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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Nummer 1]
Kerstine van Pizen
Het is thans een bekend feit dat hs. 160 van het archief van Balthazar Huydecoper
[1695-1778] een mnl. en ten dele 16de-eeuws woordenboek bevat, dat in het jaar
der voltooiing 1738 helaas niet het licht heeft gezien. Een bronnenlijst ontbreekt
maar in TNTL 75 (1957) 51-52 onderneemt de heer Kruyskamp een onbevredigende
poging om de bronnen te identificeren, welke de voor zijn tijd zo uitzonderlijke
1
lexikograaf excerpeerde. Bij 5 van de 11 nrs. wordt aldaar naar de Bouwst.
verwezen, maar met deze referenties is niet ver genoeg gezocht. Drie items krijgen
de vermelding ‘niet in Bouwst.’; een vierde ontvangt het ‘sic!’ der onwaarschijnlijkheid.
Laten wij proberen om deze vier titels wat nader te omschrijven; aangezien verwacht
mag worden dat Verdam ze niet gebruikte voor zijn woordenboek, kunnen wij op
zijn minst van hun lexikografisch belang overtuigd zijn. De veilingkataloog (Bibliotheca
Huydecoperiana. Amsterdam 1779) zal ons bij dit onderzoek grote diensten bewijzen;
de regent immers van het Amsterdamse Burgerweeshuis en van de Schouwburg,
de schout en dijkgraaf van Texel kon alleen zijn vrije uren aan zijn geliefde
wetenschap wijden en was hoofdzakelijk op zijn eigen (overigens kostbare) biblioteek
aangewezen.
I. Met ‘Handelingen der Apostelen MS 1431’ wordt ongetwijfeld hs. Leiden UB Ltk.
243 II bedoeld, in 1431 geschreven op het Groot Begijnhof te Haarlem. Le Long
vermeldt het in zijn Boekzaal; Huydecoper gebruikte het voor zijn Proeve (b.v. I,
452) en als dusdanig wordt het wel degelijk in het Mnl W.. aangehaald onder het
lemma Hs. N.T. (of Hs. v. 1431) - artikel 669 der Bouwst. - en als Huyd. Proeve art. 720 -. Cfr. G.I. Lieftinck, Codices Maatschappij (Leiden 1948) p. 58-61.
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Ook bij Der minnen loop had dit kunnen gebeuren (art. 911).
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II. In de kwestie of met de ‘War. Fabulen der dieren MS 1567’ inderdaad een
handschrift kan bedoeld zijn, helpt de veilingkataloog van Huydecoper ons weinig
verder. Wel vinden wij bij de Manuscripten in Quarto (p. 122 sub 41) vermeld ‘Een
band met verscheide Liedekens / Een dito met Fabelen’, een werk in de volkstaal,
aangezien het lemma gedrukt staat in gotische karakters. Maar deze aanduiding is
te vaag om er konklusies uit te trekken. Het mnl. Esopet zal er niet mee bedoeld
zijn; dat kende de samensteller van de kataloog wel degelijk (cfr. p. 119 nr. 87:
‘Fablen van Esopus’, thans Leiden Ltk. 191). En buiten het mnl. Esopet was de
2
keuze niet zo groot; het genre is in de Nederlanden nooit zo druk beoefend, als de
sterke didaktische trek in ons volkskarakter zou laten vermoeden.
Gelukkig komt ons hier te hulp de Catalogue of additions to the manuscripts in
the British Museum in the years MDCCCLIV-MDCCCLXXV. Volume II (London
1877). Onder nr. 28,491 komt daar de volgende beschrijving voor:
‘De Waraehlighe Fabulen der Dieren’; a Flemish versification of AEsop's
Fables by Edward van Dene, with the illustrations in pen and ink of Marcus
Gheeraerts, and a dedicatory letter from the latter, dated Bruges, 5 June,
1567. The drawings show variations from the designs in the printed
editions. Paper; XVIIth cent. Small Quarto.
Huydecoper heeft zich dus niet vergist: er bestaat inderdaad een hs. uit 1567 van
de War. Fab., dat evenwel verschillende vragen doet rijzen die nergens in de
bestaande literatuur beantwoord worden. Niemand schijnt dit hs. te kennen; ook in
het recente boekje van A. Schouteet, De zestiende-eeuwsche schilder en graveur
Marcus Gerards (Brugge 1941) wordt het niet vermeld.
3
Is het ms. een doodgewoon afschrift van de druk [Brugge 1567] , dan heeft het
4
wat de tekst betreft generlei waarde. Maar het zwaartepunt in dit emblematawerkje
ligt niet bij de kreupele verzen van Edewaerd de Dene, maar bij de in koper gesneden
platen van Marcus
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Cfr. J.F. Heijbroek, De Fabel. Ontwikkeling van een literatuursoort in Nederland en Vlaanderen.
Diss. Utrecht 1941.
Eksemplaren hiervan berusten o.a. in de Stadsbiblioteken van Brugge (2), Haarlem en
Antwerpen (2) en in de Gentse UB; van dit laatste bezit de Leidse UB een fotokopie [53 E
64].
De Dene verklaart uitdrukkelijk dat hij, ter verduidelijking, de prachtige prenten met verzen
heeft ‘ghestoffeert’. Een veel bescheidener rol speelde Gerards in Het Theatre van Jan van
der Noot: daar illustreren de gravures de verzen (cfr. ed. W.A.P. Smit p. 45).
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t.o. 2

Titelpagina (enigszins verkleind) van het hs. uit 1567 met De Warachtighe Fabulen der
Dieren van Edewaert de Dene (Londen BM 28491)
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Een (verkleinde) bladzijde uit de mnl. vertaling van Christine de Pisan (Londen BM Add.
20698 fol. 22)
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Gerards [ 1520 - † 1604], die reeds in het Schilder-boeck van Carel van Mander
met lof worden vermeld en later carrière hebben gemaakt tot zij via Franse
voorbeelden (cfr. Heijbroek o.c. p. 67-71) in Vondels Vorsteliicke Warande
[Amsterdam 1617] zijn beland.
Wat moeten wij nu denken van de penillustraties in het hs.? De heer D.H. Turner,
Assistant Keeper bij het British Museum bevestigde mij nogmaals in een brief (4.II.'58)
dat deze van Marcus zelf zijn; hij verstrekte mij nog de volgende inlichtingen: ‘Add.
MS. 29491... is a copy of the Dutch edition... According to Sir Frederic Madden, a
former Keeper of Manuscripts, the illustrations are in fact by Marcus Gheeraerts. A
bookplate at the front represents 2 babies being taught by another in a library with
the motto ‘Aeternum sub sole nihil' beneath.’ - De titelgravure in de druk echter stelt
de mens voor als meester der schepping en de opdracht aan Goltz is 8 juni (en niet
5 juni) gedateerd.
Zou het Londense hs. misschien het eksemplaar voor de censor of voor de zetter
geweest zijn? Daar had Van Lelyveld ook al aan gedacht in een aantekening bij de
Proeve (I, 109): ‘Het schijnt, dat... het MS. ... een afschrift van 't gedrukte zal zijn
geweest, of, gelijk men het noemt, de Copy, waarna het werk gedrukt is.’ Het lijkt
mij in ieder geval vreemd dat Gheeraerts zijn eigen gravures later nog eens
nagetekend zou hebben. Zou het niet de moeite lonen én van kunsthistorisch én
van filologisch standpunt, om in Engeland te proberen op deze vraag een definitief
antwoord te geven?
III. Het derde en het vierde vraagteken - en hiermede kom ik tot het eigenlijk
onderwerp van deze bijdrage - gold een ‘Lof der Vrouwen’ en een ‘Stede der
Vr(ouwe(n?))’. Wij zullen deze hier samen behandelen omdat onder de twee titels
5
wel een en hetzelfde werk schuilgaat, nl. de Citè des Dames [1405] van Christine
de Pisan [1364-1430], ‘la première en date des femmes de lettres françaises’.
Huydecoper bezat onder zijn foliohss. het origineel, ‘Livre de la Cité des

5

Op Huydecopers plank zijner Poëtische Boeken in Quarto stond ook een gedrukt werkje dat
aldus in de veilingkataloog (p. 64 nr. 1020) beschreven wordt: ‘Een Bandje over de Lof der
Vrouwen / 1622’. Wat hiermee bedoeld wordt is mij niet duidelijk; de vertaling van de Citè
werd bij mijn weten nooit gedrukt. Het zal wel een heel ander werk zijn, zo iets als Der Vrouwen
Lof ende Lasteringhe... Ghemaeckt door Jan van Marconville, Edelman van Perchen: ende
nu eerst overgheset in Duytsch deur J.L.M. van Hapart (Delf 1605 en Den Haag 1609); zie
nr. 467 van Nederlandsche Letterkunde. Populaire Prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw
(Amsterdam 1893).
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Dames, avec tres belles fig. enluminées, &c. en parchemin, reliez en maroquin’
(kataloog p. 114 nr. 13), maar ook in dezelfde afdeling de Dietse vertaling (die in
1475 klaar kwam in opdracht van ridder Jan de Baenst († 1485), raadsheer van
Filips de Goede en tijdelijk burgemeester van schepenen in Brugge): ‘Die Lof der
Vrouwen / beschreven door een Vrouw / op pergament / met fraaye platen / Ao.
1475. rood maroquine band’ (kataloog p. 114 nr. 14). Deze vertaling die thans in
het British Museum berust met de signatuur Add. 20698, werd ten onzent
geïntroduceerd door Karel de Flou & Edw. Gailliard (Mnl. hss. in Engeland I
6
150-155) , doch heeft tot nog toe in geen enkele ontwikkelingsgang of geschiedenis
van onze letterkunde haar plaats gevonden, evenmin in het hoofdstuk dat W.J.
Schuijt in zijn Utrechtse dissertatie van 1946 heeft gewijd aan ‘Aanrakingspunten
tussen de Frans-Bourgondische en de Dietse letteren’ (p. 27-55), noch in de bijdrage
van G. Degroote, Bourgondische en Dietse wereld (SpdL I 113-131). Laten wij dit
werk wat nader beschouwen dan het de Academieleden mogelijk was; een uitgave
van de Dietse tekst zal wel bezwaarlijk tot stand komen zolang de eigen tekst van
7
Christine geen uitgever heeft gevonden .
Aanleiding tot het grijpen naar de pen was voor Christine de lektuur van de
8
Lamentations van Matheolus - Mathieu le bigame genoemd omdat hij een weduwe
getrouwd had -, waar met zo weinig eerbied over de vrouwen gesproken werd.
Tegen hem zal zij de laatste episode strijden van het gevecht, dat zij tegen de
versmaders van haar geslacht (Jean de Meung e.a.) begonnen was.
Zij is ontmoedigd een vrouw te zijn en slaakt de zeer moderne ver-
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Als dusdanig wel degelijk in de Bouwst. genoemd (art. 408 sub 34). Cfr. ook Priebsch,
Deutsche Hss. in England II 184, die meer handschriftelijke gegevens verstrekt. Een mikrofilm
van dit (in en fraaie Boergondische bastarda geschreven en gedeeltelijk verluchte) hs. berust
in de UB Leiden [L 50 en 51].
Het beste boek over Christine is nog steeds dat van Marie-Josèphe Pinet, Christine de Pisan
1364-1430. Etude biographique et littéraire. Thèse présentée à la faculté des lettres de
l'université de Lyon (Paris 1927); over de Cité handelt zij p. 116-121 en 363-376, een overzicht
van alle besproken vrouwenfiguren vindt men p. 367-376 waar alle hoofdstukken van de Cité
worden opgesomd. Het feministisch standpunt van Christine vormde het onderwerp van de
Inaugural-Dissertation (Heidelberg 1909) van Mathilde Kastenberg, Die Stellung der Frau in
den Dichtungen der Christine de Pisan; zij bespreekt de Cité p. 15-26.
Deze Lamentationes [† 1298] - waarin de eertijds dartele Matheolus de ontgoocheling van
zijn verhouding met Petronilla heeft neergelegd - werden ca 1370 in het Frans vertaald door
Jehan le Fèvre; beide teksten vonden een uitgever in de Nederlander A.G. van Hamel
[1892-1905].
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zuchting: ‘Haa Dieu! pourquoy ne me feis tu naistre en masculin sexe!’ De hele
nacht weent zij, tot opeens drie gekroonde dames verschijnen: Raison, justice en
Droiture. Zij vragen haar medewerking om een stad te bouwen met stevige
grondvesten en sterke muren, waarbinnen de vrouwen zonder bescherming veilig
zouden zijn. Daartoe biedt de levensgeschiedenis van de dappere en schrandere
vrouwen het meest geschikte materiaal. Christine hoeft deze bouwstenen niet her
9
en der bijeen te zoeken; zij vindt ze opgeslagen in De claris mulieribus van
Boccaccio, haar voornaamste bron.
Tegenover de verwijten van zwakheid bij de vrouw stelt zij krachtige figuren als
Fredegonde. Ongelukkig getrouwde mannen worden getroost met de trouw en de
opoffering van Artemis, van Agrippina e.a. Brutus, Caesar en Hector moesten boeten
omdat zij de raad van hun vrouw niet hadden gevolgd. De kuisheid van Penelope,
Susanna en Lucretia wordt in het licht gesteld, de liefdestrouw van Dido en Medea,
van Thisbe en Hero, de (volgens onze begrippen sadistisch) beproefde trouw van
Griseldis. Vrouwelijke koketterie vindt haar verdediging in de apostel Bartholomeus,
die steeds in zijde ging gekleed met franjes en edelstenen gesierd, en toch nooit
zondigde. Tegenover de hun toegeschreven hebzucht staat de vrijgevigheid van
vele Romeinse vrouwen. En onderwijl, tussen al deze exempla door, tussen eindeloze
gesprekken die Christine tijdens het werk met de drie genoemde deugden voert,
zoekt de allegorie over de opbouw van de stad, het graven van de fundamenten,
de keuze der stenen enz., zeer moeizaam haar weg. Een voorbeeld:

9

Zie A. Jeanroy in Romania 48, 93-105. vond ook in de Nederlanden bekendheid en weerklank;
Egidius van der Heerstraten drukte het te Leuven in (1484? en) 1487 (zie Campbell nrs.
293-294); reeds eerder, in 1476, verscheen er - in kombinatie met Boccaccio's De casibus
illustrium virorum - een fr. vertaling van bij Colard Mansion te Brugge (Le livre de la Ruyne
des nobles hommes et femmes; Campbell 295), het allereerste met gravures verluchte boek
waarover laatstelijk nog gehandeld werd dor Dr. K.G. Boon, in Amor librorum. Bibliographic
and other essays. A tribute to Abraham Horodisch on his sixtieth birthday (Distributors Erasmus
Antiquariaat Amsterdam 1958) p. 85-88. Een ndl. overzetting bezorgde Claes de Grave te
Antwerpen, in 1525 Vanden doorluchtighen... vrouwen (NK 2521, 0197 en 0198) en een jaar
later Vanden doorluchtighen mannen (NK 428).
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Belle fille et chiere amye, or te ay preparé
grans et larges fossez et tout descombré
la terre, que j'ay portée hors a grans
mons sur mes espaules. Si est des ore
mais temps que tu affies les fortes et
grosses pierres des fondemens des murs
de la cité des dames. Si, pren la truelle
de ta plume et te appreste de fort
maisonner et ouvrer par grant diligence.
Car veez cy une grande et large pierre
que je vueil qui soit la premiere assise
ou fondement de ta cité. Et saiches que
nature propre l'a apportée par les signes
d'astrologie pour estre mise et levée en
ceste euvre. Si te tray ung peu arriere et
je te la jetteray jus... (Boek I, hfst. XIV;
cfr. Pinet p. 364-365)

