken, die leven in overdaad met
„haven die zij qualike namen", welk „bispel" den rijke wel mag „doen
crempen hunt ende haer van vaer : waenstu, quaet sot", dat God u alleen
het goed gunt dat al het yolk toebehoort ? God zal den mensch eens „aanspreken" over het gebruik dat hij van het aardsche goed gemaakt heeft;
de mensch zal er goede vruchten mee planten voor de eeuwigheid, als die
rijke man die eens droomde voor een heerlijken boomgaard te staan, maar
er, ondanks zijn honger, niet binnen mocht, omdat „vroet volc" dat „vorsienich" wil zijn, dien boomgaard had geplant. Maar „handbloedighe"
aalmoezen gedijen niet, en wie hoofdzonde doet hij heet „bloedich". Geen
„ghevenijnde gave" kan God welgevallig zijn : gelijk Cains offer. Elk
mensch zie op naar het voorbeeld van den armen, gehoonden en gekruisigden
God. Maar nu is geheel ons doen „verhoverdt". En van str. 74 of volgen
de felle aanklachten tegen de hoovaardij : van de geboorte : die mij dorper
scheldt, maar ons beider moeder was Eva ; liever een herderskind, een
vondeling, met deugd, dan de zoon van hooger „aert", die zich „geenre doget
mach vermeten", dan die van zijn vaderen, die in hem „te quade" zijn
veranderd ; tegen de hoovaardij van de kennis, van de lichaamskracht ; van
de schoonheid in 't bijzonder : die schoonheid is een geschenk van God ;
maar men zoekt schoonheid bij den kramer en met dat blanketten wil men
Gods vormen besmet-ten : „besmeert anscijn es Gode gehat" ; van den
rijkdom, waartegen God het wee heeft gesproken wiens „suede scherper
is dan van swerden" ; in dien oorlog tegen God is de rijke op voorhand
verloren, zooals de eerste hoovaardige in den hemel. Hoovaardij maakt
meest slaven en eischt „den dienst al ute van haren cnecht" ; zij wil gezien
worden met 't hoofd op den hals als een haan die kraait ; zelfs de clerck
kent hare meesterie : ook hij draagt den „erpelstaert", en onteert door zijn
als een eendenstaartje gekapte haar de schaar van zijn wijding.
Hier komt nu Heinric aan het woord : allen, leeken, clerken, prelaten,
baden in 't bad der hoovaardij. En voort gaat de hekeling : van de dure
kleederdracht „wel gevoedert ende scone gevarwet", die verblinden moet
over 't vleesch daaronder ; van de „sloye" of lange sleepen : de helft dier
kleederen zou een ezel te zwaar te dragen zijn. Zij doen niet als St.-Martijn :
ail wat slag van een ridder was dat, die er den arme mee bedekte 1 Maar
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nu „en es niet alselc prelaet". Een ander hoofdzonde is „Nidicheit", met
haren bastaard Quade tonge : die wel te hove is en zeer hoog klimt, tot
in de kloosters toe, van Cystiaus, Clungi, Premonstreit. En te midden van
een opwekking om Nidicheit te vluchten breekt het handschrift af : /23
strophen op 253 van het oorspronkelijke Fransch zijn aldus bewaard
gebleven. Hoe jammer dat de rest verloren ging! Want zulke didactiek
blijft nog poezie, omdat ze de diepere levensvragen behandelt, niet op
abstract-redeneerende wijze, maar in hun levensverband en in hun levensbete ekenis
De striemende hekelingen, de rake zedenschetsen wisselen dan ook af met
de plastische beeldspraak, in de felle, scherpe, soms al te bittere, steeds
levendige en van de werkelijkheid afgeziene taal. De bewerking is lang
niet onverdienstelijk : met eigen vindingen, pakkende toespraken en typeerende schilderingen; al is den eersten dichter de strophe wel wat te machtig
geweest : hij is gewoonlijk gewrongen en vaak zeer duister, wat de lezing
doorgaans lastig maakt ; de tweede is vlotter, bewogener, directer : iemand
die niet bij zijn proefstuk is ; die de kunst van het vers verstaat : Heinric
van Aken ? Het zou mij niet verwonderen dat deze gissing, door C. P.
Serrure reeds gemaakt, doch door hem afgewezen, de waarheid trof.
Dat hij niet wist waarom Gielijs de vertaling had gestaakt, bewijst alleen
dat hij niet met hem leefde ; het bewijst niet, dat hij zooveel later zou
gedicht hebben. Wij zullen later nog met hem kennismaken.
DIDACTIEK
Van de overige rijke, soms zeer mooie, godsdienstig-zedenkundige literatuur
in het Fransch werd verder te onzent in dezen tijd nets bewerkt; zelfs
het machtige Vers de la Mort van Helinand, met zijn hooge, kloeke, vaste
verzen, het beste gedicht wellicht, dat ooit over den dood geschreven werd,
is hier onopgemerkt voorbijgegaan.
Louter zedenkundig is de bewerking van de spreukenverzameling Disticha
Catonis bekend als Dietache Catoen: in den vorm van een onderricht van den
Romeinschen wijsgeer aan zijn zoon
een op Cato's naam gezet werk
uit de l ye eeuw biedt het practische, vaak bij de lage wereldwijsheid
blijvende lessen van levenservaring. Gebruikt bij het lagere onderwijs in
het Latijn, is het een opvoedingsboek tot tucht en eer, in het verkeer met
de menschen, en eigen zedelijkheid. De oudste der drie redacties dateert
nog van vOOr het midden der XIII e eeuw ; zij is van iemand die vroeger
aan minnepoezie had gedaan en er zich nu van afkeert. Daar zij voorkomt
in de Oudenaardsche fragmenten, mogen wij Naar, ook om stilistische
redenen, toeschrijven aan Martijn van Torhout. Zeer verspreid is deze,
nog primitieve, redactie niet geweest.
Op de disticha Catonis volgde meermaals het Supplementum Catonis,
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ook gekend als „Facetus (= hoofsch, welgemanierd) quo nihil utilius", een
werkje over goede manieren en beleefdheidsvormen, dat bij ons eveneens
bewerkt werd als Van Seden (538 vv.). Het komt dan ook nog in hetzelfde
Oudenaardsche handschrift voor en zal zoo ook werk zijn van Martijn van
Torhout. Verwant er mee is een Bouc van Seden dat „sprect van hoveschede",
en dat misschien meer geput heeft uit den anderen „Facetus moribus et
vita", dat eveneens over hoofsche wellevendheid handelde. Interessant
genoeg zijn al die werkjes voor de kennis der zeden en omgangsvormen
dier dagen.
Doch hiermee staan we reeds ten voile in de periode der didactiek, die
burners in de tweede helft der XIII e eeuw begint en pier zoo wat overal
reeds tot uiting komt. Hiermee is vooral de naam verbonden van Van
Maerlant, die onze literatuur in de richting stuurt van de nuttige leering.
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HET PROZA
HET MYSTIEKE PROZA
BEATRIJS VAN NAZARETH
ET PROZA, DAT NIET HET EERST IN DE KEUREN
opkomt en ook niet het eerst door Ruusbroec tot kunst moest verheven worden, dat wellicht van oudsher werd beoefend, stijgt ook
hier, en weer in de mystiek, tot heerlijken bloei.
Het oudste Middelnederlandsch proza, dat met zekerheid kan gedateerd
worden, is dat van BEATRIJS, genaamd VAN NAZARETH (± 1200-1268). Zij
was de dochter van een Bartholomeus van Tienen, die drie Cistercienserinnenabdijen stichtte, waar zij achtereenvolgens verbleef. Zeer jong
ontving ze, eerst te Zout-Leeuw, aan een gemengde school onder de leiding
van begijnen, onderricht in de artes liberales. Daarna verbleef zij beurtelings als kloosterzuster te Bloemendaal, te Maagdendaal bij Oplinter,
eindelijk, van 1236, of te Nazareth bij Lier. In hare jeugd werd ze van
Bloemendaal uit naar de abdij van Rameia gezonden, om er het schrijven
van boeken aan te leeren : hier sloot zij vriendschap met Ida van Nijvel,
die haar in de mystiek opleidde : wat haar met een Hadewijch van Nijvel
verbindt (gest. 1214), die Ida zelf tot het beschouwende leven had gevormd.
Als priorin van 0. L. Vrouw van Nazareth, overleed zij daar, den 29en
Augustus, 1 268.
Haar leven heeft ze zelf beschreven in een soort van autobiographic, die
uit het Dietsch in het Latijn werd verwerkt, waaruit wij ze nog alleen
kennen. Deze is het, die bedoeld wordt door Pseudo-Henricus Gandavensis,
waar hij van Willem van Affligem zegt, dat hij de werken eener non zou
hebben vertaald, die in het Dietsch vele wonderlijke dingen over haar zelf
had geschreven. In deze biographie nu werden allerlei visioenen en verhandelingen opgenomen, die Beatrijs zelf uitvoeriger in het Dietsch had
opgeteekend. De visioenen herinneren soms zeer sterk aan die van Hadewijch : ook Beatrijs wordt vervoerd tot het koor der Seraphijnen, ziet de
negen reien van engelen en God zelf. Geheel seraphijnsche geest geworden,
hoort zij God haar verklaren, dat zij van alle volmaakten, die vO6r haar
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hadden geleefd en Coen leefden of nog leven zullen, bijzonder door Hem
was uitverkoren. Ook bij haar hooren we door het Latijn heen herhaaldelijk
van orewoet : „aestus, furor amoris".
Vele der verhandelingen zijn allegorisch : over twee cellen in het hart;
over vijf spiegels des harten ; over het klooster der ziel : met God als abt,
bijgestaan door Minne en met Rede als abdis, Wijsheid als priorin, enz. ;
welke allegorie in het Dietsch nog meermaals voorkomt, in verschillende
redacties ; dan nog over den vruchtbaren akker van het hart, enz. Zeer
mooi moet een verhandeling geweest zijn over gebruik en misbruik onzer
natuurlijke gaven : de edele, natuurlijke schoonheid der ziel wordt bezoedeld
doordat zij hare edele zuiverheid niet behoorlijk beoefent, maar hare
natuurlijke goederen verwaarloost en in het geestelijk leven ongebruikt
laat, als „nobilis illa supperbia" : de aangeboren edele fierheid, de hoghe
moet van Hadewijch, de „subtilitas et acumen ingenii" (onderscheid),
„simplicitas" (eenvoud, enicheit); Rede, Gerechtigheid, met al de adellijke
ridderdeugden : „gratiositas, largitas, affabilitas". De heiligheid moet een
opbloei worden van het beste en het edelste in den mensch : zoo verstond
men het in deze mystieke kringen.
Een der zuiverste parelen van die vroegste mystiek, de in de Limburgsche
sermoenen opgenomen preek Van seven manieren van beiligher Minnen is als
eene verhandeling van onze Beatrijs erkend geworden : zoo is toch nog
lets van haar oeuvre gespaard. Heel uitvoerig is het niet; maar toch beteekent het een eerste machtige poging in stamelende menschentaal, die
meermaals tot de hoogste kunst oprijst door de volheid van het leven, om
den opgang der ziel tot de Liefde langs zeven manieren, langs twaalf uren,
zal Hadewijch zeggen, langs zeven trappen, Ruusbroec, synthetisch voor
te stellen. Wel wordt alles in de sfeer der ervaring gehouden; maar die is
zoo echt en zoo vol, dat het een- geschrift wordt van blijvende waarde ook
voor de leer der mystieke vereeniging. De H. Theresia, die zooveel eeuwen
ervaring meer had geerfd, zal in hare zeven burchten der ziel het voile
hooglied zingen, waarvan Beatrijs hier, en Hadewijch verder, het voorspel
aanheffen.
Kalm en rustig vangt het aan, met die grootsche voorstelling van den
kringloop der Minne, die komt uit God, uit het hoogste, in den mensch, en
langs zeven trappen terugkeert naar haar oorsprong. Eerst, de tijd van de
zuiverende liefde : waarin de ziel wil veroveren de puurheid, vrijheid en
edelheid, waarin zij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen werd, in alien
deugdentooi en alle puurheid van Minneadel. In de tweede manier, onbaatzuchtig dienende Liefde, komt de adel van dien Minnedienst bijzonder uit :
„Also gelijc alse een joncfrouw die dient haren here van grocer Minnen
ende sonder loen, ende hare dat ghenuecht dat si Hem moge dienen ende dat
hi dat ghedoghet datsi Hem ghediene, also begheert si met minnen te
dienene der Minnen, sonder mate ende boven mate ende boven menschelike
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sin ende redene, met alien dienste van trouwen". In de derde wordt dit
verlangen om steeds meer voor de Liefde te doen een echte kwelling : zij
wil de Liefde beminnen naar de maat zelf van Gods oneindige Liefde. En
omdat dit onmogelijk is, voelt zij alsof zij levende stierf en stervende de
foltering der hel doorstond, en al haar leven is helachtig. Tot God zelf
haar verlossen komt, wat gebeurt in de vierde manier : de ingestorte
mystieke liefdevreugde, als de ziel, overwonnen door de Liefde, in haar
verzwolgen wordt, zoodat zij, in hare krachten vereenvoudigd, zelf Liefde
geworden is. In die liefdebedwelming dreigt ook het lichaam te bezwijken,
dat dien inval niet dragen kan en zij is „also ghelijc, alse een vat dat vol es ;
alsment ruret haestelike overvloeit ende utewelt, also wert si haestelec
sere gherenen ende al verwonnen vander groter volheit haers herten, so
datsi dicwile hars ondanx moet breken". Maar die eerste vreugde en
dronkenschap van Minne gaat dra over in, of wisselt af, met de stormen
en kwellingen van orewoet, die haar in de vijfde manier als met een liefdebrand verteert en steeds nieuwe wonden slaat. De zesde manier is de
machtige overheersching in de ziel van de zegevierende Minne ; Minne
bezit het hart in zekerheid. Nu is zij als de rustig heerschende huisvrouw,
die geheel haar gezin in de hand heeft, die eigenmachtig werkt en rust,
doet en laat, in voile vrijheid. Of als de visch die zwemt in de wijde wateren
en rust in de diepte ; als de vogel die vliegt vrij en hoog door de ruimte.
Voelend dat de Liefde in haar is, even bedrijvig in rust des lichaams als in
voile werkzaamheid, wordt de ziel nu zoo koen en zoo onafhankelijk van
alle schepselen, dat ze niets of niemand nog vreest of ontziet. Eindelijk
komt de overgang in de eeuwige Minne, als de ziel met eeuwige Liefde zelf
getrokken wordt in de eeuwige Liefde. Dat is de heete, onverzadelijke
drang om ontbonden te worden en met Christus te zijn in de onveranderlijke,
al wezende en al werkende Godheid. In een heerlijke hymne van intens
zieleleed wordt die drang naar God met van hartebloed lekende taal
uitgezongen. Als een moorddadige dood en een stervend leven is die heilige
begeerte, waarin ze alleen nog God beminnen kan, alleen nog God zelf als
vertroosting wil. En het hymne eindigt met het verrukkelijke vergezicht op
de eeuwige wonne, als de ziel zal ingaan in de vreugde des Heeren, dat is
in Hem zelven, om onafscheidelijk vereenigd te worden met den Bruidegom,
een geest met hem in eeuwige trouw en in eeuwige Liefde.
Waarschijnlijk werd deze verhandeling nog geschreven voor Beatrijs'
komst naar Nazareth in 1236 : daar de autobiographie, waarin ze nog in
het Latijn voorkomt, niet verder gaat, al blijft de mogelijkheid bestaan dat
ze er werd aan toegevoegd. Verloren te midden van een verzameling van
preeken en in een laat handschrift, zou ze weer niet voor de XIVe eeuw
zijn gedateerd geworden. De kunst van het woord is geringer dan die van
Hadewijch, maar begrijpelijker ; de taal doet ook veel jonger aan : zou
Hadewijch dan toch nog heel wat ouder kunnen zijn ? Maar het geheel
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wordt gedragen door een hooge opvatting van den liefdedienst en een
onstuimigen drang naar God, met enkele liefelijke, reeele beelden uit het
leven. De mystiek is meer bruidsmystiek dan die van Hadewijch.
HADEWIJCH
Toch bleven wij wat langer bij dit werkje stilstaan, omdat het een treffende
inleiding is op het oeuvre van de grootmeesteres ook van het Middelnederlandsch proza, het proza van HADEWIJCH, waarmede het in de leering zoowel als in de voornaamste motieven veel gemeen heeft.
Hadewijch's proza omvat Visioenen een veertiental, kortere, enkele van
eenige regels slechts, langere en uitvoerige, met aan het slot een lijst van
Volmaecten, die bij het 13 e visioen zou passen en er een latere uitbreiding
van is; Brieven: een en dertig, sommige kort, echte briefjes, andere weer
langer, enkele ware verhandelingen, aan een of meer godgewijden, die ze
in het mystieke leven opleidde, een enkele (12 e) aan een kloosteroverste.
Te vergeefs werd getracht, beide werken aan verschillende personen toe te
schrijven, of geheele deelen uit de brieven te lichten, die het werk van
anderen zouden zijn. Eenige reden van twijfel bestaat voor de lijst der
volmaakten, die inderdaad als een latere uitwerking van een plaats uit het
13e visioen kan beschouwd worden, wat tevens zou toelaten Hadewijch
nog uit het begin der XIII e eeuw te dateeren. Het woord „epistole" voor
de brieven moet ons niet misleiden, alsof daaronder ook geen verhandelingen,
kleine preeken, enz. konden worden opgenoemd ; het doel Loch van alle brieven
was klaarblijkelijk beleering en leiding. En het spreekt nu van zelf, dat de
still in zulke preeken of verhandelingen wat vormelijker verzorgd kan zijn
geworden dan in de plaatsen van loutere berichtgeving.
De visioenen beteekenen feitelijk een uitbeelding in visioenenvorm van
de stijging der ziel in het mystieke leven, in de gelijkvormigheid met den
Godmensch. Machtige scheppingen, zoowel om het sterk mystisch intellectualisme als om de soms cosmische, steeds grootsche verbeeldingen. Nu
eens de vlakte der volmaakte deugden; dan aardsche koninkrijken die
verwoest worden om plaats te maken voor hemelsche ; dan het nieuwe
Jerusalem met zijn onafzienbare legioenen en onvermoede heerlijkheden;
nu weer een stoet van koninginnen met duizendoogige mantels en palmen,
die het stof van de dagen en van de nachten, van zonnen en marten weren ;
of de grondelooze afgronden van de goddelijke Wezenheid ; of Gods
Aanschijn, waarin de Liefde zetelt met drie paar verzegelde vleugelen, die
de Seraphijnen openen en waarin de volmaakten verzwolgen en verloren
worden. Duidelijk is alles wel niet en geen commentaar zal ooit met voor
ieder verstaanbare begrippen juist kunnen uitmaken, wat telkens bedoeld
wordt. Wanneer men echter eenmaal dit intellectualistisch karakter heeft
opgemerkt, waardoor meer de gedachten dan de beelden worden vastge246

