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VOORBERICHT.
Deze bundel bevat enige studieën, in verschillende jaren
geschreven en over verschillende publicaties verspreid; zij
vormen een geheel in zoverre zij verwante onderwerpen
behandelen en van één hand zijn, al heeft de schrijver zijn
materie niet overal op dezelfde wijze aangevat.
Voor enkele der hier herdrukte artikels zal het niet
twijfelachtig zijn dat zij komen van iemand die, door aan.
leg en werkkring, de letterkundige werken van vroeger in
de eerste plaats beschouwt als objecten van histories
onderzoek en zich voelt aangetrokken tot questies van
interpretatie, datering, bronnen en wat dies meer zij. De
grote auteurs die niet van onze tijd zijn, stellen vaak hoge
eisen aan de kennis der lezers; de commentaren vragen
dan zoveel plaats dat het kunstwerk gevaar loopt schuil

te gaan achter de toelichting; indien het ons geheel
vreemd is geworden, is dat van minder belang; de Roman
de la Rose, eens zo diep bewonderd, heeft tans alleen
waarde voor de geschiedenis van de menselike geest, al
zal het zaak zijn nooit uit het oog te verliezen dat vroegere
geslachten er met hun ganse ziel van hebben genoten.
Zodra echter mensen van tans een geschrift uit vroeger
dagen als iets eigens voelen, of menen te gevoelen, dan
dringen zich aan de beoefenaar der letterkunde vragen op
van geheel andere aard; hij kan dan niet ontkomen, en
hij wil dat trouwens niet, aan de taak om de werking van
het kunstgewrocht op eigen en anderer gemoed na te gaan,

VI

VOORBERICHT

als ware het een product van eigen tijd. En zo wordt hier,
naast de onpersoonlike uiteenzetting van problemen die in
nauw verband staan tot 's schrijvers filologiese arbeid, een
plaats gegeven aan pogingen om boeken uit verschillende
vervlogen tijdperken, te zetten in de lijst van onze heden,
daagse gevoelens en opvattingen. Natuurlik dringt zich
daardoor in de beschrijving van het verleden een subjecj
Lief element, dat de historiese waarheid kan vertroebelen,
al heeft de schrijver getracht steeds te doen uitkomen
dat, mogen ook genieën als Dante en Ronsard nog slechts
voor een gering deel en met behulp van intense aanpassing
direct tot ons spreken, hun betekenis voor de kunst
en voor de wetenschap er niet minder ontzagwekkend
om is.
Dit streven om werken van voorheen in verband te
brengen met de aspiraties van onze tijdgenoten en van
ons zelf — vooral ons zelf, zal misschien de lezer van deze
schetsen, afkeurend, zeggen — heeft, min of meer onbe:
wust, de keus der hier behandelde schrijvers bepaald: zij
allen zijn eenzaam in de letterkunde van hun land. Met
wie kan men de H. Franciscus en Dante vergelijken? Ook
Carducci is een geheel aparte figuur, en Manzoni en Fogaz,
zaro doen eveneens weinig Italiaans aan; Ronsard is door
de Fransen eigenlik nooit geheel als eigen gevoeld; geen
van hen hebben directe volgelingen in de kunst gehad.
Daardoor heeft hun werk iets zeer persoonliks en kreeg
het vaste omtrekken, als alleenstaande bergen die zich
in een vlakte verheffen; naast de Verloofden is er geen
andere Italiaanse roman die hetzelfde karakter vertoont.
De band tussen deze zeer groten en hun geschriften is zo
innig, dat ze niet zijn te scheiden; hun werk bestaat
alleen krachtens de persoonlikheid van de schepper, en
hoe scherper zich deze aftekent tegen haar omgeving, des
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te beter zal men het algemeen menselike erin herkennen,
des te minder zal zij behept zijn met het vergankelike van
tijdgeest en mode. De vraag: „Wat betekent het werk voor
mijn zieleleven?" valt samen met deze: „Hoe sta ik tegen:
over de schrijver als mens?" En zo heeft hij die deze buns
del verzamelde Dante en Carducci zeer verschillend van
zich gevoeld, en Franciscus, Ronsard, Manzoni en Fogazo
zaro hebben hem bekoord; hij heeft getracht zichzelf en
zijn lezers duidelik te maken waarop zijn voorkeur be:
rustte, en het beste dat hij kan hopen is dat altans enkelen
van hen die van deze bladzijden mochten kennis nemen,
zullen vinden dat hij hun naar het hart heeft gesproken.
zo moge dan aan tdeze studieën, bij gebrek aan andere
verdiensten, die der oprechtheid niet worden ontzegd.
J. J. SALVERDA DE GRAVE.

DE HEILIGE FRANCISCUS EN DE
LETTERKUNDE.
I.
Franciscus van Assisi was dichter en kunstenaar; zijn
prediking is één met zijn sterk individueel leven; aan het
begin van de Franciscaanse hervorming vindt men, niet
een leer, maar een mens. Dat persoonlike is het geheim
geweest van zijn kracht; het geeft aan al zijn daden en
woorden een volkomen oprechtheid, en de ontzaglike
beroering die hij in de gemoederen bracht was het gevolg'
van de suggestie die van hem uitging. Na zijn dood, toen
zijn stem niet meer bezielde en zijn donker oog niet meer
kon vasthouden, hebben slechts enkele volgelingen het
voorbeeld van de Meester geheel en al trouw kunnen
blijven; hij was te eigen om te kunnen worden nagevolgd,
en de beweging waartoe hij de stoot had gegeven kon
alleen gaande worden gehouden ten koste van veel wat
hij zelf onmisbaar achtte doch wat alleen door hem kon
worden gedaan. De plant die vrij groeide in de natuur die
hij zoo liefhad, werd voortaan in kassen verzorgd, volgens
vaste methoden; zij draagt nog steeds edele vruchten,
maar velen is vooral de nederige bloem lief die, op het
veld onder regen of zonneschijn, kleurt en geurt.
Wat ons treft in de talrijke verhalen van de Fioretti,
het Speculum perfectionis, de Legende der Drie Gezellen
en de levensbeschrijving van Thomas da Celano, is dat
Franciscus' verhouding tot het maatschappelik leven zo
1
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natuurlik en ongedwongen was; veeleisend was hij al'
leen voor zichzelf en zijn broeders, doch hij erkende dat
zij uitzonderingen waren; niets lag hem verder dan van
alle mensen te verlangen dat zij zouden breken met ge,
oorloofde gewoonten. Toen hij op een zijner zwerftochten,
in de Romagna, bij het kasteel Montefeltro kwam, waar
feest werd gevierd bij gelegenheid van een ridderslag,
gingen hij en zijn metgezel binnen om, met Gods hulp,
daar enig goed geestelik werk te doen. Aandachtig woon,
den zij de plechtigheid bij, en toen de gasten ede kapel
uitkwamen waar de mis was gevierd, klom Franciscus op
een muurtje en begon daar, als ware hij een rondreizend
zanger, op een versthema, „Tanto è il bene ch'io aspetto,
Ch'ogni pena m'è diletto", te prediken; weldra geboeid,
luisterden de genodigden toe, als ware het een engel Gods
die sprak. Onder hen bevond zich Orlando dei Cattani
die, toen de preek was geeindigd, de H. Franciscus ter zijde
nam en hem zeide: „Vader, ik wil tot u spreken over mijn
ziel". Franciscus antwoordde hem dat zijn woorden hem
lief waren, maar dat hij zijn vrienden die hem hadden ge,
nodigd eerst moest eren door met hen te eten, en na de
maaltijd opnieuw tot hem moest komen. En toen het feest,
maal was afgelopen, keerde Orlando weder tot de Heilige,
die luisterde naar zijn biecht. En daar was het dat Orlando
hem een eenzame berg, de Verna, ten geschenke gaf, die
hem toebehoorde en die voor Franciscus de plaats der
smart en tevens der hoogste verrukking zou worden, daar
hij er de tekenen van 's Heren wonden zou ontvangen.
Uit dit verhaal blijkt hoe gematigd Franciscus in zijn
omgang met de mensen was; wiel verre het maatschappelik leven af te breken, eerbiedigde hij de gebruiken en ver.
plichtingen. Ik had mij kunnen bepalen tot een korte aan
haling, maar misschien zal de lezer mij, hier en in het ver.
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volg van dit opstel, willen toestaan de berichten der legen,
den niet al te zeer te besnoeien wanneer zij licht werpen
op de Heilige van Assisi ook op andere wijze dan door
wattot het citaat aanleiding gaf 1).
De instelling van de Derde Orde der Franciscanen lag
geheel in de lijn van Franciscus' werkzaamheid. Toen de
H. Clara en broeder Silvestro, door hem geraadpleegd,
hem hadden overtuigd dat het zijn plicht was het land
door te trekken om te prediken, aarzelde hij niet hiertoe
te besluiten; hij begaf zich met broeder Masseo en broeder
Agnolo op weg. En, zonder erop te letten waarheen zij
gingen, kwamen zij bij een kasteel, waar Franciscus beo
gon te prediken met zulk een vuur dat alle mannen en
vrouwen die naar hem luisterden, vol geestdrift hem wil'
den volgen. Maar hij stond dat niet toe, zeggende: „Haast
u niet en vertrekt niet van hier; ik zal beschikken wat gij
moet doen voor het heil uwer ziel." En toen kreeg hij de
gedachte de Derde Orde te stichten voor het universele
heil van allen. Ook hier dus weder die schroom om men,
sen die in een vrome opwelling en geïnspireerd door zijn
woorden neiging toonden om de banden met het alleo

daagse leven te verbreken, uit hun gewone doen te halen.
Eerbied voor de persoonlikheid, nauwkeurig afwegen
van eens ieders krachten, angst voor ongezonde overdrij,
ving, kenmerken ook zijn houding tegenover zijn broeders.
Te ver gedreven onthouding scheen hem even schadelik
1) De aard van dit artikel verbiedt mij overal mijn bronnen te ver.
melden; zij die vertrouwd zijn met de litteratuur van het onderwerp
zullen ze gemakkelik herkennen; ik heb de oorspronkelike verhalen zo
getrouw mogelik gevolgd. Ik noemde hierboven reeds de werken waar
aan mijn citaten zijn ontleend. Dankbaar vermeld ik de hulp die Pater
Bonavontura Kruitwagen te Woerden mij heeft verleend, o.a. door zijn
kostbaar handexemplaar van het Speculum Per f ectionis tot mijn beo
schikking te stellen.
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als overdaad; toen hem bleek dat velen der zijnen ijzeren
banden om het lijf droegen en harnassen en boetehemden,
verbood hij hun dit. Zijn latere biografen heeft hij door
zijn gematigdheid, die hun in een heilige ongepast scheen,
veel last bezorgd; zij hebben dergelijke trekken zoveel
mogelik verdonkeremaand; ons zijn ze welkom, daar zij
de Heilige nader tot ons brengen. Wil men een paar voors
beelden van de delicate manier waarop hij hun die niet
zoveel vermochten als hij ter hulp kwam? Eens op een
nacht hoorde men een der broeders roepen: „Ik sterf".
Franciscus deed licht aansteken en onderzocht wie had
gesproken, en toen bleek het dat een der zijnen zulk een
honger had dat hij het niet langer kon uithouden. Onmid%
dellik liet hij een tafel aanrichten en „als een man vol
liefdadigheid en beleid" ging hij het maal van de patiënt
delen, opdat deze zich niet zou schamen, en op zijn ver,
langen aten alle broeders mede. Met een oude ordebroeder,
die zwak was, had hij medelijden, en hij zeide tot zich.
zelf: „Als deze 's morgens vroeg rijpe druiven at, zou dat
hem goed 'doen." En op een dag stond hij heel tijdig op
en bracht hem in een wingerd en zocht een wijnstok uit
waaraan mooie druiven zaten; daarop zette hij zich naast
hem neer en, om het hem gemakkelik te maken, begon hij
met hem van de vruchten te eten. Welk een overwinning
hij op zichzelf heeft moeten behalen om, zij het ook voor
een goed doel, zich deze weelde toe te staan, blijkt wel
uit de tegenstand die hij bood als men hemzelf versterkend
voedsel of medicijnen wilde geven; heeft hij zich niet eens
toen hij, herstellende van een zware ziekte en nog niet
geheel genezen, zich een bouillon had doen: geven, openlik,
het koord om de nek en het hoofd met as bestrooid, door
zijn broeders, hoezeer dezen zich ook verzetten, laten oren%
gen naar de plaats waar hij had gepredikt, om openlik aan
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zijn toehoorders deze zwakheid te bekennen? Voor hem
was hier geen tegenstrijdigheid: een ieder moet trachten
zijn plicht te doen tot het uiterste zijner krachten, maar
de grens is niet voor allen dezelfde; dat hij te veel van
zijn lichaam vergde, was tenslotte een zuiver persoonlike
zaak.
Trouwens, vrees voor een „inconsequentie" zou hem
niet hebben afgehouden van een daad die hij noodzakelik
achtte. Hij was te zeker van zijn heilig doel om bang te
zijn te verdwalen; zijn gevoel voor schakeringen was te
fijn dan dat hij wenste zich te vast aan regels te binden.
Op zijn sterfbed liet hij aan een dame uit de Romeinse
adel, Giacopa di Settesoli, vragen voor hem nog eens een
gebak klaar te maken waarvan hij veel hield; zij was een
zijner vroomste beschermsters, en toen zij zelf kwam toe,
gesneld, werd zij tot hem toegelaten, hoewel volgens de
regel de vrouwen niet in S. Maria degli Angeli mochten
komen. „De regel, zeide Franciscus, is niet van toepassing
op deze vrouw, die geloof en vroomheid van zo verre hier,
heen hebben doen komen." De H. Bonavontura deelt dit
niet mede, en Thomas da Celano spreekt niet van de

vriendschap van de Heilige voor Giacopa. Zij zijn bang
dat de broeders daardoor minder streng in de omgang
met vrouwen zullen worden. Maar Franciscus, die toch
voor zichzelf zo zeer zich „de ogen kuis hield" dat hij de
vrouwen met wie hij sprak niet aanzag, aarzelde niet twee
ervan uit te zonderen, de twee enigen, zeide hij, wier ge,
laat hij herkende als hij hen wederzag; het waren zijn
trouwe raadsvrouw en steun, de H. Clara, en Giacopa, die
hij wegens haar flinkheid „broeder Giacopo" noemde. Men
ziet het, hier is geen sprake van stroeve regelmaat en
angstvallig vasthouden aan bepalingen; elke daad blijft
persoonlik en wordt op zichzelf beoordeeld; de eerbied
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voor het individu is volkomen gewaarborgd. Wanneer
Franciscus de gehoorzaamheid kenschetst door de vergelijking met een ontzield lichaam — „neem een lijk en
plaats het waar gij wilt; gij zult het niet zien bewegen noch
van plaats veranderen noch vragen om te worden vrijgelaten" — dan is dat niet een doden van de persoonlikheid;
de onderwerping is een zelf gewilde handeling.
Vrees voor wat de mensen zouden zeggen is Franciscus
vreemd, en die afwezigheid van „pose" heeft zijn geschiedo
schrijvers zeer getroffen. Er is iets ontzaglik hoogs in zijn
onverschilligheid voor de indruk die zijn uiterlike gedrao
gingen maakten. Moge al in de eerste tijd na zijn bekering
de spot zijner vroegere standgenoten hem hebben doen
lijden, hij aarzelde nooit, zonder enig voorbehoud, uit te
voeren wat hij als zijn plicht beschouwde. Hij had aan
broeder Ruffino, in naam der heilige gehoorzaamheid, be o
volen te prediken, en om hem te straffen dat hij had geo
tracht zich aan deze taak te onttrekken, daar hij er zich
niet geschikt toe gevoelde, hem opgelegd met naakt boveno
lijf op de kansel te verschijnen en het gehoor toe te spreken. En aldus geschiedde. Maar bedenkende hoe Ruffino,

geboorte een der edelste mannen van Assisi, zonder
aarzelen had gehoorzaamd, begon hij zich verwijten te
maken dat hij, onwaardige, zijn broeder aldus als een
dwaas vóór het volk had gezonden. En plotseling — het
is merkwaardig hoe vaak wij lezen van „plotselinge" besluiten van Franciscus -- trekt ook hij zijn bovenkleed uit
en gaat naar Assisi, met broeder Leone die zijn pij en die
van Ruffino draagt; hij komt in de kerk waar Ruffino
predikt, klimt op de kansel, ontkleed als hij is, en gaat
spreken.
Die minachting voor de publieke opinie verontrustte
soms zijn leerlingen. In zijn laatste ziekte, om niet 'door
van
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zijn pijn te worden overmand, liet hij zich vaak over dag
door zijn broeders lofliederen voorzingen; 's nachts deed
hij dat ook, ter stichting en vertroosting van de burgers
die vóór het paleis van ide bisschop, waar hij werd ver
pleegd, de wacht hielden opdat de broeders, als hij mocht
sterven, zijn heilig lichaam niet naar een andere stad zouo
den brengen. Broeder Elia, bedenkende dat de gelukzalige
Franciscus, zo ziek zijnde, zich in God vertroostte en ver,
heugde, zeide: „Geliefde vader, door alle vreugde die gij
in uw ziekte betoont voor u zelf en uw broeders, ben ik
zeer gesticht, maar hoewel de mensen van deze stad u
vereren als een heilige, zouden zij, die geloven dat gij
weldra zult sterven, bij het horen van dit zingen, nacht
en dag, kunnen zeggen: „Hoe toont hier zo grote vreugde
degeen die dicht is bij de dood; hij moest liever aan zijn
sterven denken."
Zonder twijfel was ook dit gebrek aan vertoon, het zich
geheel geven zoals hij was, de wens alleen naar eigen
persoon te worden beoordeeld, niet vreemd aan zijn ah
keer voor de wetenschap; in zijn vervoering sprak hij een.
voudige woorden omdat hij niet gaf om mensenwijsheid.
De geleerdheid zou, naar ons een hoofdstuk van de Legeno
de der Drie Gezellen leert, eenmaal, volgens Franciscus'
voorspelling, aanleiding zijn tot het verval der orde; „zij
die zich laten leiden door begeerte naar de roem van geo
leerdheid, zullen op de dag des oordeels hun handen ledig
bevinden." Hij heeft niet kunnen beletten dat de
wetenschap door leden zijner orde met ijver en succes
is beoefend, én men kan bij Gilson, in zijn standaardo
werk over de H. Bonavontura, lezen hoe deze laatste, die
een biografie van Franciscus heeft geschreven en die negen
en twintig jaar na diens dood aan het hoofd der Orde
stond, deze ontrouw aan de beginselen van de stichter
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heeft gerechtvaardigd. Volgens Franciscus kan een ouwetende, door God geïnspireerd, beter prediken dan een beroemd Doctor theologiae. Het is niet twijfelachtig dat
Franciscus' opvatting van zijn taak in nauw verband stond
tot zijn aanleg; zijn overpeinzingen in de eenzaamheid
zullen geheel verschillend zijn geweest van die van Bona,
vontura, die op de berg Verna zijn Tocht van de geest
naar God schreef, terwijl Franciscus er bad en weende;
Bonavontura schrijft Latijnse sequencen, Franciscus, zoals
wij zullen zien, het Italiaanse Zonnelied.
Niet minder gewichtig dan deze volkomen zuivere en
oprechte uitingen van een sterke persoonlikheid, is ter ken,
schetsing van zijn optreden zijn vatbaarheid voor indruk,
ken, zich uitende in de levendigheid zijner gebaren en in
zijn welsprekend en vaardig woord. De natuur werkte op
hem met een buitengewone kracht; voor kleur en geur
van bloemen, gezang van vogels was hij uiterst gevoelig;
wenen en lachen wisselden elkander snel bij hem af; „al
dit zingen en dansen eindigde dan in tranen en mede,
lijden met Kristus", zeggen de Drie Gezellen, en in een
verhaal waarop ik straks terugkom lezen wij: „De Heilige
staat vóór de krib, diep zuchtend en overmand door medelijden en met een wonderlike vreugde overgoten". Zijn
uiterlike opgeruimdheid was zonder twijfel gewild, en heeft
vaak diepe melancolie verborgen: „Waarom toont gij, zeide
hij tot een der broeders, uw smart en uw bedroefdheid
over wat u kwelt? Houd uw bezorgdheid tussen God en
u, en bid hem dat hij uw ziel de heilzame vreugde weder,
geve; toon in mijn en in anderer tegenwoordigheid steeds
blijdschap, want een dienaar Gods past het niet droef,
geestig te zijn." Toch is er in hem een fond van kinderlik,
held, van speelsheid, zou men haast zeggen, zoete vrucht
van een onbedorven, rein leven. Hij behoorde tot die uit.
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verkorenen wier geest altijd jong blijft. Kent men het ver,
haal van zijn tocht met broeder Masseo? „Eens op een
dag ging de H. Franciscus met broeder Masseo, en toen zij
kwamen bij een driesprong vanwaar men kon gaan naar
Florence, naar Siena en naar Arezzo, zeide Masseo: Vader,
welke weg moeten wij inslaan? Franciscus antwoordde:
Die welke God wil. Masseo zeide: Hoe kunnen wij de wil
van God kennen? Franciscus antwoordde: Op de wijze
die ik u zal zeggen; daarom beveel ik u, in naam der heilige
gehoorzaamheid, dat gij op deze driesprong, daar waar gij
staat, in de rondte zult draaien zoals de kinderen doen, en
niet zult ophouden voordat ik het zeg. Toen begon broeder
Masseo rond te draaien, zolang dat hij door de duizeling
die het gevolg van zulk een beweging is, meermalen op
de grond viel; doch daar Franciscus hem niet zeide te
staken, stond hij telkens op en begon opnieuw. Eindelik,
toen hij zeer snel aan het ronddraaien was, zei Franciscus:
Sta stil en beweeg u niet. En hij verroerde zich niet, en
Franciscus vroeg hem: Waarheen wijst uw gezicht?Masseo
antwoordde: Naar de kant van Siena. Franciscus zeide:
Dat is de weg die God wil dat wij nemen. Terwijl zij die
weg volgden, verwonderde Masseo zich zeer over hetgeen
Franciscus hem had laten doen, als een kind, in bijzijn
van de mensen die voorbijgingen."
Hij sprak gaarne en het is mogelik uit de verhalen iets
van zijn stijl te leren kennen. Men kan verder gaan dan
Sabatier die, in zijn uitgave van het Speculum, de aan%
dacht vestigt op de oorspronkelikheid van Franciscus,
waardoor zijn legende zo geheel verschillend is van andere
heiligen verhalen; „in het Speculum staat hij, nog meer dan
in de andere biografieën, in al zijn vreugde, zijn vuur, zijn
fierheid; wij zien hem voor ons; de pracht van zijn stijl
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wordt slechts door de nederigheid der gedachte en der
handelingen geëvenaard."
Op één eigenaardigheid van die stijl wil ik hier de aano
dacht vestigen.
De vorm der onvolprezen Fioretti van de H. Frans
ciscus verdient een studie op zich zelf; het is zeker dat
de bekoring die ervan uitgaat niet uitsluitend is te danken
aan het beeld dat zij ons van de Heilige van Assisi geven,
maar voor een deel aan de naïeve, in haar ongekunsteld
heid zo aangrijpende taal, aangrijpend altans voor hen die
gevoelig zijn voor de volkstoon, en die soberheid beschouo
wen als een verdienste van de stijl. Het is haast onbegrijo
pelik dat de Fioretti een vertaling zijn uit het Latijn, zo
fris en zo gewoon klinken zij; de enige verklaring is deze
dat het origineel eigenlik in de volkstaal was gedacht, zodat het Latijn slechts een uiterlik kleed was. Een der ken o
merken van de stijl der Fioretti, en trouwens van de volko
stijl in het algemeen, is de herhaling van dezelfde woorden
of zinnen die, door hun gewilde eentonigheid, een indruk
maken van plechtstatigheid, als het beieren van een toren,
klok; de lezer voelt deze herhaling ook als een teken van
oprechtheid en eenvoud, verre als zij is van alle gezochte
afwisseling. Zij is het wel die ons het levendigst in de
Fioretti treft. Als, in het beroemde achtste hoofdstuk, de
H. Franciscus met broeder Leone samen op een koude
winterdag van Perugia naar Santa Maria degli Angeli gaat,
dan roept hij zijn metgezel, die vóór hem loopt, vijfmaal
iets toe, en telkens zijn de zinnen gelijk gebouwd, ook al
wordt de gedachte steeds aandringender. Vijfmaal begint
hij met: „O broeder Leone", slechts ééns komt daarbij:
„lam Gods (pecorella di Dio)"; vijfmaal is het een toeo
gevende zin die dan volgt: „al gaven de Minderbroeders
over de gehele wereld een voorbeeld van heiligheid", „al
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maakten de Minderbroeders de blinden ziende", „al kenden
de Minderbroeders alle talen", „al sprak de Minderbroeder
de taal der engelen", „al wist de Minderbroeder zo goed
te prediken dat hij a lle ongelovigen bekeerde tot het ge%
loof van Kristus"; en vijfmaal eindigt de zin met dezelfde
woorden: „Schrijf op dat dat nog niet de volmaakte. vreug%
de zou zijn." Als een refrein klinkt ons dit; de herha ling
in het proza heeft inderdaad dezelfde kracht als, in de
poëzie, het telkens wederkeren van dezelfde versregel;
trouwens, ook het rijm heeft vaak, naast zijn muziekale en
rytmiese betekenis, die van een herhaling. Sully Prud%
homme zegt in zijn Testament podtique: „De hernieuwing
van dezelfde indrukken is welkom aan het gehoor dat,
liever nog dan een aangename gewaarwording voor de
eerste maal te krijgen, haar opnieuw ontvangt, omdat zich
dan bij het genot van de gewaarwording zelf het pleizier
van het herkennen voegt" (hij maakt hier een woordspeling
op de dubbele betekenis van de Franse term voor „her%
kennen"); en op een andere plaats drukt hij hetzelfde
denkbeeld aldus uit: „Het oor houdt tegelijk van het
nieuwe, dat afwisseling geeft, en van het oproepen van wat
het gaarne heeft gehoord en wat het begroet als een vriend
die wederkeert". Hoewel hij vooral aan het rijm denkt,
belet niets ons deze woorden op het refrein toe te passen.
De zinnen die Franciscus van Assisi tot zijn tochtgenoot
richt zijn als de strofen van een ballade, en hun werking
is analoog aan die van Villon's Dames du temps jadis, een
bewijs dat de zogenaamde „poésies a forme fixe", hoe
ingewikkeld zij zijn, wortelen in de volksziel.
Maar, indien ik mij niet bedrieg, zijn de herhalingen in
de Fioretti niet alleen toe te schrijven aan het deels poput
laire deels gewijde karakter van het geschrift. Daar waar
jij de Heilige in de mond worden gelegd, zijn zij wel
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degelik ook door deze gezegd, en zij kunnen gelden als
een bewijs dat de biografen zijn woorden goed hebben
onthouden en weergegeven. Immers, het kan geen toeval
zijn dat meer dan eens de nadruk wordt gelegd op het
feit dat Franciscus herhaalde wat hij zeide. In het der%
tiende hoofdstuk wordt ons verteld hoe hij met broeder
Masseo erop uitging om te prediken en hoe, toen zij hone
gerig bij een stad kwamen, ieder van zijn kant brood ging
bedelen; daar Franciscus er onaanzienlik uitzag en klein
van gestalte was, en daarom door hen die hem niet ken%
den voor een arme schooier werd gehouden, kreeg hij
slechts enige brokken droog brood; maar aan broeder
Masseo, die groot was en fraai van bouw, gaf men mooie en
grote hompen en gehele broden. En ziende dat de stukken
van broeder Masseo mooier en groter waren dan de zijne,
was hij zeer verheugd en zeide: „O broeder Masseo, wij
zijn zulk een grote schat niet waard". „En, zo vervolgt het
verhaal, toen hij deze woorden vele malen herhaalde, ante
woordde broeder Masseo: Lieve Vader, hoe kan men sprei
ken van een schat waar zoveel armoede is en waar zoveel
ontbreekt van hetgeen nodig is?" En ziehier het tragiese
uur waarin Franciscus, op de berg Verna, het vizioen van
de Serafijn met de zes vleugelen krijgt, die hem in handen,
voeten en zijde de vijf wonden van Kristus merkt; broeder
Leone is, tegen het verbod in, gekomen op de plek waar
de Heilige sedert dagen in volstrekte eenzaamheid vertoeft,
en hij ziet hem geknield, met handen en gelaat ten hemel
gekeerd, en hoort hem zeggen: „Wie zijt gij, liefste mijn
God? Wie ben ik, nietige worm en onnutte dienstknecht?"
„En deze woorden alleen herhaalde hij, en zeide niet
anders."
Men kan de gedachte niet van zich af zetten dat wij
hier te doen hebben met een eigenaardigheid van de taal

DE HEILIGE FRANCISCUS EN DE LETTERKUNDE

13

van Franciscus zelf; het herhalen derzelf de woorden geeft
aan de zin iets dramatics dat wel in overeenstemming is
met de levendigheid die zijn handelen kenmerkt. Trouwens, in het Speculum, dat zoveel ertoe heeft bijgedragen
hem als mens te doen kennen, lezen wij het volgende ver,
haal waarin, volgens Sabatier, de originele manier van
doen van Franciscus zich het duidelikst openbaart. Een
novicius wilde gaarne een psalterium hebben, doch zijn
Meester achtte deze wens verkeerd; „als gij een psalterium
hebt zult gij een breviarium verlangen, en wanneer gij een
breviarium hebt zult gij als een machtige prelaat op een
zetel plaats nemen en aan uw broeder zeggen: Breng mij
het breviarium." En toen hij dit met vuur had gezegd,
nam hij as en strooide dat op zijn hoofd en wreef het erin
als iemand die zich wast, roepende: „Ik een breviarium,
ik een breviarium!" En dit herhaalde hij vele malen, de
hand over het hoofd strijkende. En toen de novicius zich
verbaasde, zeide Franciscus: „Broeder, ook ik heb bloot,
gestaan aan de verleiding om boeken te bezitten, maar
God heeft mij geleerd dat de mens slechts wetenschap
bezit in de mate zijner daden en dus een broeder alleen in
zoverre een goed redenaar is als hij zelf handelt, omdat
de daad wordt gekend uit de vrucht."
Een overtuigend bewijs ten gunste van deze beschouwing,
volgens welke de herhaling een integrerend deel van de
taal van Franciscus was, lezen wij in een brief die naar
alle waarschijnlikheid authentiek is, geschreven door
broeder Masseo naar aanleiding van het laatste bezoek
door de Heilige aan de berg Verna gebracht, waarbij hij
hem vergezelde. Franciscus neemt afscheid van de broe,
ders en zegt tot Masseo: „Weet dat mijn wens is dat er
op deze berg monniken zullen wonen die God vrezen, de
besten mijner orde." De brief vervolgt aldus: „Hierna zeide
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hij: Vaarwel, vaarwel, broeder Masseo. En tot broeder
Angelo zich wendende zeide hij: Vaarwel, vaarwel, en dit.
zelfde zeide hij tot broeder Silvestro en broeder Illuminato.
Blijft in vrede, geliefde zonen, vaarwel, ik ga heen van u
in lichaam, maar laat u mijn hart; ik ga heen met broeder
Lam Gods (d.i. broeder Leone) en ga naar S. Maria degli
Angeli, en zal hier niet wederkeren. Ik ga heen, vaarwel,
vaarwel vaarwel, gij allen. Vaarwel, heilige berg, vaarwel,
berg Verna, vaarwel, berg der engelen; vaarwel, lieve
broeder valk, ik dank u voor de vriendelikheden die gij
mij beweest; vaarwel, Sasso Spicco, ik zal u niet meer be.
zoeken, vaarwel, vaarwel, vaarwel, rots die mij in uw Inge.
wanden hebt ontvangen, de Duivel teleurstellende die mij
in de afgrond wilde storten; wij zullen elkaar niet weer
zien. Terwijl onze geliefde Vader deze woorden sprak.
weenden wij hete tranen, waarna hij ging, ook wenende.
Ik, broeder Masseo, schrijf dit onder tranen." In hun een:
voud dragen de woorden van Masseo de stempel van de
waarheid.
De herhaling is uiting van een sterk emotionele natuur.
Bally zegt, in zijn T raité de linguistique: „Een andere oorzaak van herhaling is de aanwezigheid van sterke aan,
doeningen die de gedachte vergezellen; de gemoedsgolven
worden door de woorden weerkaatst en de taal herhaalt
de gedachte evenveel malen als er golven zijn." Trouwens,
de gehele prediking van Franciscus had een sterk lyries
karakter; hij improviseerde, in de volheid zijner inspiratie;
zijn biograaf Thomas da Celano noemt zijn taal scherp,
en ook volgens de getuigenis der Drie Gezellen waren
zijn woorden „scherp en doorboorden het hart"; Thomas
da Spalato, die hem in Bologna hoorde, zeide: „Hij sprak
niet als een redenaar, doch als een volksprediker". Een
onstuimig innerlik leven, zich openbarende in verwonder,
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lik spontane uitingen, ziedaar wat de verhalen ons telkens
weder uitbeelden. „Dronken van liefde en medelijden voor
Kristus, deed Franciscus bijwijlen aldus: de zoete melodie
die in hem opwelde uitte zich in een Franse klank en een
stroom van hemels geluid, die zijn oor onbewust opving,
barstte los in Frans gejubel. Soms nam hij een hout van
de grond en terwijl hij het liet rusten op de linkerarm,
streek hij er met de rechterhand een, ander hout over
als een strijkstok over een viool, en de daarbij passende
gebaren makende, zong hij in het Frans van onze Heer
Jezus Kristus. En deze vervoering eindigde in tranen; de
jubelzang loste zich op in medelijden met de passie van
Kristus. Daarbij zuchtte hij altijd door, met verdubbelde
snikken, vergetende wat hij in de handen had, zijn blikken
hemelwaarts."
Franciscus hield van muziek, en zijn biografen prijzen
zijn mooie, heldere stem. Een avond dat hij tot tranen
toe was geroerd door het gezang van een nachtegaal, kreeg
hij de ingeving hem te antwoorden, en tot laat in de nacht
zong hij afwisselend met hem de roem Gods; hij was het
eerst uitgeput en prees de vogel die het van hem had

gewonnen. Men vertelt dat, in een zijner laatste jaren,
reeds uitgeput door vermoeienissen en zelfkastijding, hij
die zo zelden vroeg om aardse vertroosting, verlangde naar
wat muziek om, zoals hij zeide, de vreugde van zijn ziel
op te wekken. En daar de orderegel niet toestond dat de
Heilige zich dit genot verschafte op de gewone manier,
wilden de engelen aan zijn verlangen voldoen. De volgende
nacht, toen hij wakker lag en peinsde, hoorde hij plotseling de tonen van een luit die een wonderlike harmonie
en een zoete melodie deed horen. Men zag niemand, maar
het was, naar men uit de muziek opmaakte, alsof een
speler onder het venster op en neer liep. De Heilige was
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zo ontroerd door de klanken dat hij een ogenblik geloofde
reeds tot een beter leven te zijn geroepen.
Is het wonder dat het begin der Franciscaanse beweging
is omgeven door een sfeer van poëzie, van hooggestemde
menselike lyriek, die de gemoederen van allen die er deel
aan hadden toegankelik maakte voor gevoelens van on,
baatzuchtigheid, verzoeningsgezindheid, edelmoedigheid,
en hen ten slotte meesleepte in een vervoering die hen
van alle knellende aardse banden verloste? Alleen een
mens met een zeer intens zieleleven en in staat zijn inner,
like ervaringen volkomen ongerept te uiten, kon zulk een
suggestie uitoefenen als dat aan de H. Franciscus werd
gegeven.

II.
Het verhaal van daareven zeide ons dat Franciscus' over,
stromend gevoel zich uitte in Franse klanken. Dit kan ver,
wonderen bij een man die in alles natuurlik was en van
wie men dus zou verwachten dat hij, in ogenblikken van
de hoogste aandoening, zijn moedertaal zou hebben ge.

bruikt.
In de ontwikkelde kringen waarin hij was opgevoed —
men lette op deze eerste periode van zijn leven, waardoor
veel wordt verklaard uit zijn latere jaren — was de Franse
en de Provençaalse poëzie in ere. Behalve volksverzen,
waarvan enkele sporen ons hebben bereikt, bestond er
toen geen letterkunde in het Italiaans; in de behoefte aan
hoger geestelik leven voorzagen de dichters uit Noord. en
Zuid.Frankrijk; de Fransen brachten hun chansons de
geste, de troubadours hun lyriek. Eerst na Franciscus' tijd
kan men spreken van een Italiaanse letterkunde, ook al
was deze nog slechts navolging van vreemden. Dat zijn
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vader hem de naam Francesco, d.i. de Fransman, had geo
geven, wijst er op dat in het ouderlik huis sympathie voor
Frankrijk heerste. Zeker is het dat, in de kringen waarin
hij verkeerde, ook Frans werd gesproken; Thomas da
Celano verhaalt ons dat Franciscus, kort na zijn bekering,
door Assisi liep om olie te bedelen voor de lichten op het
altaar van San Damiano; een huis voorbijgaande waar hij
een vrolik gezelschap bijeen zag, aarzelde hij, uit schaamte,
een ogenblik om binnen te treden en ging door; maar zijn
schroom overwinnend kwam hij terug naar het huis en,
als in een geestelike roes, vroeg hij in het Frans om olie
en verkreeg het. Met gloed wekt hij allen op om zijn kerk
te steunen en voorspelt in aller tegenwoordigheid, met helo
dere stem en in het Frans, dat daarbij later een klooster van
heilige maagden van Kristus zou komen. Voor hem was,
ook na zijn bekering, het Frans de taal der poëzie. Toen
hij, door zijn vader verstoten, naakt onder het boetehemd
over de bevroren grond van het woud liep, zonder ouders,
zonder geld, zonder hoop in de koude wereld, begon hij
plotseling te zingen in het Frans; het was ook in het Frans
dat, toen hij eens met broeder Egidio door de Mark van
Ancona ging en beiden hogelik in God verheugd waren,
de Heilige met heldere stem ' de lof van God ging zingen,
de goedheid van de Allerhoogste zegenende en verkeer.
likende.
Hij kende de werken der Franse letterkunde goed; f igu.
ren als Karel de Grote en zijn pairs waren hem gemeen
zaam, zij leefden in zijn geest, en volgens Sabatier is het
soms of hij hen boven de H. Augustinus plaatst. Zij dienen
hem bij vergelijkingen; tot de novicius die een psalterium
wenst te bezitten en van wie hierboven sprake was, zegt
hij: „Keizer Karel, Roland en Olivier en alle krachtige
paltsgraven waren machtig in hun strijden tot de dood
2
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tegen de ongelovigen; zij hebben zich onvergelijkelike
roem verworven en zijn als martelaars voor Kristus gevallen; maar tegenwoordig zijn er velen die eer en lof van
de mensen willen ontvangen alleen maar door te praten
over wat genen deden." Zijn gezel, broeder Egidio, noemt
hij de ridder van zijn Tafelronde. Maar ook met de Pro,
vencaalse gedichten moet hij vertrouwd zijn geweest, want
in zijn terminologie en in veel zijner uitingen en gedragin,
gen herkent men de leerling der troubadours. De voor deze
laatsen zo karakteristieke uitdrukking „hoofs" komt hem
op de lippen onder omstandigheden die al zeer weinig uitlokten tot vergelijkingen met de poëzie. Na de overwel,
digende indrukken en de zelfkastijding op de berg Verna,
gebroken van lichaam, gemarteld door de twijfel of zijn
werk wel in zijn geest zou worden voortgezet, dreigt een
vreselike oogziekte hem met blindheid. Wat dit voor hem,
de verheerliker, zoals wij zullen zien, van het zonlicht en
van de natuur, moet zijn geweest is niet te beschrijven.
De geneesheren zeggen hem dat genezing of verlichting
alleen is te verwachten van het brandijzer; en op het
ogenblik dat dit gloeiend heet uit het vuur wordt genomen
om hem de aderen tussen wenkbrauw en oor af te bran,
den. zegt de Heilige: „Broeder Vuur, God maakte u schoon
en sterk en nuttig; ik bid u, wees hoofs met mij." Chester,
ton zegt naar aanleiding hiervan: „Zeldzaam zijn de dich,
ters aan wie het is gegeven zich op zulk een moment hun
eigen poëzie te herinneren, nog minder ze te beleven";
hij doelt hier op de term „Broeder Vuur", waarover wij
gaan spreken; en ook de term „cortese" heeft zijn aandacht getrokken; hij knoopt daaraan enige zeer delicate
beschouwingen vast over Franciscus' hoffelikheid jegens
alles en allen.
Mij trof het woord „cortese" in het biezonder als zijnde
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de term waarmede de troubadours samenvatten alwat de
man van hogere beschaving kenmerkt. Doet ook het ono
ophoudelik rondtrekken van de man van Assisi, met zijn
bezoeken aan kastelen, niet denken aan de omzwervingen
der Provençaalse dichters, die zongen waar hij predikte?
Broeder Pacifico, „die in de wereld werd genoemd de
koning der verzen", wilde hij met andere broeders door de
wereld doen gaan predikende en zingende lofliederen
Gods. „Hij zeide namelik, zo verhaalt ons het Speculum,
dat hij wilde dat degeen die het best kon prediken vóór
de anderen tot het volk zou spreken en dat, na de preek,
allen tezamen lofliederen tot de Heer zouden zingen als
„jongleurs" van God. En hij wilde dat, na dit gezang, de
prediker tot het volk zou zeggen: wij zijn „jongleurs" van
God en daarvoor willen wij door u worden betaald, aldus
dat gij oprecht boete doet. En hij zeide: want wat zijn
de dienaren Gods anders dan „jongleurs" die de harten
der mensen moeten opheffen en opleiden tot de hemelse
vreugde? Hij doelde daarbij vooral op de Minderbroeders,
die aan het volk zijn gegeven voor zijn heil." Zijn ideale
verhouding tot de H. Clara is de verwezenliking van de

vrouwenverering die het hoofdthema vormt van de poëzie
der troubadours en die in Italië zal worden tot verkeerliking der vrouw als een hoger wezen; in zekere zin is zij
de Beatrice van Franciscus geweest, en haar beeld antieipeert op de school van de „zoete nieuwe stijl."
Tussen de Provençaalse wereldlike lyriek en de godsdienstige poëzie bestond van den beginne een nauwe band;
onder de troubadours vinden wij zelfs een monnik die van
zijn superieuren de vergunning had om als zanger de omo
trek rond te reizen, op voorwaarde dat hij de geschenken
die hij kreeg zou afstaan aan het klooster. De verhouding
der dichters tot de Voorzienigheid heeft voor ons gevoel
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soms iets stuitends; een alba van Giraut de Bornelh be.
gint statig als een kerkgezang met een aanroeping van de
Almachtige, die hij smeekt te waken over een liefdespaar,
waarvoor hijzelf de gehele nacht op de knieën heeft ge%
beden. Daartegenover staat dat vele troubadours hun leven
in een klooster hebben geëindigd, en dat men, zelfs in de
XIIe eeuw, enkele religieuze gedichten aantreft naast de
profane, zangen van oprecht berouw. Ook bedenke men
dat, in het algemeen, de wereldlike troubadourslyriek in
zoverre een verheven karakter had dat de liefde, het uitsluitende thema ervan, een kracht tien goede was en de
minnaar als het ware op een hoger plan bracht. Eerst in
de XIIIe eeuw, en na de tijd waarin de H. Franciscus
leefde, heeft zich in Zuid-Frankrijk een eigenlike gods%
dienstige dichtkunst ter verheerliking van de Heilige
Maagd ontwikkeld, waarvoor de profane lyriese verzen
tot model dienden; de termen en beelden die de trouba%
dours gebruikten als zij zich richtten tot de hoogvereerde
vrouwen die zij beminden, werden eenvoudig toegepast op
Maria. Franciscus heeft deze transformatie niet meer get
kend; wat hij in zijn vrolike jonge jaren heeft gezongen,
waren de wèl hooggestemde, maar toch wereldse liederen
der troubadours; zij hebben hem de poëzie gegeven waard
aan zijn ziel behoefte had, daar zij zich konden aanpassen
aan zijn reine, hoge aspiraties.
En zo kwam het dat hij in het Frans en in het Proven.
vaals zong. Maar daarbij is hij niet gebleven. Ook plechtige
Latijnse kerkliederen zullen zijn verlangen naar klanken
en tonen hebben bevredigd, en tenslotte kon de dichter
die in hem leefde voor de aandoeningen die om uitdruk%
king vroegen alleen in de moedertaal het gewenste instru%
ment vinden, hetzij hij predikte, hetgeen voor hem was
zijn hart uitstorten voor de toehoorders, hetzij overstel.
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pend gevoel hem dwong tot zingen. De H. Franciscus is
de vroegste Italiaanse dichter geworden; met hem begint
de eigenlik gezegde letterkunde van Italië. Hetgeen men,
enigszins pompeus, de „werken" van de Heilige Francis,
cus noemt, moge er niet veel plaats innemen, het is van
de hoogste betekenis als eerste uiting van hoger leven
ener Italiaanse ziel in de moedertaal. Niets heeft de triomf
van het Italiaans meer verhaast dan de prediking der
Franciscanen en dan de zangen van Franciscus.
Volgens Ozanam, in zijn boek over de Franciscaanse
dichters, zouden deze zangen drie in aantal zijn; twee ervan
dragen zeer duidelike sporen van Provençaalse invloed;
men vindt er een vers dat letterlik uit een gedicht van
een troubadour is overgenomen 1); indien ze iets met de
H. Franciscus te maken hebben, dan is het dat zij door hem
zijn geïnspireerd, al zijn zij door een ander, een dichter van
beroep, overgewerkt, zoals wij trouwens weten dat hij aan
broeder Pacifico opdroeg de verzen van het Zonnelied,
waarvan sprake zal zijn, regelmatiger te maken. Dat hij,
behalve het Zonnelied, zeker altans nog één ander ge,
dicht heeft gemaakt, weten wij uit het

Speculum, waar

staat: „Nadat de gelukzalige Franciscus het Loflied aller
Schepselen (d.i. het Zonnelied) had gemaakt, dichtte hij
ook enige heilige woorden met zang ter vertroosting en
stichting van de arme vrouwen (d.z. de H. Clara en haar
gezellinnen), wetende dat zij zich te zeer over zijn ziekte
verontrustten. En daar hij hen niet persoonlik kon
bezoeken, zond hij hun dat gedicht door zijn genoten."
Deze verzen bestaan niet meer; evenals het Zonnelied dag,
1 )Het is, in een gedicht dat de H. Bernardus van Siena citeert, het
vers: „Dat niemand mij berispe als de liefde mij doet gaan gelijk aan
een die zijn zinnen kwijt is", dat men bij Jaufré Rudel terugvindt.
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tekenen ze uit de laatste twee jaren van het leven van de
Heilige.
De H. Franciscus was teruggekomen van de eenzaamheid
op de berg Verna, op welks top zich de geheimzinnige ver.
eniging tussen de Kristus en hem had voltrokken die, als
uiterlik teken, de stigmata op zijn handen, voeten en zijde
had gelaten. Uitgeput door extase en door vasten, was hij
na een moeielike reis in de Porziuncola teruggekeerd, doch
was bijna onmiddellik weer op weg gegaan. Zijn zwakte
nam toe, en al was zijn geestkracht steeds even groot, tenslotte moest het lichaam het wel opgeven; zijn gezicht werd
minder en, wij weten het reeds, hij werd bedreigd met
blindheid. Een kardinaal die hem zeer liefhad, ried hem aan
een oculist te Reti te raadplegen; hij maakte de reis over
San Damiano, waar het klooster der H. Clara was; hier
werd de pijn aan zijn ogen zó hevig dat hij het zonnelicht
niet kon verdragen, en een diepe ontmoediging maakte
zich van hem meester. Gelukkig was bij hem de beproefde
vriendin, zij die hem meer dan iemand vereerde; zij paste
hem op en steunde hem door haar sympathie en ook op
praktiese wijze. Zij deed een rieten hut voor hem maken,

meer dan dertig dagen in het donker doorbracht.
En als om zijn lijden nog te verhogen kwamen in die hut
zoveel ratten en muizen, die op en over hem liepen, dat hij
geen rust kon vinden; zelfs wanneer hij at, klommen zij op
zijn tafel en plaagden hem zo dat zijn gezellen er een werk
van de Duivel in zagen. De blijmoedigheid en onbezorgd:
heid van vroeger schenen weg, maar de inwendige stem die
hem zoveel persoonlike en originele gebaren en woorden
had ingegeven deed zich weer horen. Zij bood hem troost,
en de martelingen die hij doorstond gevoelde hij weder als
de voorbereiding tot de hemelse gelukzaligheid; opnieuw
was het lichaam overwonnen en zijn zieleleven kon zich

waar hij
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weder ontplooien; zijn stof f elik wezen kon verzwakken, de
geest bleef spontaan, levendig, verbeeldingrijk. Hoeveel hij
reeds had doorstaan, nedergedrukt door de gedachte aan
de onzekere toekomst van zijn orde en door innerlike twij%
fel, steeds voelde hij de vreugde over het leven en over de
natuur om hem heen weder boven komen. Zijn sterk inner%
lik wezen maakte hem tot een eenzame, en daardoor bleef
hij steeds op een zekere afstand van de mensen; vandaar
geen conflicten van belangen, geen verbittering tegen anr
deren; slechte mensen bestonden voor hem evenmin als
gevaarlike dieren; bij hem was nooit sprake van gekwetste
eerzucht of ijdelheid, want zijn nederigheid was onvervalst.
Zo lang dus het lichamelik lijden niet zo hevig was dat het
alle andere aandoeningen overheerste, was zijn sereniteit
ongerept en zijn ziel ontvankelik voor indrukken.
En zo gebeurde het dat, na die dagen van smart en pijn,
de zon in zijn binnenste scheen en dat hij op een dag plotseling in vervoering kwam en het Zonnelied of, zoals het
beter wordt genoemd, het Loflied aller Schepselen hem
werd ingegeven. Zoals hij zijn preken improviseerde, waar%
door deze de onmiddellike uiting zijner aandoeningen

waren, zo kwamen ook de verzen als door inspiratie tot
hem. Herinneringen aan Psalmen van David vermengden
zich met zijn eigen innigste gevoelens; bij de bewondering
voor Gods scheppingen voegde zich de liefde die zij hem
inboezemden en waarvan alle verhalen der Fioretti, van
het Speculum, van de Drie Gezellen vol zijn. Evenals
, de liederen der troubadours, was het zijne er een
van liefde en `van verering, maar van een nog hogere liefde
en verering, waaraan alle aardse verlangens vreemd
waren.
„Hoogste, almachtige goede Heer, U zijn de lof, de glorie
en de eer en alle zegening.
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„U alleen, de Hoogste, passen zij en geen mens is waar.
dig U te noemen.
„Wees geprezen, Heer, met al Uw scheppingen, vooral
heer broeder Zon, die de dag maakt en door hem ver.
licht Gij.
„En hij is schoon en stralend met grote pracht en hij is,
Hoogste, Uw beeld.
„Wees geprezen, Heer, voor zuster Maan en de sterren,
in de hemel hebt Gij ze gemaakt, helder en kostbaar en
schoon.
„Wees geprezen, Heer, voor broeder Wind en voor de
lucht en de wolk en de heldere hemel en alle weer waar,
door Gij uw schepselen onderstand geeft.
„Wees geprezen, Heer, voor zuster Water, die zeer nuto
tig en nederig is en kostbaar en kuis.
„Wees geprezen, Heer, voor broeder Vuur, waardoor Gij
ons des nachts verlicht, en hij is schoon en vrolik en mach o
tig en sterk.
„Wees geprezen, Heer, voor onze moeder Aarde, die ons
onderhoudt en bestuurt, en zij brengt verscheiden vrucho
ten voort met kleurige bloemen en kruid."
Tweemaal nog voegde de dichter strofen hieraan toe.
In het laatste jaar van zijn leven vertoefde hij eens in het
paleis van de bisschop van Assisi; de kerkvorst had ono
enigheden met de podestá van de stad en deze twisten
drukten op het openbaar leven; de magistraat, in de ban
gedaan, had verboden dat men iets aan de geesteliken zou
verkopen of van hen zou kopen. Franciscus zag met smart
hoe zijn geboortestad aldus van vrede was verstoken; het
was, zegt Sabatier, de ineenstorting van zijn droom en van
zijn levensdoel, eendracht te brengen in zijn land. Hij kreeg
een ingeving, zoals alleen bij hem mogelik was; ook nu was
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het de poëzie die hem te hulp kwam. Bij het Zonnelied
maakte hij een nieuw koepiet:
„Wees geprezen, Heer, voor hen die vergeven uit liefde
tot U, en moeiten en smart verdragen; gelukkig zij die ze
in vrede verdragen, want door U, Allerhoogste, zullen zij
worden gekroond."
Daarna riep hij een broeder en droeg hem op, de podestà
uit te nodigen zich te begeven naar het plein vóór het paleis
van de bisschop, met alle notabelen. De goeverneur gaf ge,
volg aan zijn roep en, toen hij aankwam, traden twee Min,
derbroeders op hem toe en zeiden: „Broeder Franciscus
heeft ter ere Gods een loflied gemaakt waarnaar hij u
allen vraagt aandachtig te luisteren," en zij begonnen het
Zonnelied te zingen met de nieuwe strofe. De podestá
hoorde toe, verzonken in gedachten; tranen kwamen hem
in de ogen, want hij hield veel van Franciscus. En toen het
gezang was geëindigd, zeide hij: „Weet in waarheid dat ik
de heer bisschop wil vergeven, die ik moet beschouwen als
mijn heer, want al had men mijn broeder vermoord, dan
zou ik bereid zijn de moordenaar te vergeven." Na
deze woorden wierp hij zich vóór de voeten van de

bisschop en zeide hem: „Hier ben ik, bereid tot alwat gij
wilt, ter liefde van onze Heer Jezus Kristus en van zijn
dienaar Franciscus." Toen richtte de bisschop hem op en
sprak tot hem: „In mijn ambt behoorde ik nederig te zijn,
maar omdat ik van nature te zeer tot toom ben geneigd,
moet gij mij vergiffenis schenken."
En ziehier hoe de laatste strofe bij het lied kwam, op het
ogenblik dat het leven van liefde en poëzie dat als een zon
was geweest waarin een geheel mensengeslacht warmte en
steun had gevonden, op het punt was te worden uitgeblust.
Toen de geneesheer aan Franciscus te verstaan had gegeven dat zijn einde niet veraf meer was, strekte de zieke
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de armen uit en riep: „Zuster Dood, zij welkom." Daarna
begon hij te zingen en liet twee geliefde broeders tot zich
komen. Hij verzocht hun het Zonnelied aan te heffen, en
toen zij aan het einde waren, improviseerde hij een begroeting aan de dood:
„Wees geprezen, Heer, voor zuster onze lichamelike
dood, waaraan geen mens die leeft kan ontkomen. Wee
hen die sterven in doodzonde, gelukzalig zij die Uw heilige
ste bevelen opvolgen, want de tweede dood zal hun geen
kwaad doen."
De hoge betekenis van het Zonnelied, evenals van alle
uitingen van de H. Franciscus, ligt in de volkomen oprechte
heid van de inspiratie; nooit zijn verzen zozeer de onmide
dellike openbaring geweest van de geest van de maker,
nooit is de poëzie zozeer één geweest met een mensen.
leven. Is het nodig te wijzen op de volkomen afwezigheid
van alle litteraire verfijning? Hij die toch wist hoe ver,
zorgd de verskunst der Provençaalse troubadours was, een
verskunst waarvoor hij zonder twijfel gevoelig was, hij
deed zelfs geen moeite om maat en rijm in zijn lied te
regelen. De poëzie was voor hem meer dan een kunst die

beoefent, en wij denken aan zijn afkeer van alle gee
leerdheid. Het Zonnelied treft ons niet door diepzinnige
gedachten; eerder heeft het iets kinderliks; indien het ons
in beroering brengt, dan is het omdat „kinderlik" hier voor
ons niet betekent „onvolkomen", maar veeleer de kenscheie
sing is van een reinheid van ziel die als de hoogste overwinning van het geestesleven op het stof f elik bestaan moet
worden beschouwd. De namen van „broeder", „zuster", die
hij geeft aan zon, maan, vuur, water, zijn veel meer dan
vindingen van een schertsend vernuft; zij wortelen in het
diepst van zijn ziel. Wij zagen hoe hij van het Vuur vers
wachtte dat het „hoofs" tegenover hem zou zijn. Eens dat

men
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hij dicht bij de haard zat, vatten de vlammen zijn kleed
aan, en toen hij de warmte gevoelde, wilde hij ze niet blus,
sen; tot een broeder die kwam toelopen zeide hij: „Broeder,
doe het vuur geen kwaad." Tegen zijn wil werd het uitgedoof d. En na het vuur was het water hem het liefst, het
beeld van de boete waardoor onreine zielen worden geo
louterd, en het instrument van de doop. Als hij zich de
handen waste, zorgde hij ervoor een plek te zoeken waar
het water kon vallen zonder te worden betreden door
voeten. Als een broeder hout hakte, zeide hij hem nooit de
gehele boom af te snijden, opdat er altijd enige takken
overbleven terwille van hem die aan het kruishout was gestorven. En de broeder tuinman moest niet alleen eetbare
planten verbouwen, maar ook bloemen, om de mensen die
ze zagen de Heer te doen zegenen. Doch vooral de zon
was hem lief. „'s Morgens, als de zon opgaat, zeide hij,
moesten alle mensen Hem die haar voor ons heeft geschal
pen, loven, want door haar kunnen wij zien, en de zon is
het die het beste beeld geeft van Onze Heer."
Het Zonnelied moge de onmiddellike wedergave zijn van
zijn ziel, het moge eenvoudig zijn van vorm, het is er niet
minder diep doordacht om. De zon is niet eenvoudig „broes
der"; hem past een dubbele titel, die zowel tederheid als
eerbied uitdrukt, en daarom wordt hij „heer broeder" genoemd, met een bekoorlike naïeveteit. Elke kenschetsing
is treffend juist; het water is nuttig voor allen en is nederig,
d.i. het biedt zich alien aan zonder eisen te stellen; het is
ook kuis, want het is rein en het reinigt. Het vuur is sterk;
het kan schrik verspreiden, maar als de vlammen in de
haard of de lamp op de tafel branden, dan stemt het tot
opgewektheid. Elk der adjectieven is gewogen en beproefd,
en de kortheid, die Ozanam beschouwt als een der kenmerg
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ken van Franciscus' stijl, is zonder twijfel niet zonder inspanning verkregen.
Franciscus heeft op de letterkunde direct en indirect ge,
werkt. Door zijn poëtiese persoonlikheid en door 'zijn
leven, rijk aan persoonlike ervaringen en aan uiterlike gebeurtenissen, heeft hij aanleiding gegeven tot allerlei tref,
fende verhalen; zijn broederlike mensenliefde, zijn eerbiedige waardering van het leven in zijn nederigste openbaring, zijn tederheid voor dieren, welk een rijke bron van
inspiratie voor dichters en schrijvers! Onmiddellik is zijn
invloed op de Italiaanse litteratuur geweest doordat in
hem, in zijn preken en in zijn gedichten, de Italiaanse
volkstaal het voertuig is geworden voor de kunstenaars die
aan het Italiaanse volk iets hadden te zeggen. De vorm van
die eerste proeve van volksletterkunde was nog, wij zagen
het, weinig verfijnd, juist omdat die vorm achterstond bij
de gevoelens die haar ingaven. Maar door die populaire
toon sprak het vers van Franciscus te beter tot het volk
en kon het opwekken tot nieuwe verzen, niet alleen in
Umbrië, het land waar het ontstond, maar ook in Toscane,
in de Abruzzen, in Lombardije. De poëzie die, voor de
Heilige, misschien eerst ontspanning was, een middel om
het van liefde voor God en de mensen overvolle gemoed
lucht te geven, werd een voorschrift. Niet tevergeefs heeft
hij zijn broeders zo vaak het voorbeeld voorgehouden van
de leeuwerik, die in de lucht de lof zingt van zijn Schepper,
en predikt hij aan de vogelen dat zij God moeten danken
voor de schone stem die Hij hun had gegeven om Hem
daarmede te bezingen.
Reeds in de eerste Regel wordt gezang een der plichten
van de Minderbroeders. Dertig jaren na zijn dood openbaarde zich de godsdienstige herleving die de wereld hem
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te danken had in de geestdrift der Flagellanten; duizenden
trokken het land door, zich kastijdende, en zingende in
het Latijn en in de volkstaal. Deze liederen, ongekunsteld
en onbeschaafd, maar trillende van verrukking, noemde
men „laudi", d.i. lofzangen; zij werden eerst later opge,
schreven en saamgevoegd tot gebedenboeken voor de gelovigen, in een tijd toen de beweging zelf zich uit het volk
in de sacristieën had teruggetrokken.
In 1260 waren de processies talrijker dan ooit, en uit dit
jaar stammen talrijke „laudi"; zij zijn anoniem, zoals te ver,
wachten was van verzen uit het volk zelf opgekomen.
Slechts één dichternaam is ons bewaard gebleven, n.l. die
van de Franciscaan Jacopone da Todi, door wie de „laude"
tot een kunstwerk werd en die de vertegenwoordiger is ge,
worden van de ascetiese tendenties der XIIIe eeuw. De
verbinding van hoofse met volkskunst, die bij de H. Fran,
ciscus nog gescheiden waren, heeft zich in hem voltrokken;
naast grove en ruwe uitdrukkingen vindt men in zijn „can%
zoniere" passages die door hun gezochtheid herinneren
aan de verf fijnste troubadours; triviale gedachten wisselen
met ingevingen die ons voeren tot de hoogste sferen der

menselike verbeelding. Volstrekte minachting voor aardse
goederen, verlangen naar smarten in elke vorm gedurende
dit leven om de hemel te verdienen en later een engelen,
bestaan te leiden, ziedaar de grondtoon van al zijn gedich.
ten. In zijn strijd tegen diegenen onder de Franciscanen
die het werken der orde hebben aangepast aan de mogelik.
heden van het aardse leven, staat hij dicht bij de man die
voor hem het verheven voorbeeld is geweest, maar toch is
hij weder zeer verschillend van hem. Ik waag het niet hier
partij te kiezen tussen Sabatier en Joergensen, inzake
de rol idie, in Franciscus' ascetisme, moet worden toegeo
kend aan de hoop ener eindelike beloning in de hemel; de
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keuze zal hier noodzakelik subjectief zijn; het is met een
figuur als Franciscus tot op zekere hoogte als met de grote
gestalten der letterkunde, die verschillende interpretaties
mogelik maken; ook het strengst histories onderzoek laat
de geschiedschrijver een grote vrijheid in de beoordeling
zijner personen, vooral waar het een man betreft als de
H. Franciscus, die niet met de maat van gewone mensen
kan worden gemeten. Maar, al laten wij de drijfveer tot zijn
handelen buiten beschouwing, toch treft ons dat Franciscus
-- en de bovenstaande bladzijden mogen het bewijzen —
door zijn streven naar goddelike volmaking nooit ver,
vreemd is van het mensdom.

Drie jaren vóór zijn dood vertoefde de H. Franciscus in
de buurt van Greccio. Er was daar een man, Giovanni ge,
heten, van goede naam en nog betere wandel; Franciscus
had een biezondere genegenheid voor hem omdat hij, edel
van geboorte en hooggeëerd in de streek, de adel van het
bloed minachtte om slechts de adel van de ziel te zoeken.