Aldus gheminde dochtre zo hebbic dy
bereet ende ghemaect eenen grooten
pit. of eene groote wijde gracht ende die
gheydelt van eerden die ic zelve
uutghedreghen hebbe. up mijn scoudren.
zo dattet tijd es. datstu de groote zware
ende grouve steenen beghins te
legghene vanden fondemente vander
stede der vrauwen. Ende men (!) de
trauweele dats dijn penne. ende bereede
dy om te metsene ende te werckene met
neerensticheden want ziet hier eenen
grooten breeden steen die ic wille dat hij
de eerste gheleit zij van dezen
fondemente. Ende weit dat natuere die
zelve properlike ghebrocht heift. Ende by
teekenen van astrologien om in dit werc
gheleit ende verheven te wezene. Dus
staet een lettel bet achtre ende is zallen
dy of worpen / (foliëring van de kopiist f.
39 v)
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Deze eerste steen wordt dan het hoofdstuk ‘Vander Conijnghinnen Semiramis’.
Zo komt de stad, na grote omhaal, eindelijk tot voltooiing en in het derde en laatste
boek somt zij de vrouwen op die uitgenodigd zijn om er hun intrek te nemen: naast
Maria (die in de eerste plaats komt) ook andere heiligen als Magdalena, Katharina,
Margaretha en natuurlijk haar patrones Christine, welker leven zij uitvoerig beschrijft.
Voor deze acta sanctarum ging zij uiteraard niet meer bij de niet steeds even
stichtelijke Boccaccio te rade maar putte zij uit de bekende Legenda aurea van
Jacobus de Voragine.
10
De epiloog begint in de Dietse tekst na het 18de hoofdstuk, op f. 326 : ‘Hier
spreict christine tot allen Eerbare ende duechdeliken vrauwen aldus Slutende het
hende van hueren boucke Capl XIX <G>heminde vriendeghen danck hebbe god
Doch es onze stede nu al vulmaect... - expl. f. 329v Hier hendt dat bouc datmen
heet de stede der vrauwen.’ Maar dan volgt er nog een 20ste hoofdstuk, door de
vertaler zelfstandig toegevoegd, waarin de auteurskwestie besproken wordt en de
bedoeling van de opdrachtgever naar voren gebracht:
<D>It bouc meent men dat ghemaect heift eene vrauwename ende hiet
kerstine ende was gheboren van pizen. Maer zij stout te parijs ter scholen
Ende naer der gracien die huer god daer gaf in leeringhen zo poochde
zij dat in ghedijnckenessen van huer in diverschen boucken ende tractaten
achter te latene messelic wie daer by in duechden ghesticht ende gheleert
mochte worden: Eenighe andere zouden ooc willen zegghen dattet gheen
vrauwe werc en es maer het werc van eenighen grooten clerc oft
philozophe. dies m(et) / (fol. 330) zijns selfs name gheenen roem hebben
en wille. Ende aldus zo heift hijt der voirs(eide) kerstijnen toe ghegheven
als of zijt zelve ghedaen hadde. Niet te min wiet ghedaen heift oft niet
ghedaen: het es een bouck vul eeren vul duechden ende vul weerdicheden
allen vrauwen tot eenen spieghele ende exempele... / (f. 330v) De welke
schoone materie van dezen boucke Aenziende Mer Ian de Baenst riddere
heere van Sint Iorijs etc Ende dat dit bouc in franchoize was Die / (f. 331)
heifter ghedaen translateren uuten franchoize in vlaemsche. hopende by
dien de zelve heere van Sint loris menighe vrauwe

10

Hier en ook verder op gebruik ik de potloodfoliëring van het hs.; de foliëring in Romeinse
cijfers van de kopiist loopt niet zover. Ook de initialen zijn niet meer ingevoegd en de
verluchting blijft achterwege.
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daer inne ghesticht te wordene ende ooc bekeert oft zij verdoolt waren.
Ende dat zij by dien gode voor hem bidden zullen.
Wie denken mocht dat de vertaler nu uitgepraat is, komt bedrogen uit. Hij kan er
blijkbaar geen punt achter zetten en geeft in een 21ste hfst. nog zijn eigen opvatting
weer over de waarde der vrouw:
(f. 331) hier spreict de ghone diet ghetranslateirt heift
<N>Aer dien dat is in dit bouck bevonden hebbe. zo en zijn alle de mannen
die noyt waren. ieghen de vrauwen niet weerdich een caf. Want alzo
dezen bouc zeicht zo hebben de vrauwen alle de consten leeringhen
ende handtghewerken eerst ghevonden die inder weerelt zijn. Dus waert
behoorlikere dat de vrauwen de scholen ende de universiteiten hilden
dan de clercken. het welke ic te bet ghelijden mach datmen zeicht dat
eene vrauwe dit bouc ghemaect heift daer by dat zij alle vrauwen alle die
eere fame ende die vordernesse gheven wilde die zij conste ende mochte
anders en gheledict nemmermer. Maer my verwondert boven maten. naer
dien dat zij de vrauwen zo wel bezorcht heift in recommandacien van als
dies in dit bouck ghezeit es. Waer omme dat zij in dit bouck niet en bruict.
die previlegen die god den vrauwen ghegheven heift boven den mannen.
de welke wel alzo vele binden alzo my dijnct als al dat hier int bouc staet...
Deze bijbelse argumenten, die Christine volgens de vertaler ten onrechte had
verwaarloosd, zijn de volgende:
1. Adam werd in het wilde veld geschapen, Eva in het paradijs.
2. God gebruikte voor Adam slijk, voor Eva nam hij een rib (dicht bij het hart);
echter niet iets uit het hoofd, wat beduidt dat de vrouw onderdanig moet blijven.
3. Christus werd uit Maria geboren zonder toedoen van een man.
4. In de dood van Christus speelden alleen mannen een boze rol.
5. De apostelen vluchtten toen, alleen Maria bleef getrouw.
6. Na Zijn verrijzenis verscheen Christus het eerst aan de vrouwen.
7. Maria staat boven alle mensen verheven.

Over de identiteit van deze vertaler tasten wij in het duister. Hij schijnt Latijn gekend
te hebben, citeert Hieronymus, en woonde waarschijnlijk in Brugge; was hij een
hoveling (niet vrij van vleierij) in dienst van ridder Jan de Baenst? Tekenend voor
zijn geestelijke instelling is de vergelijking die hij ten beste geeft naar aanleiding
van de schepping van Adam in het veld tegenover Eva in het paradijs
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‘ghelijc men zegghen zoude dat een kind edelre wezen zoude dat gheboren ware
binnen der stede van brugghe in eens groots heeren huus oft i n m i j n s h e e r e n
h o f [de Brugse residenite van de hertog van Boergondië, het Prinsenhof?] daer de
edele meer plaghen te wuenene dan de onedele: dan een ander kindt dat gheboren
ware daer de dorplieden ende onedele woonen’.
Wat kunnen wij verder over zijn vertaling zeggen? De lezer oordele zelf. Ik geef
hier een paralleluitgave van een der beste hoofdstukken naar het oordeel van
Marie-Josèphe Pinet (Boek II, hfst. 13); de Franse tekst neem ik over uit haar studie
over Christine p. 433 n. 3
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Cy demande Cristine a Droiture si c'est (f. Cxxxij) Hie vraecht vrauwe christine
voir ce
der vrauwen
que les hommes dient en leurs livres

Rechtverdichede oft waer es tghuent dat
de

que la vie de mariaige soit si dure a
porter

mannen ende de bouken zegghen. Dat
tleven dat

pour l'occasion des femmes

man ende wijf in huwelike leeden zo hart
ende zo

a leur grant tort.

zwaer zij ter cause vanden vrauwen ende
dat onverdient

Respond Droiture et commence a parler Ende vrauwe Rechtverdichede andwort
de la
daer
grant amour des femmes a leurs maris. uppe ghelijc hier naer bescreven staet ∴
xiij
Adoncques, en alant querir

Alzo vrauwe Rechtverdichede ende
christine ghijnghen

les dictes dames par l'ordonnance de
dame Droicture;

zouken ende halen de voirseide vrauwen
om

disoient en alant cestes paroles:

in de voirs(eide) stede te stellene zo
zeide christine

Dame, sans failes, vous et Raison
m'avez solues et

zonder twijffele. Vrauwe vrauwe Redene
uwe zustere

conclutes si bel et si bien toutes mes
questions...

ende ghij hebt my noch alle mijn vraghen
ende mijn questien zo hooghelic
gheandwoort ende
ghesolveirt. dat ic daerieghen niet
zegghen noch
Repliceren en can ende houde my als
van dien by
hulieden te vullen gheleert ende
gheinformeirt.
Ende hoe dat alle zaken die doenlic ende
wetenlic
zijn alzo wel in crachte vanden lichame
als in wijsheden
van zinnen. ende van allen anderen
duechden
ghedaen hebben ghewest ende
bevonden in
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vrauwen. Maer noch zo biddic u
vriendelike. dat
dites-moy...

u ghelieven wille my te zegghene ende
in ware te
doene oft warachtich zij dat deze mannen
ende zonderlinghe

si la vie de l'ordre de mariage soft aux
hommes

eenighe poeten ghetughen ende
zegghen

pleine et avironnée de grant tempeste
par la coulpe

daer of dat ic my al te zeere verwondere.
dat dat

et impétuosité des femmes

leven dat man ende wijf in state / van
huwelike
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leeden den mannen zo verleedelic zij
ende zo onghenouchelic
bijder scult ende bijder moeylichede
et de leur rancuneuse moleste, comme vanden vrauwen ende bij hueren
it est escrit
albestiere alzoot
an maints livres

in meneghen bouke bescreven es ende
alzoot menich

et assez de gens le tesmoignent que
elles si peu

meinsche betuycht. dat zij zo cleene
huere

ayment leurs maris et leurs compaignie mannen beminnen ende huer
que riens.
ghezelschip dat gheen
Par quoy, pour obvier a ces
inconveniens, plusieurs

dijnc hemlieden meer en vernoyt waer
by ende om

ont conseillé aux saiges qu'ils ne se
mariassent,

deze zaken te bevellene ende te
beieghenen meneghe

certifiant que peu d'elles soient loyales
a leur partie.

wijze den anderen ontraden heift den
staet van
huwelike an te gane overmids datmen
dien niet
afgaen en mach alsmen wil. Vermetende
dat ze(er)e
luttel vrauwen hueren ghezelschepe goet
zijn ende
ghetrauwe. Ende zonderlinghe daer of
zo scrijft valerius

Et mesmement Valere qui en escrit a
Rufin et

tot Ruffin ende theofrasius in zijn bouc
ende

Theophraste, en son livre, dit que nul
saige doit

zeicht dat gheen wijze wijf nemen en zal
want vele

prendre femme, car trop a en femmes
de cures, peu

bestiers hebben de vrauwen cleene
minne ende

d'amour et moult de jungleries, et que se vele ianghelinghen. Ende eist dat zake
homme
dat een man
le fait pour estre mieulx servi et gardé en een wijf neemt om dat hij meent dat hij
ses maladies,
daer of
que trop mieulx et plus loyaument le
serviroit

te bet ghedient zal zijn ende te bet
bewaert oft hij

et garderoit I loyal serviteur et ne lui
cousteroit

ziec worde hij es bedroghen. want vele
ghetrouweliker

pas tant.

ende vele herteliker zo zallen dienen
ende
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bewaren een ghetrauwe dienstbode dan
zijn wijf
ende dat en zal hem niet zo vele costen.
Ende eist
Et que se la femme est malade, le mari dat twijf ziec es zo zweeren den mannen
est alanalle de
leden. ende zij en zullen hem eenen voet
niet durren
verwenden mitsgaders vele meer
anderen zaken
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gouré et ne se osera bouger d'empres
elle. Et assez

die de zelve valerius / (f. Cxxxiij) scrijft
die hier te

d'autres choses dient qui moult seroient lanc waren te verhalen dus zegghic
longues a
weerde vrauwe
conter et reciter.

eist dat zake dat dat waer zij zo hebben
dan deze

Donc, je dis, chiere dame, que si cestes mans die vilenye van vrauwen spreken
choses sont
willen cause
vraies, tant sont ces deffaulx villains que ende voetsele te zegghene dat bij dien
toutes
alle andere
graces et vertus que avoir pourroient en duechden inden vrauwen al niet te
sont aneanties
achtene en zijn
et du tout estaintes. - Réponse. -

Andwoorde

Certes, m'amie si que toy mesmes as dit Gheminde vriendinne Alzo du zelve hier
autresfois
vooren te
a ce propos, bien a son aise maine
procès qui plaide

dezen proposte wel ghezeit hebs
ghemackelic belet

sans partie. Et te promet que les livres
qui ce

hij zij proces die plait oft dinghet zonder
partie

dient ne firent pas les femmes. Mais, je want daer niement en es diet hem
crois que
ontkijft. Maer
qui des debatz de mariaige vouldroit faire ic zegghe u vryelic. die vanden ghekijve
veritable
tusschen
et nouveau livre, et que on se informast man ende wijf in huwelike de
de la pure
warachtichede bescriven
vérité du fait, on trouveroit autres
nouvelles.

wilde. Ende hem daer of inder waerheit
de

Heelas, chiere amye, quantes femmes
est-il, et tu

informeren ende verzekeren men zoude
d(aer) of

mesmes le scez, qui usent leur lasse vie wel andere tijdinghe hooren ende
ou lien de
vernemen. Helas
mariage par la dureté de leurs maris en gheminde vriendinne hoe vele vrauwen
plus grant
vindmen
penitence que se elles fussent esclaves als du wel wets die huer leven leeden
entre les Sarrazins!
onder
den bant van huwelike in alle aermoede
ende keytivichede
met hueren mans in meerder lijdene
ende
in meerder penitentie dan oft zij slaven
waren
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onder de sarrazijnen he(er)e god wat
menighe zware
Hee Dieux, quantes dures batteures,
sans cause et

smete zonder cause ende onverdient
hebben zij

sans raison, quantes ledanges, quantes dicwijle van hueren mans. Och hoe
villaines injures,
meneghe overdaet
servitudes et outrages y seuffrent
maintes

ende vilenye zo lijdt meneghe goede
vrauwe

bonnes preudes femmes, qui ne crient
pas Haro!

met hueren man. die telken up de strate
niet en
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Et de telles y a qui meurent de faim et
de mesaise,

sprijnct noch en roupt herau ende huerer
zom van

a tout plein leur fouyer d'enfans, et leurs honghere verderven / ende van
maris sont
aermoeden. ende
a la taverne ou en lieux dissolus.

hebben den heert vul kinderen ende haer
mans
ligghen in de taverne oft in de
dobbelschoole oft

Et encores, les pouvres femmes sont
batues au retourner.

ander oneerbare plaetssen ende de
vrauwen moeten

Et ce sera leur souper.

snavonts met slaghen ende met steken
becoopen
dat den mans sdaechs mesgaen es.
twelke huer
schout niet en es noch niet en
vermueghen. Ende

Et a dire des maris qui tant soient
adoulez des maladies

te zegghene als twijf ziec es zo zweeren
de mannen

leurs femmes, je te pri, ma mie, di ou
sontilz?

alle de leden. Och lieve vriendinne toocht
my die.