houden en beteekenis krijgen, wordt veel opgehelderd en het gevaar vermeden enkele plaatsen al te zinnelijk op te vatten. Ook de allegorie vindt
hier reeds een bescheiden plaats, als in het eerste visioen : de boomgaard
der volmaakte deugden, die later nog in het Dietsch, in verschillende
redacties, wordt aangetroffen.
De Brieven echter overtreffen alles in diepte van gedachten, in volheid van
denken, in pracht van stijl, in adel van leven. Hierin voornamelijk zet
Hadewijch, niet stelselmatig, maar naar gelang van de behoeften der
leiding, hare opvatting van het liefdeleven uiteen. Eene nog zoo beknopte
samenvatting moge ons althans laten aanvoelen, welk een pracht van leven
er opbloeide in deze godsdienstige beweging.
De Liefde moet het middelpunt worden van geheel het leven; tot Haar al
ons streven en deugdbeoefenen opgaan. Zij is het, die alle krachten, hoogere
en lagere, in de ziel moet verbinden, om in haar die „enicheit" tot stand te
brengen, die haar vaardig maakt voor hare vereeniging met God. De Liefde,
nu eens gedacht als een met God zelf ; of met Christus, naar Middeleeuwsch
gebruik kortweg God genoemd ; dan weer als een met den H. Geest ; of
afzonderlijk voorgesteld, verpersoonlijkt, als oppermachtige Koningin, die
over God zelf den scepter zwaait ; of als wonende in de ziel, aan wie zij
zich meedeelt en die daarom ook zelf minne heet. De ziel, geschapen naar
het beeld en de gelijkenis van God en van de Liefde — want een grootsche
opvatting van de waardigheid der ziel en van Gods verhevenheid ligt
deze mystiek ten grondslag moet terug opstijgen naar haar oorsprong,
naar de Liefde. Deze kringloop der Liefde, dien wij reeds bij Beatrijs
aantroffen, wordt bijzonder uitgewerkt in een verhandeling over twaalf
uren van Minne, die eveneens den Liefdegang der ziel in haren terugkeer
tot de Liefde schetst. Haar, de Liefde, God zelf, moet de ziel aandurven,
de groote geheelheid Gods. In dit opstreven mag ze niets sparen, zich niets
voorbehouden, met geen lagere genoegens, met niets minder dan Liefde,
tevreden zijn. In alles zal ze naar het verlangen en goeddunken der Liefde
staan, in volkomen onderdanigheid, wat Zij haar ook te lijden geve, hoe
zwaar hare lasten ook drukken mogen. Nooit mag de ziel afzinken tot
laagheid, „nederheit" ; nooit nalaten „schoonen" dienst te doen. Met het
oog op de Liefde gericht zal de ziel uit Haar al de vonnissen, de wilsbeschikkingen, der Liefde aanvaarden. De ernst, waarmede deze onderworpenheid aan den wil der Liefde wordt voorgedragen en waarmede de ziel
dezen wil tot den haren maakt, geen quietisme voorwaar, maar ernstig
ascetisme, is een treffend kenmerk dier mystiek, zooals ze in de Nederlandsche school in alle gestrengheid zal worden voortgezet.
Dat het lijden, dit goed der Liefde, hier een voorname plaats inneemt, zal
reeds gebleken zijn. Maar welk een zuivere, diep godsdienstige opvatting
van de noodzakelijkheid van dit lijden wordt gegeven 1 Liefde toch is
gelijkvormigheid met den Godmensch in zijn Menschheid, en dat is lijden;
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om te komen tot gelijkvormigheid met de Godheid. Zoo had Christus het
haar zelf geleerd : in het eerste visioen nl. en dit verbindt de visioenen met
de brieven als het werk van dezelfde schrigster ; zoo leert zij het hare
volgelingen ; steeds opnieuw, met aandrang, in allerlei vormen. Maar
voornamelijk in den 6en brief, die als een samenvatting van geheel hare
leer mag beschouwd worden. 0 ok, het lijden zuivert, verheft, belet de ziel
te berusten in lagere genoegens, doet haar onophoudelijk streven naar het
eenige hare pogingen waardige doel, naar God (3o, 35). Dat had zij zelf
steeds gewild : Christus' geheele Menschheid te mogen dragen ; zijn voile
lijden op te nemen, niet met Simon, om loon, die het kruis wel droeg, doch
er niet op stierf, maar om met Christus aan het kruis te sterven. Het „non
mori sed pati" der heiligen.
Omdat Liefde nu lijden, „doghen", is, zoo is ook de deugd, immers ook
een „doghen", het bewijs van ware liefde. Geen leer die Hadewijch met
weer nadruk voordraagt, dan die noodzakelijkheid van echte, waarachtige
deugden. Daarover handelt in het bijzonder de to e brief, die getuigt van
hare psychologische kracht van analyse zoowel als van hare wonderbare
kunstvaardigheid. Ik ken weinig klassieker proza dan deze bladzijden.
Nog elders, en meermaals, treffen ons zoo fijne en zoo zekere zielsontledingen.
Vooral verstaat Hadewijch het, om de verborgen ijdelheid, de geheime
eigenzoekelijkheid in het geestelijk leven bloot te leggen ; zoo als nog in
enkele maoie passages van den 3oen brief.
In de beoefening der deugden moet de ziel de leiding van verlichte Rede
volgen. Want het zien der ziel heeft twee oogen : Minne en Redene, die
samen werken moeten. Rede zal haar wijzen op hare tekortkomingen,
haar weerhouden voor den tijd hooger op te willen stijgen, tot de ziel
behoorlijk gesierd is voor de Bruiloft der Liefde. Maar voor Liefde moet
Rede wijken : als Liefde bezit komt nemen van de ziel om er oppermachtig
te heerschen, dan drijft zij alle afzonderlijke deugden uit; dan mag de ziel
alleen nog minnen. Uit die ingekeerdheid in psychologische enkelvoudigheid
van liefde, gaat de ziel dan uit in het werk der deugden. Als de keizer die
machtig den scepter voert en zelf vrij en in vrede is, omdat „hi ghebiedet
den ambachteren die gherechten te houden ende beset die coninghen ende die
hertoghen ende die vorste ghenoten metten hoghen lene siere rijcheit ende
metten werdighen gherechte der Minne, die de crone es der riker sielen
ende helpen mach elken na sijn behoeven ende hare des selves niet onderwint
dan met-ter minnen haers Liefs". Het heilige Roomsche keizerrijk, beeld
der ziel I Dat gebeurt in de hoogere uren, als de Minne „overbrake" wordt
en in God voert. Uit deze opvatting moet de leer der lagere visioenen
zoowel als die van sommige brieven, b.v. van den 17en en den i gen, begrepen
worden. Is hare gewone leer ascese in de beleving van Christus' menschheid,
hier ligt de kern van hare mystiek : de beleving der Godheid in het uitgaan
der Personen uit de eenheid der Godheid tot de vruchtbare levensdaad, en
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het terugkeeren in de Eenheid, in de goddelijke Wezenheid der genieting
en der vereeniging. Het is Drie-eenheidsmystiek, veeleer dan Bruidsmystiek.
Deze zeer eenvoudige, maar hoe grootsche, zeer elementaire, maar hoe
oerkrachtige gedachten heeft Hadewijch in al hare diepte en verscheidenheid uitgedrukt : nu eens vermanend leerarend ; dan weer allegorischsymbolisch, als in de lieve allegorie van den peigrim die verre te varen
heeft (15e); dan weer in psychologische ontledingen ; of in zuivere verhandelingen; of in echt lyrische ontboezemingen, waar men haar nog moeilijk
met het nuchter verstand kan volgen, doch met haar opzweeft in de
hoogten der vervoering (28 e brief). Haar rijke beeldspraak, haar veelvuldig
gebruik van de allegorische verklaring voor teksten of beelden, maken ook
het begrip wel eens duister. Maar alles samen beschouwd, is hare leer in
de hoofdtrekken duidelijk en eenvoudig genoeg, als men er maar, wat niet
zelden gebeurt, geen dingen in wil leggen die haar vreemd zijn, en als men
zich maar niet al te zeer verbaast over het zeer moderne, feitelijk weinig
middeleeuwsche, van dit werk.
De schoonheid van dit zeer klassieke proza, waarvan de vaste gedragenheid
bij alien overvloed nog beter uitkomt in een vergelijking met latere afschriften, ligt in de volmaakte harmonie tusschen inhoud en vorm. Voor hare
zoo edele, zoo voorname hoofsche gedachtenwereld heeft zij den eenig
passenden vorm geschapen, in een taal waarover zij zich, bij alle onmacht
van het menschelijke woord, haar meesterschap bewust was (17 e brief).
Want zij kende haar taal : rijke, voile, mooie woorden van leven en drang,
die zij verbond tot prachtige volzinnen, niet hinkende op ende's en want's,
maar kloek gebouwd, met de stijleigenaardigheden van de meest bewuste
kunst, zooals zij die wellicht uit de kerkvaders, uit de mystieke schrijvers
van Frankrijk, had geleerd : met symmetrie in de zinsdeelen, omoioteleuta,
isocola, enz. ; rythmisch-muzikaal breed, episch, als hare poezie ; met
aaneenschakeling van zinnen en paragraphen door gelijke woorden of
klanken, waarop de zinnen worden voortgedragen in wijd-orgelende
levensmuziek. Zij was een kunstenares met de taal, zooals zij een kunstenares was met het leven, dat een machtig poeem worden moet ter verheerlijking
van de Liefde, waardoor men leeft in waarheid of liever leeft waarheid,
in schoonheid, of liever leeft schoonheid : „Vaert wel ende levet scone".
Te vermoeden is dat Hadewijch wel veel aan het kunstproza, als aan de
talrijke verhandelingen over de Charitas bij de Latijnsche schrijvers uit de
XIIe eeuw, te danken heeft, hoewel totnogtoe weinig werd ontdekt, dat
zij bepaald van hen zou hebben overgenomen. Alleen de samenwerking van
Minne en Redene (18 e brief) is bijna een vertaling van Guillaume de St.Thierry's „De natura et dignitate amoris", c. VIII. Afzonderlijke
gedachten worden wel bij vroegere schrijvers aangetroffen ; doch de
samenhang is iets geheel nieuws.
Hier ligt de oorsprong van de mystiek in de volkstaal, nog onaangeroerd
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door Duitsche, Eckehartsche, begrippen. Veel is Hadewijch geexcerpeerd
en gelezen geworden. Haar invloed kan men aantoonen bij Ruusbroec, die
soms stilzwijgend passages van haar overneemt. En 't verwondert geenszins,
dat diens ordebroeder, Jan van Leeuw, Hadewijch's leer zoo verheerlijkt
heeft. Mande zal de brieven paraphraseeren en tot een mystiek werkje
vereenigen. In Duitschland is zij bekend geweest als Adelwip ; en het is
zeer goed mogelijk, dat Lamprecht van Regensburg in zijn Tochter Sion,
waar hij f 1250 de mystieke kunst laat ontstaan in Brabant, onze Hadewijch
op het oog had.
Hadewijch is geen ziekelijke, geen zoeterig-gevoelige vrouw geweest. Zij
heeft de epiek en de ruimte ; zij heeft het breede gebaar en de wijde visie ;
zij heeft den levensdrang. Dat is een onfeilbaar kenmerk van hare kunst,
zooals het de afdruk is van hare Porsche, breed-denkende en sterk-voelende
persoonlijkheid, waaruit die geboren is. Zij heeft den levenshartstocht, die
in de orgelende taalmuziek harer volzinnen, in de fiere kracht van hare
beelden, iedere openbaring van haar diepste leven maakt tot onverwelkbare
schoonheid van kunst. Voor de eerste maal verschijnt in haar onze Dietsche
taal als de koninklijke draagster van een geheele gedachtenwereld, nog
voor den tijd Coen de Brugsche vrouwen door de pracht van hare gewaden
den luister van uitheemsche koninginnen verdoofden. Hadewijch is de
eerste heerlijk-volle incarnatie van de schoonheid van den Nederlandschen
scam.
GHERAERT APPELMANS
Misschien hebben nog wel weer mystieken uit dien tijd geschreven ; maar
van die vroege mystieke literatuur, Loch genoeg bevestigd, is ook anders
nets bewaard.
De krachtig-bloeiende Scholastiek, die haar hoogEepunt bereikte in het
midden der XIII e eeuw, met St.-Thomas van Aquino, had een onbegrensd
vertrouwen in het vermogen van het menschelijk verstand gewekt. Toen
werd de wetenschap van het geloof opgebouwd : niet om de geheimenissen
van het geloof rationalistisch te doorgronden; maar om het te bevestigen
op de rede : wij zouden niet gelooven, zoo wij niet inzagen dat wij gelooven
moeten, was het beginsel van St.-Thomas (2a 2a Q. I a.4 ad 2um); en
om dan, uit de wijsbegeerte, uit alle bronnen van het menschelijke kennen
in den dienst der hoogste wetenschap, der theologie, de geheimenissen te
verbinden, in hun beteekenis te verklaren, te verdedigen, door analogieen betamelijkheidsargumenten toe te lichten of hun overeenkomst met de rede
aan te toonen. De hoogste problemen durfde men aan : de Godheid, de
Drieèenheid, de verhoudingen van den mensch tot God en zijn eindelijke
vereeniging met Hem. Dit was het eigenlijke gebied der mystieke theologie ;
en waar die stoute bespiegelingen dienstbaar werden gemaakt voor het
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leven, daar begint het mystieke leven en de mystieke woordkunst. Zoo
weinig zijn Scholastiek en Mystiek met elkander in strijd, dat deze uit gene
geboren is en aan gene al haar kracht en durf van bespiegeling te danken
heeft. Zoo weinig stonden Geloof en Rede tegenover elkander, dat de
Averroistische theorie der twee waarheidsgebieden door de Berk veroordeeld is geworden. Het Credo quia absurdum is geen katholiek Credo.
Het gevaar zelfs voor de Mystiek zal zijn, dat zij een te groot vertrouwen
zal gaan stellen in de rede, dat ze met het menschelijk verstand zal willen
doordringen in geheimenissen, die ons ontoegankelijk zijn en in allerlei
spitsvondigheden ontaarden.
Een merkwaardige uiting van die scholastieke mystiek is het onlangs
teruggevonden werk van G. APPELMANS „Dit es de glose op den Pater
Noster Broeder Gheraerts Appelmans die leeg(t) bi ere st(at) die Rijc(...)
re heet (ende) doet daer sw(aer) penitencie (in) een wou(t)", zoo heet de
titel in het handschrift. Een glose, een paraphrase, van het Vaderons. De
hoogste beschouwingen over God en de H. Drieeenheid versmelten bier
met de passieve ervaring en den anagogischen drang der mystiek tot eene
geesteshouding. Blijkbaar een sterk-geschoold denker, bij wien de jubileerende rede, die beseft dat God zoo groot is, dat men Hem pas begint te
vatten, waar men ophoudt Hem te begrijpen, afwisselt met den door God
ingenomen geest, die zich wijd voelt worden met zijn grondeloosheid, en,
uit die ervaring, de achtergebleven rede weer altoos opdrijft naar de hoogst
mogelijke bespiegeling van het genoten mysterie. Zijn mystiek is niet alleen
die van iemand die ook aan scholastiek doet : zij is de mystiek van een
scholastiek als zoodanig. Wel heeft hij geen methodische, in alle deelen
uitgewerkte, uiteenzetting van zijn mystieke leer willen geven ; maar het
feit, dat een volledige en sterke samenvatting ervan, in rechts en links over
het tractaat verspreide uitingen, kan opgebouwd worden, spreekt voor geen
gewonen geest bij Gheraert. Hij heeft een zeer levendig besef van Gods
transcendentie, door de zoo scherpe bepaling van Gods wezenheid, niet
alleen als het Zijn, maar nog liever als het Is : „God is, Deus est" ; een
sterke opvatting van Christus als den eigen Zoon van God, in Wien en
door Wien de zoon der genade, de rechtvaardige, alleen kan zijn wat hij
is, en worden wat hij bestemd is te zijn bij den Vader. Bij hem geen zweem
van pantheisme, al is de mensch ook bestemd om een geest met God te
worden en om „lutterlike des Vader eighen in den Sone sonelijke" te
bezitten, waardoor God in en voor de ziel wordt „sijn eighen eighens in
Hem selven". De mystieke begenadiging, de vereeniging der ziel met God
wordt gezien in innerlijk verband met de inwendige werkingen der Drieeenheid, met de processiones divine : het is de Vader die door het Woord,
dat Hij van goddelijk standpunt uit eeuwig in de ziel uitzegt, zijn inspraak
doet in de ziel ; door den Vader wordt aangegrepen „overnomen ende
inghenomen" het „innechste der ziel", „wesen ende ewecheit des gheests",
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het wezen zelf der ziel, met haar bestaan in wvo, de geest in de wijdheid
van zijn bevattingsaanleg, niet in de beperktheid van zijn begripsvermogen.
Naast die mystieke inbezitneming van de rede in de „wide" van den geest,
komt de inbezitneming van den wil door den „minneliken claren inbrande
van den H. Gheest". Zoo wordt weer geheel het mystieke leven, voorafspiegeling van het leven der eeuwigheid, het kennen en beminnen en genieten
van God, een vergoddelijking van de ziel in verband met het eeuwig uitgaan
en het eeuwig inkeeren der Personen in de Godheid.
Deze mystiek is dan ook een voortzetting van die van Hadewijch en voorbereiding van die van Ruusbroec. Meermaals herinnert Appelmans dan ook
aan onze oudste mystieke schrijfster, nog door den drang van zijn taal en
den bouw van zijn zin. Maar het intellectualistisch karakter is bij Gheraert
sterker ; is Hadewijch in haar metaphysische beschouwingen meer affectiefallegoriseerend, hij is bepaald speculatief-theologisch. Maar bij beiden
dezelfde hooge opvatting van den add van God
Gheraert heeft meermaals het woord adel en van den adel der ziel. Daarbij weer de groote
rol van het mystieke Lichaam van Christus, Dien men minder navolgen
dan beleven moet. Niet echter als bij Hadewijch met het accent op den
eigen medegroei door de menschheid en het lijden keen tot de Godheid,
maar met het zwaartepunt van heel de beleving in de medeverlossing der
wereld ten koste van zich zelven. Het is het „adimpleo" van den H.
Paulus : het mystieke leven wordt voortzetting van het meest eigen leven
van Christus in Zijn hoedanigheid van slachtoffer voor het menschdom ;
als zoodanig zijn de mystieken noodzakelijk voor de wereld. Dat is iets
nieuws en iets heerlijks : de apostolische roeping van het mystieke leven
(9,56 vlg.), als voltoofing, als „complementum", van den eenigen Verlosser.
Er is ook nog meer, waardoor Appelmans Hadewijch voortzet. Het woord
„vonke" der ziel heeft hij nog niet; maar hij heeft de zaak : het „innechste"
der ziel. En dat heeft dezelfde plaats in zijn systeem als in de opkomende
mystiek bij Eckehart. Ook kent hij nog niets van de terminologie van het
„ontblooten van alle beelden", van het ledig-worden ; maar ook weer
heeft hij de zaak : in het „ontworden" van allen eigen wil, om geen anderen
wil te willen dan dien des Vaders, en zoo „een lijf met Cristo ende een
sone in den sone ende een gheest met Gode" te zijn. Ook weer als Hadewijch
die echter dat „ontworden" nog niet kent, al vat zij onze vereeniging met
Gods wil op dezelfde wijze op. Met dit ontworden gaat bij Gheraert nog
gepaard het begrip der geestelijke armoede, dat we vooral later bij Tauler
aantreffen wij moeten „lutterlike Gode ghelaten ende arme des willen
staen".
En zoo wortelt deze mystiek in de grondgedachten van Hadewijch; maar
bouwt die theologisch-metaphysisch op. En tevens is zij verwant met de
Duitsche, die zij in haar kern en wezen reeds uitdrukt, al heeft zij niets
van haar specifiek-kenmerkende terminologie.
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Ook een groot woordkunstenaar is Appelmans geweest. Wie nog geen
inzicht had in de geschiktheid van onze taal voor de hoogste bespiegeling,
kan zich hier komen stichten. Met een reeks philosophische uitdrukkingen
heeft hij de taal verrijkt ; andere heeft hij dienstbaar gemaakt aan zijn
stoutste beschouwingen. Scheppend heeft hij gewerkt : hij laat ons Dietsch
meermaals de taal der eeuwigheid spreken.
Dat deze glose het eenige werk van dezen denker en schrijver zou geweest
zijn, is wel niet aan te nemen. Zijn weten en ervaring, met het gezag dat
hij klaarblijkelijk heeft bezeten, zal hij wel meer in den dienst hebben
gesteld van de „ghemeinsamheit der heylegher Kerstenheit". Er is ook zoo
weinig tasten in Gheraert's terminologie merkbaar : hij bezit een zoo
zelfzeker meesterschap over de abstracte taal, dat het verwonderen zou,
dat hij als Dietsch schrijvend scholastiek de eerste en de eenige zou zijn
geweest in de Nederlanden. En zoo dringt zich steeds sterker de overtuiging
op, dat Eckehart, de Duitsche mysticus, niet de eenige toorts is, waaraan
de theorie en de bezieling der XIV-deeuwsche mystiek in de Duitsche en
Dietsche landen noodzakelijk haar vlam moet hebben ontleend. Gheraert
staat in geen geval onder den invloed van de Duitsche mystiek van Eckehart.
Maar zijn werkje is een kostbare aanwinst voor onze mystieke literatuur :
hij heeft haar, op een gebied waar wij dit niet verwacht hadden, dat van
de hoogere theologische bespiegeling, met eenige puikbrokken verrijkt.
Hij maakt den overgang tot de zoogenaamde Duitsche mystiek geleidelijker, en sterkt ons vermoeden, dat deze wellicht meer aan de Dietsche
te danken heeft dan wij nog weten kunnen.
Over den schrijver is tot nog toe weinig met zekerheid bekend. Uit het
handschrift blijkt, dat hij kluizenaar geworden was. Toch moet hij een
sterk-theologische vorming hebben ontvangen. Heeft hij misschien te Parijs
gestudeerd ? Hij sluit zich in alle geval dichter aan bij het Thomisme dan
Eckehart, die meer in de neoplotinische richting en in die van het nominalisme, met zijn paradoxen en overdreven spitsvondigheden, opgaat. Gheraert
is de op klaarheid en juistheid staande leeraar, wien de theologische
„sanitas verborum" heel wat liever was. Dat hij leeraar in de theologie
is geweest, moge uit zijn werk voldoende blijken. Steeds treft de levende
vorm van wat hij noemt zijn „redene". Al schrigt hij, hij betoogt voor een
kring die luistert. Spontaan stelt hij zijn glose in den korten, gevatten
trant, vol vraagvormen en de aandacht onderhoudende „Nu mercts".
Methodisch deelt hij zijn uitleg in; met een woord of een volzin vat hij
dien aan het einde samen. Soms 'evert hij de scherpe definitie van een
noodig begrip ; een klare distinctie snijdt den weg tot misverstand af. In
plaats van de ende's die Ruusbroec's betoogen ontsieren, heeft hij het
passend onderschikkend voegwoord of de daarmee gelijkstaande woordschikking der levende taal.
Wanneer heeft hij geleefd ? Wel nog yam den invoer der Duitsche termino253

logie, omstreeks 1325. Misschien nog op het einde der XIII e eeuw. Daarom
en om den bijzonderen geest van zijn werk, behandelen wij hem nog in deze
periode. Hoe jammer, dat niet meer van hem is bewaard. Want zijn werk
verraadt een nog krachtiger, persoonlijker denker dan Ruusbroec. En in
taalvaardigheid behoeft hij ook voor dezen niet onder te doen.
LEVEN VAN JESUS
In de XIII e eeuw treffen wij nog de oudst bekende prozavertalingen aan
van althans gedeelten van de H. Schrift, waarover wij in de volgende
periode samenvattend handelen zullen. Toch moeten wij bier reeds vermelden een Leven van Jane, dat sedert enkele jaren vermaardheid heeft gekregen,
omdat de tekst van het Luiksche handschrift teruggaat op een oud-Latijnsche
vertaling van Tatianus' Diatessaron, een harmonie der vier Evangelien,
welke niet verbeterd was geworden volgens de vulgaat-vertaling van den
H. Hieronymus en dus een ouderen tekst dan de Vulgaat tot grondslag
had. Dit leven nu is ook merkwaardig om het bijzondere gehalte der
vertaling : in zuiver, levendig, toch eenvoudig en sierlijk Dietsch. „Er
gaat van dit werk een wondere bekoring uit, die iederen goedwilligen lezer
boeit en meeneemt naar zijn eigen binnenste. Hier zien en hooren wij
Jesus dat alles niet meer doen of zeggen buiten ons, maar in ons, tot ons
persoonlijk : en daarom verstaan wij Hem bier ineens zoo vol, zegt Hij
alles schijnbaar zoo raak ; en vindt het allemaal zoo rijken weerklank in de
diepste verholenheden onzer persoonlijke natuur". Niemand ontsnapt dan
ook aan de bekoring van dit proza, dat den goddelijken inhoud der Evangelien zoo echt-menschelijk, zoo voor alle tijden maakt.
Men noemt het werk gewoonlijk het „Limburgsche leven van Jesus". Doch
dat het ook oorspronkelijk in het Limburgsch geschreven werd, staat
weinig vast. Het Limburgsch schijnt niet meer dan een vernisje te zijn. De
taal is integendeel nauw verwant met die van het Leven van Lutgart van
Willem van Affligem, zoodat het ons niet verwonderen zou, dat deze eens
de schrijver zou blijken te zijn. In alle geval is het werk ontstaan in denzelfden cultuurkring en moet dan ook oorspronkelijk Brabantsch zijn
geweest. Weliswaar werd in de laatste jaren een grootsche poging gedaan
om het voor Limburg te verzekeren door een alzijdige analyse van de
taalvormen en van den taalschat. En al aanvaarden wij dankbaar het
voorbeeldige werk, toch heeft het ons niet kunnen overtuigen. Zelfs wordt
in de slotbeschouwing over de klankleer toegegeven, dat we bier met de
taal van Zuid-West-Limburg en voor sommige gevallen met de WestZuid-Brabantsche schrijftaal, gelijk ze te Affligem moet zijn geleerd en
geschreven, zouden te doen hebben. Dat onze tekst Vlaamsch zou zijn
geweest, hebben wij nooit beweerd ; zoo kan die opmerking ons dan ook
niet treffen.
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SLOTBESCHOUWINGEN
Zoo staan we nu bij het einde der XIII e eeuw. Intusschen is in de tweede
helft dier eeuw met Van Maerlant een nieuwe kunstrichting opgekomen,
die nu gaat overheerschen.
Deze eerste periode van onze letterkunde is inderdaad een bloeiperiode
geweest. Alle genres zijn er in vertegenwoordigd, behalve het dramatische,
waarvan de wortelen wel in deze vroege tijden liggen, doch waarover wij
verder niets meer vernemen. Zelfs het proza werd beoefend als kunstvorm,
niet in de geschiedenis, als in het Fransch, maar in de mystiek.
In alle vakken ook zijn werken van beteekenis ontstaan ; sommige meesterstukken zelfs, niet zoozeer waar onze literatuur zich bij andere literaturen
aansluit, behalve in enkele romans, Karel ende Elegast, Walewein, en
in het dierepos, als waar zij eigene wegen bewandelt : in de legende, in het
evangelisch verhaal, in het heiligenleven, in de mystieke Minnelyriek, in
het mystieke proza. Wel ondergaat onze woordkunst sterk den invloed
van Frankrijk en heeft zij zich, op dit gebied van rechtstreeksche verbinding,
zelden en slechts bij uitzondering boven hare modellen kunnen verheffen,
zooals de kunst der groote Duitsche epici ; toch blijft zij in vele, en vooral
juist in de beste, meest oorspronkelijke harer openbaringen zelfstandig
genoeg.
Tot nog toe hebben wij de kunst bijna uitsluitend beoefend gezien in Vlaanderen en in Brabant. Ontegensprekelijk is het Vlaanderen dat begint en
het leeuwenaandeel behoudt. Brabant volgt, oorspronkelijker wellicht dan
Vlaanderen. Limburg levert al zeer vroeg Veldeke, doch zwijgt daarna
zoo goed als geheel. Een enkele maal werd Holland vermeld.
Dichters en schrijvers blijven meestal nog onbekend. Hoe sterke persoonlijkheid zich soms ook in hun werk reeds afteekent, toch zijn ze voor ons
weinig meer dan namen. Was het, omdat de kunst in de volkstaal nog
weinig in aanzien stond en de dichters geen al te hoogen dunk hadden
van hun werk ? Was het, omdat veel nog bestemd was om voorgedragen
te worden en men zoo de dichters genoeg kende ? Was het ijdelheid, die
hen weerhield hun naam bekend te maken, als zeker meer dan eens het
geval is geweest ? Of omdat het persoonlijk bewustzijn nog te weinig
ontwikkeld was en men de kunst in de volkstaal voornamelijk, ten onderscheide van geleerde werken, nog niet beschouwde als persoonlijk eigendom ? Of was het om al deze redenen te zamen, nu eens om deze dan om
gene ?
Onder hen vermoeden wij vele geestelijken en monniken, ook op andere
gebieden dan dat van de geestelijke kunst, zelfs op dat van het dierepos.
Daarnaast menestreelen in den dienst van grooten en adellijken ; doch ook
bij het yolk omtrekkende dichters. De geleerde, de clerc, komt we! aan
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het woord ; ja, zullen niet de meesten gestudeerden zijn geweest ? doch
nog niet om zijn geleerdheid uit te stallen. En reeds houdt de vrouw hare
schitterende intree in de letterkunde.
Over de betrekkingen van de dichters onder elkander zijn we weinig
ingelicht. Men vraagt zich af, of ze elkanders werk veel hebben gekend.
Of dan ook de werken in deze vroege tijden althans in breeden kring wel
zijn verspreid geweest ? Sommige dichters Loch blijken, ja, een gansche
literatuur te kennen ; anderen schijnen niet te vermoeden dat hun onderwerp reeds behandeld werd.
Deze vroegste kunst ontstond in een nog jeugdige, levensfrissche en opgewekte maatschappij. De heidhaftige gezindheid van de kruistochten,
van de naties in wording, drong naar hooge daden, naar sterke uitingen
van wil en mannenkracht. Adel en ridderstand verloochenden die gezindheid
nog niet, doch gaven er vaster, bewuster, hooger vormen aan. Bij hen
ontwikkelde zich een ideaal van eer, cooed en tucht, dat zich mede in fijne,
beschaafde levensvormen uitdrukte. Het was nog de tijd van een onbevangen,
alles aandurvend, op verheven gedachten en gevoelens gesteld, forsch
idealisme, dat de samenleving bezielde.
Phantasie en verbeelding in het Leven, schoonheid in tucht, eer en orde,
onderhielden verbeelding en schoonheidszin ook in de kunst. Deze eerste
periode is dan nog in ruime mate de periode van de verbeelding en de
phantasie, die het ware kunstwerk scheppen. Voornaamheid en schoonheid
in de levensvormen voerden tot voornaamheid in de taal, tot schoonheid
in de uitdrukking en den versbouw. De taal dezer vroegste kunst is dan
ook vaak rijker, voornamer dan die van de latere ; en het vers wordt er
meer verzorgd, al blijft het zijn lenigheid behouden en zich bij de verbeeldingsstof aanpassen.
De maatschappij was nog in hoofdzaak agrarisch. De economische verhoudingen waren nog tamelijk eenvoudig. Zoo bood ook de beschaving
een meer eenvormig karakter. Het ve•Orhoofsche epos, evenals de heiligenlegende en het heiligenleven konden dan ook gehoord worden, zoowel op
de burchten der ridders en in de huizen van grooten als op de yolksbijeenkomsten en in de kloosters. Met de ontwikkeling van de cultuur en den
groei van den ridderstand komt er allengs splitsing, ook bij het litteraire
publiek. De hoofsche kunst zal wel meer bij grooten, adel, ridders, hoogere
standen, ook bij geestelijken, bijval hebben gevonden ; de vrome, meer in
de kloosters en bij de algemeenheid van het yolk. Literatuur, als het dierepos,
die men zou meenen vooral bestemd te zijn voor het yolk, was dit wel niet.
Het yolk zelf zal nog weinig hebben gelezen en alleen naar voorgedragen
werken hebben geluisterd. Een treffend beeld hiervan biedt het Leven
van Lutgart.
De meeste werken zijn ons nog slechts toevallig, dikwijls alleen fragmentarisch, zelden in meer dan een handschrift, en dan nog vrij late afschriften,
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in compilatie- of verzamelhandschriften als het Hulthemsche en Comburgsche, bewaard.
Veel van wat in de Middeleeuwen echt moois werd geschreven, hebben
wij zoo reeds leeren kennen. In wat nu volgt is veel epigonen-literatuur
of overheerschen de didactiek en de saaie allegorie. In de XIII e eeuw
heeft nog een zuivere opvatting van de kunst onze dichters bezield : als de
uitbeelding van het leven in zijn eeuwige strevingen ; niet het abstracte
redeneeren er om p een in zijn toevallige uitingen. Wat niet verhindert, dat
ook zij stichting nastreefden en hooge gedachten wilden meedeelen. Ook
achter de avonturen schuilen de symbolen van een ernstige, diepe levensen wereldbeschouwing.
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DE LATIJNSCHE EN
FRANSCHE LITERATUUR