Veertien dagen vóór het geboortefeest des Heren deed hij
hem bij zich komen, en zeide hem: „Indien gij wilt dat wij
het naderende Kerstfeest te Greccio vieren, haast u dan
met de voorbereiding en doe wat ik u ga zeggen. Ik wil het
kind dat te Bethlehem is geboren vertonen, de ongemakken waaronder de jonggeborene had te lijden, hoe hij in
de krib werd gelegd, bij de os en de ezel, uitgestrekt op
hooi en alles beziende met zijn lichamelike ogen." Zodra
hij deze wens had vernomen, ging de brave Giovanni heen
en bereidde op die plaats al wat de Heilige hem had gezegd.
De feestdag nadert, het uur der verheuging is aange,
broken. Uit alle oorden worden broeders, mannen en vrou-
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wen, opgeroepen om, naar hun vermogen, met vreugde in
het hart, kaarsen en toortsen gereed te maken ten einde de
nacht te verhelderen die, met haar heldere ster, alle dagen
en alle werelden verlicht. En de een stelt de krib op, de
ander draagt hooi aan; men leidt de os en de ezel naar hun
plaats. Aldus eert men de eenvoud, men verheerlikt de
armoede, men beveelt de nederigheid aan, en Greccio
wordt als een nieuw Bethlehem. De nacht is helder als een
zonnige dag, heerlik voor dieren en voor mensen. Telkens
nieuwe drommen komen aan, bezield met nieuwe vreugde
bij het zien van dit nieuwe mysterie. Het woud weerkaatst
hun gezangen, de rotsen antwoorden op hun kreten. Het
koor der broeders zendt tot God de lofliederen op die Hem
toekomen, en de gehele nacht weergalmt van die jubel.
De Heilige van God staat vóór de krib, zuchtende, vol
medelijden, boetvaardig, stralende van blijdschap. De
plechtige mis wordt gecelebreerd boven de krib en de
priester wordt vervuld van ongekende troost. De Heilige
van God doet het levietengewaad aan, want hij is zelf een
Leviet, en zegt met heldere stem het heilige Evangelie; en
zijn stem, die machtige stem, nodigt alien uit tot de hoog.
ste beloningen. Vervolgens predikt hij tot de menigte die
hem omringt, in woorden zoet als honing, over de geboorte
van de arme kleine koning in het dorp van Bethlehem.
Dikwijls, als hij wilde spreken van Jezus Kristus, brandde
hij van zulk een liefde, hem noemende „het Kind van
Bethlehem", dat hij Bethlehem uitsprak op de wijze van
een lam dat blaat, de mond vol geluid, maar nog voller met
tederheid. Als hij Jezus Kristus noemde, zou men hebben
gezegd dat hij zich de lippen aflikte, proevende met wel.
lust de zoetheid van die naam.
De weldaden van de Almachtige spreidden zich toen
over Greccio uit. Een deugdzaam man had er het volgende
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vizioen: een klein kind, liggende onbezield in de krib, de
Heilige van God naderende en het kind doende opstaan,
alsof het uit de slaap kwam. En een waarachtig vizioen
was het dat die man had, want in hoevele harten lag, vergeten, het Kind Jezus voordat het door zijn dienaar Frans
ciscus tot leven werd gewekt en in de herinnering der ges
trouwen werd opgeroepen! Deze plechtige nachten liepen
ten einde, en een ieder keerde naar huis terug. Het hooi
dat in de krib te Greccio had gelegen werd er bewaard om
het vee tegen ziekte te beschermen, en de andere dieren
voor wie Gods goedertierenheid verdubbelde. En in waar,
heid, het gebeurde dat vele beesten, aangetast door vers
schillende euvels in het omliggende land, door het eten van
dit hooi dadelik werden genezen. Op de plaats van de
krib heeft men een tempel Gods opgericht en over de krib
een altaar en een kerk gebouwd, die aan de gelukzalige
vader Franciscus zijn gewijd.
Zo verhaalt het Speculum perf ecfionis.
Wat is die enscenering van het verhaal van Bethlehem
geheel in de geest van Franciscus, wiens ganse leven hans
delen was en die telkens, spontaan, die handeling verrichte
te die de sterkste indruk maakte. Zoals hij alles dramaties
zag, zegt Chesterton, was hij ook zelf altijd dramatics. Zijn
biografie wordt gevormd door een reeks episoden, gebeur,
tenissen, daden die zijn woorden vergezellen en toelichten;
hij acteerde zijn prediking; herinnert u hoe hij zich het
hoofd met as inwrijft, „als waste hij zich." Om boete te
doen voor een verkeerde gedachte over broeder Bernardo,
werpt hij zich op de grond en eist dat Bernardo hem drie,
maal de voeten op mond en keel zal zetten; als hij, in de
eerste dagen van zijn nieuw leven, de kerk San Damiano
wil herstellen, draagt hij zelf de stenen bijeen, en deze biezonderheid is een symbool van zijn gehele werkzaamheid.
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Hij gaf zich hieraan met zijn ganse persoon; elke opkomen,
de gedachte werd onmiddellik omgezet in een daad, elke
ingeving nam de vorm aan van een gebeuren, en in de
herinnering van hen die hem hadden gekend werd elk
ogenblik van zijn leven als het ware gesynthetiseerd in
een houding. Toen hij ging sterven, zo verhalen de Drie
Gezellen, wilde hij dat men hem van zijn pij ontdeed en
naakt op de grond legde; zelfs in dat ogenblik van uiterste
lichamelike verzwakking, verlangde hij dat er een volkor
men overeenstemming zou zijn tussen zijn persoonlike ver,
schijning en zijn levensideaal van armoede en nederigheid.
Zó had hij ook, toen zijn vader, onmachtig hem tegen te
houden van wat hij beschouwde als misdadige dwaasheid,
hem vóór de bisschop van Assisi daagde onder de be.
schuldiging van stukken laken te hebben verkocht en zich
het geld te hebben toegeëigend voor de opbouw van San
Damiano, niet alleen het geld teruggegeven, maar zijn
kleren uitgedaan, op het boetehemd na, en ze zijn vader
voor de voeten geworpen. Giotto behoefde geen keuze te
doen uit de verhalen die hij in beeld zou kunnen brengen;
alle zijn schilderijen. De kunst van uitbeelding, niemand
bezat haar in hogere mate dan de Heilige zelf, de man die
de verzoening van de bisschop en de podestà van Assisi
tot zulk een indrukwekkende plechtigheid wist te maken.
De in actie brenging van het kerstverhaal is, volgens de
biograaf, geheel Franciscus' eigen vinding. Zonder twijfel
zijn de opzet en de uitvoering door hem bedacht; alles is
zo door en door „franciscaans"; geen onkosten, geen uiter.
like praal die de aandacht van de heilige voorstelling en
het voorgestelde zou kunnen afleiden; de verbeelding in
al haar kracht te hulp geroepen, een volkomen afwezig.
heid van vrees om belachelik te zijn; hoe zien en horen
wij hem door mimiek en klanknabootsing zijn ontroering
3
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uiten. Maar, afgezien van dit persoonlike element in de
kerstvertoning, deze beantwoordt aan wat toen ook elders
in Italië en andere landen door de geestelikheid werd geor,
ganiseerd om het volk te boeien; in de kerken werden reeds
in vroegere tijd voorstellingen gegeven van episoden uit de
Passie, later ook van het Kerstfeest. En Loti verhaalt ons
nog, in Figures et choses qui passent, van een mis op Kerst,
avond in het Capucijnerklooster aan de Bidassoa, waarbij
een pop die Jezus voorstelt in zijn windselen aan de getrou,
wen te kussen wordt gegeven, terwijl een vrolike muziek van
castagnetten en tamboerijnen in schelle klanken losbarst.
I n Frankrijk, Engeland, Duitsland heeft zich reeds vroeg,
altans in de XIIe eeuw, uit deze liturgiese opvoeringen een
godsdienstig drama ontwikkeld, dat tot een letterkundig
genre is geworden, de mirakel, en de mysteriespelen. Wij
kunnen die evolutie stap voor stap volgen; wij zien hoe de
voorstellingen uit het te eng geworden kader van de kerk
werden gedrongen naar het kerkplein, hoe de acteurs op
den duur niet uitsluitend in de kringen der geesteliken
werden gekozen, al waren deze laatsten nog steeds de lei,
ders van het spel, hoe de materiële band met de kerk
steeds losser werd, ook al bleef het onderwerp van het
drama een gewijd karakter behouden, en hoe om de ges
boorte en het lijden van Kristus als kern zich een gehele
cyclus vormde, die het Oude en het Nieuwe Testament
omvatte. In Italië is van zulke half .wereldlike opvoeringen
eerst in de XVe eeuw sprake; het zijn de zogenaamde
„sacre rappresentazioni", die waarschijnlik naar Frans
model zijn gemaakt; zij kunnen de H. Franciscus niet heb,
ben geïnspireerd. Het denkbeeld om de getrouwen buiten
de kerk bijeen te roepen tot viering van het Kerstfeest, had
niets te maken met het feit dat, in Frankrijk meer dan een
halve eeuw vroeger, de zondeval en de moord op Abel in
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het kerkportaal werden vertoond. Niet de stad, maar de
vrije natuur wilde hij als schouwplaats, en reeds hierin
alleen herkent men de man die ganse nachten onder de
blote hemel placht door te brengen en voor wie het bos
een kerk was, even teder bemind als San Damiano en de
Porziuncola. En wel verre moet hem de bedoeling zijn geweest om van zijn naïef kinderlike opzet een letterkundige
manifestatie te maken. Al is het waarschijnlik dat het denk
beeld hem is gesuggereerd door de kerkelike vertoningen
waarvan hierboven sprake was, hij heeft er een toepassing
aan gegeven die zijn eigen vinding was, uiting van zijn
streven om de godsdienst zo nauw mogelik bij het leven
te brengen, waardoor hij soms met de meer aristocratiese
tendenties van de kerk in conflict kwam.
Ook op toneelgebied, evenals in de poëzie, heeft de
H. Franciscus een zeer biezondere plaats in de geschiedenis
der Italiaanse letterkunde; hij behoort tot geen enkele
groep en hij is ondanks zichzelf tot een woordvoerder der
kunst geworden. Van zijn preek te Greccio is geen woord
bewaard gebleven, en toch is het zeker dat zijn dramatio
sering van de gewijde geschiedenis en zijn verlangen naar
aanschouwelikheid een genre hebben in het leven geroepen
dat wel degelik in de lijst der letterkunde past. Het zijn de
„devozioni", die in Umbrië in een Franciscaanse omgeving
zijn ontstaan in de eeuw van Franciscus, en waarvan de
eerste aan Jacopone da Todi zijn te danken, door wiens be`
middeling dus ook ditmaal de Heilige in de eigenlike leto
terkunde is gebracht. Het zijn lyriese werken in drama
tiese vorm. Het mooie gedicht „Donna del Paradiso" is
een onderhoud van Maria met een boodschapper die haar
de voorbereidselen der kruisiging verhaalt; het gesprek
wordt onderbroken door de kreten van het volk; daarna
is men getuige van het hartverscheurende afscheid van
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Kristus aan het kruis: „Moeder, waarom zijt gij gekomen?
Gij geeft mij een dodelike wond." „Mijn witte en rode
zoon, mijn kind dat zijns gelijke niet heeft, mijn zoon op
wie ik steun, waarom hebt gij mij verlaten? 0 blanke en
blonde zoon, zoon met het vriendelik gelaat, waarom heeft
de wereld u zo veracht? Zoete en lieve zoon, zoon van de
smartvolle, de mensen hebben u slecht behandeld." Deze
„devozioni" lijken enigszins op de oudste Franse mysterie,.
spelen, maar in hun wezen verschillen zij er zozeer van
dat zij als iets geheel verschillends moeten worden be,
schouwd; de „devozioni" zijn van het begin af in de volkstaal gedicht en hebben steeds een geprononceerd lyrics
karakter gehad; zij vertonen een eenvoud en frisheid die
aan de geurende bloemen en planten van Franciscus her.
inneren, veeleer dan aan het dogmatisme der mysteries.
De vraag of zij op het ontstaan der „sacre rappresenta,
zioni" invloed hebben gehad is moeilik te beantwoorden;
zij die dit verband ontkennen beroepen zich vooral op dat
fundamenteel onderscheid tussen deze twee genres.
Door de H. Franciscus te beschouwen van het standpunt
der letterkunde, nadert men hem van ter zijde, en het
schijnt alsof men hem te kort doet; het verlangen naar
roem als schrijver was zo ver van hem, en zijn hoge betekenis voor de mensheid ligt op een geheel ander gebied
dan de kunst. Maar zijn ontzaglike invloed staat in
nauw verband met zijn dichterschap. Voor hem was de
schepping een kunstwerk dat de snaren van zijn ziel deed
trillen met een ongekende kracht en harmonie; door zijn
heftig bewogen persoonlik leven, dat zich in al zijn woon,
den en daden uitte, heeft hij hen die hem naderden gei
inspireerd en medegesleept, zoals alleen gegeven is aan wie
kunstenaarsgaven bezitten, zoals slechts een bezield redes
naar of een musicus een menigte tot zich kan trekken.
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Eens toen, in de eerste tijden van de orde, de H. Fran,
ciscus met broeder Leone op een plaats was waar zij geen
boeken hadden om de heilige dienst te verrichten en de
tijd van de metten kwam, zeide hij tot zijn broeder: „Geliefdste, wij hebben geen breviarium om daarmede de metten te zeggen; maar opdat wij dit ogenblik doorbrengen
met lofprijzingen van God, zal ik spreken, en gij zult ant%
woorden zoals ik u zal zeggen, en denk eraan de woorden
niet te veranderen. Ik zal aldus zeggen: 0 broeder Fran,
cesco, gij hebt zoveel kwaad en zonde bedreven in de
wereld dat gij de hel waard zijt, en gij, broeder Leone,
zult antwoorden: Het is waar dat gij de diepste hel ver.
dient." En broeder Leone antwoordde, met de eenvoud
van een duif: „Gaarne, vader, begin in de naam Gods".
Toen begon de H. Franciscus te zeggen: „O broeder Fran,
cesco, gij hebt zoveel kwaad en zoveel zonde in de wereld
bedreven dat gij de hel waard zijt." En broeder Leone ant%
woordde: „God zal U zoveel goeds bewijzen dat gij in het
Paradijs zult komen." De H. Franciscus zeide: „Zeg dat
niet aldus, broeder Leone, maar, als ik zal zeggen: 0
broeder Francesco, gij hebt zoveel slechte dingen tegen
God gedaan dat gij waard zijt door God te worden vers
doemd, dan moet gij antwoorden: Inderdaad zijt gij waard
onder de verdoemden te worden geplaatst." En broeder
Leone antwoordde: „Gaarne, vader." Toen riep de H. Franc
ciscus onder tranen en zuchten en zich op de borst slaan.
de: „0 mijn Heer van hemel en aarde, ik heb zoveel kwaad
en zonde tegen u bedreven dat ik verdien door U te wor,
den verdoemd." En broeder Leone antwoordt: „0 broeder
Francesco, God zal maken dat gij onder de gelukzaligen
biezonderlik gelukzalig zult zijn." En de H. Franciscus, zich
verwonderende dat broeder Leone juist het tegenovergestelde zeide van wat hij hem had bevolen, berispte hem,
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zeggende: „Waarom antwoordt gij niet zo als ik u opleg?
Ik gebied u, in naam der heilige gehoorzaamheid, dat gij
zult antwoorden zoals ik u zal zeggen. Ik zal aldus zeggen:
0 broeder Francesco, zondige, denkt gij dat God mede,
lijden met u zal hebben, hoewel gij zoveel zonden hebt be,
dreven jegens de Vader der barmhartigheid en de God
van alle vertroosting, dat gij niet waard zijt barmhartigheid
te ondervinden? En gij, broeder Leone, lam Gods, zult
antwoorden: In geen enkel opzicht zijt gij waardig barra,
hartigheid te ondervinden." Maar toen daarop de H. Frans
ciscus zeide: „O broeder Francesco, zondige," en wat daar
verder volgt, antwoordde Leone hem: „God de Vader,
wiens barmhartigheid oneindig meer is dan uw zonde, zal
tegenover u grote barmhartigheid betonen en behalve deze
zal hij u vele genade bewijzen." Op dit antwoord zeide de
H. Franciscus, zacht vertoornd en verstoord zonder onge.
duld: „Waarom vermeet gij u tegen de gehoorzaamheid in
te handelen en hebt gij zovele malen het tegenovergestelde
geantwoord van hetgeen ik u heb bevolen?" Broeder Leone
antwoordt nederig en eerbiedig: „God weet het, mijn
vader, dat ik telkens van plan was u te antwoorden zoals
gij mij hebt bevolen; maar God doet mij spreken zoals
Hem behaagt en niet zoals mij behaagt."
Evenzo is het met de H. Franciscus gegaan bij het nages
slacht; hij heeft slechts willen zijn een nederig dienaar der
mensen, en de mensheid heeft hem tot leider gekozen; hij
heeft zichzelf willen wegcijferen en hij is desondanks de
hoogste figuur van zijn tijd en van vele tijden geworden.
Want zijn gaven waren groot en stonden in dienst van een
moraal, zo edel, dat zijn werk een weldaad voor de gehele
mensheid is geworden. Allen die trachten zich te verheffen
boven de benauwing van het gewone leven zullen hem in
October eerbiedig en dankbaar huldigen.

OVER HET VERBAND TUSSEN „VITA NUOVA"
EN „DIVINA COMMEDIA".

Het lijkt niet gemakkelik Dante's Vita nuova en zijn
Divina Commedia in één lijst te brengen; het onwezenlike,
vage, de werkelikheid verdoezelende prozaverhaal en het
straffe, krachtig accentuerende gedicht, zijn het uitingen
van één en dezelfde geest?
Benedetto Croce, in zijn onlangs verschenen boek over
La Poesia di Dante, scheidt ze van elkander: „Als men,
van uit de Commedia, een blik werpt op deze gedichten
(die in de Vita nuova worden gecommentarieerd), als men
op deze laatste het licht doet schijnen van het eerste, en
als men zich vraagt hoe zij zich verhouden tot het heilige
dichtwerk, dan moet men erkennen dat de banden schaars
en los zijn. Men zegt gewoonlik, met veler instemming,
dat de

Vita nuova de inleiding of de voorhof van de Com,

media is, een soort van proloog op aarde tot het drama
van het hiernamaals; doch, hoewel het denkbeeld om het
vizioen te beschrijven van het leven na de dood, in het be,
sluit van dat boekje wordt aangekondigd, en hoewel
Beatrice in de Commedia opnieuw ten tonele komt, toch
vormt dat niet een poëties verband of een verwantschap
van toon tussen de beide werken, maar alleen een uiterlike
verbinding door middel van een uiterlik feit, of een uitgangs,
punt dat het ene werk vindt in het andere, door een figuur
of liever door een naam die van het eerste in het tweede
overgaat. Van de „zoete nieuwe stijl" is in de Commedia
niet meer sprake: Dante herinnert zich die nog wel, doch
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als een histories feit, als een glorie van zijn jeugd, als zijn
eerste verschijning in de letterkundige wereld, met de bij.
val die hij oogstte ... Men mag erkennen dat, door zijn
gedichten, Dante zich heeft gevormd tot kunstenaar, voov
al wanneer men deze bewering een juiste en volledige zin
geeft en haar aldus opvat dat de opvoeding niet alleen be:
staat in het ontwikkelen van zekere aanleg, maar ook in
het zich ontdoen van eigenaardigheden die men als ver,
keerd heeft leren kennen".
Voor Benedetto Croce bestaat slechts één Dante, ni. die
van de Commedia; de „spirito dantesco" is voor hem één
met „het ethos en het pathos" van het „goddelike gedicht".
Die geest is „een opvatting van de wereld, gegrond op een
vast geloof en een verzekerd oordeel, en bezield door een
sterke wil". Voor zover de andere geschriften van Dante
buiten deze definitie vallen, bestaan zij voor de criticus niet
of ternauwernood. „De opere minori vertegenwoordigen
niet het begin van de toekomstige synthese ... Men ziet in
Dante het meesterschap zich niet vormen als bij andere
dichters". Dit is voor Croce een reden om aan die kleinere
werken slechts een zeer ondergeschikte plaats te geven in
een studie welke toch de algemene titel van „Poëzie van
Dante" draagt. Doch is het wel goed de Vita nuova kort.
weg af te snijden van de Commedia? En is zelfs, ook al
bepaalt men zich tot het gedicht, Dante's „geest" door
bovenstaande formule volledig gekenschetst?

I.

Croce noemt slechts terloops, als niet ter zake dienende,
de uiterlike aanrakingspunten tussen Vita nuova en Com:
media: in beide speelt Beatrice een rol, en het grote ge.
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dicht wordt in het prozaverhaal aangekondigd. Doch deze,
min of meer achteloos aangewezen, verbindingslijnen zijn
niet slechts uiterlik, maar dringen door tot het middelpunt
van beide werken.
De episode van het Aards Paradijs moge ons weinig behagen, niet gewend als wij zijn aan de stoute verbinding
tussen persoonlike liefdeservaringen en de hoogste pro'
blemen van der mensheid lot op de aarde en in de hemel,
waar blijft het niettemin dat zij voor Dante het hoogtepunt
van zijn reisverhaal vormt. Het vizioen beschreven in het
laatste sonnet van de Vita nuova, waar Dante ons Beatrice
toont in het verblijf der uitverkorenen en waarin des dich,
ters zucht tot haar opstijgt, is, zoals Hauvette opmerkt,
reeds het idee van het Paradijs. Volgens dezelfde geleerde,
beantwoordt, van de drie momenten in Beatrice's rol in de
Commedia, juist die episode het meest aan het droombeeld
van het sonnet. En vooral hierop moet de nadruk vallen
dat de zuiver menselike scène tussen Dante en Beatrice de
voortzetting is van de Vita nuova. Ik kom hierop terug.
Gaat het echter aan van „losse" banden te spreken, waar
het gehele gedicht gegroepeerd is om een toneel dat, zon,
der de Vita nuova, geen zin zou hebben? Zo ergens, dan
is hier aanleiding om te spreken van de eenheid van
Dante's werk.
Doch wat spreek ik van een enkele episode, hoe gewich,
tig ook? Dante, dichter van de Commedia, is, wij weten het
allen, ontgroeid aan de enge theorie van de „zoete nieuwe
stijl"; hij had de banden losgemaakt waarbinnen een
letterkundige mode de uitdrukking der aandoeningen
knelde. Wil dat zeggen dat hij de neiging had ver,
loren tot het geheimzinnige, het symboliese, het esoteriese? Zo niet, dan is in de formule ter kenschetsing
van wat Croce de „tonalità" van de Commedia noemt,
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deze neiging ten onrechte weggelaten. Welnu, het is bijkans
overbodig het te zeggen, de verborgenheden, zij vormen
een integrerend deel van de opzet en van de „geest" van
het gedicht. Ik denk er niet aan, op het voorbeeld der tal.
rijke commentatoren, die „sensi reconditi" met moeite en
inspanning op te diepen, maar ziehier toch feiten die tonen
dat de dichter van de Commedia niet zo geheel verschilo
lend was van de jeugdige schrijver van de Vita nuova.
Het getal drie, men weet het, speelt een grote rol in beide;
Croce zegt dat de terzine „niet theoreties en bewust door
Dante is gekozen, als allegorie van de Drieëenheid, daar,
ook al dacht hij aan die allegorie, zijn denken ditmaal
een bijvoegsel was van de dwang van zijn ziel, de spontane
uitdrukking van zijn fantazie waarmede de terzine één is",
doch deze bewering lijkt mij buitengewoon duister; ik voor
mij kan het verzental der terzine niet scheiden van de drie%
heid der zangen en van alle andere gevallen waar de keuze
van het getal drie toch zeker bewust was. De veredelende
macht der liefde, zij beheerst de episode van Francesca
niet minder dan de gedichten van Cavalcanti en de zijnen;
ook in de Commedia is de liefde de mystieke samenvatting
van alwat er edels is in de mens, de liefde „die de hemel
en de sterren beweegt". En is Dante, de wereldwijze, streng
oordelende rechter, als hij vóór Beatrice treedt, niet dezelf,
de schuchtere, sidderende minnaar als wanneer hij, op de
bruiloftspartij, haar onder haar vriendinnen ziet?
Zonder twijfel, de uitdrukking is directer, de toon is
anders; Beatrice's verwijten zijn precies omschreven en
gaan op de man af. Wat de vorm betreft van Dante's deno
ken en dichten heeft er een verandering plaats gehad.
Doch hij is werkelik niet de enige die, begonnen als lid
van een bent van gelijkgestemde geestdriftige jongelieden
die het heil van de kunst alleen verwachten van de strikte
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toepassing van een dichterlik ritueel, op latere jaren, door
het leven gerijpt, van die eerste tijd het te uiterlike hebben
afgeschud en alleen het wezenlike hebben behouden. Deed
Ronsard iets anders, toen hij de hoogdravende Pindariese
ode liet varen voor eenvoudiger dichtvormen, zonder dat
daardoor wijziging kwam in zijn poëtiese motieven? Maar
treffender nog is, in dezen, de overeenkomst tussen Dante
en Jean Moréas; niet alleen omdat de „symbolisten" even=
zeer als de dichters van de „zoete nieuwe stijl", een soort
geheime kunst beoefenden -- Mallarmé zou hebben kun:
nen schrijven wat wij in de Vita nuova lezen (§ XIV) om,
trent de onmogelikheid voor iemand die niet „fedele
d'Amore" zou zijn geweest, om Dante's verzen over de
„spiriti paurosi" te begrijpen — maar vooral omdat hij in
zijn dichten een analoge evolutie als Dante heeft doorgel
maakt. De man die, in zijn „Manifeste littéraire" van 1886,
„le sens du mystére et de l'inef f able" verheerlikte, die, zo:
als Van Hamel zeide, „met plechtig gebaar de deuren open:
sloeg waardoor het mysterie de poorten der Franse poëzie
ongehinderd kon binnentreden", is overgegaan tot een
poëzie, klassiek van vorm en krachtig van toon en klank,
zodat tussen de Stances en Le Pèlerin passionné de af,
scheiding even scherp is als tussen beide werken van
Dante. Of liever, nog scherper, want Moréas is gekomen
„tot een kunst waaruit het mysterie plechtig wordt vers
bannen", en zover, wij zagen het, is Dante niet gegaan.
Trouwens, indien in de Commedia enkele trekken -- niet
alle bijkomstig -- van de Vita nuova herleven, anderdeels
is, ook in de periode van Dante's jeugd, heel wat hetgeen
de latere, zich hartstochtelik uitsprekende, alle banden van
poëtiese leerstellingen verbrekende, aankondigt. Ik denk
hier natuurlik in de eerste plaats aan de woest gepassions
neerde sonnetten, die men de „sonnetten van steen"
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noemt, daar het woord „pietra" er met voorliefde in wordt
herhaald:
„Even hard wil ik in mijn spreken zijn als deze schone
steen het is in daden ... Liefde heeft mij ter aarde geslagen
en dreigt mij met het zwaard waarmede hij Dido sterven
deed. Die boze verheft de hand en daagt mijn zwak leven
uit en houdt mij gestrekt op de rug ter aarde, onmachtig
mij te bewegen. Dan rijzen kreten uit mij op, en het bloed
dat in de aderen is verspreid vliet tot het hart, dat het
roept, en ik verbleek. Hij treft mij onder de linkerarm z6
heftig dat de pijn naar het hart terugspringt ... Mocht ik
deze wrede vrouw ook zo het hart zien splijten, haar die
het mijne verbrijzelt; daarna zou mij de dood welkom zijn,
waarheen ik door haar schoonheid ijl. Doch bij nacht en
bij dag slaat mij die moorddadige dievegge en helleveeg.
Helaas, waarom roept zij niet om mij? Want snel zou ik
zeggen: Ik kom u te hulp, en dan zou ik de hand kunnen
leggen in de blonde haren die de Liefde krult en verguldt
om mij te doen verteren, en dan zou ik mij kunnen ver.
zadigen. Als ik de blonde vlechten drukte, die voor mij
roede en gesel zijn, ze opnemende 's morgens vroeg, dan

ze in de handen houden totdat de avondklok luidt.
En ik zou geen medelijden en geen hoofsheid kennen, maar
met haar doen als een beer die speelt. En al zou de Liefde
mij erom slaan, toch zou ik mijn wraak niet opgeven, en
haar schone ogen, waaruit vonken springen die mij het
hart in gloed zetten, mijn dode hart, zou ik van dichtbij
en strak aanzien om mij te wreken; en daarna zou ik haar
in vrede laten gaan".
Doch ik denk niet minder aan het beroemde gesprek van
Dante met Bonagiunta uit Lucca, waarin hij de nadruk legt
op het oprechte, persoonlike karakter der poëzie van de
„zoete nieuwe stijl", dat hij ook in zovele passages van de
zou ik
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Vita nuova heeft doen uitkomen. En hoe moeielik het
ook is dat eigene in deze poëzie te vinden -- wat lijkt meer
op een der gedichten van Dante dan een van Cavalcanti of
van Guinizelli? -- toch geeft niets ons het recht Dante's
uitdrukkelike bewering te wantrouwen.
En ik denk ook aan die merkwaardige vermenging
van realiteit en fantazie, die in de Vita nuova misschien
niet zo evident, maar niet minder zeker is dan in de
Commedia. Maar ziehier wat wel de sterkste band tussen
de geschriften vormt: in beide wordt dezelfde psycholo,
giese grondgedachte uitgewerkt.
II.

Inderdaad, wat is de Vita nuova in hoofdzaak anders dan
een beeld van de strijd van een jonge man tussen zijn
neigingen ten goede en ten kwade, het conflict dat, eeuwig
jong, aan Petrarca zowel als aan Verlaine zulke roerende
kreten ontlokte? Ondanks de naïeve kunstgrepen van
Dante om het verhaal op een hoger, gewijd, plan te brengen, is het duidelik dat de twee hoofdmomenten ervan

worden gevormd door de dubbele crisis in des dichter s
verhouding tot Beatrice. Willen wij zo dicht mogelik nade,
ren tot de werkelikheid, dan moeten wij ons rekenschap
geven, vooreerst hiervan dat de commentaar van de vroegste gedichten na deze is gemaakt en de gebeurtenissen dus
voorstelt zoals Dante die later zag of wilde doen zien, en
dan, dat hij van de poëzie uit zijn jeugd slechts dat aan,
haalt, wat op Beatrice betrekking heeft. Zo maakte hij
voor de „donna di schermo" zekere versjes, „doch, zegt
hij, het is mijn bedoeling niet die hier neer te schrijven,
behalve voor zover zij betrekking mochten hebben op die
zeer edele Beatrice, en daarom zal ik ze ter zijde laten.
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behalve dat ik er uit zal nemen wat ter harer ere schijnt te
zijn". Als de vrouw door wie hij zijn liefde voor Beatrice
heeft weten te verbergen vertrekt, dan heet het dat hij
haar alleen hierom heeft bezongen, omdat anders de men,
sen achter zijn geheim zouden zijn gekomen, maar dit be:
let niet dat in zijn serventese op de zestig schoonste vrou.
wen (zie Vita Nuova, § VI), deze „schutsdame" de dero
tigste, dus de hoogste plaats inneemt, en dat zij het is die
hij aan zijn zijde wenst in een zijner bekoorlikste sonnet,
ten: „Guido, ik zou willen dat gij en Lapo Gianni en ik
door betovering werden opgenomen .en in een scheepje
werden geplaatst dat, met elke wind, over de zee ging volo
gens uw wil en de mijne, zo dat noch de fortuin noch boos
weer ons een beletsel kon zijn, maar dat, altijd eendrachtig,
ons verlangen om samen te wezen steeds zou toenemen. En
monna Vanna en monna Lagia en haar die het cijfer dertig
vult moge de tovenaar ons medegeven. En daar zouden wij
altijd spreken van liefde, en elk harer zou tevreden zijn,
zo als ik geloof dat wij ons zouden voelen". Als men bes
denkt dat „monna Vanna", d.i. „Giovanna", bijgenaamd
„La Primavera" (Vita nuova, § XXIV), de geliefde is van

Guido Cavalcanti, en Lagia van Lapo Gianni, dan is het
duidelik voor wie, op het tijdstip van dit gedicht, Dante's
hart gloeide.
De commentaar, ik zeide het, is een zeer onbetrouwbare
gids, in zoverre dat de begeerte om alle licht te concentre,
ren op Beatrice, Dante ertoe brengt de gebeurtenissen uit
zijn jeugd, voor zover zij niet tot Beatrice in verband staan,
zo niet te verzwijgen, dan toch op een zeer tendentieuze
manier voor te stellen. Maar, evenals het in het boveno
staande geval aan de scherpzinnigheid van de onderzoekers
gelukt is, de episode der schutsvrouw van de verhullende
sluier te ontdoen, evenzo is het mogelik, doch ditmaal door
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de eenvoudige lectuur van Dante's tekst, te ontdekken dat
zijn verhouding tot d e vrouw die de rol van „donna di
schermo" overnam, verre van onschuldig is geweest. „Na
mijn terugkeer zocht ik deze vrouwe, die de Liefde, mijn
meester, mij had genoemd op de weg der zuchten, en om
kort te gaan, zeg ik dat ik in weinig tijd haar tot beschutting
van het geheim mijner liefde tot Beatrice maakte, zo dat
al te velen erover spraken met overschrijding van de grens
zen der hoofsheid; hetgeen mij vaak zwaar woog. En om
deze reden, nl. de overdreven geruchten die mij een kwade
naam schenen te moeten geven, weigerde deze Zeer Edele,
die alle ondeugden vernietigt en over de deugden een
Koningin is, mij haar zeer zoete groet, waarin al mijn
geluk is". De kwaadsprekers „overdreven"; aanleiding tot
hun praatjes bestond er dus wel; en zou Beatrice op losse
geruchten haar vereerder zo hard hebben behandeld?
Haar weigering om hem te groeten is, in de reeks gebeurtenissen die het verhaal zijner verhouding tot Beatrice
vormen, de eerste grote sentimentele catastrofe; men ziet,
zijn eigen gedrag heeft er schuld aan. En zo is het ook met
het tweede hoofdmoment in het relaas zijner liefde. Na

Beatrice's dood ziet hij voor een venster een jonge en zeer
schone vrouw, die hem beschouwde met zoveel deernis in
haar blik „dat alle medelijden in haar scheen te zijn samen.
gekomen". Hij verwijdert zich, in zichzelf zeggende: „Hct
is onmogelik dat met deze medelijdende vrouw niet zeer
edele liefde zij". „En vaak deed zij mij denken aan mijn
zeer edele Vrouwe, en, niet kunnende wenen en onmachtig
mijn droefenis te verdrijven, ging ik deze medelijdende
vrouw zien . .. En zover kwam het met mij dat mijn ogen
begonnen te veel behagen te scheppen in het zien van haar,
waarover ik mij vaak in mijn innerste verwijten deed .. .
Het gezicht van deze vrouw bracht mij in zulk een vreemde
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toestand dat ik dikwijls aan haar dacht als aan ene die mij
te zeer behaagde, en ik dacht aan haar aldus: Dit is een
edele, schone, jonge en wijze dame, die mij misschien is
verschenen door de wil van de Liefde, opdat mijn leven
rust hebbe. En vele malen werden mijn gedachten harts%
tochteliker, zodat mijn hart met deze gedachte instemde.
En wanneer ik er bijna in had toegestemd, begon ik op%
nieuw te denken, als werd ik gedreven door de rede, en ik
zeide tot mijzelf: Helaas, welk een gedachte is dit, die op
zo laffe wijze mij wil troosten? En dan kwam een andere
gedachte in mij op: Waarom zoudt gij u niet onttrekken
aan de bittere droefheid waarin gij zo lang zijt geweest?
En zo streed ik vele malen met mijzelf, totdat op een dag
Beatrice in vizioen vóór mij verscheen".
Het zou onnut en trouwens onmogelik zijn zich van
Dante's werkelike verhouding tot deze medelijdende
vrouw een nauwkeurig denkbeeld te vormen; wij weten
niet of op deze relatie de verwijten slaan die Beatrice hem
in het Aards Paradijs doet. Maar wat duidelik is, dat is
de strijd die de dichter heeft gevoerd met zichzelf om de
aspiraties van zijn ziel, die hem trokken tot Beatrice, vrouw
en tevens symbool van reinheid en gemoedsadel, te be%
schermen tegen aandriften van andere aard. Zijn ideaal
heeft hij geïncarneerd in de persoon van een jonge vrouw
die hij kende en van wie wij eigenlik alleen weten dat zij
werkelik heeft bestaan en dat enige feiten uit haar leven
door Dante naar waarheid zijn medegedeeld: misschien is
het een doodgewone Florentijnse geweest.
Terwijl wij, om tot deze eenvoudige kern door te drin%
gen, het verhaal voorzichtig van alle windsels hebben moe%
ten bevrijden waarin het Dante's in troubadourstheorieën
en wijsgerige bespiegelingen bevangen geest behaagd heeft
het te hullen, ligt de eigenlike zin van de Divina Commedia
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open vóór ons. Ziehier hoe Hauvette die aangeeft: „Het
onderwerp van het gedicht, beschouwd van de meest uiter%
like kant, is de geschiedenis van de bekering en de kriste.
like inwijding van Dante, die zich trapsgewijze uit de staat
van zonde, door boete en zoening, opheft tot het begrijpen
van de meest ondoorgrondelike mysteries; en, al bevat het
gedicht nog veel anders dan deze opstijging van een ziel
tot de heilstaat, toch is men gerechtigd te menen dat daav
in het centrale motief is dat als het ware het gehele gebouw
draagt, het getouw waarop, door een langzame bewerking,
de geniale fantazie van de dichter episoden heeft gebov
duurd van een wonderlike rijkdom; en in dit persoonlike
element moet men de oorsprong en de eerste kiem zoeken
van deze grootse schepping". In de grond is deze definitie
niet verschillend van die welke óf , Dante zelf of een die
hem nabij was heeft gegeven: „Volgens de letter is het
onderwerp van het gehele werk eenvoudig de staat der
zielen na de dood, omdat dit het uitgangspunt en het mid%
delpunt is van het gehele werk; en als men dit daarna be%
schouwt in zijn allegoriese betekenis, dan is het onderwerp
de mens, in zover hij goeddoende en zondigende, uit vrije
wil, onderworpen is aan rechtvaardige beloning of straf".
Wèl is hierbij van de persoon van de dichter geen sprake,
maar dat wordt verklaard door de hooggespannen toon
waarin de brief die deze verklaring bevat, is gesteld, en
misschien ook hierdoor dat de schrijver ervan één was of
altans zich vereenzelvigde met de dichter, zodat deze zich
niet in zijn gezichtsveld bevond.
Wat hiervan zij, het is duidelik dat de Commedia heb
zelfde onderwerp als de Vita nuova behandelt, of liever
nog, , dit onderwerp voortzet en uitbreidt. De innerlike
strijd, met andere woorden, het dolen door het donkere
woud, is het uitgangspunt voor dit vervolg; het vat samen
4
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aiwat Dante meende zich te moeten verwijten, en ditmaal
niet alleen, zoals in het werk van zijn jeugd, zijn erotiese
afdwalingen, maar in het algemeen hetgeen, in openbaar en
privaat leven, hem had afgeleid van het ware goede. Wat
Beatrice hem in het Aards Paradijs verwijt is, hij spreekt
het zelf uit: „dat de tegenwoordige dingen met hun ijdel
genoegen zijn passen hebben bestuurd, zodra haar gezicht
zich had verborgen", en zij voegt daaraan toe dat hij
zich „niet de vleugels omlaag had moeten laten drukken,
doch na de eerste pijlwond van de bedriegelike dingen zich
achter haar aan had moeten opheffen". En dan volgt zijn
purificatie in de beide heilige stromen. Wel verre van zijn
vroeger geschrift te verloochenen, eiste hij, bij de lezers
van zijn gedicht, kennis ervan. En de vraag is niet of de
beide werken een verschillende indruk op ons maken, maar
of het tweede rijpere werk zonder schade van het eerste
kan worden losgemaakt. Volgens Croce zou, als wij de
Vita nuova niet kenden, de Divina Commedia niet anders
op ons werken dan tans het geval is. Doch zouden wij dan
niet als onbegrijpelik en onbevredigend hebben gevoeld
de tweeslachtigheid van de hoofdpersoon, zo zelfbewust
meestal, ordelende over de zondaars en zelfs de uitverkorenen rangschikkende volgens de graad hunner verdieno
ste, en daarnaast de stotterende en bevende minnaar? Tero
wijl, in het licht van de Vita nuova, ons helder wordt dat
hij, alvorens door de goddelike genade tot de tocht te zijn
toegelaten die hem tot de heilstaat zal brengen, een geheel
leven van ontrouw aan het ideaal achter zich heeft; het
„donkere woud" krijgt zijn volle betekenis eerst door de
Vita nuova, en alleen hierdoor begrijpen wij de scène in
het Aards Paradijs. Wij kunnen nu eenmaal de Divina
Commedia niet afscheiden van Dante, en hoe beter wij
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Dante kennen, des te nader komen wij tot het gedicht en
tot de „geest" van Dante.
Dit is juist het verschil met een onpersoonlik werk, waar,
in de dichter niet zelf ten tonele komt, en dat te waarderen
is ook al weet men van die dichter niets. De onderzoeken.
gen naar de identiteit van Shakespeare hebben oneindig
minder belang dan die van de lotgevallen van Dante's
leven, en dit moge een verontschuldiging zijn voor de over,.
dreven zorg die daaraan is besteed door zovele voortrefh,
felike geleerden.

Wij hebben getracht de weg aan te wijzen die Dante's
twee voornaamste werken verbindt, en die men, dunkt ons,
niet ongestraft kan verlaten. De overtuiging dat zijn
geestesproductie één geheel vormt wordt nog versterkt als
men erop let hoe nauw ook zijn andere geschriften met
elkander en met de hoofdwerken samenhangen, en hoe
aaneengesloten het grote geheel van de Commedia is, al
bestaat die uit een reeks van episoden. Ik ken geen bloem.
lezingen van Dante's gedicht; er zijn er misschien, maar
talrijk zijn ze zeker niet, hetgeen des te merkwaardiger is,
omdat geen dichter meer dan Dante onder de meest ver.
schillende vormen en voor de meest uiteenlopende groepen
van lezers is gedrukt. Een leerboek als dat van d'Ancona
en Bacci -- voortref f elike leidslieden) -- bevat wèl slechts
enkele gedeelten, hier en daar gekozen, maar deze worden
door samenvattingen in proza verbonden.
Wat zou zulk een bloemlezing uit de Commedia wel
kunnen bevatten? Het verhaal van Francesca natuurlik, de
episode van Ugolino, de tocht van Ulysses, de dood van
Manfred, d.w.z. enkele enigszins uitvoerige episoden; mis..
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schien de beschrijving van het vroegere Florence, in Dan,
te's onderhoud met Cacciaguida, van het leven van de H.
Franciscus en de H. Dominicus. Men ziet het, in de ontzag,
like massa van taferelen en ontmoetingen op Dante's tocht
is er slechts weinig dat er, met meer of minder gemak, uit
kan worden gelicht. Het is een vast en stevig geheel; de
gebeurtenissen volgen elkander met rasheid op; het lijkt
wel een cinematografiese voorstelling, waarbij de dramatis
personae met koortsachtige haast voortijlen; zodra niet
heeft Dante enkele woorden met hen gewisseld of met een
schok verdwijnen zij, om plaats te maken voor anderen.
Slechts één is er die altijd blijft, en dat is Dante; hij is de
man die tot het publiek spreekt en de band tussen de vers
schillende tonelen knoopt. Alwat er voorvalt krijgt zijn be=
tekenis slechts door de betrekking waarin het staat tot
Dante; nooit was een voorstelling der feiten subjectiever.
Francesca wordt sympathiek gemaakt, omdat de dichter
een zwak had voor , de „hoofse" liefde die haar ten val
bracht; Ugolino wordt bijna een martelaar, daar de
artiest:Dante nodig heeft dat een scherpe scheiding komt
tussen het licht en de schaduw van zijn schilderij. Die per,
soonlike visie is Dante's kracht. Maar hoe zou men dan
de Commedia kunnen lezen buiten het verband met zijn
ander werk?
Een zogenaamd „onmiddellike werking" op ons gemoed
lijkt mij bij de Commedia uitgesloten, en nog meer bij de
Vita nuova. Ik heb een zeker wantrouwen tegen die sier'
like, vooral Engelse, uitgaafjes ervan, bestemd voor een
damesbureautje of een salontafel. Mij dunkt, in die omge,
ving kan het werkje alleen dienen als een soort opium of
hachisch, geschikt om de lezer of lezeres in een mystiese
doezel te brengen, waarin de toch al vage omtrekken van
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Dante's personen en ideeën tot een grijze achtergrond wor,
den voor extatiese dromen.
Waarschijnlik zou ook Croce dit een misbruiken van
het geschrift noemen. Toch is hij van oordeel dat het er
niet toe doet wat Dante zelf wel zou denken van de manier
waarop wij op zijn kunst reageren: „Te zeggen dat Dante
hevig verontwaardigd zou zijn over zijn grootste bewonderaars en critici van heden, over de de Sanctis' en de
Symond's, die alleen door de voelbare en poëtiese schoon,
iheid van zijn werken worden gepakt, is een argument, niet
tegen, maar vóór de kritiek, die sedert Dante's tijd een
heel eind vooruit is gekomen". En men mag als voornaam,
ste doel van zijn boek over Dante beschouwen: het naar,
vorenbrengen van de esthetiese waarde van het gedicht
van de grote Florentijn. Alwat dit maakt tot een middel,
punt van studie: staatkundige geschiedenis, Middeleeuwse
kunsttheorieën, godsdienst en wetenschap, is voor hem bij,
komstig; alleen de dichter, voorzover hij de materie kneedt
tot een persoonlike schepping en voor eigen aandoeningen
de adequate vorm vindt, is het die voortleeft, met hem
alleen is het voor ons, die zes eeuwen na hem leven, van
belang in geestesaanraking te komen. Deze reactie tegen
een letterkundige kritiek die Dante verborg achter dichte
commentaren, is gewettigd; het scheen zo langzamerhand
of, niet de dichter zelf, maar allerlei kwesties waarmede
zijn werk in min of meer nauw verband stond, de hoofd,
zaak waren; de gewichtigheid waarmede men de, gewilde
of ongewilde, duisterheid van niet weinig terzinen tracht
te verhelderen, de onderstellingen waardoor des dichters
zo vaak onmogelik te kennen bedoeling wordt toegelicht,
zij zijn inderdaad verre van sympathiek.
Toch lokt ook deze opvatting van Croce, waarvan zijn
isoleren der Commedia, dat wij in de bovenstaande blad.
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zijden trachtten te bestrijden; een der uitingen is, tot tegen.
spraak. De criticus uit zich met minachting over hen die
zich in Dante's geestestoestand trachten te verplaatsen:
„Als men Aristoteles met Aristoteles en Dante met Dante
wilde denken, zou men in een hopeloos gedrang komen,
wegens de nutteloze krachtsinspanning om onze ziel en
onze geest te verminken". Maar verminkt men, omgekeerd,
het werk dat men leest niet door te weigeren zich aan te
passen aan de geest die het heeft geïnspireerd? Ook al
kunnen wij niet geheel navoelen wat des dichters ziel
heeft beroerd, streven wij niet als vanzelf daarnaar? In
Croce's beredeneerd verhaal van Dante's reis valt de na,
druk op de kunst van de dichter: „het oog van de balling
beschouwde niet slechts de politieke en zedelike dingen,
maar genoot van wat het om zich heen zag en wendde
zich vol bewondering tot alwat schoon was ... En hij was
artiest van het woord, en genoot van zijn woordscheppengen". Inderdaad, het is een geluk dat Croce enkele taf e.
relen in het juiste licht heeft geplaatst en ze heeft doen
zien als vrije creaties van een die zich vermeit in het op,
roepen en volkomen uitdrukken van verbeeldingen. De ge,

daanteverwisselingen der vijf dieven van Florence, bijvoor,
beeld, hebben geen andere betekenis dan dat zij Dante in
staat stellen met trots zijn kunstvaardigheid te tonen; alle
diepzinnige symboliese verklaringen kunnen wij daarbij
missen.
Doch, ook al is men overtuigd dat er teveel is gewroet
in de verzen van de Commedia, toch kan men ook in
Croce's richting te ver gaan. Trouwens, zijn opvatting is
krasser in woorden dan in toepassing. Evenals de Sanctis
het genieten van Dante's werk niet heeft afgescheiden van
het begrijpen ervan, evenzo zocht ook Croce, wij zagen het,
naar de „geest" van Dante. Ook hij schijnt dus in de Coma
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media nog op iets anders te letten dan op wat zijn gevoel
voor poëzie kan strelen. Trouwens, zij die menen de Como
media als kunstwerk op zichzelf te kunnen genieten, geven
zij zich wel rekenschap dat zij, of zij willen of niet, reeds
de geest vol hebben van weten omtrent Dante's leven en
werken? Het is nu eenmaal prakties onmogelik Dante te
lezen zonder voorafgaande kennis, zonder commentaren,
en die kennis kan men maar niet opeens afschudden, als
men plotseling het plan opvat Dante's gedicht „estheties"
te willen genieten.
De zaak is echter -- en daarom zullen de Dante=lezers
Benedetto Croce dankbaar zijn -- dat wat slechts middel
behoort te zijn, al te vaak tot doel is geworden.

DANTE EN WIJ.
Ella fu per domandare al cognato i suoi
titoli di vice.giudice divino.
Fogazzaro, II Santo.

Uitgenodigd door de „Litterarische Faculteit van het
Utrechtsche Studentencorps" tot het houden van een voor,
dracht over Dante, „liefst in verband met de Nederland,
sche letterkunde", heb ik gemeend dit onderwerp enigszins
1e moeten uitbreiden. Immers, tussen Dante en de Neder,
landse letterkunde bestaat zeer weinig verband; ik zou dat,
altans voor de vroegere perioden, niet zo boud durven be,
weren, als niet Prof. G. Kalf f en Prof. J. W. Muller mij
daaromtrent de zekerheid hadden verschaft die ik, aan
mijzelf overgelaten, te vergeefs zou hebben gezocht.
Ziehier het door mij behandelde onderwerp: na de schaar,
se toespelingen te hebben vermeld die onze letterkunde
bevat op het werk van de grote Italiaanse dichter en na
enkele sporen te hebben aangewezen van zijn invloed op
Nederlandse schrijvers, heb ik een antwoord gezocht op de
vraag wat Dante voor onze tijd is, hoe hij door onze landen tijdgenoten wordt gezien. En daarmede vergelijk ik hetgeen Dante in werkelikheid was en hoe hij zijn werk heeft
bedoeld. De volgende bladzijden bevatten, met enige on,
betekenende wijzigingen, de voordracht die ik heb gehouden.
Het is niet gemakkelik Dante onbevangen te lezen; wij
staan niet vrij tegenover hem; er is een zekere krachtsim-
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spanning nodig om zich te onttrekken aan de invloed der
geestdriftige commentaren op zijn werk en der alles.mooi,
vindende inhoudsoverzichten,
Toch kunnen wij, niet.Italianen, altans nog over Dante
redeneren. In Itlalië zelf is dit bijna niet mogelik. Als men
gedurende enige tijd de lezingen over Dante heeft gevolgd
in de statige zaal van Or San Michele te Florence, waar een
uitgezocht publiek van vele dames en enkele heren elke
week aandachtig luistert naar de woorden van een Dantekenner, die een der gezangen van de Hel, het Vagevuur of
het Paradijs verklaart, dan zou men werkelik de illusie
krijgen dat er van het gehele werk van Dante nog een sym,
pathieke stroom uitgaat op een hedendaags, niet,speciaal
daartoe opgeleid en voorbereid publiek. In werkelikheid is
dat niet het geval. Toch zou het slechts ten dele juist zijn
deze belangstelling aan snobisme toe te schrijven. In het
vaderland van Dante, het is bekend, is de dichter het symbool geworden van „il risorgimento", van het herleefd
Italië. Of, zoals de gewezen eerste minister, Sidney Sons
nino, het uitdrukte: „Dante die droomde van een Romeins
keizerrijk Italië, was een ' machtig helper bij de vorming
der Italiaanse eenheid, daar hij het morele en staatkundige
geweten van het Italiaanse volk wakker schudde, en een,
heid en waardigheid gaf aan de Italiaanse taal". En daar,
om, al hinderen soms in het Italië onzer dagen de oneer,
mijdelike herinneringen aan Dante in straatnamen en an,
derszins, toch moet men erkennen dat zij in een machtig en
groots nationaal gevoel hun rechtvaardiging vinden. Maar
dit neemt niet weg dat het voortleven van Dante's werk
voor het grootste deel te danken is aan oorzaken die buiten
zijn werk zelf zijn gelegen. En ziehier een persoonlike her.
innering. Bij een maaltijd in Florence, in een geletterde
kring, liet, om de een of andere reden, de bediende de vrij
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talrijke gasten in de antichambre, in plaats van hun de weg
naar de salon te wijzen. Een der aanwezigen merkte op:
„Wij zijn hier als ii papa Celestino", daarmede toespelende
op paus Celestinus V, die door Dante in de Voorhof van
de Hel wordt geplaatst. Welnu, deze toespeling — dat kan
ik verzekeren -- is slechts door twee der aanwezigen
begrepen.
Wij, voor wie Dante uitsluitend is een dichter, een der
grootsten die ooit hebben geleefd, wij zijn beter geplaatst
om waar te nemen welke indruk hij maakt op een onbe%
vangen gemoed.

I.
Dat voor onze Middeleeuwse schrijvers Dante niet heeft
bestaan, kan ons niet verwonderen als wij bedenken dat
ook de Franse letterkunde der Middeleeuwen, die toch
zoveel dichter stond bij haar Romaanse zuster, slechts zeer
enkele herinneringen bewaart aan de Divina Commedia.
Men gaat niet te ver door te beweren dat, als Dante bij
ons in de Middeleeuwen bekend was geweest, wij die wetens
schap waarschijnlik door bemiddeling van Frankrijk zouden
hebben gekregen. Nu hebben de onderzoekingen van Fari%
nelli en, nog onlangs, die van Counson geleerd dat alleen
het werk van Christine de Pisan sporen draagt van een
grondige kennis van Dante, die er trouwens in wordt nap
gevolgd. Een enkele maal wordt Dante door anderen ver%
meld, soms op een curieuze manier. Zo is Laurent de Pres
mierfait van mening dat Dante op het denkbeeld van de
Divina Commedia is gekomen doordat hij te Parijs de
Roman de la Rose leerde kennen. Trouwens, wie zou in
de Middeleeuwen in Frankrijk met Jean de Meung hebben
kunnen wedijveren? De gehele Franse letterkunde werd
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toen door de Roman de la Rose beheerst. En hadden de
Fransen in de beroemde Pélerinage de la vie humaine, Pèleri,
nage de l'ame, Pèlerinage de Jésus=Christ van Guillaume
de Deguileville niet iets analoogs aan de Divina Comme%
dia, een allegoriese voorstelling van het leven van de mens
vóór en na de dood, een bezoek onder de leiding van een
klassiek dichter -- Ovidius in plaats van Virgilius — aan
de Hel, het Vagevuur en het Paradijs? Ik herhaal dat het
dus begrijpelik is dtt bij ons Dante in de Middeleeuwen
onbekend is gebleven. Toch lijkt het, op het eerste horen,
zonderling dat Dirk Potter, die van 1411 tot 1412 in Italië
heeft vertoefd, geen enkele maal zijn naam vermeldt.
Maar ook dit wordt opgehelderd, wanneer wij ni.
weten dat hij geen Italiaans verstond, en dat in Italië zelf
in de vijftiende eeuw de roem van Dante werd verduisterd
door die van Petrarca. Fauriel geeft daarvan de overtui
gendste bewijzen.
Een ander, groter dichter die Italië bezocht en daar wèl
rijke stof voor verzen heeft gevonden, onze Hooft, heeft
eigenlik ook slechts oren voor Petrarca: hij noemt Dante
Florence, en vermeldt éénmaal uit de
Divina Commedia een regel, die hij vertaalt. Dat is alles.

éénmaal in zijn

En dit is te treffender omdat de zestiende eeuw een bloei,
tijd was voor de studieën over Dante in Italië. Van 1570
af was er een verwoede strijd vóór en tegen Dante gevoerd
in allerlei soorten van geschriften, en de uitgave die in
1595 door de Accademia della Crusca van de Commedia
werd bezorgd, bewees hoezeer het aanzien van de dichter
was gestegen. In de tijd dus dat Hooft in Florence vers
toefde moet hij vaak over Dante hebben horen spreken, en
men heeft het recht uit zijn stilzwijgen op te maken dat de
dichter hem niet aantrok; zijn neigingen gingen meer naar
de liefdesonnetten van Petrarca dan naar de sombere
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poëzie van de ernstige Florentijn. Misschien zou hij, had
hij de Vita nuova gekend, enige van Dante's sonnetten
hebben kunnen waarderen.
Een tijdgenoot van Hooft, Jonker Jan van der Noot, zou,
volgens Prof. Kalff, toegankeliker voor Dante's poëzie zijn
geweest; in zijn Olympias zouden herinneringen aan de
Inferno bewaard zijn. En inderdaad doet Olympias, die
vrouw en tevens symbool is, ons denken aan Beatrice;
boven de poort van het paleis van Plutus staat een opschrift, evenals boven de ingang van de „Hel", en de „godlijcke Poëten" van voorheen zitten onder de laurierbomen
te lezen, zoals Dante ons de klassieke dichters voorstelt
samensprekende op de groene weide. In elk geval is de
invloed van Dante oppervlakkig geweest; want wat heeft
van der Noots klassiek,allegoriese Olympias gemeen met
het kristelik poëem van de Italiaanse zanger?
Huygens noemt niet Dante, maar Petrarca, hoewel zich
in zijn bibliotheek een uitgave van de Divina. Commedia
bevond. Oudaen en de Brune geven blijken Dante's werk
te hebben gekend, en Prof. Kalff citeert in zijn Studiën
over Nederlandsche dichters der 17e eeuw nog Conradus
Goddaus, in wiens Nieuwe Gedichten gewag van Dante
wordtgemaakt, en Jan Baptista Wellekens, die in 1729
enige versregels ter ere van Dante heeft vervaardigd. Dat
in de XVIIe en XVIIIe eeuw geen algemene waardering
voor de Katholieke dichter was te vinden in het Protes.
tantse Nederland, hoe kon het anders?
Trouwens, evenmin in het Italië der zeventiende eeuw:
men was daar afkerig van grootse, diepzinnige poëzie;
Petrarca zelfs was toen achteraf gesteld; hoeveel te meer
niet Dante, die veel studie vereiste en wiens gedachten te
verheven, wiens fantazie te wild was voor de tamme, ge,
maniëreerde schrijvers van toenmaals. In de achttiende
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eeuw vond Dante er wel meer bijval, maar toch hield
slechts een beperkte kring van geleerden zich met hem
bezig. Eerst in de tweede helft dier eeuw inspireert hij
dichters: Alfieri en Monti noemen zich in zekere zin
Dante's leerlingen. Dat was het begin van de vlucht die de
verering van Dante in de XIXe eeuw heeft genomen.
Ten onzent duurt het langer, tot 1864. Doch ik wil de
chronologiese orde een ogenblik verbreken, en beginnen
met het werk dat in 1865 verscheen en dat, door Dante
geïnspireerd, altijd een glorie zal blijven van onze letter.
kunde: Potgieters Florence. Men weet niet wat hierin het
meest te bewonderen: de hoge kunst waarmede het Neder,
lands gedwongen werd zich te voegen in het harnas van
Dante's versmaat, of de stoutheid waarmede de dichter de
gegevens van Dante's werken of van oude commentaren
samenvatte en samenvoegde tot zij leven kregen en wij
door hen in de tijd van Dante zelf werden verplaatst, of
eindelik de grondige kennis van Dante enzijn omgeving
waarvan het getuigenis aflegt. Potgieter heeft in de eerste
plaats getracht ons de mens Dante te leren kennen;
Florence is niet een uiting van geestdrift die Dante's

levensbeschouwing, die zijn godsdienstige en wijsgerige;
denkbeelden bij hem hadden opgewekt, het is zelfs niet in
de eerste plaats een loflied op de hoge gaven van de
dichter der terzinen, het is een verheerliking van de grote
Italiaan die, onverdiend verbannen, Italië doortrok gesteund op zijn wandelstaf, van de miskende profeet van
Italiës grootheid in eenheid. Trouwens, was het niet om
de patriot Dante te huldigen dat in 1865 van heinde
en ver geleerden en dichters, en daaronder Potgieter en
zijn reisgenoot, zich opmaakten om de onthulling bij te
wonen van het standbeeld dat zich tegenover Santa Croce
verheft? Wie zou de moed hebben Potgieter te verwijten
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dat de biografie die hij ons van de dichter geeft, voor een
deel louter fantazie is, al had hij ook de gegevens ervoor
bijeengegaard in al wat kon strekken om zijn weetlust te
bevredigen?
In 1864 verschijnt de vertaling der Divina Commedia
van A. S. Kok, gevolgd door die van Hacke van Mijnden,
van Ten Kate, van Thoden van Velzen, van Bohl. Een
onderlinge vergelijking dezer overzettingen zou hier mino
der op zijn plaats zijn 1). Ik bepaal mij ertoe te verwijzen
naar een kleine verhandeling van A. H. H. Dupont, waar.
van de titel Dante aux Pays:Bas wel wat weids is voor
hetgeen zij bevat, n.l. een geestdriftvolle aankondiging
van Bohi's vertaling, en een zeer interessante en leerzame
vergelijking van deze met het werk van Kok en de Duitse
vertaling van Karl Witte. A lleen die vertalingen die de
versmaat van het origineel streng bewaarden, zijn in staat
een enigszins getrouw beeld ervan te geven. Ik voor mij
kan mij een overzetting van een gedicht in proza of in verg
eenvoudigde maat — vooral van een gedicht waarin vorm
en inhoud zo innig zijn verbonden als dat het geval is met
de Divina Commedia -- alleen denken als een middel ter
popularisering. Vooral van Dante is een omzetting in proza
een verkrachting. Zijn stoute beelden, de vrijheden die hij
zich heeft veroorloofd met de taal, hangen ten nauwste
samen met het rijm en de maat. Dat Dante de hel noemt
muto di lume, kan niet gescheiden worden van het feit dat
muto rijmt met combattuto en venuto. Let wel dat ik niet
beweer dat Dante, zoekende naar een rijm, zo maar een
woord heeft gekozen. Zijn onvergelijkelike kunst is ge.
1) De betrekkingen tussen onze letterkunde en Dante's werk zullen
uitvoerig worden behandeld in een proefschrift dat aan de Universiteit
van Amsterdam zal worden verdedigd. (Noot van 1928).
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weest, zich door de rijmdwang te laten inspireren tot sterko
sprekende, treffende beelden; er is een onverbrekelike
band daartussen, die door een prozavertaling wordt ver.
scheurd. Het is voor ons, niet=Italianen, moeielik ons rekeno
schap te geven van de vrijheden die Dante zich met de
taal heeft veroorloofd. Hoe vaak gebruikt hij dialektiese
woorden, Provençaalse of zelfs Latijnse vormen, en hoe,
veel termen zijn door hem gemaakt en na hem nooit meer
gebezigdl Ziehier wat de Nederlandse equivalenten zouo
den zijn van enige neologismen van Dante: zich inhemmen,
zich inharen, zich immijen voor „in hem, in haar, in mij
doordringen", zich veraltozen, een vraagstuk doorvlezen,
voor „in het vlees dringen, begrijpen." Welk een kracht en
welk een moed, zo de taal naar zijn hand te zetten. Maar
hoezeer het vormen en bezigen van zulke woorden bij
Dante samenhangt met het gebruik der gebonden rede,
toont een vergelijking met de taal van het Convivio, waar%
in hij toch ook de hoogste f ilosof iese vraagstukken aano
roert, en waarin hij geen neologismen gebruikt.
Wij zijn als vanzelf gekomen tot onze jongste letter.
kunde. Dat de mannen van 1880 Dante diep moesten bewonderen, was te verwachten. Eigenlik zou men zich eero
der moeten verbazen dat onmiddellike invloed van Dante
in hun werk niet tastbaarder is. Zoals men weet, stelt
Perk zijn Mathilde onder bescherming van Dante:
Zooals eens Dante alleen ter helle inschreed
En statig, stil, tot Maro hem gemoette,
Zoo wilde ik door de wereld gaan ...

en zo staat de Florentijn aan het begin der nieuwe be.
weging. Maar welke Dante? Die van de Divina Commedia,
die met Virgilius door de Hel en over de Louteringsberg
naar de hemelse gelukzaligheid wordt gevoerd? Neen, veel.
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eer de Dante van de Vita nuova. Kloos zegt trouwens:
„Als gene grootere zanger dien hij van verre met niet ges
lijke voetstappen volgde, had Perk den opgang door hel
en vagevuur naar het paradijs bestaan -- ware het heiligo
schennis, er op te wijzen, dat ook het Nieuwe Leven hier
een afschaduwing vinden mocht, schoon de mystieke geur
van Dante's rozen niet aan de lichtere bloesems der
Mathilde te herkennen zij? en hoewel minder in kracht
en lager van toon, slechts de geheimenissen zijner eigene
ziel, niet die van aarde en hemel onthullend, won ook hij
zijne Beatrice, onsterfelijk zich vormend uit het beeld der
sterfelijke vrouwe." Dat Perk's „Hellevaart" met die van
Dante zelfs een zeer verre gelijkenis zou tonen, is een miss
verstand.
Ik kom zo straks hierop terug. Eerst wil ik beproeven
op te sporen wat de dichters van 1880 noodzakelik in
Dante moest aantrekken. Voor zover ik weet, hebben zij
zelf dat niet onder woorden gebracht. Ik geloof dat ik niet
mistast als ik de hoofdoorzaak dier sympathie vind in de
persoonlike visie die Dante heeft van hetgeen hij beo
schrijft. En inderdaad ischijnt het mij dat de oneindige

bekoring die van Dante's verzen uitgaat, is toe te schrijven
aan die onovertroffen schat van beelden, waarin met eno
kele veelbetekenende woorden vóór onze ogen wordt geo
toverd hetgeen de dichter ons wil laten zien. Nu eens geo
meenzaam, dan verheven, altijd beantwoordt de uitdruko
king volkomen aan hetgeen voor 'het dichteroog is onto
sluierd en ons wordt getoond in de volheid van zijn open%
baring. Francesca en Paolo zweven op de dichter toe als
twee duiven met „hoge en strakke" vleugels. Tot Florence,
dat steeds zijn regering en zijn wetten verandert, zegt de
dichter: „Gij zijt als de zieke die op zijn bed geen rust kan
vinden en zich tegen de pijn verdedigt door zich telkens
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om te keren", een beeld, hoevele malen door anderen ge%
bruikt, na Dante! Alles, persoonlike herinneringen, geo
schiedkundige gebeurtenissen, geografiese biezonderheden,
alles is hem goed. En zelfs in de hoogste kringen van het
Paradijs schroomt hij niet zijn vergelijkingen aan de meest
alledaagse sfeer te ontlenen: in de negende hemel zegt
Beatrice van de vele uitleggingen die worden gegeven van
de Heilige Schrift: „Florence telt niet zoveel Lapi en Bindi
(wij zouden zeggen „zoveel Jannen en Pieten") als er elk
jaar fabelen daaromtrent in omloop worden gebracht."
En Italië, dat Hendrik VII niet tot keizer neemt, wordt ver.
geleken met een kind dat van honger sterft en toch zijn
voedster van zich afstoot. De hoge gestalte van Nimrod
wordt aldus gekenschetst, dat zij zou uitsteken boven drie
Friezen die op elkaars hoofden staan. Doch waar houd
ik op? Van de eerste zang van de Hel tot de 33e van het
Paradijs is het één reeks van de stoutste, ongehoordste
en treffendste beelden. En Dante is hier wel het ideaal dat
de school van 1880 vóór zich had: „Beeldspraak, zegt
Kloos, moet als iets oogenblikkelijks en accidenteels, niet
als iets stereotieps en essentieels beschouwd worden. In
de sterke emotie zijner stemming ziet de dichter gelijkeo
nissen, personificaties die bij die ééne stemming, die bijzon.
dere gevoels.schakeering passen, wijl zij haar belichamen
en vertegenwoordigen, en die hij in de taal door beeldo
spraak en figuurlijke uitdrukkingen weergeeft en verduur.
zaamt."
Dan, wij zagen het reeds, Dante is een taalvirtuoos zo
groot als er na hem misschien nooit een geweest is. Hij
verstaat de kunst om met een onnavolgbare beknoptheid
en scherpte van uitdrukking een persoon of een toneel
vóór onze ogen op te roepen.
Dante moest ook hierom de dichters van 1880 na aan
5
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het hart liggen, omdat zijn poëzie verheven is. Als Verwey
de Lilith van Emants prijst omdat het „als eerste, de
poging waagde om de poëzie boven het tijdelijk wereldge%
beuren uit te stellen in de sfeer van eeuwigheid en godde%
lijkheid waarin een nieuw geslacht haar wenschte", dan
zegt hij daarmede tevens waarom de Commedia moest
worden tot een evangelie voor hem en zijn medestanders.
Want nooit is een hogergestemd werk gedicht; het zingt
van het hiernamaals en van de wereld, het spreekt van
eeuwige straf en boete en zaligmaking, het omvat al het
bestaande en al het gedachte; het is een universum.
En eindelik, in een tijd van vèrgedreven individualisme,
moest men zich aangetrokken gevoelen tot een werk waar,
in zulk een universeel onderwerp op de subjectiefst moge%
like wijze wordt behandeld. De Divina Commedia is de
geschiedenis der mensheid, maar zo als alleen Dante haar
ziet; Dante is het middelpunt der handeling, hij is de door
God begenadigde' die boven allen is verkoren het hemelse
rijk te betreden, de dichter%ziener die toornt en prijst
krachtens zijn door een hogere macht hem geschonken
ambt.
Ziedaar wat Dante aan de dichters te genieten kan
geven. Dit alles nu was voor Dante zelf niet de hoofdzaak;
zijn gedicht had een geheel andere bedoeling dan aan tijd.
genoten of aan het nageslacht estheties en artistiek genot
te verschaffen. Maar de dichters doen als de bijen die
honig uit de bloemen puren en ze dan laten voor hetgeen
ze zijn. Trouwens, elk geslacht bewondert een werk uit
vroeger tijd slechts'voor zover het daarin zijn eigen denk%
beelden en aspiraties vindt; alleen wat daarmede strookt
bestaat, het overige wordt eenvoudig weggelaten. Het zo
hoog geroemde en vaak vermelde „zich verplaatsen in de
geest en in de tijd van anderen" zou, als het mogelik was,
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alleen gepaard kunnen gaan met volkomen verlies van
eigen individualiteit. Dat er, naast onze eigen concepties,
in onze geest plaats zou zijn voor daarmede strijdige, is
een bewering die zichzelf veroordeelt. Als dus een oud
werk, zoals men zegt, „herleeft", dan wil dit — afgezien
van biezondere oorzaken der hernieuwde belangstelling,
zoals, naar wij zagen, de nationaliteitskwestie in Italië —
alleen zeggen dat in het oude werk toevallige overeenstem%
ming valt aan te wijzen met hedendaagse denkbeelden; zijn
grote waarde ontleent het dan hieraan dat het de in allen
levende gedachten en aspiraties in een eerwaardige, door
de tijd geijkte vorm biedt.
Nu zullen er onder mijn lezers zijn die slechts één soort
van letterkundige kritiek gewettigd achten, n.l. die welke,
met terzijdestelling van al het andere, alleen de indruk
van het werk op de ziel van de beoordelaar weergeeft.
Voor hen die zo denken, is hetgeen ik ga doen uit den
boze. Want, al begin ik met luide ieders recht te erkennen
om werken uit vroegere tijd aan te passen aan eigen in%
zichten en neigingen, eruit te nemen wat behaagt en weg te
werpen wat hindert, toch is het mij onmogelik een werk,
dat ten slotte toch ook een histories verschijnsel, een
product van de menselike geest is, aldus los te maken
van het verleden. Mij schijnt het in hoge mate belangrijk
om, naast het werk zoals het tegenwoordig wordt gezien,
te leggen het werk zoals het in historiese werkelikheid was.
II.
Ik noemde het daareven een misverstand dat Jacques
Perk aan de Divina Commedia, niet aan de Vita nuova
zijn motto ontleende. Terwijl tussen de hellevaart in
Mathilde en die van Dante niet dan een uiterlik verband
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bestaat, heeft de Vita nuova de grondidee met de sonnet,
tencyclus gemeen: de sterfelike vrouw wordt voor de dichs
ter tot een bovenaards wezen dat hem opvoert tot een
hoger leven. Toch is de afstand tussen beide werken nog
zeer groot.
Men weet dat de Vita nuova een commentaar in proza
is op een dertigtal gedichten, door Dante gemaakt ter vers
heerliking van een jong meisje dat hij voor het eerst had
ontmoet toen hij tien, zij negen jaar oud was. Later had
hij haar enkele malen gezien en éénmaal gesproken. Zij
huwde en stierf, zes en twintig jaar oud. Wie deze jonge
vrouw is geweest, weet men, maar Beatrice was haar naam
zeker niet; Dante verzekert dat met stelligheid; op het
voorbeeld der Provençaalse dichters noemde hij zijn ge=
liefde met een verzonnen naam. Hetzij hij Beatrice werkes
lik bemind heeft of niet, hetzij een werkelike vrouw in hem
het sluimerend dichterlik genie heeft wakker geroepen, of
niet, zeker is het dat in de Vita nuova Beatrice een aards
wezen is dat voor Dante wordt tot een symbool van al
wat edel is: zij is een koningin der deugden; ter wille van
haar keert hij de grote hoop de rug toe. Trouwens, wat

doet het er toe dat zij werkelik heeft bestaan? Om enkele
der sonnetten te genieten hebben wij geen commentaar
van node; er zijn er waarin hij de verschijning van Beatrice
schildert en die onmiddellik tot ons spreken, die in vol=
maaktheid van vorm en in aanpassing van vorm aan gedachte het hoogste bereiken wat denkbaar is. Ziehier het
beroemde Tanto gentile, in de verta ling die een mijner
vrienden ervan heeft gemaakt:
Zó edel en zó zedig is het wezen
Der Vrouwe die ik eer, bij 't minzaam groeten,
Dat aller tongen bevend zwijgen moeten,
En d'ogen schromen in haar oog te lezen.
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Zij wendt zich af, als zij zich hoort geprezen,
En deemoeds kleed golft neder op haar voeten,
En 't is alsof we een Engel Gods ontmoeten
Door wie op aard' een wonder is verrezen.
Wie haar aanschouwt is zulk genot gegeven,
Dat door het oog in 't harte dringt een zoetheid
Die slechts begrijpt wie 't zelve mocht genieten,
En 't is als zien we van haar lippen zweven
Een adem vol van zachtheid en van goedheid,
Die onze ziel in zuchten doet vervlieten.