- Et sans que plus t'en die, tu peux bien Dus zonder dat ic dy meer daer of
zegghen can zo bezefstu
scavoir que ces babuyseries dites
contres les femmes,

zelve wel dat deze quackelinghe diemen
den

qui que les die, furent choses
controversées et

vrauwen aldus te laste leyt my en rouct
wiet zeit

dites contre vérité.

anders niet en es dan boevde ende
lueghentale
ieghens redene ende ieghens der
waerheyt ende

Car les hommes sont maistres sur les
femmes. Si

niet te gheloovene. Want altoos zijn de
mans meesters

ne souffreroient jamais a leurs femmes boven de vrauwen dus en zouden zij niet
telle auctorité.
ghedooghen
dat de vrauwen eenighe macht oft
auctoriteit
Mais, je te prometz que tous mariages
ne sont mie

hebben zouden boven hemlieden. Maer
trouwen

maintenant en telz contens. Et dommaige alle huweliken en zijn alzo niet
seroit.
onderhouden
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Car il en est qui vivent en grant paisibleté ende dat ware scade ende iammere.
d'amour
want meneghe
et loyauté ensemble, pour ce que les
parties sont

vindmer die zeere zoeteliken ende
minleken te gader

bonnes et raisonnables.

leven in grooter eeren ende in goeder
trauwen
onderlinghe. Om dieswille dat zij over
beeden zijden
goet wetende ende redelic zijn. Ende hoe
wel

Hé quoy qu'il soit de mauvais marls, it en dat men menich onwetende onredelic
est de
man vint.
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trestous vaillans et saiges et les femmes zo vintmer ooc / (f.Cxxxiiij) redelike
qui les rencontrerent
wetende ende
nasquirent de bonne heure, quant a la

wijze daer bij. Wel dan dien vrauwen
ende ter goeder

félicité du monde.

hueren zijn zij gheboren dien die
ghebueren

Et ce peuz tu bien scavoir par toy
mesmes, qui telle

naer der weerelt te sprekene. Ende dit
muechstu bij

avoyes que nul, a ton jugement, de
bonté, amour

dy zelven wel weten. want du zelve zulc
eenen man

et loyauté ne le passoit.

ghehadt hebs dat cume yement ziere
duecht ghetrauwichede
ende minne te dywaert te compareirne

Duquel les regretz de ce que mort le te en ware. Waer of dy den rouwe int herte
tolly jamais
noch
de ton cuer ne partiront.

niet versterven en can noch vergheten
en const dat
dy de doot dien af ghetrocken heift...
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Neen onverdienstelijk vind ik deze vertaling geenszins, al kan ik De stede der
vrauwen aan niemand als prettige lektuur aanbevelen. Het behoort trouwens tot de
moeilijkste opgaven om een moralistisch traktaat te schrijven met enige
aantrekkelijkheid. Christine de Pisan laat zich hier beslist niet aan haar beste zijde
zien; haar vele kniebuigingen voor allerhande princessen en haar financiële
moeilijkheden in de jaren rond 1405 maken het vermoeden van broodschrijverij bij
zulke praktische vrouw zeker niet onwaarschijnlijk. Toch viel het werk in de smaak
van haar Franse tijdgenoten, blijkens de vele vaak schitterend uitgevoerde codices;
ook de Engelse vertaling van Bryan Anslay, the boke of the City of ladies gedrukt
te Londen in 1521, getuigt voor zijn sukses.
Wie echter de Stede der vrauwen wil lezen als tijdsdokument, bewust van het
historisch perspektief en met voldoende belangstelling voor de Boergondische
literatuur in Vlaanderen, zal niet zoveel aanstoot nemen aan stroefheid, dorheid en
langdradigheid maar zal menige bladzijde van dit plaatjesboek van vrouwelijke
deugden en talenten waarderen. En de lexikograaf zal menig woord optekenen,
waarmee Verdam zich gelukkig zou geprezen hebben.
ROBRECHT LIEVENS
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Resume français
Le livre de La cité des Dames [1405] de Christine de Pisan a été traduit en flamand
à Bruges, par ordre de Jan de Baenst [† 1485], ancien conseiller de Philippe le Bon,
chevalier et seigneur de Sint Joris et de Beernem, bourgmestre des Echevins
temporaire de la ville de Bruges (notamment en 1460, 1470 et 1473) et appartenant
à une famille de la plus haute noblesse, originaire du pays de Cadsand. Le traducteur
achevait son travail en 1475. Il était peut-être un courtisan au service du dit Jan de
Baenst, auquel le manuscrit (Londres, British Museum Add. 20698) n'a probablement
jamais été remis, l'enluminure n'ayant pas été complétée.
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De finaliteit van de Vlaamse zedenroman in het midden van de
jaren 1850
De Vlaamse letterkunde uit de eerste decennia na 1830 wordt thans algemeen als
een cultuurhistorisch verschijnsel beschouwd. De esthetische waarde van haar
produkten slaat men daarbij terecht niet al te hoog aan. Vanuit het hedendaagse
standpunt lijkt de bedoelde literatuur hopeloos verouderd, niet alleen wegens haar
gebrek aan vormbeheersing maar ook door haar tekort aan algemeen-menselijke
inhoud. Zelfs diegenen die, als een Frank Lateur, eens de warmste waardering
betuigden voor het aanpassingsvermogen en het doorzicht van de toenmalige
auteurs, voegden eraan toe dat zij het schrijven van een boek meer als een goede
daad dan als het voortbrengen van kunst beschouwden. Naar verluidt gold het
esthetische maar als bijzaak en wist men van niets beters. ‘Van aanvoeling met
Europeesche letterkunde, van invloed door vreemde schrijvers kan er nauwlijks
sprake zijn, - van breede algemeen menschelijke ontwikkeling, van hoog bewustzijn
1
of poging tot ontworsteling evenmin’ .
Dat er van contact met de Europese literatuur nauwelijks sprake kan zijn, lijkt me
alvast niet steekhoudend. Een bewijs zal men vinden in de twee artikelen van Dr.
2
Hanot over de kritiek in de vroege Gentse en Antwerpse tijdschriften . De lectuur
van die periodieken zelf wijst ontegensprekelijk op het tegendeel. De mate van
belangrijkheid moge hierbij in het midden blijven.
En was er waarlijk niemand die eraan dacht letterkunde als zuivere kunst te
3
beschouwen en te beoefenen ? Het wil mij voorkomen dat hier tussen denken en
handelen een onderscheid dient te worden ge-

1
2

3

F. Lateur, Over vrouwe Courtmans; in: Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad., 1911, blz. 565.
Literaire teorieën en kritiek in Gentse tijdschriften tijdens de periode van 1830 tot 1850; in:
Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 15, 1955, kol. 277-289.
Literaire theorieën en kritiek in Antwerpsche tijdschriften van 1840 tot ca. 1850; in: Hand. v.d.
Zuidndl. Mij. v. Taal- en Letterk. en Gesch., IX, 1955, blz. 100-131.
F. Lateur, op cit., blz. 564.
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maakt. De opvatting dat kunst om de kunst kon worden beoefend, was in de Vlaamse
letterkundige wereld wel degelijk aanwezig, maar zij werd verworpen door de wil.
Bewust oriënteerde men de literatuur in een andere richting. Zij was een actiemiddel
in het algemene kader van de Vlaamse Beweging.
Dat bijzondere karakter van de toenmalige Vlaamse letterkunde is niet ontgaan
aan de Duitse schrijfster barones Ida von Düringsfeld, die van 1857 af een
maandenlang verblijf ten onzent aan de studie van de Vlaamse Beweging en de
4
5
Vlaamse letteren besteedde . In haar bekende werk Von der Schelde bis zur Maas
heeft ze het klaar aangewezen: ‘... die vlämische Bewegung ist der vorläufige Zweck
der vlämischen Literatur. Erst wenn die vlämische Bewegung zu ihrem Ziel gelangt
ist und des Beistandes der Literatur nicht mehr bedarf, kann diese selbständig
auftreten und vom rein kritischen Standpunkt aus betrachtet werden. Für den
Augenblick, vielleicht für lange Jahren noch, ist sie im Dienste der volkstümlichen
6
Sache...’ .
De vraag is nu welke diensten de literatuur dan wel aan de Vlaamse Beweging
moest bewijzen. Het antwoord zal men vinden in het verlichtingselement in die
beweging. Het volstaat niet te constateren dat de letterkunde werd beschouwd als
7
‘een middel in de strijd voor de revalorisatie van de volkstaal’ , want die revalorisatie
zelf was middel, geen doel. Middel om de Vlaamse bevolking uit haar geestelijke
en zelfs materiële laagstand te verheffen.
Door hun literaire produkten zochten de Vlaamse schrijvers - en quasi ieder van
8
hen was een flamingant - de leeslust bij het volk op te wekken , maar dat was hun
niet genoeg. Ze waren er ook om bekommerd voor degelijke lectuur te zorgen. Het
heette immers dat al wie in België geen Frans kende tot onwetendheid was gedoemd.
Het licht van kunsten en wetenschappen kon onder de lagere volksklassen slechts
in de volkstaal verspreid worden. De zending van de Vlaamsgezinden bestond er
dus in ‘ kunstwerken, schriften, boeken van allen aerd te verspreiden, die edele
gedachten en weerdige gevoe-

4
5

6
7
8

Cfr. E. De Bom, Ida von Düringsfeld. Een ooggetuige der Vlaamsche Romantiek. 1857-1862
en vlg. jaren, in: Versl. en Meded. Kon. Vl. Acad., 1938, blz. 579-612.
I. von Düringsfeld, Von der Schelde bis zur Maas. Das geistige Leben der Vlamingen seit
dem Wiederaufblühen der Literatur. Biographien, Bibliographien und Proben. 3 dl., Leipzig,
Brussel, 1861.
Dl. I, blz. IX.
Hanot, Antw. tijdschr., blz. 106.
L. Van Ruckelingen (ps. van L. Mathot), Vlaemsche Beweging. Bediedenis, doel, invloed,
toekomst, Gent 1856, uitg. Willems-Fonds, 23, blz. 45.
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lens voortplanten, met den geest en het hart tot den goede te vormen; werken,
waerin de liefde tot de deugd, tot de kunst, tot de wetenschap, tot het vaderland,
tot alles wat een volk kan gelukkig en sterk maken, in de tael des volks onderwezen
9
wordt’ . Om de lagere standen te beschaven deed men dus niet alleen op het
overigens te kort schietende onderwijs beroep. De flaminganten wilden daartoe zelf
10
allerhande boeken schrijven en in omloop brengen . Wie, zoals een Van Driessche,
de vaste overtuiging had ‘dat de vlaemsche zaek het best kon vooruitkomen met
regtstreeks op het volk en door het volk te werken’, gaf dan ook zijn geschriften met
één enkele bedoeling uit: ‘Het vlaemsche volk wordt verlamd, verbasterd en naer
zynen ondergang geleid: eerstens door gebrek aen geestesontwikkeling, tweedens
door vreemde drukking. - De geesten tot de menschenwaerde ontwikkelen, de
vreemde drukking tegenhouden en den nationalen geest tot de volksdommelyke
11
grootheid aenwakkeren - zie daer ons doel’
Het spreekt vanzelf dat het aldus afgebakende terrein meer omvat dan dat van
de literatuur in strikte zin, meer bepaald de vulgarisatie onder allerlei vormen. Maar
de eigenlijke letterkunde, en de roman in belangrijke mate, hoorde er volkomen in
thuis. Snellaert had reeds in het Kunst- en Letter-Blad zijn voorkeur voor dit genre
uitgesproken. Van Kerckhovens opvatting over de letterkunde deed ook hem de
12
prozavorm boven de versvorm verkiezen
Het is in onderhavige bijdrage niet de bedoeling het hele literaire bestel uit het
midden van de jaren '50 te onderzoeken, hoewel het van belang zou zijn te
vergelijken wat vers en toneel (cf. de bedrijvigheid van het Nationael Tooneel) tot
het bereiken van het hoger omschreven doel hadden aan te bieden. De beperking
tot het korte tijdstip van de jaren 1855-'56 maakt evenwel, als test en enkel als
dusdanig, een bronnenstudie mogelijk die, met de kennis van het onmiddellijk
verleden, tot verantwoorde conclusies moet leiden betreffende een onderwerp
waarvan we geen helder genoeg beeld hebben. Aan de hand van een aantal kritieken
uit de genoemde jaren zullen vooreerst de opvattingen van de Vlaamse schrijvers
over de rol van de literatuur, de roman in 't bijzonder, worden verduidelijkt. In de
tweede plaats zal worden

9
10
11
12

Almanack des volks 1855, blz. 18.
De Schelde, 3 okt. 1856 (art. ‘Het volk’).
E. Van Driessche, Moeder Lysbeth, zedenroman, Gent z.j. (1856), blz. 3.
Hanot, Antw. tijdschr., blz. 109.
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nagegaan in hoever de toenmalige roman aan die opvattingen beantwoordde.
***
In 1855 verscheen te Gent een vrije vertaling van Silvio Pellico's treurspel Thomas
13
14
Morus. De vertaler, Jozef Van de Velde , gaf in zijn uitvoerige inleiding kunst- en
literairfilosofische beschouwingen ten beste.
Hij verdedigt het standpunt dat God ‘niet slechts de oorsprong der kunst’ is doch
‘daerenboven nog de vruchtbare bron waeruit de kunstenaer hoeft te putten, wil by
in het vak der kunsten het zedelyke oogwit bereiken’. En in de kunstbeoefening is
‘het zedelyke’ het hoofdbestanddeel, ‘dewyl zonder dat, de kunst niet meer in
betrekking staet met den aerd die den mensch kenmerkt, zyne zedelykheid’. Zonder
die hoedanigheid kan bijgevolg de kunst geen volmaaktheid bereiken. Het stelsel
van l'art pour l'art vindt bij Van de Velde dan ook geen genade. De kunst immers is
‘geen ydel spel des geestes, in het welk de kunstenaer zich niets anders voorstelt
dan de oogen des lichaems en der ziel door loutere stoffelyke aenvalligheden te
streelen, zonder het minste acht te geven op de natuer der onderwerpen die hy
behandelt’. De schrijvers die dat systeem aankleven - naar verluidt menige Franse
en sommige Vlaamse - verliezen niet alleen de hoofdzaak, nl. ‘het zedelyk oogwit’,
uit het oog maar zien bovendien over het hoofd dat het rechtstreeks in strijd is met
de natuur van de kunst en ‘de onverdeelbare eenheid der menschelyke ziel’
verbreekt.
Van de Velde kiest partij voor de kunstenaars en letterkundigen die zich tot taak
stellen ‘het volk by middel der vrye kunsten en schoone letteren te beschaven en
te verbeteren’, doch hij laat daarbij een waarschuwing klinken. Hij trekt inderdaad
van leer tegen de opvatting ‘dat kunsten en letteren, over 't algemeen, de uitdrukking
moeten zyn der wezentlykheid, van het goed en van het kwaed, van het schoone
en van het afzigtelyke, zonder ideael, zonder eigentlyk gezegde schepping’. Dat
systeem - Van de Velde citeert de Bonald: la littérature est l'expression de la société
- is door sommige Franse schrijvers geheel aanvaard. De resultaten liggen in de
‘verderfelyke lettervoortbrengselen dier verbasterde romantische school’ die naar
verluidt Hugo, de Lamartine, Sue, Scribe en Dumas als belangrijkste