W

IJ BESLUITEN DEZE EERSTE PERIODE VAN
onze letterkunde met een overzicht van de literatuur, of
van wat daarop aanspraak wil waken, in het Latijn of in
het Fransch, zooals die toen in de lage landen bij de zee
ook mag hebben gebloeid.
Wij behandelen bier alleen het literaire werk van Dietschers. Het werk
van schrijvers die in Romaansch Belgie hebben geleefd, als in de toenmalige
intellectueele centra Luik, Doornik, Gembloux, zelfs Villers, in ZuidBrabant, het werk van schrijvers uit Fransch-Vlaanderen, komt dus bier
niet ter sprake, dan alleen wanneer wij met reden mogen veronderstellen,
dat wij met geboren Dietschers te doen hebben. Eigenlijk zouden Dietschers
wier letterkundige bedrijvigheid buiten Dietschland valt, voor een geschiedenis van de letterkunde in de Nederlanden niet in aanmerking mogen
komen : maar het geldt hier hoofdzakelijk Latijn-schrijvende Dietschers.
De Latijnsche literatuur nu is internationaal, en het heeft zijn belang ook
voor de cultuur van onze landen te weten welk aandeel Dietschers er aan
hebben genomen. Hun werk getuigt mede voor het eigenaardig genie van
ons yolk door den stempel, lien het op die internationale literatuur heeft
gedrukt.
Het kan ook niet ons doel zijn, het werk dezer schrijvers bier volledig te
behandelen. Dit ware vooralsnog, bij het ontbreken van voorstudien,
onmogelijk. Het is ook geheel overbodig, daar bier niet meer kan verlangd
worden dan een beknopt verslag, waardoor het literaire beeld van de
Dietsche landen voor die tijden eenigszins voltooid wordt.
LATIJNSCHE LITERATUUR
Wij sluiten hier aan, bij hetgeen we reeds over de Latijnsche literatuur in
onze gewesten voor de XII e eeuw hebben uiteengezet.
De periode van de XII e en XIII e eeuw beteekent in de Middellatijnsche
letterkunde den hoogtebloei van de sedert de XI e eeuw hernieuwde zooge259

naamde „Karolingische Renaissance". Het was de tijd, niet alleen van de
groote ascetisch-mystieke, daarna wijsgeerige en theologische literatuur
met daarnaast een rijke hymnenpoezie en sermones, maar ook van een
vernieuwde belangstelling in de geschiedenis, met merkwaardige, vaak
berijmde, bijna episch-bezielde Histories, met uitvoerige, encyclopxdische
geschiedwerken en „specula'', van ook een overvloedige wereldlijke
literatuur van verkronijkte „Chansons de geste", van liefdeliederen der
Vagantes, van altercationes en disputen, van drama's en elegische comedien, van grootsche elegieen en epopeeen, van didactische, zedenkundige
en wetenschappelijke verhandelingen of vermaningen en ontboezemingen,
van proza en poezie van allerlei slag. Frankrijk en het sedert Willem den
Veroveraar verfranschte Engeland gaven hier den toon aan.
De slagader van dit leven lag in Frankrijk, met zijn vele scholen, met zijn
Universiteit van Parijs. Ook zullen wij de Dietschers, die er aan hebben
deelgenomen, meermaals hier aantreffen. Velen onder de besten schreven
in het buitenland. En ook onder hen, die te onzent hun werken vervaardigden, waren de beroemdsten in het buitenland gevormd. Luik was in verval
geraakt. En in het Noorden waren er geen bloeiende centra van letterkundig of wetenschappelijk leven meer, die met de alien aantrekkende
scholen van Frankrijk konden wedijveren.
In de XIIe eeuw, wij zagen het reeds, bloeide er te onzent een intens
godsdienstig leven. De godsdienstige wetenschap, nog sterk patristisch en
steunend op het gezag, nog onaangeroerd door de dialectische methodes der
Hoog-scholastiek, nog opgaande in de vormen van de liturgische aanbidding,
groeit langzamerhand op in de ascese en mystiek van de liefde, bij het
sterker doorbreken van de bewustwording van Christus' menschheid en de
opkomst van een meer persoonlijke devotie. Zijn er ook Dietschers, die
door Latijnsche geschriften dezen opbloei der mystiek hebben bevorderd ?
Met recht, meenen wij, Mogen wij RUPERTUS VAN DEUTZ als Nederfrank
voor ons opeischen. Geboren in het Luiksche, omstreeks 10 70, trad hij,
pas zeven jaar oud, als oblatus in de Benedictijnenabdij van St.-Laurentius
in de prins-bisschoppelijke hoofdstad. D at hij Dietscher was, leiden wij
of uit het feit, dat hij eenige jaren in de abdij Oostbroeck, bij Utrecht,
doorbracht en later abt werd van Deutz, bij Keulen : hij zal dus wel het
Nederfrankisch hebben gesproken als zijn moedertaal. Hij overleed in
1129 of 113o. In hem begroeten wij wellicht den grootsten der ascetischdogmatische schrijvers uit de eerste helft der XII e eeuw in onze gewesten.
Als vertegenwoordiger van de Benedictijnsche traditie, was hij, meer
mysticus dan theoloog, een overtuigd tegenstander van de meer didactische,
vroeg-scholastieke, methode van zelfs den H. Anselmus. De H. Schrift en
de Kerkvaders, niet de dialectiek, zijn voor hem de groote bronnen van alle
geloofskennis, de eenige leiders in zijn beschouwing van het dogma. In zijn
zeer vele werken, in zijn de Operibus SS. Trinitatis libri XLII, in zijn corn260

mentaren van de H. Schrift, zijn het voornamelijk de Personen der H.
Drieeenheid in hare werken, is het Christus-Koning, Christus-Hoogepriester, de glorieuze en eeuwige Christus, die hij met voorliefde beschouwt.
De Menschheid van Christus, de realistisch-zinnelijke, gevoelige devotie,
is zijn spiritualiteit nog zoo good als geheel vreemd, al gewaagt hij zelf
meermaals van visioenen en verlichtingen, die de latere mystiek aankondigen. Zelfs in zijn de meditatione mortis weidt hij veel minder uit over den
lichamelijken dood, dan over den dood der ziel en over de schatten van
leven, die de dood van Christus verworven heeft. Vooral zijn verklaring
van het Hooglied is beroemd gebleven, omdat hij er de eerste het beeld in
zag van de vereeniging van Christus met 0. L. Vrouw, en door Haar met
de Kerk. Hij staat in den overgang van de oudere spiritualiteit naar de
nieuwere : een halve eeuw later zal, in dezelfde abdij van S. Laurentius,
de spiritualiteit van een Reinerus van Luik, b.v., reeds heel wat verder
onder het doorbrekende bewustworden van Christus' Menschheid gekomen
zijn.
In het Utrechtsche wordt, omstreeks denzelfden tijd, een zekere LAMBERTUS
vermeld als „magnus religionis et scientiae magister". Hij zou er tusschen
de jaren 10 98-113o gedoceerd hebben. Misschien was hij de schrijver van
een de Incarnatione, Pamione et Resurrectione Domini, dat aan een scholaster
van Utrecht voor 113o wordt toegekend.
In Frankrijk zelf ontmoeten wij, onder de groote ascetische en mystieke
schrijvers der XII e eeuw, enkelen, die Dietschers van afkomst schijnen
geweest te zijn. Zoo HUGO VAN S. VICTOR. In alle geval, voor zijn geboorte
in het Iepersche pleit meer dan voor zijn afkomst uit Saksen. Dan zou de
eerste groote leeraar der Victorijnen te Parijs, de stichter van de Victorijnsche school, die zulken invloed heeft uitgeoefend op de spiritualiteit
dier eeuwen, ons toebehooren. Hij overleed omstreeks 114o. In zijn zeer
talrijke werken : De Sacramentie chriginanae fidei, commentarius in Hierarchiam
caeleatem, Homiliae in Ecclediadten,de arrha animae, de arca Noe moral; et mystica

gaat hij den weg op langs het symbolisme der schepping van de lagere
waarheid, door de „cogitatio" met de zintuigen, tot de hoogere, door de
„meditatio" met de hoogere denkkracht, tot de aanschouwing zelf van de
goddelijke waarheid, door de „contemplatio" of rechtstreeksche beschouwing. Want alle kennis staat voor hem in den dienst van God, die zich in
de Schepping openbaart. Zij wordt ook meer verkregen door de liefde en
door de liefdevolle beschouwing, dan door de redeneering en het onderzoek :
de Laude charitatie, de amore oponsi ad oponsam. Door zijn meer systematische
behandeling van het dogma in den geest van den h. Augustinus, wat hem
den eeretitel „een andere Augustinus" verworven heeft, behoort hij tot
de baanbrekers der scholastieke methode.
Aldus ook WILLEM VAN ST.-THIERRY. Hij was, evenals Rupertus van
Deutz, afkomstig uit het Luiksche ; maar het is alsof zijne mystiek uit een
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algemeene geestesrichting van den Dietschen stam is gevoed, daar onze
groote mystieken, Hadewych, Ruusbroec, zoo nauwe verwantschap met
hem vertoonen. Monnik geworden, Cluniacenser, stond Willem van 1119
of 1120 aan het hoofd der abdij van St. Thierry, bij Reims. Vriend van
den H. Bernardus, wiens leven hij schreef, trok hij zich in 1135 terug bij de
Cisterciensers van Signy, waar hij in 1147 overleed. Hij is een van de
grootmeesters der mystiek in de middeleeuwen. Met zijn °rationed Meditativae, zijn commentaar op het Hooglied, zijn verhandelingen de Contemplando
Deo, de natura et dignitate amorid, vooral met zijn Epigola ad Fratred de
Monte Dei over het leven der eenzaamheid, heeft hij de hoogste toppen der
mystieke contemplatie bestegen. Innig, vroom, meer affectief dan speculatief, is heel zijn leering Loch metaphysisch van het verhevenste dogma
doordrongen in de richting van het idealisme en exemplarisme van den
h. Augustinus.
Met FRANCO, den tweeden abt van Affligem, bij Aalst, opvolger in 1122
van den stichter der abdij, den H. Fulgentius, staan wij op vasten Dietschen
bodem. Hij overleed in 1135. Hij is mede een der voornaamste leermeesters
van de Benedictijnsche spiritualiteit in onze gewesten. Zijn De gratia Dei
in twaalf boeken, is een lange beschouwing van Gods weldaden, in de
Schepping en in de geschiedenis der menschheid. Behalve een tweetal
verhandelingen over het kloosterleven, bezitten wij nog van hem sermoenen,
vooral over onze Lieve Vrouw : want hij was een groot bevorderaar van
den eeredienst van Maria, aan wie hij ook twee boeken in zijn „De gratia"
had gewijd. Volgens het getuigenis van Hendrik van Brussel, in diens
Catalogus, zou hij ook als dichter beroemdheid hebben verworven met zijn
gedicht over den hemel : Statum futurae gloriae.
Onder de mindere schrijvers van Affligem worden nog genoemd Franco's
opvolger, ALBERTUS, die als „abt van Maria" bekend staat, en NICOLAUS
Nuz.
Andere ascetische of mystieke schrijvers verbleeken bij die groote namen.
Van den gelukzaligen. HACKET, abt van ter Doest, bij Brugge (1174-1179)
en dan van Ter Duinen (11 79-1185) weet men, dat hij als predikant, maar
to Parijs, vOOr zijn intrede in de orde, eenige vermaardheid had, doch zijn
sermones zijn verloren. Van een anderen abt van Ter Duinen, ELIAS van
Coxyde (118 9-1203) zijn nog twee &monad bewaard.
Bij de Prxmonstratenzers, die we in het Noorden onder de geschiedschrijvers zullen aantreffen, vinden wij in het Zuiden MATTHEUS, abt van Ninove
(119o-11 95), die eveneens nu verloren Sermonee zou hebben geschreven.
De kroniekschrijver Albericus Trium Fontium vermeldt nog omstreeks
11 95 een in zijn tijd beroemden predikant JAN DALIK, die sermonen voor
de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar zou hebben vervaardigd en
aan wien het leven van een zeer vrome maagd, Margareta, wordt toegeschreven.
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Bij de mystiek komt voor dezen tijd de liturgische muziek. Deze werd
tusschen 1050-1125 uitstekend, vooral door den scholaster Franco (ca.
o83) beoefend in het Luiksche. Maar of er onder de schrijvers van werken
over muziek ook Dietschers voorkomen is twijfelachtig. Misschien mag
hiertoe gerekend worden RODOLFUS, abt van St.-Truiden (1108-1138), die
ook als geschiedschrijver van zijn abdij, met het door hem begonnen Chronicon Trudonenoe en van een leven van den H. Lietbertus, bisschop van
Kamerijk, en als dichter bekend geraakte.
In de XIII e eeuw trekken de groote scholastieke wijsgeeren en theologen
meer de aandacht. Middenpunt van het geestesleven was Coen ook voor
onze gewesten de universiteit van Parijs ; en de meeste onzer landgenooten,
die zich op het hier ter sprake komende gebied eenigen naam hebben
verworven, treffen wij dan ook daar, vaak als magistri, aan. Tot in het
midden der XIII e eeuw overheerschte er de vroeg-scholastiek, die nog
heel wat erfgoed van de Platonische wijsbegeerte, met het Platoonsch
exemplarisme,uit hare saamhoorigheid met het Augustinisme had bewaard.
Daarna drong het Aristotelisme door. Sterk compromitteerend voor deze
wijsgeerige richting waren de Arabische commentatoren, Avicenna, met
de meer mystieke, en Averroes, met de zuiver rationalistische, monopsychistische en dus pantheistische, in de zedenleer hedonistische strekking.
Het Latijnsche Averroisme bloeide vooral in de artistenfaculteit, waar
Boethius van Dacie en Siger van Brabant de leicling gaven. De H. Albertus
Magnus en diens leerling, de H. Thomas van Aquino, brachten het Aristotelisme ter zegepraal en verzoenden op die wijze het machtigste philosophische denksysteem der Oudheid met het christendom. Maar daarnaast
bleef het Augustinisme zijn weg vervolgen, vooral bij de Franciskanen,
bij de oudere Dominikanen en bij wereldgeestelijken.
De kloosterorden hadden intusschen getracht te Parijs zelf vasten voet te
verkrijgen door er eigen studiehuizen op te richten en deze bij de universiteit
aan te sluiten.
Zoo doceerde er van 1248 tot 125 7 de groote H. Bonaventura in het
studiehuis der Minderbroeders, overwegend nog in den geest van het
Augustinisme, terwijl de H. Albertus en de H. Thomas van Aquino (t 1274)
bij de Dominikanen er eenige jaren later het Aristotelisme leeraarden. In
1250 kreeg de universiteit haar Sorbonne, een stichting van Robert Sorbon,
den huiskapelaan van Lodewijk IX den Heilige, als studiehuis voor de
wereldlijke geestelijkheid.
De Minderbroeder WILLEM VAN BAARLO, in Limburg waarschijnlijk,
misschien in Gelderland, was een volgeling van den H. Bonaventura en
werd in 1266 regens van het studiehuis der Minderbroeders te Parijs,
doceerde theologie en liet dan ook eenige Quodlibeta, verhandelingen over
allerlei vragen, en Quceetionea didputatae met een Sermo in Dominieala
hid na. Meer beroemdheid verwierf zich zijn opvolger als regens, WALTER
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Geboortig van Zande, in 1225, of van Brugge zelf, trad hij
jong in de orde, waar hij een voorname rol heeft gespeeld, als provinciaal
van de Fransche provincie, als Magister theologise bij het concilie van Lyon,
in 12 74, als een der zes geleerden die met het ontwerpen van de voor de
Franciskanenorde zoo belangrijke constitutie Exiit qui seminat werden
belast, eindelijk als bisschop van Poitiers van 12 79 tot i3o6, Coen hij aftrad
en in 1307 in geur van heiligheid overleed. Ook van hem zijn Commentaren
op de quatuor libri Sententiarum van Petrus Lombardus, het gewone
handboek der theologie van dien tijd, Quaeetiones didputatae, Quaeetioned de
correptione fraterna, Instructions circa Divinum officium, Tabula orillinalium,
dermo in Nativitate Domini, Constitutions synodales en verder Quodlibeta met
een de Pcznitentia, heel wat theologisch werk dus, bewaard. Doch ook de
sociale nooden trokken zijn aandacht, als blijkt uit zijn adres aan den koning
tegen misbruiken in het leger.
Bij de Dietsche Dominikanen uit dezen tijd staat WILLEM VAN MOERBEKE
vooraan. Geboren te Moerbeke, bij Geeraardsbergen, omstreeks 1215, knap
Hellenist, vriend van den H. Thomas, werd hij van 1268 of gehecht aan
het pauselijke hof te Viterbo, in 1274 naar het concilie van Lyon ontboden,
en in 22 77 tot aartsbisschop van Corinthe aangesteld ; hij overleed in 1286.
Op verzoek van den H. Thomas, ten einde het Aristotelisme te zuiveren
van de Arabische besmetting, vertaalde hij rechtstreeks uit het Grieksch
de werken van den Stageriet, voornamelijk zijn Politica en verder werken
over mathesis, een tractaat van Ptolemaeus en de Stoicheosis theologica van
Proclus. Een paar Sermons van hem zijn ook tot ons gekomen. Zijn vertalingen waren in de XIVe eeuw klassiek en zijn dit later nog lang gebleven.
Zelfs meer dan een werk, b.v. van Proclus, bestaat nog alleen in Willem's
overzetting. Hij is wellicht de grootste „humanist" van zijn tijd geweest.
Begroet als „veritatis amator", stond hij in betrekking met de eerste
geleerden der eeuw, die hem om raad vroegen of die hij in hun arbeid
aa aw akkerde.
Met hem wordt nog een Dominikaan genoemd, HENRICUS VAN BRABANT,
die de Meteoren, volgens sommigen zelfs alle werken van Aristoteles,
eveneens in het Latin vertaalde.
Van een anderen Dominikaan, JOANNES LAMMENS, of Agni, van Gent, waar
hij ook, na te Parijs gestudeerd te hebben, en in zijn geboortestad prior te
zijn geweest, in 1296 overleed, zijn nog een te Parijs gehouden preek en een
Formula vitae cujuelibet cbriatiani bewaard. Er is dan nog HENDRIK VAN DER
KALSTER, uit een aanzienlijke patriciersfamilie van Leuven, die in 1292 te
Leuven prior was, in 12 97 te Keulen doceerde, en den 13 October, wanneer
of waar is onbekend, overleden is. Van hem zijn De sex quibuedam quae
faciunt bominem inzmobiliter in divina unione pereidtere en een Epietola aurea
vitae opiritualie doctrinam continene: vooral ascetisch werk dus; en een preek
met wat spreuken in het Duitsch. Andere Dietsche Dominikanen, die zich
VAN BRUGGE.
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vOcir de XIVe eeuw eenigen naam in de wijsbegeerte of de theologie hebben
verworven, zijn onbekend.
Onder de wereldgeestelijken die te Parijs doceerden nam HENDRIK VAN
GENT in zijn tijd een vooraanstaa.nde plaats in. Geboren, hoogst waarschijnlijk, te Gent, of te Muide, bij Gent, omstreeks 121 7, wel niet uit de adellijke
familie der Goethals, misschien zelfs zoon van een eenvoudigen kleermaker,
kanunnik te Doornik, sedert 1267, aartsdiaken te Brugge en daarna te
Doornik, stond deze godgeleerde en wijsgeer, die als „doctor solemnis"
om zijn verzorgden stijl bekend is, te Parijs te midden van de woelingen,
die de strijd om het Aristotelisme en om de bedelorden aan de universiteit
had veroorzaakt. Hij moet een zekere faam van bezadigdheid hebben
genoten, daar hij door paus Martinus IV aangesteld werd om, samen met
de bisschoppen van Perigueux en Amiens, uitspraak te doen in betwiste
toekenningen van het licentiaat door den kanselier. Ook was hij lid van
het college van godgeleerden, die bisschop E. Tempier van Parijs raadpleegde voor zijn veroordeeling van sommige Aristotelische stellingen.
Hij kwam dan ook, mede om zijn oppositie tegen de bedelorden, meermaals
in botsing met de Dominikanen en zelfs met den H. Thomas. Want in zijn
onderwijs was hij getrouw aan de overlevering van het Augustinisme.
Zijn kennisleer is van meet of gevicieerd door zijn simplistische opvatting
van het kenbeeld als een soort miniatuurbeeld van de concrete werkelijkheid,
zoodat hij den overgang van het zinnelijke tot het algemeen-verstandelijk
begrijpen niet anders kan verklaren dan door een soort van mystieke
goddelijke verlichting of van inneisme. De wil is voor hem het hoogste
vermogen, dat de voorlichting van het intellect niet anders behoeft dan als
een „condicio sine qua non". Met het Thomisme schijnt hij de eenheid der
forma substantialis voor elk wezen aan te nemen, behalve voor den mensch,
in wien hij een vorm voor het lichaam naast de geestelijke ziel erkent. Zoo
schippert hij wel eens tusschen het Augustinisme en het Aristotelisme,
zonder hier te veel concessies aan te doen. Van zijn talrijke werken zijn de
XV Quodlibeta, en de onvoltooide Summa theologica in sierlijk Latijn gesteld,
bekend gebleven en hebben lang invloed gehad op het onderwijs. Door zijn
strijd tegen de abstractieleer van het Thomisme heeft hij den weg voorbereid
tot het nominalisme van Occam ; en al zouden nu ook tot de XVIleeeuw
toe bewegingen in de wijsbegeerte kunnen aangewezen worden die van hem
uitgegaan zijn, een diep en oorspronkelijk denker was hij daarom nog niet.
Hij overleed den 2 9en Juni 1293.
Hendrik van Gent is lang beschouwd geworden als de auteur van een.
Catalogue virortun illuetrium, van groot belang voor de kennis van de theologische, ascetische en liturgische literatuur der XII e en XIII e eeuwen.
Deze is echter, zooals wij reeds bij Willem van Affligem vermeldden, het
werk van een monnik van Affligem, HENDRIK VAN BRUSSEL (i• na 1270),
die zelf nog mathematicus, wijsgeer, schrijver van quodlibeta en van corn265