Naast deze aardse Beatrice, die in nederigheid door
Florence's straten voortschrijdt, alle hulde afwijzende, stelt
ons een canzone van de Vita nuova de hemelse Beatrice
voor de geest, die tans verwijlt in het rijk waar de engelen
vrede hebben, „want de roem van haar nederigheid was zo
snel ten hemel gerezen dat de eeuwige Vader het verlangen
beving zoveel deugd tot zich te roepen."
Nu bestaat echter --- ik zeide het reeds — de Vita
nuova niet alleen uit canzonen en sonnetten; deze gaan
vergezeld van een commentaar in proza waarin de gedichs
ten worden toegelicht, ontleed, in delen gesplitst, op dorre
scholastiese wijze. Dit brengt ons reeds dadelik tot het vers
moeden dat het werk dat, volgens de gedichten, een soort
autobiografie scheen te zijn, in werkelikheid een lettero
oefening is geweest, waarmede Dante's ziel niet veel te
maken heeft gehad. Inderdaad is de Vita nuova vervaar
digd naar het model van een dier Provençaalse levensbe%
schrijvingen van troubadours, waarin hun gedichten wors
den verklaard en de aanleiding er toe medegedeeld.
In Provence had, van de XIe eeuw af, een dichtkunst
gebloeid, waarvan het hoofdthema was de verering en de
verheerliking der vrouw. Wie leest tegenwoordig de kun
stig samengestelde, enige zeer weinige motieven tot gekuns
steld wordens toe verwerkende en verwikkelende liederen
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der troubadours? En toch is de Vita nuova zonder deze
eenvoudig niet te begrijpen. De oudste Italiaanse dichters
zijn niet anders dan de slaafse navolgers van de Proven,
caalse zangers; zij zetten het werk hunner voorgangers voort en zingen van vrouwedienst. Reeds in enkele
latere Provençaalse gedichten komt echter een nieuwe op%
vatting aan het licht, volgens welke de liefde het middel
wordt tot verheffing van de ziel: door de liefde stijgt
de dichter boven het alledaagse; de vrouw wordt een
schild dat hem beschermt tegen de aanvechtingen zijner
lagere natuur. Een psychies element is aldus bij het zinnes
like gekomen, en verdringt het hoe langer hoe meer. Deze
opvatting komt vooral uit in de oude Italiaanse gedichten;
de oorspronkelike zinnepoëzie krijgt meer en meer een
filosofies karakter: de vrouw wordt symbool van het hoog
ste, het edelste. Meer en meer worden deugd en liefde als
twee synonymen beschouwd: zieleadel en liefde ontstaan
tegelijkertijd; de liefde staat tot de zieleadel als de zonne%
straal tot de zon, als de warmte tot het vuur. De strijd die
tussen deze opvatting en de kristelike leer en scholas%
tiek bestaat, wordt aldus beslecht dat de vrouw, van sym'
bool van het edele, wordt tot een hoger wezen dat in zich
het menselike en het goddelike verenigt. En de dichtschool
die dit denkbeeld het consequentst doorvoert is die van
de „dolce stil nuovo", waartoe Dante behoorde.
Er is dus in Dante's vroegste poëzie reeds een sterk intels
lectueel element, en ik ben niet bang iemand te kwetsen
als ik beweer dat de prozacommentaar tot de gedichten
niet alleen, maar ook de meerderheid dier gedichten zelf,
voor ons ongenietbaar zijn, al trachten wij nog zo bereids
willig ons „in Dante's tijd te verplaatsen en ons in zijn
werken in te denken", zoals het heet. En men zou zich
moeten verbazen dat zóvele tijdgenoten in dwepende ter%
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men over Dante's eerste werk spreken, indien men niet
begreep dat in dezen een onbewuste scheiding was ge%
maakt tussen wat intellectueel is, en dus is verouderd, en
hetgeen lyries is, en daardoor steeds jong is gebleven.
Toch is het interessant op te merken dat zij weglaten het%
geen voor Dante zelf minstens even hoog stond als het
geen zij behouden.
Onder de producten van de „dolce stil nuovo" neemt de
Vita nuova een eigenaardige plaats in door de combinatie

van transcendentale filosofie en realisme, die er een geheel
eigen aanzien aan geeft. Terwijl voor Guido Guinizelli
„Madonna" uitsluitend is de ideale vrouw, een abstractie,
wordt Beatrice ons door Dante tevens voorgesteld als een
vrouw van vlees en bloed; hij beschrijft haar uiterlik, haar
sterven. Ook zichzelf voert hij ten tonele, en zegt waar
hij haar het eerst ontmoette, hoe zij zijn groet ontweek, en
zo meer.
Dat realisme vinden wij, in nog hogere mate, in de Divina
Commedia, en hier treft het ons te meer daar Dante ons
in een zeer irreële omgeving verplaatst. Men heeft hem
meer dan eens een mysticus genoemd, en een geleerd
priester, Pacheu, wijdt hem een studie in een bundel ge%
titeld Etudes d'idéalistes et de mystiques, waarin ook
Shelley, Verlaine en Huysmans worden behandeld. Let wel
dat Pacheu niet spreekt van de Vita nuova, maar van
Dante's hemelreis.
Van tweeën één: Of ik vat het woord „mystiek" geheel
averechts op, Of het is onbegrijpelik wat Pacheu en anderen
ertoe heeft gebracht Dante een mysticus te noemen; ik laat
daar zijn qualificatie als „idealist", daar dit een dubbelo
zinnige term is. Niet waar, men is gewoon „mystiek" te
noemen de persoonlike gemeenschap met het goddelike,
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zonder bemiddeling der zinnen? Welnu, nooit is een dicht
ter -- ik bedoel niet als mens, maar als dichter — met
sterkere ketenen aan de aarde vastgeklonken geweest dan
Dante.
Dat de reis door de Hel over de Louteringsberg naar
de Hemel een allegorie is, ligt voor de hand. Dante trou,
wens zelf of een tijdgenoot beweert in een brief dat
zijn werk niet alleen een uiterlike betekenis heeft. In korte
woorden zou men kunnen zeggen dat de Divina Commedia
de religieuze en zedelike wedergeboorte van de mensheid
beschrijft. De grondidee van het gedicht is een symbool.
Symbolisties zal ook moeten worden opgevat de aanleiding
tot de reis: het woud is de staat van intellectuele, ethiese
en politieke ellende waarin de mens verkeert, wanneer hij
zich afwendt van God. De Heilige Jonkvrouw verlost hem.
uit het woud, hij komt tot het bewustzijn van zijn dwaling,
en stijgt omhoog met hulp der aardse wetenschap, gesymboliseerd in Virgilius, en der theologie, voorgesteld door
Beatrice. Zo is de opzet van het werk allegories; het ge,
heel, samengevat, een symbool. Maar in deze lijst is door
Dante een schildering geplaatst die aan realiteit, aan histo,

riciteit zelfs, niets te wensen overlaat. Er is slechts één
enkele passage die een doorlopend symbolies karakter
heeft; dat is de beschrijving van het aards paradijs en het.
geen daar vóór de ogen van de dichter voorvalt.
Na uit het Purgatorium te zijn getreden, komt hij in
een heerlik woud, waardoor een kristalheldere beek
stroomt. Daar nadert een stoet. Voorop gaan zeven gouden
luchters waarvan de stralen strepen van licht achter zich
laten die samen de kleuren vormen van de regenboog.
Achter de luchters schrijden vier en twintig eerbiedwaar,
dige grijsaards, en dan nadert, getrokken door een grih
fioen, een zegewagen waarop Beatrice is gezeten; rechts
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geleiden, al dansende, drie, en links vier jonkvrouwen de
zegekar, en naast deze lopen vier mysterieuse dieren; de
optocht wordt gesloten door twee grijsaards, vier schamel
geklede personen en nog een peinzende oude man. Aan%
gekomen bij de boom der kennis en der gehoorzaamheid,
wordt de zegewagen daaraan bevestigd; dan begint de
boom weer groen te worden en te bloeien. De griffioen
stijgt ten hemel, terwijl Beatrice met de zeven jonkvrou%
wen en de zeven luchters de wagen blijft bewaken. Daarna
stort plotseling een adelaar zich op de wagen en brengt
hem aan het wankelen; een magere vos sluipt toe en een
draak komt op uit de grond, die zich onder de raderen
van de wagen heeft gespleten, en sleept een deel van deze
met zich mede. En opnieuw daalt de adelaar neer en geeft
zijn vleugels aan de wagen, waarna deze op een schrik%
wekkende wijze verandert: op verschillende punten ervan
verheffen zich zeven koppen en tien horens, en niet meer
Beatrice, maar een onzedelik vrouwmens troont erop, en
aan haar zijde een reus, die haar nu eens liefkoost dan
weder geselt, en eindelik de in een monster veranderde
wagen in het woud sleept.
Wat met dit alles wordt bedoeld? De commentaren
geven een verklaring die in hoofdzaak hierop neerkomt:
de processie is het symbool van de kristelike kerk; de
zeven kandelaren duiden de zeven gaven van de Heilige
Geest aan, de vier en twintig grijsaards de boeken van het
Oude Testament, de vier dieren de evangelieën; de wagen
is de kerk, de griffioen de Godsmens; de drie vrouwen ter
rechterzijde stellen de theologiese deugden voor, de vier
ter linker de cardinale deugden; de wagen wordt gevolgd
door de overige boeken van het Nieuwe Testament. Heb
geen met de wagen gebeurt, verbeeldt de lotgevallen der
Kerk; de onzedelike vrouw symboliseert de pausen uit
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Dante's tijd, de reus het Franse Koningshuis, dat de zetel
der kerk verplaatst naar Avignon.
Ziedaar, naast de opzet der Divina Commedia, hetgeen
men zou kunnen noemen het irreële element ervan.
Mystiek is het niet. Legt men naast de beschrijving van het
aardse paradijs van Dante een hoofdstuk uit de werken
van zijn tijdgenoot Ruysbroeck, dan springen de verschil`
len in het oog. Hetgeen ons het meest treft, is dat bij Ruys•
broeck alle aanraking met aardse gebeurtenissen is genre,
den, dat het materiële leven er wordt gespiritualiseerd.
„De boom der kennis -- ik neem een voorbeeld — heeft
zijn wortel in God en spreidt zijn twaalf takken uit, d. z.
de twaalf artikelen des geloof s. De onderste takken strek,
ken zich uit naar Jezus en naar het heil van de wereld; de
bovenste spreken van Goddelikheid, van Drieëenheid, van
Eenheid. De ziel klimt op de top van de boom, en vandaar
aanschouwt hij de zoon des mensen; maar het licht zegt
haar: ziedaar de onmetelike, onbegrijpelike, onbereikbare
Goddelikheid, en alle geschapen licht verdwijnt daarbij;
ziedaar de afgrond zonder bodem. En de ziel komt tot de
hoogste kennis van God die hier is veroorloofd." Bij Ruys•
broeck is dus de boom het beeld van het bovenzinnelike.
Indien hij zich bedient van voorstellingen en beelden
ontleend aan het aardse leven, dan is dat omdat wij nu
eenmaal niet anders dan als mensen kunnen denken, en
omdat wij onze gedachten, hoe hoog en hoe bovennatuur•
lik ook, nu eenmaal niet anders dan op aardse wijze kun'
nen uitdrukken.
Vergelijk ook met Dante's tocht de Reis van de Pelgrim
van Bunyan. Hier is alles in werkelikheid bovenzinne•
lik. Tegen de berouwvolle zondaar verzamelen zich de dui.
velen; zij verduisteren zijn gezicht, zij trachten hem in de
afgrond te slepen; rechts bevindt zich een zeer diepe gracht,
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en links is een afgrond; de weg is nauw, zodat de Kristen,
in duisternis gehuld, als hij de gracht wil vermijden, gevaar
loopt in de afgrond te vallen. Zó gaat hij voort, zuchtende.
Men ziet het, hier is het verhaal in al zijn biezonderheden
zelf het beeld; wij zijn aan de aarde ontrukt; wij leven
een geheel onlichamelik leven mede. En het beeld is niet
minder helder dan dat van Dante's hel, en de gesprekken
tussen Kristen en Tolk zijn niet minder uitvoerig 'dan die
van Dante en Virgilius. Maar hier voelt men zich los van
de aarde, en daarom is de Reis van de Pelgrim oneindig
meer dan de Divina Commedia het verhaal van de verlos
sing van het mensengeslacht.
Want bij Dante is niet alleen de uiterlike verschijning
van Hel, Vagevuur en Hemel op geheel menselike wijze
voorgesteld; op zijn tocht verlaten onze voeten de aarde
geen ogenblik. Van een ontrukt worden aan het werkelike
leven is geen sprake. Zelfs waar Dante in de hoogste
hemelkringen vertoeft, heeft hij niets van zijn belangstel%
ling in aardse zaken verloren en gevoelt hij als een wereld.
ling. De schimmen die hij ontmoet vragen hem steeds naar
wat op aarde voorvalt. Farinata degl' Uberti, opgesloten
in een brandende grafzerk, kan het „bed" waarin hij ligt
niets schelen, als maar zijn partij in Florence de boven%
hand heeft gekregen. Bij Dante dient de allegorie niet om
bovenzinnelike gedachten zo goed hij kan uit te drukken;
hij bezigt haar om aardse gebeurtenissen op een indrukt'
wekkende wijze voor te stellen.
In de Divina Commedia is Dante niet alleen de man van
het werkelike leven, hij is de zuivere verstandsmens. Alles
wat hij in de drie rijken die hij doortrekt, ziet en opmerkt,
is voor hem stof tot redeneren. Hetgeen, in de verrukking
der hoogste sferen, hem belang inboezemt, zijn vraagstulc.
ken van wetenschappelike aard. Hij spreekt met Beatrice

76

DANTE EN WIJ

over de verklaring van de vlekken in de maan; een gehele
zang — een der schoonste — van het Paradiso is gewijd
aan een overzicht der Romeinse geschiedenis; aan een der
geesten — der „lichten", zou ik moeten zeggen, want zo
doen zich de geesten in de hemel voor — vraagt hij een
verklaring van het feit dat goede ouders soms slechte kin.
deren hebben. Alle kwesties van wetenschap interesseren
hem, en Beatrice licht hem in, zo goed zij kan. En wij zien
hem vóór ons, de grote denker, zoals hij Italië is doorges
trokken, alles opmerkende, aantekeningen makende over
ligging, gewoonten, taal; een man wiens onbegrijpelik genie
hem bracht tot vragen van taalpsychologie en taalphysiologie die tans nog de filologen bezighouden --- ik doel hier
op dat geheel enige meesterwerk over de Italiaanse spreek,
taal, waarmede hij zijn tijd eeuwen vóór was; een geleerde
zo universeel als zelfs de Renaissance er geen heeft voort.
gebracht. Hoe onmisbaar Dante's werk is voor de kennis
der Middeleeuwse wetenschap, wie die het niet weet?
Maar de vraag is of wij vrede kunnen vinden met een
Paradijs dat een soort hogeschool is, of wij van de heerlik,
heid hiernamaals niet meer voldoening verwachten voor
onze zielsbehoeften, dan voor de aspiraties van ons ver.
stand. En of een der verwachtingen die ons verzoenen met
het denkbeeld van de dood, niet juist deze is, dat wij dan
verlost zullen zijn van al het kleine, lage, plaatselike, dat
gedurende het leven op aarde een al te groot deel van onze
geest in beslag neemt.
Verwey zegt van Perks Mathilde: „De dichtvorm -- die
van de sonnettenreeks — geeft krachtig te kennen, dat het
redenerend element in de dichtkunst wordt teruggesteld."
Toch staat Dante, de r e d e n e e r der bij uitnemendheid,
aan de ingang van die sonnettenreeks. De zaak is dat voor
Perk de realist en intellectualist Dante niet bestond. Het e
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geen voor Dante bij het schrijven van de Divina Commedia
de hoofdzaak was, en wat in de Vita nuova een gewich,
tig element vormt, wordt achteraf gesteld. Perk zag Dante
alleen van één zijde: de „lyriese artiest". Deze is de
enige die voor hem bestaat; misschien zou hij gezegd
hebben: „de „artiest" Dante is de enige die recht van be%
staan heeft; voldoet hij aan kunstenaarseisen, dan is al
het andere mij onverschillig." Die zienswijze is gewettigd.
Maar anderen, hoewel ook zij de Divina Commedia als
een der in vorm meest volmaakte uitingen van dichterlik
genie beschouwen, staan op een ander standpunt. Een
dichter mag zeggen: „Als Dante groot is als poëet, dan is
het mij onverschillig of hij ook groot was als mens", al
zou Dante zelf heel vreemd hebben opgekeken als hij die
theorie had horen verkondigen. Wij, die tegenover de be%
wondering „sans phrase" van bijna alle Dante%geleerden,
onze eigen indrukken stellen, wij willen juist weten of
Dante groot was als mens. Want de Divina Commedia is
het subjectiefste werk dat ooit is geschreven: neem Dante
uit het gedicht weg en het valt ineen.
Ik laat tans de losse band glippen die Dante aan onze
letterkunde verbindt,

De beroemdste episode uit de Divina Commedia is die
van Francesca da Rimini, het „enfant gáté" van alle litte%
raturen, zoals Counson ze noemt. Vergis ik mij, of is Fran%
cesca voor ons het heerlike beeld van de alles over%
winnende hartstocht die, sterker dan banden van plicht,
van maatschappij, haar slachtoffer meesleurt waarheen zij
wil? Zien wij Francesca en Paolo anders dan Tristan
en Isolde, de Chevalier des Grieux en Manon Lescaut?
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Wat echter Dante's bedoeling was met het schrijven van
zijn aangrijpend verhaal, leren ons de onderzoekingen van
Fauriel, Comparetti en Gaston Paris.
In de hellekring waarin zij worden gestraft, die aan hun
zinnelike lusten hebben toegegeven, ziet Dante, in de grate
schare van door een woedende orkaan medegesleepten,
waaronder zich ook Semiramis en Dido bevinden, twee
jeugdige schimmen die hij meent te herkennen. Hij roept
hen, en zo vriendelik was de toon, dat zij onmiddellik
naderen. Het zijn inderdaad Francesca da Rimini en haar
zwager Paolo. Hij behoeft hun niet meer te vragen wat er
met hen is gebeurd; dat weet hij reeds; voor hem is het
belangrijk te vernemen dat wat op aarde niet geweten kon
worden, het geheim dat zij in het graf mede hebben ge,
nomen, namelik hoe, door welke omstandigheden, zij ten
val zijn gekomen. Francesca antwoordt: „Eens lazen wij
samen de roman van Lancelot en, toen wij gekomen waren
aan de bladzijde waarop wordt verhaald hoe Lancelot ein,
delik bereikt waar hij zo lang naar had gesmacht, en de
koningin op de mond kust, toen kuste hij die nooit meer
van mij zal worden gescheiden, mij bevende de mond. Die
dag lazen wij niet verder."
Het spijt mij dat ik misschien iets van de poëzie van het
verhaal zal wegnemen door hetgeen volgt. De waarheid is
dat Dante alleen heeft willen doen uitkomen hoe verder,
felik een invloed de Arthurromans op de zeden van zijn
tijd hebben gehad. Daardoor wordt verklaard dat, terwijl
hij voor Dido en Semiramis niet dan harde woorden heeft,
het verhaal van Francesca hem zo ontroert dat hij in on,
macht valt; voor hem zijn Francesca en Paolo slachtoffers.
Er komt bij dat hun hartstocht, die was opgewekt door de
lezing van een boek over „hoofse" liefde, reeds daardoor
van een hogere soort was. En zo ziet men dat hetgeen voor
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Dante een deels litterair.theoretiese, deels maatschappelike
betekenis en bedoeling had, voor ons is geworden tot een
romanties liefdesverhaal.
De episode van Francesca is nog in een ander opzicht
belangrijk voor de beoordeling van de Divina Commedia.
Wanneer wij nl. de werkelike geschiedenis van Francesca
en Palo, zoals de kronieken ons die leren kennen, verge.
lijken met de voorstelling die Dante ervan geeft, dan cons
stateren wij een groot verschil. Ziehier het historiese feit.
De vader van Francesca, Guido da Polenta, heer van
Ravenna en podestà van Florence, had in zijn strijd tegen
de Gibellijnen hulp gekregen van Gianni of Gianciotto
Malatesta, zoon van de heer van Rimini. Als beloning voor
de bewezen diensten gaf hij hem in 1276 zijn enige doch,
ter, die zeer schoon was, ten huwelik. De onderhandelingen
daarover werden, namens Gianciotto, gevoerd door zijn
oudere broeder Paolo, die sedert 1269 gehuwd was en op
het tijdstip der onderhandelingen twee zoons had. Uit het
huwelik van Francesca met Gianciotto werd een dochter
geboren. Dertien jaar later, in 1289, betrapte haar man haar
in overspel met haar zwager, doodde deze en, tegen zijn
bedoeling, ook Francesca.
Dante was drieentwintig jaar oud toen dit alles voors
viel. Dat het drama niet alleen op hem, maar op geheel
Italië een diepe indruk moest maken, was natuurlik, al
ware het alleen reeds door de hoge positie der betrokken
personen. Reeds dadelik maakte de legende er zich van
meester en begon het verhaal op te sieren en aan te vullen
voor zover het onvolledig bekend was; het was natuurlik
dat de beide geliefden sympathiek werden voorgesteld en
dal de echtgenoot een laaghartige moordenaar werd; Paolo
en Francesca, die in werkelikheid, de een sedert twintig,
de ander sedert dertien jaren zijn gehuwd, worden jonge
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mensen zonder leven achter zich. Doch dit is slechts een
begin. Ziehier wat Boccaccio, die de legendariese lezing
van het verhaal weergeeft, ons mededeelt: „Toen het beg
sluit tot het huwelijk was genomen, zei een vriend tot
Francesca's vader: ,,Let goed op hetgeen gij gaat doen;
als gij niet oppast, zou uw plan tot onaangename verwik,
kelingen kunnen leiden. Gij kent uw dochter, gij weet hoe
trots zij is. Als zij Gianciotto ziet voordat het huwelik is
gesloten, zult gij haar nooit kunnen bewegen hem tot echt,
genoot te nemen. Dus raad ik u dat een zijner broeders
in zijn naam het huwelik komt sluiten." Gianciotto was
een man van grote dapperheid, en een ieder wist dat de
heerlikheid van Rimini na de dood zijns vaders aan hem
zou komen; daarom wenste Guido hem speciaal tot
schoonzoon, hoewel hij kreupel en mismaakt was. Maar
om onheil te voorkomen, volgde hij de raad van zijn vriend
en zond op het afgesproken tijdstip Paolo, met de opdracht
om Francesca naar het altaar te geleiden. Paolo nu was
schoon, bevallig en hoofs, en toen hij zich begaf naar het
paleis van Francesca's vader, wees een der jonkvrouwen
hem aan de aanstaande bruid, die vóór het venster stond,
zeggende: „Ziedaar degeen die uw echtgenoot zal zijn."
En van dat ogenblik af vestigde Francesca haar liefde op
Paolo. Eerst op de morgen na het volbrachte huwelik, toen
zij Gianciotto aan haar zijde zag, bemerkte zij het bedrog
waarvan zij het slachtoffer was. Men mag wel aannemen
dat zij een diepe wrok daarover koesterde, en er niet aan
dacht om uit haar hart de liefde te bannen die zij voor
Paolo had opgevat."
Toen Dante het verhaal ging gebruiken voor het doel
waardoor hij het bestemde, had hij de keus tussen een
voorstelling die strikt in overeenstemming was met de
waarheid, en de populaire opvatting. In zulk een geval
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kiest hij meestal de laatste, als zijnde voor de poëzie ges
schikter. Ook in dit geval handelde hij blijkbaar aldus, en
ging nog verder door zelf biezonderheden erbij te vers
zinnen. Nu is er in zijn verhaal één vers dat te denken
geeft: „de „Caïna" (d. i. het diepste, verschrikkelikste deel
van de Hel, de plaats van hen die hun verwanten vers
raadden) wacht degeen die ons doodde", zegt Francesca.
En deze woorden zijn niet maar een uiting van Frans
cesca's haat tegen haar echtgenoot, een soort vervloeking;
integendeel, de schimmen der onderwereld hebben het vers
mogen vooruit te zien wat gebeuren zal; dus het feit der
verbanning van Gianciotto in de onderste duisternis wordt
door Dante als waarheid voorgesteld.
Het is mogelik dat hij de wanhoopsdaad van Gianciotto
bij het betrappen van de vrouw die dertien jaar aan zijn
zijde had geleefd en tegenover wie hij geen schuld had,
veroordeelde, en weigerde de zeer verzachtende omstans
digheden die deze daad begrijpelik maken, in aanmerking
te nemen. Maar dan vraag ik: Is het rechtvaardigheidss
gevoel van Dante in overeenstemming met het onze? En
hiermede kom ik tot een belangrijk punt in de beoordeling
van onze verhouding tot hem. Men stelt zich de dichter
gaarne voor als de onverbiddelik rechtvaardige rechter
die, al breekt zijn hart eronder, de misdadigers de hun
toekomende straf toewijst, zonder aanzien des persoons.
Zijn beeltenis, de sombere, magere trekken als van een
inquisiteur, versterken de indruk die zijn gedicht ons geeft.
En nu is er voor mij iets zeer stuitends in de rol die hij
zichzelf toekent.
Of voor Dante zelf was zijn tocht niet meer dan een
poëties vizioen, óf zijn gedicht is een geloofsdaad en bevat
hetgeen voor de dichter hogere waarheid was. Nemen wij
de eerste onderstelling aan, wie gevoelt dan niet dat het
6
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onzedelik is, als poëtiese stof te gebruiken voorstellingen
en denkbeelden die voor ieder ander de hoogste waarheid
vertegenwoordigden, en daarmede naar welgevallen om te
springen? Het is bekend dat sommige families eeuwen
lang gebukt zijn gegaan onder de vloek die Dante over hen
had uitgesproken, door een hunner voorvaderen in de Hel
te plaatsen. En Dante, die zijn invloed zelf zo hoog aano
schreef, kon dat verwachten. Volgens deze veronderstel,
ling zou hij gespeeld hebben met het allerheiligste en zou
de Divina Commedia ons afkeer inboezemen. Dat hij de
historiese waarheid achterstelde bij de verdichting, zou
zijn recht zijn geweest indien hij niet had geweten dat de
door hem bezongen feiten in de ogen zijner tijdgenoten —
die in geloofskwesties de poëtiese fictie niet konden schei,
den van wat als werkelikheid wordt gevoeld — naar waars
heid waren voorgesteld. En dit is niet weg te cijferen dat
hij, tegen beter weten in, een onschuldige als Gianciotto
in de diepste hel plaatst, en voor twee zwaar schuldigen
sympathie zoekt te verwekken. 1)
Voor ons is de episode van Francesca een der heerlikste
brokken poëzie die de wereldlitteratuur ons tje genieten
geeft. Maar wij moeten ons rekenschap geven dat zij door
ons in zekere zin daartoe wordt gemaakt, dat wij haar zien
zoals zij niet is bedoeld. Om de Divina Commedia te ge,
nieten, moeten wij wegcijferen, veranderen. Hoeveel moe,
ten wij niet verdonkeremanen!
Laten wij tans onderstellen dat de voorstellingen van
Hel, Vagevuur en Paradijs als ernst moeten worden opge,
vat. Dan heb ik voor mij moeite om te vergeten dat het
Dante zelf is geweest die, naar eigen willekeur, naar de
1) Zie tans ook: C. Ricci, L'ultimo ri f ugio di Dante (1921), p. 136, en
vergelijk: F. Koenen, Einige Anmerkungen zum f tin f ten Gesang der
H611e, in Deutsches Dante•Jahrbuch, IX (1925), 44,
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ingeving van zijn eigen haat en zijn eigen genegenheid de
drie rijken heeft bevolkt. Indien ik die gedachte in mij
laat doorwerken, dan kan ik niet anders dan afkeer ge,
voelen voor de onmenselike wreedheid en hardheid waart'
mede hij tijdgenoten, mensen die hij misschien de hand
heeft gedrukt, behandelt. Alleen de zekerheid dat Dante
zelf zedelik boven hen allen stond, zou mij een weinig
daarmede kunnen verzoenen. Het tegendeel is waar. De
Divina Commedia is vaak niet anders dan een politiek
pamflet; de dichter misbruikt zijn genie om zich op zijn
persoonlike vijanden te wreken of zijn persoonlike ijdel,
heid te strelen.
Twee voorbeelden. In de vijfde kring van de hel ziet hij,
zich opbeurende uit de slijkpoel waarin de toornigen zich
wentelen, een zekere Filippo Argenti, die tot hem zegt:
„Wie zijt gij die hierheen komt?" En koud en trots spreekt
Dante: „Al kom ik, ik blijf hier niet; maar gij, wie zijt gij,
zo met slijk bedekt?" De rampzalige schim antwoordt: „Ik
ben een die weent." En Dante: „Blijf dan hier wenen en
rouwdrijven, vervloekte schim, want ik herken u, al zijt gij
met vuil bedekt". De ongelukkige klemt zich vast aan het
scheepje waarin Dante en Virgilius over de slijkpoel
varen, maar Virgilius stoot hem met de voeten af onder
de woorden: „Weg van hier met de andere honden." En
de dichter zegt daarop: „Meester, ik zou zeer blij zijn als
ik, vóórdat wij de slijkpoel over zijn, deze in de modder
zag stikken." Van Argenti weten wij niets; de comment'
tatoren bepalen er zich toe te zeggen dat hij hoogmoedig
en onvriendelik was. In geen geval was hij een groot mis,
dadiger, daar de kronieken anders wel over hem zouden
hebben gesproken. Het is dus zo goed als zeker dat Dante
hier door persoonlike haat werd gedreven. Maar bovendien,
waar blijft zijn hooggeroemd medelijden? En dan, de dich,
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ter beschuldigt in het Purgatorio zichzelf van trots en van
nijd, en wijst de kringen aan waarin hij daarvoor zal heb%
ben te boeten. Was hij dus de man om over anderen, die
dezelfde ondeugd als hij hadden, te richten met zulk een
barbaarse gestrengheid?
Ziehier een tegenhanger van zijn houding tegenover
Argenti. In de hemelkring van Venus bevinden zich de
zielen van hen die hebben lief gehad. Een hunner staat
Dante te woord. Het is Karel Martel, de tweede zoon van
Karel II, koning van Napels; zelf, door zijn moeder, koning
van Hongarije, stierf hij op drie-en-twintigjarige leeftijd,
alvorens de koninklike waardigheid te hebben aanvaard.
Op de vraag van Dante wie hij is, antwoordt de ziel, die
reeds vooraf met ingenomenheid het beginvers van een
van Dante's canzonen heeft aangehaald: „De wereld bezat
mij slechts korte tijd; en als ik er langer had vertoefd, zou
veel, kwaad dat er nu is, er niet zijn .... Gij hadt mij zeer
lief, en hadt daar wel reden toe, want als ik op aarde was
geweest, zou ik u van mijn liefde meer hebben getoond
dan de bladeren." Dit laatste beeld is onduidelik. Trous
wens de gehele passage heeft verklaring nodig en behoort

tot die plaatsen waarvan d'Ovidio, wiens verering voor
Dante onverdacht is, zegt: „Het komt in de Commedia al
te vaak voor dat Dante zich onduidelik uitdrukt; aan de
éne kant heeft dit een zekere aantrekkelikheid en prikkelt
onze nieuwsgierigheid, maar het is tevens een belemme.
ring voor estheties genieten". De commentaren vermelden
dat Karel Martel in 1294 enige dagen te Florence heeft
doorgebracht om te wachten op zijn vader en broeders die
uit Provence kwamen; de Florentijnen bewezen hem grote
eer en hij betoonde hun grote vriendschap. Ziedaar al
wat bekend is omtrent deze gelukzalige, die geen rol hoe.
genaamd in de geschiedenis heeft gespeeld. Men vermoedt
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dat de dichter gedurende Karels verblijf in Florence met
hem in aanraking is gekomen. Nu wil ik niet eens veron%
derstellen dat het de vriendelikheid van zo'n groot heer
tegenover Dante is geweest, die deze zoo verrukt
maakte, hoewel het feit dat Karel Martel een beroemd ge.
dicht van hem aanhaalde, enig recht tot die onderstelling
zou geven. Laten wij aannemen dat Dante had gehoopt
dat Karel Martel Florence tot steun had kunnen worden
als hij was blijven leven. Is het dan geen bespotting van
het heiligste, om ter wille daarvan de jonge man een plaats
onder de uitverkorenen toe te kennen? En komt het woord
„godslastering" ons niet op de lippen als wij zien hoe de
goddelike genade hier door Dante als plaatsvervanger
Gods aan iemand wordt toebedeeld, alleen omdat of
hij persoonlik aangenaam door hem was behandeld, Of
op zijn hoogst Florence iets goeds van hem had mogen
verwachten?
Dante was ,niet groot als mens-De tocht die hij bezingt is
voor hem een motief van zelfverheffing. Aan de ingang
van de hel laat hij zich door Virgilius verzekeren, dat hij
nooit voor goed in deze duisternis zal komen; hij is in
zichzelf verzekerd. En de verdere reis ontneemt hem geen
zijner gebreken: in het Vagevuur en in het Paradijs is hij
even laag bij de grond als op aarde. Al heeft de engel van
het Purgatorio hem reeds enige der zeven P's, symbool
van de zeven hoofdzonden, met een vleugelslag van het
voorhoofd weggevaagd, toch beroemt hij zichzelf een gro%
ter dichter te zijn dan zijn voorgangers. Waar is de dee.
moed van de Kristen? Hoe ver zijn wij van Pascal! In het
Paradijs is hij al even behept met andere vooroordelen als
ooit. In een der allerhoogste kringen, naast kruisvaarders
als Godfried van Bouillon, naast vorsten als Karel de
Grote, woont de ziel van een zekere Cacciaguida, die zich
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aan Dante openbaart als zijn voorvader en die hem mede,
deelt dat hij tot de Romeinse adel behoorde. Vol eerbied
spreekt Dante hem aan met voi, hetgeen op de lippen van
Beatrice een ironies lachjele voorschijn
J roet.
p Dat Cac
ciaguida, van wie de geschiedenis ons niets weet te vers
halen, zo hoog is geplaatst, laat ik daar. Maar hierop leg
ik de nadruk dat het blijkt dat dus zelfs de adeltrots, een
zwakheid zo klein en laag, zijn ziel nog bezoedelt op het
ogenblik waarop de aanblik van God hem staat te worden
vergund. Was die man waardig te worden toegelaten tot
wat nooit aan een sterveling werd geopenbaard?
En is het niet haast onbegrijpelik dat deze pathologiese
zelfoverschatting niet meer mensen van Dante heeft ver.
vreemd, ook niet die welke voor „Uebermenschen" niet
zoveel sympathie hebben? Carducci spreekt ergens van
„enige eigenaardigheden der Divina Commedia die onze
tijd niet begrijpt." Er zijn er vele.
Op één hoofdtrek van het gedicht wil ik nog wijzen die
bij de beoordeling ervan zeer in aanmerking dient te wor,
den genomen: de Divina Commedia is een door en door
Katholiek gedicht; het zou mogelik zijn, zegt Hettinger,
een doorlopende commentaar er op te maken uit de ge,
schriften van Thomas van Aquino, en het is geen toeval
dat Dante's vurigste vereerders priesters zijn. Of Dante
zelf nooit twijfel bij zich heeft voelen opkomen? Coma
paretti, in overeenstemming met Scartazzini, acht het
waarschijnlik. Maar met geweld heeft hij steeds in zijn
gemoed de Kerk en het dogma tot zegepraal gebracht.
Ruskin noemt hem: „the best religious poet in the world."
Dante is alleen geweest ,,de trouwste zoon der Kerk". Voor
hen nu die trachten de Divina Commedia in haar volheid
en rijkdom op zich te laten inwerken, en die zelf niet
Katholiek zijn, zullen er vanzelf opvattingen in worden gei
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huldigd die zij kunnen waarderen maar waarvoor zij mini
der sympathie zullen gevoelen. Zo zal alleen een gelovig
Katholiek zich kunnen neerleggen bij het denkbeeld dat
één ogenblik van boete vóór de dood voldoende is om een
ziel te redden, zodat in het Vagevuur soms erger miss
dadigers tot de boete zijn toegelaten dan er in de Hel
worden gestraft met eeuwige onveranderlike martelingen.
Daarnaast staan passages die, wel niet uitsluitend voor
Katholieken, maar toch in het algemeen alleen voor streng
gelovigen aannemelik zijn. Buitengewoon treffend is Dante's
onderwerping aan de Kerk in de bekende plaats van het
Paradiso, waar hij tot Beatrice zegt: „Een man wordt ge%
boren aan de oevers van de Indus, en daar is niemand die
spreekt van Kristus, niemand die over hem leest, niet
mand die over hem schrijft. En al zijn verlangens en daden
zijn goed, voor zover het menseverstand ziet, zonder zon.
den in wandel en in woorden. Hij sterft ongedoopt en on.
gelovig. Waar is nu de rechtvaardigheid die hem eeroor.
deelt? Waar is zijn schuld dat hij niet gelooft?" Bewon%
derenswaardig helder is de vraag gesteld, met nadruk, als
moest het er bij Dante ook eens uit, hetgeen zijn hart en
verstand verontrustte. Maar dan volgt het hooghartige ant%
woord van Beatrice: „Wie zijt gij, dat gij u als rechter wilt
opwerpen om met uw kort gezicht te oordelen over wat
duizenden mijlen vèr ligt? Al wie met mij aldus ging redes
twisten, hij zou geen einde vinden aan zijn twijfeling, zo
boven hem niet stond de Heilige Schrift". En als Dante aan
Karel Martel vraagt hoe het toch komt dat goede ouders
slechte kinderen kunnen hebben, dan luidt het antwoord:
„Aldus wil het de Voorzienigheid."
Zoals men ziet, geldt het hier elementen der Divine
Commedia die aan een deel der hedendaagse lezers vreemd
zullen blijven. Want men voere niet aan dat ook een nie
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gelovige de schoonheid zou kunnen gevoelen van zulk een
opvatting. Immers bij Dante hebben wij te doen met dog:
ma's, en deze kunnen toch onmogelik andersdenkenden
tot verering stemmen. Wij kunnen de geestkracht waar.
deren waarmede Dante zijn verstand tot stilte brengt, maar
hoeveel sympathieker is ons de religieuze verheffing van
Bunyan.
Indien ik niet geheel ongelijk heb met de betekenis die
de Divina Commedia voor ons heeft tot bescheiden afine,
tingen te brengen, dan is er reden zich te verbazen
over de onbeperkte geestdrift van zovele Dante,verklaar,
ders, voor wie geen epitheton te mooi is. Noemt Pacheu
hem niet: „le doux chantre du Purgatoire et du Paradis"?
Wij hebben Dante's zachtheid leren kennen. De bezadigde
Scartazzini spreekt aldus: „Gewiss, Dante war ein grosser
Charakter, ein grosser Dichter, ein grosser Gelehrter, ein
Mann der seiner Zeit vorauseilte; aber trotz alledem war
er doch immer ein Kind seiner Zeit." Een „groot karak,
ter", neen; een „kind van zijn tijd", ja; maar daarmede
is meteen uitgesproken dat wij, om hem te genieten, ge,
noodzaakt worden zijn werk te besnoeien. En ziedaar wat,
voor zover ik weet, geen Dante,verklaarder — op Bouter,
wek na — heeft uitgesproken. Er is iets zeer hinderliks in
de litteratuur over Dante; de doorlopend hooggestemde
toon is niet alleen vermoeiend voor het oor; hij maakt ook
de indruk van gedwongenheid.
Wanneer wij in Florence tegenover de Campanile van
Giotto staan — Giotto die ook door Dante is genoten —
dan zien wij geen enkel detail dat ons hindert: elke ver,
dieping op zichzelf, alle stijltjes, alle versieringen, hoe
klein ook, zijn een verrukking, en tegelijk heeft het geheel
een volmaakte reinheid. Niet aldus het werk van Dante.
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Zelfs al houden wij geen rekening met het Gastmaal, dat
zelfs de verstoktste Danite.bewonderaar ons niet meer ter
lezing durft aanbevelen, hoe weinig is er in de lyriese ge.
dichten, in het Nieuwe Leven, in de Commedia, dat voor
ons niet anders dan een object van s t u di e kan zijn.
Counson schreef onlangs: „Dante est moins une lecture
qu'une étude". En inderdaad, Dante's werk is en blijft een
voorwerp van studie, daar zijn bovenmenselik hoog vers
stand een wereld van gewaarwordingen en denkbeelden
heeft weten te omvatten, waardoor het in de geschiedenis
der ontwikkeling van de menselike geest een onmisbare
schakel vormt; zijn dichterlik genie heeft hem bovendien
verzen ingegeven die in kracht van uitdrukking, in muziek
van taal onovertroffen zijn; hij heeft meer dan één ver:
haal verdicht dat zich zonder moeite aan onze smaak laat
aanpassen. Maar niet alles kan ons meer in hem boeien,
en van directe inwerking van het gehele werk op het
gemoed, kan ik, bij mij zelf altans, niets bespeuren.
En zo eindig ik met een persoonlike indruk. Misschien
heb ik trouwens meer over Dante en mijzelf dan wel over
„ante en

wij" gesproken.

DANTE EN DE VREEMDE VORSTEN
VAN ZIJN TIJD.
Het was natuurlik dat Dante, „cui mundus erat patria",
zoals hij in De Vulgari Eloquentia met trots verklaart, ook
aan de vorsten buiten Italië een plaats in zijn groot ges
dicht zou geven. Misschien kan een samenvatting van wat
de Florentijn ons over ide heersers van zijn tijd heeft mede
te delen, enig belang hebben.
Evenwel, veel is het niet. Wèl vermeldt hij verscheidene
namen, doch evenmin als elders in De Goddelike Kome,
die, verhaalt hij uitvoerig de gebeurtenissen. Dante beperkt
zich meestal tot toespelingen, waarbij de feiten als bekend
worden verondersteld, hetgeen voor zijn tijdgenoten wei:
nig of geen bezwaar had, maar voor de lateren aan zijn
uitlatingen iets Sibyllijns geeft. Die vaagheid kan zonder
twijfel ook onkunde bedekken, en met name is aldus niet
zelden de algemeenheid te verklaren van zijn uitspraken
omtrent buitenlandse vorsten, over wie hij natuurlik mine
der nauwkeurig was ingelicht dan over de contemporaine
Italiaanse geschiedenis. Soms maakt de vermelding van
een of ander min of meer obscuur staatshoofd de indruk
van aan het toeval te zijn verschuldigd. Ten onrechte bei
schouwt men dit gedicht als een soort encyclopedie van
de XIIIe en XIVe eeuw, en het kan zijn nut hebben te doen
uitkomen hoe weinig het dit is. Bij de beoordeling ervan
moet men nooit uit het oog verliezen dat Dante's hoofd%
werk, veeleer dan een geschiedkroniek of een f ilosof ies
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traktaat, is wat Croce onlangs noemde, een „theologiese
roman"; zoals sommige schrijvers de facta der geschiede
nis groeperen tot een „geschiedkundige roman", waarbij
ook andere overwegingen dan juistheid hen leiden, zo is
voor Dante alwat hij zag en alwat hij hoorde dienstbaar
gemaakt aan persoonlike en artistieke verlangens en be%
doelingen: deze zijn het die de keuze bepalen van de pers
sonen welke hij, op zijn tocht door de drie rijken van het
hiernamaals, heet te hebben ontmoet en te hebben horen
noemen. Van een vast systeem is daarbij geen sprake; ons
overzicht van wat Dante over buitenlandse staatkunde
mededeelt, zal ons in deze overtuiging versterken.
Dus, in plaats van objectief geldige regels, zullen oma
standigheden die niet noodzakelik verband houden met de
belangrijkheid der personen en der voorvallen, aan deze
een plaats toekennen in Dante's reisverhaal. Nu stonden
de meeste koningen en prinsen van Europa buiten de sfeer
van Dante's innigste belangstelling en, bovendien, wij
wezen er reeds op, bezat hij waarschijnlik weinig gegevens
over hen; ziedaar waarom het niet in de eerste plaats voor
beoefenaars der geschiedenis van belang is, zijn houding
tegenover de regeerders van zijn tijd te onderzoeken.
Veeleer zal deze interessant zijn ter kenschetsing van
Dante zelf en zijn werk. Toch zal ook de historicus Dante's
getuigenis niet onverschillig voorbijgaan, daar het, hoe
partijdig ook gekleurd, of liever, juist daarom de indruk
weergeeft die de gebeurtenissen hebben gemaakt op een
tijdgenoot met een licht ontvlambaar gemoed en een
scherp verstand.
Hoe voorzichtig men met dat getuigenis moet zijn,
blijkt, onder meer, uit het volgende. Tegen vijf pausen
wordt slechts één vorst uitdrukkelik als bewoner van de
hel genoemd. Dat wil natuurlik niet zeggen dat er aldaar
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geen zouden wezen behalve die éne, maar toch krijgt dit
feit een zekere betekenis, als men bedenkt dat op de lou,
teringsberg en in het paradijs de verhouding juist omge,
keerd is: tegenover de vele vorsten die Dante er leert
kennen, staan in het Purgatorio twee, in het Paradiso één
ontmoeting met een paus. Zelfs vorsten die, volgens
Dante, misdadig waren geweest op aarde, zoals Karel van
Anjou, de broeder van Lodewijk de Heilige, zullen wij
buiten de plaats der verdoeming aantreffen. Welke con,
clusie mogen wij nu trekken uit deze cijfers? Geen enkele
natuurlik met betrekking tot de vorsten en pausen zelf,
en evenmin tot Dante's oordeel over hen, daar hij niet beweert dat er, behalve de éne paus met wie hij zich in het
paradijs onderhoudt, geen andere aldaar zouden zijn — hij
noemt er zelf verscheidene. Maar wèl leren zij ons veel
over Dante zelf, over de plaats welke in zijn staatkundige
denkbeelden de wereldlike macht van de paus innam, die
hij beschouwde als uit den boze, zodat hem telkens weer
de gestalten van hen die deze verderfelike politiek hadden
verdedigd voor de geest kwamen, zij leren ons ook zijn
verhouding tot enkele der vorsten kennen, die hij beoor,
deelde naar een maatstaf welke vaak met de staatkunde
niets te maken heeft, zoals wij weldra zullen constateren.
Zowel heersers die nog leefden als reeds gestorvene wor.
den in de Divina Commedia vermeld; zij zijn door Dante
gegroepeerd, en dit zal ons overzicht vergemakkeliken;
ik zal na elkander de passages bespreken waar hij over
hen handelt.
I.
Op de helling van de louteringsberg, alvorens tot de
poort die toegang geeft tot de zeven rondgangen te zijn
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genaderd, ontmoeten Virgilius en Dante gedurende hun
zware tocht de schimmen der nalatigen, die tot het laatste
ogenblik de zorg voor hun zieleheil hebben uitgesteld, het,
zij uit traagheid, hetzij omdat een gewelddadige dood hen
heeft overvallen, hetzij eindelik dat zij, geroepen om te
heersen, zich hebben laten afleiden door begeerte naar
macht of wereldse roem; allen moeten daar wachten ge'
durende een tijd gelijk aan de duur van hun aardse leven.
Het verblijf der vorsten wordt beschreven met een, in het
Purgatorio, ongewone nauwkeurigheid; zij zijn verborgen
in een inzinking van het terrein, een „dal"; de toegang is
gemakkelik en de wanden rijzen steil op; een overvloed
van schitterend gekleurde bloemen, die heerlik geuren,
geven aan de bewoners een voorsmaak van het paradijs.
Maar wanneer de nacht daalt, worden deze schimmen
verschrikt door de verschijning van een slang, die tot de
opening van de vallei nadert en door twee engelen, ge$
wapend met vlammende zwaarden, wordt tegengehouden.
Dante en zijn gids worden in dit vreedzaam verblijf bins
nengeleid door de troubadour Sordello uit Mantua, wiens
ontmoeting met Virgilius, uit dezelfde stad geboortig, voor
beiden een grote vreugde is geweest, en wiens positie in
deze omgeving niet duidelik is 1), maar die aan de bezoe,
kers de namen opgeeft van de vorsten welke zich daar be.
vinden. Het zijn, in volgorde, Rudolf van Habsburg (12731291), Ottocar van Bohemen (1253-1278) 2), Filips de
Stoute van Frankrijk (1270-1285), Hendrik van Navarre,
schoonvader van Filips de Schone van Frankrijk, Peter III
van Aragon, echtgenoot van Constantia, de dochter van
Manfred de Hohenstaufer (1276 koning van Aragon, 1282
1) Cf. F. d'Ovidio, I1 Purgatorio, p. 223.
2) Zijn zoon Wenceslaus, die in 1300 nog leefde, wordt hier in het
voorbijgaan genoemd; hij komt zo straks aan de orde.
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van Sicilië, t 1285), Karel I van Napels 1 ), Alfonsus III van
Aragon (1285--1291) 2), Hendrik III van Engeland (1216-1272) 3), Willem III van Monferrato (1254-1292), Deze
vorsten — op Rudolf van Habsburg na -- zingen de hymne
„Salve regina". De keizer is hoger gezeten dan de anderen,
en Ottocar, zijn vijand op aarde, ziet hem troostend aan;
de beide Franse vorsten zitten samen, en Filips slaat zich
op de borst, terwijl Hendrik het hoofd op de hand laat
rusten; beiden zuchten over de misdaden van de koning
van Frankrijk, hun zoon en schoonzoon. In het gezang ver,
enigen zich de Franse en de Spaanse prins die over Sicilië
hebben geheerst, n.l. Karel I van Napels en Peter III, die
aan Karel, bij de Siciliaanse vesper, de kroon had afhandig
gemaakt. Naast Peter zit zijn zoon Alfonsus, en, van d;,
anderen afgezonderd, bevindt zich de koning van Engeland. Lager dan deze allen zetelt de markies van Mona
ferrato.
De wijze waarop de dichter over deze vorsten spreekt
is niet vriendelik; zelfs voor hen die hem blijkbaar niet
antipathiek zijn — Hendrik van Navarre, Peter van
Aragon, Hendrik van Engeland — heeft hij geen directe

lof, en tot de anderen richt hij verwijten. Rudolf heeft
nagelaten de wonden van Italië te helen, hetgeen hij had
kunnen doen als hij gewild had; Filips de Stoute is gevlucht
uit Spanje — waar hij reeds Catalonië had bezet —, Willem van Monferrato is de oorzaak geweest van rampen
voor zijn land. Uit minachting worden de koning van
Frankrijk en Karel van Napels niet met hun naam of titel,
maar met de schampere aanduiding van „quel nasetto"
1) Terloops wordt Karel's zoon aangeduid, die wij zullen terugvinden.
2) Zijn broeders Jacobus en Frederik worden hier vermeld; wij komen
nog over hen te spreken.
8) Een toespeling wordt gemaakt op Eduard I, waarover later meer.
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(d.i. „die kleinneus") en „colui dal maschio naso" (d.i.
,adie met zijn grote neus") vermeld. Afgezien nog van de
voor Dante, zoals wij zagen, kenschetsende vaagheid, is
hetgeen hij ons over de vorsten mededeelt zeer onvolledig.
Van Hendrik III schijnt hij niet meer te weten dan hetgeen
ook bij Villani staat. Over Karel van Napels, niets; welis s
waar is hij elders (Purg., XX, 67) uitvoeriger over hem:
„Karel kwam in Italië en uit boete maakte hij een slacht,
offer van Conradijn, en daarna vergiftigde hij Thomas
van Aquino, uit boete". 1)
Het is zeker dat, om de hier ontlede passage te zien
zoals het hoort, wij rekening moeten houden met de lets
terkundige invloeden die hij verraadt. Aan de Aeneas her,
innert de voorstelling der in groepen bijeenzittende schim%
men; de rol van verklaarder, die door Dante aan Sordello
is toevertrouwd, heeft Virgilius, bij zijn beschrijving van
Aeneas' tocht in de onderwereld, aan Anchises gegeven;
Rudolf en Ottocar, in hun vriendschappelik samenzijn,
doen denken aan de toekomstige Cesar en Pompejus, die
in volkomen eensgezindheid met elkander omgaan, en zo
meer. 2) Men heeft ook, en terecht, verband gelegd tussen

de lijst van vorsten in deze scène van het Purgatorio en
een „sirventés" van Sordello 3); men weet dat deze Italiaan
een der beroemdste dichters van Provençaalse verzen is
geweest en met de machthebbers van Zuid•Frankrijk in
het tweede en derde kwart van de XIIIe eeuw, o.a. met
Karel van Anjou, zeer vertrouwd was; hij heeft deze laat,
ste vergezeld op zijn veroveringstocht in Italië, evenals
andere troubadours uit het Zuiden en trouvères uit het
Noorden van Frankrijk. Karel was, dit zij in het voorbij.
1) Zie hierna. p. 101.
2) De vergelijking is uitgewerkt door d'Ovidio, o.1., p. 417 en vlgg.
3) Vita e Poesie di Sordello di Golfo, per C. de Louis (1896), p. 91.
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gaan gezegd, zelf dichter, en wie weet of hij daaraan niet
de betrekkelike zachtheid dankt waarmede Dante hem be =
handelt door hem op de louteringsberg te plaatsen. Wat
hiervan zij, degeen die Virgilius en Dante inlicht omtrent
de schimmen die in de bekoorlike vallei afwachten totdat
het hun zal worden vergund hoger te stijgen, heeft in een
zijner politiek.satiriese gedichten -- in het Provençaals
„sirventés" geheten — omstreeks 1237 eveneens vele vork
sten opgenoemd, die zijn tijdgenoten waren. Naar aan,
leiding van de dood van een vermaard begunstiger der
troubadours, Blacatz, raadt de dichter aan dat men diens
hart zal verdelen onder verschillende heersers, opdat deze,
door ervan te eten, moediger zullen worden dan zij zijn.
Ziehier wie hij noemt: de keizer van Duitsland, Frederik II,
die weinig succes heeft tegen Milaan, de koning van Franks
rijk, Lodewijk IX, die in alles zich door zijn moeder,
Blanche van Castilië, laat leiden, Hendrik III van Enge.
land, Jacobus I van Aragon, Thibaut I van Navarre, Raymond VII van Toulouse en Raymond.Bérenger van Provence. Men ziet, het zijn ongeveer dezelfde landen en, wat
de koning van Engeland betreft, dezelfde persoon als in

De Goddelike Komedie: Duitsland, Frankrijk, Aragon,

Navarre, Provence (Karel I van Napels was graaf van
Provence); in plaats van Toulouse is een Italiaans gewest
gekomen. Het is niet twijfelachtig dat Dante zich, bij de
keuze der ten tonele gebrachte personen, heeft laten leiden
door Sordello. Men geve zich vooral rekenschap van de
vaagheid der schuld van de „nalatige" vorsten van Dante;
alleen van Rudolf is een bepaald geval van „slapheid" ges
noemd, n.l. zijn onverschillige houding tegenover Italië,
maar de anderen? En, indien Dante nog feiten noemt,
dan zijn het 6f daden, niet van nalatigheid, maar van laf:
heid, precies hetzelfde verwijt dus dat Sordello aan hen
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doet die het voorwerp zijner satire zijn: van de koning
van Frankrijk heet het immers dat hij „vluchtende en de
lelie onterende stierf"; óf daden van slechtheid, zoals wand
neer hij van Filips de Schone's „misdadig en bezoedeld
leven" spreekt. Zodat de aard der beschuldigingen, wel
verre van een beletsel te zijn tegen de veronderstelling
der navolging, deze nog versterkt. Dante heeft dus niet heel
veel kennis behoeven te bezitten van de contemporaine
staatkundige toestanden in Europa om zijn lijst samen te
stellen, en deze eerste proef van historiebeschrijving heeft
veeleer het karakter van een historiese roman, dan van
een kroniek.
II.

Een tweede passage waar verscheidene Europese vors
sten tezamen worden genoemd, vindt men in de negen%
tiende zang van het Paradiso. Hier is sprake van, in 1300,
nog levende regeerders, zodat Dante hen dan ook niet in
persoon ontmoet; het is de keizerlike adelaar, gevormd
door de lichten waarin de rechtvaardige en wijze vorsten

voortleven, die tot de dichter spreekt over hen die nog op
de troon zitten: „Wat zullen de Perzen (d.i. in het algen
meen de „heidenen") kunnen zeggen tot uw (n.l. de kristen
like) koningen, wanneer zij dat boek geopend zullen zien
waarin al de slechte handelingen van dezen worden opges
schreven?" En dan gaat hij voort met die vorsten te
noemen: daar zal men zien, van Albrecht van Oostenrijk
(1298-1308) de inval in Bohemen (in 1304), de muntverval,
sing van Filips de Schone van Frankrijk (1285-1314), de
heerszucht van de Engelsman, Eduard I (1272-1307) en
de Schot (Robert Bruce?), de verwijfde zinnelikheid van
de koning van Spanje, Ferdinand IV (1295--1312), en van
7
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Wenceslaus IV van Bohemen (1270--1305); men zal er
lezen de slechtheid van Karel II van Napels, „de Manke
van Jeruzalem" 1) (1282-1309), de gierigheid van Frede.
rik III van Sicilië (1296-1337) en de laagheden van diens
oom Jacobus, koning van Majorca (1262-1311), en zijn
broeder, Jacobus II van Aragon (1291--1327); en men zal
eruit leren kennen de koning van Noorwegen, Hako V
(1299--1319), Dionysius, koning van Portugal (1279-1335),
Stefanus Urosius I, vorst van Rascia (d. i. Novi,Bazar,
1275-1307); „moge Hongarije zich niet langer laten mis.
handelen door Andreas III (1290-1301), en voor Navarre
ware het beter geweest als Hendrik I zijn dochter niet aan
Filips de Schone ten huwelik had gegeven"; Hendrik II
van Lusignan doet Cyprus zuchten onder zijn juk.
Ziedaar een lange opsomming; ook hierbij heb ik zelf
de namen gepreciseerd; op één na, n.l. Albrecht, worden
de vorsten door omschrijvingen zoals „die van Portugal
en van Noorwegen" aangeduid. Evenals wij in de eerste
passage constateerden, is de lijst biezonder arm aan mede:
delingen van bepaalde feiten; van de vorsten van Portugal
en van Noorwegen wordt absoluut niets gezegd, van de
overigen alleen vage appreciaties gegeven, door de verniel,
ding van een karaktertrek (zinnelikheid, gierigheid, enz.);
alleen de schuld van de keizer van Duitsland, van de koning
van Frankrijk en van de vorst van Novi,Bazar wordt nader
gedefinieerd; de beide laatsten hebben de munt vervalst,
Filips de Schone die van zijn eigen land, Stefanus de ducai
ten van Venetië.
Dante noemt zowat alle vorsten van Europa uit zijn tijd,
en op allen heeft hij dus wat te zeggen. Zelfs van Eduard I,
die in de vroeger vermelde verzen wordt geprezen als
1) Karel I van Napels had de heerschappij over Jeruzalem gekregen
en de titel van „koning van Sicilië en Jeruzalem" aangenomen.
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beter dan zijn vader (,,deze heeft in zijn takken een betere
uitgang"), wordt hier een minder gunstige eigenschap, n.l.
heerszucht, vermeld. Zijn kritiek is voor een deel onge%
grond: Frederik III van Sicilië schijnt de blaam niet te vers
dienen waarmede hij hier wordt beladen 1). Er heerst in
deze tirade een gewilde toon van ontevredenheid, en het
is zeker dat wij ook hierin de invloed van een letterkundig
genre, n.l. het reeds genoemde Provençaalse „sirventés",
kunnen herkennen. De vaagheid der beschuldigingen bet
vestigt deze veronderstelling; van de troubadours heeft
Dante zonder twijfel geleerd in een enkel vers een oordeel
en een algemene karakterschets van een persoon samen te
vatten. In die satiriese gedichten was trouwens, evenmin
als bij Dante, sprake van een objectieve kritiek; het waren
stemmingsliederen, zoals de Commedia ook een stem.
mingslied is, en zo komen de Italiaan en de troubadours
met elkander overeen in toon en wijze van voorstelling.
Dat Dante zich een geestverwant van de dichters uit
Zuid%Frankrijk gevoelde, wie kan er zich over verwonde;
ren? Was niet zijn lyriek een loot van dezelfde stam, en
was hijzelf niet, door zijn levenslot, een zwerver gewor.
den, verkerende aan de hoven van Italië's vorsten, evenals
zij door Noord.Italië, Zuid%Frankrijk en Spanje rondtrok%
ken, afhankelik van de bescherming der edelen?
Niet volgt hij dus in deze passage, zoals in de vorige,
een bepaald voorbeeld, maar toch laat hij zich ook hier
door letterkundige herinneringen leiden. En niet alleen
door de Provençaalse poëzie, want ook hier is invloed van
de Aeneïs onmiskenbaar. Wanneer Anchises aan zijn zoon
de schimmen toont van hen die later zullen geboren wor%
1) Manfred, over wie later meer, noemt zelfs (Purg., III, 116) Frederik
en zijn broeders „l'onor di Cicilia en d'Aragona", maar hij was mist
schien partijdig voor zijn kleinzoons.
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den, dan is dat een fictie die veel gelijkt op die der Come
media: in beide gedichten worden personen die in werp
kelikheid nog leefden in de tijd van de dichter, voorgesteld als reeds, of nog niet, aanwezig in het hiernamaals,
waar de dichter vertoeft: deze voorspelt als te zullen ge.
schieden hetgeen reeds is gebeurd.
Zo is ook in de verzen van de twintigste zang van het
Paradiso een dichter, niet een geleerde aan het woord. Om
zich te overtuigen hoe lyries de Commedia getint is, zal
men goed doen de beide vorstenlijsten niet over het hoofd
te zien. Persoonlik is Dante hier zeker niet minder dan
elders, maar bovenal is hij dit in nog enkele andere gedeelten van zijn werk, waar sprake is van oudere of rege,
rende vorsten.

In de kring van de louteringsberg waar de gierigen boete
doen (Zang XX), spreekt Dante met Hugo Capet, de
stamvader der koningen die over Frankrijk regeren. Ik
vertaal enkele der verzen waarin deze aan het woord is:
„Ik was de wortel van de kwade plant die de kristen=
wereld geheel overschaduwt, zodat slechts zelden een
goede vrucht daaruit wordt geplukt. Maar als Doornik,
Rijssel, Gent en Brugge machtig genoeg waren, zou weldra
wraak daarover worden genomen; en ik roep daarom tot
hem die allen oordeelt. In de wereld werd ik Hugo Capet
genoemd; uit mij zijn geboren de Filipsen en Lodewijken
door wie Frankrijk in de laatste tijden is geregeerd. Ik was
de zoon van een slager van Parijs -- toespeling op een in
de Middeleeuwen zeer verspreide mening omtrent de oor•
sprong van het geslacht der Capets —; toen de oude konins
gen waren uitgestorven, op een monnik na, werd mij de
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teugel van het bewind in de hand gedrongen, en zoveel
macht door nieuwe verovering, en zulk een overvloed van
vrienden, dat mijn zoon werd geroepen tot de opengeval;
len troon, uit wie het gewijde vorstengeslacht begon. Tob
dat de grote Provençaalse bruidschat aan mijn bloed de
schaamte ontnam, was het weinig waard, maar deed altans
geen kwaad. Toen begon het met geweld en leugen zijn
roof; en daarna, om boete te doen — men lette op de
ironie -- nam het Ponthieu en Normandië en Gascogne.
Karel kwam in Italië, en, om boete te doen, maakte hij van
Conradijn zijn slachtoffer; en daarna, om boete te doen,
bracht hij Thomas in de hemel. Ik zie de tijd waarop —
men vergete niet dat het verhaal in 1300 speelt en de ge•
beurtenissen waarvan sprake zal zijn in 1301 plaats had:
den -- een andere Karel buiten Frankrijk zal gaan om
zichzelf en de zijnen beter te doen kennen. Zonder wape.
nen en alleen trekt hij eruit, met de lans waarmede Judas
vocht; en deze richt hij zo dat hij Florence de buik splijt.
Daarmede zal hij geen land veroveren, maar zich met zon:
de en schande beladen, zoveel te zwaarder voor hem als
hijzelf zulk een schande minder telt .... Ik zie de lelie in

Anagni komen en Kristus gevangen genomen in de per%
soon van zijn plaatsvervanger . .. Ik zie de nieuwe Pilatus
zó wreed, dat dit hem niet voldoende is, doch dat hij, zon%
der decreet, begerig de Tempel binnentreedt. 0, Heer,
wanneer zal ik tot mijn vreugde de wraak zien die, verbor.
gen voor de mensen, uw toom verzacht, daar gij zeker
ervan zijt?"
Dus, tot op het jaar waarin, door het huwelik van Karel
van Anjou, broeder van Lodewijk IX, met Beatrice, de
dochter van Raymond•Bérenger van Provence, die geen
zoons had, dit land een Frans leen werd, telden de Franse
koningen niet mede; zij waren noch goed noch slecht, en

102

DANTE EN DE VREEMDE VORSTEN VAN ZIJN TIJD

daarmede meent Dante dat over Filips Augustus en Lodes
wijk de Heilige genoeg is gezegd. Voor de dichter is de
gehele geschiedenis van de Franse koningen een aanloop
om te komen tot hen die wij reeds meer dan eens als doek
wit van zijn toornige uitvallen hebben ontmoet, n.l. Filips
de Stoute en zijn zoon, en Karel I van Napels. Waarom
juist deze zo scherp worden getroffen, is duidelik: de iny
menging van Frankrijk in de burgertwisten van Florence
is de oorzaak geworden van Dante's verbanning; Karel van
Valois, broeder van Filips de Schone, die in 1301, quasi als
vredestichter, in de stad kwam, heeft Dante's tegenpartij,
de Zwarten, aan `de overwinning geholpen. Des dichters
haat tegen deze valse bemiddelaar breidt zich uit over zijn
gehele geslacht. En indien, onder de schanddaden van
Filips de Schone, ook zijn gedrag wordt genoemd tegen:
over paus Bonifacius VIII, die Dante's gehate tegenstans
der was, dan blijkt daaruit alleen dat diens redenerende
geest behoefte had om zijn min of meer instinctieve ge%
voelens te rechtvaardigen voor zijn verstand, zodat zijn
haat tegen Frankrijk's heersers hem scheen te zijn Ingeo
geven door afkeer tegen hun inmenging, op welke wijze ook,

in Italië's staatkundige aangelegenheden. Dat de „Proveno
caalse bruidschat" zulk een omkeer bracht in het karakter
en de gedragingen der Capetingers, heeft, histories ges
sproken, geen zin, en het betekent alleen dat Dante in do
komst van Karel van Anjou, de aanhanger der pausen, een
ongeluk voor Italië zag. En evenmin hebben zijn verwijten
over het nemen van Normandië door Filips de Schone
enige waarde, daar dit gewest reeds in 1204 door Filips
Augustus was veroverd. Werkelik, deze wijze om de ge
schiedenis van Frankrijk te behandelen, is al zeer weinig
methodies. Laten wij Dante's getuigenissen nemen voor
hetgeen zij zijn: de uitingen van een dichter in wie deze
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persoonlik gekleurde, niet zelden onrechtvaardige oordeelvellingen de minder sympathieke achterkant vormen van
zijn poëties genie, waarvan hartstocht de hoofdvoorwaarde
van bestaan was. Karel I en zijn zoon kunnen geen goed
bij hem doen; waarom wèl zijn kleinzoon, Karel Martel,
die enige dagen te Florence vertoefde, zijn vader en
broeders afwachtende toen deze in 1294 uit Frankrijk
terugkwamen? De scène (farad., VIII, 31) is zeer curieus;
er blijkt uit dat Dante hem liefhad, „en wel halt gij daar
reden toe, want als ik langer had geleefd -- hij stierf in
1295 -- zou ik u van mijn liefde meer dan de verwachting
hebben gegeven." Welke betrekkingen tussen hen bestono
den, weet men niet; maar men kan vermoeden dat Karel
Dante als dichter waardeerde. Immers, hij spreekt in het
verhaal deze woorden tot hem: „Wij wentelen rond, in
één omgang en één dorst naar het heilige met de Engelen,
tot wie gij vroeger op aarde hebt gezegd: „Gij die begrij.
pende de derde hemel beweegt" ", waarmede hij doelt op
een canzone van Dante, die door deze in Het Gastmaal
wordt verklaard. Hij zal dus op Dante's dichtertrots heb,
ben weten te werken. 1)
In Karel I van Napels, wij hoorden het, ziet Dante voor.
al de „beul" van Conradijn, dus de tegenstander der
Hohenstaufen, het keizergeslacht dat, sedert keizer Hens
drik VI met Constantia, de erfdochter van het koninkrijk
der Beide.Siciliën huwde, in Italië zulk een gewichtige rol
heeft gespeeld; men kent de pogingen van Frederik II om
de steden van Lombardije de baas te worden — Sordello,
in zijn „sirventés", sprak daarvan —, men weet ook hoe,
na zijn dood in 1250, door zijn bastaardzoon Manfred
(t 1266) en zijn kleinzoon Conradijn (t 1268) tevergeefs is
I)

Vergelijk hierboven p. 84 en 85.
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beproefd zich te handhaven in het gezag van Napels.
Dante, uit een Guelfen,familie gesproten, was, na zijn
verbanning, steeds dichter genaderd tot de keizerpartij.
De vraag of men hem Gibellijn mag noemen, is vaak op:
geworpen, doch is er niet minder moeilik te beantwoorden
om. Waarschijnlik moet zij in ontkennende zin worden
opgelost: want wél zag Dante in Hendrik VII de enige
man die Italië zou kunnen redden uit de verdeeldheden
die het verscheurden, maar de belofte van de keizer dat hij
zich boven de partijen zou stellen, was een waarborg dat
hij niet aan de machtspositie der steden zou raken. Men
weet dat de omstandigheden hebben gemaakt dat, toen hij
in Italië kwam, hij toch vijandig tegen Florence moest op:
treden. In elk geval, Hendrik was Dante's afgod, en deze
verering straalt af op de keizers die hem hebben vooraf:
gegaan: even onhandelbaar als hij is waar het Frankrijk en
het Franse koningsgeslacht betreft, even zacht is hij geg
stemd tegenover de Duitse heersers.
Het begint met Frederik Barbarossa (Purg., XVIII, 119).
Van deze heet het dat „Milaan nog met smart over hem
spreekt", Milaan dat hij verwoest had, maar desniettemin
noemt de dichter hem de „goede" Barbarossa: de tegen,
stelling tussen deze qualificatie en de tegelijk vermelde
wrede daad schijnt hem niet te hebben gehinderd. Con,
stantia, de vrouw van Hendrik VI, wordt „de grote" ge.
noemd: „dit is het licht van de grote Constantia, die door
de tweede „stormwind" van Schwaben de derde, en laat:
ste, machtige baarde". Men ziet, ook haar gemaal wordt
met eerbied genoemd, en toch draagt hij in de geschiedenis
de naam van „de Wrede", die hij door zijn daden in Sicilië
wél verdiende. En Frederik II? Dante plaatst hem in de
hel, als ketter, en dat kon ook moeilik anders, wegens de
algemene bekendheid van 's keizers godsdienstige dwalin,
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gen. Trouwens, niet weinig anderen die hij vereerde en
liefhad verwees hij toch naar het rijk waar Minos heerst:
Brunetto Latini, Francesca en velen meer. Doch let er op
dat de vermelding van de keizer door geen commentaar
hoegenaamd wordt vergezeld. Als de dichter met Virgilius
tussen de brandende graven is gekomen waarin zij liggen
die zich van God hebben afgekeerd, spreekt hij met Fari,
nata degl' Uberti -- nog een tegen wie hij hoog opzag, al
behoorde hij tot de verdoemden -- en vraagt hem, ten
afscheid (Inf., X, 116) wie met hem verwijlen, waarop de
Gibellijn slechts dit antwoordt: „Ik lig hier met meer dan
duizend; hierbinnen is de tweede Frederik en de Kardis
naal (n.l. 0 ttaviano degl' Ubaldini), en van de anderen
zwijg ik". Dit is alles wat hij van de grote keizer zegt, en
dat Dante's bedoeling is om zichzelf de delicate taak te
verlichten van te spreken over de man die hij hoogachtte
ondanks al wat hij verkeerds had gedaan, blijkt indirect
hieruit dat, nog op een andere plaats van de Inferno (XIII,
55), zijn houding tegenover de keizer even zachtmoedig is.
Pier della Vigna, staatsman en dichter, kanselier en ver,
trouweling van Frederik II, was door deze, op een blote
verdenking, met meedogenloze hardheid behandeld; op de
beschuldiging van met de paus te hebben geheuld, liet
Frederik hem blindmaken, en uit wanhoop gaf de veroorf
deelde zichzelf de dood 1). Dante ontmoet hem dan ook
temidden der zelfmoordenaars en laat hem het verhaal
doen van zijn veroordeling. Maar, omdat hij ook voor
Frederik II een zwak heeft, maakt hij dat de gunsteling,
door de woorden die hij hem in de mond legt, de keizer
verontschuldigt en alle schuld werpt op de jaloerse, laste:
1) Men zie: F. d'Ovidio in Nuovi Studii danteschi, p. 143-333: I!
Canto di Pier delta Vigna.
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rende hovelingen. Het is, zoals d'Ovidio zegt, alsof hij de
lezer wilde doen uitroepen: „wat moet die Frederik een
edele vorst zijn geweest, indien zelfs zijn slachtoffer geen
enkel woord van wrok tegen hem spreekt". En waar het er
niet om gaat de keizer een plaats aan te wijzen in het hiernamaals, daar wordt de toon dadelik anders. Ik doel op
een plaats in De Vulgari Eloquentia, waar Frederik als be%
gunstiger der poëzie wordt gehuldigd; evenals Karel I
van Napels, was de keizer zelf beoefenaar der dichtkunst,
en dit zal er zonder twijfel toe hebben bijgedragen hem in
de ogen van Dante te verheffen. Men leest aldaar (I, XII,
3): „Maar als wij de roem van Sicilië [in zake de volkstaal)
in zijn ware betekenis beschouwen, dan beduidt hij vooral
een smaad voor de vorsten van Italië, die zich trots be%
tonen, niet als helden, maar als plebejers. Maar die be%
roemde helden, keizer Frederik en zijn voortref f elike zoon
Manfred hebben, zolang de fortuin hun gunstig was, de
adel en hoogheid van hun karakter getoond en zich als
mensen, niet als beesten, gedragen. En daarom hebben zij
die met een edel hart en deugden waren begiftigd, zich
ingespannen om zich vast te klemmen aan de majesteit
van deze zo grote vorsten, zodat alwat in hun tijd de bes:
ten onder de Latijnen voortbrachten, aan het hof van deze
beroemde koningen het eerst verscheen".
Dante noemt daar ook Manfred, wie hij buitengewoon
welgezind is; immers, op eigen initiatief, en tegen het oor%
deel van de Kerk in, plaatst hij hem op de louteringsberg,
ondanks zijn „vreselike zonden" (Purg., III, 103). Hij onts
moet hem onder degenen, die geëxcommuniceerd zijn ge.
storven: „hij was blond en schoon en edel van uiterlik". In
strijd met wat men op aarde gelooft, is hij in vrede met de
Kerk heengegaan; op het laatste ogenblik had hij berouw
gehad. En zo bereidt deze „voortref felike" vorst op de
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louteringsberg naar het paradijs de weg aan Hendrik VII,
1' „alto Arrigo" (Parad., XVII, 82), voor wie in de Hemelse
Roos, in het aangezicht van God, een zetel is gereed gezet:
„In deze grote zetel, die uw oog boeit door de kroon
welke reeds erop is gelegd, zal de ziel zitten van hem die
de keizerlike waardigheid zal bekleden, van de hoge Hen%
drik, die naar Italië zal komen om het te besturen, maar
te vroeg, daar dit nog niet geneigd is zich te laten terecht
wijzen" (Parad., XXX, 133).