13
14

Geb. 1816. Leraar. Sedert 1860 bibliothecaris-archivaris van Oudenaarde. Overl. 1886.
Vertalingen uit het Italiaans, het Duits en het Frans. Historische werken.
Blz. 7-21.
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exponenten telt. Principieel kan een getrouwe weergave van de natuur en van de
samenleving niet anders dan verkeerd zijn. ‘Zulk een grondregel zoude regtstreeks
tegen de natuer der kunst stooten. Inderdaed, daer het wezentlyke der kunst in het
natuerlyk en tevens in het bovennatuerlyk ideael gelegen is, zoo hoeven de
letterkundige en de kunstenaer, onder de voorwerpen die de natuer hun aenbiedt,
eene keus te doen, om ons voor de ware onvolmaektheden der dingen te vergoeden,
en ons eene nieuwe en verdichte wereld voor oogen te stellen’. Al heeft het schone
dus het afzichtelijke niet nodig, al kunnen de zedelijke deugden ‘gekend, geoefend
en bemind worden zonder dat de misdaed en de wanorde tegen dezelve overstaen’,
toch mogen de schrijvers de antithese tussen goed en kwaad in hun werken
gebruiken, als het maar geschiedt met een idealistische bedoeling.
Hier wijst Van de Velde het voorbeeld van Silvio Pellico aan, voorbeeld dat evenals
bij Manzoni geïnspireerd was door de leuze ‘godsdienstigheid, zedelijkheid en
vaderlandsliefde’. Diezelfde beginselen - eigenschappen tevens die de Belgen
kenschetsen - dienen de geschriften van de Vlaamse letterkundigen altijd te
beheersen. Hun taak is dus duidelijk afgelijnd: de keuze van hun onderwerpen moet
beperkt blijven tot zulke ‘die voor eene godsdienstige, zedelyke of maetschappelyke
rigting vatbaer zyn, en, derhalve, tot beschaving van volk en samenleving verstrekken
kunnen’. En om dergelijk ‘grootsch onderwerp’, om ‘een godsdienstig en edelmoedig
karakter’ ‘deftiglyk’ te behandelen, moet de schrijver ,uit de reine bron der katholyke
zedeleer en der gezonde en ware letteroverleveringen zyne denkbeelden en
gevoelens putten’. Dat is de enige weg tot het behoud van deugd en godsvrucht,
tot redding van ,Vlaemsch-Belgiës reine en manhaftige zeden’, die door de Franse
pestwalmen worden bedreigd.
Een opvallend overeenstemmende opvatting vindt men in een bijdrage van de
15
Minderbroeder Servaas Dirks , ‘La mission du littérateur’, in 1856 opgenomen in
16
het tijdschrift La Belgique . Uitgaande van het feit dat goed en kwaad elkaar
bestendig bestrijden, handelt Servaas Dirks meer bijzonder over het
schoonheidsgevoel en de mogelijkheden van de literatuur om het aan te wakkeren
of te verbasteren. De letterkundigen hebben een uiterst belangrijke rol te spelen,
meer

15

16

Lodewijk, Frans Dirks. Kloosternaam: Servatius. Maastricht 1825 - Sint-Truiden 1887. Trad
in 1843 in de Orde van de Minderbroeders. Te Luik priester gewijd in 1849. Leraar aan het
college te Tielt. Franse en Nederlandse werken, waaronder diverse van stichtelijke aard.
Bijdragen in verschillende Vlaamse periodieken.
La Belgique, Revue des Revues. Religion, philosophie, politique, histoire, littérature, économie
sociale, sciences, beaux-arts, [jg. 1], dl. 2, 1856, blz. 169-177, 527-538.
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bepaald inzake de handhaving en verdediging van het zedelijk schone. Evenals de
wijsgeren, de historici en de moralisten, moeten zij Gods helpers zijn in het grote
werk van de menselijke beschaving. Geen louter amusementskunst voor een frivool
publiek, maar het nuttige door het aangename. De schrijver dient de mens uit te
beelden zoals hij is en zoals hij zijn moet: het evenbeeld van God. Dat de mens
zwak is hoeven ze niet te verdoezelen. Maar zijn gebreken en ondeugden kunnen
- met de nodige voorzichtigheid om de goede zeden niet te kwetsen - als laakbaar
en herstelbaar worden voorgesteld. Daarbij geen misdaden zonder straf. Vooral
moeten de letterkundigen erom bekommerd zijn het kwade te bestrijden door het
zedelijk goede op te hemelen en in zijn diverse aspecten onder allerlei uiterlijke
vormen bij de lezers ingang of meer bijval te doen vinden.
In het tweede deel van zijn artikel wijst pater Dirks erop dat zulks in het verleden
niet altijd het geval was geweest. En in zijn eigen tijd zeker niet! Sedert het midden
van de 18de eeuw immers was de letterkunde - voortaan niet meer de uitdrukking
van de maatschappij - het arsenaal geworden van een samenzwering tegen God,
een instrument om het kwaad, met schittering omweven, onder allerlei gedaanten
in de samenleving te doen vorderen. Bestaat er, in dienst van het kwade, wel een
machtiger wapen dan de literatuur? In alle sociale lagen dringt zij door. Het besef
van de eeuwige en scherper dan ooit gevoerde strijd tussen goed en kwaad moet
er dus de letterkundigen toe aansporen de hoger uitgestippelde taak ter harte te
nemen. Alleen op die wijze kunnen ze overigens duurzaam werk nalaten.
Een sterk geloof in de beschavende en moraliserende kracht en taak van de
literatuur vindt men ook terug bij Emanuel Van Driessche. In zijn ‘Brieven over taelen letterkunde’, in 1856 in het Brusselse kunst- en letterblad De Klauwaert
gepubliceerd, poneerde hij dat de letterkunde het ‘oppergezag der pen [is], dat
deugd, volksroem, vryheid, geluk beschut, beschermt en verheft!...’ Tot haar domein
behoort ‘het intellectuële schoone’; zij is op het verhevene gericht en stuwt de mens
naar ‘hoogere reinheid’. Uitzonderingen dienen als monstruositeiten te worden
beschouwd. De ware letterkundige mag zich niet van ‘het aerdsche goddelyke’
verwijderen. Hij ‘put uit zyne ziel wat zy het edelste, het reinste, het verhevenste,
het zedelykste bevat en giet dit edele, dit reine, dit verhevene, dit goddelyke in
andere zielen over; dus is de ware letterkunde het schild der deugd, want deugd is
17
edel-, rein-, verheven- en goddelykheid’ !
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De Klauwaert, jg. 2, 1856, blz. 49-50.
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Volgens Van Driessche waren de bedoelde uitzonderingen eerder zeldzaam, maar
uit Dirks' beschouwingen en Van de Veldes diatribe tegen het merendeel der Franse
auteurs sprak het tegendeel. In tijdschriften en losse publicaties uit dezelfde tijd
vindt men overigens talrijke gelijkaardige klachten en uitingen van verontwaardiging,
vooral over de invloed die vanuit het zuiden werd uitgeoefend. De Antwerpenaar
Mathot zag in de moderne romankunst zelfs een ‘moordadig gevaerte’, ‘een magtig
werktuig... tot het verspreiden van ongeloof, zedeloosheid en regeringsloze
begrippen’. Het kwaad viel alleen door adequate middelen te bestrijden, door
‘gelyksoortige werken, waer het zaed van godsdienst en goede zeden, tusschen
de aengename bloemen der inbeelding, verscholen ligt’, in welk verband hij naar
Chateaubriand verwees. De wijze waarop een roman diende te worden bekeken,
zette hij uiteen in een kritische bijdrage over ‘De Antwerpsche romanschryvers’ in
18
de katholieke periodiek Nederduitsch Overzigt . Zijn standpunt was iets minder
strak dan dat van Van de Velde. Romans moeten niet al te streng beoordeeld worden
indien de lezer uit de lectuur geen slechte indruk over godsdienst of goede zeden
meedraagt. Deugdzame mensen willen uit het genre alles verbannen wat op de
liefde betrekking heeft, maar worden romans dan voor kinderen of voor schoolgebruik
geschreven? De behandeling van een hartstocht, zelfs ‘zyne gevaervolle wending’,
kan zeer heilzaam zijn voor sommige ‘persoonen die in de wereld leven’ en voor
anderen nadelig. Men zou al heel wat in 't vuur moeten werpen, wilde men alleen
behouden wat voor iedereen zonder uitzondering even voordelig is. Voor
losbandigheid of zedeloosheid geldt nochtans geen verontschuldiging; alle begrippen
over het schone verzetten zich tegen de voorstelling van iets walgelijks. Men mag
‘den mensch niet afschilderen tot de laegte van het onredelyke dier vervallen;
nauwelyks mag men dit doen voorgevoelen’.
Het is wel opvallend hoe in de vier vermelde bijdragen de nadruk werd gelegd op
een bepaalde functionele betekenis van de literatuur. Zij werd geheel in dienst
gesteld niet van het esthetische maar van het morele. De voornaamste bekommernis
van de schrijvers diende de zedelijke verbetering te zijn van het lezend publiek. Was dat een nieuw standpunt? Werd het alleen aan katholieke zijde verdedigd?
Het zal in dit verband nuttig zijn te vergelijken met hetgeen de twee belangrijkste
Vlaamse critici een tiental jaren vroeger over de rol van de literatuur, meer bepaald
van de roman, hadden geschreven.

18

Dl. 3, 1856, blz. 33-42.
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In een artikel over ‘Het historische en het hedendaegsche roman’, in 1845 in het
Kunst- en Letter-Blad gepubliceerd, had Van Kerckhoven zijn voorliefde voor het
19
laatste genre uitgesproken, genre dat men met Hanot de realistisch-psychologische
roman kan noemen. Hij was ervan overtuigd en betoogde met klem dat de Vlaamse
schrijvers, gelet op de cultuur en de tijd waarin ze leefden, de mensen van hun
eigen volk dienden uit te beelden en daarbij ‘eene beschavende strekking’ moesten
in acht nemen. Het was nodig dat de lezer uit hun werken zedelijk nut kon putten.
Geen onzedige dingen dus afgeschilderd, - naar verluidt was daarvan in de Vlaamse
letterkunde overigens nog geen voorbeeld te vinden - maar gevoelens vertolkt die
in ieders hart liggen, zedenlessen gegeven ‘welke in het dagelyksche leven op alle
oogenblikken kunnen toegepast worden’, ondeugden en gebreken gekastijd ‘welke
men in de maetschappy ziet heerschen’: ‘dan verstaet het volk waer men naer toe
wil, het gevoelt het doel van den schryver, maekt de toepassing welke uit de schriften
vloeit en trekt er nut en voordeel uit. De algemeene begrippen worden tot het goede
geleid, het gevoel wordt verfynd, de zeden verzacht en de algemeene beschaving
20
wordt er door voortgezet’ .
Anders geformuleerd vindt men hetzelfde standpunt van Van Kerckhoven terug
in zijn ophefmakende brochure De Vlaemsche Beweging (1847) - waar hij bovendien
uitdrukkelijk waarschuwde tegen enige kwetsing van godsdienstige gevoelens -, in
de inleiding tot zijn roman Ziel en Lichaem (1848) en in een bijdrage Du mouvement
flamand en Belgique, son origine et ses progres, in 1855 opgenomen in het tijdschrift
21
La Libre Recherche . In de Antwerpse periodieken van dezelfde jaren '40 werd zijn
opvatting algemeen gedeeld. De critici waren het erover eens dat vooral die kunst
moest worden aangemoedigd ‘die de beschaving van het publiek bevorderde, m.a.w.
22
die nuttig en moraliserend was’
De belangrijkste Gentse criticus ging geheel daarmee accoord. In Heremans'
23
kritieken, zoals in zijn door Hanot uitvoerig ontleed artikel ‘Over den roman’, in
24
1845 in Het Taelverbond gepubliceerd , treft overigens ‘het uitgesproken christelijk
moraliserende
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Hanot, Antw. tijdschr., blz. 111.
Kunst- en Letter-Blad, jg. 6, 1845, blz. 101-102.
Jg. 1, dl. 1, blz. 321-335.
Hanot, Antw. tijdschr., blz. 130.
Ibid., blz. 119-127.
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en zelfs reactionaire karakter van zijn opvattingen’ . De roman mocht geen ander
doel hebben dan ‘edele gevoelens in te boezemen’. In letterkundige werken moest
het volk ‘een middel van beschaving’ vinden. Heremans oefende daarbij op ‘de
schryvers der nieuwe fransche school’ een kritiek uit waarmee die van Van de Velde
geheel overeenstemde.
Men zal dus besluiten dat het in 1855-1856 ingenomen en hoger uiteengezette
standpunt zeker niet nieuw was. Daaraan voege men toe dat Van Kerckhoven de
voorvechter was van het Vlaamse liberalisme en dat Heremans, al bekleedde hij in
hetzelfde kamp nog niet de vooraanstaande plaats die hij later zou innemen, stellig
toch eerder ‘links’ dan ‘rechts’ stond, voor zover men die termen op de toenmalige
verhoudingen mag toepassen. Naast pater Dirks heeft men in de katholieken Van
de Velde en Mathot met conservatieven te doen. Van Driessche was liberaal
georiënteerd. Er zij nog één bron aan toegevoegd. Een werk van Geiregat
besprekend, schreef De Broedermin, het leiding gevende Vlaams
26
liberaal-democratische blad, op 6 april 1856 het volgende: ‘De zedenroman moet
niet alleen het volk, dat hem gewoonlijk tot onderwerp dient, afschilderen zoo als
het is, maar ook verbeteren en veredelen; de schrijver moet al het goede trachten
te vatten, dat onder de ruwe schors bedolven ligt en het derwijze voordragen dat
men er wel het volk, maar het veredelde volk in erkent; de roman moet de
idealisering, de verfijnde afspiegeling zijn van de zeden des Volks’. - Men zal uit dat
alles afleiden dat het niet een uitgesproken katholiek standpunt was. Natuurlijk zie
men daarbij niet over het hoofd dat critici én schrijvers in Vlaanderen nog grotendeels
godsdienstig waren. Alleen was het niet noodzakelijk de katholiciteit, maar wel de
algemene bekommernis om de verheffing van hun medemensen die determinerend
werkte.
***
In hoever beantwoordde nu de produktie uit de jaren 1855-1856 aan de
maatstaven, door de kritiek voorgehouden? Het wordt hier onderzocht wat de
romanliteratuur betreft, waarvan dan toch in de behandelde bijdragen hoofdzakelijk
27
sprake is geweest. Begrijpelijk overigens, door de ‘verleidenden vorm’ van het
genre.