mentaren op Aristoteles is geweest. Op zijne beurt werd hij verward met
een anderen Hendrik van Brussel, die in de eerste helft der XIV e eeuw
rector werd van de Parijsche universiteit.
Een ander wereldgeestelijke
hij is wel nooit lid der Servietenorde
geweest een geleerde van hooge vlucht, die wel een afzonderlijke studie
zou verdienen, is HENDRIK BATE, van Mechelen, waar hij in 1246 geboren
was. Ook zijn leven werd met allerlei legenden opgesierd. Dat hij ooit
kanselier van de universiteit is geweest, moet nu wel opgegeven worden.
Dat hij in Spanje en Noord-Afrika heeft gereisd, dat hij zich in 131 9 in de
abdij van Tongerloo terugtrok, staat weinig vast. Hij zelf noemt zich
magister van de Parijsche Universiteit, cantor en kanunnik van Luik.
Zelfs schijnt hij nooit te Parijs gedoceerd te hebben, maar, als zoovele
andere Dietschers die te Parijs het magisterium hadden gehaald, meestal
in zijn geboortestad te hebben verbleven, waar hij als wijsgeer, astronoom
en philoloog zijn werken schreef. Op verzoek van Willem van Moerbeke,
met wien hij om zijn talenkennis nauw bevriend was, vervaardigde hij daar
in 12 74 een astrologische verhandeling Magietralis compoeitio
dat wellicht ook voor de moedertalen van belang is, daar werken van dien
aard, als Chaucer's Astrolabe, ook hier voorkomen. Vertaalde hij ook uit
het Hebreeuwsch een Liber de mundo vet aaeculo van den Jood Aben Ezra ?
Misschien wordt hier het Astrolobium bedoeld, daar dit een werk van dezen
Aben Ezra volgt. Zijn hoofdwerk echter is een Speculum divinorum et quorundam naturalium, dat hij bestemde voor den jongen Guido van Avesnes, die,
broeder van Jan II van Henegouwen en Holland, later, van 1301 tot 1317,
bisschop van Utrecht werd. Het bevat een volledige wijsbegeerte, volgens
het programma der artistenfaculteit van Parijs, met Aristotelische, ofschoon
door het Augustinisme nog getemperde richting, maar buiten alle theologische
beslommeringen om. Hij schijnt een veelzijdiger geleerde en oorspronkelijker
denker te zijn geweest dan Hendrik van Gent.
Mogen wij SIGER VAN BRABANT ook als Dietscher, als afkomstig uit Dietsch
Brabant, voor ons opeischen ? Misschien wel : is Siger niet de verfranschte
vorm van Zeger ? Geboren omstreeks 1235, kanunnik van S. Martinus te
Luik en magister artium van Parijs, wordt hij gewoonlijk beschouwd als de
leider aan deze universiteit van de anti-scholastische beweging, van het
Averroisme, dat de leer van Aristoteles volgens de verklaring van Averroes
aanvaardt en in monistisch-pantheistischen zin uitlegt. In verscheidene
groote werken : Quaeetionee logicalea; Quaeetionee naturales;
Quaeetionee op Arietotelee vooral in zijn De aeternitate mundi en de anima intellectiva verdedigt hij stellingen, als van de eeuwigheid der wereld, van de
numerieke eenheid der ziel, met de daaruit vloeiende eenheid van het
intellect en van het determinisme van den wil, waardoor de grondsiagen
zelf van de zedenleer aangetast en de goddelijke openbaring ondermijnd
worden. De strijd, dien Siger te Parijs voor zijn denkbeelden voerde, in
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't bijzonder ook tegen den H. Thomas en tegen de traditioneele schoolleer,
leidde er tot allerlei woelingen en opstootjes. Toch laat Dante den H.
Thomas zelf „la luce eterna di Sigieri" (Par. X, 136) verheerlijken en diens
ondergang aan laster toeschrijven; waaruit wij wel moeten afleiden, dat
Siger's leer voor zijn tijdgenooten niet de verderfelijke draagwijdte had die
de overlevering er aan heeft toegekend. Ook schijnt Siger in zijn strijdschriften zich er op toe te leggen om zijn theorieen z•5•5 te verzachten, dat
ze in orthodoxen zin kunnen aanvaard worden, op zulk een wijze dat men
hem tot den vader van de dubbele waarheidsleer heeft gemaakt, volgens
welke de natuurlijke rede nooit op volkomen zekerheid aanspraak kan
maken en moet wijken voor de zekerheid van het geloof. Dante heeft in
hem vooral den strijder gezien voor het Aristotelisme, wat Siger inderdaad
wilde zijn, maar wat hij in radicaler zin dan de H. Thomas geworden is. Herhaaldelijk veroordeeld, in 12 7o en in 12 77, toen echter ook Aristotelische
stellingen van het Thomisme onder de censuur vielen, deed hij een beroep op
den paus, doch werd te Orvieto opgesloten, waar hij, na, volgens het
schijnt, zijn dwalingen te hebben ingezien, in geheimzinnige omstandigheden
om het leven kwam. Met al dat mogen wij hem begroeten als een der
stoutste en oorspronkelijkste denkers, die, zooals Dante hem zag, toch veel
tot de zege van het Aristotelisme heeft bijgedragen.
Een van zijn voornaamste aanhangers was BERNER VAN NIJVEL. Door
dezelfde veroordeelingen getroffen, wist deze toch met zijn beroep op den
paus zijn vrijheid terug te winnen en vestigde zich opnieuw te Parijs. Van
zijn werk echter is weinig bekend.
Met deze grootere lichten is het aandeel van de Dietschers aan de wijsgeerig-theologische beweging der XIII e eeuw niet uitgeput. Nog anderen
hebben zich toen eenigen naam verworven, al doceerden ze gewoonlijk niet
te Parijs zelf, maar in hun eigen land, zooals Hendrik Bate, waar ze op
die wijze de fakkel van het scholastieke denken hebben ontstoken. Zoo,
vooreerst, de H. BONIFACIUS, van Brussel, die bisschop van Lausanne werd
en zich op het einde van zijn leven in de abdij Terkameren terugtrok, waar
hij in 1258 overleed; verder de Cistercienser FRANS DE KEYSER, van Dixmude, monnik van Ter Duinen, schrijver van commentaren op de Sententie
van Petrus Lombardus, overleden in 12 94; de Dominikanen GILBERT VAN
EYEN, van Gent, overleden in 1283, en JAN UTENHOVE van Brugge, overleden
in 12 96 ; misschien nog JACOBUS VAN DOUAI, schrijver van een verhandeling
de anima. JAN VAN TONGEREN, die in i3o3 abt van Vicogne, daarna Franciskaan, werd, commenteerde de Sententix van Lombardus en schreef enkele
quodlibeta, die de hooge waardeering mochten wegdragen van den Henegouwschen graaf Willem, bloedverwant van dien Guido van Avesnes voor
wien Hendrik Bate geschreven had. Een andere Franciskaan van Tongeren,
JAN PRISCHENIUS, doceerde om 1311 te Parijs. Tegen het einde der XIIIe
en in het begin der XIV e eeuw leefde SEGER VAN KORTRIJK, die zich vooral
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door verhandelingen over Logica verdienstelijk heeft gemaakt. Hierin
vertegenwoordigt hij de groote scholastieke richting der XIII e eeuw voor
de opkomst van het Occamisme.
Want om i3oo had de Franciskaan Duns Scot het Thomisme ondermijnd
door zijn nieuw Peripatetisch stelsel, dat in allerlei spitsvondige entiteiten
en distincties ontaardde ; wat aanleiding mede gaf tot een felle reactie van wege een anderen, Engelschen, Franciskaan Occam, den
vader van het nominalisme, dat aan die entiteiten en abstracties alle
werkelijkheid ontkende. Maar dat behoort tot de verdere geschiedenis der
wijsbegeerte.
Zoo heeft het groote philosophisch-theologisch denken der XIII e eeuw
ook bij Dietschers eenige vooraanstaande vertegenwoordigers gehad.
Wij hebben wel geen H. Albertus of geen H. Thomas van Aquino. Wat
wij echter wel bezitten, wettigt voldoende onze fierheid. Gedweee volgelingen zelfs van de allergrootsten zijn onze denkers ook nooit geweest. De
voorgedragen leering hebben zij opgenomen met hun eigen temperament :
een zekere felheid, die Loch gepaard gaat met groote nuchterheid, waardoor
het subtiele spel der hooge metaphysica tot terughoudendheid of tot radicalisme aanspoorde.
Op een gansch ander gebied, op dat van de aardrijkskunde, heeft een
Vlaamsch Franciskaan, WILLEM VAN RUYSBROEK Of van ROEBROEK, zich
in de XIII e eeuw een onverwelkbare faam verworven. Maar was hij wel
een Dietscher ? Om de verschillende schrijfwijzen van zijn naam heeft men
hem vroeger voor een Brabander, afkomstig van Ruysbroek, gehouden.
Doch het schijnt nu zoo goed als vast te staan, dat hij geboren werd te
Roebroek, benoorden Kassel. Wordt hij al „Flamanicus" genoemd, de
vraag is, of hij Dietsch-, dan wel Fransch-Vlaming was. Geboren omstreeks
1220, schijnt hij Lodewijk IX te hebben vergezeld op den zevenden kruistocht. Van uit zijn klooster te St. Jan van Akko werd hij door den koning
met een zending belast tot den khan der Tartaren. Vertrokken uit Constantinopel in 1253, keerde hij in 1255 terug. Zijn Itinerarium, met de beschrijving
en het verslag van zijn reis, is gevierd geworden als het meesterwerk der
aardrijkskunde in de Middeleeuwen. Om strijd wordt hij geroemd om zijn
onkreukbare waarheidsliefde, die hem alle fabelen deed vermijden en met
nauwkeurigheid aanteekenen wat hij zelf gezien, wat hij van elders vernomen had, om den overvloed van zijn inlichtingen, om de duidelijkheid van
zijn uiteenzetting, om de scherpte van zijn geest en van zijn waarnemingsvermogen, om de levendigheid van zijn verhaal. Het is een van de voortreffelijkste reisverhalen, dat door velen boven dat van den Venetiaan Marco
Polo (1254-1323) wordt gesteld. Van zijn verder leven, wanneer hij
overleden is, is weinig bekend.

268

Wat de geschiedschrijving in het Latijn betreft, niemand zal van ons
verwachten, dat we hier een volledig overzicht zouden geven van wat er
op dit gebied aan Vita, Annales, Chronica, Gesta in de XII e en XIIIe
eeuwen verschenen is, evenmin als wij dit voor de vroegere tijden stelselmatig hebben gedaan. Trouwens „literatuur" vinden wij er gewoonlijk
weinig in. Prof. De Vreese schatte het aantal kronieken van alle Nederlandsche gewesten die nog in handschrift berusten op ongeveer 2000.
Daaronder kunnen natuurlijk heel wat dubbelen zijn. Ook zijn ze niet
alle in het Latin geschreven. En hoevele tot deze periode behooren is mij
onbekend. Toch zal men allicht begrijpen, dat we hier alleen kunnen
vermelden wat eenige vermaardheid verkregen heeft of van bijzondere
beteekenis mag heeten.
De hagiographie had in de Merowingische en Karolingische tijden eenige
merkwaardige levensbeschrijvingen voortgebracht, in het Zuiden, zij het
ook meermaals door niet-Dietschers. Wij noemden reeds HARIULFUS met
zijn kroniek van S. Riquier, in Ponthieu. Later abt van Oudenburg bij
Brugge, geworden, schreef hij nog het leven van den H. Arnulfus en van den
H. Madelgisis, terwijl de Brugsche kanunnik DROGON (ca. 1118) het leven
en de mirakelen van de H. Godeliva te boek stelde. Maar ook in het
Noorden, als de Vita S. Gregorii, bisschop van Utrecht, door LUDGER
(742-809) de Vita S. Bonifacii, door een priester van St.-Marten van
Utrecht ; een Vita S. Lebuini, door een onbekende (XI e eeuw) ; een Vita
S. Liudgeri, van ALTFRIED, monnik van Werden en bisschop van Munster
(+ 849) ; een Vita II van Liudger, door een monnik van Werden (IXe
eeuw) en een Vita S. Radbodi, bisschop van Utrecht (850-917) die zelf een
Libellus de miraculo S. Martini had geschreven, door een onbekende (ca.
962-976) ; een Vita S. Odulfi, priester van Oirschot en apostel der Friezen,
eveneens door een onbekende (ca. 976) ; een Pamio S. Friderici bisschop van
Utrecht, door ODRERT (ca.1025); een Vita S. Heinrici, van Keizer Hendrik
II, den heilige, door ADALBOLD van Utrecht, al is het auteurschap niet
boven alien twijfel verheven ; een Vita S. ildalberti, den stichter van de
Egmond-abdij, door FREDERIK van Egmond (ca. 1158). In de nu volgende
periode zijn het voornamelijk personen, vrouwen, ook mannen, uit de
mystieke beweging dier tijden, monniken in abdijen die uitmuntten door hun
heiligheid, wier leven beschreven en al te dikwijls door het al te wonderbare,
irreeele versierd wordt. Wij noemden reeds THOMAS VAN CANTIMPRE als
auteur van dergelijke levens : van S. Lutgart, S. Christine, de H. Margareta
van Yperen, waarbij nog een Vita Joannis abbatis primi monasterii
Cantimpratensis en een supplementum aan het leven van de H. Maria van
Oignies. ZEGER VAN RIJSSEL, Dominikaan, 1250, schreef het leven van
Margareta van Yperen, wier zieleleider hij geweest was. En meer andere
dergelijke levens, meestal anoniem.
Een historiograaf van het formaat van ALPERTUS Mettensis (ca. 1025),
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vermoedelijk Loch uit het Utrechtsche, met den Sallustiaanschen stijl, met
den scherpen kijk op de boosheid en kuiperijen der grooten, bezitten we verder
niet meer. Daar is alleen nog GALBERTUS van Brugge (ca. 113o) met zijn
„de multro, tradition et occisione gloriosi Karoli comitis Flandriarum",
die hem nabij komt. Was WALTER van Terwanen, die andere tijdgenoot
en geschiedschrijver van Karel den Goede, nog een Dietscher ?
Mogen wij ook als werk van Dietschers beschouwen de meermaals reeds
ter sprake gekomen Historia comitum Ghimeneiunz, van LAMBERTUS Ardensis,
en de Chronica Andreneis van WILLEM van Andres ?
In het Noorden treffen wij nog een flinken geschiedschrijver aan in den
onbekenden auteur, misschien een Fries, die schreef te Groeningen, van
een Narratio quedam de Groninghe, de Thrente, de Coradia et de diversis aliis
sub diversis episcopis Trajectensibus, 1138-1253, ook bekend als Gesta
Episcoporum Trajectensium, een vlot en levendig geschreven geschiedenis
van de bisschoppen van Utrecht en in 't bijzonder van den krijgslustigen
bisschop Wilbrand. Een ander in de historische gebeurtenissen sterk
ingrijpend werk zijn de Annaleo Gandenoes, van den Gentschen Minderbroeder FULCO BORLUUT. Hoewel ze slechts over de korte periode van 1296
tot 1310 loopen, behandelen zij de hoogst gewichtige gebeurtenissen, die
kenteren om den Guldensporenslag, nog wel met onverholen sympathie
voor de volkspartij.
Er zijn dan nog genealogieen, zelfs metrisch gestelde, wat ze nog niet
poetisch maakt ; er zijn annalen, meestal dorre aanteekeningen ; er zijn
kronieken, vooral kloosterkronieken, die gelijktijdige gebeurtenissen vermelden in verband met het klooster ; er zijn Gesta, of Res gestx, van
bisschoppen, abten, heiligen ; vaak met voortzettingen in latere tijden.
Wij vermelden hier de voornaamste.
Vooreerst de groote bron der latere Vlaamsche geschiedschrijvers, de
Flandria generosa, een kroniek uit de XII e eeuw van een monnik van St.
Bertijn bij St. Omer, werd voortgezet in de Continuatio Bruxellensis (1196),
Gislensis (12o6) en Claromariscensis (1214). De iinnala Blandiniani, van
de abdij van St. Pieters, te Gent, ontstaan in de XI e en XIIe eeuw, loopen
met voortzetting tot 12 9 2. Eenigen naam verwierven zich JAN VAN TIELRODE,
monnik van St. Baafs, te Gent,wiens Chronicon, dat met de schepping begint,
doch voornamelijk de geschiedenis van zijn eeuw tot 12 98 om die van zijn
abdij behandelt, weinig geschiedkundige waarde bezit ; en BALDUINUS,
Prxmonstratenzer, van de abdij van Ninove, die in zijn Chronicon, tot.
1294, van meer historisch inzicht getuigt. Wij noemden reeds abt RODOLFUS
met zijn Chronicon Trudonense.
In het Noorden schreef Ergo, geboren misschien te Westeremden, omstreeks
11 75, stichter van het Prxmonstratenserklooster Bloemhof, Wittewierem,
waar hij in 1237 als abt overleed, een kroniek, waarin hij vooral de gelijk270

tijdige gebeurtenissen om hem heen nauwkeurig en naar waarheid in
verzorgd Latin verhaalt ; MENKO, de derde abt derzelfde abdij van 1243
tot 12 76, zette haar met groote tusschenpoozen voort en liet haar door een
leven van Emo voorafgaan ; is zijn werk al minder nauwkeurig, zijn belangstelling reikte verder. Ook hij vond een voortzetter, misschien in abt
FOLCARD. In het Prwmonstratenserklooster Mariengaarde schreef een
(of meer ?) monnik(en) het leven van de abten Siardus, Sibrandus, Iaricus,
Ethelgerus ; SIBRANDUS zelf had reeds het leven van den stichter Frethericus
te boek gesteld. De 'Inflated Egmundani, van de Benedictijnenabdij te
Egmond, in Holland, werden misschien in 1130 door Walter van Gent
naar Egmond meegebracht en hier voortgezet, tot 1205. Zij zijn een
hoofdbron voor het eerste Chronicon Egmundianum, een kroniek, die loopende
van 647 tot 1205 omstreeks 1255 geschreven werd. De "Innate,' Rodeneee
van Kloosterrade of Rolduc, Limburg, loopen in haar eerste deel van 11 o41157 en zijn het werk van een tijdgenoot. Het tweede en derde deel zijn
van later. De 'Inflated S. 4Hariae van Utrecht dienen hier nauwelijks vermeld : het zijn slechts korte aanteekeningen, van 539 af; van 904-1128
eerst te Utrecht, van 1131-1138 in het kapittel zelf, geschreven, worden
ze alleen van dit jaar af tot 126 7 eenigszins uitvoeriger. De kroniek van
Nicolaus Kolijn is een. mystificatie.
Zooals men ziet : geen grootscheepsclae, vooral geen encyclopwdische
geschiedenis ; voorloopig blijft alles nog bij een weinig kritisch opnemen
van allerlei fabelen voor de oudheid, en bij een rustig verhalen van de
gelijktijdige gebeurtenissen, zonder diep historisch inzicht.
Andere Latijn-schrijvende Dietschers hebben wij reeds vroeger op onzen
weg ontmoet, om het verband van hun werk met de letterkunde in de
moedertaal. Zoo kennen wij reeds Magister NIVARDUS, den dichter van
Lengrinue, wiens werk van overwegende beteekenis is geweest voor de
ontwikkeling van het dierepos ; den Dominikaan. THOMAS VAN BELLINGEM
of van Camtimpre, met zijn heiligenlevens, vooral met zijn De natura rerum,
de bron van Van Maerlant's Der Naturen Bloeme. Hij was ook de auteur
van het beroemde Bonum Univereale de ilpibus, een der vermaardste exempelenboeken, dat ook in het Dietsch vertaald werd en verder ter sprake komt.
Een monnik, BALDUINUS, vertaalde, zooals wij reeds zagen, Vanden Vos
Reinaerde, als Reinardue Vulpee. WILLEM VAN AFFLIGEM bewerkte het
leven van Beatrijs van Nazareth in het Latijn, en zou ook een Latijnsche
kroniek hebben berijmd : Chronica de ducibue Brabantiae.
Onder de hierboven vermelde schrijvers troffen wij er ook eenigen aan,
die mede de dichtkunst hebben beoefend : Falco van Affligem, Rupert van
Deutz, enz. Er zijn ook enkele Latijnsche tijdsliederen, als over den moord
van Karel den Goede. Of ook Dietschers de hand hebben gehad in de
anonieme literatuur der kerkliederen en hymnen, of der vaganten, is niet
uit te waken. Tot de spreukliteratuur voor het onderwijs bestemd behoort
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een Omne punctum dat op den naam staat van Pieter VAN LISSEWEGHE, doch
ook toegeschreven wordt aan GODFRIED VAN TIENEN (XIII e eeuw) : een
soort fagifacetus, dat aansluit bij de zedenkundige leering, die wij bij den
Dietschen Catoen reeds bespraken. Andere Dietschers, die zich een naam
als Latijnsche dichters hebben verworven, zijn mij onbekend : onder de
grooten zullen wij ze wel niet moeten zoeken. Alleen Nivardus steekt boven
de anderen uit. De meer wereldsch-gerichte poezie is verder door Dietschers
onbeoefend gebleven. In de Latijnsche literatuur van hun volksgenooten
hebben dan ook onze Dietsche dichters in de volkstaal zelden hun voorbeelden gezocht. Men zal nu ook nog beter begrijpen hoe onze dichters en
schrijvers op Frankrijk waren aangewezen, in wiens sterke aantrekkingssfeer onze gewesten toen stonden.
FRANS CHE LITERATU UR
Het aandeel van Dietschers aan de Fransche literatuur is nog geringer.
Dit zou ons kunnen verbazen, wanneer wij ons herinneren hoe de hoven
van de graven van Vlaanderen, onder de vreemde huizen van Elzas en
Henegouwen, en van Brabant, onder de met de Fransche kroon vermaagschapte hertogen, haarden waren van Fransche cultuur waar met de beste
Fransche trouveres gewedijverd werd, ja, waar de beste Fransche trouveres,
Marie de France, Chretien de Troyes, steun en aanmoediging vonden.
En Loch eerst in de XIII e eeuw, toen de Fransche heldenepiek reeds was
uitgebloeid en de hoofsche epiek, zoowel als de hoofsche minnelyriek er
reeds lang hun hoogtepunt hadden bereikt, kunnen wij enkele Dietschers
ontdekken, die aan wat epigonen-literatuur hebben gedaan.
Een enkele naam dringt zich hier op : die van ADENET LI Rois ; en nog staat
het niet vast, dat hij Dietscher van geboorte was. Wel was hij Brabander :
afkomstig (ca. 1240) uit het hertogdom Brabant, dat echter ook eenWaalschsprekende bevolking omvatte. Zijn naam Adenet beteekent zooveel als
,,ldeine Adam" ; zijn bijnaam li Rois is misschien niet meer dan een eeretitel,
hem door zijn bewonderaars gegeven, als eerste menestreel, koning der
menestreelen, van zijn tijd. Door de zorgen van Hendrik III, hertog van
Brabant van 1247 tot 126o, tot dichter opgevoed, werd hij als menestreel
aan diens hof gehecht, waar hij ook na diens dood nog enkele jaren vertoefde, trad toen in den dienst van Gwijde, graaf van Vlaanderen, dien hij
naar Napels en Sicilie vergezelde en in wiens gevolg hij nog in 12 96 wordt
aangetroffen. Toch bleef hij steeds betrekkingen onderhouden met Maria
van Brabant, ook nadat deze in 12 74 koningin van Frankrijk geworden
was.
Adenet staat in de Fransche literatuur bekend als vernieuwer van het
chanson de geste, dat hij door een fijner verstechniek en door hoofscher
vormen ook voor hoofsche kringen wilde toegankelijk maken. Zoo bewerkte
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hij Berte au gran pre, lee Enfances Ogler en Bueved de Commarchis, verwerking
van een Siege de Barbadtre. Het krachtige, onstuimige, grootsche chanson
de geste komt ons hier voor in een elegance, maar bloed- en levenlooze
verkleeding : in nette alexandrijnen, in laisses met zuivere, beurtelings
staande en slepende rijmen, in een klaren, harmonieuzen stijl. Toch munt
hij uit door plastische schilderingen, vooral van zaken en gebeurtenissen
die hij zelf gezien heeft, en door eenige verdieping van de psychologie
zijner helden. Zijn laatste roman Cleomeded is een loutere avonturenroman,
waarin een ebbenhouten paard, met ingewikkeld mechanisme, door de
lucht vliegt en zijn berijders, hier Cleomedes, op allerlei avontuurlijke en
galante tochten voert ; vernieuwing van een verhaal uit Duizend en een
nacht ; zeer grappig, dat dergelijke vermakelijke omwerkingen in de Italiaansche literatuur aankondigt. MARIA VAN BRABANT, dochter van Hendrik III,
en gemalin van koning Philips den Stoute, die haar zeer bewogen leven in
1321 besloot, was niet alleen een groote beschermster der letteren, maar
zou zelf de dichtkunst hebben beoefend, ja aan gansche werken van Adenet
hebben meegeholpen.
Is een van de mooiste prozanovellen, waaraan de Fransche literatuur nog
velOr de Italiaansche, zoo rijk is, die van Le roi Flore et la belle Jehanne ook
het werk van een Dietschen Brabander ? Ze schijnt in alle geval in Brabant
geschreven te zijn. Zij is gebouwd op een bekend motief der wereldliteratuur,
dat niet slechts meermaals in Fransche verhalen (Comte de Poitiers,
roman de la violette, enz.) maar ook bij Boccacio en bij Shakespeare
(Cymbeline) voorkomt, dat van de weddenschap om de eer van een vrouw,
die schijnt bezweken te zijn, maar ten slotte standvastig bevonden wordt.
De schildknaap Robin heeft de mooie dochter van zijn heer, Jehanne,
verkregen, maar wil, voor hij ze trouwt, uit dankbaarheid een verre
beevaart doen. Zijn gezel Raoul wedt met hem, om zijn bezittingen, dat
hij Jehanne intusschen tot ontrouw zal brengen. Al zijn pogingen tot
verleiding blijven echter vruchteloos ; tot hij haar eens zoo ver door geweld
in zijn macht krijgt, dat hij een moedervlek op haar lichaam heeft kunnen
waarnemen. Dit geldt bij Robin's terugkeer als bewijs van haar val.
Robin vlucht uit het land over Parijs naar Marseille. De nu van allen
verachte Jehanne vlucht hem achterna, als man verkleed, en hecht zich
aan zijn dienst als knecht, in een hotel, waar zij goede zaken doen. Intusschen is Raoul t waar ziek geworden. Hij belijdt zijn zonde aan een priester,
die hem als boete oplegt, indien hij geneest, ee n beevaart over zee te doen
en onderweg zijn schuld bekend te maken. Te Marseille aangekomen, in het
hotel van Robin en Jehanne, erkent deze hem en doet hem zijn schuld
belijden. Na zeven jaren keeren Robin en Jehanne in hun land terug. Robin
daagt Raoul uit tot een tweegevecht en overwint. Nu Jehanne's eer gered
is, maakt zij zich bekend. Tien jaar leven Robin en Jehanne nog gelukkig
samen ; dan sterft Robin. Dit verhaal wordt nu voortdurend verwikkeld
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met dat van koning Flore van Aussai (Elzas) : reeds tweemaal gehuwd,
heeft deze nog geen erfgenaam. Hij verneemt dan van Jehanne's trouw en
laat haar vragen bij hem te komen om zijn vrouw te worden. Met een les
in hoofschheid, dat niet dames, maar heeren, het aanzoek moeten komen
doen, stemt Jehanne er in toe.
Van hertog HENDRIK III zijn nog een viertal gedichten bewaard : twee
minneliederen, een jeu-parti, gericht tot dichter Gelibert van Kortrijk, en
een pastourelle, alles in den galanten, conventioneelen stijl van den tijd,
Loch niet zonder eenige frissche bekoorlijkheid.
Deze Gelibert van Kortrijk is meer bekend onder den naam GILLEBERT DE
BERNEVILLE. Was hij inderdaad geboortig van Kortrijk ? Men meent het,
vooral om zijn betrekkingen met Vlaanderen en Brabant. In zijn liefdeliederen, waarvan er omstreeks veertig bekend zijn, richt hij zich tot een
beminde in Kortrijk en tot een Beatrix van Oudenaarde. Hij zelf was een
beschermeling en vriend van Hendrik III, dien hij dan ook in menig lied
verheerlijkt heeft, en met Wien hij zelfs een en ander jeu-parti hield. Hij is
een der vruchtbaarste en elegantste liefdedichters van het Noorden.
Zoo zouden we nog wel enkele trouveres kunnen aanhalen, die, te oordeelen
althans naar hun naam, Dietschers zijn geweest en van wie enkele liederen
nog bewaard zijn. Van een MAHIEUX of Mathieu DE GAND zijn nog een
zevental liederen tot ons gekomen, waaronder een drietal jeux-partis met
liefdecasuistiek, die in de lijn van dezen dichter, ook „li clercs" genoemd,
schijnt gelegen te hebben. PIERRE DE GAND treedt op in een handschrift van
Bern, waarin de meeste groote trouveres vertegenwoordigd zijn ; maar het
is nu wel uitgemaakt dat geen der drie hem toegeschreven gedichten hem
toekomt. Daar is nog JOCELIN DE BRUGES, van wien een soort van Pastourelle vermeld wordt, die voor den galanten ridder door de tusschenkomst
van den woedenden minnaar-herder tot zijn beschaming afloopt. Nog zou
ik JACQUES DE BAISIEUX willen vermelden, omdat hij de dichter is van een
tamelijk plat, zij het ook levendig verhaald fabliau, dat gezegd wordt
plaats te hebben gehad bij Anwiers, waarin men Anvers, Antwerpen,
ziet ; maar hij verklaart dit uit het Dietsch te hebben verhaald. Die Dietsche
boerde is echter onbekend. Een pastoor uit de omstreken van Antwerpen
sterft aan den steep. Reeds heeft hij zijn testament gemaakt en allerlei
goede werken bedacht, als twee Jacobijnen hem komen bezoeken en aandringen om ook niet vergeten te worden. De pastoor stemt er eindelijk in
toe en noodigt hen uit 's anderendaags terug te komen : hij zal hun nog een
zeer kostbaar kleinood vermaken. Vreugde der Jacobijnenl 's Anderendaags, in tegenwoordigheid van den meier en de schepenen van Antwerpen,
verklaart hij, dat hij van nu of aan in vollen eigendom aan de Jacobijnen
wil laten zijn... steep 1 die hem immers zoo veel geld gekost heeft 1
Indien we dan nog een der beroemdste dichters, van een alleszins niet om
haar historische waarde, maar om hare met verbazend wondergeloof
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opgenomen fabelen en chansons de geste merkwaardige, meer dan 3o.000
verzen lange rijmkroniek, Philippe Mousket, als geboren Gentenaar
konden beschouwen 1 Maar hij was van Doornik en het is nu wel uitgemaakt, dat hij nets te maken heeft met Philippe Mus, Musius, van Gent,
die bisschop van Doornik werd, en met wien men hem lang verward heeft.
Geen van deze dichters, behalve Adenet, telt in de geschiedschrijving der
Fransche letterkunde mee. Toch zijn het alien hovelingen geweest, die zich
in de gunst van grooten, van graven en hertogen zelfs, mochten verheugen.
Zoo dringt zich hier de gevolgtrekking op : indien onze gewesten, vooral in
de hoogere standen, Coen zoo verfranscht waren geweest als sours beweerd
wordt, waar blijft dan hunne literatuur ? Hadden we dan ook te onzent
niet een betrekkelijk rijke Fransche woordkunst voor en uit die hoogere
standen vooral mogen verwachten ? Dan bloeide de literatuur in het
Dietsch heel wat krachtiger opl De lage landen bij de zee waren op en top
Dietsch, en de sterke aantrekkingskracht van het Fransch heeft ze niet
van hun Dietschen volksaard doen verbasteren.
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TWEEDE TIJDVAK