IV.
Nog op één passage wil ik wijzen, waar Dante kwesties
van de grote politiek behandelt. In de vijftiende tot acht'
tiende zang van het Paradiso heeft hij een onderhoud met
zijn voorvader Cacciaguida, die daar woont onder hen die
op een kruistocht tegen de ongelovigen zijn gestorven.
Deze bevindt zich in gezelschap van Godshelden als Josua.
Judas Maccabeus, Karel de Grote, Godfried van Bouillon;
ook Robert Guiscard, de avonturier, is daar omdat hij
tegen de Sarracenen vocht; ja zelfs romanhelden, maar
die Dante misschien als historiese personen beschouwde,
treffen wij er aan: Roeland en Willem van Oranje met zijn
trouwe Rainouard. Een obscure figuur als Cacciaguida
wordt dus, omdat hij tot Dante's familie behoort, een eer
waardig gekeurd, die aan Lodewijk de Heilige wordt ge%
weigerd, n.l. om te worden vermeld als een der lichten
die het Kruis van Mars vormen. Want al blijft het mogelik
dat Dante de koning, ook al noemt hij hem niet, als aldaar
aanwezig denkt, toch is het opmerkelik dat degeen die
twee kruistochten ondernam en gedurende de laatste
stierf, wiens dood nog zo kort geleden was en dus voor,
aan in ieders geheugen moest liggen, zich niet aan zijn pen
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heeft opgedrongen. Ook Karel van Anjou, Lodewijks
broeder, zou hij hebben kunnen noemen als kruisvader; uit
het bovenstaande zal duidelik zijn waarom hij dit naliet.
Eduard I heeft eveneens Lodewijk naar Egypte vergezeld,
en Dante zwijgt erover. Maar geen dezer lacunes is zo
kenschetsend als die van de grote Franse koning. Lodewijk
de Heilige moest toch juist iemand naar Dante's hart zijn
geweest, en die hoge figuur moest op hem, die wij ons
gaarne voorstellen als ontvankelik voor alwat waardig
was, een diepe indruk hebben gemaakt. De vorst
die geroepen was om als bemiddelaar te dienen tussen
Gregorius IX en keizer Frederik II, tussen Hendrik III
van Engeland en zijn baronnen, die reeds tijdens zijn leven
als een heilige was beschouwd en in 1297 — dus vóór 13001
— was heilig verklaard, die de ketterij uitroeide en de
bouw van de Sorbonne begon, die, wanneer zijn taak als
vorst het eiste, niet voor oorlogen terugdeinsde, krijgsman,
wetgever, trouw aanhanger van de Kerk, hoe komt het
dat Dante hem zelfs geen vermelding waardig keurt? Het
antwoord gaven wij hierboven, maar, indien wij de vraag
hier opnieuw stellen, dan is het omdat uit niets zozeer

blijkt hoe vooringenomen, of liever hoe subjectief Dante
de geschiedenis van zijn tijd voorstelt, als uit het feit dat
Lodewijk de Heilige in de galerij der vorsten die de Divina
Commedia ons vóór de ogen en vóór de geest brengt,
ontbreekt.
Daarentegen wordt, wij zagen het, Sordello met onder
scheiding genoemd. En toch -- de tegenstelling is te curieus
om haar hier te verzwijgen — heeft deze troubadour zijn
best gedaan om te verkrijgen dat hij zijn heer, Karel van
Anjou, op de kruistocht van 1248 niet behoefde te verge
zeilen. Ziehier het gedicht waarmee hij zich tot de graaf
wendt: „Ik wil mijn heer, de graaf, bidden dat het hem
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behage dat hij mij niet meeneme over zee, want dat hij wel
wete dat ik die niet kan verdragen .... Nog heb ik niet zo,
veel van de zee geleerd dat ik, hoe ik ook mijn best doe,
haar kan overgaan; en daarom wil ik de graaf verzoeken
het mij niet kwalik te nemen als ik niet met hem medega,
want ik ben zo bang voor de zee, als het slecht weer is,
dat ik mij niet erop durf begeven; en de graaf kan toch
niet willen dat ik sterve".
Indien wij ons begaven buiten de kring der vreemde
vorsten, zouden wij getroffen worden door dezelfde per=
soonlike motieven bij de keuze van de ten tonele gevoerde
personen. Waarom is bijvoorbeeld nergens in de Comme%
dia sprake van een wereldfiguur als Gregorius VII? Was
het, omdat Dante hem niet wilde prijzen, hem de doods
vijand van een Duits keizer, en omdat hij, zoals men vers
moed heeft, toch te veel eerbied voor hem had om af keus
rend over hem te spreken? Maar hiermede treden wij buis
ten het terrein dat wij voor dit opstel hebben afgeperkt.

MANZONI'S VERHAALKUNST.
Een herdenking.

De plechtige viering in Italië van Alessandro Manzoni's
sterfdag, op 22 Mei 1923, vijftig jaren na zijn dood, moge
rechtvaardigen dat in de Gids, die in 1880 een voortref f elike studie over hem gaf, opnieuw enkele bladzijden aan
hem worden gewijd. Het kan zijn nut hebben, op verschil.
lende tijdstippen vast te stellen hoe latere geslachten staan
tegenover werken uit het verleden. Bij het bepalen van wat
Manzoni ons nog kan bieden, willen wij ons beperken tot
De Verloofden, de roman die vóór juist honderd jaren
werd geschreven en voor Italië een nationaal gedenkteken,.
voor alle volken een kostbaar document uit vroegere tijd
is geworden.
In de achttien maanden die volgden op het verschijnen
van dit boek (in 1827), werd het in Italië negen., in Parijs
viermaal herdrukt, en onder de oorzaken die dit succes
verklaren, zijn er die hun uitwerking op ons missen; de
geestdrift van toen is bedaard, doch als men de recensies
leest die reeds onmiddellik in groten getale zijn ges
schreven 1), dan blijkt dat het vooral de eigen verdiensten
van de roman -- die ook ons oordeel bepalen -- en niet
uiterlike omstandigheden waren die de aandacht trokken.
Het is goed hierop de nadruk te leggen: niet alleen de
1) Men vindt ze in de inleiding tot het tweede deel der Brani inediti,
uitgegeven door G. Sforza (Milaan, 1905).
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overeenkomst tussen de overheersing van Milaan door de
Spanjaarden in de XVIIe eeuw met die der Oostenrijkers
in de XIXe heeft De Verloofden tot een soort manifest
gemaakt voor Italië's vrijmaking; immers aan de treurige
toestanden van vroeger had lang niet alleen de regering
van Spanje schuld; evenmin wordt de opgang uitsluitend
verklaard door de positie van de schrijver, die zich weinig
in de politiek heeft gemengd. Men zou aan zijn werk te
kort doen, als men aan bijkomstigheden te veel invloed
toeschreef: toen zoals nu, was het in de eerste plaats het
boek zelf dat de algemene belangstelling kwam eisen.
Trachten wij Manzoni's kunst als romanschrijver te ken%
schetsen en het blijvende ervan op de voorgrond te
brengen.
I.

De Verloofden is een historiese roman, en dit genre is
door niemand scherper veroordeeld dan door Manzoni
zelf, in zijn verhandeling Del romanzo storico, geschreven
drie en twintig jaar later, met die oprechtheid die aller-

minst eigen werk spaart en die hem zo sympathiek maakt.
Ook tans is de ondertitel niet bemoedigend: deze soort
litteratuur heeft, volgens velen, afgedaan. Maar al is men
het niet eens met Manzoni's verbinden van geschiedenis en
verdichting, daarmede is door zijn boek niet een streep
gehaald; ten slotte is er een groot verschil tussen De Ver%
loofden en, laten wij zeggen, de Trois Mousquetaires —
waarvan ik trouwens, om niet ondankbaar te worden, geen
kwaad zeg.
Ziehier wat Manzoni met zijn verhaal heeft willen
geven: een beschrijving van de toestanden in Milaan en
omstreken gedurende de jaren 1628 en 1629, geïllustreerd
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en verlevendigd door de verdichte lotgevallen van twee
eenvoudige dorpsbewoners, Renzo en Lucia. Dus in de
eerste plaats historicus wilde hij zijn, en de fantazie was
slechts een der middelen om het gebeurde van vroeger
met grotere juistheid te schilderen. Was hij dupe van zich,
zelf, en was het misschien de angst om, zoals andere roo
mantici, door zijn verbeelding verder dan hij wilde te woro
den medegesleept, die hem zichzelf aan banden deed leggen? Met andere woorden, was het scheppen van karako
ters voor hem niet een krachtiger neiging dan hij zelf wilde
erkennen? Dit is zeker dat hij, bij het samenstellen van
zijn roman, zich heeft beijverd de historiese feiten geen
geweld hoegenaamd aan te doen en voor zijn verdichting
gegevens te gebruiken waarvan hij de juistheid had ondero
zocht, zodat slechts daar waar het onderzoek leegten liet,
de romanschrijver aanvulde.
Die leegten waren vooral voelbaar waar het gold het
lagere volk, zijn lijden en zijn dulden. De geschiedschrij,
vers noemen alleen de groten, die op de gebeurtenissen
een directe invloed hebben gehad; de massa bestaat niet
voor hen; mensen uit het volk hebben geen biografie, en

toch is hun denken en handelen voor de gang van zaken
beslissender dan de daden der machthebbers. De door
Manzoni geschapen figuren, Renzo, Lucia, Agnese, don
Abbondio, behoren tot het volk, dat voor Manzoni ono
eindig meer belang had dan Z.E. de gouverneur,generaal
don Gonzalo Fernandez de Cordova, en dat niet alleen
omdat zijn gemoed ontvankeliker was voor medelijden dan
voor machtsverering.
„Je fais ce que je puis pour me pénétrer de l'esprit du
temps que j'ai a décrire, pour y vivre", schrijft hij aan
Fauriel, en zo had hij voor Adelchi de lang vervlogen tijd
waarin deze tragedie speelt bestudeerd; wat hij, in 1822,
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terwijl hij aan zijn roman werkt, daarover schrijft, is ook
waar voor De Verloofden: „De omstandigheden (wetten,
gewoonten, meningen) waaronder de personen hebben geo
leef d, hun neigingen en hun streven, hun rechtvaardigheid
of onrecht, de verlangens, angsten, smarten, de algemene
geestestoestand van het overgroot aantal mensen die geen
aandeel hadden in de historiese gebeurtenis, maar die er de
gevolgen van ondervonden; deze en andere zaken van
gelijk, dit is van hoog belang, komen in die feiten niet uit,
en toch zijn het noodzakelike gegevens, wil men juist oor.
delen". Om deze te ontdekken, moet men in de geschied:
verhalen van vroeger zoeken naar tekenende biezondero
heden, en de zo gevonden punten moet men met lijnen
verbinden, om aldus een geheel te vormen; daarbij nu komt
de verbeelding te hulp, maar een die zich niet laat verleio
den tot afdwalingen, uit vrees van de weg bijster te worden, en recht op haar doel afgaat. De aldus opgebouwde
werkelikheid moet bestaan uit beproefde materialen; de
door de noodzakelikheid opgelegde -- en betreurde —
restauratie moet zoveel mogelik de stenen van de oude
ruïne gebruiken, en, waar de schrijver zelf moet ingrijpen,
daar moeten de voegen tussen werkelike en verzonnen
feiten verdwijnen, niet door kunstmiddelen, maar door de
juistheid waarmede het nieuwe aan het oude wordt gepast;
de bouwmeester moet zich in het werk van vroeger inden,
ken, zodat hij het als 't ware opnieuw schept zo als de
maker het had geconcipieerd. Wat wil dit zeggen dan dat
de personen en hun handelingen, die de schrijver krachtens eigen vinding in het verhaal last, waar moeten zijn?
Men heeft meer dan eens — wat is er al niet over Mano
toni gezegd? de stroom van geschriften in dit herdenkingsjaar is niet meer in staat iets nieuws te brengen — men
heeft meer dan eens gewezen op de sporen die een gretige
8
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lectuur van Walter Scott in De Verloofden heeft gelaten.
Sedert in 1814 W averVey was verschenen, hadden de elkano
der snel opvolgende romans van de „Homerus van de
historiese roman", zoals Manzoni hem noemt, ook in
Milaan alle lezers geboeid; hij zelf schijnt er te hebben
vertaald; zo ook meer dan één zijner vrienden; anderen
volgden ze na in eigen verhalen. Dat Manzoni biezonderheden aan hem heeft ontleend, valt niet te ontkennen;
evenmin, dat zijn bezonnen arbeid op een veel hoger plan
staat dan de vluchtig geschreven boeken van Scott, zoveel
hoger dat diens invloed niet zo beslissend kan zijn ge,
weest als vele critici — waaronder tot mijn verwondering
ook de beste, ni. d'Ovidio -- hebben beweerd. Liever zou
ik deze band willen leggen: in 1804 verschijnt Les Martyrs
van Chateaubriand, en in 1805 komt Manzoni te Parijs om
aldaar vijf jaar te blijven wonen. Hoe verschillend dit
„poème en prose" ook is van de sobere vertelling, hierin
vertonen zij een treffende overeenkomst dat in beide, niet
zoals bij Scott het verhaal, maar het geschiedkundig element voorop wordt gesteld -- op deze bedoeling, niet op
het rezultaat ervan valle hier de nadruk. Ook zonder te

veel waarde te hechten aan Chateaubriand's opsomming
van zijn bronnen, het feit dat hij ze opsomt bepaalt het
karakter dat hij aan zijn werk heeft willen verlenen; ook
Manzoni spreekt uitvoerig over zijn berichtgevers, en de
woorden van „René" konden van hem zijn: „Je prie done
le lecteur, quand il rencontrera quelque chose qui 1'arr&
tera, de vouloir bien supposer que cette chose n'est pas
de mon invention, et que je n'ai eu d'autre vue que de
rappeler un trait de moeurs curieux, un mouvement remar,
quable, un fait ignoré; quelquefois aussi, en peignant un
personnage de l'époque que j'ai choisie, j'ai fait entrer dans
ma peinture un mot, une pensée, tirés des écrits de ce
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même personnage: non que ce mot et cette pensée fussent
dignes d'être cités comme un modèle de beauté et de
gout mais parce qu'ils fixent les temps et les caractères"..
Chateaubriand werd door zijn geschiedverhaal in de
historiografie een voorloper; zijn machtige geest maakte
hem ook hier tot een wegbereider. Wie kent niet de beo
roemde passage uit de inleiding van de Récits mérovin'
giens van Augustin Thierry, waarin hij beschrijft met welk
een geestdrift hij, als schooljongen te Blois, in 1810 de
Martyrs las: „ce moment d'enthousiasme fut peut.être
décisif pour ma vocation à venir; voilà ma dette envers
l'écrivain de génie qui a ouvert et qui domfine le nouveau
siècle littéraire". Ook Scott was voor Thierry een meester
en een gids: „Mon admiration pour ce grand écrivain
était prof oude ...", en zo zien wij hoe een Fransman, die
gelijktijdig met Manzoni heeft gewerkt en wiens arbeid in
zovele opzichten op dat van de Italiaan gelijkt, zonder
Walter Scott te verloochenen -- verre vandaar -- aan
Chateaubriand de beslissende invloed op zijn levenstaak
toekent.
Dat Manzoni door Thierry tot zijn opvattingen zou zijn
gebracht, is niet waarschijnlik: De Verloofden zijn ge%
schreven van 1821-23, de studie over het onderwerp van
Adelchi is van 1822; Thierry publiceerde zijn Leitres sur
l'Histoire de France voor een deel in 1820, in hun geheel
in 1827; zijn Histoire de la conquête de l'Angleterre is van
1825, de Récits mérovingiens van 1840. Wij moeten dus een
parallelle werkzaamheid veronderstellen, en dit maakt de
overeenkomst des te merkwaardiger. Men zou kunnen aaro
zelen of het Manzoni of Thierry is, die zegt: „de historicus
vindt de waarheid niet alleen in data en materiële feiten,
maar in de zeden, de hartstochten van de tijd, in alwat de
frisheid en beweging van het leven kan mededelen aan het
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verhaal van wat vroeger geschiedde; hij is kunstenaar en
geleerde; hij is dramaturg met behulp van gegevens die
berusten op een directe en oprechte studie". En wie van
beiden deelde het meest in de vreugde en droefheid zijner
personen, voelde de meeste sympathie juist voor de ver=
drukten? Zij zijn als broeders van de geest, en het verschil
tussen hen beiden bestaat hierin, dat de dosering van het
histories en het romanties element bij hen niet gelijk is:
Thierry's plaats is ten slotte onder de historici, Manzoni
schreef een roman, of hij wilde of niet; zijn theorie was
niet geheel in overeenstemming met zijn aanleg; eerst lango
zamerhand is hij „la folie du logis" meester geworden, en
toen was het uit met zijn letterkundige productie. De Vers
loofden is zijn enige roman.
Indien ik de verwantschap tussen Manzoni's inspiratie
en die van twee Franse schrijvers naar voren haal, dan is
dat omdat ik zijn kunst te beter kan verklaren, naarmate
ik haar in nauwer verband tot Frankrijk breng. Zeker, hij
was een Lombardijer, zoals een andere Italiaan, Alfieri,
wiens leven en werken ook in enge relatie tot Fi nkrijk
hebben gestaan, Piëmontees was, en de taal maar ook de

geest van de bewoners van Noord-Italië staan dicht bij het
land waarvan het door de bergen is gescheiden. Maar
alleen directe werking van de Franse cultuur, van de
Franse letteren, is in staat zoveel te verklaren dat Manzoni
tot een geïsoleerde figuur maakt in de litteratuurgeschiede
nis van Italië. Velerlei hechtte zijn geest aan Frankrijk:
wij vermeldden zijn jarenlang verblijf te Parijs, maar wij
noemden nog niet de vriend die zo innig met zijn leven
was verbonden, nl. Fauriel. Deze nu is zonder twijfel de
schakel geweest tussen Manzoni en de Franse historio%
graf en. Thierry noemt hem „le père de la réforme historique, le premier qui ait concu et voulu faire ce qui s'exécute
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depuis quelques années, celui qui a donné l'impulsion et,
je puis le dire, prêté des idées a moi indigne et a biera
d'autres". En Manzoni van zijn kant, schreef hem in een
zijner vele brieven: „Qu'il est triste pour moi de ne pons
voir vous consulter, et combien de fois je m'ef f orce de
deviner quel serait votre avis" 1).
4p zichzelf is de worsteling in Manzoni tussen zijn
scheppingsdrang en zijn historiese zin reeds een interes.
sant schouwspel, maar wij willen hier nagaan hoe deze
zich in zijn werk openbaart. Het gevaar was groot dat die
strijd de eenheid zou verstoren, en er zijn er die oordelen
dat hij er niet aan is ontkomen. Ik behoor niet tot hen,
en het tweeslachtige dat men zou verwachten, ik vind het
niet in De Verloofden. Manzoni bezat een zeldzame gave
om karakters te bedenken; men heeft gezegd dat hij, na
Dante, de enige Italiaan is die personen in scherpe orn.
trekken weet te tekenen. Hij heeft een bewonderenswaar,
dig vermogen om in hun wezen door te dringen, hetzij
historie of verbeelding hem met hen in aanraking bracht;
omdat hijzelf een „nature d'élite" was, valt het hem een
enkele maal moeielik verdorven naturen te begrijpen,
maar in het vóór onze geest doen leven van eenvoudigen
en van hoogstaanden is hij een meester, en daar zijn kunst
zowel hen die door de geschiedwerken worden vermeld als
de anderen belicht, voelen wij hen niet als verschillend.
Groot is hij vooral in de analyse van de stemming ener
menigte en verrassend is de bladzijde gewijd aan de opo.
loop, tijdens een hongeroproer te Milaan, vóór de woning
van de commissaris der volksvoeding 2). Het uiterlik der
1) Galley, Claude Fauriel (1909); Carlotta Giulio, 11 Manzoni e it
Fauriel (1918).
2) „In de dwalingen, en vooral in de dwalingen van velen, schijnt
belangrijkst en het nuttigst om te leren kennen, de weg waar,

mij het
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personen wacht hij zich wel nauwkeurig te beschrijven; hij
stelt zich tevreden met enkele suggestieve trekken, de
haarvlechten van Lucia, de zwarte onrustige ogen der
Signora van Monza; hij weet te goed dat wij allen ons toch
een eigen voorstelling maken. Zijn mannen en vrouwen
leven voor ons door hun daden, want ook hun innerlik
bestaan doet hij ons niet kennen door een reeks mededelingen daaromtrent; hij doet hen handelen en, zo nodig,
verklaart hij hun optreden. Zij lijken daardoor minder
gecompliceerd dan zij zonder twijfel waren, maar wie wij
in ons leven ontmoeten, openbaren zij zich niet eveneens
door hun daden duideliker dan wanneer wij de psycho,
logiese ontleding van hun karakter op een fiche vóór ons
hadden? Een uurwerk bestaat voor ons als zodanig als wij
de slinger zien bewegen, niet wanneer wij de raderen naast
elkander vóór ons zien uitgespreid.
Om ons de, tegen haar aanleg, tot geestelike zuster ge.
worden Gertrude, de „monaca di Monza", te doen be,
grijpen, verhaalt hij ons haar opvoeding en de dwang door
haar ouders sedert haar vroegste jeugd op haar geoefend
om haar te gewennen aan het vooruitzicht haar leven in
een klooster door te brengen, een bestemming haar opgedrongen ter wille van familieredenen van financiële aard
— het vermogen moest aan de stamhouder blijven. Zij
krijgt, om mede te spelen, poppen als non gekleed, in het
klooster waar zij wordt opgevoed wordt zij eerbiedig behandeld, al is zij nog een kind. Maar in datzelfde klooster
komt zij in aanraking met andere meisjes, die een leven
van werelds genieten wacht, en al het onware van de
opgelegde roeping wreekt zich. In het ouderlik huis als in
langs zij zijn gegaan, de schijnbeelden waardoor zij in de geesten
binnensluipen en ze beheersen".
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een gevangenis levende, knoopt zij een onschuldige in%
trigue aan met een page van haar vader; zij wordt gestraft
met een strengheid die haar moreel breekt; als zij,
buigende voor de toorn harer ouders, haar gelofte doet,
is haar ziel bezoedeld en is zij een gemakkelike prooi voor
de verleider, die haar verder nederhaalt tot de misdaad.
Wanneer Lucia haar voor het eerst ziet, dan treft haar het
onrustige, vreemde van de blik van de Signora, het onge:
wone ook van haar gesprekken; de lezer vergeet nooit
meer die doordringende ogen, dat bleke gelaat, fraai gef
vormd maar afstotend, dat trotse en tegelijk onzekere op,
treden. Fra Cristoforo, de Kapucijner monnik, een door
sterke wil onderdrukte heftige natuur die, als hij in zijn
jeugd in een duel zijn tegenstander heeft gedood, zich van
het wereldse leven heeft afgewend, en wiens ogen alleen
niets hebben afgeleerd en, in ogenblikken van verontwaar%
diging, plotseling schitteren, ook hij wordt ons eenvoudig
in zijn werken getoond, en het verhaal zijner jonge jaren
is niet meer dan een commentaar daarbij. En Lucia! Zoals
wij mensen uit onze omgeving eerst langzamerhand beter
leren kennen, als wij langer met hen in aanraking
zijn, zo wordt ook het beeld dat wij ons van haar vors
men, naarmate het verhaal voortschrijdt duideliker. In het
eerst kan zij wat al te braaf lijken voor een eenvoudig
dorpskind, maar later zien wij haar in het kasteel van de
Ongenoemde, eerst ineengehurkt in een donkere hoek van
het vertrek, zwijgend, geen voedsel aanrakend, daarna in
tegenwoordigheid van de man die haar verderf wil; angst,
opwinding doen haar verlegenheid wijken, en dan vindt
zij om hem te vermurwen woorden, gebaren van een juist:
beid en een welsprekendheid die ons doen zien dat dit
schuchtere meisje een wereld van diep en fijn gevoel in
zich droeg, en die ons haar vroegere houding, haar scrupus
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les om de pastoor te misleiden ook al is het om vechtvaar:
dige redenen, en zo meer, volkomen doen begrijpen.
Natuur en waarheid, ziedaar Manzoni's hoge kunst.
Zonder twijfel, de gebeurtenissen zijn voor een deel door
de schrijver gewild; maar ook het leven arrangeert; waar
het op aankomt is dat het volgende uit het voorafgaande
voortvloeit. De Ongenoemde bekeert zich gelukkig juist
op tijd, maar zijn omkeer was reeds door Manzoni vooro
bereid, in zekere zin aangekondigd, en zij wordt geprovoo
ceerd door Lucia's onbewust doeltreffende woorden en
houding. Dat Renzo tweemaal aan een groot gevaar onto
snapt, zou alleen dan toevallig kunnen lijken als zijn ontkomen niet volkomen natuurlik in zijn werk ging.
Manzoni vermijdt de truc van zovele romanschrijvers,
het verhaal ener episode op een spannend ogenblik te
onderbreken. Hij doet, zoals hij zelf vertelt, als een jongen
die elke avond zijn marmotjes in hun hok wil opsluiten, die
ze dan opjaagt, maar telkens ontsnappen ze, totdat hij ein=
delik besluit ze één voor één op te pakken en binnen de
omheining te zetten. Ook hier dus streeft hij ernaar natuur,
lik te zijn. Wie die niet gevoelt dat, in een kunstwerk als
dit, juist de gesprekken het zwakke punt zouden hebben
kunnen worden? En inderdaad, hoe moeielik het is de
personen te laten praten zo dat het ons is als hoorden wij
hen, blijkt wel hieruit dat, als Manzoni ons de maaltijd
doet bijwonen ten huize van don Rodrigo, het hem vol,
komen is mislukt, een schijn van werkelikheid aan het
tafelonderhoud te geven. De gasten zijn losbandige jonge,
lieden en vleiers, in één woord mensen van wie hij zich
wel zeer verschillend moest gevoelen; hij doet zijn best
hen natuurlik voor te stellen, maar hier ontbrak hem de
mogelikheid om zich in hun plaats te denken. De aanzittenden schreeuwen door elkander heen — wat hem wel het
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toppunt van wansmaak moest lijken -- en men zou verwachtten dat wat zij elkander hadden te zeggen, beter ver,
zwegen zou zijn geweest. Integendeel, zij redeneren over
politiek, over Wallenstein, over Tasso, over erekwesties.
Waarom deed hij hier niet wat hij toepaste bij het onder.
houd van de Signora met Lucia: „wat zij zeide werd lang;
zamerhand zo vreemd dat wij dit niet zullen weergeven"?
Maar tegenover deze mislukking, hoevele malen heeft hij
niet de toon juist weten te treffen. Ik denk bijvoorbeeld
aan de ontmoeting van de Ongenoemde met kardinaal Fe%
derigo, waarbij deze de woorden vindt die passen aan een
hoogstaand geestelike tegenover een berouwvolle zondaar,
die tevens zijn gelijke is in geboorte en in beschaving.
Het wonder, door Manzoni verricht en dat het tegen,
strijdige van de opzet der Verloofden heeft uitgewist, is
te danken aan de oprechtheid van zijn kunst. Hij, de
romanticus tegen wil en dank — hij herinnert aan Flaubert,
die in vele opzichten zo verschillend van hem is -- heeft
gestreden en verkregen dat zijn verbeelding, zonder af;
stand te doen, zich heeft geschikt naar de aanwijzingen
der historie. Het leven dat Manzoni aan zijn personen
heeft weten te geven, zou zijn werk bewaren voor een'
later geslacht; maar daartoe was één voorwaarde vereist:
dat de wijze waarop dat leven zich openbaarde, dat de
vorm van zijn boek ook de tijd kon tarten.

I I.
Het verhaal van de verlovingsmaanden van Renzo en
Lucia is geschilderd in halftinten, en vale kleuren ver;
bleken minder snel dan scherpe. Het is, niet een werk
van hartstocht, maar van nadenken. Manzoni's kunst is
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wars van woordenpraal, windt niet op door klanken of
beelden; zij is bezonnen en bezonken, zij is sober en ge`
distingeerd. Door zijn bescheiden welwillende woorden
brengt hij ons in een sfeer van gedempte aandoeningen.
En deze rustige verhaaltrant, die dikke woorden angstval
lig vermijdt, past bij een vertelling die bedoeld is de indruk
te maken van werkelik gebeuren; de met inspanning ver.
kregen eenheid is niet het minst te danken aan de vol.
maakte vorm.
Men heeft Manzoni vaak de brede uitweidingen van
geschiedkundige aard (het oproer te Milaan, de pest, het
instituut der „bravi", de bibliotheek van don Ferrante, en
zo meer) verweten, daar zij het verhaal onderbreken.
Goethe vond ze ondragelik en zeide tot Eckermann:
„Manzoni heeft te veel respect voor de werkelikheid".
Mij dunkt, de vraag is of deze wetenschappelike verhans
delingen, waarin bronnen worden genoemd, ja zelfs etymo%
logieën worden voorgesteld, niet nodig waren om de toon
van het werk te bepalen en de lezer in de stemming te
brengen die hij wenste. Ik stel mij voor dat Manzoni,
nauwgezet tot in het uiterste als hij was, het als een soort

verraad jegens zijn kunst zou hebben beschouwd indien hij
had weggelaten wat voor hem een noodzakelik bestand%
deel ervan uitmaakte. Wèl heeft hij, op raad zijner vrien:
den en ook uit eigen overtuiging, vele dier passages Inge•
kort -- oorspronkelik was d e levensgeschiedenis der Sis
gnora veel uitvoeriger —; wèl verontschuldigt hij zich hier
en daar, half schertsend, tegenover zijn lezer over zijn
wijdlopigheid; maar in de tweede, nauwkeurig herziene
uitgave heeft hij er geen weggelaten.
Een sterke tegenstelling tot dit langzame tempo van het
verhaal, vormt de bondige, vaak puntige stijl, die zich mist
schien wel niet geheel buiten de invloed van Frankrijk
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heeft gevormd. Manzoni haatte, wij zeiden het, alwat op
bombast geleek. In de inleiding der Verloofden heeft hij
een proeve gegeven van een pseudo=autentiek verhaal uit
de XVIIe eeuw, waarvan het zijne niet anders dan een
naar de vorm verjongde kopie zou zijn. Dit zou dan zijn
geschreven in de retoriese taal welke in die tijd in de mode
was: ,,in de aangrijpendste passages, en overal waar iets
wordt medegedeeld dat ons verwondert of doet nadenken,
overal in één woord waar een klein weinig retorica wordt
vereist, maar een bescheiden retorica, een die de goede
smaak niet kwetst, laat onze zeventiende-eeuwer niet na
ons te onthalen op tegen elkander botsende tegenstellins
gen, is hij ruw en geaffecteerd in dezelfde zin, gezwollen,
aanmatigend en tegelijk triviaal". In diezelfde zinsnede
verwijt hij de gefingeerde auteur echter eveneens dat hij,
waar hij eenvoudig verhaalt, een banale en vervelende
taal schrijft. Indien zijn eigen stijl een indruk maakt van
natuurlik te zijn, dan is dat zeker niet omdat die slap en
alledaags zou wezen; bij hem is de eenvoud der uitdrukking
het rezultaat van een worsteling met de taal, die eerbied
wekt. Hoe lang hij heeft gezocht -- naar inhoud zowel als
naar vorm; „pensarci su", altijd eraan denken, deze woor.
den zijn van hemzelf -- hoe moeielik hij was te voldoen,
wij weten het doordat in 1840 de beroemde, gevierde
schrijver van De Verloofden de taal van zijn boek geheel
heeft omgewerkt om daaruit te verwijderen alwat er nog
conventioneels, onnatuurliks in was. Manzoni's invloed op
de vorming der Italiaanse geschreven taal is zeer diep ge:
weest en niet het minst hierdoor is zijn plaats in de ge:
schiedenis der Italiaanse letteren blijvend.
Kenschetsend voor die taal zijn de korte zinnen waarin
hij de persoonlike opmerkingen giet, die hij terloops in
zijn verhaal plaatst. Hij houdt ervan zo hier en daar uit
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eigen naam te spreken, al of niet onder het mom van de
zogenaamde schrijver; hij is degeen die het verhaal ver,
toont, de „explicateur" van de film, en hij kwijt zich van
die taak met zijn gewone bescheidenheid. Hij doet mij
denken aan een der weinige bioscoopvertoningen die ik
heb bijgewoond, en waarbij de verklaarder telkens met een
leuke opmerking het gehele publiek in de gewilde stemming bracht. Indien het procédé verouderd is -- tegen;
woordig vertoont en verklaart de schrijver meestal uit,
sluitend zichzelf -- de wijze waarop het door Manzoni is
toegepast verzoent er mede. Er is iets gewild koels in die
korte opmerkingen, maar de uitwerking is groot, en wordt
groter nog door de ironie die, men kan zeggen, het eigen
like karakter van zijn verhaaltrant bepaalt, een ironie die
niet erop uit is te kwetsen, die niet wreed is, maar het
wapen van hem die alwat het leven en de wereld leuks
hebben diep gevoelt, doch bang is voor eigen hang tot
sentimentaliteit en alle heftigheid haat, de ironie ook van
de fijne opmerker die geen dupe is van het uiterlik. Wet
verre van zich in te spannen om ons afkeer of sympathie
voor de personen in te boezemen, versmaadt hij alle grove
middelen om dwang op ons te oefenen. Vandaar iets hoog=
hartigs in zijn toon, dat valt niet te ontkennen; maar daar
waar de ironie niet de uiting is van diepe minachting, blijft
een heerlike humor, zoals de Italiaanse litteratuur vóór
hem nooit had gekend, en die als een zonnestraal door zijn
tekening van de nederigen speelt.
Ziehier een kleine bloemlezing. „Wij doen gaarne wat
wij goed doen, en dat niet alleen". „Het hof van Madrid.
dat met alle geweld de hertog van Nevers wilde uitsluiten
van de opvolging in Mantua en daarvoor een reden nodig
had (omdat oorlogen zonder reden onrechtvaardig zouden
hebben geschenen) ..." De commissaris der volksvoeding
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wiens leven tijdens het hongeroproer gevaar loopt, sluit
zich in zijn kamer op, balt de vuisten ... „voor het overige
kan men niet precies weten wat hij deed, daar hij alleen
was, en de geschiedenis dus verplicht is ernaar te raden.
Gelukkig dat zij daaraan gewoon is." Als de volksmenigte,
tijdens datzelfde oproer, de bakkerijen vernielt en het
meel en brood op straat werpt, merkt Manzoni op: „In
werkelikheid zijn vernielen van builtroggen en brood%
kisten, verwoesten van fornuizen en lastigvallen van bak=
kers niet de meest aangewezen middelen om het brood
lang te doen duren; maar dit is een dier metafysiese sub.
tiliteiten, die boven het bereik van een volksmassa zijn".
Een edelman betoont zich vriendelik jegens eenvoudige
dorpelingen, nodigt hen te eten en laat een afzonderlike
tafel voor hen aanrichten; bij de maaltijd bedient hij hen
zelf. „Niemand zal, hoop ik, voegt de schrijver hieraan
toe, denken dat het eenvoudiger zou zijn geweest dat hij
hen aan zijn eigen dis had doen aanzitten; ik heb u gezegd
dat hij nederig was, niet dat hij een wonder van nederigheid was; hij had genoeg daarvan om zich beneden die
goede lieden te plaatsen, maar niet om hen met zich ge=

te stellen". Renzo, van alle kanten omgeven door in:
trigues die zijn huwelik in de war sturen en zijn geluk be%
dreigen, vervuld van onmachtige woede, laat zich ont%
vallen dat er ten slotte toch nog rechtvaardigheid in de
wereld is; „zó waar is het dat iemand die door smart is
overweldigd, niet meer weet wat hij zegt". En eindelik:
Era Cristoforo, de enige beschermer van Lucia, wordt ten%
gevolge der machinaties van de man die zich van haar wil
meester maken, op bevel zijner oversten ver weg gezon%
den naar een ander klooster. Met angstvallige zorg worden
de pogingen van Lucia's vijanden medegedeeld, en op
welke wijze druk op Cristoforo's superieuren wordt ge%
lijk
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oef end; wij weten welk een vreselike slag dit vertrek is
voor Lucia en voor de monnik zelf, doch Manzoni denkt
er niet aan dit omstandig uiteen te zetten; in een
enkele zin verhaalt hij dat Cristoforo zijn bundeltje pakt
en zich te voet op weg begeeft naar Rimini, „hetgeen een
mooie wandeling is".
Die gewilde korte zinnen die, soms strelend maar vaak
schrijnend, ons altijd treffen, wij vinden ze niet zelden ge=
bruikt tot het oproepen van vergelijkingen die zeldzaam
juist zijn. De getabberde kanselier, Antonio Ferrer, baant
zich met moeite, en niet zonder angst, een weg door een
dreigende oploop, tot het huis waar hij wordt verwacht;
men doet hem open, vlug verdwijnt hij door de halfwijde
deur, die onmiddellik wordt dichtgeworpen, en zijn toga
zou er tussen zijn blijven haken als hij de sleep ervan niet
naar zich had toegehaald, „die verdween als de staart van
een slang die, vervolgd wordende, in zijn hol kruipt". De
nadering van fra Cristoforo wordt aangekondigd door het
klepperen van zijn pij, „als van een loshangend zeil waartegen de wind slaat". Donna Prassede, overtuigd dat Renzo
een verdorven wezen is, tracht Lucia daarvan te over:

tuigen, hoezeer zij haar daarmede ook in haar liefde
kwetst; maar — let wel dat donna Prassede een bemoeial
en dat Renzo de braafste jongen ter wereld is -- als zij
gedreven ware door haat voor Renzo, dan zouden misschien Lucia's tranen haar hebben vertederd, doch zij deed
het voor het welzijn van het meisje, „en smeekbeden kunnen wel het wapen van de vijand, maar niet het staal van
de chirurgijn tegenhouden". De daareven genoemde kan,
selier bepaalde voor het brood de prijs die het zou hebben
gekost indien de korenmarkt normaal was geweest; hij deed
„als een vrouw die jong is geweest en tracht enige jaren
te schrappen door haar geboorte-akte te veranderen".
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Vatten wij samen. Manzoni's hoge betekenis bestaat
hierin: dat zich in zijn geest een werk heeft gevormd
waarin geschiedenis is saamgeweven met een verdichting
welke de zielkundige waarheid bezit die ook haar tot w,er%
kelikheid maakt; dat, door de oprechte en bezonnen kunst
waarmede het is uitgevoerd, dit werk tot iets definitiefs
is geworden; en eindelik, dat de roman is doordrongen van
de humor en de goedheid die wij ook in Manzoni liefheb,
ben, en die voor alle tijden een verkwikking zijn.
Indien, naar aanleiding van de herdenking van 22 Mei,
enkelen De Verloofden weer eens ter hand mochten
nemen, dan zal hun dit niet berouwen. Letterkundige
theorieën en opvattingen mogen worden vervangen en
een voorwerp van spot of minachting worden voor latere
geslachten; dat wat in zijn soort volmaakt is, veroudert
niet.

CARDUCCI.
I.
Zijn karakfer.

Noch de gedichten noch de prozawerken van Giosuè
Carducci lichten ons in omtrent zijn privaat leven en zijn
individueel bestaan. Gelukkig hebben wij meer dan één
voortref felike en . uitvoerige biografie; vooral de Memos
rie della vita di Giosuè Carducci van G. Chiarini zijn ono
misbaar voor de kennis van zijn persoon.
Het is niet twijfelachtig dat de moderne psychologen
Carducci onder de „gepassioneerden" zullen rangschikken;
hij is een duidelik type van deze groep en als zodanig een
belangrijk voorwerp van zielkundige waarneming. Hem
kenmerkt inderdaad de verbinding van activiteit, emotioo
naliteit en overheersen der „secundaire functie".
Zijn activiteit was eenzijdig, maar ontzaglik groot. Uitero
lik is een kalmer, eentoniger leven dan dat van Carducci
bijna niet denkbaar. Dat hij buiten Italië zou hebben gereisd, wordt niet vermeld. Alleen in zijn jonge jaren is hij
enige malen van woonplaats veranderd, doch altijd binnen
Toscane, eerst met het ouderlik gezin, later met eigen
vrouw en kinderen, maar van 1860 af, het jaar waarin hij.
op vijfentwintigjarige leeftijd, tot hoogleraar te Bologna
werd benoemd, tot aan zijn dood in 1907, is hij gebleven
waar hij was. Zijn levenswijze was uiterst geregeld. Des
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morgens liet hij zich op zijn slaapkamer een kop koffie
brengen en sloot zich dadelik daarna in zijn studeervertrek
op. Hier werkte hij tot twaalf uur, dejeuneerde met een
kop chocolade of een paar eieren en keerde daarna terug
tot zijn werk, tot twee uur op de dagen dat hij college
had, anders tot vijf of zes uur. Dan bracht hij zijn dageliks
bezoek aan de boekwinkel van zijn uitgever Zanichelli.
Om zes uur ging hij aan tafel en had dan gaarne een vriend
te eten, aan wie hij een fijne fles liet proeven; zijn wijnkelder was, met zijn boeken, zijn enige weelde. Na dc
maaltijd begaf hij zich naar een koffiehuis, waar hij een
kop koffie dronk in gezelschap van een besloten kring van
vrienden en kennissen; daarna een wandeling, en de avond
werd besloten in een of andere uitspanning buiten de stad
of in een restaurant te Bologna. Hier werd samen gelezen
uit een Italiaans of Latijns klassiek schrijver, of wel gepraat over kunst en litteratuur; zelden over politiek, want
die bracht Carducci bijna altijd uit zijn humeur. Thuisge%
komen vond hij iedereen reeds ter ruste; de hoge trap op,
de kaars aangestoken die in het voorvertrek klaar stond,
en dan te bed, waar de slaap werd afgewacht onder het

lezen van een der geliefde klassieken. In de loop der jaren
zijn in dit programma wel enige veranderingen gekomen,
vooral na 1890, toen hij, als senator van het koninkrijk,
een deel van het jaar te Rome moest vertoeven; maar in
hoofdzaak is de dagverdeling aldus gebleven.
Carducci's activiteit was geheel geconcentreerd op zijn
geestesarbeid: hij heeft hard gewerkt. In de eerste plaats
voor zijn colleges; zo straks zal ik, in een ander verband,
uitvoeriger spreken over zijn werkzaamheid als hoog.
leraar, en hier alleen vermelden, als kenmerkende biezon-fierheid, dat, op de dagen waarop hij college had te geven,
niemand, onder geen voorwendsel, hem 's morgens mocht
9
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storen. Zijn dichterwerk was geen ontspanning en zijn
behoefte aan uitbreiding van kennis was onbegrensd, evens
als de drang om de vruchten van zijn studie openbaar te
maken; zijn verzamelde werken hebben een indrukwek.
kende omvang.
Aan de publieke zaak nam hij levendig deel; hij is lid
geweest van de gemeenteraad van Bologna, als senator
heeft hij enige politieke redevoeringen gehouden, maar ook
op dit gebied bestond zijn handelen in de allereerste plaats
uit schrijven. Geen ogenblik is het denkbeeld bij hem op%
gekomen zich zelf onder de vaan van de door hem zo diep
vereerde Garibaldi te scharen; en er is daarin iets wat ons
hindert; wij hebben enige moeite om de gloeiende en van
verontwaardiging trillende gedichten op Mentana, Aspro,
monte te genieten, bij de gedachte dat, terwijl Carducci
schreef, jonge Italianen hun bloed stortten voor de goede
zaak. „Woorden, woorden", zijn wij geneigd uit te roepen.
Maar vergeten wij niet dat Carducci zelf gevaar liep zijn
plaats te verliezen door de oppositie die hij tegen de regeo
ring voerde; hij is zelfs een tijd lang geschorst, na zijn
ode op Mentana, en bij de Hoge Raad van Onderwijs aan.
geklaagd onder de beschuldiging van demagogiese en
revolutionnaire gevoelens. Bovendien, ziehier zijn eigen
woorden: „Te veel verzen heb ik gemaakt, en te weinig
ben ik er tevreden over: ik zou liever willen dat ik mijn
tijd beter had besteed en al die ijdele roem, als het ten
minste roem is, van lettergrepen en rijmen samen te heb,
ben gezet geef ik gaarne op voor de uren van morele vero
heffing en van veredeling die aan de goeden de openbaring
van een grote ziel, het verhaal van een sublieme daad
verschaft ... Niets is zo esthetics schoon als de zelf opof f ering van een mens ter wille van de vrijheid, van het vaderland, van een idee; geen drama schijnt mij zo ontroerend
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als de veldslagen van Calatafimi en van Palermo, geen
lyriek zo verheven als de terechtstelling van Giuseppe
Andreoli ..."
De politieke gebeurtenissen lieten hem geen ogenblik
rust; de geleerde die de ganse dag in de stilte van zijn
studeervertrek doorbracht en die in zijn werk op
scheen te gaan, stond geheel onder de invloed van hetgeen
er op het staatkundig toneel voorviel. „De gebeurtenissen
oefenden een soort van obsessie op zijn ziel uit", zegt
Chiarini; „hij werd als met geweld ontrukt aan de geleerde en kritiese studieën waarin hij vrede zocht". Maar
als hij door geschriften deelnam aan de strijd, dan deed
omgekeerd het studieleven zijn invloed gelden op de wijze
van zijn optreden, in zover dat geen persoonlike motieven
hem leidden, maar alleen beginselen. Er is iets edels en
hoogs in zijn strijden; eigenbelang is bij hem volkomen
uitgesloten; als hij personen aanvalt, dan is dat alleen
omdat zij, volgens hem, handelen tegen het heil van het
vaderland of denkbeelden verkondigen die hij verkeerd
acht. Dat gevoel van innige deelneming in het lot van de
staat, van de gemeenschap, merkwaardig, ik herhaal het, in
iemand die zo eenzelvig leefde (in de eerste jaren van zijn
verblijf te Bologna ging hij met niemand van zijn collega's
om) kenmerkt zijn gehele leven, al is na 1870, toen zijn
verwachtingen van een aaneengesloten Italië verwezenlikt
waren, in zijn gedichten de politiek op de achtergrond
gedrongen en al is zijn poëzie hoe langer hoe onpersoon;
liker geworden. Hoezeer hij echter is blijven belangstellen
in de staatkunde bewijst onder meer zijn houding bij de
val van het ministerie Crispi in 1894, toen hij in geschrift
ten de verdediging voor de door hem hoogvereerde staats
man op zich nam.
Zijn huiselik leven wordt op de achtergrond gedrongen
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door zijn deelnemen aan de publieke zaak. Dat in zijn geo
dichten de naam zijner vrouw geen enkele maal wordt
genoemd, dat wij slechts zeer zelden iets over zijn doch:
ters en zijn zoon vernemen, bewijst niet dat Carducci niet
van hen hield; volgens hem had de poëzie wel iets beters
te doen dan huiselike gebeurtenissen te bezingen. Maar
ook in Chiarini's biografie is slechts één enkele maal
sprake van Carducci's vrouw; trouwens, de hierboven geo
schetste dagverdeling liet niet veel tijd over voor huiselik
verkeer. Merkwaardig is ook dat het gedicht gemaakt voor
de bruiloft van zijn dochter, voor een groot deel bestaat
uit herinneringen uit zijn eigen loopbaan: „O gij die geo
boren zijt toen over mijn woning, als een dwalende vogel,
de Hoop vloog en ik minachtend de deuren van de toen
komst dichtsloeg, tans nu ik met vaste voet sta aan het
eind van de weg die ik al strijdende heb moeten afleggen,
terwijl rondom mij papegaaien hun vleierijen krijsen; tans
vliegt gij heen, o mijn duif, verlangend uw nest te bouwen
aan gene zijde van de Apennijnen, in de zoete lucht der
donkere heuvels. Ga, begeleid door de liefde, door de
vreugde, door het reine vertrouwen. De vochtige ogen
gericht op het wegvliedende zeil, zwijgt mijn muze en
denkt. Zij denkt aan de dagen toen gij, een klein meisje,
bloemen zocht onder de acacia's en zij u bij de hand
voerde, zoekende naar beelden en vormen, starende in de
lucht. Zij denkt aan de dagen toen rondom uw zachte
haren de gloeiende strofen sisten, gericht tegen de oligar,
chen en tegen het lage plebs van Italië. En gij groeidet op,
ernstige maagd, toen zij stormenderhand, onvervaard, de
heuvels van de kunst opklom en +het vaandel van Gario
baldi op de top plantte. Zij staart en denkt. Zal het haar
misschien lief zijn met u de draad der jaren opnieuw te
spinnen en opnieuw de geliefkoosde dromen te dromen bij
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de reine lach uwer zonen? Of misschien is het beter te
strijden totdat het heilige uur mij roept? Dan, o mijn
dochter -- want geen Beatrice wacht mij in de hemel -dan moge, bij de drempel die Homerus de Helleen en
Dante de Kristen zijn overgetrokken, uw zoete blik mij
aanzien, uw bekende stem mij vergezellen". Aan zijn
zoontje — de drie jaar oud gestorven Dante -- had hij
reeds geleerd een vers op te zeggen van zijn gedicht op
Satan (,,Salute, o Satana, o ribellione") en zich vermaakt
met de manier waarop het knaapje dit reciteerde met
„tutta la sua gran voce", zijn handje op de tafel slaande
en stampende met de voet. Zo was hij dus, zelfs in de
huiselike kring, steeds vervuld met de gedachte aan zijn
werk.
Carducci was hartstochtelik; „un uomo di passione, d'im:
peti, di scatti", noemt hem Chiarini. Hij haatte en beminde
met vuur; zijn ziel was er een „ov' odio e amor mai non
s'addorme". Zijn aard was somber; de biograaf spreekt
van ogen „die zelden glimlachten", en in een aangrijpende
brief die hij aan een vriend schreef bij de dood van zijn
zoontje, zegt hij: „Het was mij alsof wij samen moesten

gaan, ik om hem de weg te wijzen, hij om mij op te
beuren, en of hij mij zou opvolgen „piu sicurq e meno
triste di me". Hij was revolutionnair; von Thaler, in een
stuk in de Neue Freie Presse van 12 Maart 1875, verwijt aan
de schrijver van een artikel over Carducci in de Revue des
Deux Mondes dat hij in het geheel niet de „vulkaniese"
natuur van de dichter begrijpt. Carducci was eigenlik in
voortdurende oppositie. Nog zeer jong, kreeg hij een ah
keer van Manzoni, omdat zijn vader, die een groot vereero
der van de schrijver van De Verloofden was, hem diens
werken opdrong. „Alle morgens sta ik op met een onbeo
dwingbare lust om te vechten", zegt hij ergens, en zeer
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krachtig kenschetst hij zijn „indole proclive all'opposi
zione" in een zijner diepzinnigste studies, nl. die over
Goffredo Mameli; deze jonggestorven dichter vormde met
hem een sterk contrast; Carducci noemt hem, „il San
Giovanni della giovine Italia" wegens zijn „vrouwelike
natuur". Hij zelf was de woeste kracht. Van het eerste be;
gin van zijn optreden af, houdt hij niet op zijn „geliefde
landgenoten" harde waarheden te zeggen. „Zowel in proza
als in poëzie. Afgezien nog van zijn talrijke polemiese ge,
schriften (die ook tonen dat de denkbeelden van zijn
critici geheel verschilden van de zijne en dat hij dus, niet
alleen als dichter, buiten zijn tijd stond), behoeft men er
slechts aan te herinneren dat hij opkwam tegen liefdadig,
heidsbazars, lezingen, standbeelden, processies, huldiging
gen, vaderlandslievende, letterkundige, wetenschappelike
banketten, alles instellingen die tot onze tijd behoren, om
zich te overtuigen dat het 't tegendeel van de waarheid zou
zijn hem de vertegenwoordiger te noemen van de eeuw
waarin hij leefde. Ik zou hem eerder de naam geven van de
strenge, meedogenloze rechter en censor daarvan" (Chia.
rini). En Hillebrand zegt, in de

Allgemeine Zeitung van

1 November 1873: „Minachting en spot zijn onze
schrijver gemeenzamer en inspireren hem meer dan geest,
drift".
Trouwens zijn vader had ook revolutionnaire neigingen
en had zonder twijfel ook een emotionele aanleg; hij was
ongedurig en dat hij telkens verhuisde stond niet altijd in
verband met zijn politieke overtuigingen. Op overheersing
van emotie in zijn familie wijst ook de zelfmoord van zijn
broeder Dante, op een-en=twintigjarige leeftijd. Wat de
aanleiding daartoe is geweest, weet ik niet; maar het
schijnt wel dat de jonge man de daad niet verrichtte onder
de druk van een plotselinge impuls; toen de vrienden aan.
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Giosuè het treurige nieuws kwamen mededelen, vermoedde deze het reeds half; hij verwachtte het dus, en blijkbaar
hebben de familieleden dit einde voorzien.
Van zijn vroegste jeugd af kenmerkt hem een grote vast,
heid van karakter, een hoog zelfgevoel, dat hem afkerig
maakt van alle banden. Zijn haat tegen het katholicisme
staat zonder twijfel met die zucht tot onafhankelikheid in
verband. Invloed van personen heeft hij zo goed als niet
ondergaan. Slechts éénmaal schijnt dit het geval te zijn
geweest; zeker is het dat de ontmoeting met de bekoorlike
en begaafde koningin Margherita zijn bekering tot het
koningschap heeft bevorderd; het is echter mogelik dat
deze ontmoeting slechts de aanleiding is geweest tot het
uitspreken, misschien tot het zichzelf bewust worden van
een verandering zijner politieke gevoelens. Zijn eenzijdigheid maakte hem moeielik in de omgang en belette hem
anderen objectief te bestuderen; het is geen toeval dat hij
nooit romans of drama's heeft geschreven; andere kayak=
ters dan het zijne kon hij niet begrijpen, laat staan scheppen. Kenschetsend is, zoals Hillebrand opmerkt, dat hij
Heine's natuur in het geheel niet heeft doorzien; „hij ge,

loofde aan Heine's apostolaat, de „Judebub" kon hij niet
doorgronden".
Zijn zelfgevoel was van een te hoge soort dan dat het
kon ontaarden in gewone ijdelheid; de ridderorde van het
Kruis van Savoye heeft hij geweigerd. Maar hij was zeer
gevoelig voor lof en blaam. Ik noemde daar de bekende
episode van Carducci's audiëntie bij koningin Margherita;
hij had vernomen dat de vorstin zijn Odi barbare, die
toen heftig werden aangevallen, bewonderde: „Na alles
wat men over mij en mijn werk had gezegd en geschreven,
behaagden die loftuitingen en die attenties — de koningin
had de wens te kennen gegeven hem te ontmoeten — mij
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biezonder. Leer toch eindelik eens, canaille, u wat fatsoenliker te gedragen, want u iets te doen begrijpen, is onmo.
gelik. Ik ben overtuigd dat de koningin werkelik van de
Odi barbare heel wat meer heeft begrepen dan veel dich,
ters en critici. Zij is de dochter van een Saksiese vrouw en
is gewoon Duitse poëzie te lezen. Als onze dichters van
visserliedjes eens wisten hoe ik schrijf dat kennis van het
Duits een middel is om mijn oden te leren lezen". En hoe,
zeer afkeurende kritiek hem buiten zichzelf bracht, be,
wijzen zijn heftig antwoord naar aanleiding van Ça ira
en de Polemiche sataniche. Maar hierop moet de nadruk
vallen: zijn gevoeligheid over het oordeel van anderen had
niets persoonliks; niet zichzelf als individu, maar als de
vertegenwoordiger van denkbeelden waaraan hij hechtte,
waarmede hij geheel één was, verdedigde hij.
Aan de uitingen van zijn verstand zullen de volgende
paragrafen gewijd zijn, maar nu reeds kan worden gecon,
stateerd dat hij, ook op intellectueel gebied, geen schaker
ringen kende; zijn meningen waren beslist en de kring
zijner denkbeelden beperkt. Zowel in de staatkunde als in
de godsdienst en in de letterkunde heeft hij, gedurende

zijn gehele leven, slechts zeer enkele, steeds dezelfde, denk;
beelden verdedigd en in zijn werken telkens gevarieerd.
Op één punt schijnt Carducci van andere „gepassioneer,
den" te verschillen, nl. in zijn voorliefde voor boeken,
studie; hij hield van boeken en zijn ganse bestaan heeft hij
tussen boeken doorgebracht, in die ideële wereld, waarin
de geruchten van buiten binnendrongen en onrust brach,
ten, maar die toch door een muur was en bleef afgesloten.
In de bundels Poëzie en Proza, bij Carducci's trouwe
uitgever Zanichelli gedrukt, komen enige portretten van
de dichter voor, op verschillende leeftijden. Donkere vurige
ogen, blakende van strijdlust, overmoedig, beschaduwd
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door dikke wenkbrauwen: de lip van de brede mond aan
de hoeken enigszins afhangende, wijde neusvleugels, de
dichte haren met hoge welving naar achteren gestreken,
het hoofd op zijde gebogen in uitdagende houding, zo
is hij op zijn tweeentwintigste jaar, zo en niet anders kon
de gelaatsuitdrukking zijn van de jonge man die, in zijn
Juvenilia, optrad met zelfbewustheid en onverholen min,
achting voor wat hij om zich heen zag. Zevenenveertig
jaar later. Het pikzwarte haar, nu grijs geworden, is vol
gebleven, in dezelfde wanorde weggeduwd, het mooie
voorhoofd vrijlatende; de ogen zien u aan met dezelfde
duistere uitdrukking en de mondlijn is dezelfde gebleven,
al is hij voor een deel verborgen onder de grijze snor. Wat
wij op de fotografie uit zijn jeugd niet zagen, dat is de
tegenstelling tussen de fiere kop en het korte lichaam,
zwaar geworden met de jaren. Het is alsof zijn uiterlike
verschijning reeds te kennen gaf dat alle activiteit in het
hoofd, in de ziel, niet in het lichaam stak; de uitdrukking
van het gelaat is één en al passie en intelligentie; de ogen
zien u aan met scherpte, maar tevens met een edele oprechtheid. En onder die portretten is het alsof men de

prachtige woorden leest die hij bij zijn jubileum als hoogleraar sprak tot de studenten: „Ik heb steeds mijzelf willen
dwingen en u brengen tot deze opvatting: in het leven
altijd, op zij schuivende de oude gewoonten van een be:
dorven maatschappij, het wezen boven de schijn te plaat=
sen, de plicht boven het genoegen; in de kunst hoog te zien,
te streven naar eenvoud eerder dan naar gekunsteldheid,
naar kracht eerder dan naar pracht, naar waarheid en
rechtvaardigheid eerder dan naar roem".
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II.
Zijn gedichten.

Wenden wij ons tot Carducci's werk.
Er is ontzaglik veel over hem geschreven, niet slechts
nadat hij is overleden, maar lang daarvoor; zijn gedichten
zijn uitgegeven met commentaren, een bloemlezing is voor
de scholen samengesteld, ontelbare tijdschrift=artikelen
behandelen onderdelen van zijn omvangrijke werkzaam.
held. Maar bijna al deze studies zijn eenzijdig; zij laten
van zijn werk slechts die éne kant zien waarmede hij zich
aan het grote publiek vertoonde, gedichten, redevoeringen,
politieke geschriften, enkele letterkundige kritieken; doch
van het wetenschappelik werk van Carducci is bij verre=
weg de meesten geen sprake, of slechts terloops, zo met één
enkele zin. Ik ken, behalve een paar aankondigingen o.a.
in de Romania, slechts een tweetal bladzijden in de uit$
nemende inleiding van Prof. A. Franzoni op zijn sommen.
taar van enkele oden, het artikel door Prof. Parodi gewijd
aan „G. Carducci erudito e critico" in het rouwnummer
van 11 Marzocco (14 Februarie 1907) en de inleiding van

Chiarini op de tweede uitgave van de Odi barbare.
Toch wordt alleen door de vereniging van deze zo gans
verschillende uitingen van Carducci's geest het beeld dat
men zich van hem maakt gelijkend. Dat in één persoon
streng wetenschappelike zin samentreft met de drang om
hartstochtelike gevoelens in verzen te uiten, is, dunkt mij,
in de hoogste mate kenschetsend. Ik wil trachten verband
te brengen tussen Carducci's dichten en studeren, maar
reeds a priori kan men constateren dat zulk een combi,
natie in de karaktergroep der gepassioneerden niet onge%
woon is. Prof. Heymans wijst, in zijn college over speciale
psychologie, op het feit dat onder de gepassioneerden veel
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dichterlike filosofen of f ilosof iese dichters voorkomen en
telt onder hen Michelet, Carlyle 1), Nietzsche; ook Dante
zou men hier kunnen noemen, maar op de grote verwant
schap tussen hem en Carducci zal ik zo straks de nadruk
leggen. De emotionaliteit brengt hen tot de poëzie, de
sterke secundaire functie tot de wetenschap.
Er is iets zeer tref f ends in die combinatie: hoe ver staan
niet de, onder de indruk der gebeurtenissen van het
nationale en het persoonlike leven, gedichte verzen, van
het geduldige, langzame werk van de geleerde. Hier, harts%
tochtelike uitingen van haat en verontwaardiging, van geo
voelens, te subjektief dan dat zelfs een ogenblik de ge,
dachte ze aan de werkelikheid te toetsen zou kunnen op,
komen; daar, geen bewering die niet door bewijzen is ge,
staaf d, een zoeken naar de zuivere, objectieve waarheid.
Men zou zo zeggen dat de gewoonte om naar de grond der
dingen te vorsen, wantrouwend moest maken tegen de
indruk van het ogenblik. Maar zo sterk was de emotie dat
zij een uitweg zocht; in de jaren 1866-67 was de poëzie
voor Carducci een derivatief. „Ik zou mij zo gaarne uito
sluitend willen verdiepen in mijn studie, maar mijn ziel
weigert dat. Van tijd tot tijd geef ik mij lucht door het
maken van sonnetten". Het gedicht van de vrije gedachte,
Aan Satan, dat zulk een opschudding te weeg bracht, is
in één nacht geschreven. De verzen op de zoon van Napoleon III zijn gemaakt tussen twee examens, onmiddellik
na het lezen in de koerant van de dood van de keizerszoon. Als Carducci over hetzelfde onderwerp handelt in
verzen en in proza, dan is er wel geen tegenspraak, maar
toch is het alsof twee verschillende mannen aan het woord
1) Het is de vermelding waard dat de bundel gedichten Ca ira, waard
in Carducci de Franse Terreur verdedigde, geschreven is onder de in.
druk van de lectuur van Carlyle's French Revolution. Vgl. p. 144.