25
26
27

Hanot, Antw. tijdschr., blz. 127.
Art. ‘Zondagsmengelingen’.
P.F. Van Kerckhoven, De Vlaemsche Beweging. Een woord aen het publiek en aen de
Vlaemsche schryvers, Antwerpen 1847, blz. 14.
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Vooraf dient dan het onderscheid te worden gemaakt tussen de historische en de
z.g. zedenroman. Van Kerckhoven had de eerste aan de Vlaamse schrijvers
volkomen afgeraden omdat hij naar zijn mening op schijnwaarheid berust. Het kwam
er volgens hem niet op aan zeden af te schilderen die men toch niet of haast niet
28
kende, maar wel de ‘inwendige mensch’ van de eigen tijd uit te beelden . Heremans
daarentegen had de historische roman verdedigd als ‘het middel om het volk tot
29
zyne eigenzelvigheid weder te brengen’ , ‘het beste middel... ter vestiging van het
30
vlaemsche element’ . Die mening was ongetwijfeld gegrond en het succes van de
historische roman, begonnen met de eerste werken van Conscience, toont aan
hoezeer talrijke Vlaamse schrijvers hier inderdaad een schitterende kans hebben
gezien om het gevoel van nationale eigenwaarde bij hun medemensen tot
ontwikkeling te brengen.
Dat neemt nochtans niet weg dat de realistisch-psychologische roman, door Van
Kerckhoven ‘hedendaags’ doch algemeen, ook door Heremans, zedenroman
geheten, directer beantwoordde aan het beschavende en moraliserende doel dat
de literatuur toegewezen kreeg. Waar Van Kerckhoven beweerde dat de stof van
zulke roman ten hoogste aan de tweede helft van de 18de eeuw mocht worden
ontleend, omdat slechts uit die tijd gebeurtenissen en zeden nog voldoende konden
31
gekend zijn , meende Heremans dat men ook verder in het verleden mocht
teruggaan. In feite blijkt uit de tientallen voorbeelden van het genre dat Van
Kerckhovens opvatting verreweg de meest gangbare is geweest. De zedenroman
was dus ‘een verhael waervan de gebeurtenissen en de zeden der persoonaedjen
32
welke er in voorkomen, aen onze tyden ontleend zyn’
Afgezien van de chronologische beperking van de handeling was Heremans het
overigens eens dat de zedenroman ‘het eigenaerdige in zeden en gebruiken, de
33
gewaerwording der ziel, den inwendigen mensch’ voorstelde . Hij gaf toe dat
dergelijke roman bij uitstek geschikt was om de morele beschaving te bevorderen.
Hij moest ‘edele gevoelens inboezemen, de gebreken der eeuw gispen, de
maetschappelyke wonden heelen,... den mensch tot zynen idealen toestand trachten
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Kunst- en Letter-Blad, 1845, blz. 97-98, 101.
Het Taelverbond, 1845, blz. 224.
Ibid., blz. 225.
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Ibid.
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terug te brengen’ , wat volgens Van Kerckhoven zelfs met geen ander genre mogelijk
was.
Gaat men na wat in 1855-1856 aan romans en novellenbundels is verschenen,
dan komt men tot de constatatie dat het voor meer dan de helft zedenverhalen zijn
geweest, een goede twintig in totaal. Het overige bestond uit historische romans en
enkele niet-moraliserende verhalen. Het moge overbodig zijn een overzicht te geven
van die produktie in haar geheel. Aan de hand van een reeks voorbeelden kunnen
de karaktertrekken van het genre duidelijk worden gemaakt.
Het onderwerp van al die zedenromans en -novellen was vanzelfsprekend sterk
uiteenlopend maar steeds werd het aan de eigentijdse maatschappij ontleend. De
actie scheen minder gewichtig te zijn en was in vele zeker niet al te spannend. Het
doel primeerde. Overal bleek de zucht aanwezig misbruiken, kwalen, verkeerde
opvattingen, ondeugden aan de kaak te stellen, deugd in al haar vormen te prijzen.
35
36
Aldus waren b.v. Consciences De plaeg der dorpen en De Geldduivel aanklachten
37
respectievelijk tegen het jenevermisbruik en de woeker, Het Nachtspook , door Van
38
Ruckelingen (ps. van Mathot) en Moeder Lysbeth , door Van Driessche, pleidooien
tegen het bijgeloof. Naar gelang van het verhaal werd de lezer een of andere
39
zedenles bijgebracht . Vaak kon de auteur niet eens tot het einde wachten, doch
40
ging hier en daar terloops aan 't moraliseren . Meestendeels werden toonbeelden
van goed en kwaad tegenover elkaar afgeschil-
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Ibid., blz. 242.
Antwerpen 1855.
2 dl., Antwerpen 1856.
In zijn Herinnering of mijne Kempische reistogtjes, Antwerpen 1855, blz. 9-19.
Gent z.j. (1856).
Enkele voorbeelden:
J. Brouwers, Schoone Geertrui. Zedenverhael, Tienen 1855: hoogmoed leidt ten val;
nederigheid, godsgelatenheid en reinheid van hart brengen blijvende zegen van de Heer.
E. Van Driessche, De Veroordeelde, romantische charakterbeschouwing, Gent z.j. (1856):
‘dat een mensch, die nog kiemen van deugd in het hart voedt, die kiemen wil aenkweeken,
zich zelven en anderen leeren kennen, immer door eigene wilskracht tot het goede kan terug
keeren, en dat, hoe zwaar de beproeving dan ook zy, de weg der beproeving immer naer de
rust van geweten, immer naer het ware geluk leidt’ (blz. 116).
J. Ducaju, Hedendaegsche jongheid, Antwerpen 1855: alleen oprechte liefde kan de stevige
grondslag zijn van het huwelijk.
K. Simillion, Bootsman Gordiaen. Een verhael uit het zeemansleven, Antwerpen 1856: een
ongelukkige, gevallen echtgenote mag daarom nog niet door haar medemensen veroordeeld
worden.
E. Lauwers, Eene perel uit den burgerstand, Antwerpen, Gent, 1856: menslievendheid en
naastenliefde zijn lonend; ondank brengt geen voorspoed.
Zoals E. Lauwers, in Mina Van der Vlyt, Antwerpen 1855, en A. Van Driessche, in Klaes de
veehoeder, zedenverhael uit onzen tyd, Gent z.j. (1855) en Moeder Lysbeth.
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derd, maar dan inderdaad idealiserend en hekelend zoals de kritiek aanprees. De
psychologie was vrij eenvoudig. Zo goed als onveranderlijk liep het verhaal op de
41
beloning van de deugd en de bestraffing van de ondeugd uit .
Tussen theorie en praktijk neemt men dus een volledige overeenstemming waar.
De Vlaamse romanschrijvers uit die tijd hebben zich overwegend de beschaving,
de veredeling van hun volk tot doel gesteld. Zij hielden daarbij rekening met de aard
van het volkskarakter om de strekking van hun werken te bepalen. Zoals zij zelf
overigens was de Vlaamse bevolking toenmaals, in de breedte towel als in de diepte,
ongetwijfeld veel godsdienstiger dan tegenwoordig. Katholieken konden zich zelfs
42
wel eens al te puriteins tonen ! Anderdeels