IN DE BOEIEN DER DIDACTIEK
DE PATRICISCH-BURGERLIJKE
PERIODE

ALGEMEENE CULTUURTOESTANDEN
MMER SEDERT DE XIII e EEUW WAS EEN NIEUWE
geest over Europa gekomen. In Frankrijk wat vroeger, elders, zooals te onzent, wat later.
Het evenwicht, de concordia eccleeiae et imperil, dat de pausen tot Innocentius III tusschen Kerk en Keizerrijk hadden bevestigd, ging verzwakken
en afbrokkelen. De Fransche kroon, die het pausdom het krachtigst had
gesteund, wist ook de opperste kerkelijke macht aan zich dienstbaar te
maken, tot de pausen zich in Avignon kwamen vestigen (1309-1377), wat
tegen het einde der eeuw, als de gevolgde ontreddering den terugkeer naar
Rome zal eischen, tot de droevige toestanden van het Westersch schisma
leidt. Het kerkelijk gezag, de kerkelijke invloed, nam af.
De ridderlijke geest behield nog wel de vormen, doch miste het leven,
waaruit hij gegroeid was. De kruistochtstemming is over. De realiteitszin,
die de maatschappij gaat kenmerken tegenover den dadendurf en de verbeelding van vroeger, verdreef de heilige geestdrift. Ook in de steden had
de burgerstand zich sterk ontwikkeld, en tusschen adel en onvrijen in, een
plaats als derde stand tegenover de geestelijkheid veroverd. Zij waren de
poorters, die zich uit het feodale bestuursverband losmaakten en door
een handvest zelfbestuur verkregen. Zij waren de zakenlieden, die ridders
en adellijken, tot de vorsten toe, door hun geldmacht aan zich verplichtten.
Zij waren als de adel der steden, waar zij zich steenen als burchten bouwden, en als een aristocratische oligarchie alle macht voor zich opeischten.
Tegen dit patriciaat zullen weldra de lagere ambachtslieden in verzet
rijzen. Geheel de XIV e eeuw is een tijd van woeling en strijd.
Van Vlaanderen is de democratische beweging uitgegaan. Met verschillend
karakter en met verschillende bijbedoelingen, van gewest tot gewest : hier
de patricièrs, dan ook de graaf, heulende met Frankrijk ; elders de gilden
steun zoekende bij den hertog, met het voor alien onverwachte gevolg van
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nog grootere armoede en vooral van de vestiging van een enkelen staat
onder het Bourgondische huffs.
En daaromheen woedde de honderdjarige oorlog, teisterden pest, hongersnood en allerlei epidemieen het ongelukkige yolk.
De algemeene zedelijkheid werd er niet beter om. De lagere Middeleeuwen
kenmerken zich door veel grooter ruwheid en grofheid, die gaandeweg
toenemen, niet slechts bij het yolk, maar ook bij de hoogere standen. Zelfzucht en gierigheid stegen met den klimmenden rijkdom, bij de leeken, bij
de burgers en ridders, mede bij een aanzienlijk deel van de hoogere geestelijkheid, terwin de lagere vaak in nijpende armoede verkeerde. De onzedelijkheid won veld bij de ontwikkeling der steden en den overgang van de
agrarische economie tot die der geldmacht. Woeker was aan de orde van
den dag in die eeuwen van het geld, vooral onder de Joden, die niet zelden
aan bloedige vervolging waren blootgesteld, hoezeer de Kerk hen ook onder
hare bescherming nam. Een algemeen pessimistische levensbeschouwing
kwam de horizonnen nog versomberen. Velen zochten een toevlucht in de
droomerijen van het Joachemisme en in de verwachtingen van het Godsrijk.
Het heerschende bijgeloof, dat nog in de lichtgeloovigheid van weinig
kritisch ontwikkelden voedsel vond en door het bedrog van astrologen
versterkt werd, had ook zijn nasleep van jammer in de bestrijding van
heksen met wreede, bloedige hardheid.
Tot dan toe was de Kerk de draagster der beschaving geweest. En nog
blijft de godsdienst zijn machtigen invloed op het yolk handhaven, al wordt
die wel door de droevige tijdsomstandigheden gebroken en belemmerd. Geheel de inrichting van het leven, zoowel van het burgerlijke als van het maatschappelijke, is godsdienstig. De bedelorden, de Franciskanen, die vooral
met het yolk omgingen, de Dominikanen, breidden zich uit. Nog rezen
nieuwe kloosters en abdijen. De godsdienstige beweging, die tot de stichting
der begijnhoven had aanleiding gegeven, verliep verder in allerlei instellingen
van liefdadigen aard, die in den nood der tijden leniging brachten voor de
verschillende ellenden. In de algemeene ontreddering waren in de XIVe
eeuw de meeste kloosterorden van hun oorspronkelijken geest vervallen.
Maar tegen het einde der eeuw begint de sterke beweging naar hervorming
in hoofd en leden over gansch de Kerk. Oudere orden worden hervormd,
ook de bedelorden. Bij de Dominikanen, door het Westersch schisma
verdeeld, dringt de richting der strengere observantie met Raymond van
Capua sedert 1388 door. De Franciskanen voeren ook de observantie in;
maar de orde wordt er door gesplitst, zoodat zij sedert 13 73 de twee groote
takken omvat van Conventueelen en Observanten. Nog nieuwe kloosterstichtingen komen daarnaast op, met meermaals ook een nieuwen geest,
die bij de zich omvormende maatschappij paste, in de beoefening van
wetenschap en kunst en van het apostolaat.
De Scholastiek had in de XIII e eeuw haar hoogsten bloei bereikt. Wij
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hadden reeds gelegenheid het opgewekt, woelig, vooruitstrevend geestelijk
leven te schetsen dat heerschte aan de universiteit te Parijs, het toenmalig
middelpunt van het wijsgeerig denken voor de Westersche wereld.
De groote gedachtenstrijd verwikkelde zich met andere twisten als die
van de wereldgeestelijkheid, onder de leiding van Guillaume de St. Amour,
tegen de bedelorden, immer sedert ook de monniken, Franciskanen en
Dominikanen, als leeraars aan de universiteit waren opgetreden. De
gewaagdste theorieèn, ook op zedelijk en kerkelijk gebied, werden daar
verdedigd, zoodat het kerkelijk gezag meermaals moest ingrijpen om sommige
uitspattingen te veroordeelen : in 127o en daarna in 12 77 moet Tempier,
bisschop van Parijs, hardhandig al die stoutheden onderdrukken, waarbij
ook wel eens het koren met het kaf werd uitgeworpen. Toch wilden alien
christenen zijn en blijven; al verkondigden zij de meest heterodoxe theorieen,
zij werden daarom geen ketters-afvalligen. Ook alchimistische en astrologische dweperijen vonden gretig gehoor ; zelfs de besten, als Roger Bacon
(12 94) de meest empiristisch gerichte denker van zijn tijd, de grootste
natuurvorscher der Middeleeuwen, en de H. Albertus Magnus bleven er
niet vrij van.
Dat de geest van kritiek bij dit woelige gedachtenleven niet uitbleef, spreekt
vanzelf. Hier, niet eerst in de Renaissance, werd die geest geboren en
ontwikkeld. Maar daarmee begon ook het verval van de scholastiek, die
allengs gaat verloopen in de spitsvondigheden van het opkomende Nominalisme, dat zich de „Via moderna" noemde, tegenover de „Via Antigua"
van den hl. Thomas en de groote Scholastieken. Hiermede ontaardde de
christelijke wijsbegeerte in allerlei subtiele twistvragen, wat, met de verwaarloozing van den vorm, geheel de Scholastiek bij het Humanisme in
diskrediet heeft gebracht. Doch het vestigde ook de aandacht op het concrete ;
en zou op die wijze de studie der natuurwetenschappen bevorderen. Van
de XIVe eeuw af maakt de geest van synthese en idealisme steeds meer
plaats voor dien van de analyse en van het detail, van de differencieering
en individualiseering, in wetenschap en kunst, zoowel als in het leven.
Uit onze gewesten trokken nog jaarlijks vele jonge lieden naar Parijs,
waar zij sours in gasthoven samenwoonden, zooals b.v. de Antwerpenaren
in het door Hugo de Smit voor hen daar opgerichte tehuis. Ook treffen wij
in onze steden talrijke magistri aan. Maar te onzent zelf breidde het
onderwijs zich eveneens uit aan de abdij-scholen, vooral in de steden aan
de dom- en kapittelscholen, en paste zich bij de gewijzigde tijdsomstandigheden aan. Ook de bedelorden, de Dominikanen en de Franciskanen,
richtten er Latijnsche scholen op. Meteen had de burgerij er van den beginne
af naar gestreefd om het onderwijs van de geestelijkheid los te maken,
zoodat ook niet-kerkelijke instellingen onderricht zelfs in het Latijn konden
verschaffen. Van de XIII e eeuw af tot voor het einde der XIV e kwamen
dan ook zelfs in de kleinere steden scholen tot stand, waar de burgerij
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hooger onderricht kon ontvangen. De lagere scholen voor het yolk werden
evenmin verwaarloosd. In de grootere steden waren er zelfs talrijke, ook
private. Op die wijze drong mede de langzame „laiciseering" van het
onderwijs door, al stood dit nog gewoonlijk onder het algemeen toezicht
van een geestelijken scholaster, die echter vaak door den graaf of door den
hertog was aangesteld.
De kunst der laat-XIII e en der XIVe eeuw staat in het teeken der
gotische bouwkunst. De gotiek is in haar wezen synthetisch : alle onderdeelen, hoe verzorgd op zichzelf ook, gaan op in de machtige eenheid.
Synthese in den bouw, als in de geesteskrachten die samenwerkten tot hare
verwezenlijking, als in de beschaving waarvan zij de openbaring is : in
de eenheid van Imperium en Ecclesia, van de bovennatuurlijk gerichte
maatschappij, in de vestiging van de monarchie met de vrije steden, in de
ordening van het hoofsche leven. Maar een levende synthese, waarin de
hkratische en statische bevangenheid der romaansche kunst in het dynamisme der streving en onrust naar God opgelost wordt. De ruimteverhoudingen en gevoelsmotieven in hun monumentale gebondenheid, worden
bewogener, warmer, in hun godsdienstig expressionisme, dat ook zonder
preutschheid het voile leven uitdrukt. De gestyleerde gestalten weerspiegelen den adel der ziel, met haar diepste gevoelens, haar zuiverste betrachtingen en hooge symbolen, in tijd- en ruimtelooze, Loch levende, bevallig hoofsche
vormen. De beeldhouwkunst, die geheel het leven in al zijn uitingen, met
een onvergelijkelijken rijkdom van gestalten en gedachten omvat, bouwt
pier grootsche iconographische samenstellingen. De glasschilderkunst
vereenigt de verscheiden medaillons der ramen in een machtige compositie.
De miniatuur, naar het voorbeeld der glasschilderkunst, versiert evangelische en liturgische werken, de Bible historiee of moralisee en van daar
den Armenbijbel.
Maar reeds in de XIVe eeuw brokkelt de synthese af. De kunsten rukken
zich los uit hun verband met de bouwkunst en zoeken afzonderlijke wegen.
Ook in onze gewesten drong van de XIII e eeuw de Gotiek door, niet
slechts voor kerkelijke, maar vrij spoedig ook voor wereldlijke gebouwen :
hallen, schepenhuizen, belforten. Bij de kruising van Romaansche met
Germaansche invloeden, bij de inwerking van de architectuur der kloosterorden, bij de aanwending van eigen materiaal en de aanpassing bij eigen
behoeften en eigen volksaard, ontwikkelde zich een eigenaardige Nederlandsche Gotiek, die, aanvankelijk streng, wat nuchter en zakelijk, tegen
het einde der XIV e eeuw en in het Bourgondische tijdvak tot voile on.tplo oil ng kwam.
De beeldhouwkunst, met haar rijen van heiligenbeelden, met haar versieringen van gevels, pinakels, spuiers, van altaren, koorhekken, graftomben,
geraakt langzamerhand los en zelfstandig. Vlaamsche en Brabantsche
„steenbikkers" krijgen Europeesche vermaardheid. Aan het Bourgondisch
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hof te Dijon rijst uit hun midden Claes Suter op (t 1410, de eerste groote
beeldhouwer der moderne tijden. Rijker, voller, darteler van lijn en kleur,
vaak humoristisch, zelfs realistisch, steeds persoonlijker en vrijer, ontwikkelt zich de miniatuurkunst in prachtig verluchte bijbels, missalen,
brevieren, getijdenboeken, maar ook in handschriften van de profane
woordkunst. Tegelijk wordt ook bier het anonymaat opgeheven en dringt
de persoonlijke kunstenaar op den voorgrond, met enkele namen van
beroemde verluchters, als b.v. Jan Bandol, van Brugge, de verluchter van
de Biblia sacra, Michiel van den Bosch, de verluchter van Maerlant's
Rijmbijbel, die de gebroeders van Limburg, de verluchters van „Les tres
belles heures" van den hertog van Berry, voorafgaan. Zoo komt ook de
schilderkunst, muur- en paneelschildering, tot grooter zelfstandigheid, met
vooral Melchior Broederlam (t Log), die de gebroeders van Eyck uit
de eerste helft der XVe eeuw aankondigt. Tot in de drijfkunst en de edelsmeedkunst toe, in de glasschildering, de tapijtweverij, heerscht nieuw
leven en winnen Nederlandsche kunstenaars het meesterschap.
Het tijd- en ruimtelooze, het gestyleerde, het expressionistische wijkt steeds
meer voor het reeele in vorm en uitdrukking, voor het gemoedelijk-burgerlijke, niet zelden het gemaniereerde, het gevoelde en sentimenteele, het
pathetische. De Renaissance is op komst.
Maar ook in het godsdienstige en maatschappelijke leven was de samenhang verbroken. Het middenpunt der belangstelling had zich verplaatst in
een maatschappij, waar ook de niet-adellijken, de poorters der steden,
naar aanzien en onderscheiding streefden. Het aantal der geschoolden, der
„clerken", die daarom niet alien in den geestelijken stand opgingen, nam toe.
En ook de leeken begonnen hun onafhankelijkheid op te eischen in zaken
die niet van kerkelijken en godsdienstigen aard zijn. Een rationalistische,
zuiver naturalistische mentaliteit werd aangekweekt tegenover de alles
omvattende bovennatuurlijke van vroeger. Met de uitbreiding van kennis
en wetenschap, met de ontwikkeling van het gemeentewezen, werd de
kritiek vrijpostiger tegen de heerschende en verergerende wantoestanden
en misbruiken, tegen wereldschgezindheid en al te aardsche beslommeringen
ook van de geestelijkheid en de monniken. Zulke kritiek was daarom nog
niet tegen de Kerk gericht. Zij ging gepaard met oprechte gehechtheid aan
de Kerk als goddelijke instelling en met diepen geloofszin. Stemmen tot
hervorming gingen steeds krachtiger worden, die de Kerk hervormen en
heiligen, niet haar vervormen en verwrikken willen : uit liefde tot de Kerk
zelf. Waar soms de geschiedschrijver den nadruk legt op de ruwe zeden,
de uitspattingen van die tijden, waar hij de steeds stijgende klachten verneemt, mag hij niet vergeten het vele goede dat daarnaast bestond en moet
hij rekening houden met de woelingen en gistingen, die in een zich omvormende maatschappij, te midden van veel ontreddering, van veel politieke
en internationale verwikkelingen, licht te begrijpen zijn.
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In deze algemeene cultuurtoestanden moet de woordkunst die nu ontstaat,
zoowel in hare vormen als in haar inhoud, ingeschakeld worden. Heldhaftige
gezindheid, ridderlijke geest, phantasie en verbeelding zijn heen : wel blijft
de daaruit geboren kunst nog een kwijnend leven lijden; wel worden vele
der uit dien geest geboren werken nog gretig gelezen, als uit de talrijke
handschriften er van uit dezen tijd mag blijken, wat bewijst dat de zin voor
het hoogere nog niet geheel dood was ; maar het nieuwe mist bezieling en
is weinig meer dan epigonen-kunst. De nuchtere burger komt plots tot de
ontdekking, dat dit alles Loch maar gelogen is : nuchtere realiteitszin wint
het op phantasie en verbeelding.
In de nieuwe maatschappij, waar het idealisme is gedaald, waar de steden
en de poorters aan 't bewind komen, waar kennis en wetenschap hun
bedwelmenden wijn voorschenken aan de jonge, spoedig tot macht en
rijkdom gestegen geslachten, waar ook de leeken voor zich de leiding in
zaken des verstands willen opeischen, waar de dichters verdrongen worden
door de geleerden, ontstaat de drang naar een kunst, die zich in den dienst
wil stellen van de wetenschap of van wat daarvoor nog gehouden werd.
De bedrijvige, ondernemende, durvende geest der burgerij, met den vrijen,
reeelen kijk, met de wel wat nuchterder, desniettemin krachtige en gezonde
levensopvatting, had de kunst, zooals dit meermaals gebeurd is, met een
nieuwe ziel tot een jong, bruisend leven kunnen opwekken. En deed zij dit
niet in alle andere vertakkingen der schoone kunsten, in 't bijzonder in de
bouw- en beeldhouwkunst, met hare kathedralen en belforten, hare torens
en burchten, hare hallen en huizen ? Maar — in het Bourgondisch tijdvak
wordt het een probleem dit is to onzent een algemeen verschijnsel : in
de kunst van het woord blijven wij steeds ten achter bij de andere kunsten.
Er lag misschien op het woord in de moedertaal nog een doem van minderwaardigheid, die haar deed gebruiken voor de lagere doeleinden van nuttige
stichting en aangenaam tijdverdrijf.
Niet meer het leven beeldde zich uit : men ging redeneeren over het leven,
en dan nog gewoonlijk in zijn toevallige, historische, politieke, maatschappelijke of abstracte openbaringen. Niet uit den hartstocht des levens, in den
hoogen zin van het woord, is die kunst geboren. Zij vermeide zich in positieve kennis : in wetenscbappelijke werken : historische of andere ; in zedenkundige werken. Het didactisch, bespiegelend proza echter wint er bij,
zoowel als het zich hier voor het eerst ontwikkelend tooneel.
De strijd om „nutscap ende waer" was de strijd om de waarheid van het
toevallige, uitwendige gebeuren, niet van de blijvende, eeuwige waarheid,
waardoor een kunstwerk meer waarheid heeft dan de geschiedenis. Het
was een strijd tegen de verbeelding en de phantasie, ten slotte dus een strijd
tegen de schoonheid zelf. Voor het eerst dringt in de kunst de noodlottige
scheiding door van inhoud en vorm : op om het even welken inhoud gaat
men verzen maken. Maar waar de inhoud niet aandoet door schoonheid
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verliest ook de vorm aan schoonheid en pracht : stiji en voorstelling dalen ;
het vers wordt slordiger, de beeldspraak sours akelig ; geheel het leven
trouwens ruwer en grover.
Men heeft deze richting, bekend als de didactiek, nationaler genoemd. Dit
was zij noch om de behandelde stoffen : men ging slechts uit didactische,
Latijnsche, bronnen putten, niet uit schoonheidsbronnen ; noch om haar
invloed en strekking : de schrijvers waren grootendeels kamergeleerden ;
noch om haar overeenkomst met het nuchtere en practische karakter van
ons yolk : dit ware den diepen zin voor schoonheid, mystiek zelfs in ons yolk
miskennen. Ja, onze kunst is van het begin of meer gericht op de zedelijkheid ;
dat onderscheidt reeds den Roman d'Eneas van Veldeke's Eneide ; maar
daarom nog niet op didactiek. Toch heeft deze richting op onze kunst een
noodlottigen invloed uitgeoefend : de besten hebben er zich moeilijk aan
kunnen onttrekken, ook in latere tijden, ook in de Gouden Eeuw.