140

CARDUCCI

zijn. Nemen wij bijvoorbeeld zijn uitingen op het gebied
van de godsdienst. Vergelijk met de heftige uitvallen tegen
het Kristendom en de Kerk — alleen Kristus zelf vindt
bij hem genade — o. a. in Aan Satan, in Aan de bronnen
van de Clitumnus, deze passage uit zijn bekende verhann
deling Over de evolutie van de Italiaanse letterkunde: „En
toch, ik zal niet ontkennen dat die denkbeelden en die
voorstellingen nodig waren in de historie om eens voor
altijd het lage materialisme van het Keizerrijk neer te
slaan en de Trimalcio's van de Romeinse aristocratie er
onder te krijgen; zij waren nodig om de woeste barbaren
te temmen en de blinde en trotse kracht van Attila, van
Clovis te knotten; bij zoveel vlees en zoveel bloed was
een weinig abstinentie noodzakelik". Zo ziet de weten,
schappelike man iets waarvoor de dichter de ogen sluit:
deze herinnert zich slechts dat het Kristendom de vrije
gedachte heeft onderdrukt en hij roept: „Weg met de wij,
kwast, o priester, en met uw gezang; Satan is heer, Satan,
de opstandeling, heeft de bliksem in Jupiters hand koud
doen worden; Satan is het rijke leven, in de volheid van
zijn openbaring; slechts voor een tijd is hij verbannen ge=weest door de woede der Nazareners". Voor Carducci kon,
naast de kritiese schifting van wat hij in het Kristendom
slecht en prijzenswaard vond, de veroordeling „sans phrases" blijven bestaan. Eens dat hij in de trein zat tegenover
enige officieren die hem niet kenden en die afgaven op
De Amicis, hoorde hij een hunner, ter staving van zijn
ongunstige mening, zeggen: „Ik houd het met Carducci,
die Amicis aan de kaak heeft gesteld". Carducci mengde
zich in het gesprek en zeide: „Maar Carducci heeft dat in
een satire gezegd, die niet letterlik moet worden opgevat".
Hij gaf er zich dus heel goed rekenschap van dat de dich,
ter, in zijn opwinding, woorden schreef die de denker zou

CARDUCCI

141

afkeuren; maar voor de inspiratie bezweek hij; het dichten
welde hem in de ware zin uit het hart; „niet ik zoek de
poëzie, maar ik sta toe dat de poëzie mij zoekt". In Rome
komende, werd hij bestormd door een „tumulto di sew
timenti e d'idee" die alleen in verzen konden worden ge.
uit, ongeschikt waren om tot een verstandelik geheel te
worden bijeengezet.
Toen hij, aan het begin van zijn loopbaan, op het kleine
gymnasium van S. Miniato, in de buurt van Florence, aan
zijn twee enige leerlingen les moest geven, liet hij hun,
zoals hij zelf verhaalt, zoveel mogelik Virgilius en Horatius,
Tacitus en Dante vertalen, en wierp de Inni Sacri van
Manzoni het raam uit. Toen wist hij dus reeds wat hem te
doen stond; hij had de eerste stap gezet op de weg die hij
niet meer zou verlaten. Weg met de romantiek, leve het
classicisme! Zoals dat met alle strijdleuzen het geval is,
was deze wat vaag. De naam „romantiek" doet ons denken
aan het rode vest van Théophile Gautier bij de opvoering
van Hernani, aan Quasimodo, aan alle buitensporigheden
van versmaat en van verbeelding waarmede de generatie
van 1830 haar voorgangster trachtte te hinderen. In Italië
was de romantiek eigenlik iets geheel anders 1); Manzoni,
een harer hoofdmannen, was de bezadigdheid zelf; Berchet,
die in 1816 het manifest der nieuwe school opstelde, spoort
de dichters aan zichzelf te zijn, hun eigen tijd te schilderen,
de natuur, niet de navolgers van de natuur, te kopiëren;
Manzoni, die deze stellingen toepaste, ried de schrijvers de
regel van de drie eenheden te laten varen, nationale
drama's te schrijven, zoals Schiller had gedaan, en histo=
riese romans, in het genre van Walter Scott. En stelt men
1) Zie o.a. een artikel van Jeanroy, La satire littéraire dans les
poésies de Carducci, in Revue des Pyrénées, 1908.
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daartegenover het classicisme dat Carducci van het begin
heeft verdedigd, dan is men verbaasd te constateren dat
hij als zijn modellen beschouwt Dante, Petrarca, Boccaccio,
Foscolo, Leopardi. Laten wij ook tans Dante voor een
ogenblik ter zijde. Maar Petrarca? WO humanist en vurig
bewonderaar der antieken, doch als dichter navolger van
Provençaalse, niet van Latijnse schrijvers. Boccaccio? De
inspiratie zijner Italiaanse werken heeft niets klassieks.
Foscolo en Leopardi mogen door de strenge vorm hunner
gedichten de invloed der oude beschaving van Rome ver,
raden, wat is er speciaal Grieks of Latijns in de hartstock,
telike kreten van de een, de schrijver van Jacopo Ortis,
in de wanhoopsverzen van de ander? Doch ziehier wat
Carducci met die naam van classicisme bedoelt: „Klassieken zijn zij die het werk der klassieken van vroeger
hebben voortgezet, die getrouw zijn gebleven aan de natioi
nale traditie en aan de taak welke, door de loop der gebeurtenissen, aan de Italiaanse letterkunde is toegewezen.
Die taak heeft hierin bestaan dat zij aan Europa de klas,
sieke schoonheid heeft geopenbaard, dat zij hen die door
het Kristendom waren neergedrukt weer heeft opgericht,
dat zij aan de menselike geest het bewustzijn van zijn
kracht en van zijn waardigheid heeft teruggegeven. Italië
is steeds klassiek en heidens geweest. Uit het heidendom
te doen herleven al wat er groot in was, naar het heiden,
dom te vervormen alles wat uit de kristelike Middel,
eeuwen kon of moest worden bewaard, dat is de rol ges
weest in de wetenschap van Machiavelli, Galilei, Bruno;
in de beeldende kunst van Rafaël, Vinci, Titiaan, Michel.
Angelo; in de dichtkunst van Petrarca, Poliziano, Ariosto.
Dat zijn de hoogste klassieken, de echte, omdat zij in de
moderne wereld het werk van het oude Rome hebben doen
herleven, waarvan Italië de voortzetster is. Maar, geduren,
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de eeuwen van onderdrukking, heeft zij opgehouden de
fakkel te dragen; haar gedachten zijn door theologen aan
boeien gelegd, haar kunst is verbasterd; eerst aan het eind
van de XVIIIe eeuw waakt zij op uit deze slaap. Foscolo,
Leopardi kleden in een eurythmiese Griekse vorm vol
gratie en vol van de adel en kracht der Latijnen, de denk
beelden en hartstochten van hun tijd. Daardoor zetten zij
het werk van de XIVe en XVe eeuw voort; zij zijn de
moderne klassieken die elk Italiaans schrijver tot model
moet nemen". Maar de koninklike weg is verlaten door de
romantici; het classicisme is de vruchtbrengende zon, de
romantiek is de maan, die er behagen in schept ruïnen en
rouw te verlichten, die geen vruchten en bloemen doet
rijpen; op de kerkhoven schijnt zij over beenderen en
schedels. „Ik haat uw dom gezicht en uw gesteven rok, o
onvruchtbare en wulpse non". En zo stelt hij tegenover
elkander „de klassieke kunst waarvan de kenmerken zijn
verstandigheid, maathouden, in tegenstelling tot de vorm%
loze en maatloze buitensporigheden waartoe de Middel%
eeuwse voorstellingen vervallen". Aldus opgevat, kan men
inderdaad het „classicisme" beschouwen als de lijn die veel

hoge toppen van het Italiaanse letterkundige .land verf
bindt. Maar waarom wél de grillige Ariosto in de groep
opgenomen en niet Manzoni, wiens werk eerder aan Racine
dan aan Shakespeare doet denken? Zijn verwijten tegen de
romantiek zijn onverdiend; onwaar, wazig noemt hij haar
volgens hem heeft zij de idee verduisterd en een vrouwelik
element gebracht in de letterkunde, in de plaats van krach,
tige passie; grillige beelden, vruchten van een overspannen
fantazie, overdadige beschrijvingen, pretentieuze breed,
sprakigheid, in stede van mannelike eenvoud, van een ver:
heelding die vaste vormen zoekt; zoetvloeiendheid in
plaats van kracht. Dit alles komt ons, op zijn minst ge=
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nomen, overdreven voor, en wij zouden tevergeefs zoeken
te verklaren hoe Carducci zo kon doordraven, als wij ons
niet rekenschap gaven dat zijn oordeel eigenlik wordt beo
heerst door zijn afkeer van het mysticisme en van het
neokatholicisme der eerste romantici: zijn strijd is niet
uitsluitend letterkundig. Hij is te hartstochtelik dan dat
hij de poëzie zou kunnen bewonderen van iemand wiens
godsdienstige overtuiging hij afkeurde, en, niet te vero
geten, die niet met dezelfde hartstocht en op dezelfde
manier als hij, Italië wilde verheffen; hij heeft het noch
aan Manzoni noch aan Silvio Pellico kunnen vergeven dat
zij zich zo vroeg aan de politiek hebben onttrokken, en
heeft vergeten dat de kring der romantici een brandpunt
van liberalisme is geweest, van verzet tegen de Oosten
rijkse heerschappij. Trouwens, Carducci's houding tegens
over Manzoni is met de jaren gewijzigd. En eindelik, om
zijn woede tegen de romantiek te verklaren, dienen wij
erop te wijzen dat deze, tussen 1850 en 1860, in een periode
van verval verkeerde; hymnen, balladen, nagevolgd van
Manzoni en Grossi door dichters van de tweede rang, ziel
daar wat Carducci bij zijn optreden vond, ziedaar waar:

tegen hij in zijn jonge jaren is te velde getrokken.
Wij hebben het punt van uitgang aangewezen; volgen wij
de dichter op de weg van zijn evolutie. Die weg, ik zeide
het reeds, ging recht vooruit. Carducci is aan zijn letters
kundige beginselen getrouw gebleven; de ontwikkeling van
zijn talent is een altijd dichter naderen tot de modellen
van de Oudheid. Tegelijk neemt de sereniteit der gemoedo
stemming van de dichter steeds toe. Dus een evolutie van
de inhoud zijner zangen, en daarnaast een wijziging van
de vormen waarin hij zijn gedachten kleedde.
Carducci's eerste bundels bevatten veel satire, vooral
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politieke. De Giambi ed Epodi herinneren aan de Chati=
ments van Victor Hugo. De toon, ietwat gezwollen en
retories, is die van de Canzone All' Italia van Leopardi;
de gedachtekring strekt zich niet buiten Italië's grenzen
uit, en waar de dichter zich een enkele maal daarbuiten
waagt, bijv. bij zijn verheerliking van de Franse revolutie,
vooral van de Jacobijnen, hebben wij te doen met een
geïdealiseerde, of liever gepoëtiseerde geschiedenis, in het
genre van Michelet en Carlyle. Carducci wordt bijna alleen
geïnspireerd door Italiaanse gebeurtenissen; hij verheerlikt
het verleden uit haat, jegens het tegenwoordige, en steeds
legt hij de nadruk op wat hem afkeurenswaardig voorkomt
in zijn vaderland. Hij vindt, om de fouten van de politici
te geselen, woorden, beelden van overweldigende kracht;
„mijn muze heeft geen balsem voor stinkende wonden".
Hij sleept ons mede, wij gevoelen dat niet kleine persoon.
like motieven hem doen spreken en wij hebben ontzag
voor zo hartstochtelik gevoelen en zeggen. Niet het minst
omdat de vorm der verzen volmaakt is en het meester:
schap over de taal, van het eerstie begin, onovertroffen.
Treffend is de tegenstelling tussen de woeste passie die
uit de gedichten spreekt en de klassiek rustige vorm.
Daarbij een prachtige gave om ons met één trek een per%
soon voor de geest te toveren; hij herinnert door dit plas1
ties talent aan Dante, die ook met enkele forse hamerslagen
uit een marmerblok figuren wist te houwen die wij nooit
meer kunnen vergeten, die wij altijd vóór ons zullen zien
in de houding waarin de dichter hen aan ons voorstelt.
Naast de politieke, de letterkundige satire. Het trotse:
„Voort, mijn strijdros, mijn ros van het lied" is een aano
klacht tegen de laffe romantici; zijn eigen woeste, ontem=
bare klepper ziet met minachting naar het met lintjes gesierde oude luxepaard dat in een tuin met netgeharkte paal *
10
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jes rondhuppelt. Zelfs later, als met de jaren de onstuimig,
heid bedaart, vindt men nog van die uitvallen daar waar
men ze allerminst zou verwachten. Wij haalden reeds een
voorbee l d hiervan aan in de verzen op de bruiloft van
zijn dochter; kenmerkend is ook, in de Rime nuove, het
gedicht gewijd aan herinneringen uit zijn jeugd, getiteld
Davanti San Guido. De dichter staat vóór de kerk in zijn
geboortedorp Bolgheri, en de cypressen lispelen hem toe:
„Waarom blijft gij niet? Waarom vlucht gij zo snel weder
heen? — Laat mij gaan, mijn cypressen, mij is het niet
meer gegeven bij u te wonen. Als gij eens wistl Nu, ik zal
het u maar zeggen, ik ben een beroemdheid geworden. En
ik kan Grieks en Latijn lezen, en ik doe niets dan schrij.
ven. -- En de cypressen antwoorden: We weten het wel:
ge zijt een arm mens. — En het was alsof ik mijn groots
moeder Lucia weerzag, in wier mond de Toskaanse taal,
die zo lelik is bij de Manzoniaanse piassen, zo zoet klonk."
Men ziet, de tedere stemming waarin de dichter gebracht
werd door de herinneringen aan zijn jeugd, belette niet die
nijdige opmerking van de letterkundige criticus. Een weke
stemming! Zij is zeer zeldzaam bij Carducci; men kan de

plaatsen tellen. Wij treffen ze aan in de beroemde Idillia
maremmiano, die om verschillende redenen belangrijk is.
En wel vooreerst hierom dat het een der zeer weinige ge=
dichten is waarin een vrouw wordt bezongen.
„In de rode stralen .van de Aprilzon die mijn kamer
overstromen, lacht gij nog plotseling tot mijn hart, o blon,
de Maria; en dat hart dat u vergat, rust, na zoveel uren
van nutteloos bemoeien, uit in u, o mijn eerste liefde, o
dageraad van de zoete liefde. Waar zijt gij? Zeker zijt giJ
niet ongehuwd en zuchtende heengegaan; zeker herberst
I" nog uw geboortedorp als vrolike vrouw en moeder; want
de stoute welving uwer heupen en uw boezem die zich
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door geen banden liet terugdringen beloofden te veel ge%
not aan de begeerte van uw echtgenoot. Zeker hangen aan
uw schoot krachtige zoons, en dan weder, stoutmoedig,
een blik van u zoekende, springen zij samen op het nog
niet getemde paard. Wat waart gij schoon, o meisje, als
gij tussen de golving der lange voren uitkwaamt, in uw
hand een bloem, hoog en lachend, en als, onder de levens
dige wenkbrauwen, het grote, diepe, blauwe oog zich open.
de, bliksemend van wild vuur. Gelijk de reine korenbloem
tussen het blonde goud der aren, bloeide uw blauw oog
tussen het blonde haar; en vóór en om u heen vlamde
de volle zomer; tussen de groene takken van de granaat.
boom lachte de zon, in zijn rode schijn. Gingt gij voorbij,
dan opende de pauw als voor zijn godin de geoogde staart
en riep u een krassende schreeuw toe. 0 hoe koud was
daarna mijn leven, hoe donker en hoe treurig is het voorbijgegaan! Het ware beter geweest u te huwen, blonde
Maria! Het ware beter geweest de buffel te weiden door
het sombere bosje naar de vlakte, de buffel die springt door
de heide en stilstaat en staart, dan zich in het zweet te
werken voor een klein versje. Tans knaagt de worm der
gedachte, koud, onophoudelik aan mijn hersens, waardoor
ik klagende akelige dingen schrijf en droevige zeg . .. Hoe.
veel hoger glorie, aan de luisterende kinderen te vertellen
van zijn stoute daden en zijn jachten en gevaren en met de
vinger de diepe wonde te peilen van het op de rug liggende
everzwijn, dan met slappe rijmpjes de lafaards van Italië
en Trissotin achterna te zetten".
Erotiese poëzie zal men bij Carducci te vergeefs zoeken;
evenals vele „gepassioneerden" is hij niet zinnelik aange.
legd. In het, helaas door de vertaling onkenbaar geworden,
heerlike gedicht is de blonde Maria hem een ogenblik vóór
de geest gekomen, in de pracht van haar bloeiende jeugd,
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maar de dichter verlustigt zich niet in het terugdenken aan
die schoonheid; de mogelikheid haar te bezitten zonder
haar man te zijn, komt zelfs niet bij hem op. En eigenlik is
Maria voor hem niet anders dan het symbool van het
landleven, zonder zorg en zonder roem. Carducci was zich
bewust van zijn afkeer voor het sensuele. Negentien jaar
oud schreef hij dat hij het verschrikkelik zou vinden lief,
desgedichten te maken, terwijl zijn vaderland in boeien
zat, en zijn gehele werk wordt gekenmerkt door een diepe
morele ernst. Hij zegt nog: „Wat de liefde aangaat, ik geloof dat de jongste poëzie misbruik daarvan is gaan maken,
en ik ben er ver van af gewicht te hechten aan die erotiese
ontboezemingen en dat coquetteren met het' „ik" waar,
aan de tegenwoordige dichters zich te goed doen. In 's he,
mels naam, laten wij Sapho voor hetgeen zij is, en laten
we geen wonder roepen over al de viezigheden van Catul,
lus, laten we erkennen dat de Lieder van Heine wat al te
veel minnedichten bevatten; over de Franse Parnassiens
spreek ik zelfs niet. Eigenlik acht ik liefdespoëzie alleen
gerechtigd wanneer zij de individuele indruk omzet in een
algemeen menselike voorstelling; haast zou ik zeggen dat
ik haar alleen als allegorie kan rechtvaardigen. Dat een
verzemaker over Jantje of Pietje zo of zo denkt, dat hij
haar dit of dat wenst te doen, of dat hij zou wensen dat
zij met hem dat of dit zou willen doen, is iets wat voor
hem op dat ogenblik zeer belangrijk is, wat haar waar:
schijnlik minder zal interesseren en wat mij absoluut koud
laat".
Hetgeen Carducci hier uitsprak met betrekking tot de
liefde, kan toegepast worden op al de uitingen van zijn
persoonlik zieleleven. Als hij zijn „ik" op de voorgrond
plaatst, dan is dat alleen om zijn denkbeelden en gevoelens
mede te delen ten opzichte van algemeen menselike ideas
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len: vaderlandsliefde, zelfopoffering, vrijheid, recht. „Mijn
lezers zullen mij toegeven dat ik niet strijd om te tonen
dat ik mooi, goed en dapper ben; ik strijd voor een hoog,
ernstig en zedelik idee dat ik mij vorm van de kunst".
Ook zijn natuurbeschrijvingen hebben iets niet.intiems. Als
wij denken aan de poëzie van Carducci, dan zien wij vóór
ons een landschap verlicht door de zon; de schaduw is er
alleen om ons tegen de felle zonnestralen te beschermen:
het is niet een plaats van dromen, zich vergeten, opgaan in
vage aspiraties. De natuur die Carducci schildert is een
hymne aan de liefde — aan een hogere, symboliese liefde
-- en aan het leven. De doden van de Certosa zeggen:
„Hier beneden is alles koud; wij zijn alleen; gij, hebt lief
in de zonnewarmte; laat de eeuwige liefde schijnen op het
leven dat voorbijgaat".
Die vreugde, dat zwelgen in het leven, die verheerliking
van de kracht, die afwezigheid van alle psychies en fysies
raffinement, heeft men genoemd het paganisme van Car,
ducci. Er is een tijd gekomen dat het onverdeeld in zijn wer,
ken is gaan heersen: „Gedichten als de Giambi ed Epodi
zijn op hun plaats in een bepaald tijdperk, gedurende een
korte periode van het leven, waarin de kunstenaar gevoelt
en weergeeft een voorbijvliedend histories moment dat
hem antipathiek of sympathiek is; als hij, na dit ogenblik,
daarmede doorging, zou hij een navolger en caricaturist
van zichzelf worden". Van af de Rime nuove is hij uit,
sluitend de moderne classicus geweest, die in de Odi
barbare het hoogtepunt van zijn ontwikkeling heeft bereikt, en die tans onze aandacht vraagt. Het pseudo,clas=
sicisme der Juvenilia maakt plaats, eerst voor een directe
navolging der oude schrijvers wat de inhoud betreft: de
Primavere elleniche zijn, niet alleen in inspiratie, maar ook
in conceptie en in biezonderheden een kopie van de Ouds
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heid. Nergens heeft Carducci zulk een misbruik gemaakt
van mythologiese en letterkundige herinneringen aan zijn
lektuur der Ouden. Hij doet denken aan Leconte de Lisle,
maar in het grove; het classicisme ligt er dik op. Dit is echo
ter slechts voorbijgaand. In de Odi barbare, waarvan de
vorm zeer dicht is gebracht tot de oude metriek, is de
verbinding van de Oudheid met zijn poëzie inniger.
Klassiek, ik zeide het, zijn de Odi barbare, vooral door
de versbouw. Carducci heeft altijd grote zorg besteed aan
de vorm, en steeds heeft hij er naar gestreefd aan zijn verzen een klassieke tint te geven. Zijn zinsbouw is soms meer
Latijns dan Italiaans. Maar in de versificatie was hij, tot de
Odi barbare, getrouw gebleven aan de traditie der Italio
aanse poëzie. Dit werd anders; hij zocht een nieuwe vorm
voor begrippen die in de Italiaanse lyriek nieuw waren, en
die vorm noemde hij „barbaars", „omdat de Grieken en de
Romeinen hem zo zouden hebben geheten". Ziehier waar:
in zijn systeem aan de ene kant geleek op de antieke verso
bouw, anderdeels daarvan verschilde.
Men weet dat de elementen van het klassieke vers waren:
de quantiteit der syllaben, het doen uitkomen van een der
lettergrepen van een versdeel (voet) en de cesuur. Het
rythmus ontstond door de opvolging der versaccenten
(ictus), en het was de quantiteit die de plaats daarvan be.
paalde. Daar in de moderne talen quantiteitsoverschillen
tussen de lettergrepen wèl bestaan, maar niet meer zulk een
absolute waarde hebben als in de oude — zij houden tans
vaak verband met de zin, zij zijn niet dezelfde in alle
dialekten, enz. -- is tegenwoordig de verbinding tussen
quantiteit en versbouw veel losser; de dichters houden
rekening met de lengte der syllaben, maar niet volgens
vaste regels; zij laten zich daarbij meer leiden door hun
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gehoor. Zelfs is het ons moeielik ons precies voor te stel,
len hoe een Latijns vers moet hebben geklonken; de ictus
viel niet altijd samen met het woordaccent; zo kon bijv.
p e de m, dat het accent op de eerste syllabe heeft, de
versictus op de tweede hebben; wij, die het verschil tussen
woordaccent en versictus niet meer kunnen nadoen, druks
ken beide op dezelfde manier uit als wij Latijnse verzen
lezen, ni. door meerdere nadruk; wanneer nu pede m
in een vers de ictus op d e m heeft, klinkt het ons alsof de
gewone accentuatie p é d e m veranderd is, alsof in het vers
geen rekening met het woordaccent wordt gehouden. Dit
is onjuist, zoals wij zagen, maar wij kunnen nu eenmaal
niet meer de lettergreep d e m op een andere wijze op de
voorgrond stellen dan door haar een accent van nadruk te
geven. De Italianen redden zich uit de moeielikheid door
de versictus bij het lezen van Latijnse poëzie te eerwaar,
lozen; de tegenstrijdigheid tussen woordaccent en versictus
hindert hen al te zeer; in p e d e m zien zij natuurlik hun
woord p i e d e, en dat met een verkeerd accent te lezen is
hun onmogelik.
Langzamerhand is in het Latijn het quantiteits.verschil
tussen de lettergrepen verdwenen, dus ook als element van
verskunst. Om het rythmus aan te geven, bleef dus alleen
het woordaccent over; in de latere Latijnse poëzie is dan
ook het rythmus geheel onafhankelik van de oorspronkelike (toen gelijkgeworden) quantiteit en wordt bepaald
door het woordaccent. Maar ook de vastheid van rythmus
verdween, de accenten werden niet meer volgens bepaalde
regels geplaatst, terwijl een nieuw element, het rijm, hoe
langer hoe gewichtiger werd.
Met de verdwijning der quantiteitssverschillen ging een
andere wijziging gepaard. In vele Latijnse metra was, in
de verzen van één versmaat, het aantal lettergrepen ongel
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lijk, daar — behoudens enige beperkingen -- de regel gold
dat een lange syllabe door twee korte kon worden vervangen. Die ongelijkheid werd nu onmogelik en zo werd
het vaste aantal syllaben een der hoofdtrekken van het
moderne Romaanse vers. Dit onderscheidt zich dus door
de volgende kenmerken: het rijm, het bepaald aantal let=
tergrepen, de cesuur, enige accenten op min of meer regel:
matige wijze verdeeld. Het spreekt vanzelf dat de indruk
die deze verzen op het gehoor maken geheel verschillend
is van die der klassieke.
Nu heeft men zeer vaak getracht deze laatste na te
maken, vooral in de XVIe eeuw in Frankrijk en Italië, en
in de XVIIIe eeuw in Duitsland. Daarbij heeft men twee
systemen toegepast. Of men heeft aan de Franse en Itali•
aanse lettergrepen, op willekeurige manier, een bepaalde
quantiteit toegekend en het woordaccent verwaarloosd, óf
wel --- en dat was veel logieser --- evenals in de Middel.
eeuwse Latijnse poëzie, het rythmus van het Latijnse vers
nagebootst door het woord. en zinsaccent met de ictus te
doen samenvallen. Zó heeft Voss de Ilias, de Odyssee, en
de Aen'eïs vertaald, zo zijn de verzen van Hermann und
Dorothea geconstrueerd.
Toen nu Carducci zocht naar een nauwere band tussen
de vorm zijner gedichten en zijn geliefde klassieken, be.
greep hij dat de eerste methode onmogelik was toe te pas:
sen, omdat, zoals wij zagen, het quantiteits.verschil in de
Italiaanse taal niet meer het overwegende element was.
Maar de tweede evenmin, daar de Italianen de Latijnse
verzen — ook dat vermeldde ik reeds --- niet volgens de
ictus lezen, zodat het Latijnse rythmus niet tot hun gehoor
sprak.
Hij heeft getracht de Latijnse versificatie met de tradi.
tionele Italiaanse te combineren en ziehier hoe hij daarbij
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is te werk gegaan. Hij ontleende aan de Latijnse rythmen
alleen die welke zich laten aanpassen aan bestaande Itali:
aanse metra, dus uitsluitend versmaten die ook in het
Latijn een vast aantal syllaben hadden; hij behield de
eigenaardigheden der Italiaanse syllabentelling, zodat bijv.
morsdo en lucido aan het eind van het vers of vóór de
cesuur voor één lettergreep telden. Neem nu een vers als
Vides ut alta stet nive candidum,

dan kan ede beweging daarvan in het Italiaans volkomen
zuiver worden weergegeven:
Con un sorriso misto di lacrime.
Men begrijpt dat de keuze der na te volgen metra hier:
door uiterst beperkt wordt. D'Ovidio zegt heel aardig dat
Carducci, naast de grote weg 'der Italiaanse poëzie, een
voetpaadje begaanbaar heeft gemaakt. Op de toekomstige
ontwikkeling der Italiaanse versbouw zullen zijn geleerde
pogingen van geen invloed zijn. Alleen ter kenschetsing
van de dichter was het noodzakelijk d e aandacht der lezers
van dit artikel erop te vestigen.
Keren wij terug tot de inhoud der Odi barbare; de
onderwerpen 'die hij bezingt zijn velerlei, maar vooral ont,
leend aan d e geschiedenis van Italië; de grondtoon blijft
afkeuring van hetgeen de dichter om zich heen ziet. „Sol
nel passato é ii bello"; om te kunnen prijzen, moet hij zich
verplaatsen in een fictieve wereld, zo als hij de Oudheid
ziet. Zijn zwaarmoedigheid is te somberder tegen de lichte
achtergrond. Zijn verzen zijn doordrongen van wat hij
als het essentiële beschouwde van de geest der Oudheid:
pantheïsme, verheerliking van het leven, van de schoon%
heid, van de rede, van alwat ver afstond van Middeleeuws

154

CARDUCCI

ascetisme. Dit programma is eenzijdig, wie zal het ontken.
nen? Carducci meende ten onrechte een geheel stuk
wereldgeschiedenis te kunnen uitschakelen, vergat dat
onze gedachten en gevoelens toch voor een groot deel het
product zijn van die Middeleeuwen waarvan hij de geest
zo hartgrondig haatte. Wij verlangen nu eenmaal schake
ringen, en mysticisme is voor velen onzer meer dan een
woord. Maar Carducci is altijd de man van één of twee
denkbeelden gebleven, of liever, zijn geest was onmachtig
zich aan te passen aan de dingen.
Doch niet om kritiek te oefenen op Carducci's denk:
beelden zijn deze bladzijden geschreven, wèl om de dichter
en geleerde tot één te verbinden. En dan treft ons, in dat
gehele streven waarvan de versbouw der Odi barbare een
uiting is, zijn voorliefde voor geleerde poëzie. Chiarini
zegt: „De gedichten van Carducci in het algemeen, en de
Odi barbare in het biezonder, moeten gelezen worden met
grote aandacht, zoals alle poëzie die vol is van gedachten
en gevoed is met geleerdheid". En elders: „De te grote
geleerdheid van Carducci maakt zijn verzen moeielik".
Voor hem vaas dichten werken. „De dichter, o domme
menigte, is niet een straatslijper, maar een werkman die
zijn spieren staalt door de arbeid; zijn hoofd is fier, zijn
nek krachtig, zijn borst bloot, zijn arm hard en zijn oog
vrolik". Aan een jong mens die zijn oordeel vraagt over
enige verzen, antwoordt hij: „ik zou ze soberder en gei
spierder willen, maar de materie is er; werken, werken,
werken; nadenken, nadenken, nadenken". In Italië was,
volgens hem, geen plaats meer voor „il poeta mero", voor
een dichter die alleen dichter was. „Foscolo, Monti, Mantoni, Leopardi zijn niet uitsluitend poëten geweest, zij
waren meer en beter dan dat; de één knap criticus, de
ander filoloog".
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Zijn wetenschappelike arbeid.

En inderdaad, de combinatie van dichttalent en aanleg
en lust voor studie is in de Italiaanse letterkunde iets ge=
woons. Afgezien van de hierboven door Carducci zelf ge,
noemde dichters, Petrarca en Boccaccio waren misschien
nog groter als humanisten dan als schrijvers in de volks
taal -- zij zelven achtten zich in de eerste plaats geleer=
den —, Dante is het type van de dichter die tevens man
van studie is. Pascoli, Carducci's opvolger, is behalve dich%
ter, prozaschrijver en filoloog, interpreteert oude teksten,
schrijft commentaren; „als men zijn werk overziet, zou
men zeggen dat hij dichter is in zijn verloren ogenblikken".
Gaan wij tans na wat Carducci heeft gedaan als man van
wetenschap. „Laat uw handschriften toch terzijde, waaraan
gij uw beste tijd verspilt", riep Targioni Tozzetti hem toe,
„geef ons gedichten". Maar Carducci wist wat hij wilde;
hij is er trots op zich nooit een onderwerp of een taak te
hebben laten opdringen. De poëzie — wij zagen het — laat
hij tat zich komen, hij zocht haar niet op, maar aan zijn
werk als hoogleraar en als geleerde heeft hij alle dagen van
zijn leven gewijd. „O i codici del Poliziano"; hij verlangt
naar de bibliotheken om zijn onderzoekingen over de
handschriften van Poliziano, die hij gaat uitgeven, voort
te zetten.
Bij de beoordeling van iemands wetenschappelike ar%
beid komt het in de eerste plaats aan op methode: Carduco
ci's methode was zijn ijver waardig. Het was, toen hij be,
gon te schrijven — tussen 1860 en 1870 -- nog iets nieuws
in Italië om letterkunde wetenschappelik te bestuderen;
het was nog iets ongewoons nauwgezette en nauwkeurige
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nasporingen te doen alvorens zich aan het schrijven te zet,
ten, bij een tekstuitgave de lezingen der handschriften
angstvallig samen te vergelijken. Carducci is, met d'An,
cona en Bartoli, een der meesters geweest die aan het jonge
Italië methode hebben geleerd; en dat is zeker wel de
hoogste lof die men de geleerde kan geven. Het voorbeeld
voor deze verbetering in de studieën kwam van het buiten,
land, en in Italië was het meer nog dan elders nodig dat
het werd nagevolgd. Carducci heeft zelf meer dan eens
gewezen op het verschil van zijn werk en dat zijner beste
tijdgenoten met de vroegere holle rhetoriek; geen „catedre
di eloquenza" meer moesten de akademiese leerstoelen
zijn. Carducci heeft zelf de hand aan de ploeg geslagen en
een reeks voortref f elike tekstuitgaven gemaakt; ik noem
hier zijn beroemde editie van Poliziano, die in nauwkeurig,
heid en rijkdom van materiaal kan worden gelijkgesteld
met het beste dat in dit vak is voortgebracht, en dan, zijn
inleiding tot de gedichten van Petrarca. Het is hier niet de
plaats omtrent deze werken biezonderheden te geven, hoe
interessant die ook zouden zijn. Maar de nadruk moet
hier vallen op de zorg waarmede Carducci werkte;

één kenschetsend detail, dat zij die voor de pers schrijven
zeker zullen waarderen: hij had een afschuw voor
drukfouten. In de Romania is met lof over zijn
werk gesproken; zijn „érudition sure et variée" wordt door
G. Paris geprezen, die reeds vroeger, in de Revue critique,
van hem had gezegd: „Carducci sait être le plus exact des
érudits, le plus minutieux des critiques, et en même temps
un penseur original et un écrivain hardi".
Voor ons, die de dichter Carducci trachten te brengen
in één lijst met de geleerde, is het zaak na te gaan of in dit
gedeelte van zijn werkzaamhed kenschetsende eigenaar:
digheden zijn aan te wijzen die ons doen begrijpen dat het
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één en dezelfde man was die zo uiteenlopend werk leverde.
In de eerste plaats herinneren wij er aan dat Carducci
zelf altijd een scherpe scheiding heeft gemaakt tussen dich.
ten en studeren; zijn verzen waren een veiligheidsklep,
als zijn overkropt gemoed hem het geregelde werken on•
mogelik maakte. Niet dat het dichten een tijdpassering
was; het eiste, zoals wij zagen, evenveel inspanning van
krachten als welk ander werk ook, maar het was werk van
een andere orde.
Van den aanvang af heeft hij gestudeerd volgens een
vast plan; zo begreep hij, aan het begin van zijn loop.
baan de studie van Dante, Petrarca en Boccaccio en van de
dichters vóór Dante te moeten stellen; hierbij werd alle
voorliefde ter zijde gezet. Met ijzeren wil volhardde hij,
en het kwam niet bij hem op nasporingen van onderge.
schikt belang ooit „vervelend" te vinden. In zijn Poliziano
is het bibliografiese deel misschien wel het voornaamste;
bij de keuze van een lezing in de werken van Petrarca en
Dante liet hij zich door de handschriften leiden. Maar een
enkele maal gebeurde het , dat de dichter in opstand
kwam; als de ware lezing een lelik vers aangaf, riep hij

uit: „Neen dat wil ik niet", en in de tekst zette hij de
mooie regel, die niet door de handschriften werd verdedigd.
Parodi, die deze biezonderheid vermeldt, voegt er uitdrulc.
kelik bij dat dit „somtijds" gebeurde; ons verwondert het
geenszins dat er tussen Carducci's dubbele werkzaamheid
geen waterdicht beschot was. Zo vinden we het niet anders
dan natuurlik dat hij zo goed als uitsluitend dichters tot
object van studie heeft gekozen. Zo begrijpen wij ook dat
zijn proza vaak wat te emotioneel is voor een kalme be.
toogtrant; mij altans komen veel passages uit zijn kritieken
te gezwollen voor, te vol van beelden, niet zo eenvoudig
als men wel zou wensen in een stuk dat geschreven is, niet
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om de lezer mee te slepen, maar om hem te overtuigen;
die indruk wordt versterkt doordat, in zijn letterkundige
artikels, Carducci houdt van algemene beschouwingen. Wij
vinden het ook vanzelfsprekend dat hij voor eigenlike taal:
studie weinig gevoelde, altans er nooit aan heeft gedaan
en de gewone onjuiste lekenbegrippen daarover had; zo
hield hij er van die eigenaardige spellingliefhebberijen op
na die voor sommige schrijvers, niet%taalgeleerden, beko%
ring hebben; hij schrijft bijv. de la in plaats van della, uit
een soort van oppositie tegen de taaltheorie van Manzoni,
en realità (in plaats van realtà), comedia (in plaats van
commedia), uit een averechts begrepen voorliefde voor
het klassieke Latijn.
Maar ik haast mij er bij te voegen dat, evenals de ge%
leerde op de dichter niet zelden een heilzame invloed heeft
gehad — wat is ten slotte zijn systeem van versbouw ver=
standig, als men eenmaal het beginsel aanneemt —, zo ook
de emotie aan het werk van de geleerde leven en kracht
heeft gegeven. „L'erudizione di Carducci non è cosa mor;
ta", zegt Franzoni. Het zou zeer verkeerd zijn te zeggen
dat zijn dichternatuur afbreuk heeft gedaan aan de dege%

likheid van zijn wetenschappelik werk; zij heeft alleen de
aard ervan bepaald.
Om Carducci als studiemens op zijn volle waarde te
schatten, moet men hem waarnemen in zijn werkzaamheid
als hoogleraar. Welnu, voor niets was hij zo bang als voor
zogenaamde esthetiese commentaren. Panzini zegt daar%
omtrent, in zijn mooie studie over L'evoluzione del Cars
ducci: „Hij achtte deze gevaarlik voor jongelieden die nog
niet genoeg kennis en ontwikkeling hadden om deze hoge
vorm der kritiek te kunnen begrijpen". Zijn colleges waren
droog en zaakrijk; hij wilde „goede leraars maken"; niets
vond hij ergerliker dan dat men naar hem kwam luisteren
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„als naar een tenor". Treffend zijn de talrijke beschrijven,
gen die dankbare oud-leerlingen ons geven van het onder,
wijs van Carducci, en wij gevoelen hoge waardering voor
de man die, hoe zijn roem ook steeg, zijn plichten als
professor bovenaan bleef stellen, hard voor zijn colleges
bleef werken, en er nooit een verzuimde tot op de laatste
dag toe. Liet hij zich in zijn lessen, nooit meeslepen en,
zijn zorgvuldige aantekeningen sluitende, wiegen op zijn
eigen woorden en opvoeren tot algemene beschouwingen?
Dit is zeker, dat het onwillekeurig gebeurde, en, als een
leerling onder grote woorden zijn onvoldoende voorbe,
reiding trachtte te verbergen, dan was hij veront,
waardigd.
Men kan voor de persoon van Carducci meer of minder
sympathie gevoelen. Maar bewonderen moet men hem om
de grote waardigheid van zijn leven, om de kracht waar,
mede hij heeft gestreden voor wat hem goed leek, om zijne
hoge oprechtheid.
Reeds wees ik met een enkel woord op de treffende
gelijkenis die Carducci vertoont met een zijner grootste
landgenoten: Dante. Ook deze was dichter en geleerde
tevens; als dichter, meer een die het verstand staalde dan
het gemoed van de lezers troostte of vertederde, evenals
bij Carducci's gedichten het intellectuele karakter ervan
ons treft, terwijl wij bij zijn wetenschappelike arbeid voor,
al de emotionele trekken opletten. Evenmin als Carducci,
is Dante ook maar in het minst mystiek. Beiden worden
vooral geïnspireerd door hun vaderland, dat zij beschou,
wen' als de directe voortzetting van het Romeinse rijk.
Beiden haten de wereldlike heerschappij van de paus.
Beiden hebben een taalgenie van gelijke soort: zij zijn
meesters in het plastiese uitbeelden. En eindelik, bij beiden
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staat het huiselik leven achter bij het leven voor de ge
meenschap.
Chiarini verhaalt dat, onder de gelovigen, zich een soort
van legende had gevormd omtrent de dichter van ede Ode
Aan Satan, zodat zij vrees voor hem koesterden; „vrouwen
en kinderen waren bang voor hem als voor de zonde en
de duivel". Zo leest men in de verhalen van Sacchetti, die
enige jaren na Dante leefde, dat, als de dichter van
l'I n f erno voorbijging, de vrouwen en kinderen angstig
wegkropen voor de sombere man die in de Hel en in het
Vagevuur was geweest. 1)

1) Sedert dit artikel werd geschreven, zijn twee studies aan hem
gewijd van groot belang, waarin de nadruk wordt gelegd op het vele
dat Carducci -- zonder altijd zijn bronnen te vermelden — aan Franse
en andere schrijvers heeft ontleend. Het zijn: A. Jeanroy, Giosuè Cart
ducci, l'homme et le poète (Paris, 1911), en G. Maugain, Giosuè Cars
ducci et la France (Paris, 1916).

FOGAllARO.
Waarom Fogazzaro's boeken mij zo sympathiek zijn,
oneindig meer dan de gedichten van Carducci en de
drukke verhalen en drama's van d'Annunzio? Ik heb mijl
zelf vaak die vraag gesteld en, als ik trachtte er een antwoord op te geven, heb ik altijd weer gemerkt hoeveel
onbewusts er is in onze letterkundige voorkeur; redenering
en analyse brengen mij verder van Fogazzaro af, doen mij
duidelik de zwakke zijden (of altans wat ik daarvoor moet
houden) van zijn werk zien; onmiddellik na mijn kritiek
voor mijzelf te hebben geformuleerd, neem ik I1 Santo of
Leila of Daniele Cortis weer op, en ga met genot leven in
zijn verbeeldingswereld met de personen van zijn schep=
ping. Zou het zijn dat de schrijver zelf, zoals hij zich in
zijn werken toont en zoals zij die hem hebben gekend hem
schilderen, mij zo aantrekt? Want, dit is zeker, ik houd

van hem als had ik hem gekend; hij had allerlei karakter=
trekken die mij bovenal bekoren; hem te ontmoeten zal
een voorrecht zijn geweest.

I.
Laat ik, ter oriëntering mijner lezers, beginnen met een
korte inhoudsopgave van wat men wel eens Fogazzaro's
trilogie heeft genoemd, nl. de drie romans die, samen één
geheel vormende, op het hoogtepunt staan van zijn kunst:
Piccolo mondo antico, Piccolo mondo moderno, 11 Santo.
11
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Het is een genot na te vertellen wat, bij de telkens her o
haalde lezing, boeide.
Aan de oevers van het meer van Lugano, te Valsolda, in
een wit huisje dat zich in het water spiegelt en tegen een
achtergrond van groen helder uitkomt, brengen Franco
Maironi en Luisa de eerste gelukkige jaren van hun huwelik door. Zij zijn getrouwd tegen de zin van Franco's groot
moeder -- die zijn vroeggestorven ouders heeft vervangen
-- en deze heeft alle banden met hen afgesneden. Opge,
voed in de zekerheid van fortuin te zullen krijgen, heeft
Franco nooit een werkkring gezocht, en tans, nu men hem
geen geld meer van huis zendt, dankt hij aan de edelmoedigo
heid van een oom zijner vrouw de ongestoorde rust die
hij in diens landhuis geniet. Franco heeft een meditatieve
aanleg en zijn zachte natuur huivert voor een aanraking
met het werkelike leven. Hoewel hij kennis draagt van een
testament van zijn vader, waarbij hij met uitsluiting van
zijn grootmoeder tot enig erfgenaam is benoemd, zodat
het hem slechts één woord behoefde te kosten om de oude
vrouw te dwingen hem haar rijkdom af te staan, komt
zelfs de mogelikheid dat hij aldus zou handelen, niet bij
hem op; hij geeft order het papier te verscheuren. Daaren=
tegen begrijpt hij niet dat zijn plicht is te werken om zijn
gezin zelf te onderhouden; hij laat zich de, met een roeren,
de eenvoud aangeboden, gastvrijheid in het huis van zijn
oom aanleunen, als sprak zo iets vanzelf; zo beschouwt
trouwens de gastheer het ook. Franco's huwelik is geluk,
kig, hoewel tussen zijn karakter en dat zijner vrouw een
diep verschil bestaat; later, als er rampen over hun huis
komen, dreigt scheuring, maar de band die hen samenhoudt blijkt krachtig genoeg.
Op de tegenstelling hunner karakters moet het volle
licht schijnen. Franco is zetr godsdienstig, doch zijn reli,
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gie, zonder geheel uiterlik te zijn, is niet het verlangen van
een diep gemoed; het Katholieke dogma is de steun die hij
in de strijd van het leven niet zou kunnen missen. Bij
Luisa daarentegen leeft de godsdienst alleen in het hart,
is één met haar innigste wezen; zij is los van alle leer;
aan de uitoefening van godsdienstplichten hecht zij geen
waarde; zij put sterkte uit zichzelf. Franco is de klimop
die zich aan het geloof vastklemt, Luisa's ziel stijgt omhoog
met eigen krachten.
Hun dochtertje van vier jaar, dat zij opvoeden, hij met
tederheid, zij tevens met krachtig plichtsgevoel, komt hun
te ontvallen: het verdrinkt in het meer. En na de eerste
dagen van saamgeleden smart blijkt het dat het gemeen
schappelik verdriet, in plaats van hen nader tot elkander
te brengen, verwijdering tussen hen doet onstaan. Franco,
die verzekerd is dat zijn dochtertje in het Paradijs is opgenomen, vindt in die gedachte een steun; Luisa staat
alleen in haar wanhoop. Franco's mystieke natuur doet
hem zelfs geloof slaan aan een verhaal dat zijn kind
aan de grootmoeder zou zijn verschenen; Luisa heeft geen
hulp te wachten van boven, haar enige troost is het graf
van haar lieveling, dat zij dageliks bezoekt, dat zij onmoo
gelik zou kunnen missen; de gedachte alleen aan een moo
gelik verlaten van hun woning om naar elders te gaan,
brengt haar buiten zichzelf. Het komt tussen haar en
Franco tot een verklaring. Haar eerbied voor de waarheid
verbiedt haar een geloof te huichelen dat zij niet heeft.
Zij zegt tot haar man: ,,Ik weet dat je de goedheid zelf
bent, dat je het warmste, het edelmoedigste, het edelste
hart ter wereld hebt, maar ik weet ook dat je geloof die
schatten zo goed als onnut maakt. Je waart tevreden er
mee mij, je kind, Italië, de bloemen, je muziek, het mooie
weer en de bergen lief te hebben. Daarin heb je je hart
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gevolgd. Voor het hogere ideaal was het je voldoende te
geloven en te bidden. Zonder dat geloof en zonder het ge,
bed zou je de kracht die in je werkt hebben besteed aan
dat wat zeker waar, wat zeker rechtvaardig is op aarde,
zou je behoefte hebben gevoeld daarvoor te strijden, zoals
ik zou wensen te doen. Ik weet dat je een vurig patriot
bent, maar ik zou gewild hebben dat je je land waart gaan
dienen. Tans ga je naar Piëmont, maar het is alleen omdat
wij geen eten meer hebben". En als zij zich daarna aan de
voeten van Franco werpt om hem te smeken haar niet
minder lief te hebben nu zij de stem is gevolgd die haar
drong oprecht de waarheid te zeggen, sluit hij haar in zijn
armen; doch er is tussen hen iets gekomen dat niet meer
is weg te nemen. Hij gaat naar Turijn om daar aan een
koerant een armzalig loon te verdienen; zij blijft alleen met
haar smart. Zij zoekt in het spiritisme wat de godsdienst
haar niet kan geven, maar, na lange machteloze pogingen,
ziet zij in dat zij ook daarin niet kan geloven. En als na
drie jaar haar man, op het punt ten oorlog te trekken voor
Italië, haar smeekt nog éénmaal met hem samen te komen,
dan weigert zij eerst; zij wil het graf van haar dochtertje

niet verlaten en zij ziet tegen het weerzien op. Doch de
plicht gebiedt haar te gaan naar Isola Bella, waar zij haar
man zal ontmoeten; zij heeft hem nog lief met al de kracht
die in haar geschokte ziel over is, maar zij is te bedroefd
dan dat het wederzien haar vreugde kan geven. Zij kunnen
slechts weinige uren samen zijn. En als hij haar verlaat om
ten oorlog te trekken, dan zal hij haar niet weerzien, en
de zoon die uit haar zal worden geboren zal zijn vader
niet kennen en zijn moeder verliezen als hij twee jaar oud
is. Die zoon is Piero, die, na lange strijd, de „Heilige" zal
worden.
Wanneer wij Piero voor het eerst ontmoeten in Piccolo
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mondo moderno, heeft hij reeds een ongelukkige jeugd

achter zich. Hij is opgevoed in het gezin van de markies
Scremin, te Venetië, een zijner verwanten van vaderszijde,
en heeft de dochter des huizes gehuwd. Doch deze is enige
maanden na haar huwelik krankzinnig geworden en wordt
in een gesticht verpleegd; hij zelf bewoont, in het huis
zijner schoonouders, het appartement dat hij met zijn
vrouw had betrokken. Hij leidt een somber, in zichzelf
gekeerd leven. Door een priester opgevoed, zeer getrouw
aan de Kerk — als jongen voelde hij een sterke roeping om
zelf priester te worden — volvoert hij stipt zijn godsdienst%
plichten; hij zoekt en vindt daarin een middel om de aandrang van zijn zinnelike natuur tegen te gaan. Maar het
is niet twijfelachtig dat, als hij de vrouw ontmoet die in
staat is zijn zinnen te bekoren en tegelijkertijd al wat er
hoogs en verhevens in hem is zal weten te eerbiedigen en
te waarderen, Piero, die in zijn huwelik ook voor de aspi:
raties van zijn hart geen voldoening heeft kunnen vinden,
geen weerstand zal kunnen bieden. En die vrouw kruist
zijn levensweg.
Gescheiden van een man die haar onwaardig was, leeft

Jeanne Dessalle met haar broeder in de buurt van Venetië.
Fijn beschaafd, artistiek ontwikkeld, begiftigd met een zeer
scherp krities verstand dat zich niet kan plooien naar de
eisen van het geloof, geplaatst in een omgeving waarin
haar schoonheid en haar maatschappelike talenten tot hun
recht komen, is zij wel de vrouw in staat de scrupules van
de jonge man altans voor een poos tot zwijgen te brengen.
Hij verzet zich tegen de verleiding, zoekt steun bij een eer;
waardige priester, die hem ten slotte alleen troostwoorden
en aansporingen ten goede kan geven. Onweerstaanbaar
wordt hij door Jeanne aangetrokken, zijn zinnelike harts%
tocht wordt des te heviger omdat Jeanne hun relatie rein
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wil houden; haar koelere natuur, haar trots, de afkeer die
haar ongelukkig huwelik haar heeft gegeven van wat er
ruws is in de verhouding van man en vrouw, doen haar
alles vermijden wat hun omgang schuldig zou kunnen
maken. Toch is, zelfs zo, die omgang niet ongestoord. Piero
kan zich niet losmaken van zijn verleden van strenge
plichtsbetrachting; de gedachte aan zijn vrouw pijnigt hem:
hij schaamt zich over zijn verhouding tot Jeanne, die hem
ontrouw aan de ongelukkige maakt. Jeanne, van haar kant,
geeft zich rekenschap van Piero's zwakheid, van zijn on%
macht om lief te hebben, van zijn ongeschiktheid tot hans
delen. Zonder het te willen, vervreemdt zij hem van zijn
geloof; en daar hij een oprechte natuur heeft, zou hij het
verachtelik hebben gevonden nog de kerkelike plich'
ten waar te nemen nu die niet meer beantwoorden
aan een zielsbehoefte. In werkelikheid is zijn godsdienstzin
slechts voor een ogenblik verzwakt.
Bij een bezoek, gebracht aan de ouderlike woning in
Valsolda, komt hem een portefeuille in handen met brieven
die zijn vader en moeder hebben gewisseld en die hem het
godsdienstverschil leren kennen dat zijn ouders gescheiden

had gehouden. „Het schijnt mij, schrijft hij aan Jeanne,
dat mijn moeder ongeveer dezelfde ideeën had als ik tans.
Mijn vader daarentegen was streng gelovig; maar hoeveel
leven in zijn geloof, hoeveel reinheid, hoeveel warmte,
welk een nederige tedere liefde voor zijn ongelovige vrouw.
Niets van de trots van iemand die beweert alleen de waarheid te hebben: geloof, eenvoudig geloof, als van iemand
die gelooft zoals een plant zich buigt naar de zon, omdat
hij niet anders kan". Maar de brieven leren hem ook dat
enige tijd vóór zijn geboorte, „de zielen zijner ouders zich
herenigd hadden in hetzelfde geloof, in een oprechte daad
van kerkelike onderwerping zijner moeder". En in de stille
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omgeving waarin hij zich geheel alleen bevindt, ver van
het moderne leven dat hij haat — hij had, overgehaald door
zijn vrienden, getracht zich als hoofd van de gemeenteraad
nuttig te maken, maar de intrigues en kleinheid om hem
heen hadden hem zulk een afkeer ingeboezemd dat hij de
eerste gelegenheid de beste had aangegrepen om zijn ont:
slag te nemen -- in die geheimzinnige stilte komen de
mystieke neigingen zijner natuur boven, en het is hem als
hoorde hij de stem van zijn vader „tanto triste, tanto seve.
ra". Jeanne, die zijn liefde niet kan missen, komt hem op
zijn terugreis te gemoet, maar hij is veranderd, het is alsof
zij hem onverschillig is geworden. Nog éénmaal slaat de
hartstocht uit, als hij, gehoor gevende aan de smeekbeden
van Jeanne, haar bezoekt in het eenzame oord waar zij
met haar broeder de zomermaanden doorbrengt; nooit had
hij haar zo onweerstaanbaar gesmeekt hem geheel toe te
behoren. En hetgeen onvermijdelik scheen, zou zijn ges
beurd, als hij niet door een telegram aan het sterfbed was
geroepen van zijn vrouw. Het hoofdmoment in Piero's
leven nadert. De stervende heeft haar helderheid van
geest teruggekregen; zij geeft zich rekenschap dat zij van
het begin af, door haar koelheid en gebrek aan toewijding,
geen goede vrouw voor hem is geweest, zij smeekt hem om
vergiffenis. Zij berust in haar heengaan, maar het is voor
haar een diepe smart als Piero, op haar verzoek om zich
met haar in het gebed te verenigen, aarzelt omdat hij niet
meer gelooft. In het vertrek naast de ziekekamer zit hij
uren lang neer, wachtende op het einde. Al de herinneren:
gen uit zijn godsdienstleven worden levendig, en plotseling
ziet hij in zijn verbeelding de woorden vóór zich geschrei
ven: „Waarom weerstaat gij mij?" Tot zichzelf komende
na deze extase, valt zijn oog op een Imitatio en op de
aanhaling: „Venite ad me omnes qui laboratis et onerati
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estis et ego reficiam vos". En onder de lijkmis, bij het
Sanctus zich de ogen bedekkende, is het of in de palmen
zijner handen de woorden staan: „Magister adest et vocat
te". Hij krijgt een vizioen; hij ziet zich op het plein vóór de
St. Pieter; vijandige priesters komen uit de kerk op hem
af, maar een volksmenigte verzamelt zich om hem en juicht
hem toe als de hervormer van de kerk. Aan de eerwaardige
priester die hij reeds vroeger om steun had gevraagd en
die bij het sterfbed zijner jonge vrouw aanwezig is, deelt
hij het eerste deel van zijn droomgezicht mede; de kalme
bezadigde man tracht hem tot rust te brengen en vergezelt
hem naar Valsolda. Maar in Piero is het reeds tot een vast
besluit gekomen; hij stelt al wat hij bezit in handen van de
priester, bepaalt wat er met zijn geld en bezittingen moet
worden gedaan, en op een nacht gaat hij heen. 's Morgens
vindt men op zijn kamer het raam geopend; in een hoek
staan reisbenodigdheden; Piero is vertrokken zonder iets
mede te nemen. Waarheen?
Dat leert ons It Santo. Drie jaren zijn voorbijgegaan.
Jeanne heeft haar ontroostbare smart overal met zich ge i
sleept, reizende en trekkende; zij heeft Piero meer dan
ooit lief, al oordeelt zij streng over hem, over zijn gebrek
aan weerstandsvermogen tegen het hysteries mysticisme
waarvan hij het slachtoffer is geworden. In die tijd heeft
zij niets van hem gehoord; niemand weet waar hij is. Zij
vertoeft te Brugge, waar zij, zwerfster die nergens rust kan
vinden, met haar broeder en een Belgiese vriendin heen is
getrokken. In een brief die deze laatste uit Italië krijgt van
haar zuster, de vrouw van de beroemde Giovanni Selva,
die ijvert voor hervormingen in de Katholieke kerk, wordt
met geestdrift gesproken van een Benedictijner monnik.
don Clemente, uit het klooster S. Scolastica bij Subiaco,
waar de Selva's hun zomerwoning hebben. Het vermoeden
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is niet ongegrond dat don Clemente en Piero dezelfde
persoon zouden zijn; beiden zijn geboortig uit Brescia. En
onmiddellik maakt Jeanne zich op naar Subiaco. Zij komt
tegen het vallen van de avond bij de Selva's aan; juist
treedt don Clemente naar buiten en roept een tuinmans,
knecht die op hem had gewacht. Uit de duisternis komt
een gedaante naar voren die zich bij hem voegt en met hem
heengaat. Jeanne zinkt bewusteloos neer op de drempel.
Was dus werkelik don Clemente de verloren gewaande?
Gedurende drie jaren had Piero Maironi als tuinmans%
knecht het klooster S. Scolastica gediend, drie jaren van
het strengste ascetisme, zich voedende met water en brood,
slovende en zwoegende, boete doende voor zijn zondig
verleden; hij had steeds geweigerd zich te laten opnemen
in de orde der Benedictijnen, omdat hij zich onwaardig
achtte. Enkele nachten brengt hij door op de berg, in ge%
bed, met geweld de herinneringen van vroeger van zich
stotende, trachtende te verdrijven het beeld van Jeanne dat
zich, in de ogenblikken dat hij God vèr van zich voelt, in
al zijn verleiding vóór hem plaatst. Het zijn vreselike cri%
sissen van angst, van hoop, die hem uitputten en slechts
zelden vrede in hem achterlaten. In de weinige vrije ogen%
blikken die zijn arbeid hem laat, studeert hij met don Cle%
mente en vat een innige vriendschap op voor de vriend van
Selva; steeds duideliker wordt in hem het bewustzijn van
zijn roeping, en don Clemente steunt hem. Maar de clerus
is Piero, die in de omgeving van het klooster reeds „il
Santo" wordt genoemd, vijandig; het verblijf in S. Scolas%
tica wordt hem ontzegd. De enige gunst welke de abt, die
hem liefheeft, hem kan geven is dat hij het kleed der con%
versbroeders mag dragen. Zonder morren gaat Benedetto
-- onder die naam is Piero bekend — heen, na verlof te
hebben gekregen te bidden in een verlaten bijgebouw. In
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deze ruïne, die aan de vreemdelingen als curiositeit wordt
getoond, ontmoet hem Jeanne, terwijl hij haar op een don'
kere trap voorbijgaat, niet vermoedende dat hij zó nabij
is. Zij snelt achter hem aan, hij keert zich om; zij herkent
hem niet meer. Er is wijding over hem gekomen; zijn ges
stalte, in het donkere gewaad, lijkt kleiner; uit het doods'
bleke, vermagerde gezicht, uit het hoge voorhoofd straalt
een waardigheid, een ernst, een droeve tederheid die
Jeanne nooit heeft gekend. En de ogen zijn geheel andere
ogen, hebben iets onuitsprekelik goddeliks, tegelijk iets
onderworpene en majestueus, „de majesteit van een boven
aardse liefde, die voortkwam, niet uit zijn hart, maar uit
een mystieke bron daarin, een liefde die haar voorbijging,
opzoekend een verborgen deel van haar ziel, ongekend
door haar zelf". En hij vraagt: „Nog steeds ongelovig?"
Jeanne buigt het hoofd. „Wenst gij te geloven? Zoudt gij
kunnen handelen alsof gij geloofdet? Indien ik u beloof u
tot mij te zullen roepen op een bepaald uur in de toekomst?
Ga en leef voor de ongelukkigen en de bedroefden, alsof
elk een deel was van de ziel die gij liefhebt".
Benedetto vestigt zich in de buurt, in het kleine plaatsje
Jenne, en daar begint hij zijn werkzaamheid als prediker.
Van alle kanten komt men om „de Heilige" op te zoeken,
die immers wonderen doet, en hoezeer hijzelf zich tegen
die aanbidding verzet, steeds komen nieuwe bedevaarten.
Hij spreekt de menigte toe: „Gij verheft mij omdat gij blind
zijt. Alleen het geloof doet wonderen. Gij beledigt God als
gij meent dat zijn macht en goedheid groter zijn in de
wonderen. Zij zijn overal en oneindig. Het is moeielik te
begrijpen hoe het geloof doet genezen, maar het is onmogelik te weten hoe deze bloemen leven. Bidt erom u aan de
wil des Heren te kunnen onderwerpen, zowel wanneer Hij
u de dood als wanneer Hij u het leven geeft .... Gij gelooft
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u te kunnen redden door veel te bidden. En dat kunt gij
zelfs niet. Gij bidt op dezelfde wijze tot de Heiligen, die
de dienaren zijn, als tot God, die de Meester is. Gij denkt
er niet aan dat de Meester zich niet bekommert over vele
woorden, dat Hij verlangt te worden gediend in stilte."
Maar in Rome is men ontsticht over zijn optreden. Hij
wordt gedwongen het Benedictijnerkleed af te leggen; dat
is een diepe smart voor hem. Het verblijf in Jenne moet
plotseling worden afgebroken. Selva neemt hem bij zich in
huis, Selva die een diepe sympathie voor Benedetto heeft
opgevat. Maar deze vindt geen rust in een omgeving die,
door haar comfort, hem te veel herinnert aan zijn vroeger
leven en waarin hij vreest niet getrouw te kunnen blijven
aan zijn roeping. Hij gaat naar Rome.
Weldra verzamelt zich hier een groep vereerders en ges
loofsgenoten om hem heen, met wie hij in 't geheim -- want
de tegenstand van de clerus en het Vatikaan duurt voort
-- samenkomt; om bekeringen tot het Katholicisme is het
hem niet te doen; voor hem is Kristenzijn vooral actie en
leven volgens de geest van Kristus; zijn godsdienstige pro.
paganda beoogt niet het credo van de éne kerk boven een

ander te stellen. Selva is door studie gekomen tot het besef
der noodzakelikheid van hervormingen, Benedetto door
zijn hart. Wèl is hij in handel en wandel streng Katholiek,
maar zijn Katholicisme is niet dat der Kerk van nu. Vier
boze geesten zijn volgens hem in die Kerk binnengedrono
gen, om strijd te voeren met de Heilige Geest: de geest van
de leugen, die de letter doet aanbidden en de waarheid
verdringt, die zich ermede tevreden stelt het verstand te
dwingen zich naar enige formules te voegen en hen die
niet buigen ketters noemt; de geest van heerszucht van de
clerus, die zich steeds tussen God en de mensen wil plaats
sen; de geest der hebzucht, waardoor de armoede die
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Kristus heeft gepredikt door uiterlike praal is vervangen
en waardoor de Kerk naar rijkdommen streeft; de geest der
traditie, die maakt dat de Katholieke Kerk veroudert en
ophoudt de levende bron te zijn waaraan allen zich kunnen
laven. Deze denkbeelden zet Benedetto uiteen in een ge%
sprek met de paus, die hem tot zich had geroepen, daar
hij vernomen had van het vizioen waardoor Piero bekeerd
was en belang in hem was gaan stellen.
Om te leven, doet Benedetto tuinmansdiensten en woont
in de tuinmanswoning bij een beroemd chirurg die, hoewel
zelf ongelovig, de diepste eerbied voor hem heeft en 'hem
zoveel mogelik helpt. Onderwijl gaat hij voort zijn denk%
beelden te verkondigen en de troost van zijn geloof te oren%
gen aan allen die lijden. Maar zijn werk kan niet onge%
stoord blijven. Ook de wereldlike macht begint zich on,
gerust te maken over de rol die hij speelt en de verering die
het volk voor hem heeft. Er is sprake van, hem het verblijf
in Rome te ontzeggen. Jeanne die (met hoeveel bezwaren!)
getracht heeft in Benedetto's geest werkzaam te zijn, steeds
tegengewerkt door haar broeder, die haar uitlacht om haar
sociaal werk, bevindt zich ook in Rome, en stelt al haar
relaties in het werk om de vijandige stemming die in rege:
ringskringen tegen Benedetto heerst te verzachten. Niet
lang meer behoeft zij zich moeite te geven. Benedetto's ge,
zondheid is niet bestand tegen het overspannen leven dat
hij leidt. Hij blijft werkzaam tot het laatste ogenblik. Dan
legt hij zich neer in zijn arm vertrekje, en het volk, ver,
nemende dat hij sterven gaat, verdringt zich vóór het huis
van de dokter, en ook de Selva's en Jeanne zijn in de grote
villa, terwijl hij in de tuinmanswoning de dood over zich
voelt komen. De getrouwe volgelingen verzamelen zich om
zijn bed en hij spoort hen aan vereend te blijven, trouw aan
de Kerk te zijn, maar toch boven alles God in zichzelf te
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zoeken, alle schepselen en de gehele schepping lief te heb:
ben, geen winst of eerbewijzen na te jagen, de ongeluk.
kigen te helpen, ieder in eigen kring; godsdienst is boven
alles actie en leven. Dan trekken de mensen uit de wijk
waar hij woonde en die hem zo goed kennen, voorbij zijn
legerstede. En wanneer eindelik Jeanne, die wacht op de
vervulling zijner belofte dat hij haar zou roepen op het
ogenblik dat hij zou kiezen, in het vertrek binnentreedt,
dan heeft Benedetto alleen nog de kracht het crucifix naar
haar lippen te brengen, en zij kust het.
En wij denken onwillekeurig aan een andere „Santo", met
wie Benedetto uiterlik en innerlik een zeer grote gelijkenis
vertoont. Ook S. Francesco van Assisi had tot zijn vier%
entwintigste jaar onbezorgd en in welstand geleefd, ook hij
had plotseling alle banden met het verleden afgesneden en
was heengegaan zonder iets mede te nemen, om in vol;
komen armoede te leven; ook om hem verzamelden zich
gelijkgestemden; ook hij verzette zich tegen misstanden
in de Katholieke kerk. Evenals Benedetto predikte hij
zelf verloochening, liefde voor de mensen, voor de
dieren, voor de planten, en zijn geestvervoeringen en

vizioenen sloegen hem evenmin met machteloosheid. Ook
de hervorming die hij bracht bestond in een verheffing van
de innerlike mens. En zij die in S. Croce Giotto's fresco's
hebben gezien waarop het leven van S. Francesco wordt
voorgesteld, zullen bij het lezen van Benedetto's sterven,
zoals hij daar ligt in de Benedictijnerpij die hij in Jenne
had moeten afleggen en die don Clemente hem had terug:
gebracht, aan de grote heilige hebben gedacht, op zijn
doodsbed, omgeven door zijn wenende kloostergenoten.
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Inderdaad, Piero is een scherp gekarakteriseerd type van
de mysticus; zijn plaats is als aangewezen in de galerij van
geloofshelden die W. James in zijn Varieties of religious
experience tekent: de plotselinge bekering, het vizioen,
uitlaaiend vuur dat in het onderbewustzijn van Piero
smeulde en telkens met ogenblikken naar buiten was ge,
komen, doch telkens weer was onderdrukt, alles stempelt
hem tot een lid van die hoge gemeenschap van uitverkos
renen, die de wetenschap gedegenereerden mag noemen,
maar in wie niettemin enkele van de edelste menselike
eigenschappen, zelfverloochening, zelfopoffering, onze be:
wondering wekken. En ook de vereniging van geestelike
exaltatie met krachtig werken naar buiten is bij de mystici
niet ongewoon, hoe onnatuurlik zij ook moge lijken. Piero,
hoewel een schepping van Fogazzaro's fantazie, is de levens
de drager geworden van denkbeelden die aan Fogazzaro
lief waren: hij staat op de top van de berg waarheen den,
ken en gevoelen --- maar vooral gevoelen -- Fogazzaro zelf
opwaarts leidden.
Ik gaf u de hoofdtoon van zijn prediking : liefde voor
de schepping, afkeer van vormendienst en van wonderges
loof, onderwerping en aanbidding, een individuele gods,
dienst. En ik herinner mij een schone bladzijde uit A. Saba,
tier, Esquisse d'une philosophic de la religion: „Achter de
abstracte grondbeginselen zijn er vrome zielen; evenals
onder de ruwste en droogste korst het leven steeds opstijgt
uit de wortels, zo heeft in de boom van het Katholicisme
steeds een zeer rijk en intens godsdienstig leven gebloeid,
dat het steeds met bloemen en vruchten heeft gekroond.
Het mysticisme heeft er zonder ophouden geworsteld met
de scholastiek, en het evangelies beginsel van de vroomheid
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met het priesterlik beginsel van de Kerk. Van de tijd
van Augustinus, door de Middeleeuwen heen, heeft die
strijd in de boezem van de kerk nooit opgehouden".
Ik leg de nadruk op de scherpe veroordeling van de mis%
bruiken der Roomse kerk, die de hierboven geanalyseerde
werken bevatten, evenals de laatste van Fogazzaro's romans, Leila. Er spreekt daaruit een zekere antipathie tegen
de clerus, die zich hierin openbaart dat zij die de hogere en
ruimere opvattingen delen van Benedetto worden tegens
gewerkt en verdrukt door, wat hij noemt, de „slechte"
priesters. In Leila staat don Aurelio, de sympathieke, be•
rustende, zachtzinnige aanhanger van Piero, tegenover don
Emanuele, die de onbuigzaamheid, hardheid, intriguezucht
verpersoonlikt welke volgens Fogazzaro de vloek van de
Katholieke kerk zijn. Ziehier een tekenende passage: „De
weg die don Emanuele volgde was de dagelikse wandeling
geweest van don Aurelio. Al de onschuldige zielen der
planten, wijnstokken, bomen openden zich voor de reine en
nederige ziel van hem die daarin Gods tegenwoordigheid,
zijn wijsheid en zijn liefde bespeurde, die, evenals de H.
Franciscus, zich één ermede gevoelde, zich met die zielen
verenigde in één aanbidding. Maar de arme don Emanuele,
al meende hij de H. Franciscus naar verdienste te eren,
ging door dat vrome groen heen zonder één franciscaans
gevoel, zonder mystieke zoetheid, zonder bloemen of bla.
deren met één blik te verwaardigen. Hij zag hemels licht al•
leen in zijn eigen duistere opbouwsels van bedrog in dienst
van God. Voor hem sloten zich de onschuldige zielen van
de planten, de wijnstokken en de bomen. Hij ging daar
doorheen als een dorre stam ....". Don Emanuele is jaloers
op hen die genietingen kunnen hebben die hem ontzegd
zijn; zonder zich rekenschap ervan te geven, tracht hij
Leila, hoewel hij weet dat zij de roeping niet heeft, in een
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klooster te krijgen, opdat zij aan geen man zal toebehoren.
Hij is de verpersoonliking van al wat er afstotends kan zijn
in een bepaalde opvatting van het priesterambt; hij bei
schouwt zich zo wat als „de biezondere raadgever van
God", en meent dat, in die qualiteit, alles hem is veroors
loof d; hij is de incarnatie van de door Fogazzaro veraf s
schuwde hoogmoedige clericale geest. Naast hem, don
Tita, bekrompen en dom, diens bigotte, onbenullige zuster,
de archigemene vader van Leila, die de kerk gebruikt als
dekmantel voor zijn laagheden: „hoe meer hij in de loop
van de week mensen had bedrogen, met des te meer innige
heid trachtte hij 's Zondags God te bedriegen met enige
ave's, gloria's of met nog een mis erbij; maar hij dacht zelf
niet dat hij God ermede bedroog; hij rekende vast op een
plaats in het Paradijs; hij behoorde tot de clericale partij".
Al de scherpte van zijn ironie gebruikt Fogazzaro om zijn
haat tegen een zo verkeerde, misdadige opvatting van het
Katholieke kerkgeloof te uiten; de fijnheid zijner psycho,
logiese opmerkingsgave komt nergens beter uit dan bij zijn
analyse der drijfveren die de „slechte" priesters tot hun
schandelike daden brengen; en soms kan hij -- zoals in
de passage hierboven — een toon van medelijden over zo
veel wanbegrip niet onderdrukken; zij menen toch ims
mers „Gods roem daarmede te dienen".
Al de personen uit Fogazzaro's romans die hem en ons
sympathiek zijn, hebben met de clerus te stellen. Wij zagen
hoe Benedetto werd vervolgd; zo ook don Aurelio. Doch
ziehier een der mooiste figuren van zijn schepping, donna
Fedele uit Leila — ik kom op haar terug —, die niet nalaat
ogenlik don Emanuele en don Tita tegen te werken ten
behoeve van don Aurelio: „ik ben een ouderwetse Katholieke vrouw, en ik verwar de slechte priesters niet met de
godsdienst".
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Maar -- en dit is het wat aan Fogazzaro in de Katholieke
kerk van Italië een geheel aparte plaats heeft gegeven en
veel strijd heeft bezorgd — al die anticlericale helden en
heldinnen zijn tegelijk de onderworpenste, trouwste Kathoo
lieken en vervullen hun godsdienstplichten met de stiptste
nauwgezetheid. Hoe die onderwerping is te rijmen met de
vrijheid waarmede de instellingen van de Roomse kerk
worden gecritiseerd, is niet door redenering uit te maken.
De tegenstrijdigheid is er: Fogazzaro, door de mond van
Benedetto, predikt een ruimere, hogere opvatting van het
Kristendom, stelt de inwendige ervaring boven de uiterlike plicht; en toch hangt hij, evenals Benedetto en donna
Fedele, aan de biecht, aan het kerkbezoek. Hij onderwerpt
zich zonder morren aan de veroordeling door de Kerk van
zijn lievelingsroman I1 Santo. Eerst na zijn dood werd Leila
op de Index geplaatst. Men beweert dat dit werk als een
soort herroeping zou zijn bedoeld; ik heb moeite het te geo
loven als ik bedenk hoe hij er over don Emanuele spreekt;
en de enige zinsnede — een bedekte erkenning der moge:
likheid dat Benedetto zich misschien een enkele maal kon
hebben vergist — die altijd wordt aangehaald als bewijs
dat Fogazzaro Leila als een boetedoening beschouwde, is
toch een al te pover argument. Maar de zaak wordt er niet
helderder door; Fogazzaro onderwerpt zich, en haast zich
een ander boek te schrijven waarin hij zijn vroegere denkbeelden nog eens aandikt.
Vóór mij ligt het „numero unico" van een koerantje geo
wijd aan Fogazzaro (Florence, Junie 1911); wie verwacht
hierin een verzameling van uitsluitend lofredenen te zullen
vinden, is ver van de wijs; enkele artikels altans bevatten
een scherpe aanval tegen zijn denkbeelden en werken. Het
is vooral een manifest der jongeren, die er prijs op stellen
positie te nemen ten opzichte van een oudere schrijver
12
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die zij hoogachten en van wie zij houden. Om de stemming
in Italië te kennen, zijn die korte opstellen van hoge
waarde. Ik ontleen er vooreerst deze aanhaling aan:
„Fogazzaro, al was hij verzeild geraakt onder de moder,
eisten en de kristendemokraten, was gebleven — dit zij
gezegd ter erkenning van zijn oprechtheid en eerlikheid —
wat hij altijd was geweest: een liberale Katholiek. En toen
hij in het openbaar aankondigde dat hij zich onderwierp
aan het decreet waarbij Il Santo op de Index werd gef
plaatst -- iets dat belachelik zou zijn van een modernist,
die zich zelfs niet aan excommunicaties stoort — was hij
oprecht en consequent ... En laat hij maar bij ons blijven
als onze broeder in het geloof. Wij herkennen ons niet in
Leila en hij heeft ons niet begrepen. Wij weten niet wat
te doen met zijn eenvoudig en naïef hervormings-systeem.
Wij zijn rebellen, wij zijn vernietigers; wij hebben de bijt
gelegd aan de wortels van het Katholicisme, ja van het
Kristendom. Maar zijn tegenwoordigheid onder ons is ons
lief".
Men heeft Fogazzaro gebrek aan zedelike moed ver.
weten. Ten onrechte, want Leila, na de veroordeling van
Il Santo, was een durf. Maar de modernisten hebben gelijk
dat zij Fogazzaro niet tot de hunnen rekenen. Hij heeft
zelf, in zijn eigen naam en door middel van zijn personen,
hierover gesproken. Zo in Leila, naar aanleiding van de
hoofdpersoon: „In het kamp der modernisten minachtte
men Massimo als een arme Franciscaner, een slappeling,
een die zich niet wist los te maken uit de banden van de
overlevering en zich te verzetten tegen de tyrannie van de
Kerk, een grijze jongeling, die twintig jaren ten achter
was, niet eigenlik een clericaal maar weinig verschillende
van een clericaal, en zij lachten om hem". Het is niet
twijfelachtig dat deze verwijten tot hemzelf zijn gericht
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geworden. Trouwens, in de beroemde lezing die hij te
Parijs heeft gehouden over de Ideeën van Giovanni Selva
heeft hij gezegd dat deze was „al wat een eerlik Katholiek
kan zijn: exegeet, historicus, theoloog en geleerde, jour.
nalist en dichter, republikein of monarchaal, kristendemokraat of eenvoudig liberaal, maar geen modernist".
Doch wat hem vooral scheidt van de modernisten, dat is
de geringe plaats die hij, in zijn godsdienst, aan het weten:
schappelik denken toekent. Dit lijkt een paradox; immers
Fogazzaro heeft zijn gehele leven getracht aan zijn geloof
een vaste wetenschappelike basis te geven, de dogma's in
overeenstemming te brengen met de moderne wetenschap.
Maar, hoe goed bedoeld, die pogingen waren zwak. Om te
beginnen met de woordvoerders in zijn romans. Giovanni
Selva is een geleerde, hij is de beroemde schrijver van
kritiese studieën over het Oude en Nieuwe Testament en
van een boek over de grondslagen van de toekomstige
Katholieke theologie. Nu moet erkend worden dat het
moeielik is in een roman een geleerde als zodanig aan de
lezers te doen kennen. Maar merkwaardig is het toch dat
al wat Selva zegt en doet, alleen geïnspireerd is door zijn

gevoel. „Hij was, zegt de schrijver zelf, een mysticus die
alle aardse liefde in zijn hart maakte tot een harmonie met
het goddelike". Ook don Clemente werkt veel, maar ook
in hem leren wij niets anders kennen dan de gevoelsmens.
Don Aurelio leest onophoudelik, maar hij bestudeert, niet
de bronnen van het Kristendom, maar „de grote mystie,
ken". En Fogazzaro zelf?
De wetenschappelike kwestie die hem het langst heeft
bezig gehouden en waarover hij vaak heeft geschreven, is
het verband tussen het Roomse geloof en de leer der evo,
lutie: hij heeft het evolutiebegrip in overeenstemming willen brengen met de Katholieke dogmen. Hoezeer hij bij de
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behandeling van dergelijke kwesties zijn verbeelding laat
werken, ten koste van de wetenschap, moge uit één voor,
beeld blijken: zijn theorie omtrent het ontstaan van de
menselike ziel is niet meer dan een aardige, invallende ge,
dachte. Voor de Roomse kerk is het een geloofsdogma dat
alles wat in het helal bestaat uit het niet is voortgekomen;
de mens is voor de gelovigen het heerlikste scheppangs,
product van God; aan te nemen dat de menselike ziel zou
zijn gevormd uit iets voorafbestaands en zich langzamer,
hand uit een lagere faze zou hebben ontwikkeld, is volgens
de Roomse leer onaannemelik. Fogazzaro nu roept de
mutatie,theorie te hulp en onderstelt dat op een gegeven
ogenblik de inferieure ziel een volmakingscomplement
heeft gekregen, dat de soort heeft gemuteerd. Het ware
onbillik Fogazzaro naar deze éne fantastiese hypothese te
beoordelen: te ontkennen valt het niet dat zij karakteras=
tiek is voor zijn studierichting. 1) Dat het geloof aan God
en de evolutieleer elkander niet uitsluiten, hebben zelfs
ongelovigen erkend; niets belet ons, evenals Fogazzaro, aan
te nemen dat alles wat evolueert door God in potentie is
gemaakt. De bekende filosoof Croce gaat dan ook te ver
als hij zegt: „Indien hier kritiek moest worden geoefend op
de ideeën van Fogazzaro, dan zou men moeten opmerken
dat het Darwinisme, in wat het wijsgerigs bevat, panteïs,
ties is en niet verenigbaar met het denkbeeld van een per,
soonlike God". Maar wat ik beweren durf is dit: dat
Fogazzaro niet is de onbevangen geleerde die zich door de
uitkomsten van zijn onderzoek laat leiden waarheen zij
1) Men zie: P. Molmenti, Antonio Fogazzaro, la sua vita e le sue
opere (1900, dus vóór Piccolo mondo moderno). Ik verwijs nog naar:
S. Rumor, Antonio Fogazzaro (1896); P. Giacosa, Antonio Fogazzaro
(1911); Avancini, Leila (1910). Het zeldzaam mooie boek van F. Galla,
rati Scotti, La vita di Antonio Fogazzaro, verscheen eerst acht jaar na
onze studie (Milaan, 1920).
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hem voeren, al beeldde hij zich wellicht in dat het anders
was. En de volgende passage uit het „numero unico" lijkt
mij juist: „Fogazzaro kan misschien een vrijer krities on,
derzoek van de wetenschappelike of historiese waarheid
van de Bijbel hebben gewenst, overtuigd als hij was dat
niets hem in tegenspraak zou kunnen brengen met de
hoogste dogma's van het Katholicisme; maar nooit heeft
hij Loisy gevolgd in zijn stoutmoedige, maar ware, gevolg=
trekkingen ten opzichte van het leven en de werken van
Jezus, rezultaten van de onbevooroordeelde kritiek der
Evangelies".
Wat heeft men Fogazzaro al aangevallen om die tegen,
strijdigheden in zijn denkbeelden: critiserende de gebreken
van het Kristendom en tegelijk een onderworpen zoon der
Kerk, de vrijheid van onderzoek erkennende en toch terug,
deinzende voor sommige gevolgtrekkingen. Men heeft zijn
begrippen absurd genoemd. Doch niet door scheldwoorden
komt men uit de imoeielikheid. Ziehier wat de feiten ons
aan de hand doen: een man van hoge intellectuele gaven,
groot mensenkenner, met een open geest, maar tegelijk
zonder twijfel mede onder invloed der ouderlike traditie —

diep gevoelende de noodzakelikheid van een steun op zijn
gang door het leven. Sprekende over zijn strijd met Romolo
Murri — die in het „numero unico" een opstel plaatste
Ii Romanticismo di A. Fogazzaro -- zei hij eens: „Murri
gelooft niet dat God hem heeft bevolen te zeggen dat wat
hij zegt, te doen dat wat hij doet; hij heeft niet in zich het
heerlike bewustzijn van te gehoorzamen aan een goddelike
stem in hem. En ik vraag: als dit bewustzijn niet bestaat.
wat voor doel heeft het dan te werken". De man die zich
zo bescheiden en nederig gevoelde en tevens zulk een ver,
bazende scheppingskracht bezat — zoals wij zullen zien —
moge ons psychologies moeielik te verklaren lijken, hij
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heeft bestaan en heeft op allen die hem kenden een grote
indruk gemaakt en hun veel liefde en vriendschap Inge/
boezemd. In datzelfde „numero unico" zegt Paul Sabatier,
de bekende geschiedschrijver van de H. Franciscus: „Ik die
niet een vriend, niet een kameraad, maar bijna een broeder
van Fogazzaro ben geweest, kan onmogelik over hem
schrijven; de herinnering aan hem, omgeven door een nim,
bus van het reine licht van goedheid en schoonheid, is mij
zo lief dat ik niet een koud oordeel kan formuleren. Aan
de jongelingen van Italië die branden van begeerte naar
een rijker geloofsbestaan, wens ik toe dat zij in hun leven
en in hun geschriften de reinheid van ziel, de strengheid
van geweten en de nooit verflauwde geestdrift van de
grote dode zullen bezitten". Deze innige verering en liefde
spreekt uit elk levensbericht; allen roemen zijn ongeveinso
de vroomheid, zijn onbaatzuchtigheid, zijn sereniteit, zijn
geëquilibreerde natuur. Herinnert u de aanhaling van
daareven: „Maar zijn tegenwoordigheid was ons lief". De
tweeslachtigheid waarop de analyse van zijn werk ons
wees, is misschien slechts een product van die analyse;
de sereniteit, die een van Fogazzaro's kenmerkende eigenschappen schijnt te zijn geweest, toont dat er in zijn geo
moed éénheid was: evenals zijn romanhelden, Piero, Mas ^
simo, moge hij ogenblikken van strijd en van ongeloof
hebben beleefd, hij bleef wie hij was.
En in onze tijd waarin zo vaak het pragmatisme wordt
gepredikt, komt men er als vanzelf toe te zeggen: daar
hetgeen ons toeschijnt als dubbelheid, gebrek aan vastheid, in staat is geweest Fogazzaro's leven rijk en mooi te
maken en zijn talenten zich vrij te doen ontplooien, hebo
ben wij niet het recht te spreken van tegenstrijdigheid. Wat
weten wij trouwens daarvan af? Is het niet onze analyse
die ongelijk heeft? En wij passen aldus op Fogazzaro toe
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wat James, Schiller en Dewey ons hebben geleerd, maar
wat reeds in Malombra te lezen stond, waar Corrado Silla,
een pragmatist „avant la lettre", zegt: dat de waarde van
de godsdienstige en politieke transformaties, zelfs van de
wetenschappelike en materiële vooruitgang, niet is in de
som van waarheid of van voorspoed, maar van goed of
kwaad die er uit voorkomt.
Niet alleen hen die hem van nabij kenden heeft hij bes
koord. Overal in de beschaafde wereld, maar vooral in
Italië, hebben zijn werken talloze lezers gevonden. Zouden
wij moeten aannemen dat zijn succes groot was alleen bij
de belangstellende, doch oppervlakkige, klasse van mensen
die door zijn vage humanitaire en religieuze denkbeelden
gevleid werden in hun eigen, niet minder vage, neigingen
en verlangens? Of heeft Fogazzaro's trouwe onderwerping
aan de Kerk, gepaard aan de strenge kritiek die hij erop
oefende, de vele gelovigen die ook ontevreden waren een
hart onder de riem gestoken? Zeker zijn dit niet de enige
oorzaken van de opgang die hij maakte. En een machtig
middel waardoor hij allen tot zich trok, dat waren zijn
romans, waaruit een tedere, bedwelmende geur van mystis
cisme, vermengd met schuchtere zinnelikheid, opstijgt.