41

42

Enkele voorbeelden:
J.R. Snieders, De meesterknecht. Verhael uit het dorpsleven, Antwerpen 1855: ondanks zijn
intriges mislukt de hovaardige meesterknecht in zijn plan, de rijke aangenomen dochter te
huwen; hij wordt zinneloos. De dochter trouwt met een arme jongen, vriend uit haar prille
jeugd, toonbeeld van deugdzaamheid.
J. Van Rotterdam, Twee brave kinderen en een boosaerdig mensch, Antwerpen 1855
visserszoon en vissersmeisje, beiden arm doch heel braaf, worden verenigd ondanks de
intriges van een slechte, rijke oude vrijer.
E. Van Driessche, Wat een meisje vermag, zedenroman, Gent z.j. (1856): een deugdzaam
meisje uit een verarmd gezin brengt haar vader en zichzelf er - dank zij een rijke jongeling weer bovenop; haar zuster laat zich verleiden en sterft.
H. Conscience, Het geluk van ryk te zyn, Antwerpen 1855: na het vinden van een verborgen
schat ten huize van een arme familie, behoudt alleen de vader zijn gezond verstand; de
moeder wordt gek van hoogmoed.
A. Snieders, De gasthuisnon. Een verhael uit onzen tyd , 2 dl., Antwerpen 1855: de zoon van
een mondaine adellijke dame laat zich door zijn moeder van een gelukkige echtverbintenis
met een deugdzame doch arme geadopteerde freule weerhouden. Deze laatste wordt
gasthuisnon. De jonge man sluit een ongelukkig huwelijk en pleegt uiteindelijk zelfmoord.
Een kras staaltje daarvan vindt men in een brief, door een zekere C.J. aan de redactie van
Het Vaderland gestuurd en door dit katholieke Gentse blad op 8 maart 1855 met een woord
van goedkeuring gepubliceerd. C.J. bracht kritiek uit op het prospectusspecimen van De
Vlaemsche School, waarvan het programma hem wel aanstond, dat hem wel bekoord had
door een mooie prent, de Zaligmaker voorstellend nadat Veronica zijn bebloed aanschijn
afgedroogd had, doch dat hem tevens in twee opzichten had geschandaliseerd. De titel van
het vers ‘Myn Engel Bewaerder’ schiep mooie verwachtingen, maar het bleek dat de schrijver,
Béranger navolgend niemand anders dan zijn liefje bedoelde! Dit ‘misbruik van eene waerheid
des geloofs, deze ontheiliging van eenen verhevenen naem’ viel scherp te laken. Een grover
vergrijp heette nochtans een prent die een tiental knaapjes in adamskostuum, zich met een
kinderspelletje amuserend, voorstelde. ‘Waerom hen niet een broekje en vestje aengedaen?
Zy zouden ons veel bevalliger voorkomen en wy zouden ons niet eens beklaegd hebben van
die vette buikjes, die mollige braeitjes, die poeselige armtjes niet te kunnen bewonderen.
Onze kinderen spelen zoo niet; en is er ergens een kwade guit die er vermaek in schept, by
hoeft niet in de vlaemsche school tot voorbeeld daergesteld te worden’. Besluit: ‘die verzen
en die plaet in het specimen zelf bevat leveren maer eene geringe waerborg op, voor de
belofte van noch godsdienst noch zeden te kwetsen’.
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waren onder de liberalen nog niet erg veel vrijzinnigen aan te wijzen. De meesten
bleven katholiek, hoewel antiklerikaal. De Vlaamse romanliteratuur heeft van die
omstandigheden de invloed ondergaan.
Welke gevolgen heeft dan de strekking van de werken gehad voor hun esthetische
waarde? De zedenromans waren bestemd voor lezers die waarlijk geen al te hoge
ontwikkeling hadden, om van de artistieke smaak maar te zwijgen. De Schelde,
Antwerps liberaal en vlaamsgezind blad, heeft het eens op een krasse manier onder
woorden gebracht: ‘Over het algemeen is de vlaemsche lezer iemand, die niet eens
vlaemsch kent, laet staen zoo veel andere dingen en vakken, onontbeerlyk, om met
kennis van zaken een boek te waerderen. De Vlaemsche lezer is gewoonlyk iemand,
die ter nauwernood lezen kan, die van vreemde litteratuer geene silbe kent, die niet
altos verstaet wat hy leest, of erger, nog soms verkeerd verstaet, en voor wien
spelling, taelzuivering, styl en al het overige zoo vele woorden zyn, die hem als latyn
43
of hebreeuwsch in de ooren klinken’ . Om volkomen geschikt te zijn moest een
boek voor het volk dus niet alleen ‘over zaken, die het volk nuttig aenbelangen,
handelen’, doch tevens ‘zoo klaer voorgedragen wezen dat de strekking er ligt van
44
op te vatten, en te bewaren is’ . Zoals een leraar aan zijn leerlingen, diende de
auteur zich dus aan zijn publiek aan te passen. Kwam dat voor de schrijvers dan
neer op een daling van niveau?
Eigenlijk ligt dat niet zo maar voor de hand. Het komt er immers op aan uit te
maken of zij dat inderdaad bewust hebben gedaan ofwel of ze niet beter konden.
Mijns inziens gaat het niet op hier van een algemeen verschijnsel te spreken doch
dient men het nodige onderscheid te maken.
Heeft Snellaert in zijn verslag van de jury voor de tweede vijfjaarlijkse prijs voor
45
Vlaamse letterkunde (1855-1859) niet aangestipt dat het ‘nog altyd by zeer velen
46
aen middelen [ontbrak] om de tael behoorlyk te bewerken’ ? Hij schreef het
grotendeels toe ‘aen het te weinig aendeel dat de studie onzer tael in het openbaar
47
onderwys geniet’ . Het is een feit dat in diverse zedenverhalen uit de behan-
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De Schelde, 28 okt. 1856 (art. ‘Het vlaemsch in het onderwys’).
E. Van Driessche, Moeder Lysbeth, blz. 5. Aan nog twee andere vereisten diende een boek
voor het volk volgens Van Driessche te voldoen: het moest op een winteravond of een
zondagnamiddag kunnen uitgelezen worden en het mocht niet te duur kosten.
Door K. Jonckheere gepubliceerd in het Nieuw Vl. Tijdschr., jg. 11, 1957, blz. 1104-1106.
Aldaar, blz. 1103.
Ibid.
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delde jaren taal en stijl beter konden verzorgd zijn, zonder daarom al te hoog uit te
vliegen. Zo is het heel natuurlijk dat schrijvers als een J. Brouwers, een B.J. Mees,
een J. Ducaju of een E. Lauwers, geheel vergeten zijn geraakt.
Bij anderen, als een Van Driessche vooral, neemt men waar dat zij in hun ijver
voor de volksveredeling zoveel publiceerden dat het haast niet anders kon of de
vorm moest er onder lijden. Zodat de vraag rijst of dergelijke auteurs bij hun produktie
aan de lopende band het literaire soms niet te zeer als bijkomstig hebben beschouwd.
Anderen ten slotte hebben, bij potentieel beter kunnen, bewust de aanpassing
aan het lezerspeil beoogd. Wat heeft Conscience getuigd aan 't einde van zijn leven?
‘Ik had in alle geval in mijne lange loopbaan en met het oog op den toestand van
het Vlaamsche volk, aan vele andere vereischten dan die der hoogere esthetiek te
48
beantwoorden, en heb als kunstenaar daartoe vele opofferingen gedaan’ . Mochten
de Sniedersen misschien hetzelfde getuigen? Of een Sleeckx? Zeker een Van
Kerckhoven wiens oeuvre vrij omvangrijk was. Hij toch wist wat schone letteren
waren. Had hij zijn scholing niet in Italië opgedaan? Uit zijn kritieken in de tijdschriften
blijkt duidelijk dat hij de waarde van de buitenlandse letteren kende, maar zoals
49
reeds opgemerkt werd wenste hij voor Vlaanderen nog geen literatuur ‘die objectief
met de buitenlandse de vergelijking kon doorstaan’. Juist om de beschavende functie
van de letterkunde ten opzichte van zijn volk te beveiligen was hij bevreesd voor
vreemde invloeden, die tussen schrijvers en publiek de afstand hadden vergroot.
In het midden van de jaren '50 heeft Van Kerckhoven het niet onnodig geacht
een waarschuwing te laten horen. Het mocht nog niet gebeuren dat de Vlaamse
letteren het peil van de Duitse, de Franse of de Engelse zouden evenaren. In dat
geval zouden ze immers hun doel geheel missen. Tot het Vlaamse volk kon geen
taal worden gesproken zoals die ook in de Hollandse werken opklonk. Wel was het
mogelijk problemen van allerlei aard aan de Vlaamse lezer voor te leggen maar,
wilde men waarlijk onderrichten en beschaven, dan in een vorm die verstaanbaar
50
was !
Dreigde dan in die tijd werkelijk het ‘gevaar’ van een Europese klank in
Vlaanderen? Met Van Kerckhoven menen wij van niet. Welke vorderingen de
Vlaamse letterkunde sedert twintig jaar ook had
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De Vl. School,1881, blz. 145; De Vl. Gids, jg. 32, 1948, blz. 766-767.
Hanot, Antw. tijdschr., blz. 104.
Cfr. zijn artikel in La Libre Recherche,blz. 332.
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gemaakt, in haar geheel stond zij nog lang niet op buitenlands niveau, wat niet wil
zeggen dat de vreemde letteren onze schrijvers onbekend waren. Maar de besten
onder hen, die door hun vorming en hun artistieke aanleg inderdaad boven de massa
uitstegen, hebben er zich, doelbewust, tevreden mee gesteld op kleine hoogte te
vliegen i.p.v. op te klimmen naar hogere regionen waar hun stem niet meer verstaan
51
was geworden . Anderen - en dat waren nog de talrijksten - deden hetzelfde haast
instinctmatig doordat ze natuurlijkerwijze op hun plaats waren: boven de volksmensen
maar niet zo ver vooruit, hen onderwijzend en zichzelf tevens, meester en leerling
52
ter zelfder tijd .
Men zal vragen of het hele Vlaamse publiek dan waarlijk nog zo achterlijk was
dat de literatuur daar onvermijdelijk moest op afgestemd zijn. Wij weten van de
sociografie der lectuur in die dagen veel te weinig af. Gelet op het bijzonder hoog
analfabetisme mag men wel aanvaarden dat het lezende bevolkingsdeel zeer beperkt
was. Moest er verder ook geen weerzin tegen ‘het lezen’ overwonnen worden? Was
lezen toegelaten? Hoe interpreteerden analfabete ouders het lectuur-bedrijven van
hun kinderen? Van de jonge vrouwen? Nam de Kerk ter zake een uitgesproken
standpunt in? Hoe groot waren anderdeels de oplagen van de boeken? Wat is er
verkocht geworden? Hoe hoog lagen de prijzen? Om te vernemen in hoever de
auteurs tegen de dood opklauterden, ware het interessant dat alles zover mogelijk
te onderzoeken, doch dat zou mijn bestek te buiten gaan.
In ieder geval zullen de Vlaamse lezers uit de behandelde tijd hoofdzakelijk binnen
de regionen van de middenstandsklasse worden gesitueerd. Er werd hoger
aangestipt dat zij over 't algemeen op een vrij laag ontwikkelingspeil stonden. Toch
leest men in Snellaerts geciteerd rapport dat ‘een meer keurig publiek’ reeds hogere
eisen stelde. Zijn hoop en zijn vertrouwen waren in dat verband op de toekomst
gericht. Alvast constateerde hij dat de roman in Vlaanderen vooralsnog ‘aen die
overzinnelykheid ontsnapte, waermede de litterarische voortbrengselen van gelyken
aerd by andere volkeren maer al te vaek besmet worden’. En in die ‘eigenaerdigheid’
zag hij een gelukkig verschijnsel, ‘een treffend verzet tegen degenen die, voor het
tooneel meer losheid besprekende, den beschavenden kant der letterkunde in de
53
schaduw trachten te stellen’ . Naar zijn mening - en dat hoeft van
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Ibid.
Ibid., blz. 332-333.
Nieuw Vl. Tijdschr., 1957, blz. 1103.
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de volksgezinde Snellaert zeker niet te verwonderen - moesten de romanschrijvers
in hetzelfde spoor verder gaan. Uit de confrontatie van opvattingen en de
overeenstemming tussen theorie en praktijk kan men afleiden dat om en bij 1855-'56
die mening algemeen was.
Hebben de schrijvers het in deze bij het rechte eind gehad? - De historicus moet
geen oordeel vellen. Hij tracht de waarheid te achterhalen en verklaart. De auteurs
zagen in de lectuur de verlenging van de school of de compensatie van het gebrek
aan onderwijs. Hebben ze zich met hun intellectualistische opvatting niet in de mens
vergist? Zij dachten hem ‘redelijk’ te kunnen overtuigen, af te schrikken en op ‘het
goede pad’ te brengen of te houden. Met de wisselvalligheid in het geestelijk wezen,
met het temperament in het dier hielden ze blijkbaar geen rekening. Ze hadden die
nochtans in zichzelf kunnen ontdekken. Want hun eigen gedragingen waren wel
andere, althans bij meer dan één onder hen.
Hoe het zij, het kwam er hier alleen op aan duidelijk te maken dat, wie dan toch
de produkten van die eerste generatie wil beoordelen, ongetwijfeld met de
omstandigheden waaronder de schrijvers werkten rekening dient te houden. Hetgeen
betekent niet alleen met hun door de tijdsconjunctuur bepaalde literaire
persoonlijkheid, maar ook met hun bedoelingen.
Lier
M. DE VROEDE
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In margine
Het esbattement van de Landjuwelen
In zijn uitstekend boek over Het Landjuweel van de rederijkers (Leuven z.j.) schrijft
Dr. G. Jo Steenbergen dat ‘het landjuweel der rederijkers gewonnen werd met een
esbattement’ (p. 78). ‘Ook te Antwerpen in 1561 was het esbattement hoofdzaak,
dit staat onomstotelik vast’.
Misschien mogen we eerst even nagaan, wat er in die jaren onder esbattement
verstaan werd. Het wil soms ‘spel’ zeggen zonder verdere beperking. De eerste
rederijkers of hun voorgangers heetten soms gezellen van den esbattemente, bijv.
de ‘gezellen van den esbattementen’ die te Gent de processie opluisterden
(Blommaert, Toneelgenootschappen te Gent, in Belgisch Museum, X, 376). Doch
het woord wordt ook meer in het bijzonder gebruikt voor een meer luchtig, kluchtig
spel. De charter van De Christus-oogen van Diest bepaalt in 1502 ‘Als die gesellen
proberen een esbatement ofte camer-spel, soo hebben sy moghen drinken eene
kanne biers op 't den cost der camer; ende est een spel van sinne, soo sullen sy er
moghen twee drincken’ (F.Y. Raeymaekers, Historische oogslag op de rederijkkamers
van Diest, in Vaderlandsch Museum III, 119); deze bepaling wijst er tevens op, dat
het zinnespel belangrijker wordt geacht dan het zogenaamde esbattement. Dat het
woord esbattement echter ook op het hoogtepunt van de rederijkerskunst, met name
in de Spiegel der Minnen, nog ‘spel’ in het algemeen kon betekenen, bewijst ons
de titel van dit diepzinnige drama in de uitgave van 1561, waar het heet ‘Begrijpende
in ses batementspelen die seer amoreuse historie van Dierick den hollandere’ enz.
Steenbergen schrijft: ‘De belangrijkheid van de toegekende juwelen is ook een
veilige maatstaf... te Antwerpen kon men met het esbattement zeven zilveren schalen
winnen, elk van zes onche.’ (a.w., p. 79). Dat is waar. De ‘charte’, afgedrukt in het
voorwerk van het verslag van 1562, vermeldt het. Het vermeldt de prijzen voor de
Prologhe, het Ebatement (hierbij in de marge genoemd opperprijs), Tspel van Sinnen,
de Factie. Maar let wel: het verslag bevat verder de tekst van al de prologen,
zinnespelen en facties maar niet van enig ‘ebatement’. Van de grote wedstrijd van
Gent van 1539 werden alleen de zinnespelen uitgegeven (en in een andere bundel
de refereinen, die op een andere datum waren voorgedragen). Zowel de zinnespelen
van Antwerpen als die van Gent werden herhaaldelijk herdrukt wat er wel op wijst
dat ze belangrijk werden geacht. Van de zogenaamde esbattementen van 1561
bleef geen spoor bewaard.
Te Antwerpen, zegt Steenbergen, werd het esbattement van 's-Hertogenbosch
o

bekroond. Dat staat zo inderdaad op f C van het verslag onder de titel ‘Prijsen van
dLandt-Iuweel also die verdient ende ghegheven sijn
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gheweest’, nl. wat het dichtwerk betreft aan 't beste Ebatement, 't spel van sinne,
de Prologhe en 't Poëtijckelijck punt. De factie komt in deze opsomming niet voor.
Steenbergen zegt nu dat het stuk van 's Hertogenbosch over de ‘Patroon vanden
Alven’ bekroond werd. Maar is dat wel zo? Dat stuk is een factie en telt maar 122
verzen, terwijl het esbattement volgens de charte ‘tusschen vier en vijfhondert’
verzen moest tellen. Wij weten dus, dunkt mij, niet welk esbattement werd bekroond.
In ieder geval is de factie iets anders dan het esbattement en werd, dunkt me,
met het ebatement waar de opperprijs was aan toe te kennen iets anders bedoeld
dan de factie. Kunnen we ons licht nog ergens opsteken?
De ‘aanteekeningen voor de Boden’ die E. van Even in Het Landjuweel van
Antwerpen (Leuven 1861, 48) aanhaalt schrijven voor: ‘Noch den dach dat haer lot
(voor de speelbeurt nl.) gevallen is, soo moetty eenen dach te voren t' Antwerpen
zijn... ende daerna u Spel van Sinnen te spelen, voor noene... En op uwen gelootten
dach het esbattement als voren. 'T sander dachs, naer noene, u Factie’.
Blijkbaar werd er een onderscheid gemaakt tussen de literaire waarde van de
spelen en het acteren. Van de zinnespelen wordt steeds gezegd dat ze ‘nieu’ moeten
zijn; daarom worden ze ook achteraf uitgegeven. Van het esbattement zegt althans
de kaart van het haagspel van 1561 (Van Even, 57) dat het mag zijn ‘Nieuwe of
oudt’ en dat bekroond zal worden ‘Tgeen dat best ghespeelt wordt’. Alleen voor de
grote massa kan dat ‘het belangrijkst’ zijn geweest, niet voor de ‘deskundige’
rederijkers.
Antwerpen
E. DE BOCK

Rabelais in Vlaanderen
In een artikel Rabelais au pays de Brueghel (1955) heeft Prof. M. De Grève de
mening geopperd dat het werk van Rabelais in de Zuidelijke Nederlanden van de
16e eeuw bij het meer gevormde publiek veel bijval moet hebben genoten. Doch
het vermelden van onbekende schrijvers of teksten waarin die invloed merkbaar is,
bleef ook in zijn artikel achterwege. In een pas verschenen studie Le ‘Hochepot ou
Salmigondi des Folz’ (1596), uitgegeven in de reeks Verhandelingen van de Kon.
Academie van België (1959), wijst Prof. Roland Mortier, hoogleraar aan de Vrije
Universiteit te Brussel, op een Vlaams pamflet van de 16e eeuw, waarin invloed
van Rabelais duidelijk is. Het geldt hier een pamflet van 64 pag. in dialoogvorm Der
Mallen Reden-Kavel... Ghedruckt tot Hagenoo. Anno 1596. Het pamflet reageert
zeer scherp tegen het plakaat dat op 4 april 1596 te
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Den Haag verscheen, waardoor o.m. toegang tot de Verenigde Provinciën aan
Jezuïeten werd verboden. Het pamflet ter verdediging van de Jezuïeten - en van
Spanje - verscheen anoniem, doch de auteur zou - volgens Mortier - wel de
hartstochtelijke en veelzijdige Jezuïet Jan David (1546-1613) kunnen zijn. Mortier
ontleedt het geschrift, wijst op mogelijke invloed van de door Dr. J. Sterck in zijn
bekende Marnix-studie ontlede Antirabotenus, in elk geval van Marnix en van
Rabelais.
Van Der Mallen Reden-Kavel verscheen onmiddellijk, in hetzelfde jaar, een
Franstalige versie, die echter breder uitgewerkt werd dan de Nederlandse en ook
op gebied van stijl grote zelfstandigheid vertoont. De titel van de Franse versie luidt:
Hochepot / ou / Salmigondi / des Folz contenant un tres-pur narré et comme la /
salse parille contre le gouteux, poyuré / et maudict Edict, nagueres sailly / a deux
potences des finesfontes / de la Haye en Hollande, / sur le faict des passe-/portz,
et la pro- / scription des / Jesuites. / Traduict du Hollandais-Flamand en / vulgaire
François. / Imprimé / A Pincenarille, ville de la Morosophie par / Geofroy a la grand
dent: l'an 1596.
De auteur van de Franse versie is een Vlaming, zelfs een heftig taalflamingant,
die de lof spreekt van ‘notre(idiome)thiois ou bas-allemand’. Mortier bestempelt hem
tevens met reden als ‘bilingue parfait’. Hij vergelijkt de Franse versie met de Vlaamse;
een interessant onderzoek! Hij wijdt echter vooral zijn aandacht aan de Hochepot,
waarin hij in taalkundig en stylistisch opzicht de invloed van Rabelais duidelijk bewijst.
De studie van Prof. Mortier drukt aan het slot het Vlaamse en het Franstalige pamflet
af.
Het leek mij gewenst de aandacht te vragen van belangstellenden in de
Zuid-Nederlandse letteren en cultuurgeschiedenis voor deze solide studie van een
Franstalig collega, die niet enkel een boeiend comparatistisch onderzoek biedt,
maar tevens een interessante bijdrage tot de uitgebreidere kennis van de letterkunde
in onze gewesten.
J. AERTS

Vondel in het Duits
Bij de uitgever Eugen Diederichs (Düsseldorf-Köln) verscheen onder de titel Liebet
und lobet Gott een kleine bundel vertalingen van Vondels religieuse lyriek in het
Duits. Keuze en vertaling zijn van Katharina Faszbinder. De keuze munt uit door
zeer grote zuiverheid. Uit de poëzie der drama's en uit de afzonderlijke lyrische
stukken werd werkelijk het beste gekozen. De vertaling lijkt ons uitstekend en vooral
in ritmisch opzicht zeer vloeiend. Prof. Asselbergs schreef een ‘Nachwort’ van een
vijftal bladzijden, waarin Vondels leven en werk knap wordt gesynthetiseerd. Een
boekje dat ook in ons taalgebied lezers moge vinden!
Leuven J.
AERTS
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Bibliografisch overzicht 1958
Tenzij het anders staat aangeduid is het verschijningsjaar van de aangehaalde
boeken en tijdschriftartikelen 1958; het Overzicht bevat immers ook enkele
aanvullingen over 1957: achterstallige tijdschriftartikelen of boeken waarop slechts
na afsluiten van het Overzicht 1957 (Spiegel der Letteren 1958, 3, 202-32) de hand
kon worden gelegd. Besprekingen welke nog in de loop van 1958 verschenen,
werden telkens tussen ronde haken opgenomen. In het raam van een periode
gebeurde de alfabetische rangschikking per onderwerp (naar behandelde
schrijversfiguren), niet per auteur.