AANTEEKENING
Algemeene werken reeds vroeger vermeld, waar ook bijzondere literatuur over de
onderdeelen.
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DE OVERGANG
JACOB VAN MAERLANT
E NIEUWE KUNSTRICHTING GAAT UIT VAN VLAANderen, waar in de tweede helft der XIII e eeuw de reactie opkomt.
JACOB VAN MAERLANT werkt bewust in den nieuwen geest, die in
de XIVe eeuw ook elders doordringt en alle vertakkingen der
woordkunst gaat overheerschen.
Nog over dezen beroemdsten dichter uit onze Middeleeuwsche letteren, die
als de „wader der Dietsche dichters algader" gevierd is geworden, loopen
de berichten schaars en kunnen we weinig met eenige zekerheid achterhalen.
Dat hij een Vlaming, een Westvlaming was, wordt niet meer betwist.
Waarschijnlijk was hij geboren in het Brugsche Vrije, in „Bruxambacht",
misschien wel te Damme. Hij moet een geleerde opvoeding hebben genoten,
misschien bij de Cisterciensers in Zuid-Beveland, hoewel hij daarom nog
geen geestelijke, althans geen priester, schijnt geweest te zijn. Hij kende
Latijn, hij kende Fransch : heeft hij ooit een universiteit, die van Parijs
b.v., bezocht ? Bij zijn eerste letterkundige bedrijvigheid treffen wij hem
aan te Maerlant, een dory op het eiland Oostvoorne, dat later met Brielle
vereenigd werd. Hij was er, volgens een verklaring in zijn ilferlijn (v. 37) :
cosier, in dien tijd een half geestelijk half wereldlijk ambt van eenig aanzien,
als die Hessel, die te Maastricht „der costerijen plach" en Veldeke om
een gedicht op den patroon-heilige had gevraagd. Wat heeft hem daarheen
gelokt of gedreven ? Staat zijn vertrek uit Vlaanderen in verband met den
strijd der Avesnes en Dampierre's ? Was hij een aanhanger der Avesnes,
zoodat hij dan ook, nadat door de bulle van Urbanus IV in 1261 de familiestrijd voor goed scheen bijgelegd, naar Vlaanderen kon terugkeeren en zich
te Damme vestigen ? Veel behoeft hier nog opheldering : wat Jacob ook
te Maerlant mag geweest zijn, de plaats zelf was een klein visschersdorp,
dat weinig eer of Leer kon meebrengen. Of was het costerscap slechts
bijzaak, en stond hij daar in eenige betrekking, als b.v. in die van hofdichter,
met het hof van Voorne of met het in Oost-Voorne resideerende hof van
den minderjarigen Floris V ? Te Voorne in alle geval moet de oorzaak
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gezocht worden van zijn vereering voor Albrecht van Voorne, burggraaf
van Zeeland, Nicolaas van Cats, heer van Noord-Beveland en Floris V,
graaf van Holland, zelf. Ook wanneer hij naar Damme kwam, welk ambt
hij bier uitoefende, van scepenclerc of van wat soort van clerc ook, hoe
lang hij daarna nog leefde, weten wij niet. Hij begon zijn Spieghel Historiael
in 1281: hij kan er eenige jaren aan hebben gearbeid ; de dood heeft hem
verhinderd zijn werk te voltooien. Dat hij in 1291 nog leefde, steunt op het
niet zekere feit, dat Vanden Lande van Oversee van hem is en den val
van S. Jan van Akko veronderstelt.
In zijn jeugd besmette „hij zich in logentliken saken, die (hem) die lichtheit
dede maken Vander herten ende van den sinne, Entie wereltlike minne",
zooals hij dat in zijn Rijmbijbel betreurt. Hij begon met hoofsche romans.
Was zijn „Alexander" zijn eerste, of een van zijn eerste werken ? Men zou
het kunnen betwijfelen : omdat hij er Alexander op zulk een wijze in verheft,
dat hij er alle andere helden van Karel- of Arthurromans, zoowel als van
de Duitsche heldensage bij verloochent (v. 31-6o) en het „cranke eere"
noemt boeken te maken van Arthur (v. 1200). Ook is de Alexander veeleer
als geschiedkundig werk bedoeld en als zoodanig nog erkend in Spieghel
Historiael, zoodat het werk beter zou passen bij 's dichters latere bedrijvigheid. Gewoonlijk wordt het geplaatst tusschen 125 7 en 1260: doch geen
der argumenten, die voor deze dateering worden aangevoerd, noodzaken
ons het zoo vroeg te plaatsen ; zelfs zou men kunnen meenen, dat de Fransche
koning, die tot een kruistocht opgewekt wordt, niet Lodewijk IX, de heilige,
kan zijn, en dus het gedicht na 1270 moet vallen. Maar in zijn Hietorie van
Troyen verklaart hij, dat hij te voren dichtte „Merlijn Ende Alexander
uytten Latijn, Toerecke ende dien Sompniarys Ende den corten Lapidarijs"
(vs. 57-60) : is dit slechts phantasie van den XV e eeuwschen kopiist ?
Maar dan moet ook de plaats in den Merlijn, waarin de dichter den Alexander vermeldt als reeds door hem gemaakt, eveneens fantasie van den kopiist
van dit handschrift zijn. Is het wel aannemelijk, dat twee kopiisten onafhankelijk van elkander op gelijke wijze als bier fantazeeren ? Erger nog is, dat
onze dichter Loch, als een aankomend romandichter, zijn „Alexanders
geesten" wil „bestaen dore hare die (hem) heeft gevaen", uit liefde tot een
zekere Gheile of Godildis ( ?) : hoofsche praktijk, in alle geval, die hij zich
in zijn ernstigen tijd wel niet meer zal veroorloofd hebben. Daarom is het
veiliger in den Alexander nog steeds Maerlant's eerste werk te zien : een
werk uit zijn jeugd. En vermeldt hij het niet reeds in zijn Rijmbijbel (v.
14.442) ?
Daarop volgde „Merlijn", dat onze dichter aan den jongen Heer Albrecht,
Heer van Voorne, opdroeg, die tusschen 1257 en 1263 zijn vader in de
heerlijkheid was opgevolgd : hij vermeldde er zijn Alexander in (v. 36), dat
dus, ook daarom, is voorafgegaan. De „Torec" zal uit omstreeks 1262
dateeren, al ontbreekt hiervoor alle aanwijzing. Of was het zijn eerste
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werk, zooals Jonckbloet wil ? Maar dan zou hij het eveneens in zijn Merlijn
hebben vermeld. De „Historie van Troyen" dichtte hij nog te Maarlant
(Sp. H. I, 2, c. 16 v. 25-26), waarschijnlijk om 1263-1264.
Albrecht van Voorne staat bekend als een letterlievend vorst misschien
is Jacob dan ook meermaals aan zijn hof opgetreden en heeft hij er zijn
werk voorgedragen ; met welk succes weten wij niet, al zinspeelt hij wel
eens op kritiek. Gold die wellicht de bespiegelingen en uitweidingen, waarin
hij zich soms ook tegen den adel en de hoogere standen uitliet ? Want van
't begin of was onze dichter te zeer clerc, om zich in die romantische wereld
dulls te voelen. Reeds breekt zijn neiging tot moralisatie meermaals door.
Ook zijn „waarheidszin" wordt telkens opnieuw geschokt, en dan verbetert
hij zoo goed het gaat. Tot het hem eenmaal te machtig zal worden en hij al
wat „walsch" is valsch zal verklaren, om dan nog aan het Latijn geloof te
schenken. Toch zal hij zijn Alexander en zijn Troyen blijven erkennen, en
met uitzondering van enkele fabelen als historische waarheid aanhalen.
En reeds Coen had zijn didactische strekking zich ook verkondigd, in navolging nog van de Fransche literatuur, niet als bewust protest tegen de
heerschende kunst. Zoo vermeldt hij in zijn Troyen ook reeds een „Sompniarijs" of droomverklaring, en een „corten Lapidarijs" : symbolische
verklaring van steenen : beide zijn verloren ; de Lapidarijs werd misschien,
geheel of gedeeltelijk, opgenomen in zijn Der Naturen Bloemen.
Behoort het „Hemelychede der hemelycheit" nog tot de Voornsche periode
van onzen dichter ? Of vooreerst : is dit wel een werk van Jacob van
Maerlant ? Wij meenen van neen ; reeds hierom, wijl de plaats in het eene
handschrift, dat den naam van den dichter bevat, kennelijk uit den oorspronkelijken tekst der twee andere handschriften, waarin de naam ontbreekt,
omgedicht werd, met het klarblijkelijke doel het anonieme werk op den
naam van een bekend dichter te zetten ; het omgekeerde, dat de naam van
zulk een dichter als Jacob van Maerlant door een kopiist werd weggewerkt,
is zelfs haast ondenkbaar. Daarbij komt, dat de in die gewijzigde verzen
voorkomende toespraak „lieve neve" geen zin heeft en wel niet op den
eerst in 1254 geboren Floris V kan slaan, voor wien het werkje zou bestemd
zijn geweest, zooals gewoonlijk beweerd wordt. Ook vermeldt onze
dichter dit werk nergens, als een werk van hem, wat hij Loch voor alle
andere gedichten doet. Met dien verstande dat het werk waarschijnlijk
onecht is, willen wij het hier bespreken.
Hemelethede der Hemelijcheit (2158 vv.) is de gedeeltelijke dikwijls nog verkorte, berijmde bewerking van een Latijnsch geschrift, van een onbekenden
Philippus Tripolitanus, waarvoor in de Middeleeuwen ongemeene belangstelling bestond. Deze Latijnsche tekst gaat zelf terug op een Arabisch
geschrift, dat beweerde de vertaling te zijn van een Grieksch werk van
Aristoteles voor zijn leerling Alexander, en waarvan eveneens vele handschriften bewaard zijn. Het gezag dier namen, met den geheimzinnigen titel,
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Jacob van illaerlant: DER NIITUREN BLOEXE. He. 1 9 5.46, XIre eeuw ( na 1314),
perkament; (Brussel, IConinklijke Bibliotbeek). Minialuur voorstellende ilriototeles met duir
hem de namen van de acbrijuers, waarvan Thomas van Cantimpre (model van /7Iaerlant)
zich bediend heeft bij het samenstellen van het lractaat : „De naturia rerum".

de veelzijdige inhoud met de zonderlinge vermenging van philosopheerende
mystiek en vulgair bijgeloof, kunnen den bijval eenigszins verklaren. Ons
werk bevat voornamelijk raadgevingen en beschouwingen op zuiver
staatkundig terrein; moraal-didactische wijsheid voor den vorst, maar
ook voor den burger ; met een onderwijs in de gezondheidsleer. De tractaten
over steenen en planten, over strategie en physiognomie werden geheel
weggelaten. Het werk is dus een compilatiewerk, waarin compositie
bijzaak, veelheid en veelsoortigheid van nuttige wetenschap hoofdzaak is.
Vele der hier voorgedragen gedachten zijn gemeenplaatsen in de Middeleeuwsche leergedichten. Met een opwekking tot oordeelkundige „miltheit"
als een der voornaamste deugden van een goed vorst, zet het in; deze zal
een wijs gebruik maken van 's lands middelen en zijn yolk niet te zeer
„bescatten". Hij zal alleen vorst willen zijn „om die minne van goeder
name", als de bron van alle wijs bestuur. Meer zulke ethische wijsheid
wordt den vorst op het hart gedrukt beteugeling van de driften, van de
gramschap, beleefdheid ook jegens armen, herstel van gedaan onrecht,
voorzichtigheid in het spreken, trouw aan 't gegeven woord, enz. Hij zal
„wetwise" mannen aanstellen; de kooplieden beschermen; zich met ten
hoogste zeven goede raadslieden omringen, waarbij hij ook den geringe
om zijn „cleenheit" niet zal versmaden; de wetenschap ook bij het yolk
bevorderen; „clergie" aanmoedigen, die weleer Griekenland, dan Rome,
nu Frankrijk heeft groot gemaakt „Want ridderscap ward nie verheven,
Clergie ne moester raet toe gheven" ( 747-8). De Vorst moet zijn als een
God op aarde, Gods plaatsbekleeder (1465) als een herder „die siere scaep
nemet nauwe waer" (1524). De gezondheidsleer wordt bij het algemeen
aangenomen systeem van Galenus aangepast : met de vier humeuren,
volgens de vier elementen en de vier jaargetijden, vergeleken bij een bruid,
een jonggehuwde vrouw, een volwassen vrouw, een oude „queue", een
systeem waarbij de geneesheer ook een goed astronoom moest zijn. Een
beeld, een vergelijking, een anecdootje of verhaal komt hier en daar de
dorre uiteenzetting even onderbreken. Is de vertaling in het begin tamelijk
juist, zelfs slaafsch, met enkele bekortingen, niet door kerniger uitdrukking,
maar door weglating, aan het einde schijnt de dichter er genoeg van gehad
te hebben, en spoedt hij naar het slot.
Na de Historie van Troyen komt de definitieve breuk met de romantische,
leugenachtige kunst. Of was het, en in hoever was het, een breuk ? Want
was zelfs in zijn Historie van Troyen, let op den titel 1 en in zijn Alexander
zijn voornaamste doel niet geschiedkundig werk te leveren, en zooveel
mogelijk, al schoot daarbij de kritiek te kort ? En verwijst hij ook niet later,
in zijn Rijmbijbel, zijn Spieghel, naar zijn Alexander, met zekere fierheid zelfs
naar zijn Troyen, dat immers „wide es becant ?" (Sp. I, 2, c. 16 v. 26) ? Wat
daar nu ook van zij, de nu volgende werken zijn gewis van meer uitgesproken didactischen en historischen aard. Doch waar werden ze geschreven
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en in welke volgorde ? Zijn tweeden „Martijn" schreef hij te Damme : maar
verbleef hij daar, verbleef hij nu voor goed in Vlaanderen ?
Der Naturen Bloeme zou het eerste werk zijn geweest, dat hij na zijn terugkeer in Vlaanderen dichtte ; nog wel tusschen 1266 en 1269 . En inderdaad,
naast de algemeene gebruikelijke Dietsche benaming voor dieren, vogels,
enz. wordt meermaals de specifiek Vlaamsche bijgegeven ; van den leo
zelfs heet het, dat die „ pier int lant" (ander handschrift : „in vlaemsch
becant") „liebaert" wordt genoemd. Zoo zal het ook wel in Vlaanderen
geschreven zijn. Maar het werd opgedragen aan Claas van Cats (nogwel
omdat mi ghebrect scats). Deze Nikolaas van Cats nu, heer van NoordBeveland, speelt een belangrijke rol in het leven van Floris V. Hij was een
der voogden van den jongen graaf; in verband met den boerenopstand en
de democratische bewegingen in het Utrechtsche tusschen de jaren 1273
en 12 78 trad hij steeds meer in de politiek op den voorgrond, zelfs tegen
Albrecht van Voorne, 's graven raadsman, en kwam in 12 78 aan de spits
der raadgevers van Floris V te staan. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen spreekt men nu van een Utrechtschen tijd in Maerlant's dichterschap :
na zijn „costerschap" te Maerlant zou hij gehecht zijn geweest aan de
hofhouding van den graaf als „scriver", hoewel hij daarom niet altijd in
Utrecht resideerde. Maerlant zou dan met de wending van het hof zijn
meegegaan en zijn Naturen Bloeme aan Cats hebben opgedragen, toen deze
den boventoon voerde, om 12 77-78. Dit zou dan mede de tijd zijn van
Maerlant's ernstig vagantisme : stond hij niet steeds in een verhouding van
afhankelijkheid tegenover zijn gunners en behandelde hij niet de ernstige
onderwerpen der vagantes, met zelfs hun critiek op de geestelijkheid, tot
ook in hun eigen vers- en strophenvorm ? Maar dan zijn er heel wat vagantes
in onze literatuur, en zou men geheel de didactiek als vagantisme kunnen
gaan beschouwen. Is Jacob ooit den graaf naar Utrecht gevolgd ? Verband
met Utrecht blijkt wel uit zijn Franciscus ; maar van een verblijf aldaar
weten wij nets. Hij woonde echter wel in Damme. En hij kon, van daar
uit ook, zijn Naturen Bloeme heel goed aan Nikolaas Cats opdragen, toen
deze nog voogd van den graaf was, om 1266. Deze tijd past ook uitstekend
in Maerlant's bedrijvigheid. Wat hem dan naar Vlaanderen heeft teruggebracht, hoe hij te Damme leefde, kunnen wij slechts raden, zooals wij
reeds hierboven hebben gedaan.
Der Naturen Bloeme wil een encyclopmdisch handboek zijn van geheel de
natuurkundige wetenschap van dien tijd, zooals geen dichters ooit „van
naturen Van so menighen creaturen" hadden gedicht. De dichter wilde
slechts op rijm zetten wat „broeder Alebrecht van Coelne", Albertus de
Groote, uit een groot aantal meesters, die worden opgesomd, had vergaderd;
en was die Alebrecht niet „Bloeme der clergien", het hoogste gezag ? Maar
wat hij vOOr zich had was het werk van zijn landgenoot, Thomas van
Cantimpre, of beter van Bellingem : een werk dat nog geheel den geest van
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het naieve wondergeloof der middeleeuwen ademde, en nog weinig of nets
had van het om dien tijd reeds verspreide en zoo verdienstelijk encyclopmdisch werk van den Franciscaan Bartholomeus Anglicus. Maar
Wien so favelen dan vernoyen
Ende onnutte loghene moyen,
Lese hier nutscap ende waer (85-87).
Dit moet nu eens wetenschap zijn voor den modernen mensch 1 In dertien
boeken zal hij handelen over den mensch, met daarbij de wonder-monsters
die de fantasie der Ouden had gezien, menschen met een been omhoog als
een zonnescherm, met het hoofd in de borst, enz. ; over dieren, vogelen,
visschen, serpenten, wormen of insecten, boomen, specerijen, „tcruut met
allerlei virtuut", bronnen en wateren, steenen en metalen, met daaronder
wat fabel en Physiologus wonderbaarlijks bieden, wat kruiden en steenen
aan tooverkracht bezitten, enz., zoodat wie wil, bier vinden zal
Medecine ende dachcortinghe
Scone reden ende leringhe (114-5)
Om aard, levenswijze, nut der dieren en dingen voor den mensch, ook als
geneesmiddel, is het hem voornamelijk te doen; met daarbij hier en daar
wat nuttige zedelijke leering, nog al eens afwijkend van zijn model, dan wel
eens fel tegen de dwingelandij der grooten; meestal zonder verheffing of
poezie. Aileen wanneer de werkelijkheid hem te pakken krijgt, kan de
dichter hier en daar een aardig tafereeltje borstelen, als van den gaai, die
iedereen bespot en alle geluid nabootst, maar van zotheid in de klauwen
van den sperwer geraakt, het beeld van die menestreelen die allerlei
boerden en leugens vertellen, ridders, papen, poorters, vrouwen en knapen
conterfeiten, maar eens den helschen sperwer ten prooi zullen vallen (2111).
Niet onaardig, en zoo elders meer ; maar dit gebeurt Loch te zelden.
Na dit werk begon de kroniekachtige geschiedenis onzen dichter aan te
trekken. Eerst de gewijde geschiedenis. Zoo wilde hij de Scholastica uit
't Latijn in 't Dietsch ontbinden ; dit was immers geen „favle" noch„boerde",
geen „truffe" noch „faloerde" ; maar „reine dachcortinghe" en „ware
leringhe". De Biblia of „Historia Scholastica" was een doorloopend verhaal
van het Oude en het Nieuwe Testament, dat Petrus Trecensis (van Troyes)
of Comestor (de Boekenverslinder) sedert 1164 kanselier van de hoofdkerk
van Parijs, ten gerieve der scholen aangelegd had. Geleerde dissertaties,
allegorische uitweidingen, langdradige beschrijvingen heeft van Maerlant
weggelaten; hij neemt wel enkele randaanteekeningen en incidentia,
gelijktijdige gebeurtenissen uit de heidensche geschiedenis, over, en vult
zelfs aan uit den Bijbel, dien hij zonder twijfel bij het werk onder 't oog
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had. Niet zelden, vooral in het begin, lascht hij vermaningen en gispingen
in, wekt op tot deugd en leidt in 't bijzonder zinspelingen af op de heerlijkheid van Maria. Bij vers 27.102, na het verhaal van Jesus' Hemelvaart,
verklaart hij „Ic staes af mettesen". Maar een vriend had hem verzocht
nog verder te verhalen hoe God, of de Romeinen, Jesus' dood gewroken
hebben en tot v. 34.8 9 2 wordt dan de verdere geschiedenis van het Joodsche
yolk tot en met den val van Jerusalem beschreven als IFrake van Jerusalem
aan de hand van den Joodschen geschiedschrijver Flavius Josephus. Deze
Scholastica is algemeen bekend als Rijmbijbel. Den 25en Maart, op het
feest van 0. L. Vrouw Boodschap, werd er de laatste hand aan gelegd.
Zoo heeft van Maerlant de geschiedkundige boeken van den Bijbel in het
Dietsch voor de leeken toegankelijk gemaakt. Maar het werk is gesteld in
dorren kroniekstijl en heeft met poezie weinig te maken.
Volgens zijn eigen verklaring in den Spieghel, zou men het hem euvel hebben
opgenomen, dat hij de geheimen van den Bijbel aan het yolk geopenbaard had.
De overlevering wil zelfs, dat hij ter verantwoording naar Rome zou geroepen zijn, waar hij echter ten volle in het gelijk gesteld werd. Een bewijs toch
wel, dat de Kerk als zoodanig niet gekant was tegen de vertaling van de H.
Schrift in de moedertaal. Ook bestonden er toen vertalingen van de pericopen, van de psalmen, van het Leven van Jesus. Ja, werden niet van den
beginne af gedeelten der h. Schrift in de moedertaal overgezet ? Maar de
Kerk verlangt daarbij de noodige voorzorg, opdat de gewone lezer er niet door
in dwaalleer gerake. En nu kan het wel zijn, dat sommige van Maerlant's
uitweidingen en toepassingen, misschien ook van zijn soms al te stoute
gispingen op de hoogeren en op de geestelijkheid, bij sommigen aanstoot
verwekt hebben. Maar zoo iets is van alle tijden.
Over zijn levens van de H. Clara en van den hl. Franciecus, die voor 1273
vallen, hebben wij reeds het noodige gezegd.
Heeft van Maerlant daarna Lien jaar gezwegen ? Of vallen zijn Strophische
Gedichten alle in deze jaren ? Maar die hebben toch al dien tijd niet kunnen
in beslag nemen, die verliep voor hij nog in 1283 of 1284 een nieuw, groot
werk, zijn laatste, aanvatte, den Spieghel Historiael.
Het is de berijmde bewerking van het „Speculum Historiale", dat, met
het „Speculum naturale" en het „Speculum doctrinale", het derde deel
uitmaakt van de reusachtige encyclopdie, „Speculum Majus", die de
Dominikaan, raadsman en bibliothecaris van Lodewijk den Heilige,
Vincent van Beauvais, op diens verzoek als een repertorium van alle
toenmaals gekende wetenschappen had aangelegd. Het „Speculum historiale" wilde een grootsch beeld ontwerpen van de algemeene geschiedenis,
zoo politieke als godsdienstige en zelfs litteraire, (ook de inhoud van
sommige gesten en romans over Carlemagne en Arthur, als zelfs de vriendschapsnovelle van Ami en Amile werden opgenomen) van de Schepping af
tot ongeveer het midden der XIII e eeuw.
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Maerlant heeft zijn werk ingedeeld in vier „Partieen" : de eerste loopt van
de schepping tot keizer Claudius ; de tweede sloeg hij voorloopig over : ze
werd later voltooid door PHILIP UTENBROKE : misschien voelde de dichter
zijn krachten bezwijken en wilde hij eerst afwerken wat voor zijn doel
belangrijker scheen. Want dat de dichter zijn vroegeren werklust had
verloren blijkt uit het vervolg : misschien is hij immer sedert Lien jaren
lijdend geweest. Over de derde Partie toch, van 381 tot 802 werkte hij
twee jaren, tot in 1286; hij begon de vierde Partie, die gaat tot 1113,
waaraan hij nog na den slag van Woeringen 1288 arbeidde, doch moest
daarna gaan rusten en wachten tot God hem zou vergunnen „dat hire
weder coemet an". Hij zal wel kort daarna overleden zijn. LODEWIJK VAN
VELTHEM zette de vierde Partie voort en voegde er nog een vijfde aan toe.
Maerlant had er ongeveer 90.00o verzen van geschreven.
Hij had zijn werk ondernomen op verzoek van den Hollandschen graaf
Floris V, om, nogmaals, waarheid, wijsheid en reine „dachcortinghe" te
brengen. Geheel de geschiedenis wordt gezien in het licht van een hoogere
wereldbeschouwing, van de Openbaring der erfzonde en der Verlossing.
Hoe de zonde de wereld tot een werrelt, een war-eld, gemaakt heeftl Hierin
komt Maerlant's persoonlijkheid uit. Zijn Spicabel wordt een geschiedenis
van Gods wegen over de wereld en over den mensch, en is dan ook grootendeels Kerkgeschiedenis. Hij lief echter de gewijde geschiedenis achterwege,
die hij immers „leden es wel XIII jaer" in zijn Rijmbijbel had verhaald ;
hij besnoeide wat te uitvoerig geschreven was ; bekortte of verzweeg de
„clergie", die hij liefst nu, om verdere moeilijkheden te vermijden, aan de
„paepscap" overliet ; maar hij toetste zijn voorbeeld aan andere bronnen
en vulde het hieruit menigvuldig aan : hoe hij die kende en vanwaar hij die
had ? In 't bijzonder weidde hij uit over „die ghuldene tijt" der kruistochten,
en verder over de geschiedenis onzer eigen gewesten, en der Hollandsche
graven, waarbij hij gebruik maakte van het „Chronicon Egmundianum",
dat Melis Stoke Coen reeds voor Floris V vertaald had.
Toch ontbreken ook hier de wijze lessen en moralisation niet. En meer dan
elders nog trekt hij te velde tegen die „scone walsche valsche poeten Die
meer rimen dan si wegen", vooral ter verdediging van Arthur en Karel den
Groote. Wat hem niet belet gebruik te maken van de Latijnsche bronnen,
als zelfs van Geoffrey van Monmouth's werk, waarin toch de Fransche
dichters de stof voor hun verbeeldingswerken hadden gevonden. En hij
volgt Tulpijn's phantasterijen, met verwerping van het Chaneon de Roland.
Dat 's dichters krachten verzwakten blijkt uit den slappen verhaaltrant
en uit de zeer vele stoplappen. Best genietbaar is hij nog, wanneer hij van
Gods heiligen verhaalt, of een heele reeks Marialegenden inlascht (I, 7 c.
47 vlg., III, 6, 34, 35 van Theophilus), waarvan de vinding echter te
phantastisch, te weinig esthetisch aandoet, of wanneer hij juist de boerden
en fabelen, b.v. van Alexander, van Roelant of van Amise ende Amelise
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(III, 8, 75 vlg) uit zijn voorbeeld overneemt : hier dijt zijn vers nog meermaals uit tot echt epische breedte ; hier wreekt de Muze zich op den
„clerck".
Hoewel dan van Maerlant om deze grootere gedichten voornamelijk als
geschiedschrijver gehuldigd werd, toch heeft hij zich den meesten roem als
dichter verworven door zijn didactisch-lyrische zoogenaamde Strophische