Deed ik goed met te spreken over Fogazzaro zelf en eerst
nu over zijn romans? Over zijn houding ten opzichte van
de Katholieke Kerk en slechts daarna over zijn kunst?
Maar de godsdienstkwestie speelt zulk een gewichtige rol
in al zijn verhalen, en hij heeft daarin zoveel van zichzelf
gelegd! Men kan zelfs aarzelen over de vraag welk deel
van zijn werk, het betogende of het uitbeeldende, hem het
naast aan het hart heeft gelegen. Hoe het mogelik is dat
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zijn romans geen zuivere tendenzgeschiedenissen zijn ge,
worden en dat hij de personen van zijn schepping heeft
kunnen maken tot meer dan personnificaties van zijn
denkbeelden, dat hij hun leven heeft weten in te blazen, is
het geheim van zijn kunst, die wel krachtig moet zijn geweest om zó grote hinderpalen te boven te komen. Trouo
wens, Fogazzaro is zich zelf niet altijd gelijk, en, met name
in zijn laatste roman, Leila, ziet men te duidelik de voegen
tussen het eigenlike verhaal en het theologiese probleem
dat de schrijver steeds door geboeid heeft; daarentegen is,
in de trilogie, de verbinding zo innig als zij maar zijn kan.
Fogazzaro heeft vooral dit thema behandeld: de overo
winning van de liefde op de lagere instincten. Malombra
en Leila zonderen wij uit: deze beide, op vele jaren af,
stands van elkander geschreven, verhalen vertonen een
sterke gelijkenis; het laatste is een verbeterde editie van
zijn eersteling; Marina en Leila, Corrado Silla en Massimo,
ja zelfs d'Ormengo en Marcello zijn verwante zielen; als
zij van elkander verschillen, dan is het omdat, in de lange
jaren van zijn scheppingsperiode, Fogazzaro's kunst Inniger en zijn geest rijper is geworden; was Malombra een
wild romanties verhaal, in Leila is alles beter gemotiveerd,
psychologies waarschijnliker. Maar, als men deze werken
uitzondert, dan verraden de werken van Fogazzaro hun
gemeenschappelike oorsprong dadelik door het conflict
dat ik daareven noemde. Il Mistero del Poeta is de geschieo
denis van een jonge man die, na lang wachten, de vrouw
heeft kunnen huwen die hij begeerde en die hij op de dag
van zijn huwelik door de dood verliest; doch hun vero
houding duurt voort ook na haar dood; een mystieke band
houdt hen verenigd. Daniele Cortis vertelt ons de zielestrijd van een jonge man en van de vrouw die hij liefheeft;
zij is ongelukkig gehuwd en wil toch haar man niet vers
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laten, omdat zij het als haar plicht beschouwt de laagge•
zonkene niet aan zijn lot over te laten. Hoezeer de trilogie
die ik hierboven analyseerde wordt beheerst door het pro,
bleem der loutering van de aardse liefde door de godsdienst, behoef ik niet meer te doen uitkomen.
In de strijd die zij hebben te voeren, worden de mannen
die Fogazzaro heeft getekend gesteund door hun gods,
dienst, de vrouwen moeten hun kracht uit zichzelf putten.
Zijn mannen zijn gevoelsmensen. Daniele Cortis staat wel
in het volle leven, als politicus, maar zijn staatkundige
overtuigingen hangen nauw samen met zijn geloof, en zijn
redevoeringen munten — te oordelen naar die welke wij
in de roman lezen -- niet uit door sterke argumentatie.
Ook bij hem is de mystieke aanleg niet te miskennen,
evenmin als bij Silla, il Poeta, Franco, Massimo, Marcello;
allen behoren zij tot dezelfde psychologiese groep als Piero
Maironi, in wie het mysticisme tot een crisis komt. Zij
verloochenen hun afkomst niet: Fogazzaro heeft de stempel
van zijn mystieke geest op hen gedrukt. Zijn helden hebben iets vrouweliks: Jeanne Dessalle oordeelt hard over
Piero, die zij beschouwt als „te zwak om lief te hebben,
onmachtig om te handelen, besluiteloos, een vrouw door
de bewegelikheid van zijn geest". Deze kritiek past op de
meeste mansfiguren van Fogazzaro: zij laten zich gaan,
geven zich met handen en voeten gebonden over aan een
hogere macht, die in de Kerk is gesymboliseerd. Wel
wordt, in Daniele Cortis, de ideeële hang van zijn natuur
tot een kracht; en Piero Maironi, op het ogenblik dat
Jeanne hem met een zo scherpe blik wist te doorgronden,
had zich nog niet ontwikkeld tot „de heilige" die hij zou
worden en die door het geloof ook tot handelen zou
komen. In hem is de natuur van zijn moeder met die van
zijn vader tot een hogere eenheid saamgebracht. Zijn
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vader gaf hem de mystieke aanleg, de behoefte van onderwerping aan een Opperwezen, het gebrek aan vertrouwen
op eigen kracht; van zijn moeder heeft hij de afkeer van
normendienst, het besef dat het geloof zich in daden moet
tonen, dat ieder God in zich heeft. Eerst de schok die hij
heeft gekregen aan het sterfbed van zijn vrouw, heeft zijn
eigenlike natuur ontslagen van alle banden, eerst daarna
heeft hij zich vrij kunnen ontplooien. Zijn mysticisme
wordt hem een bron van kracht: al wat er ziekeliks en
zwaks was in zijn aanleg wordt gelouterd en verheven: zijn
exaltatie brengt hem niet alleen tot het gebed, tot een zich
wegdromen in het eeuwige; zij uit zich in liefde tot hen die
lijden, zij brengt hem tot het lenigen van smarten, het
troosten van bedroefden.
Maar, ik herhaal het, wat er krachtigs is in zijn natuur,
dankt hij aan zijn moeder. Fogazzaro heeft bij voorkeur
vrouwen geschilderd die of niet kunnen geloven Of moeten
strijden met hun intellectuele aanleg, om zich te kunnen
onderwerpen aan wat hun verstand niet kan bevatten.
Elena, die Daniele Cortis liefheeft, zegt, als hij haar vraagt:
„Zoudt gij de hemel niet bidden voor een vereniging na

dit leven?", „Neen, dat zou ik niet kunnen. Ik weet dat ik
je pijn doe door zo te spreken. Vergeef me. Jij hebt zoveel
geloof, ik niet. Ik kan God niet vragen mij gelukkig te
maken; ik zou hem kunnen bidden jou gelukkig te maken;
dat zou ik zo zielsgraag willen; maar voor mijzelf heb ik
de moed niet zulke dingen te verlangen; daartoe heb ik
het recht niet". Ook Luisa kan geen troost vinden in het
gebed, maar èn zij èn Elena, onder de invloed van de man
die hun hart bezit, wensen vurig te kunnen geloven. Elena
zegt, enige tijd later: „Ik ben zo bang zelfs nu niet zo te
geloven als gij; ik vrees zo dat ik alleen maar geloof omdat
ik van je houd. Als dat zo is, wat moet er dan van mij word
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den in het leven hiernamaals? Zal ik dan kunnen gaan
waarheen gij gaat?" Zij is niet als Noëmi, de Protestantse
die, in II Santo, zozeer wordt bekoord door het voorbeeld
van Piero, dat zij tot het Katholicisme overgaat.
De vrouwenfiguren van Fogazzaro zijn buitengewoon
interessant als psychologiese scheppingen. Hun geloof, als
zij geloven kunnen, is de uitwerking van de liefde die hen
vervult voor een man van wie zij intellectueel de meer.
deren zijn, en die alleen door zijn geloof sterker is dan zij.
Het treffendste voorbeeld vandiewerking is Jeanne. Het
is voor haar een groot lijden, niet, zoals Piero, zich voor
God te kunnen buigen. Vóórdat zij Piero's sterfkamer bin,
nentreedt, zegt Noëmi tot haar: „Waarom geeft ge niet
toe op dit ogenblik?" en wil haar dwingen vóór haar naar
binnen te gaan om Piero die laatste en hoogste voldoening
te geven. Maar zij kan niet. „Alleen gebleven, had Jeanne
een seconde het idee, haar te volgen, zich blindelings over
te geven, zich te laten gaan om hem ook een woord van
troost te zeggen. Zij viel op de knieën, strekte de armen
uit alsof hij vóór haar was en sniktie: Lieveling, hoe zou
ik jou kunnen bedriegen? Zij had zo vaak gestreden met

haar eigen heerszuchtig scepticisme, steeds te vergeefs.
Zij wist dat een élan van overgave aan het geloof niet
duurzaam zou zijn". En als Piero -- men weet het --- haar
het crucifix voorhoudt, kust zij het.
Er is iets dubbelzinnigs in deze kus van Jeanne; wij
moeten naar de bedoeling van Fogazzaro raden. Wil hij
hem beschouwd zien als de eindelike triomf van haar worsteling, wil hij ons de overtuiging geven dat Jeanne wer,
kelik gelooft? Welke waarde had die daad voor een ernstig
man als Fogazzaro? Ik zou wensen — en ik acht het niet
onmogelik -- dat, ook voor hem, die kus niet anders was
dan een volkomen overgeven aan haar geliefde, niet de daad
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van iemand die zich in de armen werpt van de Kerk. Een
godsdienst die zich zou tevreden stellen met zulk een
slappe belijdenis, als het ware afgeperst door de ontzaglik
emotionele omgeving en de plechtigheid van het ogenblik,
hoe kan die bevrediging geven aan een gelovig man? Ook
tot de kunst van Fogazzaro zou deze verklaring mij nader
brengen; als, ook volgens hem, Jeanne slechts in Piero
geloofde, dan zou mij een der oorzaken duidelik worden
waardoor Il Santo niet is geworden tot een godsdienstig
traktaatje: de eerbied voor het psychologies ware zou hem
afkerig hebben gemaakt van een oplossing die in strijd met
het zielkundig gegevene was, al zou zij ook ter verheero
liking van het geloof hebben kunnen dienen. Eénmaal nog
zien wij Jeanne weer: als, in Leila, het lijk van Benedetto
uit Rome wordt overgebracht naar Valsolda, dan bevindt
zich onder degenen die de stoet volgen een jonge vrouw
in rouwklederen, het gelaat bedekt met een dichte sluier.
Zij verdwijnt even geheimzinnig als zij is gekomen. Jeanne
is dus trouw gebleven aan de herinnering van Piero. Is zij
ook gelovig? Wij weten het niet; bijna zou ik zeggen: ik
hoop van neen, ter wille van mijn liefde voor Fogazzaro's
kunst.
Maar geheel zeker ben ik niet, want ik herinner mij uit
zijn werken andere voorbeelden van plotselinge ommeslag,
en ik denk nu niet aan de bekering van Piero die, zoals wij
zagen, psychologies zeer verklaarbaar is. Maar Massimo.
een der hoofdpersonen in Leila, ondervindt een schommeling tussen geloof en ongeloof, die in een zonderling ver:
band staat met de fazen van zijn liefdesgeschiedenis. Als
ten slotte alles ten goede keert, vindt hij zijn geloof terug;
en niet ten onrechte heeft men dit een bekering „in arti=
culo nuptiarum" genoemd. Hebben wij hier alleen te doen
met een fout van karaktertekening? Of keurde Fogazzaro
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zelf dat wankelen af? Maar Massimo is toch de geliefde
leerling van Benedetto.
Eén vrouw is er, in de rij der scheppingen van Fogazzaro,
die, hoewel zij te strijden heeft gehad in haar leven, nooit
het slachtoffer van haar smart is geworden; het is donna
Fedele uit Leila. Dat is één dier figuren die ons nooit meer
uit de gedachte komen, aan wie wij denken als aan een
persoon die wij in het leven hebben gekend. „La dama
delle rose" is zonder twijfel de hoogste creatie van Fogazo
zaro; het wil mij toeschijnen dat hij, om haar te tekenen,
slechts zichzelf had te transponeren. Donna Fedele is zeer
intelligent en tegelijk innig gelovig; evenals Fogazzaro,
staat zij krities tegenover de Kerk, welker geboden
zij echter trouw opvolgt. Haar leven wordt beheerst door
een ongelukkige liefde; zij is ongehuwd gebleven en woont
buiten, in de nabijheid van de man die zij heeft bemind,
tans een grijsaard, die met een aangenomen dochter woont.
Als een beschermengel waakt zij over het gezin en, als
Marcello gestorven is, valt geen offer haar te zwaar om
zijn laatste wensen voor het heil van zijn dochter te ver.
vullen. Zij is flink, zij is geestig, donna Fedele, en zij heeft
een allerkostelikste aanleg voor het komiese; Fogazzaro
zegt van haar dat zij was „dominata dal senso morale e
dal senso del comico". En er is daardoor iets buitengewoons verkwikkends en opwekkeliks in al haar doen en
zeggen. Zij houdt ervan om met het volk te praten en zijn
schilderachtige taal weet zij te waarderen; en daar zij het
tegenovergestelde is van een droomster, houdt zij meer
„van de taal der mensen dan van de taal der natuur; zij
had weinig gevoel voor landschappen". En ik doe opmero
ken dat ook Fogazzaro's natuurbeschrijvingen weinig geo
nuanceerd zijn; het is bijna altijd dezelfde omgeving die
hij aan zijn verhalen als lijst geeft, en er is er slechts één
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die hij de beschrijving waardig keurt, d. i. de woeste, enigs,
zins romantiese, bergstreek, met bruisende stromen diep
beneden en met een scherp geaccentueerd verschil van
licht en schaduw. Wat moet donna Fedele in de omgang
aangenaam geweest zijnl Wel wat gevaarlik, want zij hield
veel van plagen, maar dit plagen was nooit wreed, daar,
voor was zij te goed. Zelfs in de ernstigste ogenblikken kon
plotseling in haar ogen die guitige uitdrukking komen als
zij dacht aan een zonderlinge combinatie of als zij, met
haar scherpe blik, in anderen of in zichzelf een dier onwillekeurige, hoezeer ook onderdrukte, uitingen der eigenlike
natuur bespeurde. Eén voorbeeld. Donna Fedele is gevaar,
lik ziek; zij moet in Turijn een zeer dringende operatie
ondergaan. Maar de dochter van Marcello moet worden
beschermd. Geen ogenblik aarzelt zij; de operatie moet
worden uitgesteld, want zij kent slechts één plicht, en die
roept haar naar Valsolda, waar Leila plotseling heen is
gegaan. In de trein. „Donna Fedele sloot de ogen alsof zij
wilde rusten, in werkelikheid om de geliefde streek niet te
zien die zij verliet zonder hoop er ooit terug te komen.
Plotseling kwamen haar het bleke gezicht en de waterige
ogen van don Emanuele vóór de geest. Zij had het kwaad
dat zij van hem had gezegd en aan hem had gedaan, ge.
biecht. Tans voelde zij niet de minste schijn van haat meer
tegen die arme man die God meende te eren langs kronkelo
wegen, met felle nijd in het hart, en niet zonder veront:
schuldiging dat hij de Vader en Kristus slecht kende. Deze
gedachte gaf haar vrede in het hart. Maar plotseling Huis,
terde het kleine spotduiveltje dat zij altijd bij zich had
haar toe: vrede, vrede, maar als hij hier was, dicht bij je,
zou je het toch niet prettig vindenl" Door dit heerlike
talent om de komiese kant van alles op te merken, wordt
zij bewaard voor de sentimentaliteit waaraan een karakter
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als het hare was blootgesteld. Zij was wel de uitverkoren
schepping van Fogazzaro, en aan haar zijn de laatste regels
van zijn laatste roman gewijd: „De zon ging onder en
donna Fedele Vayla di Brea lag, gekleed in het zwart, met
het crucifix in de handen, op het bed waar, naast de vers
gane rozen van de villa, veel frisse rozen uit Valsolda geur
den. De dood had haar de zoete glimlach teruggegeven.
Deze schemerde uit de gesloten oogleden, glans van een
verborgen zalig vizioen; hij bloeide zachtjes, zachtjes op
haar wassen lippen. Geen jong levend gelaat zou in schoon%
heid dit ivoren gezicht, glimlachende onder de boog van
dichte witte haren, hebben kunnen overtreffen. Zó rustte,
na volgens het geloof harer vaderen en de geest van het
Evangelie haar weldadige dag te hebben geleefd, na de bes
lof te die zij in haar gebed aan het sterfbed van Marcello
had gedaan te hebben gehouden, in het eerste licht van
haar mystieke dageraad, de „Dama bianca delle rose".
Fogazzaro is groot in de schildering van de liefde. En
dit is wel de zijde van zijn werk die het verst afstaat van
Alessandro Manzoni. In zijn Discussione sull' amore nei
romanai, die vóór enige jaren uit zijn nagelaten papieren
is gedrukt, verdedigt de schrijver van I Promessi Sposi
deze stelling: „De liefde is noodzakelik in deze wereld;
maar er is er genoeg en het is onnodig dat een schrijver
zich d e moeite geeft om haar te cultiveren voor anderen;
het enige wat men daarmede bereikt is haar te doen onto
staan waar zij niets te maken heeft. Er zijn andere geo
voelens waaraan de wereld behoefte heeft en die een
schrijver, naar zijn krachten, een beetje dieper in de geo
moederen kan doen doordringen: medelijden, naasten%
liefde, zachtheid, toegefelikheid, zelfopoffering; daarvan is
er nooit te veel ...; maar van de liefde bestaat er, naar een
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matige berekening, zeshonderd maal meer dan nodig is om
onze soort in stand te houden".
Gelukkig heeft Fogazzaro zijn voorganger laten praten.
Wij danken daaraan enige typen van „grandes amoureu%
ses" die wij ongaarne zouden missen. En ik denk hier
vooral aan Leila, zijn laatste meisjesfiguur, maar waarvan
hij het prototype, zoals ik reeds zeide, in Marina van
Malombra had geschapen. De grondtrek van haar karak%
ter is trots; zij weigert de erfenis van haar pleegvader,
omdat het geld, wegens haar minderjarigheid, dan voor
enkele jaren in handen zou komen van haar onwaardige
ouders; zij weerstaat de aandrang van haar temperament%
volle natuur, die haar in de armen van Massimo drijft,
want zij meent dat het deze alleen om haar bruidschat is
te doen; soms wordt ,de strijd haar te machtig, en slechts
een toeval belet haar zelfmoord te plegen; zodra zij de
zekerheid heeft dat zij de man van haar hart ten onrechte
van zelfzuchtige oogmerken heeft verdacht, gaat zij tot
hem uit eigen beweging: hartstochtelik in haar haat en in
haar liefde, door haar fiere natuur gedrongen tot verzet
tegen wat haar laag voorkomt en tot volkomen onderwer%
ping en boete als zij heeft gedwaald. Er komt in Leila een
scène voor die een merkwaardige overeenkomst vertoont
met een episode uit Robbers' nooit genoeg geprezen
Bruidstijd van Annie de Boogh: twee schrijvers van geheel
verschillend ras en van gans andere natuur hebben toevallig een gelijke ingeving gehad. Evenals Annie, na dagen
van worsteling met zichzelf, het ouderlik huis in stilte ver.
laat, om zich toe te vertrouwen aan de man die haar ont%
vlucht is omdat hij haar toch nooit zal kunnen bezitten,
zo gaat Leila naar Valsolda. Dat de beide jonge mannen,
de Hollandse schilder en de Italiaanse dokter, zich daarbij
gedragen zoals elk fatsoenlik man zou doen, wie kon het
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anders verwachten bij deze twee schrijvers; treffend blijft
de delicate manier waarop zowel Paul als Massimo waken
over de goede naam van de geliefde die zij plotseling in
hun armen houden: Paul vertrouwt Annie toe aan de symo
pathieke mensen bij wie hij inwoont, Massimo zoekt voor
haar een kamer in een hotel ver verwijderd van zijn eigen
woning. Misschien maakt het volkomen zich laten gaan
van een, uiterlik altans, kalm meisje als Annie, een nog
diepere indruk dan bij Leila, die wij kennen als een imo
pulsief wezen, vol afwisseling van stemming. Maar beide
grote schrijvers hebben ons dat gevoel van verruiming, van
verheffing gegeven, van vertrouwen in de menselike
natuur, dat verwarmt en weldadig aandoet.
Dat, bij een vergelijking tussen beiden, Robbers in
dezen bovenaan staat, komt hiervan dat Paul een gans
andere, scherper omlijnde, en ook sympathieker figuur
is dan Massimo. Bij de lezing van Leila vragen we ons
wel eens af hoe het toch komt dat zij zich aangef
trokken gevoelt tot deze vrij onbetekenende jonge man
die, met de meeste helden van Fogazzaro, het zwakke
karakter gemeen heeft, zonder als vergoeding een sterk
innerlik leven en vooral zonder de hartstocht die een keno
merk is van Piero, Daniele en Corrado. Piero Maironi
heeft tot op het uiterste te strijden tegen zijn zinnelike lief.
de voor Jeanne: als hij, in zijn laatste dagen, uitgeput door
een leven van onthouding en zelfopoffering, na een gesprek
waarbij van zijn krachten te veel is gevergd, op straat
komt, vindt hij het rijtuig van Jeanne dat op hem wacht;
hij heeft niet de moed te weigeren zich erin te laten voeren,
zodra hij heeft gezien dat het leeg is. Na een poos
rijdens, voelt hij de koorts afnemen: „Toen, voor het eerst,
rook hij het fijne parfum waarvan de coupé was doortrok
ken, het gewone parfum van Jeanne, en de herinnering
13
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aan de terugkeer uit Praglia — na een bezoek aan dit
klooster waren zij samen teruggereden en hadden zij eikan,
der hun liefde bekend — kwam als een knagende smart
in zijn bewustzijn, de herinnering aan het ogenblik waarop
hij, na haar te hebben afgezet aan villa Diedo, in haar
victoria, was weggereden, alleen, dronken van het geheim
hunner liefde. Verpletterd door de levendigheid van zijn
verbeelding, drukte hij zich de armen tegen de borst, deed
zijn best zich te isoleren tegen de indrukken van zijn zin,
nen en zijn herinneringen, hijgde met halfgeopende mond,
daar hij er niet in slaagde het beeld uit zijn inwendig gezichtsveld weg te krijgen".
Door hun drang tot liefde blijven de personen van
Fogazzaro's schepping mensen, of liever worden zij tot
levende mensen; hun streven naar reinheid, hun hang naar
het hogere, wordt aangrijpend daar wij de indruk krijgen
dat zij geen ledepoppen zijn, door de schrijver aangekleed
met monnikspij of witte sluier. En zonder twijfel is dit
altans een deel van Fogazzaro's geheim.
Maar ook in dezen ontbreekt niet de tegenstrijdigheid
waarop wij zo straks de vinger hebben gelegd, toen wij
spraken over Fogazzaro's geloof. Op Leila na, dat eindigt
met een gelukkig huwelik, geven zijn romans ons alle het
verhaal van een liefdesverhouding die haar besluit niet
krijgt. In Il Mister() del Poeta -- wij zagen het -- sterft
Violet op de avond van haar huwelijk; in Piccolo mondo
moderno voert de schrijver de geliefden tot op de uiterste
grens en laat ze dan door uiterlike omstandigheden tegen.
houden: Piero verneemt immers door een telegram de ziekte
van zijn vrouw. In Daniele Cortis is het probleem ingewik,
kelder, maar ook hier zoeken Daniele en Elena elkaar, spreken en dwepen samen, en er is voor de lezer iets enerverends in dat gaan langs de afgrond. Fogazzaro vindt daarin
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het bewijs van hun zieleadel: hun liefde wordt gelouterd,
ontdaan van al het aardse, dank zij het geloof van Daniele,
waarvan ook Elena zich tracht te doordringen. Maar -- en
dat is de tegenstrijdigheid -- wat ons verbaast, is dat de
moraal van Fogazzaro alleen in de eindcatastrofe iets
schuldigs ziet; de, wat ik zou willen noemen, „platoniese"
echtbreuk van Elena schijnt hem, de strenge Kristen=mora,
list, niet gehinderd te hebben; hij vindt zijn heldin zelfs
bewonderenswaardig. En wij herinneren ons zijn onzekere
houding tegenover de Kerk, die hij in gedachten en ge,
sprekken veroordeelt, en waaraan hij zich toch onder,
werpt. Evenmin als hij gevoelt dat zijn vrije kritiek van de
Kerk hem, van Katholiek standpunt, ongeoorloofd is en
dat men moet kiezen tussen gehele, ook mentale, onder.
werping of afscheiding, evenmin schijnt hij in de intieme
gesprekken van Daniele en Elena, die toch de vrouw van
een ander was, het, van een streng moreel standpunt, schul,
dige te hebben opgemerkt, hoezeer hij ook, krachtens zijn
geloof, de echtbreuk zelf moest afkeuren. Is er in hem een
zekere timiditeit die terugschrikt voor de laatste copse,
quentie zijner gedachten, die ze verloochent zodra ze zich
in daden zullen gaan omzetten? Of zou het zijn dat hij,
door de Katholieke traditie die zo sterk in hem werkte,
zich niet heeft kunnen losmaken van een zekere angst voor
de liefde, als iets zondigs, en tegelijk, door zijn sensibili,
teit, als kunstenaar, dieper dan gewone mensen de kracht
van de liefde heeft gevoeld en meegesleept is, half onwil,
lig, een eind op de weg die leidt naar wat voor hem, als
Katholiek en gelovig man, een hel was, maar voor een
mystiek en zinnelik aangelegde natuur moest zijn een heer=
like droomwereld?
Ik heb, in deze bladzijden, trachten onder woorden te
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brengen wat mijns inziens de hoofdkenmerken zijn van
Fogazzaro's kunst, wat aan zijn werken het meest treffen,
de en, voor de beoordeling ervan, het gewichtigste is. Als
romanschrijver is zijn grote verdienste dat hij de vrouwen
en mannen, ook zij die, in meerdere of mindere mate, hemzelf zijn, heeft weten te objectiveren; niet minder duidelik
dan donna Fedele staan Jeanne, Leila, Luisa, Marcello,
Daniele ons voor de geest, al heeft de schrijver ook geen
moeite gedaan ons hun fysiek voor de ogen te brengen; wij
geven hun een uiterlik naar onze eigen verbeelding, en dit
kost ons geen moeite omdat wij hen kennen in hun doen
en laten, hun denken en gevoelen. De bijpersonen hebben
dezelfde scherpe omtrekken als de protagonisten; het zijn
individuen, ook als ze wat gechargeerd zijn, zoals Steinegge, in Malombra. Fogazzaro herinnert vaak aan
Dickens; vooral in de twee „Kleine Werelden" geeft hij
typen die aan figuren uit Pickwick en David Copperfield
doen denken. En hij heeft met Dickens ook gemeen de
sympathieke ironie waarmede hij over zijn personen
spreekt en waardoor hij hen soms een beetje belachelik
maakt, zonder dat wij minder van hen gaan houden; in'
tegendeel.
Trouwens die fijne ironie is karakteristiek voor zijn ges
hele werk; het is alsof donna Fedele zelf de pen van Fogaz,
zaro heeft geleid en hem die aardige, puntige, geestige zin,
netjes heeft gesuggereerd, die bloempjes van opmerkings,
gave en uitdrukkingstalent, die het geheel verhelderen. Een
oud vrouwtje wordt door een priester overgehaald om bij
haar meester er op aan te dringen dat hij zijn geld vero
maakt aan een Pensionaat voor Roomse studenten; zij
moet hem altijd, te pas of te onpas, verzekeren dat zij, als
ze rijk was, tot op haar hemd toe aan don Santino zou
geven; „hetgeen ze, om de waarheid te zeggen, ook had
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kunnen doen nu ze arm was, en hetgeen ze niet deed". Bij
Manzoni is een dergelijke discrete ironie ook niet zeld.
zaam. Men heeft meer dan eens beweerd dat deze het
model van Fogazzaro is geweest; maar, als hierin al iets
waars is, zeker is de invloed van de leermeester niet diep
geweest. Wat heeft het klassieke, onpersoonlike werk van
Manzoni gemeen met de subjectieve kunst van de
schrijver van Malombra en I1 Santo?

KLANK EN GEDACHTE IN FRANKRIJK'S EN
IN ITALIË'S LETTERKUNDE.
I.
In een der eerste jaren van de XVIe eeuw was er feest
te Asolo, in de buurt van Venetië, waar de koningin van
Cyprus zich had gevestigd. Een harer meest geliefde hofdames had zij uitgehuwelikt, en met ongewone praal wilde
zij de bruiloft vieren. Vele hoge gasten zijn tot de feest.
week genodigd. Onder hen bevinden zich drie edellieden
uit Venetië, jong, vol geestdrift voor de schone letteren en
bedreven in alle ridderspel. Zij zoeken vooral het gezell
schap van drie jonge vrouwen, wier echtgenoten hun vero
wanten en hun vrienden zijn, en onder elkander houdt
deze vrolike jeugd lange gesprekken. Eens op een middag
stelt één der speelnoten voor om, in plaats van, zoals men
gewoon was, na het middagmaal ter ruste te gaan totdat
het avondfeest begint, tezamen een schaduwrijk plekje in
de tuin op te zoeken en aldaar de tijd te verdrijven door
aangename kout. Op een grasveld, bezaaid met bloemen,
tegen twee laurierbosjes aan die hen tegen de zon beschutten, langs een beek die door een marmeren kanaal uit de
berg vloeit, vleien zij zich neder, en zoeken naar een onder.
werp voor samenspraak. Een der jongelieden neemt het
woord: „Beminnelike dames, gij hebt gehoord hoe daaro
even, na de maaltijd, drie jonge vrouwen hebben gezongen,
de één om zich te beklagen over de Liefde, de beide ande.
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ren om haar lof te verkondigen. Onder ons nu is er iemand
die reden meent te hebben de Liefde te beschuldigen. Laat
hij zeggen wat hij haar heeft te verwijten, dan zal ik ant.
woorden." En die middag, en de twee volgende, brengen
de zes gasten der koningin van Cyprus samen door, en
verwezenliken een deel van Dante's droom, om met twee
zijner vrienden en hun geliefden te worden gedragen in
een bootje over een zee zonder einde, en altijd samen te
spreken over de liefde.
Ziehier, in diezelfde tijd, een ander gezelschap verenigd;
het is te Venetië zelf, en het zijn hooggeplaatste personen:
een neef van Lorenzo „il Magnifico", een latere aartsbiso
schop van Salerno, Ercole Strozza uit Ferrara, en Carlo
Bembo, broeder van kardinaal Pietro Bembo, die ons zowel
de gesprekken te Asolo als die welke ik tans ga vermelden,
heeft overgeleverd. Gastheer is Carlo Bembo en, als men
na het eten -- het is December — zich om het vuur heeft
geschaard, komt het gesprek toevallig op de taalkwesties.
Na de gehele avond daarover te hebben gepraat, besluit
men, op het ogenblik dat men zich naar de gondel begeeft
om huiswaarts te keren, de volgende dag opnieuw bij
Bembo samen te komen ten einde het onderhoud voort te
zetten, en ook een derde avond wordt daaraan gewijd, die
de vrienden zo lang bijeenhoudt dat het uur van het avonds
eten reeds is geslagen en de gastheer ten tweeden male
zijn bezoekers om zijn dis verenigt.
In de XVIe eeuw houden de Italianen ervan, een betoog
in te kleden in de vorm van een gesprek. Zelfs Machiavelli
schreef een „Betoog of Samenspraak over de vraag of de
taal waarin Dante, Boccaccio en Petrarca hebben geschre=
ven Italiaans, Toskaans of Florentijns moet worden ge.
noemd." Het is iets geheel anders dan de dialogen die ik
vermeldde; het begint als een essai, in die heldere, gespier.
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de taal, die korte zinnen, die zo weldadig aandoen na de
oneindig lange latiniserende perioden van Bembo; maar op
een gegeven ogenblik zegt hij: „Doch daar ik een wijle met
Dante wil praten, en om hij zeide en ik antwoordde te
vermijden, zal ik ons sprekende invoeren." Hier is de
samenspraak slechts een deel van de verhandeling, doch
dat de schrijver van De Vorst, die ervan houdt een streng
betoog op te bouwen, ook tot de dialoog zijn toevlucht
neemt, is wel merkwaardig.
Gesprekken over liefde, over taal; er zijn er over het
duel, over krijgskunst, over paardrijden en vissen en jagen,
over opvoeding en landbouw. En nog vermeldde ik niet
het allerberoemdste: de Hoveling van Baldassare Castio
glione, dat een lijvig boekdeel vormt en waarin de eigeno
schappen, vereist voor hem of haar die aan het hof verg
keert, door een kring van edele mannen en vrouwen woro
den behandeld. De schrijver leidt zijn werk aldus in: „In
deze boeken zullen wij ons aan geen vaste orde of regel
binden, zoals meestal worden gevolgd als men iets wil
onderwijzen, maar, op het voorbeeld van vele ouden,
aangenamer gedachtenis, zullen wij enige gesprekken
mededelen."
„Op het voorbeeld van vele ouden." Bedoelt hij schrijo
vers der klassieke oudheid? Gij denkt vanzelf aan de dia:
logen van Plato, Lucianus, Cicero. Voor wie weet hoe hoog
de eerste, reeds in de XVe eeuw, aan het hof van Lorenzo
de' Medici, in aanzien was, kan de gelijkenis niet toevallig
zijn. Er is trouwens een treffend punt van overeenkomst.
De Italiaanse verhaler is vaak niet zelf bij de gesprekken
aanwezig geweest en doet alsof hij slechts de pen houdt
voor een ander die er wèl deel aan heeft genomen; zo kent
Castiglione de discussies slechts van horen zeggen, naar
hij beweert. Deze enigszins onhandige fictie is niet nieuw
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voor de kenners der dialogen van Plato: het onderhoud
van Agathon en de zijnen, in het Gastmaal, is ons bekend
gemaakt door het verslag van Apollodorus, die op zijn
beurt door Aristodemus, een der aanwezigen, is ingelicht;
de twistgesprekken van de Protagoras worden door Socra,
tes aan een vriend medegedeeld. Machiavelli's daareven
aangehaalde zin over het vermijden van hij zeide en ik antwoordde komt woordelik overeen met wat, in de T heaete.
tus, Euclides zegt: „Opdat mijn verhaal niet worde belast
met die zinnetjes die het gesprek onderbreken, als ik heb
gezegd, ik zeide, om te kennen te geven dat het Socrates
is die spreekt, en hij stemde toe, hij ontkende, om de per,
soon aan te wijzen die antwoordt, heb ik dat alles weg,
gelaten en Socrates en de anderen sprekende ingevoerd."
Het denkbeeld om tijdgenoten ten tonele te brengen en
hun een keur van argumenten vóór en tegen een stelling
in de mond te leggen, kan in de XVIe eeuw niet onaf han,
kelik van herinneringen aan de klassieke letteren zijn ops
gekomen, en dat de beide geliefkoosde onderwerpen de
liefde en de taal zijn, ook dat legt een band tussen de
Italiaanse dialogen en die van Plato.
Is het dus zeker dat Castiglione met de „ouden" klas,
sieke schrijvers bedoelt? Of kan hij ook zinspelen op vroe,
gere Italiaanse geschriften? Het komt mij voor dat, indien
sommige samenspraken dicht staan bij een dialoog van
Plato, andere, zoals de Asolani, sterk herinneren aan Boco
caccio, vooral hierom, dat de discussie wordt voorgesteld
als een gezelschapspel. De uitvoerige beschrijving van de
omgeving waarin de gesprekken worden gehouden, in de
vrije natuur, is, vergeleken met de dialogen uit de OucL
heid, iets nieuws; hoogstens zou men, in het begin van de
Phaedrus, iets overeenkomstigs kunnen aanwijzen; er is
daar sprake van een mooi plekje in de natuur waar Socra.
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tes en zijn metgezel zich nederzetten. Doch de gelijkenis
met Boccaccio is nog heel wat groter. Zijn Ameto bevat
het verhaal van een samenkomst van nymfen die, elk op
haar beurt, persoonlike liefdesondervindingen mededelen,
en ook hier zijn het werkelik bestaande personen die, zij
het ook in vermomming, ten tonele worden gebracht.
Ameto, de herder, is in gezelschap der jonge vrouwen gezeten bij een springende fontein, op een welig grasveld,
tegen een bloeiende laurierboom aan. Merkt op dat te
Asolo, in de tuin der koningin van Cyprus, de jongelieden
in een omgeving zijn geplaatst die wonderveel op deze
toneelschikking lijkt. In Il Filocolo, naam waaronder zich
Floris, de geliefde van Blanchefleur, verbergt, komt Florio,
zoals hij bij Boccaccio heet, te Napels aan en wordt er in
de hofkringen binnengeleid. De dichter verplaatst ons in
een toverachtig schone tuin bij de Posilipo; op het warmste
van de dag verenigt men zich op een grasveld, beschaduwd
door zware bomen; om een weinig orde in de discussie
te brengen vraagt de gastvrouw dat men een koning aanwijze, onder wiens leiding het gesprek met meer regelmaat
en profijt zal kunnen worden gevoerd. Elk op zijn beurt
zal een vraagstuk, een twijfel, een gewetenskwestie, op de
liefde betrekking hebbende, ter sprake brengen. Eén dier
vragen luidt: „Is de liefde heilzaam of schadelik?" Dit was
ook te Asolo het onderwerp van de gesprekken. Is het
nodig er aan te herinneren, dat in de Decamerone enige
jonge mannen en vrouwen in een mooie natuur samenzijn
en elkander daar verhalen doen, naar aanleiding waarvan
zij redetwisten over allerlei, voornamelik over de liefde?
Men ziet het, telkens komt ons, bij de lezing van dialogen
uit de XVIe eeuw, een werk uit de XIVe in de gedachte.
Plato of Boccaccio? Vermoedelik wel beiden. Maar voor.
al hierom verrast ons de opgang die dit genre in Italië
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heeft gemaakt, omdat in Frankrijk samenspraken van de
soort der Asolani zeldzaam zijn en weinig oorspronkelik.
Inderdaad, afgezien van novellenbundels die op het voor,
beeld van Italië zijn gemaakt en niet meer dan een voorbij,
gaande mode zijn geweest -- ik noem de Heptaméron van
Marguerite van Navarre -- behoeven hier slechts vermeld
te worden de Dialogues du nouveau langage françois ita:
lianizé van Henri Estienne, die juist in nauw verband staan
tot Italië, daar zij aanvallen bevatten tegen de navolging
van de Italiaanse taal en van de Italiaanse zeden. Maar als
Du Bellay een samenspraak van Sperone Speroni bewerkt,
dan maakt hij er een geregeld betoog van: de Verdediging
en Verheffing van de Franse taal. Na de XVIe eeuw
hebben, zowel in Italië als in Frankrijk, enkele schrijvers
aan hun denkbeelden de vorm van een samenspraak ges
geven, maar van een mise%en%scène is eigenlik alleen sprake
in de Lettres a un Provincial van Pascal. Doch, indien
deze schrijver zich van de vorm van het gesprek bedient,
dan is het juist door het ongewone van die inkleding dat
hij voor zijn aanval op de Jezuïeten buiten de kring der
vakmannen belangstelling wilde wekken en de leken wilde
boeien; wij hebben hier het tegenovergestelde van een door
het gebruik gewettigd genre. Men kan dus zeggen dat
alleen in Italië de dialoog zich tijdelik als vorm heeft opge%
drongen aan schrijvers van verhalen en betogen.
Is het niet alsof deze verpersoonliking van vertelling of
verhandeling het uiterlik teken is van een innerlike drang
van de Italiaanse geest? Hoe vaak heeft niet Carducci zijn
letterkundige stuclieën in de vorm van redevoeringen be%
trend gemaakt? Het Vuur van d'Annunzio is bijna niet
anders dan één doorlopende monoloog van de hoofdpers
soon, van wie zelfs een voordracht woordelik wordt mede:
gedeeld. Het is een improvisatie en, zegt de schrijver, „ter%
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wijl de woorden zonder hindernis voortvloeiden en de
rythmiese lijn van de zin zich sloot als een figuur, met één
trek door een vrije hand getekend, gevoelden de hoorders
onder deze klankrijke woordestroom de hoge spanning
van die geest en werden erdoor geboeid als door een dier
wrede circensiese spelen, waarbij de herculiese kracht van
een athleet zich toont in de zwelling der spieren en der
aderen. Zij gevoelden al wat er levend en warm en onmiddellik was in de zo uitgedrukte gedachte, en hun genot was
des te sterker, omdat een ieder van deze onvermoeibare
zoeker der volmaaktheid de bestudeerde voorlezing van
een met zorg samengestelde rede had verwacht". Zo
spreekt de auteur van Het Vuur, en de lezer kan de voor:
dracht alleen dan rechtvaardig beoordelen, wanneer hij
haar naspreekt om de klanken 1 ot nieuw leven te brengen.
Anders zou zij gelijken op een theaterdecor bij daglicht.
Ook bij de dialogen der XVIe eeuw krijgen wij vaak
de indruk dat de schrijver zichzelf op de plaats zijner per,
sonen stelt en hen laat spreken zo als hij zou hebben ge,
sproken; hij vermeit zich in zijn woorden, die hij schikt met
liefdevolle zorg, als klonken zij in zijn oor. De gesprekken
te Asolo bestaan eigenlik uit drie redevoeringen. Niet
alleen voor de woorden, ook voor de houding en de ge,
baren der sprekers wordt onze belangstelling gevraagd;
wij vernemen hoe de verschillende redenaars nu eens een
ogenblik ophouden om hun gedachten te verzamelen a10
vorens weder op gang te komen, dan weder zich wenden
tot een der aanwezigen die een opmerking heeft gemaakt.
En wij herinneren ons dat Italië het land is der improvisa.
toren; Perfetti is op het Kapitool gekroond en Metastasio
heeft zijn eerste l auweren geplukt door in het openbaar
over allerlei onderwerpen voor de vuist te spreken.
De schrijver vereenzelvigt zich met de personen zijner
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verbeelding, wier woorden hij hoort als hij ze neerschrijft,
en de denkbeelden, hij kleedt ze in de vorm van een pleit'
dooi, dat hij zichzelf hoort voordragen; hij kan zich niet
afscheiden van zijn letterkundig werk. De Fransman daar,
entegen maakt een boek zoals de beeldhouwer een stand
beeld, de schilder een portret, trachtende de trekken en
de ziel van een ander naar waarheid weer te geven, moge
ook al zijn eigen visie noodzakelikerwijze aan zijn arbeid
iets van de persoon van de schepper mededelen.
Laten wij dit onderscheid nagaan in enkele zijner
uitingen.

II.
De Italiaanse stijl heeft iets spontaans, dat haar wel zeer
verschillend maakt van de Franse, en hierin zal zich die
eigenaardigheid vooral openbaren dat de schrijver zich zal
laten gaan, woorden op woorden stapelend, zwelgend in
woorden. Leopardi verweet aan het Frans dat het geen
termen genoeg had om de schakeringen van het gevoel en
de gedachte uit te drukken. Plaatst daarnevens de kritiek
van Henri Estienne, in een ander dan het daareven genoemde geschrift over de Italiaanse taal in Frankrijk. Ik
zal mij wel wachten zijn methode van werken en zijn
rezultaten zo maar over te nemen, maar lang niet alles Is
onjuist in hetgeen hij beweert. In zijn boek getiteld Over
elikheid van de Franse taal maakt hij een door,
de voortreffelikheid
lopende vergelijking tussen beide idiomen; hij tracht de
minderwaardigheid van het Italiaans te bewijzen door een
Franse en een Italiaanse vertaling van een passage uit
Tacitus naast elkander te leggen, en voegt daarbij de volgende commentaar: „De lezer zal bespeuren hoe idicht onze
taal nadert tot de beknoptheid van een Latijnse schrijver
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en hoe ver daarentegen het Italiaans van die beknoptheid
is verwijderd, hoeveel nutteloze woorden men erin leest,
zonder welke — en dat is het tragiese van het geval -- het
gedrongen zou schijnen. En om mijn lezers, zo gaat
Estienne voort, dit duidelik te doen zien, vestig ik hun
aandacht op de eerste zinsnede: in het Latijn telt deze
slechts vijf woorden, in het Frans zes, maar in het Italiaans
vijftien." Zo schrijft deze man uit de XVIe eeuw aan de
eigenaardige bouw van de taal toe wat wij eerder als een
kenmerk van de stijl der vertalers zouden beschouwen.
„Onze taal, zo zegt hij nog, heeft meer dan ide hunne een
deugd zonder welke alle soorten van beva lligheden weinig
gratie hebben, nl. de deugd van kortheid."
Merkwaardige woorden in de mond van een geleerde die
leefde in een tijd toen het Franse proza werkelik nog geen
model was van gespierdheid. Kort, en toch niet gedrongen;
kort, en toch, of liever daardoor duidelik; dat wil zeggen
dat de schrijvers ons niet getuigen doen zijn van hun worf
steling met de taal, doch alleen van hun overwinning op
de taal. Zonder twijfel, Estienne zelf heeft zijn ideaal niet
geheel bereikt; dat was weggelegd voor een volgend ge,
slacht; niet zozeer Rabelais en Montaigne, maar wèl Pascal
heeft die eigenschap bezeten, waarvan de beroemdste
Franse criticus van de XIXe eeuw zegt: „men geniet ervan,
en ik durf beweren dat men haar meer en meer zegent; een
wèl nederige, maar niet minder wezenlike eigenschap,
spontaan opgelegd aan de middelmatigen zowel als aan de
allergrootsten, nl. de scherpe duidelikheid."
De zaak is dat, door het persoonlik aandeel dat de
Italiaan neemt aan zijn verhaal, de grens tussen spreken en
schrijven vervaagt, terwijl een Fransman die praat en een
Fransman die schrijft geheel andere wezens zijn. Niet dat
de woordenschat van zijn spreek, en zijn schrijftaal veel
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verschillen; vergeleken met onze taal bijvoorbeeld is dat
onderscheid gering. Maar de zelfbeperking, het angstvallig
kiezen der woorden, het slechts éénmaal uitdrukken der
gedachte, de strenge ordening dier gedachte, ziedaar wat
bij het spreken niet altijd mogelik, en in het Franse proza
regel is.
Zonder twijfel, ook na de tijd van wording van het
Franse proza hebben in Frankrijk mannen en vrouwen ge.
leefd die zich met hun eigen woorden hebben bedwelmd.
Maar Georges Sand heeft niet alleen rhetoriese romans ge.
schreven als Lélia; haar landelike nove ll en zijn van een
klassieke eenvoud. Mevrouw de Staël was zeker wel een
der drukste praatsters van haar tijd (men weet dat Goethe
vermoeid was na zijn gesprekken met de beroemde reizig.
ster; in haar Corinne — ik spreek niet van Deiphine, een
roman in brieven waarin zij zich kon laten gaan -- zou
men heel wat willen schrappen), maar haar boek over
Duitsland is een streng opgebouwd en zorgvuldig geschre =
ven werk. Zij was dus, als de stof het gebood, de zich on:
stuimig aan haar opdringende denkbeelden, die zij in het
gesprek onmiddellik, zó als zij haar vóór de geest kwamen,
onder woorden bracht -- kwade tongen beweerden dat
de woorden wel eens aan de gedachte voorafgingen — zij
was dus, ik herhaal het, haar denkbeelden geheel meester
wanneer zij schreef. Niet door de vorm verschillen de
romantici van de klassieken; Victor Hugo's democrate,
sering van het woordgebruik ging niet diep; de Vigny's
proza is streng van bouw, van Sainte.Beuve haalde ik u
daareven een zin aan die toont hoeveel waarde hij aan
de klassieke soberheid hechtte. En welke stijl is koeler dan
die van Mérimée?
Ook van Italiaanse zijde zijn er uitzonderingen; ik noem
u Machiavelli en Manzoni. Men heeft aan de schrijver van
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De Verloofden niet zelden langdradigheid verweten en

hijzelf gaf zich rekenschap dat de beschrijving van de pest
te Milaan wel wat heel uitvoerig was voor een roman. Ik
twijfel niet of een Frans verhaler zou inderdaad veel hebo
ben weggelaten; denkt aan de kloeke wijze waarop Mevrouw de la Fayette, bij het schrijven van La Princesse de
Cleves, de wijdlopige, geen enkele biezonderheid sparende
mémoires en kronieken die zij volgde heeft bekort. Maar,
als men de zinnen van Manzoni bestudeert, afziende van
de opzet van het gehele verhaal, dan treft de bondigheid,
de zakelikheid van zijn stijl; Goethe, die hem zeer bewond
derde, verweet hem dat zijn boek soms „droog als een
kroniek" is. Evenwel, hierin evenals in andere opzichten -ik kom later op hem terug -- vormt Manzoni een tegenstelo
ling tot zijn landgenoten.
De Italiaan, ook als hij schrijft, is een schilder, die zich
vermeit in de felle kleuren van het palet; zijn zin voor de
levende werkelikheid om hem heen, drijft er hem toe haar
weer te geven in haar volle openbaring, zijn penseel strijkt
verfstrepen naast en boven elkaar. De Fransman is de
etser, wiens scherpe naald in één lijn de fijnste schakereno
gen uitdrukt.

Deze lust tot het weergeven van het levende woord is
in de grond niet anders dan een voorliefde voor de muziek
van de taal. Reeds bij Dante is dit auditieve element krach
tig. In het Nieuwe Leven is alles klank en gesproken
woord; zelfs des dichters gedachten worden sprekende
ingevoerd, en de geesten die voor zijn verbeelding verg
rijzen richten het woord tot hem. Zijn sonnetten, Dante
schrijft ze niet dan na ze eerst te hebben gezegd. Luistert
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naar deze zinnen: „Ik nam mij voor daarover een klacht in
een sonnet te uiten. En toen zeide ik het sonnet dat begint
met: 0 gij die langs de weg der liefde gaat", en: „Mij
beving de lust om daarover gerijmde woorden te schrijven,
en toen zeide ik dit sonnet". Ik zou deze voorbeelden kun.
nen vermenigvuldigen: telkens vernemen wij dat Dante
zijn verzen aan zichzelf voorzegt, zo als zij uit zijn ziel
opwellen. „Mijn tong, zo heet het nog, bracht vanzelf de
woorden voort van de canzone „Vrouwen die de liefde be.
grijpt" ". Alvorens zijn gedichten te schrijven, zegt hij ze
op; het is hem niet voldoende dat de klanken vaag in zijn
oren ruisen, als zijn hand ze nederschrijf t; hij wil ze horen;
de volle klank werkt mede in de wording zijner poëzie.
Men heeft van het Italiaanse volk gezegd: „Deze natie
luistert naar een stuk welsprekendheid, zoals men luistert
naar mooie muziek." Wie die niet het gevaar bespeurt dat
zulk een liefde tot het levende, spontane woord voor de
letterkunde oplevert? Zal niet vaak de gedachte voor het
woordenspel moeten wijken? Er zijn tijden geweest waarin
-- ik haal woorden van de Sanctis aan — „het muziekale
element, dat bij Petrarca en Boccaccio een harmonies ge.
heel vormde met de ideeën en de beelden, de overhand
krijgt; de letterkunde wordt een klank zonder inhoud en
gaat over in muziek en zang." In de XVIe eeuw leefde een
prediker die zijn zinnen opbouwde op de klank der tonen.
En in de tijden van verval wordt de leuze der hervormers:
„Dingen, geen woorden." Ik spreek hier van de XVIIIe
eeuw, en niemand denkt eraan de Italiaanse letterkunde
naar deze periode te beoordelen. Evenwel, het komt mij
voor dat deze klankliefde een sterke invloed heeft gehad
op het wezen der Italiaanse letterkunde in haar geheel;
onwillekeurig zal de behandeling der materie erdoor wor:
den bestuurd.
14
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Het Oudfranse Roelandslied is een ridderverhaal, ge•
schreven door een kunstdichter. Eveneens, ‘Tasso's Jerur
zalem bevrijd. Leggen wij beide gedichten naast elkander.
Beide dichters beschouwen zich als geschiedschrijver;
Turoldus, de maker van het Roelandslied, heeft uit kro,
nieken geput en Tasso heeft de berichten van tijdgenoten
der eerste kruistocht ijverig bestudeerd. Wèl hebben beio
den willens en wetens verdichting onder de feiten ge•
mengd, doch dit mag niet als bewijs gelden van hun ge,
brek aan ernst als historicus; de angstvallige scheiding van
geschiedkundig bewezen en geschiedkundig mogelike f ei.
ten is ietis moderns. Voor Turoldus nu is het gedicht in de
eerste plaats geschiedverhaal gebleven; nogmaals, wel ver.
meldt hij biezonderheden die hij niet in de kronieken kan
hebben gelezen en voor de werkelikheid waarvan hij zeker
niet zou hebben willen instaan, maar nooit vergeet hij welke
ernstige taak hij op zich heeft genomen. Tasso daarentegen
kwam na de veel bewonderde Ariosto, die lachte om histoo
rie en wiens Karel de Grote, wiens Roeland marionetten
zijn waarmede hij naar welgevallen omspringt. Hoe zou hij
zich aan de invloed van die luchthartige, speelse poëzie
hebben kunnen onttrekken, aan die koepletten die altijd
maar door zonder horten en stoten voortgaan, en Edie hoor
ders, niet lezers, vragen voor hun dartele inhoud en hun
vriendelik rythmus. Hij trachtte ernst, werkelikheid te geven in plaats van bandeloze fantazie; hij koos als held een
door God uitverkoren aanvoerder, Godfried van Bouillon,
wiens daden in deftige folianten waren te boek gesteld,
en als hij gaat schrijven, dan dwalen zijn gedachten af naar
de coquette Armida; zij wordt de hoofdpersoon van zijn
gedicht, dat een verheerliking moest zijn van de strijd
der Kristenen tegen de Sarracenen. Watt heeft hij niet ge:
leden door die onweerstaanbare drang naar een tover
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wereld, die hem dreef daar waar hij niet zijn wilde. Zijn
vrienden hebben hem hun kritiek, waarom hij zelf vroeg,
niet onthouden; zij wezen terecht op de schade die zovele
lossamenhangende episoden aan de eenheid en de strenge
bouw van het geheel deden. Maar Tasso's geest kon zich
niet schikken naar een andere werkwijze; zijn Jeruzalem
veroverd was een omwerking, geen verbetering van Jeru.
zalem bevrijd. Wat hij ook deed om met Ariosto te breken,
het was alles vergeefs. Naast het aangrijpende, sombere
Roelandslied, is zijn werk een soort „opéra comique", met
recitatieven en duetten. Alleen weke stemmingen, liefde.
scènes, een omgeving van ogepracht en zinnestreling als
het eiland waarop de schone tovenares Reinoud gevangen
houdt, waren in staat hem te inspireren; hier hield geen
werkelikheid hem aan banden; hij kon zich laten gaan, zich
laten wiegen op
p de deiningg zijner verzen, zich laten leiden
waarheen de lokkende klank hem voerde. „De ziel van de
dichter, zegt de Sanctis, is niet in de dingen maar in hun
klank, waaraan de juistheid, de soberheid, alle andere
qualiteiten van ide stijl worden opgeofferd."
Hij voegt er bij: „Maar gij geeft er u geen rekenschap

van, betoverd als gij zijt door die muziekale golf, die niet
iets uiterliks en mechanies is, maar het „ik en weet niet
wat" van het gevoel dat uit de ziel komt en naar de ziel
gaat". Met opzet haal ik ook deze woorden aan, want
anders zou wat bedoeld is als een kenschetsing de schijn
krijgen van een kritiek. Wèl geloof ik dat, in het algemeen,
vreemdelingen Italiaanse gedichten als die van Ariosto en
Tasso minder gemakkelik zullen waarderen. In elk geval
moet men — ik herhaal het — ze horen, niet lezen; dan
loopt men minder gevaar te kort te doen aan wat een
wezenlik element ervan is, nl. de klank.
Let wel, er is daarin harmonie tussen vorm en inhoud;
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de dichter heeft zijn materie pasklaar gemaakt voor de
muziek die in zijn oren zong. Maar hoe, wanneer de stof
zich niet daartoe leent? Gaston Paris heeft aan een der ges
leerdste hedendaagse Italiaanse schrijvers verweten dat hij
zijn zakelik, doorwrocht betoog in eèn, voor het gevoel
van een Fransman, hinderlik opgesmukte stijl kleedde; en
deze aanmerking, zij treft talloze Italiaanse wetenschappe4
like mannen die, zoals de meester het uitdrukte, „sierlik•
heid willen geven aan wat zich daartoe niet leent".

Iv.
Doch ik volg de draad van mijn betoog. Wij zijn uitgen
gaan van de voorliefde der Italianen, gedurende meerdere
eeuwen, voor de vorm van het gesprek, een voorkeur die
ik als een uiting beschouw van het levendige, persoonlike
aandeel dat zij nemen aan de scheppingen hunner verheel•
ding. Hetgeen zij schrijven klinkt hun in de oren als ware
het gesproken en dit verklaarde, meende ik, dat zij minder
dan de Fransen gehecht zijn aan een bondige stijl. Wij
zagen ook dat deze liefde voor de klank haar invloed kon

gelden op het innerlike wezen van hun werken, iets
dat in Frankrijk ondenkbaar zou zijn.
Ziehier tans een ander, voor de vraag die ons bezigs
houdt, niet minder gewichtig gevolg van de subjectiviteit
der Italiaanse schrijvers; ik bedoel het gebrek aan belangs
stelling in de psychologie van andere, bestaande of vers
zonnen, personen. Brunetière kenschetst de Italiaanse lets
terkunde als „zinnestrelend", en die term is zeker juist.
Daarentegen zou de Franse, volgens deze scherpzinnige
criticus, vooral een „sociaal" karakter hebben. Om haar
van de Italiaanse te onderscheiden, zou ik haar „intellecs
tueel" willen noemen.
doen
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Vergelijken wij nogmaals het Roelandslied met Tasso's
gedicht. Bédier heeft ons doen zien hoe Turoldus zijn ver•
haal heeft opgebouwd om een psychologies gegeven, de
tegenstelling tussen twee edele karakters, die in botsing
met elkander komen: Olivier, wiens moed wordt bestuurd
door zijn verstand, en Roeland, de overmoedige. De ge,:
dachten der hoorders en lezers worden daardoor opge•
heven uit het gedrang van de woeste strijders tot een
hogere, kalme sfeer, daar immers het gevecht wordt tot
een stoffering; wij worden niet gedwongen te verwijlen bij
het bloedvergieten, vooral , de worsteling dier beide zielen
boeit ons. En dit is de onovertroffen en, laten wij het uit.
spreken, de echt Franse kunst van de dichter, dat toch
de omgeving waarin het zielkundig probleem is geplaatst,
daaraan niet wordt opgeofferd; beide, het geestelik con.
flict tussen Roeland en Olivier en het tafereel van de
oorlog van Karel tegen de Sarracenen dat zich daarom,
heen voegt, komen volmaakt tot hun recht; . de onverge,
lijkelike schoonheid van het geheel is het rezultaat van dit
evenwicht.
Tasso doet zelfs geen poging om de geschiedkundige tot
een zielkundige waarheid te verheffen; hij heeft er niet aan
gedacht ons Godfried van Bouillon, de nooit versagende,
ondanks alle tegenspoed geestkrachtige, kristenheld te
doen begrijpen als mens; hij meende wellicht hem aan eer,
bied te kort te doen door hem ons ,00k te tonen in ogen,
blikken van twijfel en zwakheid; de strijders, hij maakt
hen niet tot levende, voelende wezens.
Ik laad al weder de verdenking op mij de Italiaanse .dich•
ter ter wille van de Franse moedwillig omlaag te halen. Ik
herhaal, het is mij alleen te doen om beide zo scherp moge,
lik tegenover elkander te plaatsen, omdat dit verschil tus,
sen de psychologiese diepzinnigheid van het Franse ge,
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dicht tegenover de uiterlike pracht der Italiaanse verzen
mij kenmerkend schijnt voor de beide litteraturen.
Mevrouw de Staël heeft eens gezegd: ,,De Italianen zijn
grote mensenkenners, maar zij bezigen dit talent om hun
gedrag te bepalen; zij zijn niet gewoon er een letterkundig
gebruik van te maken", en Manzoni schreef aan Fauriel:
„In Italië houdt men er niet van de gevoelens te ontleden."
En inderdaad, het is wel merkwaardig dat in het land dat
een Cesare Borgia en een Machiavelli heeft voortgebracht,
de schrijvers zich zo weinig voelen aangetrokken tot de
studie van het menselik gemoed, terwijl de psychologiese
analyse voor de Fransen ten allen tijde een hoofdthema is
geweest. Gaat eens na hoe geheel anders de machtigste aan,
doening ider mensen, de liefde, inde Italiaanse en de Franse
letterkunde is behandeld. In Italië wordt meestal aan haar
wezen, aan de oneindige schakeringen die zij vertoont
weinig of geen aandacht geschonken; zij is of de verzen,
gende hartstocht of de flirt; alleen haar uitingen, haar gevolgen boezemen belangstelling in. Maar in Frankrijk is de
liefde een probleem. Van de tijd der troubadours, die in,
tellectueelsfe aller minnaars, tot in de moderne romans en
komedies; zowel in de verhalen van Chrétien de Troyes
als in 'de Princesse de Clèves en de tragedies van Racine,
wordt geredeneerd over de verhouding van de man tot de
vrouw; het zijn vaak scholastiese discussies waarbij van
het emotionele der liefde weinig overblijft en waarin zij
niet zelden tot een abstract begrip wordt. In één woord,
de Italiaan wil ontroeren, de Fransman overdenkt en prikkelt tot nadenken.
Spreek ik te veel in het algemeen? Ik zeide reeds
dat ik mij rekenschap geef dat er uitzonderingen zijn; er
zijn er aan beide zijden, en ik denk er niet aan ze weg te
doezelen.
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Ik weet idat aan het begin van de Italiaanse letterkunde
een der meest doordachte, der strengst gebouwde, der
diepzinnigste werken van de wereldlitteratuur zich verheft,
een dier scheppingen die geen vergelijking toelaten en zich
onder geen regel laten brengen. De Divina Commedia is
zonder twijfel een studie van de mensenziel, maar zij heeft
niets gemeen met de nauwkeurige ontleding der menses
like gevoelens die ik vermeldde als een kenmerk der Franse
letterkunde. De opzet is te breed dan dat er sprake kan zijn
van een geduldig, microscopies onderzoek; de indeling der
zondaren en uitverkorenen is gegrond op één overheers
sende karaktertrek van hen die Hel, Vagevuur en Paradijs
bevolken: trots, zwakheid, zinnelikheid, en zo meer. Zelfs in
de episode van Francesca geeft Dante slechts één ogenblik
van haar zielestrijd, in enkele regels; hoofdzaak is daarbij
voor hem het feit, en vooral zijn het die biezonderheden
die niemand op aarde kende.
Ik weet ook dat één schrijver uit de nieuwe tijd, door
een enkele nagevolgd, een schrijver die — ik zeide het
reeds -- in , de Italiaanse letterkunde een geheel eigen
plaats bekleedt, Alessandro Manzoni, zich tot psychologies
verbeeldingswerk heeft aangetrokken gevoeld. Hij heeft,
in De Verloofden, de bekering van de Ongenoemde en de
zedelike val van de abdis van Monza met zorg beschreven.
Maar Manzoni's geest was gevormd door Franse schrijn
vers en Franse geleerden.
En aan de andere kant vergeet ik evenmin dat ook in
Frankrijk bij tijden een litteràtuur heeft gebloeid waarin
het gevoel en de verbeelding, niet het verstand en de rede,
overheersen; waarin de persoon van de schrijver zich naar
voren heeft gedrongen zo dat de scheppingen der verbeels
ding niet anders zijn dan de min of meer gelijkende pors
tretten van de maker: René is Chateaubriand, Corinne is
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Mevrouw de Staël. De romantiek als verheerliking van het
individu heeft zelfs de Franse geest veel dieper aangetast
dan de Italiaanse. Dit lijkt in strijd met wat wij als het
kenmerk dezer litteraturen meenden te zien, maar is het
niet. Men wachte zich ervoor een tijdelike, voorbijgaande
stemming te verwarren met het eigenlik karakter. Indien
het individualisme, te beginnen met Rousseau, voor enige
geelachten van Franse schrijvers en lezers een noodzakelik
element van kunst is geweest, dan was dat omdat het Glas,
sicisme, zoals het door de XVIIe eeuw was overgeleverd,
had uitgediend; de reactie was in Frankrijk sterker dan in
Italië, waar de nieuwe school een minder scherpe tegen,
stelling vormde tot hetgeen voorafging. Bij de bepaling van
het diepste wezen ener litteratuur bedenke men dat geen
letterkunde zich in een rechte lijn ontwikkelt, doch veel,
eer een golving vertoont, en dat men moet trachten onder
de schommeling der oppervlakte de rust daarbeneden te
zien. Ik toonde reeds hoezeer de vorm der werken van
de romantiese periode de Franse eigenaardigheden heeft
behouden; ik wijs erop dat Prosper Mérimée, die ik
noemde wegens zijn klare, bondige stijl, tevens de meest
onpersoonlike schrijver was waar hij als scheppend kun.
stenaar optrad. Deze feiten hebben een sterke bewijs,
kracht; zo worden dus de eigenaardigheden van de Franse
geest wel achteraf, maar niet weg gedrongen.

V.