Naslagwerk
Poetry handbook; a dictionary of terms; with an introduction by
Patric Dickinson. London, J. Cape. 178 pp.
D. DE JONG, Het vrije boek in onvrije tijd; bibliografie van illegale en clandestiene
belletrie; ingeleid door Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey en Gerrit Kamphuis.
Leiden, A.W. Siithoff. 848 pp.
Kleines literarisches Lexikon; 2. völlig erneuerte Auflage; hrsg. von Wolfgang
Kayser. Bern, A. Francke. 608 pp. - Sammlung Dalp, 15-17.
Verdensliteraturen; hvem skrev hvad før 1914; red. av H. Fonsmark; 2. udg.
København, Politiken, 1957. 511 pp. - Politikens literaturhåndbøger.
B. DEUTSCH,

Personalia
e

A.S., St. Axters O.P. lid van de Koninklijke Vlaamse Academie. WV, 7

j., I, jan.,
43-44.
Album Edgard Blancquaert; de gehuldigde aangeboden ter gelegenheid van
zijn emeritaat, door kollega's, vakgenoten en oud-leerlingen. Tongeren, Drukkerij
George Michiels N.V. 488 pp.
P. GEYL, Studies en strijdschriften; bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn
aftreden als, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Groningen, J.B.
Wolters. X + 544 pp.
Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann
ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als
Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam. 's-Graventage, Martinus Nijhoff.
Uit de school van Michels; opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L.C. Michels
bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958; voorwoord van H.
Hofstede en M.C.A. Van der Heijden. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt. XI +
255 pp.
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e

In memoriam Prof. Dr. J. Van Mierlo. WT, 18 j., 7, sept. 287-90.
L. DEBAENE, In memoriam Pater J. Van Mierlo (28.11.1878 - 30.5.1959).
e
Boekeng., 36 j., 5, juni, 193-94.
L. INDESTEGE, Lijkrede namens de Academie uitgesproken bij de lijkbaar van
Z.E. Pater Dr. Jozef Van Mierlo. VMA, N.R., afl. 5-7, 357-63.
Ger Schmook LX! 1898 - 17 augustus - 1958; bijdragen door vrienden en
e
vakgenoten de jarige aangeboden. Bgids, 34 j., 3, mei-juni, 53-111. (ook in
overdruk).

Lektuurvraagstuk
Overgangslectuur; een netelig probleem; referaten door V. Martijn-Verbert, D.
e
Bielen-Claessens, E. Vos en F. Mees. Bgids, 34 J., juli-aug., 113-24.
e
G. SCHMOOK, Vlaamse schrijvers, wat is er van de... dag, vandaag? Bgids, 34
j., 2, maart-apr., 17-31.
J.A.S. VAN SPAENDONCK, Het beeldverhaal en de kringloop der techniek. Roeping,
e
38 j., 10, feb., 588-93.
M. VALERI, Il ragazzo e la lettura; ed. Volpicelli e M. Valeri. Bologna, Malpiero,
1957. 241 pp.
C. YPES, Een enquête over pocketboeken. LT, 197, dec., 720-23.

Auteursrechten
e

Openbaarmaking van brieven. Gids, 121 j., 7, juli, 2-8.
e
G.H.C. BODENHAUSEN, Auteursrecht op brieven. Maatstaf, 6 j., 7, okt., 510-13.
e
G. BORGERS, Openbaarmaking van brieven. Gids, 121 j., 8, aug., 108.
e
A. DONKER [N.A. Donkersloot], Vertrek- en eindstation van de brief. NSt, 13 j.,
11, nov., 622-28.
e
V.E. VAN VRIESLAND, De houdbaarheid der geheimhouding. NSt, 13 j., 11, nov.,
613-19.
D.A.M. BINNENDIJK,

Archief- en museumwezen
Samenwerking der Letterkundige museums van Noord en Zuid.
Gedeeld domein, 4, dec., 6.
G. BORGERS,
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B.M. BAXTER, Nederlandse poëzie voor export; over enkele recente vertalingen
e

in het Engels. Gids, 121 j., 10, okt., 241-50.
A. COHEN, Vertalen, linguïstisch gezien. LT, 197, dec., 632-40.
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G.G. ELLERBROEK,

e

De zeventiende-eeuwse vertaler J.H. Glazemaker. LT, 197

j., dec., 657-63.
N. ERNE, Aus der Werkstatt des Übersetzers. Antares, nov., 579-82.
Jahrbuch 1956. Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Darmstadt.
[referaten over vertaalproblemen]. Heidelberg/Darmstadt, L. Schneider, 1957.
169 pp.
e

K. JONCKHEERE, Een vertaling is geen asse. NVT, 12
G. MOUNIN, La traduction devient-elle un probléme de

j., 5, 551-57.
premier plan? Critique,

dec. 1957.
T. SAVORY, The art of translation. London, 1957. 159 pp.
J. WIRL, Grundsätzliches zur Problematik des Dolmetschens und Übersetzens.
Wien, W. Braumüller. 49 pp.

Literatuurwetenschap
Literatura come sistema (sobre fuentes, influencias y valores
literarios). Filologia romanza, jan.-maart 1957. (Torino).
J. KLEIN, Fragen und Fragwürdigkeit der deutschen Literaturwissenschaft. Welt
e
und Wort, 15 j., 2, feb., 33-36.
L.C. MICHELS, Over de plaats van de filologie. DWB 2, feb., 85-98.
S. MøLLER KRISTENSEN, Digtningens teori. Kobenhavn. Gyldendal, 198 pp.
L. PLOTKIN, Die Herausbilding der sowjetischen Literaturwissenschaft.
e
Sowjetwissenschaft; Kunst und Kultur, 6 j., juni, 659-670.
J.P. SARTRE, Was ist Literatur? Ein Essay. Übertr. von H.G. Brenner. Hamburg,
Rowohlt. 189 pp. - Rowohlts deutsche Encyclopädie, 65.
C.F.P. STUTTERHEIM, Problemen der literatuurwetenschap. Antwerpen,
Standaard-Boekhandel 257 pp. - Philosophische Bibliotheek.
C. GUILLEN,

K. ZELINSKI,

Littérature et formes nationales. La litt. soviétique, 5.

Sociologie, Doxologie
M. CHRAPTSCHENKO, Noch einmal: Weltanschauung und künstlerisches Schaffen.
e

Sowjetwiss., Kunst und Kultur, 6 j., 6, juni. 587-607.
A. VAN DUINKERKEN [W. Asselbergs], Dichters uit het verleden [over een forum
e

in Pluchri Studio te 's-Gravenhage op 30 okt. 1957]. NVT, 12 j., 6, 669-72.
e

Die gesellschaftliche Funktion der Dichtung. Frankfurter Hefte, 13
j., 9, Sept., 645-53.
R. ESCARPIT, Sociologie de la littérature. Paris, Presses Universitaires de France.
128 pp. - Que sais-je?
e
A. ROMEIN-VERSCHOOR, Over sociologische literatuurbeschouwing. SpL, 2 j.,
1, 49-57.
T.S. ELIOT,
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Genres
L'épopée vivante [nummer gewijd aan het epos]. La table ronde, 132, dec.
H. ARENS, Volkssagenstudie, vroeger en nu. Spieghel historiael, 4, 2-4.
e
J. DE VRIES, De problematiek van het sprookje. Band, 17 j., 6, 227-32. (reeds
e
verschenen in WT, 17 j., 3, maart-april 1957, 119-26).
A.C. BOUMAN, Literatuur en mythe. Jaarb. Maatsch. Ned. Lett. 1957-58. Leiden,
E.J. Brill. 3-16.
M.J.E. SANDERS, Van Hieronymus van Alphen tot Catharina van Rennes; een
bijdrage tot de kennis van het Nederlandse kunstkinderlied van 1770-1940.
Amsterdam, H.J. Paris. VII + 189 pp.
e
G. STUIVELING, Klein essay over het essay. BVN, 12 j., 1, Sept., 1-2.

Drama
L'oeuvre théatrale. Paris, Flammarion, 222 pp. - Bibliothèque
d'esthétique.
H. KINDERMANN, Theatergeschichte Europas. I. Antike und Mittelalter. Salzburg,
O. Müller. 544 pp.
H. GOUCHIER,

e

-, Tragische Weltsicht im modernen Drama. Maske und Kothurn, 4 j., 4,
289-307.
O. MANN, Poetik der Tragödie. Bern, A. Francke. 334 pp.

Roman
e

Il romanzo sociologico. RLMC, 11 j., 1, maart, 12-24.
e
Gaat de roman ten onder? [enquête]. NVT, 12 j., 6, 624-61.
e
e
e
J. NOE, De roman in de 19 en 20 eeuw. Nova et vetera, 35 j., 4, 408-22.
J. PONS, Hier spielen Erwachsene Mord; ‘Sie’ und ‘Er’ über die Sonderliteratur
e
Detektivgeschichten. Frankfurter Hefte, 13 j., 5, mei, 351-60.
J. ROMAIN, De zelfexpressie van de westerse mens in de twintigste eeuwse
e
roman. NSt, 13 j., 1, jan., 16-29; id., 2, 85-99.
E. ALKER,

Overtuigingen, strekkingen, stromingen
e

[H. Thiery], Letterkunde en magie. NVT, 12 j., 4, 353-82. (Ook
afzonderlijk verschenen bij S.M. Ontwikkeling, Antwerpen. 45 pp.).
J. DAISNE

e

TH. GOOVAART, Gedachten over de katholieke roman. Streven, 12

26-33.
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j., dl. 1, okt.,

Thema's en motieven
A. DONKER

[N.A. Donkersloot], Eva en de dichters. Amsterdam, E. Querido.
e

167 pp. (Bespr. W.A.P. Smit, NTg, 51 j., 6, 329-30).
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De literaire getuige [Over concentratiekampen en nazistische
e
vervolging]. Maatstaf, 6 j., apr., 48-62.
Les Flandres dans les mouvements romantique et symbolique. Actes du Second
Congrès National de la Société française de Littérature Comparée. Paris, M.
Didier. 302 pp.
e
J. VAN HAAREN, Het geweten in de moderne roman. Streven, 11 j., dl. 2, maart,
573-78.
F. KNIGHT, The sea story; a companion and guide to the reading of books about
the sea, both fact and fiction. 256 pp.
W. KROGMANN, Ulenspegel und die Welt. ZSP, 26, 280-96.
e
H.F.M. PEETERS, De onrust als functie in de roman. Streven, 11 j., dl. 2, 8, mei,
748-51.
E.M. SMIT, Een collectie betreffende Robinson Crusoe in de Bibliotheek der
Rijksuniversiteit te Groningen. Bibliotheekleven, 43] j., 12, dec., 359-70.
TH. C. VAN STOCKUM, Das Jedermann-Motiv und das Motiv des verlorenen
Sohnes im niederländischen und im niederdeutschen Drama. Amsterdam,
Noord-Holandse U.M., 24 pp. - MKNAWL, NR, dl. 21, 7.
S. DRESDEN,

Poetiek
e

Poëzie als daad. Ontmoeting, 11 j., 6, maart, 174-79.
J. BOETS, De klankwaarde van het woordkunstwerk. RBPhH, t. 36, 3, 743-60.
TH.-M. BORNAUW, Is het ritme nog langer constitutief in de poëzie? Nova et
e
vetera, 35 j., 4, 423-42.
E. DE BRAUW, Spreken en schrijven; ingeleid door Annie Salomons. Maatstaf,
e
6 j., 8, nov., 590-99.
e
H. BRUNING, Inspiratie-theorie en verlossingstheorie. Roeping, 33 j., 10, feb.,
594-604.
e
- Onbevoegd afscheidscollege over de mededelingstaal. Kultuurleven, 25 j.
7, aug.-sept.; id., ibid., 8, okt., 575-81.
L. FORMIGARI, Poesia simbolista e poesia realista. G. Crit. Filos. ital., 1957,
343-59.
P. FRAISSE, Les structures rythmiques; préf. de A. Michotte. Louvain, Publ.
Univ., Paris-Brux., Erasme, Anvers-Amsterdam, Standaard-Boekh., 1956. 125
pp. - Studia psychologica.
G. VAN DER GRAFT, Dichterschap en spreektaal. Maatsch. Ned. Lett., Jaarboek
1957-58. Leiden, E.J. Brill. 17-26.
K. JONCKHEERE, De poëziemuur doorbreken. Brussel, A. Manteau., 136 pp. Ad multos reeks.
e
-, Id. VIG, 42 j., 12, dec. 705-17.
A. DEN BESTEN,
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Verzen en vragen; een inleiding tot het lezen van gedichten.
Terneuzen, Littooy. 92 pp.
H. KUHN, Vom dichterischen Gehalt. Philos. Jahrb. 1956[-57], 24-33.
J. MARITAIN, L'intuizione creative nell'arte e nella poesia; a cura di C. Bussola
e G. Tansini. Brescia, Morcellania Ed., 1957. 483 pp.
P. MINDERAA, De rol der inspiratie bij het scheppen van poëzie. VMMA, 8-9-10,
aug.-eept.-okt., 549-53.
H.J. NEUIGER, Metapher und Allegorie. München, C.H. Beck, 1957. 185 pp. M.G. DE JONG,

e

Zetemata, 16. (Bespr. Reg., 3 j., 3, 87).
M. RUTTEN, De poëzie, de literatuur en Paul Rodenko. DWB, 5, juni, 258-72.
B. SCHIERBEEK, Verbergende en onthullende kracht van de taal. Kron. van kunst
e

en kultuur, 18 j., 1, jan., 1-3.
e

Die Bestimmung der Poesie. Sowjetwiss., Kunst und Lit., 6 j., 8,
aug., 820-34.
TH. SPOERRI, Kleines Präludium zur Poesie; vom Geheimnis des Schönen und
von den Grenzen der Poesie. Hamburg, Furche V., 1957. 46 pp. Furche-Bücherei, 152.
I. VILARINO, Grupos simétricos en poesia. Montevideo, Univ. de la Republica.
47 pp.
K. SELINSKI,