Gedichten.
Ze zijn gesteld in strophen, die niet volgens de tweeledige rhythmische
periode der provencaalsche poezie gebouwd zijn, maar die in 13 verzen
slechts twee rijmen hebben, naar het schema aab aab aab aabb, waarin
de b-rijmen meestal korter dan de a-rijmen, en als de nasleep, de staart,
van het voorgaande distichon zijn (rime couee, caudata), terwijl er dan
nog een dertiende vers, een b-rijm, aan toegevoegd wordt om de strophe
te besluiten, die daarom ook „clausule" heel.
Vooreerst de Marten's: omdat ze met „(Wapene) Martijn" aanvangen
en in den vorm, de eerste van een samenspraak, de tweede van een disputacie,
van Jacob met een onbekenden Martijn gesteld zijn. Men heeft zich
afgevraagd wie deze Martijn mag geweest zijn. Daar Utrecht aan den
heiligen Martinus was toegewijd, heeft men er een bisschop van Utrecht
in gezien : maar bij wat Jacob hem al verwijt in den tweeden Martijn, gaat
dit toch niet op! Was hij een gezel van Jacob te Maerlant geweest ? Omdat
Martijn in den tweeden Martijn Jacob toespreekt : „du woens in den Dam
Ende is tUtrecht" : zij zijn nu gescheiden. Maar geheel de samenspraak is
fictie; en zoo zal die Martijn ook wel fictie zijn ; doch omdat Jacob hem
Martijn noemde, liet hij hem misschien te Utrecht, in de stad van den
heiligen Martinus, wonen.
De eerste Marten is een tenzone, een strijdgedicht, waarin twee dichters,
of twee ook fictieve personages, onder elkander strijdvragen behandelen :
een soort van kunst, die in de XIII e eeuw, met de ontwikkeling der dialectiek
en der kritiek, in het Latijn, het Provencaalsch en het Fransch ruim vertegenwoordigd is. Er worden in ons gedicht van 78 strophen een tiental
duidelijk onderscheiden, maar vrij kunstmatig verbonden vragen behandeld.
Na een klacht over de verdorvenheid van de wereld, waarin vleiers tot
aanzien komen en eerlijke lieden „sonder spit delven", willen Jacob en Martijn
een samenspraak beginnen, waarin eerst Jacob vraagt en Martijn antwoordt.
Vanwaar het verval van eer en deugd ? Door het verderf van den adel,
waarvan de vleiers schuld zijn. Hoe kan God rechtvaardig zijn bij het geluk
der boozen ? God zal de boozen eeuwig straffen. Maar hoe is de eeuwige
straf rechtvaardig ? Niet de kortstondige daad, maar de blijvende wil tot
zondigen wordt dus eeuwig gestraft. Zijn goede werken in staat van zonde
verloren ? Het antwoord is een hevige uitval tegen hen die de H. Schrift
naar hun wijze uitleggen en Gods woord dus „wonden" : priesters ?„ Hets
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heid en ghenadicheit zijn gelijk, „weldaet wert niet vergheten" ; dat ware
in strijd met Gods liefde. Is het waar dat liefde blind is ? Er zijn drie soorten
van liefde : de goddelijke Caritate, die alleen blijvend gelukkig maakt; de
zucht naar eer en geld, en de zinnelijke liefde, die beide verblinden en in
't verderf storten, doch ook goed kunnen aangewend worden. Nu worden
de rollen omgekeerd ; Martijn zal vragen en Jacob antwoorden : bij de
eenheid van oorsprong, waarvan komt het onderscheid der standen onder
de menschen ? Wat daar ook over geleerd worde, de ware adel komt uit
het hart, uit werkzaamheid, eerbaarheid en waarheidsliefde. Als alle
menschen uit Adam zijn geboren, vanwaar dan haat en strijd ? Uit de
begeerlijkheid, waardoor de mensch, wat allen ter beschikking zou staan,
voor zich alleen wil hebben : men heeft dit communisme genoemd ; het is de
aloude kerkleer. Volgt nu een vraag uit de gewone Minnedisputen : of
Liefde meer uit het oog dan uit het hart komt ? Hart en Oog worden dan
met elkaar strijdend voorgesteld, als in „Vander Zielen ende vanden
Lichame" ; Vrouw Redene beslecht het pleit. Welk is de veiligste weg, die
van rijkdom of die van armoede ? De weg dien Jesus ons toonde is Passie
ende armoede : invloed van de armoedebeweging en het Franciskanisme.
Is 't waar dat de vrouwen oorzaak zijn van al onze zonden ? De vrouw is
van nature goed ; wie zondigt, valt door eigen overdaad ; van de wuftheid
der vrouwen zijn het „scone claghen" en de „valsche woorden" der mannen
meent schuld ; en Jacob eindigt met het felix culpa, waardoor God is mensch
geworden in den schoot der Moedermaagd, om wier voortreffelijkheid men
alle vrouwen vergeven moet.
Dit moge een gedachte geven van den bonten inhoud, en ook van de weinig
dichterlijke stof, die hier geheel didactisch behandeld wordt. Het gedicht
moge een samenvatting zijn van Jacob's gewone denkbeelden : maar dan
ook van vele gemeenplaatsen in de toenmalige, Latijnsche en Fransche,
literatuur. De strijd tusschen oog en hart is zelfs een vrij trouwe vertaling
van Walter Mapes' „Disputatio inter cor et oculum".
illartijn II bestaat uit 26 strophen, op dezelfde wijze gebouwd als die van
Martijn I : een echt partimen of jeu parti, waarin een uitdager den uitgedaagde een vraag voorlegt en hem een oplossing overlaat, waarop hij dan
zelf een andere verdedigt ; een soort van strijdgedicht, dat in het Fransch
door een tweehonderdtal voorbeelden vertegenwoordigd is. Jacob daagt
Martijn uit met de vraag : eene heb ik lief, zij mij niet ; eene andere heeft
mij lief, ik haar niet; welke moet ik eerst redden ? Martijn meent de eerste,
met beroep op het hart ; Jacob meent de tweede, met beroep op de rede.
Tegen Martijn's bewijs uit fabelen, als uit het voorbeeld van Narcissus
en Medea, stelt hij voorbeelden uit den Bijbel. Martijn wil dan ook zijn
zienswijze uit den Bijbel bewijzen, en uit het woord Amor zelf : animi motus
obstans ration. Jacob besluit met een verwijs naar Gods Liefde, die alien
bemint, zelfs Lucifer in den beginne, en die voor ons gestorven is, opdat men
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Hem wederminnen zou. Martijn erkent dan, dat de door hem verdedigde
liefde de zinnelijke liefde is ; waaruit moet afgeleid worden dat het bier
gaat over de liefde voor de wereld, de eerste, en de liefde tot God, de tweede.
Zoo verheft zich ook het gedicht boven louter woordgekibbel. De rederijker
Antonis de Rovere zal later hetzelfde onderwerp nog eens gaan opnemen.
Ook voor Martijn II wordt een bron, of bronnen, vermoed.
ilfartijn III of Vander Drievoudicheide, bestaat uit 3 9 strophen, maar met
een ander rhythme dan de eerste ; de b-rijmen zijn bier staande rijmen en
bepaald korter. Al wordt aan Maerlant's auteurschap weinig getwijfeld,
Loch hoor ik bier telkens een andere, onregelmatiger beweging en het gedicht
krioelt daarenboven van stoplappen. Het is een berijmde uiteenzetting van
het groote dogma der H. Drievuldigheid en van de kerkleer, met herhaalde
belijdenis van het ondoorgrondelijke van het mysterie en van 's dichters
geloof. Niet slechts werd in 't algemeen het Symbolum Athanasianum
gevolgd ; Latijnsche hymnen werden vermoedelijk mede geraadpleegd. De
strophen 7 -9 dat God „buten al, binnen al, boven al en onder al" is, zijn
een uitbreiding van de leer van den H. Gregorius (Mor. 2, 20), zooals die
in hymnen en in de mystiek herhaaldelijk voorkomt, zelfs nog in Limburgsche
Sermoenen, f. 121c, en waarvan de twee en twintigste brief van Hadewijch
een mystieke uiteenzetting is.
Bij de Martijn's sluit zich aan Vanden verkeerden illartijn, waarvan slechts
8 strophen over zijn : misschien werd nooit meer gedicht. Het is een ironische
poging om het omgekeerde te bewijzen van den ien Martijn. Want hun
waarheid spreken heeft hen weinig gebaat ; en zoo zullen zij nu ook eens
gaan vleien. Zoo hebben de „Heren" „ere" geleerd en in de wereld gebracht,
want van „Here" komt „ere", men moet er slechts de h van afdoen. Als
zelf-ironie, niet kwalijk 1 Maar op die wijze, nog wel op dezelfde rijmen en
gedachten, kon de dichter niet verder gaan en hij heeft het dan maar bij
de achtste strophe opgegeven. Want ik meen bier wel van Maerlant zelf
te hooren.
Ene Disputacie van Onser Vrouwen ende van den Heilighen Cruce telt 46 strophen,
van denzelfden bouw als Martijn I. Op Maria's klacht tot het Kruis : hoe
het de vrucht van haar schoot zoo onwaardig behandelt, waarom het Leven
sterven moet, antwoordt het Kruis, dat haar Zoon gekomen was om voor
alien te sterven en door zijn dood het leven te schenken. Maria is de
wijngaard, haar Kind de druif, die moet geperst worden : wat zoeter dan
geperste druif ? Wat zoeter dan haar Kind in 't Lijden geperst ? Nu moeten
ook alien met Hem lijden om te leven, en naar het Kruis opzien om Hem
daaraan te volgen. Nu klaagt Jesus zelf aan zijn Kruis ; hoe weinig zijn
lijden door de christenheid geeerd wordt 1 Hij klaagt over de zonden, over
het vloeken in 't bijzonder, het weelderig leven, van de geestelijkheid, van
de kloosterlingen, over de simonie, over de kwade herders, vooral over de
onverschilligheid der christelijke vorsten voor den nood van het H. Land :
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de kruisvaartidee, die van Maerlant zoo na aan 't hart lag. Nu weet de
arme mensch niet meer wat doen : hij stelde zijn hoop op Maria ; het Kruis
vertroost hem weinig en Maria zwijgt, terwijl Jesus dreigt. Wie is de
ware boom des Levens, Maria of het Kruis ? „Haerre gheen es goet
versmaet Want elc es onse toeverlaet". Zoo luidt het antwoord, dat door
Ontfermicheit bevestigd wordt : wie Maria eert, verstoot het Kruis niet,
maar vindt haar ook ander het Kruis met het zwaard der passien door haar
hart. Deze °glossing berust op de eenheid van Christus' Verlossingswerk :
de Menschwording is gericht op den kruisdood.
Gewis, een der innigste en beste gedichten. En Loch : de ware poezie komt
uit de Latijnsche hymnen, die haar tot voorbeeld strekten, maar die meermaals door stoplappen, nuttelooze bijvoegsels en gemeenplaatsen verwaterd
worden. Men vergelijke om het even welke plaats, als b.v. str. i i en 12
met de zoo prgnante verzen 61- 7 2 van het Latijn. Zoo de drie verzen :
A Te mortalem habui.
Immortalem restitui,
Ut Mors in vitam germinet.
worden :
Alsic dinen sone ontfinc,
Waest ene stervelike dinc
Naer menschelike nature.
Maer dinen groten rouwe dwinc.
Nu en screye no hant ne wrinc :
Hi keert in cortre ure
Onstervelike ; dan lack ende sine]
Waar is de poezie gebleven ? En wat wordt er in al deze stoplappen meer
gezegd dan in de eerste twee verzen ? Het zoo mooie derde ontbreekt
geheel; in de plaats er van krijgen wij : dat Hij nog menigen balling uit
Lucifer, „die hem vine" redden, aan der belle „rinc" roeren en de helsche
muren, poorten en deuren breken zal. Zoo gaat het Loch wel wat to dikwijls I
De dichter heeft twee, waarschijnlijk drie, Latijnsche hymnen tot een
samenhangend geheel willen verwerken : een „lamentatio Beate Marie ad
Crucem" met een „responsio Crucis" dat het eerste deel, een klacht van
Jesus „Quid ultra debui facere" dat het tweede deel uitmaakt ; voor het
derde werd de bron nog niet ontdekt. Beide gedichten staan op naam van
den Parijschen kanselier Philippe de Greve, wien Mapes' strijdgedicht
„inter cor et oculum" eveneens werd toegeschreven, en aan wiens „Dialogus fidei et rations" ook nog enkele plaatsen uit Martijn III herinneren.
Er zou daarin een bewijs kunnen liggen voor de grootere afhankelijkheid
van Van Maerlant tegenover de school van Parijs, indien het auteurschap
297

van Philippe le Greve voor deze gedichten vaststond. Dit schijnt echter niet
het geval te zijn.
Vanden viif vrouden van 0. L. Vrouw, 6 strophen, maar zonder het dertiende
b-rijm en met vier heffingen in het b-rijm-vers, wat o.m. heeft doen twijfelen
aan Maerlant's auteurschap, is een innig-vroom lied over Maria's vreugden
bij de boodschap, bij Jezus' geboorte, bij Zijn verrijzenis, bij Zijn hemelvaart,
bij haar eigen hemelvaart, telkens met een gebed besloten. Ook bier werd
een Latijnsche hymne vertaald : en wat fraaier dan elders.
Van One Heren wonden telt 10 strophen van denzelfden bouw als het voorgaande, maar met het rijmenschema aab aab ccb ccb. Het is een allegorischmystieke vereering van de wonden van Christus, waarmee de paradijsstroomen en de vier vertakkingen in verband worden gebracht, en
besluit met een bede tot Maria en tot Joannes den Evangelist. Ook zeer
innig en vroom, toch wat onbeholpener dan het voorgaande, vertaald uit
een Latijnsche hymne.
Die clauoule van der Bible is in 42 strophen van 13 regels met overal slepende
rijmen en met vier heffingen voor het b-rijm-vers, een verheerlijking van
Maria. In het Oude Testament zoekt de dichter de voorafspiegelingen van
de Moeder-Maagd : Gij zijt het paradijs,waaruit de eerste fontein ontsprong ;
Gij zijt maagdelijk als de aarde waaruit Adam werd gemaakt ; Gij zijt de
Vrouw die 't helsch serpent zal bedwingen ; Gij, de ark Iran Noe, de duif
met den olijftak, de ladder van Jacob, enz. Dan wordt Maria's lichamelijke
schoonheid beschreven en haar leven verhaald : van haar vroegste heiliging
in den moederschoot tot hare hemelvaart. Maar nooit zal hij haar kunnen
„volprisen"1 De laatste twee strophen zijn elk op slechts een rijm gebouwd.
En hierin wordt Jacob als de dichter genoemd. Was hij het ook ? Is het
gedicht al geen vertaling uit het Latijn, dan werkt het toch met toen vrij
verspreide voorstellingen.
Vanden Lande van Oversee wekt in 1 9 strophen van 13 verzen, waarvan de
a- en b-rijm-verzen echter onregelmatig staande of slepend zijn, tot een
nieuwen kruistocht op. Christen, blijft gij langer onverschillig bij den nood
uwer Moeder-Kerk ? Gij zit in weelde „versmoort" ; denk toch aan den
moord dien Gods vijanden te Akko wrochten I Langs de vermaledijde poort
trokken zij binnen, moordden en brandden, sleepten het crucifix langs de
straten, onteerden „joncfrouwe van religioene". „Kerke van Rome, trec
dyn swaert 1 "Wet het goed of smeed een ander. Heeren, baronnen, niet
naar Tunis, niet naar Arragon, maar naar 't Heilige Land roept u de Kerk.
Wie volgt nu Christus na toen Hij stierf aan het kruis ? Naar vette prebenden spoedt men; en wat doet men met het goed der armen ? Men leeft er
van in. wellust ; list wint, als diviniteit om haar brood moet bedelen. Koningen, graven, hertogen, laat uw onderlinge twisten varenl Neemt het „scilt
vermilioene" op, het kruis dat Christus droeg. Wat vaart gij nu ter valkenjachtl Hoort gij de Kerk niet klagen ? Met een verzoek dat de heeren dit
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„gebit” in den mond mogen nemen en weelde „verspuwen", en met een
bede dat God ons alien verlosse van „Sathanasse den fellen ruwe" sluit het.
Indien dit gedicht werkelijk geschreven werd na den val van St. Jan van Akko,
in 12 9 1, waarop in strophe vier toch schijnt gezinspeeld to worden, dan
kan het, meenen wij, moeilijk nog van Jacob van Maerlant zijn : deze moet
kort na 1288, to en hij ging rusten van zijn Spieghel, overleden zijn : hij
heeft er immers nooit meer aan voortgewerkt. Nu is dit wellicht het beste
van deze strophische gedichten : facit indignatio versus. Verontwaardigd,
onstuimig, opwekkend, vol sterke, bloedende liefde voor de Moederkerk.
En toch, ook hier worden we wel voortdurend in onze bewondering
gestoord door stoplappen, wansmaak en akelige beeldspraak. Dat het een
vertaling zou zijn van Rutebuef's „Complainte d'Outre-Mer" is te veel
gezegd ; maar het komt er wel eenigszins mee overeen, als trouwens met
andere kruisvaartgedichten, waarin men soortgelijke gedachten als hier
kan aantreffen, wat onvermijdelijk was. Alles samen, zouden we het toch
gaarne voor Maerlant willen behouden, al zouden we dan een vroegere
dateering moeten aanvaarden.
Het laatste der Strophische gedichten, Der Kerken Claghe is, in 18 strophen,
van denzelfden bouw als het voorgaande, doch met onregelmatig afwisselende staande en slepende rijmen, een bittere aanklacht tegen de weelde
en de schraapzucht der geestelijkheid. Zij die voornamelijk Jesus zouden
moeten volgen in Zijn ontbering en Zijn lijden, die het goede voorbeeld
dienden te geven, en naar de waarheid van Jesus' kruis te leven, zijn er
slechts op uit om te teren op Gods wijngaard, om de goederen der Kerk,
de goederen der armen, aan zich te trekken, om de grooten te vleien in
plaats van te kastijden ; martelaren willen ze niet worden, waren ze sleeks
confessoren 1 Maar hen wacht het lot van den vrek. Veel moet de vijand
niet jagen in zijne „warande" : zoo velen staan reeds in zijn machtl „Dit
is der heilighen Kerken claghen".
Ook zulke klachten waren gemeenplaatsen in de literatuur van dien tijd,
uitingen mede van de armoedebeweging. In het Fransch zijn Rutebuef's
„De Sainte Eglise" en „de la vie dou monde ou c'est la complainte de
Sainte Eglise" in 't bijzonder gekend. Ons gedicht is hier slechts een
navolging van. Het mist wel de indignatio van het voorgaande en blijft
doorgaans mat van Loon. Kan het van denzelfden dichter zijn ?
Want de authenticiteit van al deze strophische gedichten als werk van
Maerlant staat nog weinig vast. Zelfs voor beide laatste rijst een groot
bezwaar : de dichter der Martijn's beschouwde klaarblijkelijk de afwisseling
van staande en slepende verzen als een bijzonder element van schoonheid;
hoe zou hij dit hebben opgegeven, om dan weer zoo onregelmatig te gaan
dichten ? Maar in de taal en in de dichterlijke procedes bestaat er wel geen
groot verschil ; dit zou echter op eenzelfde school kunnen wijzen. Het
gemis van het dertiende vers in enkele der mystieke gedichten wil men uit
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hun vroegere vervaardiging verklaren. Behalve voor de Martijn's is de
overlevering ook zeer onzeker.
Ook over den tijd van ontstaan kan weinig gezegd worden. De uitdrukkelijke vermelding in den tweeden Martijn dat de dichter nu in den Dam
woont veronderstelt wel, dat de eerste elders, nog te Maerlant, geschreven
werd. De mystieke gedichten zouden uit zijn jeugd dateeren, de Martijn's
uit zijn rijpe mannenjaren : zoo is er stijging in den kunstbouw der clausulen,
al is hij hier dan toch weer van afgeweken in beide laatste.
Geen gedichten van Van Maerlant werden gretiger gelezen dan zijn strophische gedichten, in 't bijzonder de Martijn's en nog wel vooral de eerste en
de derde. Den invloed ervan ondergaan vele onzer didactische dichters,
vooral Boendale en de Weert. Handschriften kan men nawijzen in het
bezit van eenvoudige poorters. De Martijn's hadden zelfs de eer vertaald
te worden in het Latijn, door een zekeren Jan BUKELARE, misschien reeds
vroeger door een ander, en in het Fransch.
Wanneer wij nu op al dien reusachtigen arbeid van Van Maerlant nog even
terugblikken, kunnen wij niet anders dan met eerbied en bewondering
opzien naar dien stoeren werker, die zoo ontzaglijk veel geschreven heeft,
naar dien vurigen ijveraar voor nuttige kennis en waarheid, naar dien
moedigen verdediger van de hoogste belangen van zijn Kerk en van de
toenmalige maatschappij. Maar zijn verdiensten, die zeer groot zijn en die
wij niet willen loochenen, waren toch minder van artistieken aard.
Zijn romantische werken hebben nog in alle geval eenige poezie en verbeelding ; terwijl zijn geschiedkundige gewrochten, behalve in enkele gedeelten,
alle bezieling missen en weinig meer dan berijmde kroniek mogen heeten.
Wat de strophische gedichten betreft, hoe zwaar het mij ook valt dit hier
te bekennen, aan de algemeene bewondering, die toch ook reeds door de
uitgevers wel gematigd werd, kan ik niet meedoen. Sommige zijn wel innig
en vroom ; andere worden gedragen door heilige verontwaardiging, door
vlammende geestdrift en bijtenden spot. Overal liggen de mooie verzen, de
heerlijke tafereelen, de aangrijpende ontboezemingen verspreid. Maar
rijmnood dwingt hem ook voortdurend tot gerektheid, tot zinlooze toevoegsels en stoplappen ; zijn beeldspraak is dikwijls plat, onkiesch en
wansmakelijk. En waar we werkelijk dichterlijke passages aantreffen,
moeten we telkens vreezen, dat hij die uit zijn bronnen had.
Met Van Maerlant begint dan ook het verval onzer kunst : niet slechts wat
de onderwerpen betreft, die in plaats van verbeelding en schoonheid,
berijmde kroniek, in plaats van zuiver menschelijk gevoel theologische
quodlibeta en abstracte dialectiek tot poezie verheffen, maar ook wat den
vorm aangaat : het vers zelf wordt Tosser, de taal lager en gemeener, de
bouw zwakker en onsamenhangender, de beeldspraak lager, de phantasie
phantastisch : hoe veel meer echte kunst ook in den vorm gaf ons dan niet
de vroegere tijd te bewonderenl Doch Van Maerlant heeft zich geen tijd
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gegund, wilde zich misschien geen tijd gunnen, om ook de kunst te verzorgen
en tot poezie op te werken. De monumentale arbeid zelf, dien hij heeft
verricht, heeft aan zijn naam als dichter geschaad, omdat we nu vooral de
woestenijen zien en niet de oasen merken, die er Loch wel in verspreid
liggen. Maar juist dit monumentale heeft een minder poetisch, burgerlijker
aangelegd geslacht bekoord en de dercscap geimponeerd, zoodat hij voor
de volgende eeuw als een reus is komen te staan, die alle vroegere kunst
verdrongen heeft. Toch had zijn drang naar krachtig intellectualisme,
evenals zijn taalkennis, zijn geestdrift, zijn haat en zijn liefde, de kunst
wel ten goede kunnen komen.
Ook in cultuur-historisch opzicht is Maerlant's beteekenis overdreven
geworden. De vraag is zelfs : hoever is al wat hij theoretisch uiteenzet
eigen meening, eigen overtuiging ? Hem als een Spiegel der XIII e eeuw te
beschouwen gaat reeds derhalve niet, wijl hij alles uit boeken overnam.
Men heeft hem stoute gedachten toegeschreven, zelfs communistische ;
men heeft hem als een vijand van het cxlibaat der priesters voorgesteld,
als een voorlooper der Hervorming ; er is nets van. Men heeft hem begroet
als den voorlooper der vrijzinnige gedachte en van het vrije onderzoek, wat
er ook wel toe heeft bijgedragen om hem nog in onzen tijd, voornamelijk
Coen nog weinig van onze Middelnederlandsche dichtkunst bekend was,
zoo uitbundig te huldigen. Hij was integendeel in alles een trouwe zoon van
de Kerk, die voor haar eer en voor haar welvaart uitkwam, en die dan ook
vrijmoedig, als dit onder leden eener zelfde familie mag, zijn droefheid over
mistoestanden kloeg. In zijn liefde tot de Kerk, tot Christus en tot de
Moeder-Maagd is hij dan ook op zijn mooist.
Van Maerlant was vooral kamergeleerde. Hoe weinig hij met zijn tijd en
met de werkelijkheid in aanraking stond blijkt uit het feit, dat wij hem wel
vele gemeenplaatsen der toenmalige dialectiek zien behandelen, maar uit
zijn werk nergens kunnen merken, dat hij een Vlaming was uit de eeuw der
groote gemeentewoelingen, die tot 1302 hebben geleid. Hij kiest zelfs
partij voor Floris V tegen zijn eigen graaf; hij was meer Hollander dan
Vlaming. In zijn aanklachten tegen de geestelijkheid en den adel zit eveneens veel conventioneels. Van Maerlant stond niet alleen in de dialectischcritische sfeer van dien tijd, maar ook wel in de eenigszins dweperige
bewegingen van de fraticellen, van de armoedepredikers, van het Joachimisme. Zelfs zijn geestdrift voor een nieuwe kruisvaart is er niet vrij van;
in zijn neiging tot pessimisme zag hij vooral de tekortkomingen en waande
hij de komst van den Antichrist nabij.
AANTEEKENINGEN
J. TE WINKEL : Maerlant's werken als Spiegel van de XIII e eeuw,
1877, tweede uitg. Gent, 189 2. W. DE VREESE in Biogr. nationale, i. v.
Irestaaming : z. JONCKBLOET in Handelingen van het zevende Taal- en Letterk.