In één genre komt het verschil dat ik hier bespreek tus,
sen de Italiaanse en de Franse geest, zoals die zich in de
letterkunde openbaart, zeer duidelik uit, nl. in de toneel,
litteratuur. Ik vergun mij, wegens de welkome steun idie zij
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aan mijn uiteenzetting geeft, enige ogenblikken de aan,
dacht daarvoor te vragen.
Het theater neemt in Italië's letterkunde een onderges
schikte plaats in, terwijl de Fransen juist biezonder erop
zijn gesteld. Zonder twijfel is de oorzaak hiervan te zoeken
in het subjectieve van de Italiaanse kunst. Het is in Italië
met de toneelschrijvers als met de toneelspelers. Mevrouw
de Staël, die dit land goed kende, als zij in Corinne door
haar heldin een scène uit Romeo en Juliette laat spelen,
zegt dat Corinne alle verzen van de grootste idichters zou
willen opofferen om volgens haar hart te kunnen spreken.
Men weet, niet waar, dat La Duse zich met haar rol vol,
komen vereenzelvigt. De verbinding van toneel en letters
kunde moet daarom hinderlik voor hen zijn; de tegenstel,
ling tussen de innerlike emotie en de bezonnenheid, vers
eist voor litterair werk, zal zich al te sterk doen gevoelen.
Eigenlik past alleen de „commedia dell' arte", het geïm,
proviseerde toneel, waarin de acteur zo weinig mogelik
door de tekst wordt gebonden en waarin hij zelf de woor,
den zoekt, en ook vindt, voor het Italiaanse temperament.
De intrigue is er zwak van opzet, de inhoud is oppervlak
i g, welk een geest
kig, maar welk een leven in de handel n
in de woorden. Terwijl in de dialogen de letterkunde zo
dicht mogelik bij het leven wordt gebracht, laat de „com,
media dell' arte", ter wille van het leven, de band met de
letterkunde geheel schieten.
Zo de spelers, zo de schrijvers. D'Annunzio kan zich,
zelf zo moeielik losmaken uit hetgeen hij in beeld
brengt, dat van zijn Francesca da Rimini de toneelaanwijzingen bijkans evenveel belang hebben als de verzen, en
dat la Gioconda bij de opvoering zelfs moeielik is te vol,
gen omdat, zonder de inlichtingen die de dichter in de gedrukte tekst geeft, de handeling niet volledig is. Het lijkt
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paradoxaal dat de Italianen, die het levende woord lief
hebben zodat, als zij schrijven, zij zich horen spreken, zich
niet meer op het toneel hebben toegelegd, waar het ge,
sproken woord een wezenlik deel is van het kunstwerk.
De verklaring van deze tegenstrijdigheid, is, dunkt mij,
dezelfde als voor de spelers. Nergens is de aanraking met
de werkelikheid zo nauw als op het toneel, in geen genre
dus zal het de Italiaanse schrijver meer inspanning kosten
zich aan zichzelf te ontrukken om anderer aandoeningen
en denkbeelden weer te geven. En ziehier een zeer karako
teristiek geval.
Toen Manzoni zijn tragedie Adelchi ging schrijven, wilde
hij een stuk geschiedenis geven. Hij bereidde zich door
ernstige studieën voor; de tijd der handeling, de VIIIe
eeuw, en de gebeurtenissen die er de lijst van vormen, de
ondergang van het rijk der Longobarden en de strijd van
de laatste koning met Karel de Grote, trachtte hij door
nauwkeurige lezing der kroniekschrijvers te leren kennen,
om zijn werk histories juist te maken. Een gehele verharsdeling over enige punten der geschiedenis van de Longo,
barden in Italië is het bewijs van de grote ernst waarmede
hij zijn taak opvatte, en een chronologies overzicht der
feiten gaat aan het drama vooraf. Wat was het resultaat
van al deze arbeid? Laat Manzoni het ons zelf zeggen;
nooit was een rechter strenger voor eigen werk dan hij:
zijn Adelchi noemde hij een „klein romanties monster".
Kan men een treffender tegenhanger bedenken tot de, zoeven geschetste, worsteling en nederlaag van Tasso ten
opzichte van , de door hem gekozen materie? Maar ziehier
wat, in verband met de behoefte aan uiting van eigen gevoelens bij de Italianen, wel biezonder treft. Manzoni heeft
in zijn stuk koorzangen ingelast, en daaromtrent zegt hij
dit: „Indien al de koren van de Grieken onverenigbaar zijn
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met het systeem van het moderne theater, zo meen ik dat
men voor een deel eraan tegemoet kan komen door lyriese
passages in te lassen, die onafhankelik van de handeling
en niet op de personen toepasselik zijn. Wèl verliezen zij
daardoor veel van hun uitwerking, maar daarentegen ver;
oorloven zij een vrijere lyriese vlucht en laten aan de fan,
tazie ruimer spel. Doch vooral, zij houden voor de dichter
een plaatsje over waar hij in zijn eigen naam kan spreken;
daardoor zal hij minder in de verleiding komen zichzelf
in de handeling te mengen en zijn eigen gevoelens aan
zijn personen op te dringen, een gebrek waarmede de
dramaturgen al te zeer behept zijn."
Is het wonder dat de psychologie, die de zuurdesem is
van het Franse toneel, in de Italiaanse tragedie en komedie
ontbreekt? Wat is er geworden van het Franse klassieke
treurspel toen het in Italië werd nagevolgd? In Frankrijk
was het een specifiek Franse kunst, .die in de XVIe eeuw
was voorbereid onder invloed der Ouden, maar toch iets
geheel oorspronkeliks was geworden, juist omdat elk stuk
werd tot de sceniese behandeling van een zielkundig
vraagstuk. Dit nu is de tragedie in Italië nooit geweest.
Alfieri gaf er wel grotere waardigheid aan, maar van studie
der mensenziel blijkt uit zijn, in dienst van vaderlandse
idealen gestelde kunst, niet veel. ik spreek niet van het
moderne theater, dat onder de invloed staat van het Franse
toneel en daarom minder karakteristiek is voor de Itali,
aanse geest. De komedie heeft zich in Italië al evenmin
toegelegd op nauwkeurige karakterstudie. Zonderen wij
ook hier Machiavelli uit, in wiens Mandragora ide figuur
van broeder Timoteo een model is van fijne zielkundige
observatie. Maar Goldoni? In de min of meer improvise,
rende, maar juist daardoor zo levendige vorm die hem
was bijgebleven uit de tijd toen hij nog libretto's schreef
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voor de „commedia dell' arte", weet hij op handige wijze
intrigues in elkaar te zetten, en die te plaatsen in een om,
geving getuigende van zijn juiste blik op de wereld die hem
omgeeft. Doch die waarneming dringt niet door tot in het
gemoed zijner personen, zoals Molière's scherp oog wèl
doet.
Nog op een andere tegenstelling tussen Franse en Itali,
g anse letterkundige kunst wees ik: de minder strenge
compositie der laatste en haar voorliefde voor de vorm en
de klank. Het acoustiese element komt op het Italiaanse
tooneel sterk naar voren. Waaraan dankt Metastasio zijn
ereplaats in de litteratuur anders dan aan zijn muziek.
drama's? Daarentegen moet in de handboeken over Franse
letterkunde Quinault zich met een zeer bescheiden plaats
tevreden stellen, en niet weinigen vernemen tot hun vers
bazing dat hij in zijn tijd een mededinger van Racine is
geweest. Molière vroeg hem, voor zijn Psyché de woorden
te schrijven die gezongen moesten worden; hij zelf achtte
zich dus niet daartoe geschikt. In geen andere letterkunde
dan de Italiaanse worden operateksten als vol litterair
werk beschouwd, en dat is begrijpelik. Want hoe hoog
men ook drama's als Didone, la Clemenza di Tito aan.
slaat -- en ik begrijp dat men houdt van deze zangerige
verzen, deze verrassende toneelkunst — toch zijn het, buis
ten de theaterzaal, slechts schema's; gezongen verzen kun,
nen slechts algemene aandoeningen vertolken.
Charles de Brosses, eerste president van het parlement
van Dijon, die in de XVIIIe eeuw in Italië reisde en van
daaruit brieven heeft gezonden die zijn uitgegeven, schreef
o.a. het volgende. „Wat mij de komedie en de tragedie
boven de opera doet verkiezen, is ,dat de genoegens van
de ziel levendiger zijn dan die van het oog of van het oor".
Als ik een motto nodig had gehad voor de bescheiden op-
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merkingen die ik hier heb gemaakt, dan zouden die woord
den zich bij uitstek daartoe lenen. Zij drukken volkomen
uit hetgeen de Franse geest kenmerkt; zij kenschetsen do
goede Franse schrijvers, die in beknopte, en toch duidelike
vorm, diepzinnige gedachten kleden.
Het zou kunnen schijnen dat de lyriese poëzie zich min.
der goed dan andere genres zou lenen tot een vergelijking
ten opzichte van de vorm en de meerdere of mindere ob.
jectiviteit van de dichter. Evenwel, ook bij deze dichtsoort
treffen ons enige verschillen die ik, tenslotte, kortelik wil
vermelden. Rijmloze verzen zijn in Italië talrijk, in Frank.
rijk zeldzaam, en, ook bij rijm, is het systeem vaak losser;
de canzonen van Petrarca en Leopardi zijn gebouwd op
een wijze als geen Frans gedicht. De Franse verskunst is
van de vroegste tot op de laatste tijd aan verbijsterend
strenge regels gebonden geweest; en indien de jongste
generatie van dichters zich daaraan heeft onttrokken, dan
is dat niet om zich de taak gemakkeliker te maken, daar,
zoals men mij verzekert, het vrije vers zeer hoge eisen stelt
aan de maker. Zo vertoont dus ook de metriek de

dwang die de Fransen zichzelf opleggen. Dat wat
betreft de vorm. En wat aangaat de inhoud, zo doe .ik
dit opmerken. In de Middeleeuwen is de Franse lyriek
zuivere verstandspoëzie; Ronsard laat zich weliswaar in
zijn Amours door de Italiaanse navolgers van Petrarca
inspireren, maar in zijn Odes, zijn Discours, zijn Franciade
is hij in werkelikheid de aanvoerder der Pléiade, de school
van hen die het dichten als een hoog ambt beschouwden,
dat de inspanning van alle intellectuele krachten vereist. In
de XVIIe en XVIIIe eeuw is de lyriek wel veel minder
zeldzaam dan men denkt -- mijn vriend Boulan heeft dit
in een zijner geestige conférences duidelik gemaakt --
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maar speelt een ondergeschikte rol. Eerst de romantiek
brengt -- en dit behoeft geen nadere verklaring — gedich,
ten die werkelik ontboezemingen zijn, maar op haar volgt
weder de onpersoonlike kunst der Parnassiens, die in
Italië geen weerklank heeft gevonden, in Italië, dat reeds
in de XIIIe en XIVe eeuw de koude gedichten der trouba'
dours had omgewerkt tot de „zoete nieuwe stijl", die ge
bood, om met Dante te spreken, „neer te schrijven wat de
liefde ingeeft en voorzegt."
In Italië zowel als in Frankrijk is de letterkunde een
hoge, geëerbiedigde kunst. Maar Dante heeft tevens een
politieke rol gespeeld, bij Petrarca en Boccaccio wisselde
het dichten in de moedertaal af met geleerde arbeid, evenals, in onze tijd, bij Carducci, Mazzoni en Pascoli. Ter,
wijl ik dit schreef, ontving ik van een der uitnemendste
Italiaanse beoefenaars ,der Oudprovencaalse letterkunde,
Vincenzo Crescini, een bundeltje gedichten die de oorlog
hem had ingegeven. Een figuur als Lorenzo de' Medici is
alleen in Italië denkbaar; staatsman en schrijver was
ook Machiavelli, was Mazzini, was , d'Azeglio; en wie
denkt niet aan d'Annunzio, luchtvaarder en krijgsman?
In Frankrijk hebben slechts enkelen zulk een dubbel leven
geleid; Chateaubriand en Lamartine, zij hebben kortere of
langere tijd een rol in de politiek gespeeld; maar let wel
dat zij, merkwaardigerwijze, behoren tot de romantiese
school, welker geest, zoals wij zagen, nauw verwant is met
die der Italiaanse letterkunde. In Italië kan de litteraire
werkzaamheid andere arbeid begeleiden, en bij de groot,
sten is dat haar functie; zij verfraait, veredelt een leven
van de daad, een leven van studie; in Frankrijk eist zij de
gehele mens.

RONSARD EN WIJ.

I.
Dit jaar (1924) zal Ronsard plechtig worden herdacht; het
is wel niet zeker of hij in 1524 of 1525 is geboren, maar men
neemt min of meer willekeurig de eerstgenoemde datum
aan. Er zal veel over hem worden geschreven; zal hij door
velen worden gelezen? Hij heeft de naam van duister te
zijn, door zijn misbruik van antieke mythologie en door
vreemde woorden, van de Ouden overgenomen. Geheel
onverdiend is die reputatie niet; Ronsard's nagedachtenis
heeft nog altijd te lijden onder de zonden van zijn jeugd:
zijn Pindariese oden heeft hij willens en wetens oplees%
baar gemaakt door daarin oude en vreemde poëzie strak
na te volgen, en alleen de vaste wil om de enkele mooie
verzen die ook deze gedichten bevatten, op te sporen, is in
staat ons te beletten de lectuur ervan vóór het einde te
staken. Zijn gedichten ter ere van Cassandre hebben
evenmin vat op ons, geïnspireerd als zij zijn door de kunst
van Petrarca en zijn volgers, die ons vreemd is geworden.
En ik spreek zelfs niet van zijn epos La Franciade, dat ook
het gewilde heeft van alwat is gedicht ter illustratie van
een letterkundige theorie.
Maar de acht forse delen van Ronsard's werken in de
laatste uitgave van Laumonier bevatten nog heel wat meer.
Zou het mogelik zijn een bloemlezing eruit te maken die
werkelik onze tijdgenoten zou kunnen behagen? Ik wil een
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bevestigend antwoord op deze vraag trachten te recht,
vaardigen, doch stel daarbij deze voorwaarde: dat men
Ronsard's verzen niet zal lezen, doch ze zal opzeggen, of,
indien het kan, laten opzeggen door iemand die de Franse
klanken zuiver wedergeeft. Liefst nog zou ik verder gaan,
en erop aandringen dat men ze, voor zover ze door kun,
stenaars uit de omgeving van de dichter op muziek zijn
gezet, laat zingen; evenwel het is niet gemakkelik dat voor,
recht, dat in deze maanden aan de Parijzenaars te beurt
valt, gedurende een reeks voordrachten over Ronsard
en andere dichters uit zijn school, hier te hebben.
Maar ze hardop lezen kan een ieder, en dit is nodig
om hem naar waarde te schatten, evenals het geval
is met zijn proza en met dat zijner tijdgenoten; zelfs een
verhandeling als de Dé f ense et Illustration de la langue
française, van du Bellay, komt dan eerst tot haar recht, en
— wie zou het hebben gedacht? -- ook de kunst van een
verhaler als Rabelais spreekt eerst tot ons als wij in zijn
zinnen de harmonie naar voren brengen waaraan zij zo
rijk zijn. Het kan aan sommigen overbodig lijken deze eis
uitdrukkelik te stellen, daar immers gedichten altijd vragen
om de begeleiding van de levende stem, maar mijn onder,
vinding is dat, altans met verzen uit vroeger tijd, te weinig
om deze eenvoudige waarheid wordt gedacht. Ook de
poëzie der Provençaalse troubadours kan men alleen waars
deren wanneer men ze hoort zingen; dan slechts ontroert
ze ons; het verschil met de Franse gedichten van Ronsard
is dat, daar wij niet in staat zijn de Provençaalse verzen
te reproduceren met de oorspronkelike klanken, de muziek
hier het enige middel is om de harmonie ervan te horen.
Een bloemlezing dan zou ook voor deze tijd waarde
hebben, en wel omdat Ronsard, wanneer hij zich niet door
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vooropgezette leerstellingen en modellen laat leiden, sterk
subjectief is; door zijne verzen stroomt warm levensbloed;
zij spreken tot ons; de aandoeningen van zijn gevoelige
ziel vinden een weerklank in ons hart. Hij heeft de bij uit,
stek lyriese thema's die de diepste grond van ons wezen
raken en het best in staat zijn ons te ontrukken aan de
gewone werkelikheid, liefde, natuur en dood, uitgewerkt
met een ontroerende innigheid. Maar de tegenstelling tus•
sen deze oprechtheid en de schoolse navolging der Ouden
waarvan ik daareven sprak is wel zeer treffend en eist
een nadere toelichting.
Voor Ronsard en de zijnen was dichten de hoogste uiting
van de mensenziel, niet slechts een aangename tijdpasse,
ring, een bloempje in het grauwe leven, zoals voor Marot,
en evenmin verstandswerk, zoals voor de „rhétoriqueurs";
het was tegelijk de ernstigste en de meestomvattende open,
baring van het menszijn; het vroeg de inspanning van alle
verstandelike kracht en de medewerking van het ganse
gemoed. Verhevenheid van het poëtiese ideaal, alzijdig
weten en deugd, ziedaar wat de Ouden hem als plichten
voor de dichter hadden voorgehouden 1), plichten waaraan
hij naar zijn krachten getrouw is gebleven; oneindige zorg
heeft hij ook besteed aan de vorm; bij elke nieuwe uitgave
zijner verzen heeft hij verbeterd en geschrapt; men mag
zeggen dat hij ook hierin een ideaal vóór ogen heeft gehad.
De vraag is, hoeveel in dit ideaal op rekening van de
antieke dichters moet worden gezet. Aan het omhooghef,
fen van de taak van de dichter was zonder twijfel de
invloed van Plato niet vreemd, maar de zangers der Oud,
heid hebben Ronsard vaak eveneens ten voorbeeld ge,
strekt voor luchtige poëzie. Ook in de verzorging van de
1)

Franchet, Le poète et son oeuvre d'après Ronsard (Parijs, 1923).
15
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vorm meent men de Latijnen en Grieken te herkennen;
maar is de vorm ooit met grotere tederheid gekoesterd dan
door de troubadours en de „rhétoriqueurs", met hun angst,
vallig opgevolgde regels van verskunst? Ronsard maakt
zich daarvan vrij, maar niet om zich in dienst van de
Ouden te stellen; wel ontleent hij hun genres, die hem
een grotere vrijheid van beweging lieten dan die zijner
Franse voorgangers, maar zijn versbouw blijft echt Frans;
hij heeft afkeurend gesproken over het namaken van an'
tieke metra. Bij de beoordeling van de rol der klassieken in
de Renaissance, vergeet men te veel dat, gedurende de
Middeleeuwen, de Latijnse letterkunde met toenemende
ijver is bestudeerd, zonder dat daarvan een verandering
in de levensbeschouwing en in de kunst het gevolg is
geweest. Blijkt daaruit niet dat de geestdrift voor de studie
der Oudheid onmogelik een oorzaak kan zijn geweest van
de evolutie die, in de XVIe eeuw, tot vrijmaking van de
geest heeft geleid? Wat men het „paganisme" noemt der
mannen van toen, was aan de Middeleeuwse kunst niet
vreemd 1), en was iets uiterliks; de zogenaamd „heidense"
dichters van de Renaissance in Frankrijk waren goede
Katholieken, en de Kerk was meegaand en verstandig ge:
noeg om hun aanroepen der antieke goden niet al te ern,
stig op te nemen.
Dit alles moge ons tot voorzichtigheid manen bij onze
beschouwingen over de verhouding van Ronsard tot de
Ouden. Stellen wij in de eerste plaats vast dat, in de
jaren zijner vorming, toen hij nog onder leiding van Dorat
Grieks en Latijn studeerde in het College Coqueret, hij
zich door zijn klassieke modellen geheel heeft laten be.
heersen. Eerst langzamerhand zijn deze voor hem een
1) Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, p. 547 en vlgg. Men leze
het gehele hoofdstuk „Het komen van den nieuwen vorm".
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richtsnoer, niet een keten, geworden; zijn dichtgenie heeft
zich ontworsteld aan de knelling der nauwe navolging,
al wil dit niet zeggen dat hij toen in vrije vlucht de vleuge%
len zijner fantazie heeft ontplooid. Ook hier is het nodig
enige schakeringen aan te brengen. Want de waarheid is
dat — behalve in de Discours des misères de ce temps,
waarop ik terug kom --- de gedichten van Ronsard, zowel
de latere als de eerste, vol zijn van ontleningen; kritiese
uitgaven als die van Laumonier geven vaak het beeld van
een aaneenrijging van centonen. Ik weet wel dat gelijkheid
met vroegere dichters lang niet altijd gebrek aan origi%
nali1eit bewijst. De vergelijking der vergankelikheid
van de jeugd met de korte bloei van een bloem is zo oud
als de dichtkunst: Homerus en Virgilius hebben haar ge,
maakt, in de Middeleeuwen heeft de dichter van de Roman
de la Rose het jonge meisje zelfs geheel met een roos ge,
identificeerd, de Italiaanse dichters van het Quattrocento
zijn niet minder getroffen door de overeenkomst, en Poli,
tianus neemt daarin aanleiding tot een levensles: „Gij zijt
schoon als de roos, maar de roos verwelkt snel; gij zult
verwelken als zij en gij zult berouwen ,de jaren der liefde
onherroepelik te hebben doen voorbijgaan; pluk dus de
bloem". Ronsard, in zijn beroemdste gedicht, spreekt niet
anders:
Mignonne, allons voir si la rose,
Qui ce matin avait déclose
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vêprée
Les pils de sa robe pourprée
Et son teint, au Wire pareil.
Las, voyez comme en peu d'espace,
Mignonne, elle a dessus la place,
Las! las! ses beautés laissé choir ... .
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Donc si vous me croyez, mignonne,
Tandis que votre age fleuronne ... .
Cueillez, cueillez votre jeunesse ....

Men heeft geteld dat het refrein „Telle la rose" dertig
maal bij hem voorkomt. Heeft hij het werkelik nagevolgd?
Zou , de visie van de frisse, jonge schoonheid van een men.
renkind niet spontaan het beeld van een bloem kunnen
oproepen? Ik lees in een roman van Hitchens het volgende
gesprek van een mevrouw met haar kamenier: „Deze rozen
zijn merkwaardig mooi voor het seizoen", zei de kamenier
tegen mevrouw Merulam. „Ik denk vaak ...." -- Ja, wat
denk je? -- „Dat wij zijn als die bloemen, mevrouw, wij
verkwijnen en sterven zo gauw" -- Wel, wel, Mariner,
wat heb je oorspronkelike ideeën — „Ik kan er niets aan
doen, Mevrouw, ze komen over mij heen als een storm t'
wind". Mariner werkt de vergelijking uit naar de sombere
kant; ook Ronsard heeft dat gedaan en 'de opwekking voor
de toekomst wordt tot spijt over het verleden:
Quand vous serez bien vieille, au soir a la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant et filant,
Direz, chantant mes vers, et vous émerveillant:
Ronsard me alébrait du temps que j'étais belle ... .
Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez, si m'en croyez, n'attendez a demain;
Cueillez des aujourd'hui les roses de la vie.

Maar nemen wij aan dat Ronsard door voorgangers op
die vergelijking is gebracht; is daarom Mignonne, altonsvoir minder zijn eigen werk? Zeker, de gedachte die het
gedichtje beheerst, stemt ons tot tederheid, maar let op
dat driemaal herhaalde Mignonne, dat als een liefkozing,
als een bevallig gebaar is. En het „purperen gewaad" of het
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„gewaad van purper", en het bijna onvertaalbare „1'áge
fleuronne" „uw jeugd draagt bloesems"? Elk vers is vol,
maakt; geen woord te veel; elke strofe vormt een geheel,
het is een samenstrengeling van het meisje en de bloem,
een mengeling van uitdrukkingen die voor beide passen.
De vraag of Ronsard het denkbeeld zelf dat hij uitwerkte
heeft ontleend of niet, lijkt mij bijkomstig. Zijn poëzie
vindt haar kracht, niet in de gedachte, maar in de vorm; hij
zoekt niet naar ongekende, door niemand vermoede aan,
doeningen die ergens in de schuilhoeken van de ziel ver,
borgen zijn. Wat hij wil, dat is het tot een nieuw leven
roepen van enige onzer, niet talrijke, algemeen menselike
stemmingen en gevoelens, een verschikken derzeif de bloe,
men tot een telkens nieuw geurend bouquet; hij versmaadt
de monsters die door bloemkwekershandigheid ontstaan.
In zijn tijd en daarvóór werd oorspronkelikheid niet alleen
niet gezocht, maar, in de Middeleeuwen, als men geen zegss
man had, verzon men er een. Tegenwoordig tracht men
navolging te verhelen; vaak ook zal de schrijver zich geen
rekenschap geven dat de situatie of de uitdrukking of de
vergelijking die hij meent te scheppen, reeds elders voor=
komt. Trouwens, ook tans nog is de ware oorspronkelik,
heid, niet het uitdenken van nieuwe letterkundige materie,
maar het levend maken van een der oneindige mogelik,
heden die zij bevat. De oude Provengaalse poëzie, die haar
kracht zocht in het hanteren van een zeer beperkt aantal
poëtiese gegevens, deed zij niet hetzelfde als tans Franse
romanschrijvers en dramaturgen?
Om Ronsard's verhouding tot de Ouden te bepalen, moet
ook rekening worden gehouden met het feit dat klassieke
eigenaardigheden samen kunnen vallen met traditionele
trekken van de Franse poëzie. Voorliefde voor algemene
waarheden, in lapidaire zinnen, voor gemeenplaatsen van
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hoge, ernstige wijsheid, is zij niet heel natuurlik in het land
van La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues?Zij doen,
volgens Ronsard, de verzen schitteren als de edelstenen de
vingers van een edelman, en, wil men dat hij ook op dit
punt „navolgde", dan kan men wijzen op de „hauts dic,
tons" van de „rhétoriqueurs", om niet te spreken van de
Provençaalse poëzie. Hij heeft die weliswaar niet gekend,
maar des te beter de Italiaanse, die uit haar is voortge,
komen; indien wij bij hem aantreffen wat daaraan ont,
leend is of schijnt, doet hij dan iets anders dan de oude
Franse overlevering weder opvatten?
Er is schuld van de zijde van Ronsard, die heftig op de
Franse poëzie van vóór zijn tijd heeft afgegeven en alle
verwantschap ermede heeft ontkend. Maar is hij de enige
dichter die door inwendige kracht werd gedreven
tegen zijn zin? Hij was zonder twijfel zelf over,
tuigd de directe voortzetter der klassieken en der
Italianen te zijn. Maar in werkelikheid koos hij ter navolg
ging alleen die dichters die hem „ iets zeiden"; men zou al
een zeer zonderlinge voorstelling van de Oudheid krijgen,
indien men er zich een beeld van maakte door middel van

Ronsard's werk. Hij had — en de Nolhac's Ronsard et
i'Humanisme heeft er onlangs een scherp licht op doen
vallen — grondige studie van de oude letteren gemaakt,
en die studie had dit biezondere gehad dat de hartstocht
waarmede hij er zich op had geworpen hem had belet een
keus te doen; de voorliefde der leerlingen van Dorat ging
niet uit naar wat het mooist, maar wat het moeilikst was;
zij oordeelden over de oude geschriften naar de maatstaf
van de inspanning die deze vereisten. Hun liefde voor het
Grieks boezemde hun bewondering in voor alle Griekse
dichters. Vraagt men echter welke van die velen die hij
vertaald had, sporen in zijn werk hebben achtergelaten,
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dan constateert men bijvoorbeeld dat de invloed van
Homerus zo goed als nul is geweest. En toch beweert hij
hem zo goed te kennen, dat hij hem in drie dagen kan
doorlezen:
Je veux lire en trois jours l'Iliade d'Homère,
Et pour ce, Corydon, ferme bien l'huis 1) sur moi:
Si Tien me vient troubler, je t' assure, ma foi,
Tu sentiras combien penante est ma colère.
Je ne veux seulement que noire chambrière
Vienne faire mon lit, ton compagnon, ni toi;
Je veux trois fours entiers demeurer a requoi 2)
Pour folâtrer après une semaine entière.
Mais si quelqu'un venait de la part de Cassandre,
Ouvre:lui tót la porte, et ne le fais attendre,
Soudain entre en ma chambre, et me viens accoatrer.
Je veux tant seulement a lui seul me montrer:
Au reste, si un Dieu voulait pour moi descendre
Du ciel, ferme la porte, et ne le laisse entrer.

Het gedichtje lijkt wel een symbool: de oude dichters,
die hij zo diep vereerde, moesten wijken wanneer hij zijn
eigen geliefde ging bezingen, en men bedenke dat het de
erotiese poëzie is die in de Franse letterkunde heerst sedert
de tijden der troubadours, een zeer zinnelike levenslustige
poëzie, zoals ook die van Ronsard was, getemperd door
een zachte melancolie. Men kan zeggen dat Ronsard aan
de klassieken heeft ontleend wat het minst klassiek was en
1) deur. 2) in rust.
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het best overeenkwam met zijn natuur als Fransman, opl,
volger van de door hem niet hooggeachte Marot en Saint r
Gelais. En dan nog putte hij, voor hetzelfde gedicht, uit
verschillende bronnen; zijn herinneringen drongen zich aan
hem op en werden door hem verwerkt tot iets eigens 1),
herinneringen aan Catullus en aan moderne Latijnse dichr
ters als Pontanus en Janus Secundus.
Met dat al, hoeveel er ook valt af te dingen op de zager
naamde „slaafse navolging" der Ouden door Ronsard, toch
geven de mythologiese uitweidingen en de aan het Latijn
en Grieks ontleende stijlfiguren een volgens onze moderne
opvatting vreemd karakter aan de poëzie van Ronsard in
het algemeen, en nog sterker komt dit uit waar hij Italiaanse dichters als model koos. Er zal dus van de zijde der
hedendaagse lezers enig aanpassingsvermogen gevraagd
worden bij de lezing van zijn gedichten. Maar -- en hier.
mede kom ik op het punt van uitgang terug -- toch valt
het niet moeielik uit de vele en veelsoortige gedichten een
groot aantal te kiezen waarin, hetzij door het Italiaanse of
Latijnse kleed heen, hetzij zonder enig omhulsel, des dichr
ters stemming en gemoed ons worden geopenbaard. Dat is
het moderne in Ronsard. In de Middeleeuwen klampte men
zich vast aan een type, waarin de individualiteit van de
dichter schuil ging — hoe zeldzaam klinken zielekreten als
die van Christine de Pisan en van Villon —, Ronsard
schroomt niet zijn innigste, persoonlikstie gedachten en ge,
voelens uit te spreken. Door zijn rijk en machtig tempe r
rament tot dichten gedrongen, gevoelt hij de poëtiese in.spiratie als een bijna fysieke verlustiging:
1) Ik verwijs voor het hier gezegde, behalve naar Laumonier, Ronsard
poète lyrique, een standaardwerk, naar de bevallige opmerkingen van
Guy in „Mignonne altons voir si la rose", ré f lexions sur un lieu commun
(Bordeaux, 1902) en naar G. Cohen, Ronsard (1924).
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Je prends tant seulement les Muses pour ébats;
En riant je compose, en riant je veux lire,
Et voilà tout le prix que je recois d'écrire.

Ronsard is de grootste lyricus in Frankrijk vóór de
romantiek; alle gebeurtenissen van zijn leven zijn hem een
aanleiding tot dichten; alles concentreert zich op hemzelf.
II.

Wat ik in de bloemlezing zou opnemen?
Vooreerst een gehele groep verzen die de dichter zijn
geïnspireerd door Ode natuur. Hij kent bomen en bloemen,
vlinders en vogels; hij is gemeenzaam met hen en heeft ze
met liefde bestudeerd. Hij boeit ons, hetzij hij spreekt
van de
Bel aubépin verdissant
Fleurissant
Le long de ce beau rivage,

hetzij hij de planten opsomt waarop hij zich een legerstede
wil maken:
Je veux faire un beau lit d'une verte jonchée
De pervenche feuillue en contre:bas couchée,
De thym qui fleure bon et d'aspic porteAépi,
D'odorant poliot contre terre tapi,
De nénu f ar très vert qui les tables imite,
Et de jonc qui les bords des rivières habite.

Als de lente komt, dan ademt hij ruimer:
Dieu vous gard', messagers fidèles
Du printemps, geniis hirondelles,
Huppes, coucous, rossignolets ... .

234

RONSARD EN WIJ

Dieu vous gard', belles páquerettes,
Belles roses, belles fleurettes .. .
Dieu vous gard', troupe diaprée
De papillons qui, par la prée,
Les douces herbes sucotez ....
0 que j'aime cette saison
Et ce doux caquet des rivages
Au prix des vents et des orages
Qui m'enfermaient en la maison.

De gedachten van de dichter zijn wel ver van de boeken,
als hij deze kreet van verrukking uit. Hoe heerlik soepel
is zijn taal, hoe bekoorlik zijn z'n liefkozingswoordjes, hoe
spontaan en echt is zijn bewondering voor de lentenatuur
die hem omringt:
Ne me pouvant sotiler, ainsi qu'en un tableau,
D'admirer la nature et ce qu'elle a de beau.

En als hij de natuur in verband brengt met zichzelf en
met eigen lot, dan is het niet om haar te zegenen als een
weldoenster, zoals Lamartine:
Mais la nature est lb qui ('invite et qui t'aime,

noch om haar te vervloeken wegens haar onverschil li gheid,
zoals de Vigny:
Vivez, froide nature, et revivez sans cesse
Sous nos pieds, sur nos fronts, puisque c' est votre loi ... .
maar alleen om te betreuren eigen vergankelikheid:
Et moi, sans faire long séjour,
Je m'en vals de nuit et de jour
Au lieu d'ou plus on ne retourne.
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Noch de studie van geleerde boeken, noch het hofleven
hebben bij Ronsard de diepe sporen kunnen uitwissen die
een jeugd doorgebracht te midden van bossen en van wei,
den, in de tuin van zijns vaders kasteel, aan de oevers van
de snelvlietende Loir, in zijn fijnbesnaard gemoed hebben
achtergelaten. Als hij gedurende „twintig of dertig maano
den" ver van zijn geliefd Vendómois is gebleven, dan ges
voelt hij dat als een verwijt tegen zichzelf. En misschien is
het wel deze toegankelikheid voor natuurindrukken die, in
1550, het nieuwste was dat de jonge dichter had aan te
bieden; liefde voor de natuur, blijkende uit een meeleven
met planten en dieren, wij zoeken haar tevergeefs bij Marot
en de schrijvers vóór hem, tevergeefs ook bij Ronsard's
letterkundige bentgenoten.
In de tweede plaats zou ik, in mijn bloemlezing, een
ruime plaats geven aan de daareven genoemde Discours
des misères de ce temps. Onder die titel zijn samengevat
een tiental gedichten van grote omvang, waaraan reeds
door tijdgenoten van Ronsard veel waarde werd gehecht
en , die voor ons belang hebben, omdat de dichter er zo
natuurlik, zo geheel los van poëtiese leerstellingen in is.

Ook hier zoekt hij aanraking met de werkelikheid om hem
heen, maar ditmaal zijn `het de staatkundige gebeurtenis,
sen, en in de eerste plaats de godsdiensttwisten, die hem
zijn verzen inspireren. De forse toon verschilt wel zeer van
de zachte muziek waaraan Ronsard's verzen ons hebben
gewend en die tans nog velen voor de enige klank ervan
houden. Hooggedacht en voornaam zijn de lessen die hij,
krachtens zijn dichter.zijn, aan de jonge koning geeft:
Sire, ce n'est pas tout que d'être roi de France,
I1 faut que la vertu honore votre enfance .., .;

de verdeeldheid tussen Katholieken en Hugenoten doet
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hem lijden, vooral omdat zij Frankrijk, het gemeenschap.
pelike vaderland, wonden toebrengt; geen van beiden pleit
hij vrij van schuld; hij heeft zelf een evolutie doorgemaakt
en geaarzeld tussen het nieuwe en oude geloof, heeft zelfs
een preek van de Bèze bijgewoond; hoewel Katholiek, is
hij niet blind voor de misbruiken der Kerk en hij noemt ze
bij hun naam, zoals twee jaar vroeger du Bellay ze in zijn
Regrets aan de kaak had gesteld. „Wat zou Paulus zeggen
als hij de Kerk zag
.... Aujourd'hui riche, grasse et hautaine,
Toute pleine d'écus, de rente ei de domaine?
Ses ministres en f lés, et ses Papes encor
Pompeusement vêtus de soie et de drap d'or?"

Langzamerhand, geprikkeld door de aanvallen ,die hij
van de Hugenoten heeft te verduren, wordt zijn toon hef
tiger. In de Institution pour l'adolescence du roi raadt hij
nog tot zachtheid, in het Discours dat hij richt tot Catherine de Médicis tracht hij te verzoenen, maar later, in de
Continuation du Discours en in de Remonstrance au peuo
pie de France predikt hij het geweld. De dichter laat zich

door zijn hartstocht medesteuren; zijn verzen volgen el
kander op, onstuimig als een stormwind; beelden, vergelijkingen, redeneringen, ironie, vervloekingen en smeek
heden, alles is hem goed tegen de Hugenoten die Frankrijk
te gronde richten; de Franse letterkunde kent niets hefti.
gers en niets meeslependers 1). Er komt een passage in
voor over de onmacht van de menselike rede, waarin Ronsard Pascal's welsprekendheid bereikt, al heeft hij niet zijn
snijdend sarcasme. Zijn stijl is krachtig en scherp, zoals de
taal van d'Aubigné in zijn Tragiques, die een pendant van
1) F. Charbonnier, La poésie f ranÇaise et les guerres
1560-1574 (Parijs, 1920).
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de Discours zouden kunnen worden genoemd. Maar het
hoogtepunt van Ronsard's polemies genie is zijn antwoord
op een persoonlike aanval, in drie pamfletten tegen hem
gericht door enige , dominé's uit Genève, een aanval op de
mens en de schrijver, zo verwoed, dat hij moest uitlokken
tot een hartstochtelik verweer. Punt voor punt gaat hij de
beschuldigingen na en zijn gedicht wordt daardoor een
soort autobiografie en een eigen geschilderd portret. De
toorn suggereert hem prachtige, trotse verzen, die wij be%
wonderen kunnen, ook al zouden wij wat meer beperking
hebben gewenst: het gedicht telt meer dan negenhonderd
verzen. Hij antwoordt op het verwijt dat zijn poëzie zich
niet aan regels laat binden en vrij haar vlucht neemt:
En l'art de Paésie, un art il ne faut pas ....
Les poètes gaillards ont arti f ice a part,
Ils ont un art caché qui ne semble pas art
Aux versi f icateurs, d'autant qu'il se promène
D'une libre contrainte ou la Muse le mène.

Hoe zelfbewust klinken deze verzen:
Tu ne le peux nier, car de ma plénitude
Vous êtes tous remplis, je suis seul votre étude,
Vous êtes tous issus de la grandeur de moi,
Vous êtes mes su jets, je suis seul votre loi.

En als men hem beschuldigt van een losbandig leven, dan
weerlegt hij die aanklacht door eenvoudig het idylliese be.
staan te beschrijven dat hij leidt. Des morgens, na God te
hebben gebeden hem te bewaren voor ongeloof en voor
ongehoorzaamheid aan wet en vorst, gaat hij aan de studie,
schrijvende en lezende in dienst van de Muzen; vier of vijf
uur lang sluit hij zich op in zijn werkkamer, en gaat dan
naar de kerk. Daarna brengt hij een uur door in aange.
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naam gesprek en zet zich dan aan zijn sobere dis. „Als
het 's middags mooi weer is, ga ik wandelen naar het dorp
of in de bossen, op eenzame plekken: ik houd van tuinen
die „sentent le sauvage" en van het kabbelende water. Diko
wijas, met een vriend pratende, slaap ik op de bloemen in
of monter mij op door een boek te lezen, vrij van eerzucht
'en van zorgen. Maar als de lucht grauw is, dan zoek ik
gezelschap, dan doe ik gymnastiek of scherm of worstel;
dan scherts ik, en dan is de ernst ver te zoeken. Is het
avond geworden, dan leg ik mij vredig ter ruste, na de
mond en het hart ten hemel te hebben gericht met een
gebed:
Voilà comme je vis; si ta vie est meilleure,
Je n'en suis envieux et soit a la bonne heure".
Ronsard was acht en dertig jaar oud, toen hij deze dagbeschrijving gaf. Beantwoordt zij aan ide gehele waarheid?
Waarom zouden wij eraan twijfelen? Als wij maar beden,
ken dat te Parijs zijn leven wel wat minder eenvoudig zal
zijn geweest. Voor ons is deze nauwkeurige beschrijving
van eigen doen en laten wel zeer interessant, daar zij be-

wijst hoe innig de band was tussen zijn poëties werk en
zijn intiem leven.
Dat intieme leven wordt ons ook geopenbaard in zijn
liefdeverzen die, in onze bloemlezing, recht hebben op een
zeer voorname plaats, want ook hierin blijft Ronsard —
wij zeiden het reeds — onbewust getrouw aan de traditie
der Franse poëzie, .dat hij in hoogste instantie eroties dichter is.
Men heeft natuurlik, met de zorgvuldigheid die wij nu
eenmaal gewoon zijn van , de geschiedschrijvers der letter.
kunde waar het geldt de identiteit te bepalen van de vrouw
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of de vrouwen die de dichters hebben bekoord, een zorg
vuldigheid die vaak de indruk maakt van onbescheidene
heid, nagegaan op wie Ronsard zo al verliefd is geweest.
Wie was Cassandre, wie was Marie? Wie waren Hélène,
Sinope, en de andere meisjes en gehuwde vrouwen die door
hem zijn bezongen? 1) Het zou ons te ver voeren, als wij
de doopceel van allen wilden lichten, hoewel, waar het
Ronsard betreft, onze nieuwsgierigheid gewettigd zou zijn;
immers, die vrouwen zijn meer dan namen, zij hebben hem
op verschillende wijze geïnspireerd volgens de plaats die
zij in zijn leven hebben ingenomen; in zijn verzen op Sinope
laait een woest zinnelike hartstocht, Marie geeft hem gedichtjes in de pen die getuigen van een kalmer, zij het niet
minder diep gevoel.
Het zwakst is het persoonlik element in de eerste bundel,
de Amours de Cassandre; deze dateren uit een periode
van Ronsard's dichten waarin hij zichzelf nog niet had
gevonden; hoewel Cassandre werkelik heeft bestaan, is zij
in de aan haar gewijde verzen een schim. Wij weten niet
in biezonderheden of Ronsard Cassandre Salviati goed
heeft gekend of dat zij, van het begin af, voor hem een
dier „poëtiese geliefden" is geweest die in de Italiaanse
lyriek zulk een gewichtige rol hebben gespeeld; onmogelik
is het niet dat, onder de sonnetten waarin zij wordt ge.
noemd, sommige eigenlik voor andere vrouwen bestemd
waren. Veel duideliker staat het beeld van Marie vóór ons.
Ronsard heeft op een ogenblik genoeg gekregen van die
denkbeeldige liefdevreugde en teleurstellingen, en het vers
langen naar werkelikheid dringt zich aan hem op:

1)

Zie o.a. H. Longnon, Pierre de Ronsard (Parijs, 1912).
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Je veux aimer ardentement;
Aussi veux. je qu'également
On m'aime d'une amour ardente.. .
Les amants si froids en été,
Admirateurs de chasteté
Et qui mor f ondus pétrarquisent,
Sont toujours sots.

En dan ontmoet hij, dertig jaar oud, de dochter van een
herbergier uit Bourgueil, Dupin genaamd, bij wie hij op een
avond met zijn vriend Remy Belleau zijn intrek had genomen. Hij zag haar zitten in de tuin, in gezelschap van
haar beide zusters, die ook bekoorlik waren, maar niet
zoals zij:
Marie, vous passet en taille et en visage
Votre moyenne steur ...

Gedurende lange tijd riepen het hof en Parijs hem weg
van de zijde van Marie, maar zodra de zomer kwam, keer.
de hij naar Bourgueil terug. Hun die in Ronsard nog steeds
alleen de pedante, hoogdravende dichter zien, gespitst op
het bedenken van vreemde woorden en duistere mytholo.
giese toespelingen, raad ik aan de beschrijving te lezen van
Le Voyage de Tours ou les Amoureux, waarin ons wordt
verhaald hoe hij met zijn vriend Antoine Baïf op een mooie
Aprilmorgen van Couture -- waar het kasteel La Posson•
nière lag, dat aan zijn vader behoorde -- door de tans ver,
dwenen bossen van Gátine wandelde naar Saint.Come in
de buurt van Tours, en hoe zij een bruiloft bijwoonden
waar Baïf zijn Francine en Ronsard zijn Marie ontmoetten;
hoe Francine haar vriend hooghartig afwijst en hem tedere
klachten ontlokt, hoe Marie's moeder haar dochter haastig
medevoert naar een bootje dat op hen lag te wachten, en
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hoe ook Ronsard, als hij ziet dat de roeiers de spanen opnemen en het zeil hijsen, uiting geeft aan zijn bitterheid.
De verzen die hij haar nazendt, zijn een vermakelike paroo
die van die waarin hij zich vroeger heeft vermeid; natuurlik
ontbreken ook hier niet de rozen en de vermaning:
Bien fou est qui se fie en sa belle jeunesse,
Qui si tót se dérobe ei si 161 nous delaisse.
La rose a la parfin devient un grafecu 1)
Et tout avec le temps par le temps est vaincu.
Men ziet dat, toegepast op het eenvoudige dorpsmeisje,
het beeld heel wat gemeenzamer vorm heeft gekregen, al
is de vergelijking steeds dezelfde. Het is juist dat niet geo
wild.litteraire dat ons in de Amours de Marie behaagt.
Zijn tijdgenoten waren het niet eens over Ronsard's vero
andering van dichtwijze; sommigen verweten hem ontrouw
te zijn geworden aan de hoogdravende stijl zijner verzen
voor Cassandre, anderen prezen hem omdat hij alle Buiso
terheid en alle sombere ernst had opgegeven voor de
naïeve eenvoud van de nieuwe bundel. Overdrijven wij
niet. Ronsard's idylle is die van een hoofs dichter: zodra
Marie, na met hem te hebben gecoquetteerd, de voorkeur
aan een ander geeft, wordt in zijn hart de plaats
weder vervuld; doch toen, tien jaar later de mare hem
bereikte van haar dood en daardoor de herinneringen aan
zijn landelik avontuur weer boven kwamen, toen gaven
deze hem niet meer eenvoudige, uit het gemoed opwellende
verzen in. Hij dacht aan Petrarca's Canzoniere, waarin de
gedichten gegroepeerd zijn in tweeën, vóór en na de dood
van Laura, en hij voegde bij de vroegere liederen en sono
netten, aan Marie gewijd, een „tweede deel," Sur la mort
1) Wilde roos, eglantier.
16

242

RONSARD EN WIJ

de Marie, waaruit duidelik blijkt dat zijn oude genegen,

heid dood is; en hier gevoelen wij zijn hooggespannen toon
wel zeer sterk als onnatuur. Zo waar is het dat men, om
bij Ronsard spontane liefdeverzen te vinden, een scherpe
keus moet doen.
Die keuze is zeker niet gemakkeliker in de Sonnets pour
Hélène, waarin ook reële personen en gebeurtenissen
spelen; de Noihac heeft, vijftig jaar geleden, over deze
„dernier amour de Ronsard" allerlei wetenswaardigs ge.
vonden. Hélène de Surgères, hofdame van Catherine de
Médicis, was een ernstige jonge vrouw, die hield van lezen
en studeren en zich met moeite schikte in het hofleven;
zij was dol op de Italiaanse poëzie en toen — naar men
zegt, op instigatie van de koningin — Ronsard de twintig
jaar jongere ging huldigen, verviel hij weer in de trant van
de navolgers van Petrarca, met hun jacht op woordspelino
gen, hun preciositeit. En toch, deze sonnetten zijn niet
enkel „jeux d esprit . Er zijn herinneringen in, zeer talrijke,
van werkelike ontmoetingen en gesprekken; behalve „lib
teratuur" geven zij ons een bekoorlik beeld van de omgang
dezer beiden; Hélène is meer dan een of andere vage geliefde, en een strofe als de volgende is iets anders dan een
poëtiese gemeenplaats:
Vous me dites, Maitresse, élan! a la fenê(re,
Regardant vers Montmartre et les champs d'alentour:
La solitaire vie et le désert séjour
Valent mieux que la cour, je voudrais bien y être.

Het is mogelik ons een beeld te maken van Hélène door
middel van gegevens ontleend aan Ronsard's sonnetten, en
dit is wel het beste bewijs dat hij naar de natuur schilderde
en dat zijn gevoelens voor haar niet geveinsd waren. De
grondtoon is ook hier die van de ongelukkige minnaar die
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tevergeefs smeekt om de gunsten van de aangebedene
„wier hart zes jaren niet hebben kunnen vermurwen,"
maar die toon klinkt hier niet vals: onze dichter boezemde
aan Hélène sympathie in, omdat zij zijn verzen bewond
derde, en misschien ook omdat zij gevleid was door de
hulde van de alom gevierde hofpoeët, maar . dat alles ging
buiten haar hart om. Ronsard, hoewel zelf vooral bekoord
door haar geest -- hij noemt haar een „nouvelle Minerve"
en zij schijnt niet in de eerste plaats door schoonheid te
hebben uitgeblonken -- was voor een platoniese genegeno
heid niet geschikt. Als hij haar ziet dansen, „met een mas,
ker op het gezicht en een gemaskerd hart," dan wordt hij
verteerd door hartstocht, terwijl zij, van haar kant, zo ver
af is van jaloezie dat zij hem de raad geeft: „de servir une
autre femme," om daardoor afleiding te geven aan zijn
„ardeur." Hij haat zijn eigen verzen, die hem jaloers
maken, omdat Hane alleen door deze in vuur geraakt;
terwijl hij in die verzen zelf „petrarquiseert," vervloekt hij
de koelheid van die poëzie die een woordenspel en niet
ware hartstocht is, terwijl zij juist de discussies over de
liefde hoger stelt dan de liefde zelf:
En choisissant l'esprit vous dies mal apprise,
Qui refusez
usez le corps, à mon gré le meisleur.

Onze bloemlezing zou er een zijn van een zeer biezono
dere soort: zij zou worden gemaakt met volkomen minacho
ting van de rechten der letterkundige geschiedenis; uit
Ronsard's verzen zou alleen dat worden genomen wat niet
verouderd is. Al wat ons vreemd is geworden -- wat trouo
wens in de Franse litteratuur altijd vreemd is geweest
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doch voor de opvolging der dichtvormen en van de onto
wikkelingsgang der Franse dichtkunst zo karakteristiek is,
zetten wij zoveel mogelik uit de weg; zo maakt elke geneo
ratie zich een keur uit de verzen van ouderen; dit is de
enige manier om een dichter te doen voortleven, elders
dan in handboeken over litteratuur voor schoolgebruik. En
wanneer wij Ronsard's poëzie dan vóór ons hebben, onto
daan van wat wij niet anders dan als klatergoud kunnen
beschouwen, dan doet zij zich wél anders voor dan onze
huidige verzen, maar het biezondere in haar belet ons niet
meer de mooie en warme menselikheid ervan te bewond
deren.
Onze tijd zou zich zonder twijfel op den duur niet kun
nen bevredigd gevoelen door deze poëzie, 'die vaak wel wat
heel arm aan gedachten is; hij wil intellectueler werk.
Ronsard's verzen zijn half woorden, half muziek, een tuso
senvorm tussen beide. Hij gaf zichzelf daarvan slechts in
zover rekenschap, dat hij bij het schrijven zijner sonnetten
heeft gedacht aan de mogelijkheid en wenselikheid dat zij
op muziek werden gezet, hetgeen, zoals wij zagen, met vele
ervan is geschied. (Men weet dat Sully Prudhomme het
een verkrachting noemde van de poëzie, als er muziek op
werd gemaakt). Maar hij had toch de illusie, die ook Victor
Hugo heeft gekoesterd, van een „semeur d'idées" te zijn,
en dat te eerder omdat hij werkelik hard in de wetenschap
heeft gewerkt. Doch, met zijn aanleg, is die wetenschap
eerder een beletsel dan een hulpmiddel voor zijn kunst
geweest; zij heeft hem in de weg gesta an bij het zoeken
naar het ware pad, door hem in de waan te brengen dat
het dichten de vrucht van studie kan zijn, dat het mogelik
zou wezen „poète" en niet „versificateur" te zijn alleen
door het „enthousiasme," de bezieling, alsof die bezieling
ooit waar kon worden zonder dat ze kwam uit de ziel van
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de dichter. Maar de natuur heeft zich sterker getoond dan
de leer, en Ronsard heeft, zij het ook veelal bij verrassing,
poëzie gemaakt berustende op eigen ervaring. Die uit te
schiften, is de taak van hem die van Ronsard's eeuwfeest
niet alleen een dag van herdenken, maar ook een dag van
herleven wil maken. 'Hij zal alle mythologie niet kunnen
wegwerken, en evenmin alle gekunsteldheid, maar hij zal
doen uitkomen de onvergelijkelike pracht van woorden en
zinnen van verontwaardiging en liefde, de zware, sombere
accoorden van de Discours, en de oneindige tederheid en
fijnheid van zovele sonnetten. Mijn vingers jeuken, om er
hier over te schrijven.
En moge de bloemlezing dan al, wegens haar onwweten.
schappelikheid, bij uitstek 'weinig geschikt zijn voor col,
legezaal of school, zij zou, indien mijn voorspelling dat zij
opgang zou maken werd bewaarheid, de schoonste hulde
zijn aan de dichter 'die, na tot de koning trotse woorden te
hebben gericht om hem — hoe kan het anders? -- te
wijzen op het vergankelike van het leven dat is „als een
roos die 's morgens knop is en 's avonds is uitgebloeid",
van deze tot antwoord kreeg — en misschien is ook dit
antwoord wel van de hand van Ronsard zelf:
Tous deux également nous portons des couronnes,
Mais, roi, je la reus; poète, tu la donnes ...
Je puls doneer la mort, toi l'immortalité.

Dat voortleven in de gedachten van latere eeuwen, waar,
door ook de herinnering aan hen die zij bezingt levendig
blijft, kan voor de poëzie van Ronsard meer dan een, aan
de Ouden ontleende en vóór hem talloze malen herhaalde,
frase worden, het kan worden verwezenlikt, doch niet de
dichter zelf, maar het nageslacht kieze en bepale hetgeen
behouden en wat verworpen zal worden; tde voorwaarde
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van het voortbestaan van het vroegere is ,dat het zich kan
aanpassen aan latere stemmingen en gevoelens. Hoe alge=
wener menselik 's dichters werk is, des te gemakkeliker
zal het in de hoofden en harten van jongeren zijn plaats
vinden, en daarom was het dat ik bij Ronsard zocht naar
hetgeen er de directe uiting is van zijn persoon, zijn deli,
Cate sensibele natuur.

OVER EEN OUDSPAANSE ROMANCE.

De Oudspaanse romance waaraan deze bladzijden zullen
zijn gewijd, behoort tot een cyclus van verhalen over de
dood der Infantes de Lara, die ik, ter inleiding, wil samenvatten.
Rodrigo of Ruy Velázquez is gehuwd met de trotse en
heerszuchtige dona Llambla uit het geslacht der heren van
Lara en Salas; tegenwoordig heten deze plaatsen Lara de
los Infantes en Salas de los Infantes, gelegen ten Z.Q. van
Burgos. Opgestookt door zijn vrouw, die zich ten onrechte
beklaagt over haar neven, de zeven zoons van haar broeder
Gonzalo Gustioz, heer van Lara en Salas, de zeven „Infans
tes", d.i. „Jonkers", van Lara, besluit Ruy Velazquez deze
jonge mannen te doen sterven. Ten einde de handen vrij
te hebben, belast hij hun vader, Gonzalo Gustioz, met een
zending voor de Moorse koning Almanzor te Córdoba,
doch geeft hem een brief mede in het Arabies, waarin hij
de vorst opdraagt de boodschapper ter dood te doen bren,
gen, terwijl hij, hem belooft diens zeven zoons aan hem te
zullen overleveren. Almanzor heeft medelijden met Gon,
zalo en bepaalt er zich toe hem in een kerker op te sluiten.
Hij wijst zijn zuster aan om voor de kristenridder zorg
te dragen, hetgeen leidt tot een liefdesavontuur tussen geo
vangene en bewaakster; de zoon die tengegevolge daarvan
zal worden geboren, zal later onder de naam Mudarra een
groot ridder worden. Onderwijl heeft Ruy Velázquez zijn
verdere plannen ten uitvoer gebracht. Hij nodigt zijn neven
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uit tot een veldtocht tegen Almanzor. Zij komen, verge%
zeld door hun oude leermeester, Nuno Salido, die, gewaarschuwd door ongunstige voortekenen, tevergeefs
tracht de jongelieden tegen te houden. Ruy Velazquez vers
wacht hen met ongeduld en begeeft zich met hen op weg
naar de plaats van de strijd. Aldaar aangekomen, verlangt
hij dat zij alleen de eerste aanval zullen ondernemen. Weidra bemerken de Infantes dat hun oom hen heeft verraden;
van alle kanten door vijanden omgeven, wachten zij tever,
geefs op zijn hulp. Alle zeven en de grijze Nuno Salido
vallen in het gevecht, en hun hoofden worden medeges
nomen naar Córdoba, waar Almanzor ze aan zijn gevang
gene, don Gonzalo Gustioz, de vader der gestorvenen,
toont, niet wetende welk afgrijselik schouwspel hij heng
bereidt. Dit is het meest tragiese moment van het verhaal,
als de vader één voor één de hoofden van zijn kinderen
en van Nuno in handen neemt en, na ze van stof en bloed
te hebben gereinigd, hun toespreekt alsof zij nog leefden.
Almanzor, door medelijden bewogen, laat de ongelukkige
man vrij naar zijn land teruggaan. Alvorens te vertrekken,
breekt don Gonzalo een ring door midden en geeft de éne
helft aan de prinses, zijn bewaakster, om die, indien zij
een zoon zal ter wereld brengen, aan deze als hij ouder
zal zijn ter hand te stellen, opdat hij zich zal kunnen doen
herkennen. Hij keert terug naar Salas, en jaren gaan voor
bij, jaren van machteloze woede tegen de moordenaars van
zijn zonen. Maar op een dag komen tweehonderd Morene
ridders te Salas en één daarvan is Mudarra, de zoon door
don Gonzalo in zijn gevangenschap verwekt: niet zodra
was hem het geheim zijner geboorte bekend geworden, of
de jonge man had zich opweg begeven om de dood zijner
halfbroeders te wreken. Nadat de eerste vreugde der her,
kenning voorbij is, begeven alien zich naar Burgos en vin,
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den daar Ruy Velazquez, de moordenaar der zeven Inf an,
tes. Mudarra daagt hem uit en stemt slechts schoorvoetend
toe in een uitstel van een paar dagen; als de verrader zich
echter des nachts ongemerkt uit de voeten wil maken,
snijdt Mudarra, die op zijn hoede is, hem, de weg af, en
doodt hem en degenen die hem begeleiden. Kort daarop
maakt hij zich meester van dona Llambla en doet haar
levend verbranden. Aldus wreekte Mudarra de dood der
zeven Infantes van Lara en de gevangenschap van zijn
vader.
Dit verhaal is bezongen in een reeks romances, en vol,
gens sommige geleerden ook in langere gedichten of hel:
dendichten, doch deze zijn niet tot ons gekomen en ik laat
voorlopig de vraag naar het bestaan daarvan ter zijde. Het
is ons ook bekend uit kronieken, nl. de Crónica general
van Alfonso X de Wijze (XIIIe eeuw) en de zogenaamde
Kroniek van 1344, die uit de eerste is getrokken doch zeer
ervan afwijkt.
I.
De romance van Mudarra's wraak.

De romance nu waarom het mij hier is te doen verhaalt
de slotepisode, de ontmoeting van Mudarra met zijn oom
Ruy Velazquez. Ziehier een letterlike vertaling ervan,
waarin ik de vorm van het origineel zo getrouw mogelik
heb trachten weer te geven: vooreerst het getal letter,
grepen van elke halfregel, nl. zeven plus onbetoonde syl'
labe, en ook de assonances; de Spaanse verzen eindigen op
een betoonde a gevolgd door een onbetoonde a (Lara,
Salas); in het Nederlands heb ik deze laatste bijna altijd
door een andere onbetoonde klinker moeten vervangen
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Ruy Velazquez wordt er genoemd
Rodrigo de Lara, en de Infantes heten Infantes de Salas:
Lara is nl. niet alleen de naam van een plaats, maar eveneens van een district, waarin ook Salas is gelegen; doña
Sancha is ,de naam der moeder van de Infantes.
(laten, renegate).

1 Op de jacht gaat don Rodrigo,

Voor de felle middagwarmte
Verwensende Mudarrillo,
Mocht hij in handen hem
krijgen,
5 Toen d'edelman stond in dezen,
„God moog' u behoeden, ridder,
„Moge hij ook U beschermen;
„Zo wil mij zeggen, o ridder,
„Mij noemen ze don Rodrigo,
10 „Zwager van Gonzalo Gustoz,
„Tof neven had ik de zeven,
„Ik wacht hier op Mudarrillo,
„Als ik hem hier vóór mij
hadde,
„Als ze Rodrigo U noemen,
15 „Ik heet Mudarra Gonzalez,
„De zoon van Gonzalo Gustoz,
„Tot broeders had ik de zeven,
„Gij hebt hen verkocht, vers
rader,
„Maar zo waar moog' God mij
helpen,
20 „Wacht hier op mij, don Gon:
zalo,
„Dat uitstel verleen ik U dat
„Hier zult gij sterven, verrader,

en wel Rodrigo de Lara:
ging tegen een beuk hij aanstaan,
de zoon van de renegate;
uit 't lijf zou hij 't hart hem halen.
dat aldaar verschijnt Mudarra.
die zo tegen de beuk aanstaat."
wees welkom, gij jonge knape."
zo zeg mij, hoe was uw name?"
en wel Rodrigo de Lara,
en broeder van doña Sancha,
de zeven Jonkers van Salas;
de zoon van de renegate;
uit 't lijf zou ik 't hart hem halen."
en wel Rodrigo de Lara,
de zoon van de renegate,
en stiefzoon van doña Sancha;
de zeven Jonkers van Salas.
in 't dal van Arabians;
hier zult ge het leven laten."
mijn wapenen ga ik halen."
gij gaa f t de Jonkers van Sales;
gij vijand van doña Sancha." 1)

Men herkent zonder moeite in deze romance ,de eigenaar,
dige opzet en toon welke karakteristiek zijn voor een dicht.
1)

Deze romance is gedrukt, behalve bij Duran (zie noot op p. 252)

onder no. 691, in de Antologia de poetas liricos castellanos van Me,

néndez y Pelayo, I, 52.
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soort die men door de naam „volkspoëzie" pleegt aan te ,dui,
den en die ik vroeger heb trachten te kenschetsen naar aanleiding van de Oudfranse „chansons de geste".1) Bij het eer,
ste gehoor reeds treffen de kortaf gebroken zinnen, de hor%
tende gang der vertelling, het gebrek aan overgangen, in
één woord d e strengheid van het geheel, zo ver afwijkend
van de welwillendheid tegenover de lezer van wat wij leb
terkundige werken noemen. De opzet is eenvoudig: vijf
verhalende regels worden gevolgd door zeventien waarin
de personen sprekende worden ingevoerd, en deze over%
heersing van de dialoog is ook een trek van de „volks,
poëzie". Voorts lette men op de talrijke letterlike herhalin,
gen van zinnen en zinsdelen (en, wel Rodrigo de Lava, vs.
1, 9, 14; tot neven (broeders) had ik de zeven, de zeven
Jonkers van Salas, vs. 11 en 17; uit 't lijf zou hij (ik) 't hart
hem halen, vs. 4 en 13); biezonder valt daarbij onze aan,
dacht op de vaste formules waarmede de personen worp
den vermeld (de zoon van de renegate, vs. 3, 12, 15; zwager
(zoon) van Gonzalo Gustoz en broeder (stiefzoon) van
doña Sancha, vs. 10 en 16) en waardoor de hoorder zonder
moeite hun identiteit herkent. Door de afwezigheid van

een eigenlike inleiding over de gegevens waarop de han,
deling berust, krijgt het geheel iets vaags; tevergeefs zoekt
men naar enige aanwijzing van verband tot andere ver,
halen van dezelfde cyclus; het gedicht staat op zichzelf.
Onder de Oudspaanse romances neemt het door deze
eigenaardigheden een zeer biezondere plaats in; om haar
te bepalen --y hetgeen naar mijn mening nog niet in vol:
zal het nodig zijn enkele bie,
doende mate is geschied
1) Over het ontstaan van het genre der „chansons de geste" in „Vero
slagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschap.
pen, Afdeeling Letterkunde, 5e Reeks, Deel I (1915), p. 464.
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zonderheden mede te delen over deze interessante dicht,
soort en onze romance te vergelijken met andere, die ook
de Infantes de Lara tot onderwerp hebben.
II.
Het genre der romance. Vergeefse pogingen de romances
streng in te delen.

Bij het doorlopen van de twee lijvige delen van Durán's
Colección de romances castellanos 1), wordt men getroffen
door de variëteit van de inhoud dezer gedichten, verbon,
den met gelijkheid in versvorm; alleen de versbouw schijnt
een band tussen die veelsoortige producten te leggen. Het
is alsof alwat in de letterkunde van andere volken verdeeld
is over de meest verschillende genres, in het Spaans tot,
laten wij zeggen, een eenheidspoëzie is gebracht. Lange,
samenhangende verhalen zijn in stukken geknipt; in de
jongere romances kondigt ide dichter aan: „in een tweede
gedeelte zal ik het vervolg van mijn verhaal geven"; elke
vertelling wordt volgens een vast model saamgesteld, al
komen onder de oudere ook uitgebreidere romances
voor 2). Typerend voor het genre is, dat de geschiedenis
van het oude Rome voor een groot deel in romancevorm
is gegoten en dat twee romances (no 1293 en 1294) niet
anders zijn dan omwerkingen van een vertelling uit don
Quijote.

Wanneer men de lyriese romances ter zijde laat 3) en
zich tot de verhalende bepaalt, dan kan men zeggen dat de
1) Biblioteca de autores espanoles, X en XVI (Madrid, 1859 en 1861).
Durán had reeds van 1828 tot 1832 drie delen romances uitgegeven.
2) Bijvoorbeeld El Conde Dirlos, no. 354 (deze nummers verwijzen
naar de uitgave van Durán).
3) De lyriese romances zijn niet streng te scheiden van de verhalende;
er zijn er die enkel een minneklacht bevatten en toch waarschijnlik
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romances omvatten wat in de Oudfranse letterkunde ver%
spreid is over alle andere genres. Stelt eens ,dat men de
verhalende Franse gedichten uit de Middeleeuwen die in
verzen van acht lettergrepen zijn geschreven, als één groep
beschouwde, dan zou men ongeveer hetzelfde beeld krijgen
als hier de Spaanse letterkunde vertoont, met 'dit éne ver,
schil dat de latere „chansons de geste" in Frankrijk buiten
de groep zouden vallen, 'daar zij in een andere versmaat
zijn gedicht, terwijl zij in Spanje er bij behoren. En zo
vinden wij dan onder de Oudspaanse romances: geschied,
verhalen, min of meer legendaries naar de tijd waarin zij
zijn vervaardigd, overeenkomende met de latere Franse
„chansons de geste" en de volksboeken; ridderverhalen ges
lijkende op de „chansons de toile" en de Franse avonturen%
romans, en voor een deel uit deze laatste geput; vertelsels
als de Franse „f abliaux"; heiligenlevens; debatten tussen
verpersoonlikte abstracties, zoals Rijkdom en Armoede;
lessen over natuurlike historie, waarmede men de Ouds
franse „bestiaires" kan vergelijken.
Hierin echter verschillen de Spaanse romances van de
meeste dezer Oudfranse genres dat zij zijn bestemd om te
worden voorgedragen op een bepaalde dreun of cadans.
„Nu zult gij horen wat hij gaat zeggen", deze aankondiging
komt telkens en telkens voor. De dichter die ide novelle
van Cervantes welke ik daareven vermeldde in romancevorm heeft overgezet, begint aldus: „Om aan deze ge,
schiedenis een wijdere vermaardheid te geven, heb ik haar
in deze verzen verhaald, daar ik weet dat aan de liefheb=
bers de muziek behaagt en dat zij aandachtig zijn wanneer
zij een romance horen zingen". Nog heden ten dage, even%
deel uitmaken van een serie romances die een geheel vormen; bijvoor%
beeld no. 300.
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als in de XVe en de XVIe eeuw, worden de romances
voorgedragen 1); dit genre vertoont een verrassende continuïteit, al heeft het sedert de XVIIe eeuw een ondergen
schikte plaats in de letterkunde; terwijl in andere landen
de gezongen poëzie tegenwoordig niet meer tot de eigen,
like litteratuur wordt gerekend, is dat in Spanje in zekere
mate wèl het geval. Na de oorlog in Marocco van 1859 en
1860 verscheen, behalve het Diario van Pedro Antonio de
Alarcón, een Romancero de la guerra de A f rica, waarin de
krijgsdaden werden bezongen.
Die grote verscheidenheid van romances schijnt dus,
zoals ik zeide, alleen door d e vorm verbonden te zijn.
Evenwel, tussen de zuiver verhalende is de samenhang
inniger; de dichters vormden één groep. Verzen uit oudere
gedichten worden in de jongere overgenomen: het begin
van de beroemde romance Héio, hélo, por do viene uit de
cyclus van de Cid (no. 858) vindt men terug in een ridders
romance (no. 294), in eender liederen over de Infantes de
Lara (no. 666) en in een ander dat onder Italiaanse invloed
is ontstaan (no. 1892) 2); en van het gedicht dat het ondero
werp dezer mededeling vormt vindt men de aanvangso

woorden A cazar va, met geringe wijzigingen, in vier
andere terug, o.a. in no. 295, waarvan de gehele beging
situatie met die van onze romance overeenkomt. Telkens
worden verzen en motieven aan oudere door jongere onto
1) Menéndez Pidal, L'épopée castillane (Parijs, 1910), p. 199: „La
musique dont s'accompagnent ces petits chants dans les récitations
populaires est un élément essentiel et important du romancero .... ces
airs de quelques notes que l'oreille du peuple a recueillies, ont duré
plus longtemps que la grandeur coloniale de l'Espagne."
2) Zie over deze populaire romance: Carolina Michaëlis de Vasconcellos in Zeitschr, f. roman. Philol., XVI, 40.
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leend 1); het schijnt soms alsof de eerste een depot vorm.
den waaruit men naar welgevallen kon putten; uit een ge.
dicht van de cyclus der Infantes de Lara worden verzen
zo maar overgeplant in een lied van de Romancero del Cid
(vgl. no. 665 met 733); de grote toneelschrijvers uit de XVIe
en XVIIe eeuw lassen gehele of gedeeltelike romances in
hun stukken in, of wel een bekende romance wordt gepa.
rodieerd (no. 251 is een charge, van de hand van G6ngora,
van no. 22). Soms ook wordt er een inleiding bijgevoegd,
worden verzen gewijzigd 2); van dezelfde romance bestaat
vaak meer dan één bewerking, en het komt voor dat een
dichter er twee maakt over hetzelfde onderwerp. 3) Het is
trouwens een eigenaardigheid der Spaanse letterkunde dat
1) Enkele voorbeelden:
Jornada de quince dias
En ocho la fuera a ander (nos. 364, 984)
la habia andado ... (no. 966)
of
Mensajero eres, amigo,
No mereces culpa, no ... (nos. 654, 704)
Irme quiero a tornar moro (no. 301)
of Yo mora me ir6 a tornar (no. 665)
of Moro te quieras tornar ... (no. 402)
Que no vengo por mujer,
Que la mia me bastaba (nos. 301, 402, 1102)
2) Men vergelijke bijvoorbeeld no. 669 en 670:
669 Yo vos la castigarfa ...
670 Yo os prometo castigalle ...
Sus tocas se las tenfan ...
Las tocas se le han mojado ...
Los Infantes cabalgaron,
Cabalgaron los Infantes,
Para Salas se volvfan,
Para Salas se han tornado,
Llevaron a Doila Sancha
A Dofia Sancha y a su pad re
Su madre en su companfa ...
Juntamente se han llevado...
Vgl. ook no. 599 en 602; Timoneda heeft 599 uitgebreid. No. 480 is
een amplificatie van 479; in 642 is een gedeelte van 640 uitvoeriger
verhaald.
3) Zie bijvoorbeeld no. 628 en 629, die misschien beide van Timoneda
zijn.
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een gegeven dikwijls door meer dan één dichter wordt uitgewerkt 1); men ,denke aan ,de legende van don Juan die
door Tirso de Molina (of een zijner tijdgenoten) en Zor%
rilla is behandeld, aan los Amantes de Teruel, welke door
Tirso en Hartzenbusch ten tonele zijn gebracht. De ridder%
romances verhalen geschiedenissen die veel van elkaar
hebben: de herkenning tussen man en vrouw die lang van
elkander gescheiden zijn geweest (El Conde Dirlos, no.
354, en El Conde Sol, no. 327), de liefde van een ridder of
een landman voor een koningsdochter (El Conde Claros,
no. 362, Gerineldos, no. 321, La In f antima de Francia, no.
308). De Moorse romances eindelik gelijken alle op el.
kander.
Ook in taal vertonen de verschillende romances verwant%
schap, en ik noem hier twee eigenaardigheden waarvan
onze romance een voorbeeld geeft en die ik in mijn vero
taling heb bewaard. Het zijn vooreerst het gebruik van een
verleden tijd voor en naast een tegenwoordige (zie vs. 8:
zo zeg mij, hoe was uw name) 2), en het plaatsen van het
voegwoord que vóór een hoofdzin (vs. 5: d a t daar ver%
schijnt Mudarra) 3).

Deze samenhangende groep van verhalende romances
hebben de geleerden vaak en op verscheiden wijze trachten
in te delen. Het is onnodig hier alle voorgestelde systemen
chronologies te vermelden, daar mijn bedoeling slechts is,
1) Menéndez Pidal, L'épopée castillane, p, 2.
2) De verleden tijd wordt hier verklaard als een bescheidenheidsvorm
van het praesens, cie, zoals men weet, in vele talen voorkomt. Zie
voor het Spaans: Vising, Die realen Tempora der Vergangenheit, in
Franzeisische Studien, VI, 141 en 142, en voor het Frans: ibidem, VII,
69. De oorspronkelike nuance is echter in de romances geheel uitgewist.
Vgl. Menéndez Pidal, Cantar de mio Cid, I, 354.
3) Zie Tobler, Vermischte Beitrge zur Franz. Grammatik, I, 218.
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aan onze romance over Mudarra een plaats aan te wijzen.
Trouwens, de oorspronkelike rangschikkin g van Grimm en
Huber is door latere onderzoekers wel ontwikkeld, doch
niet gewijzigd. Ik bepaal mij dus tot de theorieën van
Durán, die in de inleiding van zijn uitgave der romances
de uitvoerigste uiteenzetting van dit vraagstuk heeft ge'
geven, van Wolf en van Menéndez Pidal.
Twee criteria van indeling zijn a priori mogelik, nl. de
behandelde onderwerpen of de chronologie; in werkelikf.
heid is alleen volgens het eerste een groepering te verwef
zenliken, en toch is het nooit consequent toegepast ge=
worden. Wèl zijn bij Durán de romances in bepaalde cate'
gorieën ondergebracht, zoals historiese gedichten, ridder'
verhalen, Moorse romances, maar bovendien onderscheidt
hij, in zijn register, acht klassen welke volgens andere
kenmerken 'dan het onderwerp der gedichten zijn ge'
vormd; ik kom daarop terug. En zelfs, de hoofdindeling
heeft hij niet stelselmatig doorgevoerd; immers hij geeft
een afzonderlike plaats aan ide „vulgaire" romances, die
van ide andere verschillen, niet door het gegeven dat zij
behandelen, maar door hun datum.

Wat betreft de vaststelling van een chronologiese volg
zo vraagt men vanzelf: waarop berust zij? Telkens
worden romances als „oud" gekenschetst, zonder dat
blijkt waarop deze uitspraak berust. Dozy zegt ergens 1):
„Quand on connait les anciennes romances, on ne peut
louter que ... celle.ci ne soit peut.être la plus ancienne,
et sans doute la moins altérée de toutes". Hij was dus
overtuigd dat er een middel was om de „oude" romances
te onderscheiden. Maar welk? Daarover laat hij zich niet
orde

1) Dozy, Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne pers
dant le moyen Age, II, 97.
17
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uit, en als men bedenkt dat het gedicht naar aanleiding
waarvan hij sprak, in stede van „oud" te zijn, integendeel
door de hedendaagse kritiek niet vroeger dan de XIVe of
XVe eeuw wordt gesteld 1), dan is men te meer verlan g
gend om Dozy's criterium te vernemen. Zo noemt Pidal
de romance Cabalga Diego Lainez (no. 731) een „volmaakt
type van een oude romance" 2), zonder dat blijkt waarop
die mening berust.
De datum van vervaardiging is in het algemeen slechts
van die romances bekend waarvan wij de dichters kunnen
aanwijzen, zeer zelden van anonyme 3). De oudste zijn, op
enkele na, tot ons gekomen in gedrukte bundels, daterende
van het begin der XVIe eeuw en waarin alle aanwijzing
omtrent de tijd van ontstaan der verschillende gedichten
ontbreekt. Het is zeker dat er reeds in de XVe eeuw zijn
gemaakt; de markies de Santillana, in het midden van die
eeuw, spreekt met minachting over de dichters die, onbe,
kommerd om rythme of regel, romances maakten 4), maar
hoger op kan men, tenzij door hypothese, niet gaan. Als
dus in een latere bundel sommige romances als „oud' worp
den gekenschetst, dan kan, voor zover onze kennis der
feiten reikt, met die datering op zijn vroegst de XVe eeuw
worden bedoeld 5).
Een vermoeden van oudheid geven de toespelingen in
andere romances of aanhalingen van verzen als aan een
ieder bekend, maar men begrijpt dat dit geen middel is om
1) Het is het Cantar de Rodrigo, of, zoals men het vroeger noemde,
de Crónica rimada, gedrukt bij Durán, II, 651, volgens de uitgave van
Michel.
2) Menéndez Pidal, L'épopée castillane, p. 143.
3) Fitzmaurice-Kelly, Littérature espagnole (Parijs, 1913), p. 135.
4) Zie zijn woorden o.a. bij Lommatzsch, Provenzalisches Liederbuch,
p. 239.
5) Kelly, o. 1., p. 137.
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enigszins nauwkeurig de datum te bepalen, evenmin als
een, nog onzekerder, criterium, ni. de beschrijving der
zeden en gewoonten. Aan romance no. 665 schrijft Durán
een hoge ouderdom toe, omdat de omgeving die erin wordt
geschilderd een primitief karakter draagt; daarentegen zou
no. 740 waarschijnlik modern zijn. Doch het is voldoende
eraan te herinneren , dat Sepulveda, in de XVIe eeuw, in
een zijner romances, volgens Durán zelf, „halfbarbaarse
zeden" schildert (no. 671), om zich rekenschap te geven
van de onbetrouwbaarheid van conclusies getrokken uit de
beschrijving van het milieu.
Om analoge redenen kan evenmin de taal als onder=
scheidingsmiddel dienen. Wel heeft Durán zich soms op
min of meer vage linguïstiese biezonderheden beroepen.
Zo heet het, naar aanleiding van no. 676, dat deze romance
ouder moet zijn dan de eerste helft der XVIe eeuw, o.a.
wegens „de taal en de constructie"; no. 725 en 728 bevatten
volgens hem „edele en oude zinnen en woorden"; daaren,
tegen zou no. 366 zich als een jong gedicht verraden door
het veelvuldig gebruik van het perfectum compositum, en
no. 665 door zijn onregelmatige syntaxis. Men bedenke
echter vooreerst dat jongere romances omwerkingen kun,
nen zijn van oudere 1), maar vooral dat latere dichters
soms willens en wetens de oude taal nadoen 2); de roman,
ces no. 818 tot 820 zijn jong — de namen der dichters zijn
bekend — en toch is de taal oud.
Vastere grond dan de taal geeft de versificatie, doch ook
1) Pidal, La Leyenda de los Infantes de Lara (Madrid, 1896), p. 86,
n. 4, beroept zich op de taal om, in dezelfde romance, een ouder van
een jonger gedeelte te onderscheiden.
2) Pidal, L'épopée castillane, p. 188; Wolf, Primavera y Flor de roman.
ces (in Menéndez y Pelayo, Antologia de poetas liricos castellanos,
1, (Madrid, 1890), p. XLIII.
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hieruit kan men slechts algemene gevolgtrekkingen maken.
Zo is afwisseling der assonances in dezelfde romance een
bewijs van ouderdom 1), en zo schijnen assonerende gedichten ouder dan rijmende 2); de vorm is ook steeds regelo
matiger geworden 3); maar waarom zouden in latere druko
ken oorspronkelike onregelmatigheden niet zijn uitgewist?
Bovendien, deze komen in de heden gemaakte en Bezon,
gen romanceverzen nog voor 4). Zo kunnen ook vroegere
assonances later door rijmen zijn vervangen.
Doch vooral de stijl is vaak gebruikt om de oudere van
de jongere romances te scheiden; Durán bedient zich bij
voorkeur van dit middel. Reeds Huber had trouwens de
romances van de Cid verdeeld in: 1. oude en populaire,
waarvan de vorm ongekunsteld was en de toon energiek;
2. romances door geleerden samengesteld met een didactiese en moraliserende bedoeling, doch zonder poëties
talent, in een droge, vervelende, pedante toon; 3. romances
vervaardigd door zogenaamde kunstdichters die de stijl
en de toon der oude populaire romances navolgen. Voor
het eerst zien wij hier de vraag naar de ouderdom van de
romance vastgehecht aan een onderscheiding die in deze
onderzoekingen met grote hardnekkigheid is vastgehou,
den, nl. tussen volks, en kunstromances. Durán gaat in
zijn splitsingen veel verder; ik zeide reeds dat hij, naast
zijn indeling volgens de onderwerpen, acht groepen onder,
scheidde; deze volgen elkander chronologies op en daarbij
moet als criterium de stijl dienst doen; deze acht Cate,
gorieën brengt ook hij tot drie tijdvakken: die van de
traditionele, van de geleerde en van de artistieke romance.
1)
2)
3)
4)

Wolf, o, 1., p. XXVIII.
Baist, in Griiber's Grundriss, II, 2, 431, n. 5.
Zie hierboven p. 258, en vgl. Dozy, o. l., II, 104.
Menéndez Pidal, Cantar de mío Cid, I, 103.
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Ik laat voorlopig de vraag omtrent het bestaan van wat
deze geleerden noemen de „populaire" romances ter zijde
en wil hier slechts enkele opmerkingen maken over de
waarde van de stijl als onderscheidingsmiddel.
Het is niet onmogelik enige trekken te noemen die aan
het gehele genre der verhalende romance gemeen zijn, in
opzet en in toon. Zij beginnen bijna alle met enkele verzen
waarin zeer kort de situatie wordt getekend, en daarna
worden de personen zoveel mogelik zelf sprekende voorgesteld. De toon is tragies (slechts een zeer enkele roman.
ce, zooals La In f anfina, no. 284, is schalks) en deze soms
berheid draagt er niet weinig toe bij er dat „onuitwisbaar
stempel van espanolismo" aan te geven ,dat ze tot echte
producten van de Spaanse geest, maakt. Biezonder talrijk
zijn de klachten; in de romances die episodes uit de Grieks
se en Romeinse geschiedenis behandelen, worden bij voor.
keur aangrijpende gebeurtenissen verhaald en aan Dido's
wanhoop zijn niet minder dan zes romances gewijd. De
compositie is streng; zij zijn tot het dorre toe eenvoudig,
zonder opschik; het is alsof de dichter versmaadt wat niet
in de nauwste zin tot het verhaal behoort, en ook dat is
echt Spaans en herinnert ons aan geschiedschrijvers als
Solis. Die minachting voor opsiersels, waardoor sommige
romances de indruk maken van proza in versvorm, gaat
gepaard met een kortheid van uitdrukking, een kernach.
tigheid, een stroefheid, die wel een van de treffendste
eigenaardigheden vormt van de Spaanse letterkunde:
„Wanneer het paard van Gaiféros zich van de Moren vers
wijdert, dan is het of het niet kan lopen; trekt het tegen
hen op, dan doet het de grond trillen" 1); „want het is de
1)

Cuando hula de los moros
Parece no puede andare,
Y cuando iba hacia eilos
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gewoonte dat tien voldoende zijn tegen duizend, als het
zonen van Spanje zijn" 1 ); „een Spanjaard heeft deze eigen,
schap geërfd dat hij de borsten zijner vijanden tot ruggen
maakt" 2); „de koning gaf hem zijn bezittingen, maar niet
zijn onderdanen, want hun wil kan hij niet dwingen" 3).
Die eenvoud maakt de romancevorm zeer geschikt voor
improvisatie 4), en men weet dat improviseren een in
Spanje hooggewaardeerd talent is; de talrijkheid der werd
ken van Lope de Vega wordt als een superioriteit bes
schouwd 5).
Nu is het zeker dat er onder de romances. vele zijn die
deze eenvoud missen; ze zijn geschreven door dichters als
G6ngora, Juan de la Cueva, Lucas Rodriguez e.a.; hun pre%
cieusheid, hun gecompliceerde syntaxis, hun gezwollen stijl
zijn karakteristiek voor de tijd waarin zij ontstonden: ge%
zochte tegenstellingen, klassieke herinneringen zijn er scheg
ring en inslag 6). Maar indien deze rhetoriek ons al in staat
Iba con furor tan grande
Que del rigor que llevaba
La tierra hacia temblare. (no. 377)
1)
Que es la costumbre que usaba
Que diet basten para mil
Cuando son hijos de Espana. (no. 648)
2)
Bien sabeis que a un Espanol
Le viene de herencia y casta
Hacer espaldas los pechos. (ibidem)
s)
Dees el Rey sus haberes,
Mas no les dé sus vasallos,
Que en someter voluntades
No tienen los reyes mando. (no. 646)
4 ) Durán, I, p. XL.
b) Weliswaar kan die gemakkelikheid van productie, ook volgens
Spanjaarden, overdreven worden. Pidal (Leyenda, p. 122) spreekt van
„la fiebre (aunque también muy espanola por cierto) de la improvisación
desordenada" van Juan de la Cueva,
6 ) Voorbeelden zijn nos. 651, 681, 684, 686.
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1
stelt jongere romances uit de XVIIe eeuw af te scheiden
-- adie echter, ik zeide het reeds, ook omwerkingen van
oudere kunnen zijn -- zo is aan de andere kant de onop,
gesmukte stijl niet een afdoend bewijs van oudheid, juist
omdat latere romancedichters deze wijze van schrijven niet
zelden hebben nagedaan. Naar aanleiding van no. 860
schrijft Durán zelf: „Als Sepulveda er zijn naam niet had
bij gezet, zou men deze romance voor oud houden", en
zeer talrijk zijn de romances die hij als vernieuwingen van
vroegere beschouwt (bijvoorbeeld nos. 639, 694, 966).
Doch het hoofdbezwaar tegen de stijl als onderschei
dingsmiddel is de vaagheid van dit criterium. Hoe vaak
vindt men niet bij Durán, ter kenschetsing, adjectieven als
„spontaan" (no. 676), „naïef, ruw" (nos 665, 733), „eenvou'
dig en ongekunsteld" (no. 703), „natuurlik" (no. 676). Naar
aanleiding van onze romance zegt hij bijvoorbeeld: „Dit
gedicht heeft al de karaktertrekken van een vèr verwijderd
tijdperk .... De eenvoud waardoor het zich onderscheidt,
de spontaneïteit die het vertoont, kunnen niet anders dan
door de vrije inspiratie en de vrije gedachte zijn voortge,
bracht". Men ziet dus dat de datum hier uitsluitend op
grond van de stijl wordt bepaald, en hoe gevaarlik het kan
zijn daarop te bouwen, (l ati bewijzen tal van vergissingen
begaan door de beste kenners der Spaanse romances 1).
Durán beschouwde als oud no. 981, Si et caballo vos han
muerto, terwijl later gebleken is dat deze romance door
Alonso Hurtado de Velarde (t 1638) is gemaakt 2); trou.
1) Pidal, L'épopée castillene, p. 190: „Il faut tenir compte de ce que
les romances artistiques imitent les romances anciens avec assez de fi•
délité pour donner l'impression que le style est le meme dans les uns et
les autres, non pas seulement à des lecteurs profanes, ce dernier futsil
un Dozy ou un du Méril, mais quelquefois a des connaisseurs aussi
éprouvés que Augustin Durán."
2) Kelly, o. 1., p. 143.
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wens de vermelding van Eneas had reeds een waarschuo
wing kunnen zijn. Wolf 1) schreef een hoge ouderdom toe
aan twee romances uit de cyclus van de Infantes de Lara
(nos 676 en 678), en tans weet men dat zij van een mede.
werker van Sepulveda zijn, dus uit het midden der XVIe
eeuw dateren. Trouwens, Wolf erkent zelf dat er veel tact
nodig is om de omwerkingen van oude romances te hert
kennen 2).
Een scherpe afscheiding tussen artistieke en zogenaamd
populaire of „oude" romances is dus niet te maken, en,
ook al zou deze splitsing zijn door te voeren, dan nog zou
men slechts tot een globale groepering kunnen komen, en
de massa van „oude" romances zou onverdeeld blijven.
Zo volstaat eigenlik geen der tot dusver besproken midi
delen om een chronologiese rangschikking der romances
mogelik te maken. Over een datumbepaling gebaseerd op
een theorie over de oorsprong van het genre zal ik straks
spreken. Tans bepaal ik mij er toe vast te stellen dat, vol,
gens hetgeen wij tot dusver hebben gezien, alleen de zeer
uiterlike indeling volgens onderwerpen voor verwezenlio
king vatbaar is. En ook deze is eigenlik onvoldoende. Een
nadere studie van onze romance -- en hiermede kom ik
na deze lange uitweiding op het gedicht terug waarover
ik hier vooral wenste te spreken — zal dit aantonen.

1) Ibidem, p. 139.
2) Wolf, o. 1., p. XXXV.
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De romance van Mudarra's wraak behoort tot een
a f zonderlike groep.

De romance van „Mudarra's wraak" behoort, zoals ik
reeds zeide, tot een cyclus gedichten gewijd aan de dood
van de Infantes de Lara. Nu is het wel merkwaardig dat
zij, in stijl en opzet, geheel verschilt van de overige die,
meer dan zij, aan het type der Oudspaanse romance be,
antwoorden, en dat zij toch door alle geleerden in elk op.
zicht met deze wordt gelijkgesteld, diezelfde geleerden
die zich hebben uitgeput in allerlei andere subtiele onder.
scheidingen.
Vergelijken wij met onze romance een andere van de,
zelfde groep, bijvoorbeeld de beroemde A Calatrava (no.
665); zij verhaalt kalm en regelmatig de gebeurtenissen die
aan het verraad van Ruy Velazquez zijn voorafgegaan; zij
heeft niets van het bruuske, afgebrokene der romance van
Mudarra 1 ). Letterlik vertaald luidt zij als volgt; de asso,
nance is dezelfde als in de daareven door mij medegedeelde
romance; doch tegen het einde wordt zij gewijzigd: in
plaats van een vrouwelik slot van a gevolgd door een onbe,
toonde syllabe heeft men dan, zoals zal blijken, een man'
nelik verseind op a.
daar strijden de Castillanen;
In het oude Calatrava,
Drie bressen wist men te maken hoog boven de Guadiana:
door één de Kristnen in kwamen.
Door twee trokken uit de
Moren,
1) Menéndez Pidal (Leyenda, p. 84) zegt dat zij „dichter staat bij de
breedheid van het heldendicht dan bij de vlugheid der romance". Maar
voor zover uit deze woorden zou volgen dat A Calatrava verschillend
is van de meerderheid der historiese romances, acht ik deze uitspraak
niet geheel juist. Immers, de ongestoorde gang van het verhaal is een
kenmerk van bijna alle, al zijn er onder die het tempo van het verhaal
sneller maken dan andere.
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Daar binnen op een der pleinen
5 Dat hij die deez' velde 1) zoude
Het was Rodrigo de Lara
De neef van Garci Hernández.
Aan graaf don Garci Hernández.
Dat men hem toestond te
huwen
10 Tot het huwlik werd besloten;
Het huwlik had plaats in
Burgos,
Met huwlik en huwliks f eesten
Zóvelen komen daarhenen
En nog zijn er niet gekomen
15 Ziet daar, ziet daar, waar zij
komen
Om hen te ontvangen kwam
toen
„weest allen welkom, mijn
zonen,
„Gij zult hier uw intrek nemen
„De tafels zullen gedekt zijn,
20 „Als gij gegeten zult hebben,

deed men ene schutting maken,
een schemel van goud behalen.
die de hoge prijs behaalde,
en broeder van doña Sancha,
kwam don Rodrigo toen vragen
met de

schone doña Llambla.
ure onzalig.

wél was die

de huwliks f eesten te Salas;
verstreken wel veertig dagen.
dat op de pleinen geen plaats is,
de zeven Jonkers van Lara.
met al hun ridders te zamen.
hunne moeder don() Sancha.
gezegend zij uwe aankomst.
in de straat van Cantaranas;
en uw maal zal voor u klaar staan.
dan moet ge niet op de straat
gaan,

„want veel mensen daar bijeen
zijn,
Als d'andren hebben gegeten,

verwarring heerst bij de scharen."
gaan zij toernooien te zamen;

Thuis blijven de zeven jonkers,

daar hun moeder 't hun gevraagd

Maar toen zij hadden gegeten,
25 Op 't plein bij het schutting
spelen
Toen kwam naar voren een
ridder
Hij wierp zijn speer naar de
schutting
Toen sprak de bruid deze
woorden

heeft.
gaan zij 't damspel spelen samen.
wist geen de prijs te behalen.
die uit Córdoba vandaan was;
en wist haar krachtig te raken.
en aldus was hare tale:

1) Dit spel komt ongeveer overeen met wat in Frankrijk genoemd
werd „le jeu de la quintaine", en bestond hierin dat men moest trachten
met lansstoten of door het werpen van speren een uit losse planken op'
gebouwde schutting omver te werpen.
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„Bemint, vrouwen, schenkt uw
liefde,
30 „want veel meer is waard een
ridder
„Veel meer dan twintig of
dertig
Nauw had zij gehoord deez'
woorden
„Zeg dat niet aldus, o vrouwe,
Want heden heeft men ge:
huwd U
35 „Zwijg, men moet naar u niet
luistren,
„want als een zeug wist g'op
eenmaal,
Dat hoorde Nuno Salido,
Van 't plein had hij zich vers
wijderd;
En vond, om het spel verenigd,
40 Zonder de jongste van dezen,
Hij vond hem voorover liggend,
„Hoe zijt gij zo treurig, here?
Zó lang drong toen aan Gonzalo
„Maar ernstig vraag ik u, zone,
45

Gonzalo heeft niet

geluisterd,

Een lans heeft hij aangegrepen
Hij zag overeind de schutting,
Met één worp smeet hij omver
haar,
Toen hij haar neer had ges
worpen,
50 „Bemint, sletten, schenkt uw
l:efde,
„want veel meer is waard een
ridder,
„Veel meer dan veertig of
vijftig
Toornig heeft zich neerge:
bogen,
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een ieder daar waar 't bekwaam is,
die uit Cordoba vandaan is,
uit het geslacht van de Lara's."
of aldus sprak doña Sancha:

en spreek niet alzulke tale,
met don Rodrigo de Lara."
U past zwijgen, dona Sancha,
wist ge zeven zoons te baren."
die had opgevoed de knapen;
hij ging naar huis, neergeslagen,
samen de Jonkers van Lara,
naamlik Gonzalo Gonzalez;
over ene leuning hangend:
zeg, wie of wat u zo kwaad
maakt."
dat Nuno hem 't al verhaald heeft,
dat gij niet zult gaan de straat
op?,
maar koos zich snel een der

paarden,
en ging waar 't hof was vergaderd;
die niemand omlaag kon halen,
zich opheffend in het zadel.
sprak hij deze trotse tale:
een ieder daar waar 't bekwaam is,
een ridder uit 't huis van Lara,
die uit Córdoba vandaan zijn."
toen zij 't hoorde, dofia Llambla;
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Zander iemand aan te kijken,
55 Aldaar vond zij don Rodrigo
„Ik bevond m'in Barbadillo,
„Die over mij moeten waken,
„De zonen van doña Sancha
„Mijn rokken zouden z'af:
snijden
60 „In het hok van mijne duiven
„Zeiden te zullen verkrachten
„Zij doodden onder mijn
mantel
„Naar de Moren zal ik heen,
gaan,
Toen sprak aldus don Rodrigo,
65 „Zwijg, vrouwe, het waar' niet
passend
„De zeven Jonkers van Salas
„Ik zal een net voor hen knopen
„Zodat ik, voor alle mensen,

ging zij henen naar haar kamer;
en sprak tot hem deze tale:
waar 't erf mijner vaad'ren staat;
zij voelen voor mij slechts haat;
hebben mij gedreigd met smaad:
tot op de plaats der schaamt;
zouden zij voeden hun valk,
mijn vrouwen, gehuwd of maagd.
mijn hofmeester met hun zwaard.
neemt gij voor deez' smaad niet
wraak."
luistert allen naar zijn taal:
dat gij zulke tale spraakt;
zweer ik hierbij voor u wraak;
waarin ik hen allen yang,
altijd stof tot spreken laat."

Reeds bij de eerste lezing treft het onderscheid met de
romance van Mudarra; deze alleen vertoont volledig de
trekken die eigen zijn aan wat men noemt „volkspoëzie",
de dichtkunst waarvan men met betrekking tot de vorm
zou kunnen zeggen hetgeen Menéndez y Pelayo met een
aardige paradox heeft beweerd naar aanleiding van haar
inhoud, dat er nl. „in alle naties niets minder nationaals
is dan hun volkspoëzie" 1): onze romance behoort tot heto
zelfde genre als de Oudfranse „chansons de toile", A Gala:
trava is zuiver Spaans. Wèl kan men in alle romances
enige verwantschap met „volkspoëzie" ontdekken: ide dia:
loog neemt er een grote plaats in 2), herhalingen van zin.
nen en woorden komen er voor, hoewel in veel geringere
1) Menéndez y Pelayo, Antologia de poetas liricos castellanos, II, 30,
2) Misleidend zijn de woorden van Wolf (o. 1., p. XLIV) dat „in de
artistieke romans de personen weinig doen en veel spreken", alsof zij in
de niet%artistieke romances minder welbespraakt waren.

OVER EEN OUDSPAANSE ROMANCE

269

mate dan in wat eigenlik „volksgedichten" zijn 1), de taal
is gemeenzaam, blijkens het zoëven vermelde gebruik van
de verleden tijd voor de tegenwoordige. Maar het vage,
korte, alle overgangen mijdende van de „volkspoëzie" treft
men, behalve in de romance van Mudarra, in betrekkelik
weinige aan.
Carolina Michaëlis heeft er enige vermeld 2), maar er zijn
er meer. Ik noem Rico Franco (no. 296), waarvan het begin
overeenkomt met onze romance, La In f antina (no. 284 en
295) 3); zij behoren tot de Moorse en de ridderromances;
zij zijn alle kort en schilderen één situatie, en dit is, vol.
gens Carolina Michaëlis, een trek van de echte volksrog
mance 4); zij beantwoorden aan de beschrijving die Dozy
ten onrechte van alle romances gaf 5): „[le poète] raconte
un seul fait d'une manière simple, brève et vigoureuse".
Ook onder de moderne romances komen zodanige gedicht
jes voor; ik veroorloof mij nog de volgende vertaling:
„Ik zie Francisco niet komen;
„Dochter, zij zijn allen bezig,
„Des nachts slijpen zij de ijzers,
„Daarom ziet gij hem niet komen,
5 Teresa ging aan haar arbeid,
En zag een der knechten komen,
„Berichten breng ik, Teresa,
„Dat uw geliefde Francisco
„Gistren bij 't merken der
beesten,

moeder, waarom zou hij dralen?"
want het is tijd om te maaien:
des daags ploegen zij de aarde;
want hij kan 't werk niet verlaten."

zij borduurde in haar kamer,
gezeten op een flink paardje.
maar het zijn voor u wel kwade:
door een stier zo zwaar geraakt is,
dat zijn leven groot gevaar loopt,

1) In A Calatrava herhaalt in vs. 50 Gonzalo de woorden van doña
Llambla uit vs. 29; de overeenkomst van de verzen 20, 22 en 24 is te
verklaren, niet als een bedoelde herhaling, maar als armoede (of een#
voud) van stijl.
2) Carolina Michaëlis, 1. 1., p. 43.
8) Ook van deze laatste gelijkt de aanvang op dat van A cazar va
don Rodrigo.

4) Carolina Michaëlis, 1. 1., p. 44.
5) Dozy, o. 1., II, 216.
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10 „En wilt gij hem zien in leven,
„Geef mij, o moeder, de
kleedren,
„Zij werden gemaakt met
vreugde,
„Geef mij, o moeder, mijn
mantel,
„En wil het paard waar
Francisco,
15 „Zodat, kan t' voor hem niet
dienen,
Doch halverwege gekomen,

moet ge tot morgen niet dralen."
die diep liggen in de lade,
met droefheid ga ik ze dragen;
mijn rouwmantel, niet mijn
praalkleed
op pleegt te rijden nu zaad'len,
het zijn verloofde zal dragen."
hoort zij reeds de klokken klagen.')

Het zou niet moeilik vallen parallellen van deze romance
te noemen: wij denken o.a. aan het Oudfranse gedichtje
over Bele Doëte, die vóór het venster zit met haar naai.
werk en een ridder ziet aankomen en onder haar raam ziet
afstijgen: het is een bode die haar komt melden dat haar
geliefde in de strijd is gevallen. 2) De klokken die Teresa
hoort luiden herinneren ons aan Jean Renaud.
Soms vindt men deze korte romances, die uit een mono
loog (vaak een klacht) of een gesprek bestaan, met of zon.
der een of twee regels van inleiding, ook in uitgebreidere;
zo komt Pésame de vos, ei Conde eveneens voor als deel
van El Conde Claros (no. 362). Volgens Durán heeft de
kortere oorspronkelik deel daarvan uitgemaakt, doch dit
schijnt mij onzeker; het is, dunkt mij, mogelik, zo niet
waarschijnlik, dat zij op zichzelf staat en dat de dichter
1) Het origineel bij Menéndez Pidal, El Romancero espatïol (Hispanic
Society of America, 1910), p. 105.
2) Een gelijke situatie vindt men in een Spaans histories gedicht, dat
voorkomt onder de Chansons du XVe siècle die Gaston Paris heeft
uitgegeven als eerste deel der werken van de „Société des Anciens Tex,
tes" (p. 139).
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van de korte romance een nieuw gedicht heeft gemaakt
met gegevens ontleend aan het uitvoerige verhaal. Immers,
de tekst is niet geheel dezelfde, en met name, in het laat,
ste ontbreekt een vers dat niet zonder belang is. De romans
ce van graaf Claros verhaalt hoe hij met de dochter van
de koning een liefdesavontuur heeft en hoe de koning hem
daarom wil doden. Nu bevat de korte romance, ter ver.
klaring van de situatie, dit vers: „Daar gij met de Infante
hebt geslapen", hetgeen hier de enige aanwijzing is van de
reden waarom de graaf ter dood gebracht zal worden; de
overige verzen geven uitsluitend een gesprek tussen de
gevangene en een bezoeker weer. Indien nu dit gedicht
eenvoudig een fragment van de uitgebreide romance was,
dat op geheimzinnige wijze daaruit zou zijn losgemaakt,
dan zou de aanwezigheid van het verklarende vers onbe,
grijpelik zijn. Een voorbeeld van een kortere romance,
waarvan het zeker is dat zij eerst later in een romance.
verhaal is ingelast, verschaffen ons de slotverzen van
A Calatrava; niet alleen is hun inhoud in strijd met het
voorafgaande, maar ook de assonance is, zoals ik reeds
deed uitkomen, verschillend. Ik acht het dan ook lang niet
zeker dat, als van Bodas haclan en Francia (no. 290) bij de
Joden completere versies worden aangetroffen 1), deze
laatste oorspronkeliker zijn; men heeft het recht te vers
onderstellen dat dit uitbreidingen kunnen zijn ter verkla,
ring van hetgeen er duister in het oudere gedicht is.
Deze groep korte, romantiese, vaak geheimzinnige, min,
der verhalende dan in enkele trekken tekenende gedichten,
in welk verband staan zij tot wat men kan noemen de
„gewone" Spaanse romance? Zij kunnen met deze niet
1)

Menéndez Pidal, El Romancero espafiol, p. 124.
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worden vereenzelvigd, en trouwens in geen litteratuur dan
de Spaanse zouden zij ermede worden samengevoegd tot
één genre, omdat alleen in Spanje de versvorm van beide
dezelfde is. Ik wil dan de vraag stellen hoe het verschil
tussen deze soorten, van onze romance enerzijds en van
A Calatrava anderzijds, is te verklaren, en ik doe dat te
liever omdat wij daardoor in aanraking zullen komen met
enige theorieën van algemene aard, die een bespreking
ten volle waard zijn.
Ik meen het gebied der mogelikheden aldus, te kunnen
beperken: of deze genres ontlenen hun materie aan oudere
werken van verschillend karakter, Of de dichters, behoov
den niet tot dezelfde kringen, m. a. w. wij hebben te doen
met een onderscheid in oorsprong of een verschil van
maker.
IV.

Waaraan is toe te schrijven dat de „populaire" romances
een ander karakter vertonen dan de gewone
romances. Twee verklaringen die
onaannemelik zijn.

Milá y Fontanals 1) en Menéndez Pidal 2) hebben bij hun
onderzoek naar de oude Spaanse heldengedichten ook over
de romances hun licht doen schijnen en vooral over de
bronnen waaruit deze gedichten zijn geput. Het is zeker
dat vele historiese romances hun stof ontlenen aan krow
nieken; zo berusten de gedichten over het verraad van
1) Milá y Fontanals, De la poesis heroicospopular castellano (Barce'
lona, 1874).
2) Zie de beide reeds meermalen aangehaalde werken van Menéndez
Pidal.
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Rodrigo waardoor de Moren in Spanje zijn gekomen, op
een kroniek van de XVe eeuw, die over Peter de Wrede,
op de kroniek van Lopez de Ayala, die aan zijn hof leefde
(XIVe eeuw). Ook tussen de romances van de bekende
cyclussen (Infantes de Lara, Bernardo del Carpio, Cid) en
oude kronieken bestaat verband. Volgens Durán en anderen zouden de kronieken hun materie putten uit oude
romances, die dus het oorspronkelik bestaande zouden
zijn. Doch Milá en Pidal zien de zaak anders in: volgens
hen zijn de kronieken gemaakt naar oude heldengedichten,
waarvan alleen die over de Cid (het Cantar de mio Cid
en het Cantar de Rodrigo 3)) over zijn. Als bewijzen voor
deze onderstelling gelden de sporen van versificatie en
assonance in de oude kronieken, met name in de reeds vers
melde Crónica general en Kroniek van 1344, en de toon
van het verhaal waar het die oude helden betreft. Deze
epopeeën zouden, op de genoemde na, verloren zijn gegaan
doordat de rol van drager der epiese materie zou zijn over,
genomen door de romances en het theater. Immers, de
oudste historiese romances zouden uit die heldendichten
zijn getrokken; het „volk" zou daaruit fragmenten hebben
onthouden die het biezonder mooi vond, en deze zouden
mondeling zijn overgegaan van geslacht op geslacht. Een
tegenhanger hiervan zouden de Carolingiese ridderroman,
ces vormen, die naar de late Franse heldendichten zijn
vervaardigd. Hoe dichter een romance bij het heldendicht
staat, des te ouder zou zij dus zijn.
Zo zouden dus, onder de historiese romances, als „oud"
moeten worden beschouwd die waarvan wtarschijnlik kan
worden gemaakt dat zij niet onmiddellik uit een kroniek
zijn geput, doch uit de heldendichten welke in die kro1)

Zie hierboven p. 258, n. 1.
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nieken zijn verwerkt. Deze romances moeten dan vooraf,
gaan aan de bestaande. Immers de heldendichten, wij
zagen het reeds, zijn reeds vroeg verloren gegaan; niets
maakt hun voortleven tot de XVe eeuw waarschijnlik.
Daarentegen kunnen de romances die onmiddellik aan kro,
nieken zijn ontleend, op welk tijdstip ook na het vervaar.
digen dier kroniek zijn gedicht.
Dat ik dit probleem ter sprake meen te moeten brengen
naar aanleiding van onze romance, moge hierdoor gerecht
vaardigd worden dat, als Pidal's onderscheiding tussen
romances getrokken uit heldendichten en andere die aan
de kronieken hun stof ontlenen, moet worden aanvaard,
voor ons de conclusie nabij zou liggen dat de korte romam
ce over Mudarra's wraak uit een oud epopee over de In,
f anties de Lara zou zijn genomen, terwijl A Calatrava, door
haar kalm verlopend verhaal, haar oorsprong uit een kroniek zou kunnen verraden.
Nu is deze theorie over het bestaan van verloren gegane
heldendichten niet algemeen aanvaard 1). Ik voor mij aarzel mijn twijfel eraan uit te spreken, daar zij wordt ver`
dedigd door zulke grondige kenners der Oudspaanse
poëzie als Milá en Pidal. Op mij maakt de herstelling van
verzen uit de zinnen der kronieken de indruk van wille.
keurig 2); als men bedenkt hoe talrijk in het Spaans, evenals in alle Romaanse talen, de uniforme uitgangen van per.
1) Kelly, o. I., p. 134. Kelly zelf heeft in deze kwestie niet partij ges
kozen. Immers, op p. 138 plaatst hij een der romances over Bernardo
del Carpio als oud tegenover drie andere, „qu'on regarda jadis comme
anciens, mais qui ne sont que des arrangements versifiés de la Crónica
general"; waaruit dus zou volgen dat hij, evenals Pidal, als „oud" alleen
die romances beschouwt die op heldendichten berusten; daarentegen
haalt hij, op p. 134, met instemming de kritiek van Foulché,Delbosc op
Pidal's theorie aan.
2) Zie Menéndez Pidal, Leyenda, p. 415 en vlgg.
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fecta, infinitiva en participia van zwakke werkwoorden
zijn, dan geeft men zich rekenschap dat het niet moeielik
moet vallen, uit een zeker aantal zinnen een zeker aantal
assonerende woorden te halen en door enige wijzigingen
min of meer regelmatige verzen samen te stellen. Niet
duidelik ook is voor mij de wijze waarop men zich het
werk moet voorstellen der kroniekschrijvers, die nu eens
enkele verzen min of meer letterlik zouden hebben over%
genomen, dan weder geen enkele term van hun origineel
zouden hebben bewaard. En in het algemeen gevoel ik een
zekere angst voor reconstructies.
Wat hiervan zij, wij zagen dat door Pidal naast hypo
thetiese heldendichten ook hypothetiese romances in het
debat werden gebracht, die minstens een eeuw ouder moe
ten zijn dan die welke tot ons zijn gekomen. Alvorens
erin te berusten gepostuleerde romances uit gepostuleerde
heldendichten te verklaren, is het natuurlik dat men de
vraag stelt of het inderdaad onmogelik is de bestaande
romances uit bestaande werken af te leiden. Daar het nu
eenmaal zeker is, zo zou men kunnen redeneren, dat vele
romances uit kronieken zijn getrokken, zou dat dan ook
niet het geval kunnen zijn met die welke de geschiedenis
der Infantes de Lara en andere min of meer legendariese
verhalen bevatten?
Welnu, ik mis het bewijs dat de romance van Mudarra's
wraak niet uit de kroniek kan zijn gehaald, en het treft mij
dat de assonances van het onderstelde heldendicht, die
Pidal uit de zinnen der kroniek tracht op te diepen, niet
overeenkomen met die van de romance zelf. Pidal neemt,
om deze tegenstrijdigheid weg te werken, zijn toevlucht
tot de onderstelling van een of meer tussentrappen tussen
kroniek en gedicht, hiermede een nieuwe veronderstelling
in de discussie brengende. Wat ik van dergelijke veronder%
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stelde intermediaire gedichten denk, zal ik zeggen naar
aanleiding van het tweede mogelike verschil tussen onze
en de andere Oudspaanse romances, waarover ik tans in
het kort ga spreken.
Zou men mogen aannemen dat het gedicht over Mudaro
ra's wraak in een andere kring is ontstaan, door een dicho
ter van andere stand en van andere ontwikkeling is vers
vaardigd dan waartoe hij behoort die A Calatrava heeft
geschreven? Daar onze romance, zoals wij zagen, alle ken o
merken draagt van „volkspoëzie", zou men op het denko
beeld kunnen komen de dichter ervan onder „het volk"
te zoeken, en het schijnt mij gewenst hier een enkel woord
te zeggen over het vermeende aandeel dat „het volk" in
het vervaardigen van gedichten zou hebben gehad.
Wat bedoelen de geleerden die over de Spaanse romance
hebben geschreven met de uitdrukking „volksromances"?
Is dit alleen een kenschetsing van de eenvoud, de onopgesmukte vorm dezer gedichten? Men zou het kunnen
denken, als men leest hoe Wolf graden van populariteit
onderscheidt, daar waar hij spreekt van een „romance die
zeer populair is") 1), hoe Durán, naar aanleiding van een
andere (no. 487) zegt dat zij „hoewel artistiek toch een
volksromance is", hoe Pidal zelfs 2) „half.populaire" rol
mances erkent, en hoe Kelly 3) gewaagt van de „inspiration
populaire". Maar elders schijnt „populair" voor Pidal te
betekenen: „voor het volk gemaakt"; immers hij spreekt
van jongleurs die, in plaats van zoals vroeger in de kastelen
1) Wolf, o. 1., p. 268 n.
2) Pidal, L'épopée castillane, p. 186.
3) Kelly, o. 1., p. 142.
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en paleizen te zingen, hun gedichten op de marktplaatsen
voordragen 1).
Evenwel, bezien wij de onderscheiding tussen populaire
en artistieke romances naderbij, clan blijkt ons dat voor de
geleerden, Pidal inbegrepen, de tegenstelling tussen deze
beide eigenlik berust op de, door de romantieken gehulo
digde, mystieke opvatting van „het volk" als dichter. Zij
maken reeds dadelik onder de historiese romances een af,
scheiding tussen de oudste, die door het volk, en de in
tijdsorde onmiddellik daarop volgende, die door jongleurs
zouden zijn gemaakt. „Toen was niet meer, zegt Wolf 2),
zoals in oude tijden, het volk zijn eigen dichter, omdat het
geen onbevangenheid, geen naïveteit en geen geestdrift
meer bezat". Zo had reeds Durán gesproken van de „jon.
gleurs die niet het dichtende volk waren, maar de dichters
van het volk" 3), en niet anders drukt, in 1910, Pidal zich
uit, die „de populaire muze" scheidt van de poëzie der
jongleurs; ook voor hem zijn ,,de verbeelding" en „het geo
heugen van het volk" iets reëels; ook bij hem treft men
van die onpersoonlike termen aan, waardoor deze oude
poëzie iets wordt dat zich uit eigen kracht ontwikkelt 4).
Dat „volk" (pueblo) moet, volgens Wolf, niet worden vero
ward met het vulgo van onze dagen, dat niet zelf kan clichs
ten doch dichters nodig heeft 5); de oude volksromances
zijn geschreven voor hidalgo's, de tegenwoordige voor het
volk 6); de eerste zijn objectief, in de laatste, de volks,
liederen van onze tijd, stelt de blinde of de marktzanger
zichzelf op de voorgrond.
1)
2)
3)
4)
` 5)
6)

Pidal, L'épopée castillane, p. 165.
Wolf, o. 1., p. XLVI.
Duran, o. 1., I, p. 480 (ad no. 726).
Pidal, L'épopée castillane, p. 147, 159, 201; Romancero, passim.
Wolf, o. 1., p. XLVI,
Ibidem, p. XLI.
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Met deze opvatting ener collectieve vervaardiging van
gedichten kunnen wij het niet meer eens zijn. Als Carolina
Michaëlis zegt dat, niet romances, maar romancemotieven
het enig samenhangende geheel vormen en het gedicht
Hélo, hélo, por do viene in drie, oorspronkelik onafhan,
kelike, delen splitst 1), en wanneer Pidal hetzelfde doet met
de romance A Calatrava 2), dan krijgt men de indruk dat
volgens deze geleerden niet bepaalde dichters, maar zekere
geheimzinnige krachten aan het werk waren. Ik kan niet
anders dan met instemming de volgende woorden aan,
halen die Savj.Lopez schreef, naar aanleiding van de oud,
ste Italiaanse dichtkunst: „De onderzoekingen gewijd aan
de oorsprong van een letterkundig feit zijn zeer dikwijls
onvruchtbaar door de fundamentele dwaling van een oude
kunstopvatting, volgens welke het voldoende is de ge,
schiedenis van de „elementen" waaruit men beweert dat
een werk bestaat, te kennen, om daarop elk histories of
estheties oordeel te vestigen" 3). Veel meer dan een fraze
kan ik ook niet ontdekken in een uiting van FitzmauriceKelly, die meent dat in een gedicht van 1497 (Villanueva,
Villanueva,) „un dernier souffle de sla poésie populaire se
fait sentir" 4).
De zaak is dat wij tegenwoordig zoveel mogelik termen
en uitdrukkingen vermijden die de poëzie anders dan als
de bewuste schepping van een, zij het ook onbekende, dich,
ter zouden kunnen voorstellen. De zanger van de XVe
eeuw of vroeger is, in wezen en in werkwijze, niet ver,
schillend van die van de XVIIe. Het onderscheid tussen
de eenvoudige romance's uit de XVe eeuw en de zoge.
1) Carolina Michaëlis, o. 1., p. 44.
2) Pidal, Leyenda, p. 84 en vlgg.
3) Savj.Lopez, Trovatori e poeti, Milaan, 1906, p. 9.
4) Kelly, o. 1., p. 143.
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naamde „artistieke" van later, is voor ons niet anders dan
een verschil tussen twee kunstopvattingen, die beide evens
zeer Spaans zijn, en waarvan de jongere, de „precieuze",
de andere nooit heeft kunnen verdringen. En daar de corn'
binaties die in de geest van een dichter plaats hebben
door ons niet kunnen worden nagespeurd, schijnen ons
analyses als die van Carolina Michaëlis en Pidal niet ongevaarlik, te meer wanneer wij de modellen volgens welke
de dichters werkten niet of onvolledig kennen.
Indien ik dus de romance van Mudarra's wraak „volks.
poëzie" heb genoemd, dan heb ik daarmede niet bedoeld
dat zij door „het volk" zou zijn gedicht. Zij is evenzeer het
werk van een scheppend kunstenaar als het regelmatige
A Calatrava, en het enige wat wij kunnen beweren is dat
deze dichter waarschijnlik vrijer met de materie die hij
zich ter behandeling had gekozen, en die hij in een kroniek
vond, omsprong.
Ik sprak daareven van de hypothetiese gedichten die
Pidal tussen onze romance en haar origineel stelde, en ook
daaraan geloof ik niet. Ik veroorloof mij een korte toe.
lichting tot deze sceptiese bewering.
De episode die in onze romance van don Rodrigo de
Lara wordt verhaald, vindt men aldus beschreven in de
Kroniek van 13441):
[Mudarra vervolgt Ruy Velazquez, d.i. don Rodrigo de
Lara, en zijn leger geruime tijd, neemt verschillende steden
in, totdat eindelik de ontmoeting plaats heeft]. „En toen
„don Mudarra te Aranda kwam, was de verrader te
„Coruna ... en vertoefde aldaar die nacht en stond vroeg
„op, toen de hanen kraaiden, en hij ging , de rivier van
1)

Pidal, Leyenda, p. 305.
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„Espeja langs; en toen het morgen was, begaf hij zich met
„de zeer goede valk die hij bij zich had langs de oever en,
„voordat hij te Espeja kwam, vond hij een zeer fraaie
„reiger, en hij zond de valk op hem af van zeer ver en deze
„kon hem niet bereiken en trok zijn kringen om hem heen
„zó hoog, dat men hem uit het oog verloor. En Ruy Vas,
„quez (sic) was daar zeer ontstemd over en ging hem over,
„al zoeken met 'de driehonderd ridders die hij met zich
„voerde. En toen zij aldus zijn valk zochten, zagen zij don
„Mudarra komen met duizend ridders die hij met zich
„voerde, en de wachters van Ruy Vasques kwamen
„tot hem en zeiden hem: „Heer, daar komt don Mudarra
„met groot gevolg". En de plaats waarop zij dit zeiden
„heette Val de Espeja, en toen zeide Ruy Vasques dat hij
„hem daar zou afwachten, en omdat hij hem daar af„wachtte, heette die plaats voortaan Val de Espera, en zó
„heet zij heden ten dage nog. Toen zeiden twee ridders
„van don Mudarra dat zij Ruy Vasques en de zijnen zagen
„gaan; en zij die dienst deden als verkenners kwamen tot
„don Mudarra, en zeiden hem dat Ruy Vasques en zijn
„gevolg zich wapenden en hem afwachtten en dat hij zich
„snel moest wapenen en tot hem moest gaan, opdat de
„verrader hem niet ontvluchtte, want idat, als hij hem de
„tijd ertoe liet, deze zich in de struikgewassen zou bege,
„ven die daar waren, en dan zouden zij hem niet zo spoe,
„dig kunnen bereiken. Toen wapenden zij zich in grote
„haast en gingen tot waar de verrader Ruy Vasques was,
„het vaandel van don Mudarra ontplooid; en toen Ruy
„Vasques hem zag komen, deed hij zijn mannen stilhouden
„en sprak tot de zijnen aldus: „Vrienden, gij weet wel dat
„diegenen uwer die hier kwamen als schildknapen, door
„mij tot ridder zijn gemaakt, en dat ik met 'diegenen uwer
„die ridders waren, alwat ik bezat heb gedeeld. En gij zijt
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„allen mijn vazallen, en bedenkt wat het deel van ieder
„uwer zal zijn als gij mij alleen op deze strijdplaats doet
„blijven, want, ook al laat gij mij alleen, zal ik niet van hier
„gaan; en als ik de zoon van de renegate zie, dan denk
„ik hem zulk een slag te geven dat hij niet in het zadel
„zal kunnen blijven, en als ik hem nederwerp, dan zijn
„alle anderen overwonnen, want zij zullen mij niet durven
„afwachten, en ik zal tot mijn oude zuster kwaad nieuws
„van hem doen gaan". En don Mudarra deed zijn troepen
„stilhouden en zeide hun: „Vrienden, staat allen stil: ik
„wil zien of deze verrader zich van de zijnen zal willen
„afscheiden, want in dat geval zal er iets gebeuren waarvan
„in de wereld zal worden gesproken; en als gij ziet dat zij
„vluchten, volgt mij dan allen, want op deze dag zullen mijn
„broeders worden gewroken of ik zal op deze plaats ster.
„ven". Toen naderde don Mudarra tot, waar Ruy Vasques
„was, om te zien of hij zich zou afscheiden van de zijnen;
„en Ruy Vasques, die zijn troepen had doen stilhouden,
„zeide tot de zijnen toen hij een ridder vóór de anderen
„uit zag komen: „Blijft allen op uw plaats, want ik wens
„te zien wie degeen is die zich afscheidt en wat hij komt
„zoeken". En zij plaatsten zich ieder op een hoogte, en er
„was een kleine vallei in het midden, en zij keken naar
„elkander en groetten elkaar niet.') En Ruy Vasques vroeg
„aan don Mudarra wie hij was, en deze zeide tot hem:
„Voorwaar, ik ben don Mudarra". En Ruy Vasques zeide
„hem: „Wat komt gij hier zoeken? Want sedert gij in Lara
„zijt gekomen, hebt gij mij veel nadeel toegebracht, want
„gij hebt mijn mannen gedood en mijn steden verbrand;
„maar tans zijt gij op een plaats waarop gij alles met uw
1) Door een vergissing zegt Pidal (Leyenda, p. 103) dat in de kroniek
(of, volgens hem, het cantar waarop deze berust) de beide tegenstanders
elkander groeten, evenals in de romance.
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„leven zulb betalen". Don Mudarra zeide: „Gij liegt, verg
„rader, maar heden zult gij boeten voor al het verraad en
„al het onrecht dat gij hebt gedaan; laten wij de ridders
„waarschuwen, laten onze troepen stil blijven en laten wij
„samen strijden, om diti te beslechten". En Ruy Vasques
„zeide hem dat hem dat zeer behaagde. Toen zeide don
„Mudarra: „Ga dan en zeg aan de uwen dat zij, wat zij ook
„mogen zien, niet van hun plaats moeten gaan, en zo zal ik
„doen met de mijnen". Toen keerde elk hunner zich tot de
„zijnen en zeiden dat, wat zij ook mochten zien, niemand
„zich mocht verwijderen van de plaats waar hij was".
ITevergeefs tracht Mudarra's vader, don Gonzalo Gustioz,
Mudarra over te halen de strijd aan hem over te laten.
Het gevecht heeft plaats en Ruy Velazquez valt gewond
van zijn paard] .
Zoals men ziet, is er in dit verhaal geen enkele zin waar
in het met onze romance overeenkomt, en de verschillen
zijn talrijk: Rodrigo is gewapend, en daarom behoeft hij
natuurlik niet om uitstel van het gevecht te vragen; van de
jacht, die in de romance met één enkel woord is vermeld,
worden in de kroniek biezonderheden verhaald; de dia,
boog, zo kort en kernachtig in het gedicht, wordt in het
proza breed uitgemeten.
Pidal, die deze verschillen natuurlik erkent, al meent hij
ook „dat de romance enkele verzen van het heldendicht,
(d.i. de kroniek) bewaart" 1), hetgeen ik niet kan ontdek,
ken, wil nu, zoals ik zeide, deze beide teksten overbruggen
door de onderstelling van een of meer gedichten die zich al
verder van de oorspronkelike tekst verwijderen. Dit is een
van die vaste hulpmiddelen waarvan de filologie zich be,
dient en die, naar mij voorkomt, samenhangen met het ge1) Menéndez Pidal, L'dpopde castillane, p. 161.
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brek aan contact met de werkelikheid dat de onderzoekin,
gen der oude litteratuur al te vaak vertonen. Victor Hugo
heeft de romance van Mudarra's wraak vertaald, en wel
op zeer willekeurige wijze. Ik wil de vergelijking dezer
Romance mauresque met het origineel niet uitwerken;
Gaston Paris heeft dit reeds gedaan 1). Alleen deze biezono
derheid, die hij niet vermeldt, moge hier een plaats vinden.
In de tweede strofe lezen wij over don Rodrigo:
La haine en fez, le dévore.
Sombre, i1 pense au Ward maure,
—A son neveu Mudarra,
Dont les complots sanguinaires
Jadis ont tué ses frères,
Les sept infants de Lara.

Hoe nu? zo vraagt men verwonderd. Heeft dus niet don
Rodrigo zelf, maar Mudarra de zeven infantes doen sterven? Maar verderop heet het uit de mond van Mudarra:
bien! seigneur, le jeune homme
Qui te parle et qui te nomme,
C'est Mudarra, le bátard.
C'est le vengeur et le juge . . . .

Eh

Tu n'auras d'autres délais
Que celui qu'ont eu mes frères:
Dans les caveaux funéraires
Ou tu les as mis, suis4es1

Ik denk niet zonder zekere angst aan wat uit dit gebrek:
1)

G. Paris, Poèmes et Légendes, p. 252.
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kig werk van Hugo wel voor conclusies zouden zijn getrok,
ken, als zijn verzen enige eeuwen ouder waren en als wij
het origineel niet bezaten. Zou de kritiek dan niet op het
denkbeeld zijn gekomen dat de dichter hier twee verschillende versies (x en y) volgde, waarvan de één sympathiek
was voor Rodrigo en misschien wel door een zijner partij.
genoten was vervaardigd, terwijl de ander een aanhanger
van Mudarra tot maker had, welke versies door een later
dichter dan tot één geheel waren verwerkt, een dichter
wiens mentaliteit wel heel zonderling moest zijn geweest.
Gelukkig weten wij dat Victor Hugo's vertaling is gemaakt
naar de letterlike overzetting van zijn broeder Abel, zodat
in dit geval de vrij scheppende — en vrij knoeiende — per,
soonlikheid des dichters niet kan worden weggedoezeld.
Maar waarom zou de schrijver van de romance niet even
vrij met de gegevens van de kroniek hebben kunnen han,
delen als Hugo met de romance die hij vertaalde?
V.
Nogeens de beide groepen van romances.
Populaire gedichten zijn in de eerste plaats gezongen
gedichten.

Bedrieg ik mij niet, dan geven deze beschouwingen ons
het recht gedichten van de soort van „Mudarra's wraak".
ook al noemt men dat genre „volkspoëzie", op gelijke lijn
te stellen met de verhalende, zowel wat de tijd van ver,
vaardiging aangaat, als wat betreft de bron waaruit zij zijn
geput en het persoonlike aandeel date de dichter in het
maken ervan heeft gehad.
Wij moeten het onderscheid tussen beide dus op andere
wijze trachten te verklaren, en ik wil het wagen daarom,
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trent een gissing te opperen. Doch vooraf moet, ik, aan het
tot nu toe behandelde, meer negatieve deel van mijn be%
toog, twee positieve opmerkingen vastknopen van algemene strekking.
Vooreerst deze dat het feit van de ontlening der „popu,
Zaire" romance van Mudarra's wraak aan een kroniek ons
niet kan bevreemden. Reeds in een vroegere studie, waar%
op ik daareven zinspeelde 1), herinnerde ik eraan dat
zogenaamde volksgedichten vaak vervormingen zijn
van letterkundige verzen. Bovendien onderscheidt d'An%
cona, in zijn studie over de volkspoëzie van Italië 2),
twee soorten gedichten: oudere, die meer spontaan
zijn, en jongere die berusten op geschreven were
ken; wat hij precies bedoelt met die meer spontane poëzie,
begrijp ik evenmin als, naar ik daareven zeide, hetgeen
Durán daaronder verstaat, maar de tweede soort die hij
vermeldt geeft ons een welkome steun voor de onderstel%
ling van de „geleerde" oorsprong onzer romance. En even,
eens voor de mogelikheid dat de Oudfranse „chansons de
geste", die toch ook zogenaamde „populaire" poëzie zijn,
hun stof aan geleerde Latijnse werken hebben ontleend.
In de tweede plaats dat de mening volgens welke onze
romance niet ouder dan de XVe eeuw behoeft te zijn, ge%
schraagd wordt door de volgende overwegingen. Baist
heeft bijeen gezet de anonyme romances die in de XVe
eeuw zijn gedicht en die hij „zuiver populair" noemt. 3)
Voorzover ik ze ken, zijn ze alle kort en schilderen één
situatie; zij behoren dus tot de categorie der romance van
Mudarra's wraak; zij bestaan uit een monoloog (meestal
een klacht) of gesprek, of voegen daaraan een of twee
1) Zie p. 251.
2) d'Ancona, La poesia popolare italiana, Livorno,1906, p. 363, 366, 471.
3) Grundriss der roman. Philol., II, 2, 431, n. 5.
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regels van inleiding toe; door de bruuskheid waarmede zij
aanvangen, hebben zij iets geheimzinnigs; hoewel de
namen der personen een enkele maal een historiese klank
hebben, zijn ze fantasties. Een andere bevestiging van de
late oorsprong onzer romance levert ons nog een curieuse
overeenstemming in datum met Italiaanse en Franse
„volksgedichten": volgens d'Ancona dagtekenen vele Italic
aanse „populaire" gedichten uit de XVe tot de XVIe
eeuw 1), en uit de XVe eeuw is tot ons gekomen het hand,
schrift met Franse „chansons populaires" dat Gaston Paris
heeft uitgegeven en waaraan ik hierboven een parallel heb
ontleend met een Spaanse romance.
Indien ik tot nu toe de uitdrukking „volkspoëzie" niet
dan met zekere schroom heb gebruikt, dan is het omdat
ik hoe langer hoe meer tot de overtuiging ben gekomen dat
dit een allerongelukkigste naam is voor de gedichten die
men ermede aanduidt.
„Volkspoëzie" is in de eerste plaats gezongen poë.
zie, en hierop zou ik, meer dan vroeger, de nadruk willen
leggen. Het verschil in toon tussen de Oudfranse hel.
dendichten en bijvoorbeeld de romans van Chrétken de
Troyes, die ongeveer uit dezelfde tijd dagtekenen, is, meen
ik, vooral hieruit te verklaren dat de laatste bestemd
waren om te worden gelezen of voorgelezen, de eerste, om
te worden voorgedragen voor een talrijk en gemengd pu•
bliek: vandaar die herhalingen, die vaste epitheta om be.
paalde personen te noemen, waardoor het verhaal gemak.
keliker was te volgen, en ook die krachtige, vaak over.
dreven, uitdrukkingen, die afwezigheid van schakeringen.
Zo zal een volksredenaar geheel andere middelen moeten
gebruiken om zijn gehoor te overtuigen dan een dichter of
1)

d'Ancona, o. l,, p. 149.
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schrijver die werkt voor een rustig lezend of naar de voort
lezing luisterend publiek. to e gelijkheid van alle volkspoëzie
onderling, waarop ik meer dan eens wees, wordt begrijs
pelik door de gelijkheid dezer voorwaarde van bestaan.
Het verschil tussen populaire en letterkundige poëzie is,
meer nog 'dan een onderscheid van milieu, een verschil
tussen gedichten die tot zingen en reciteeren en andere die
tot lezen of voorlezen waren bestemd.
Hoe vaster nu de band is met de muziek, des te meer
komen de eigenaardigheden der volkspoëzie naar voren.
Denkt aan de moderne opera's: in de aria's kunnen slechts
zeer algemene denkbeelden en aandoeningen worden weert
gegeven; het recitatief kan alleen verhalen hetgeen niet in.
gewikkeld is. En mijn veronderstelling zou nu deze zijn:
bij de verhalende romances zou de muziek slechts een
ondergeschikte rol als drager van het vers hebben gespeeld,
of, zoals bij het „chanson de geste", ter aanvulling van het
vers hebben gediend; de meer vage romances, welke één
gegeven uitwerken dat gemakkelik is te begrijpen, zouden
werkelik zijn gezongen. Tegenwoordig nog onderbreken
de blinden te Valencia de voordracht der romances door
het zingen van enkele strofen uit de romance zelf of andere
passende strofen, waarna dan weder met voordragen
wordt voortgegaan 1). Baist vermoedt dat dit, in de Midt
deleeuwen, ook het geval heeft kunnen zijn bij het recite.
ren van heldendichten. Wie weet of ook niet op deze wijze
de inlassing moet worden verklaard van kortere romances
in langere, waarover ik daareven heb gesproken.
Ook de mimiek zou, bij romances als die van Mudarra's
wraak, een grotere rol hebben kunnen spelen. Faral 2) heeft
1) Grundriss der roman, Philol., 1. 1., p. 432, n. 5.

2) Faral, Les Jongleurs, p. 233.
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reeds de talrijke dialogen der Middeleeuwse gedichten in
verband gebracht met de gewoonte van ide jongleurs om
gedichten niet alleen voor te dragen, maar te „spelen".
Hoe groter plaats nu aan dialoog en monoloog is Ingeo
ruimd, des te dichter naderen de verzen tot het drama.
Romances die uitsluitend uit dialogen bestaan (nos 301,
1038, enz.) zouden niet anders zijn dan door één persoon
gespeelde comedies; bij monologen zou de zanger de pers
soon van het gedicht zelf hebben voorgesteld. Treedt
daarentegen de monoloog of de dialoog op de achtergrond,
dan wordt de gelijkenis met de „volkspoëzie" geringer,
een naam die dan wel zeer weinig passend zou blijken voor
de soort van gedichten die men daarmede zal aanduiden.
Niet de meerdere of mindere belangstelling of medeveerking van het „volk" zou het karakter ervan bepalen, maar
alleen kwesties van techniese aard.
Het verschil van milieu wil ik niet wegcijferen: in de
vroegere maatschappij was de dichtkunst die wij „volks%
poëzie" noemen meer op haar plaats dan tegenwoordig,
doch niet omdat de beschaving tans verfijnder is, maar
omdat muziek en dichtkunst nu van elkander zijn geo
scheiden; een operatekst wordt tegenwoordig niet meer
tot de litteratuur gerekend. In Frankrijk dagtekent de
breuk reeds van vóór de XVIde eeuw; de aandrang door
Ronsard op de musici van zijn tijd geoefend (vgl. p. 244)
om zijn sonnetten op muziek te zetten, is een bewijs dat
toenmaals deze combinatie reeds iets ongewoons was; het
feit trouwens dat de dichter en de musicus niet één en de=
zelfde persoon waren, wijst daarop. In Spanje zijn — ik
herhaal het — gezongen of altans gereciteerde verzen lans
ger in ere geweest
Ten slotte wil ik de onderscheiding tussen langere ve
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halende romances en kortere meer beschrijvende nog in
verband brengen met de vraag naar de wijze van versprei.
ding. Met de mystieke denkbeelden over de dichtkunst
van „het volk" verenigen verschillende geleerden zekere
opvattingen omtrent het mondeling voortleven van ge,
dichten waarmede ik het niet geheel eens kan zijn. Reeds
Dozy spreekt ervan: „La date a laquelle les cliff érentes
romances ont été composées est fort incertaine. Elles
n'existent pas en manuscrit, et ceux qui les ont publiées
dans le XVIe siècle, d'après la tradition orale, les ont chan,
gées et modernisées" 1). Durán spreekt vaak van de „época
de tradición" 2); de dramatiese dichters der XVIIe eeuw
zouden, volgens hem, soms naar een mondelinge traditie
hebben gewerkt 3). En niet alleen de oudste, historiese ro,
mances zouden op deze wijze zijn verspreid, maar ook
jongere, o.a. no. 395, gemaakt naar de kroniek van Turpijn
en toch van mond tot mond verder gevoerd; ook het lange
verhaal van El Conde Dirlos (no. 354) zou, voor een deel,
in het geheugen van „het volk" zijn blijven bestaan. Wolf 4)
spreekt van romances „die eeuwen lang in de herinnering
van het volk hebben geleefd", en ook Pidal 5) neemt aan
dat op deze wijze de „volksromance" tot op onze tijd heeft
voortgeduurd. Elders 6) zegt hij, dat „de mondelinge tradis
tie veel krachtiger werkt dan de boekdrukkunst".
Dat dit dogma van mondeling verspreide liederen zo
diep is en blijft ingeworteld bij hen die de Spaanse romano
ces bestuderen, is zeker te verklaren door het feit dat nog
heden ten dage, in streken die van alle verkeer, en wel in
1) Dozy, Recherches, II, 102.
2) Bijvoorbeeld Collección, I, 504.
3) Ibidem, I, 526.
4) Wolf, o. 1., p. XLI.
5) Pidal, L'épopée castillane, p. 193.
0) Pidal, Romancero, p. 85.
19
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de eerste plaats van letterkundig verkeer, zo goed als af ge'
sloten zijn, romances worden voorgedragen die ook in
andere vèr afgelegen oorden bekend zijn. Wij weten tans
echter dat dit een zeer gewoon verschijnsel is, en tevens
weten wij, sedert Foulet zijn Roman de Renard schreef,
hoe lichtvaardig de beoefenaars der folklore uit de ver'
spreiding van sprookjes en verhalen geconcludeerd hebben
dat deze mondeling hebben voortbestaan, zonder zich de
zekerheid te hebben verschaft dat die uitbreiding niet op
andere wijze is te verklaren.
Het is zaak hier een onderscheid te maken tussen korte
en lange gedichten, en met instemming haal ik de woorden
aan van Carolina Michaëlis 1): „Elke echte oude volks,
romance moet kort zijn om ... mondeling te worden vers
spreid" (de termen „echte oude volksromance" laat ik voor
rekening van de schrijfster). Ik doe opmerken dat een
tweede onderscheiding hier van belang is, nl. tussen ges
zongen poëzie, die, gedragen door de muziek, van mond
tot mond kan zijn gegaan, en de verhalende voorgedragen
gedichten, voor welke dit mijns inziens onwaarschijnlik is.
Trouwens, Menéndez Pidal zegt zelf 2): „de herinnering
aan bijna alle epiese en historiese romances is tans verLoren". Ik voeg er bij: indien hier en daar nog over de
Infantes de Lara wordt gezongen, wie weet door welk toe,
val een „pliego suelto", waarop een tekst uit de XVIe eeuw
min of meer gemoderniseerd is herdrukt, in die streek ver,
dwaald is geraakt? Pidal verhaalt ons 3) hoe zijn vrouw en
hij op reis toevallig hoorden dat een oude vrouw bij het
kloppen van wasgoed in het water een romance zong die
zij geen van beiden kenden: een historiese romance over
1) Carolina Michaëlis, 1. 1., p. 43.
2) Pidal, Romancero, p. 104.
3) Ibidem, p. 100.
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de dood van idon Juan, zoon van de „Reyes Catálicos"; de
naam van de geneesheer de la Parra kwam er zelfs in voor.
Hij verbaast zich over „de getrouwheid van het Spaanse
geheugen door zoveel eeuwen heen", doch het blijkt niet
dat hij heeft onderzocht hoe die oude vrouw aan deze
verzen was gekomen. Men bedenke nog dit. De romantiese
gedichten uit de XVIe eeuw die wèl zijn blijven leven,
zoals El Conde Dirlos, zijn in de loop der tijden zeer sterk
veranderd. Pidal deelt ons naar aanleiding hiervan mede 1):
„het is merkwaardig te zien hoe de driehonderd verzen van
El Conde Dirlos werden uitgewerkt en saamgevat, op vole
komen onafhankelike wijze, in de verschillende gedeelten
van het tegenwoordige gebied waarop dit gedicht nog
leeft". Dit wijst toch op een telkens opnieuw ingrijpen van
een dichter; ware het lied van moeder op dochter verder
gegaan, dan zou het in opzet en biezonderheden aan zicho
zelf gelijk zijn gebleven. En ook hierbij kan ik Pidal zelf
aanhalen, die zegt 2) dat: „in het algemeen de mondelinge
traditie niets herschept, maar het geleerde herhaalt".
Ik meen dus dat de langere verhalende romances niet
mondeling kunnen zijn verspreid; voor de kortere erken
ik de mogelikheid dat zij, altans gedurende enige tijd,
hebben bestaan zonder de hulp van geschreven teksten, al
is het onwaarschijnlik dat zij, eenmaal gedrukt, onafhano
kelik van deze gedrukte tekst bekend zouden zijn ge.
bleven.
Ik kan bovenstaande beschouwingen in de volgende zino
nen samenvatten:
1. Van de indelingen der romances die in abstracte moo
gelik zijn, kan alleen die volgens de onderwerpen enigs,
1) Ibidem, p. 116.
2) Ibidem, p. 119.
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zins consequent worden bewerkstelligd. Een scheiding tus%
sen oudere en jongere romances kan op grond noch van
de taal, noch van de versificatie noch van destijl worden
romances.
2. De romance van Mudarra's wraak, die tot nu toe met
de andere gedichten van ide cyclus der Infantes de Lara in
één groep is verenigd, is in opzet en in vorm van deze
verschillend.
3. Zij vertoont, evenals enige korte romances uit andere
groepen, met wat men noemt} „volkspoëzie" een nauwere
overeenstemming dan de zuiver verhalende langere
romances.
4. De afwijking tussen beide soorten van romances is
niet te verklaren uit een verschil in oorsprong, noch uit een
onderscheid van dichter en milieu.
5. Misschien zijn de kortere romances, zoals die van
Mudarra's wraak, gezongen geworden, terwijl de andere
werden voorgedragen. Misschien speelt bovendien in do
verspreiding ervan het geheugen der hoorders een zekere,
zij het ook ondergeschikte rol 1).

1) Toen ik deze studie had geëindigd, werd ik van bevriende
zijde opmerkzaam gemaakt op het suggestieve werkje van A. Van Gen..
nep, La question d'Homère (Parijs, 1909). Meer dan één der algemene
denkbeelden die in bovenstaande uiteenzetting zijn ontwikkeld, vond ik
hier terug. Op de bladzijden 12-14 wordt verband gelegd tussen de
vorm van het heldendicht en het feit dat dit gezongen werd (men vet.
gelijke met name de aldaar gegeven verklaring van het] gebruik win,
epitheta als een hulpmiddel voor het geheugen, met hetgeen hierboven,
p. 286, is gezegd). En ook de paragraaf gewijd aan de verspreiding der
Homeriese gedichten door het schrift (p. 50 en vlgg.) versterkt mijn
betdog.
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