illgemeen werk:
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congres ; 6o-61; TE WINKEL o.c. blz. 38, 386 vlg. — Prof. DE VREESE, Bouwstoffen.
Geboren: volgens Alex. I, 1081-1098, in een plaats over gehechtheid aan den geboortegrond, eenigszins corrupt; toch spreekt hij er wel over zichzelven; vgl. L. WILLEMS,
die voorstelt te lezen : Maer seide I : zeide een = iemand, dat hij nooit een zoo goed
land vond als Bruxambacht, ik zou meenen dat hij dit zegt omdat Brugsch Ambacht
zijn geboorteland is. VMA. 1 934, 281 vlg.
Maerlant volgens C. A. SERRURE J. v. M. en zijn werken, 1861, 2 e uitg.1867,enK.
VERSNAYEN : J. v. M. en zijn werk en 1861 : een plaats in 't ambacht van Brugge ;
deze meening wordt algemeen opgegeven, omdat op die wijze M.'s betrekkingen met de
heeren van Voorne enz. geen verklaring hebben.
Coster : L. WILLEMS : VMA 1 934, 289 stelt voor te lezen candler, welke verbetering
er bij mij niet in wil ; v. M. zou dan scriver gebruikt hebben, meen ik; terugkeer : JONCKBLOET : Gesch. NI. Lett. 2 e dl 4 e dr. blz. 33. L. WILLEMS meent : omdat hij niet
langer van gunners afhankelijk hoefde te zijn VMA. 1934, 286.
illexander : over latere dateering, M. RAMONDT, in Neophilologus, 1933, 221 vlg.
De naam Gbeile moet opgemaakt worden volgens 's dichters eigen aanwijzing aan het
slot uit de beginletters van de eerste zes boeken.
Hemelycbede der H. : uitg. : van J. CLARISSE 1838; van E. KAUSLER 1844, volgens
het Comburgsche hs. ; eindelijk critisch, volgens drie hss. en een fragment, met belangrijke inleiding die over bronnen, verspreiding, inhoud, aard enz. van het werk orienteert,
door A. A. VERDENIUS, 1917. —niet van v. : tegen JONCKBLOET, TE
WINKEL, A. A. VERDENIUS met den eersten uitg. J. CLARISSE, en met L.
WILLEMS VMA. 1935, 2 7. De verzen waaruit J. v. M.'s auteurschap afgeleid wordt
luiden in het hs. C. :
5 Noit mi gheven ne vernoiede
van dat ut minen sinne vloiede
Ende noch helpt mi able gheve.
Nu ontfaet dit, Lieve neve,
Van mi, Jacoppe van Merlant.

waarin v. 7 moeilijk zin heeft ; men vergelijke met den tekst der andere hss. :
Ende noch helpt elken dat bi ghevet
Daar hi bi met eren levet.
Verstaet dese word bier te bant.

klaarblijkelijk zijn deze verzen oorspronkelijk : en, niet alleen mij, maar elkeen helpt het
te geven, waardoor hij met eer leeft. L. WILLEMS doet nog gelden, dat de inleiding
geheel afwijkt van de gewone inleidingen van v. MAERLANT ; en dat in het rijmsysteem Vlaamsche en Brabantsche rijmen tegen elkander opwegen. Ook is de vertaling
uiterst slaafsch.
Der Naturen Bloeme : Over M's Utrechtschen tijd en zijn zoogenaamd Vagantisme. M.
RAMONDT in Neophilologus, 1933, 221 vlg. Betrekking met Utrecht : is de Jacob van
den Damme voor wien o.a. Heynric van Merlant zich borg stelt in Utrecht onze Jacob
van Maerlant ? GALLIE, in Gids, 1881, III, blz. 333 ; uitg. door J. H. BORMANS,
waarvan alleen het eerste deel, de eerste vier boeken, verschenen is, 1857; EELCO
VERWYS, 1878; in twee deelen. Bloemlezing uit het werk, 46 blz. te Tilburg, 1903.
— Over de verhouding van De naturis rerum van Thomas tot De proprietatibud rerum van
Bartholomeus Anglicus, zie D. HUYBEN in Ons Geestelijk Erf, I, 1 en 2.
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uitg. door J. DAVID, 3 din, 1858-1869 ; over
andere fragmenten zie vooral N. DE PAUW Mnl. Gedichten en Fragmenten, II, 117152.
Spieghel Hietoriael : uitg. door Dr. M. DE VRIES en Dr. E. VERWIJS 1857-63.
in 3 dln. Later ontdekte fragmenten zie N. DE PAUW Mnl. Ged. en Fragm. II, 1903,
blz. 153-259. En nog worden steeds nieuwe fragmenten ontdekt ; A. V. LOEY,
VMA. 1939, 385.
Strophieche Gediebten: Uitg. van Dr. E. VERWIJS, 188o ; 2 e dr. van J. FRANCK en
J. VERDAM, 1898; 3 e dr. van P. LEENDERTZ Jr. en J. VERDAM, 1918.
Martijn, bisschop van Utrecht, z. P. A. SERRURE Vaderl. Museum, 1858, 129-131.
— De latijnsche hymnen die nagevolgd werden staan in de 2 e en 3 e uitgave.
Verepreiding : in 2353 was een hs. der Martijn's in 't bezit van den handschoenmaker Jan
de Beere en zijn vrouw Margriet van Wachtebeke te Gent, een ander werd in 1388
door Jan Wasselius van Gent nagelaten. Zie DE PAUW Ned. Museum 1879, II,
blz. 147, 169
Vertaling in 't Latijn uitg. door C. P. SERRURE in Vad. Museum, 1855, blz. 116-199.
De Fransche vertaling werd ca. 148o te Brugge gedrukt, z. PAUL FREDERICQ
Tijdsch. Nl. T. en Letterk. 1884, 2 75-2 9 1, en 18 98, 33-35. Vgl. J. W. MULLER in
Tijdschr. voor NI. T. en Letterkunde, 1 909, biz. 278. Vgl. J. VANDER VALK, ib.
1 9 11, 274; 1913, 3o4. J. J. A. A. FRANTZEN 1 9 16, 95.
Vgl. nog ED. A. SERRARENS Kommunieme in de Middelni. Letterkunde, Tsch. Taal
en Letteren, 1928, 1, 77; J. KOOPMANS schreef verspreide studién over hem in
Taal en Letteren, VII, 219 ; VIII, 93; IX, 317 en 345. Zeer waardeerend schreef
nog A. H. CORNETTE over J. p. dl. ale dichter Vervl. en Med. der K. Vl. Ac. 1935,
1055-1064.
Rijmbijbel met brake van Jberuealem
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AFKORTINGEN
... BELGISCH MUSEUM, uitgegeven door J. Fr. Willems, Lien jaargangen, van 1837 af.
EPISCHE FRAGMENTEN uitgegeven door G. KALFF.
EF
... LEUVENSCHE BIJDRAGEN, tijdschrift van 1896 af.
LB
MIDDELNEDERLANDSCHE GEDICHTEN EN FRAGMENTEN
MGF
uitg. door Jhr. Mr. Nap. DE PAUW, 1 e dl. drie afleveringen, Gent, 1893
tot 1897 ; 2 e dl. de wereldlijke gedichten, in twee stukken, Gent, 1 903 en
1914.
... NEDERLANDSCHE GEDICHTEN UIT DE XIV e EEUW, uitg.
NG
door F. A. SNELLAERT, Brussel, 1869.
ONS GEESTELIJK ERF, tijdschrift, van 1 9 27 af.
OGE
0 UD-VLAEMSCHE GEDICHTEN DER XII e, XIII e EN XIVe
OVG
EEUWEN, uitg. door Jhr. PH. BLOMMAERT, Gent, 1841, 1854, 1858
OVLG OUDVLAEMSCHE LIEDEREN EN ANDERE GEDICHTEN
DER XIVe EN XVe EEUWEN, uitg. door E. CARTON, Gent, z. j.
Uitg. der VI. Bibliophielen.
TNTL TIJDSCHRIFT VOOR NEDERL. TAAL EN LETTERKUNDE,
uitg. vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde to Leiden,
van 1888 af.
TIJDSCHRIFT VOOR TAAL EN LETTEREN, Tilburg.
TTL
HET OUDE NEDERLANDSCHE LIED, verzameld en toegelicht
VD
door FL. VAN DUYSE, 's Gravenhage, Antwerpen, 1 903, 1 905, 1907.
VADERLANDSCH MUSEUM, uitg. door C. P. SERRURE, Gent,
VM
in vijf jaargangen, van 1855 af.
VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE
VMA
VLAAMSCHE ACADEMIE, Gent, van 1885 af.
BM.

Andere afkoritingen zijn de gebruikelijke, als MG.... Monumenta Germania„
PL.... Patrologia latina, van Migne; eenieder zal ze voor zich zelf kunnen oplossen.
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ALGEMEENE INLEIDING
DE LITERATUUR, HAAR HISTORIOGRAPHIE EN METHODES
door Prof. D r Fr. Baur.
Blz. I
DE LETTERKUNDE VAN DE MIDDELEEUWEN TOT
OMSTREEKS 1300
door Prof. D r J. Van Mierlo, S.J.
INLEIDING

MIDDELNEDERLANDSCHE TAAL EN STIJL, door Prof. D T G. S. Overdiep,
1-22.
DE VOORBEREIDING

OUDGERMAANSCHE LETTEREN. - Oudste versvorm, 23-25. - Oudste dichtsoorten, 25-27. - Kleinere lyriek; Winileodos, 2 7-2 9. - Voordracht; dichter, 29. Proza, 3o. - Aanteekeningen, 3o.
MEROWINGISCH TIJDVAK. - De tijd, 31.
Loflied. - Heldenlied. - Loflied, 32. - Heldenlied, 32-34. - Ouderdom, dichter, 34.
Overzicht van het bewaarde. - Bronnen; Hildebrandslied, 36. - Aandeel der Germaansche stammen, 37.
illerowingische liederen. - Aandeel der Franken; Nibelungen, 38-40. - Bernlef, 4o. Karel de Groote en het heldenlied, 41. - Gudrun, 42. - Malbergsche glossen, 44. Aanteekeningen, 44.
KAROLINGISCH TIJDVAK. - De tijd, 46-48.
Op weg naar het epos. - Beowulf, 48-51. - Heliand, 51.
Opkonzst van het eindrijm. - Otfrid, 52. - Ludwigslied, 54. - Taal, 54-56.
Sporen van verdere liederen. - In het Angelsaksisch, het Latijn, 56. - Radbodus' getuigenis, 58.
Proza. Oudsaksische documenten. - Wachtendoncksche psalmen, 58. - Oudsaksische
taaldocumenten, tooverspreuken, 59 . - Aanteekeningen, 6o.
OVERGANGSTIJD X e EN XI e EEUWEN. - De tijd, 62-65.
Latijnsche Literatuur in Duitschland. - Waltharius, 65. - Nibelungias ; Ecbasis Captivi,
66. - Ruodlieb, 67 . - Kleinere Latijnsche gedichten, met sporen van volkskunst, 67.
Latijneche literatuur in Frankrijk. - Latijnsche dichters,69-71. -Vagantes, 71. .- Sporen
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van volkskunst, 7 2. -- Opkomst van het epos ; Haagsch fragment, 72.
Literatuur in Engeland. - 73.
Latiineehe literatuur in onze geweeten.
Overzicht, 74-77.
Kunst in de volketaal.
Alpertus Mettensis, 77 .
Andere geschriften en getuigenissen,
7 8. - Aanteekeningen, 80.
Onmiddellijke voorbereiding in de XII eeuw. - De tijd opbloei van het godsdienstig,
wetenschappelijk, cultureel leven, 82-85.
Opkomat van de Fransche kunet.
Opkomst, 85. - Het Chanson de geste, ontstaanstheorieen, 87-94.
Sporen van volkekunet in het Dietoch.
Tijd; liederen; legenden; redenaars, 94-100.
Oudste liefdesvers, too.
Ontwikkelingegang onzer letterkunde.
Oudste versvorm; traditie ; ontwikkeling, leo. Standen-theorie, 102.
Algemeene ontwikkelingsgang, 104.
Aanteekeningen, o5.
DE FEOD/ML-RIDDERLIJKE PERIODS
EPISCH-VERHALENDE DICHTKUNST

vOOR-HOOFSCHE EPIEK. - De traditie Duitsch ? Tegenstelling LotharingenVlaanderen, 10 9-11 2 ; Karel ende Elegaet, 112-115.
Frankiache heldenepiek: Roelantslied; Willem van Oringen; Floovent ; Heemskinderen ; Roman der Lorreinen; Ogier van Ardennen; Gerart van Viane ; Gwidikijn;
Fierabras ; Aubri de Borgengoen; Aiol; Zwaanridder; Koningin Sibille ; Lohier ende
Malaert ; verloren, 115-125.
Algemeene beechouwingen: bewaarde ; ouderdom; verstechniek; oorsprong; oorspronkelijkheid ; geest; kunstwaarde ; dichters, 125-130.
Germaanache
Nibelungen; vanden Bere Wisse/au; overige Germaansche stof ;
Van Sinte Brandane, 130-13 7 .
Aanteekeningen, 137-139.
HOOFSCHE EPIEK.
Tijd, opkomst, geest, 140-144.
Klasoieke romane: ontstaan; Eneide, Veldeke's prioriteit; Segher Diergodgaf ; Roman
van Troyen; Alexanders Geesten, 144-153.
Keltische romans: ontstaan; geest; Percival; Historie vanden GraaI; Merlin; Arthurs
Boec; Boec van Lanselot; Graelqueste; Arthurs dood; Perceval; Wrake van Ragisel;
Walewein ende Keye ; Ridder metter Mouwen; Moriaen; Torec ; ridder met de kar ;
Walewein; Ferguut; verloren romans, 153-169.
Hoofeche liefderonzane: Parthonopeus ; Floris en Blancefloer ; verloren romans, 169-172.
Algemeene beechouwingen: het bewaarde ; de dichters : Penninc en Vostaert; Diederik
van Assenede ; Hendrik van Veldeke ; dateering; geest; kunstwaarde, 172-177. Aanteekeningen, 177-179.
GODSDIENSTIGE EPIEK. Oudst bewaarde hagiographie : S. Servaes, 180-182.
Van den Levene one Heren: Martijn van Torhout, 182-187.
Heiligenlevene: S. Franciscus ; Lutgart : Willem van Affligem, 187-195.
Legenden: Van Ons Heren Wrake ; Boec vanden Houte ; mirakelen Theophilus ;
Beatrijs ; Jonatas en Rosefiere, 1 95-203.
Aanteekeningen, 203-204.
DIERENVERHAAL
DIEREPOS.
Ontstaan; in het Latijn; in het Fransch, 205-209.
Vanden Foe Reinaerde: inhoud; kunstwaarde ; geest; eenheid; dichter ; ouderdom;
publiek, 2 09 .. 2 15.
Reinardus Vulpes, 2 15.
Fabel: Calfstaf en Noydekijn, 215-2 16.
Physiologus Bestiaires, 216-217.
Aanteekeningen, 2 1 7-2 18.
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LYRISCHE POEZIE
Ontotaan, 219-223.
DE WERELDLIJKE MINNELYRIEK.
Veldeke'o liederen, 223-225.
Verdere Afinnelyriek: Jan van Brabant; Lundsche liederen; Clein notabel verskine,
225-227. — Aanteekeningen, 227.
MYSTIEKE MINNELYRIEK. Hadewijcb: tijd ; persoonlijkheid ; werk; techniek ;
Aanteekeningen, 237.
beeldspraak ; taalmuziek ; geese, 228-237.
Hadavtjcb's Jfengeldicbten, 238-239. -LYRISCH-DIDACTISCHE POtZIE.
Vander zielen ende vanden lichame ; Rinclus : Gielys van Molhem en Heinric, 239-241.
Didactiek: Dietsche Catoen ; van Seden, 241-242. -- Aanteekeningen, 242.

HET PROZA
MYSTIEK PROZA.

Beatrijo van Nazaertb:

van seven manieren van Minnen,

243-246.

Hadewijcb'a Visioenen en Brieven, 246-250.
Gberaert Appelmani Glose op het Pater Noster, 250-254.
Leven van Jeouo, 254.
Aanteekeningen, 257.
Slotbeschouwingen, 255.

DE LATIJNSCHE EN FRANSCHE LITERATUUR
De Latijnocbe literatuur.

Ascetische ; wijsgeerige ; aardrijkskundige ; geschiedkundige ;

bellettristische, 259-272.

Adenet li Rois ; le roi Flore et la belle Jehanne ; troubadours,
Aanteekeningen, 275-276.

De Franocbe literatuur.
272-275.

DE PATRICISCH-BURGERLIJKE PERIODE
ALGEMEENE CULTUURTOESTANDEN.
279-285.
DE OVERGANG. — Jacob van Afaerlant: leven ; werk; beteekenis, 286-303.
AFKORTINGEN. 504.
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LIJST DER PLATEN
Tegenover blz.
1. Jacob van Maerlant : RIJMBIJBEL. Een van de vele miniaturen uit het rijk
versierde handschrift i5ooi van de Koninkl. Bibliotheek te Brussel . . . VII
2. Portretten : W. J. A. Jonckbloet, J. ten Brink, J. te Winkel en G. Kalff . LXIV
3. De oudste doorloopende Oud-Nederlandsche tekst : in een Probatio Pennm
(probeersel van een nieuwversneden pen,) op schutblad van Ms. Bodley 340
(Oxford) Transcriptie : Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hi (c)
anda thu(h) Abent om(ne)s volucres nidos inceptos nisi ego et to . . . .
8
4. Uit het Heliand-handschrift te Munchen, Karolingische minuskel. (Cod. germ.
48
25) ca 822
5. Eerste zeven verzen van het Ludwigslied dat begint onder den titel Rithmus
Teutonicus. — Codex 150 van de stadsbibliotheek van Valenciennes.De eerste
vijftien verzen van deze bladzijde vormen het oudste Fransche taaldocument,
de Cantica Virginis Eulalie
52
6. Het zoogenaamd „Haagsch Fragment" uit Cod. 921 den Haag..-- Bij Pertz
72
M. G. Hist Script. III, 708 nota
84
7. Madonna van Dom Rupert, XII e Eeuw. Museum Luik
8. Fragment van den ridderroman Aiol, geschreven in Limburgsch dialect. Dit
schrift behoort tot de oudste Dietsche handschriften.
Universiteitsbibliotheek Leiden
120
Staatsbibliotheek Berlijn
9. Miniatuur uit Hendrik van Veldeke's Eneide.
Codex germ. Fol. 282
144
10. Walewein, verkleinde reproductie van het handschrift van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
160
11. Miniatuur uit het Kopenhaagsche handschrift van het „Leven van Lutgart"
voorstellende Willem van Afflighem in vereering voor S. Lutgart . . . . 192
Eerste bladzijde (verkleind) uit het handschrift der Koninklijke
12. Beatrijs.
Bibliotheek te 's-Gravenhage
200
13. Kalfslederen stempelband van Hs. B. van Hadewych (Brussel, hs. 2877-78),
afkomstig uit Roodeklooster en vervaardigd in de tweede helft der 14 e eeuw
door den Brusselschen boekbinder Godefridus de Bloc
228
14. Jacob van Maerlant : DER NATUREN BLOEME. Hs. 1 9546, XIVe
eeuw (na 1314), perkament; (Brussel, Koninklijke Bibliotheek). Miniatuur
voorstellende Aristoteles met veer hem de namen van de schrijvers, waarvan
Thomas van Cantimpre (model van Maerlant) zich bediend heeft bij het samen288
stellen van het tractaat : „De naturis rerum"
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