Stilistiek
Taalstudie en stijloefeningen; een leergang tot stijlvorming voor
normaalscholen en middelbaar onderwijs (hogere cyclus); voor het Vlaamse
e
land bewerkt door A. Mussche. 6 dr. Groningen, J.B. Wolters. 156 pp.
e
H.J.M.F. LODEWICK, Literaire kunst. 7 dr. 's-Hertogenbos, L.C.G. Malmberg,
e
180 pp. id., Ibid., 8 dr. 180 pp.
Stil- und Formprobleme in der Literatur; Vorträge des VII. Kongr. des Intern.
Ver. für moderne Sprachen und Literaturen in Heidelberg; hrsg. von P.
Böckmann. Heidelberg, Winter 500 pp.
W. KRAMER,

Didaktiek
e

Inwijding in de literatuur. De maand, 1 j. 2, feb., 97-100.
e
A. SIVIRSKY, Het doel van literatuuronderwijs. Maatstaf, 6 j., 7, okt. 492-506.
N. FRYE, Anatomy of criticism. Princeton, Princeton U.P., 1957, 383 pp.
M. FUBINI, Critica e poesia. Bari, d. Laterza, 1956. 524 pp. - Biblioteca di cultura
moderna, 513.
J. GRESSHOF, De dagbladkritiek, nuttig voor de boekverspreiding? Neerlandia,
mei-juni, 38-39.
C.G. SEERVELD, Benedetto Croce's earlier aesthetic theories and literary-criA. DEMEDTS,
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ticism; a critical philosophical look at the development during his rationalistic
years. Kampen, J.H. Kok. 120 pp.
A. THERIVE, Le dernier des genres. La table ronde, 124, apr., 183-87.
R. WELLEK, Concepts of form and structure in twentieth century criticism.
e
Neophil., 42 j., 1, jan., 2-11.
H. WUTZ, Zur Theorie der literarischen Wertung; Kritik vorliegender Theorien
und Versuch einder Grundlegung. Tübingen, Hopfer V., 1957. 191 pp. - Neue
geiteswissenschaftliche Studien, 1.

Wereldliteratuur
Die Weltliteratur und die soziale Revolution. Sowjetwiss. Kunst
e
und Literatur. 6 j., 9, 901-09.
e
W. GOBBERS, Gerard Walschap en Eduard Engels ‘Die Weltliteratur’. VIG, 42
j. 10, okt,. 589-99.
N. ANISSIMOW,

Vergelijkende literatuurgeschiedenis, invloeden, betrekkingen
Een Fransman over het wezen van de Vlaamse letterkunde. De
maand, 1 j. 9, nov., 545-52.
J.C. BRANDT CORSTIUS, Het Tweede Internationale Congres voor Vergelijkend
Literatuuronderzoek. LT, 197, dec., 626-32.
e
M.F. GUYARD, La littérature comparée, 2 éd. Paris, Presses Universitaires de
France 128 pp. - Que sais-je?
W. SCHRICKX, Betrekkingen van het Vlaamse geestesleven met de Engelse en
Amerikaanse letteren. LT, 197, dec., 641-56.
P. BRACHIN,
e

Nederlandse letterkunde
Overzichten
Nederlande helikon; beknopte geschiedenis der Nederlandse
e
en Vlaamse letterkunde. 3 dr. Zutphen, W.J. Thieme 116 pp.
J.J. GIELEN, Belangrijke letterkundige werken; leidraad bij de studie der
Nederlandse literatuur met bloemlezing; met medewerking van P.A. Eggermont.
e
II. Renaissance en romantiek. 7 dr. Purmerend, J. Muusses. 188 pp.
G. KNUVELDER, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. 2.
e
geschiedenis 1567-1766. 2 , herz. dr. 's-Hertogenbos. L.C.G. Malmberg. 454
pp.
e
-, Inleiding tot de Nederlandse letterkunde; schets van de geschiedenis. 19
e
dr. Ibid. 252 pp. 20 dr., Ibid.
P.J.C. DE BOER,
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e

-, Bloemlezing. I, 15 dr., 336 pp. II, 13 dr., 352 pp. Ibid.
e

-, Compendium bij de schets van de geschiedenis. 5 dr., 100 pp. Ibid.
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e

W.L.M.E. VAN LEEUWEN, Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde. 14

dr. Groningen, J.B. Wolters. 172 pp.
e

-, en F.G.A. STEMVERS, Meesterwerken der Nederlandse letterkunde. 2 Dr.
Groningen, J.B. Wolters./384 pp.
H.J.M.F. LODEWICK, Literatuur; geschiedenis en bloemlezing. 1. Aanvang tot
omstreeks 1880. 's-Hertogenbos, L.C.G. Malmberg 348 pp.
A. MOR en J. WEISGERBER, Storia delle letterature del Belgio. Milano, Nuova
Accademia. 466 pp. (Bespr. J. Weisgerber, Ver. V; VI. Letterk. Meded., 32, At.,
8-15).
P. OOMES, Compendium van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.
e

7 dr. Purmerend, J. Muusses 79 pp.
R. ROEMANS en M.A. NAUWELAERTS, Onze letteren; handleiding bij de
e

geschiedenis der Nederlandse letterkunde. 2 herz. uitgave. Antwerpen,
Uitgeverij De Vlijt, 1957, 404 pp.
e
G. STUIVELING, Een eeuw Nederlandse letteren. [3 dr.]. Amsterdam, E. Querido.
224 pp.
e
C.G.N. DE VOOYS en G. STUIVELING, Schets van de Nederlandse letterkunde. 25
dr. Groningen, J.B. Wolters XIV + 324 pp.

Plaatselijke letterkunde
Kiek in de pot; hedendaagse Overijsselse poëzie. Zwolle, Kon. Uitg. van de
Erven J.J. Tijl, z.j. 58 pp.
Literatuurprijzen der gemeente Hilvarenbeek 1958; rapport van de jury. Brab.,
e
7 j., 9, sept., 254-59.
M. RIJSEN, Letterkunde te Sint Niklaas. Kruis en leeuw in Waasland, 6e j., 1,
15-16.
e
A. SMEETS, Problemen van de roman in West-Vlaanderen. WV, 7 j., 6, nov.-dec.,
418-20.

Nederlandse letterkunde naar perioden
middeleeuwen
Algemeen
W.E. HEGMAN, De studie van de Middelnederlandse letteren sedert 1949. SpL,
e

2 j., 4, 285-313.
F. OHLY, Vom geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter. ZfdAL, 89 Bd, 1, dec.,
1-23.

Overzichten en bloemlezingen

Spiegel der Letteren. Jaargang 3

J. KNUTTEL, Onze letteren in de middeleeuwen. Amsterdam, Wereldbibliotheek
e

232 pp. - Wereldboog, 111-12. (Bespr. P. De Keyser, SpL, 2 j., 3, 233-34).
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Bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst; herzien door
C.C. DE Bruin. III. Tijd na ± 1300, Didactische poëzie, wereldlijke epiek,
geestelijke epiek, sproken en boerden; liederen, dramatische poëzie Zutphen,
W.J. Thieme. IV + 324 pp.
E. VERWIJS,

Oudnederlands
J.M. ALER, K.PH. BERNET-KEMPERS, A.M.E. DRANK en B.H. WIND, Huwelijkstrouwen

echtbreuk in de roman van Tristan en Isolde. Amsterdam, J.M. Meulenhoff. 56
pp.
F. VAN COETSEM, Enkele tekstkritische aantekeningen bij de Wachtendonckse
e
psalmen. LB, 47 j., 3-4, 127-33.
M. SCHOENFELD, Hebban olla vogala. TNTL, dl. 76, 1, 1-9.

12e en 13e eeuw
Epiek
Commentaar op twee verzen van de Middelnederlandse Beatrijs.
In: Uit de school van Michels, 14-44.
e
Karel ende Elegast; met inl. en aant. van Esther Hagers. 2 dr. 's-Hertogenbos,
L.C.G. Malmberg. 56 pp. - Malmbergs Nederlandse schoolbibliotheek.
e
R. LIEVENS, Een Middelnederlandse roman van Florimont. SpL, 2 j., 1, 1-33.
-, Vanden levene ons Hezen; de herkomst van hs. Utrecht NB 1329 (Eccl. 507).
e
NTg, 5l j., 4, 215-16.
J. VAN MIERLO, Aantekeningen bij een nieuwe uitgave van de Jeeste van
Walewein [G.A. Van Es, De Jeeste van Walewein en het schaakbord; Leiden,
1957]. VMA, 3/4, 281-323.
P. MINDERAA, De compositie van de Walewein. In: Opstellen... aan Dr. F.K.H.
Kossmann, 155-66.
P. TILVIS, Prosa-Lancelot-Studien. I-II. Helsinki, Akateeminen Kirjakkaup-pa,
1957. 252 pp. (Bespr. C. Minis, Anzeiger LXX, 4, aug., 155-56. Bijvoegsel ZfdA,
88, 4).
P.J.H. VERMEEREN, Netherlands Lancelot criticism; marginalia to: Maartje Draak,
De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot. Amsterdam, 1954.
Scriptorium, vol. 12, 1, 114-17.
P. COENEN,

Dierenverhaal
W.GS. HELLINGA,

e

Het laatste woord is aan Firapeel. Maatstaf, 6 j., 5, aug.,

353-73.
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e

Reinaert de Vose; naar de oudste berijming uit de 12 eeuw en opnieuw in
1834 berijmd door Jan Frans Willems; ingel. door Prof. Dr. W. Gs. Hellinga.
e
Den Haag, Daamen. (Bespr. G. Stuiveling, BVN, 11 j., 10-11, juni-juli, 195).

Lyriek
G.J. HELMER,

Over het verband tussen melodische en syntactische geleding
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in het nude Nederlandse lied. In: Uit de school van Michels, 150-67.
Proza

Christoforaat naar Maria's voorbeeld bij Jan van Leeuwen. OGE,
dl. 32, afl. 4, dec., 412-20.
G. QUISPEL, Het Luiker ‘Leven van Jezus’ en het Jodenchristelijke ‘Evangelie
ST. AXTERS,

e

der Hebreeën’. NTg, 51 j., 5, 241-59.

Afzonderlijke figuren
Veldeke
30 jaar Veldeke-actie. De Tijdspiegel, 13] j., 7-8, sept. 170 seq.
C. DE BRUIN, Habent sua fata manuscripta; opmerkingen bij de uitgave van
e
Sente Servas door Frings-Schieb. NTg, 51 j., 2, 95-104.
J. NOTERMANS, Wat zong onze Maaslandse dichter-musicus van Veldeke rondom
e
1200? De Bronk, 5 j., 9-10, mei-juni, 277-78.
-, Het lijn- en kleurgevoelig oog van Veldeke. LT, 196, okt., 595-64.
-, Hendrik van Veldekes letterkundige nalatenschap. LT, 193, feb., 31-63.
J. VAN MIERLO, De taal van Veldeke. VMA, 3-4, 243-71.
C. MINIS, De lyriek van Henric van Veldeke binnen het kader van de Duitse
e
Minnesang. SpL, 2 j., 2, 82-97.

Hadewych
J.H.J. BOHNEN,

Minne en moederschap bij Hadewych. In: Uit de school van Michels,

3-13.
R. LIEVENS,

e

Een nieuw Mengeldicht uit de school van Hadewijch. LB, 47 j.,

3-4,65-85,

14e en 15e eeuw
Verhalende poëzie
K. HEEROMA, De fragmenten van de tweede Rose; avec un résumé en françis.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 192 pp. Zwolse drukken en herdrukken, 33.
W.E. HEGMAN, Nog eens datering en attributie van de ‘roman van Limborch’.
e

NTg, 51 j., 3, 159-67.
J.L.J. HUYDTS, Sinte Kerstinen heilege leven van Broeder Geraert. In: Uit de
school van Michels, 45-67.
R. LIEVENS,

e

Een Middelnederlandse roman van Florimont. SpL, 2 j., 1, 1-33.
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Dramatiek
Lanseloet Van Denemarken; een abel spel; uitgegeven door Dr. R. Roemans
en Drs. R. Gaspar. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. XXVIII + 68
pp. - Klassieke galerij, 123.
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Lied
K. DELEU, Tekstkritische aantekeningen bij de ‘Gruuthuuse-liederen’ In: album Edgard

Blancquaert, 459-60.
e

R. GASPAR, Het Halewijnlied. WT, 18

j., 8, okt., 330-43. Id., LT, 196, okt., 446-59.

H. STALPAERT, De ballade van Pyramus en Thisbe; twee nieuwe lezingen van een

oud volkslied. B, 59e j., 10 B (extra-vervolgnummer), zaaimaand, 341-52.

Proza
Een oud Florilegium Eucharisticum in een veertiende-eeuws handschrift
(vervolg). OGE, dl. 32, 1, maart, 56-90.
ST. AXTERS, Over Christus ‘Binnenste’. VMA, 3-4, 225-41.
F.F. BLOK, Het Latijnse epitaphium in het Nederlandse volksboek van Tijl
e
Uilenspiegel. Neoph., 42 j., 4, okt., 322-27.
A. VAN ELSLANDER, Een Ruusbroec-handschrift uit het Roklooster. In: Album Edgard
Blancquaert, 467-72.
A. AMPE,

Rederijkers
H. ADOLF, From ‘Everyman’ and ‘Elckerlyc’ to Hofmannsthal and Kafka. CL, IX,

3.
e

E. DE BOCK,

Bezoldiging van rederijkers. SpL, 2 j., 4, 314-17.
Mariken van Nieumegen; ingel. en van aant. voorzien door Dr. L. Debaene.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 100 p. - Klassieken uit de Ned. lett., 10. (Bespr.
e

L. Roose, SpL, 2 j., 4, 320).
Die waerachtige ende seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen;
e

uitgeg. door Dr. W.H. Beuken; 2 dr. Zutphen, W.J. Thieme & Cie XXI + 95 pp.
- KLP, 170.
e

Het eerste Lam-Godsspel. WT, 18 j., 1, jan., 15-24. Id., Ibid.,
3, maart, 93-108.
E. DE BOCK, Opstellen over Colijn van Ryssele en andere rederijkers. Antwerpen,
De Sikkel. 1958 pp.
A. VAN ELSLANDER, De instelbrief van de rederijkerskamer ‘De Fonteine’ te Gent
(9 december 1448). In: Jaarboek 1948-49 De Fonteine,
H.J.E. ENDEPOLS, Welk der beide Luikse handschriften vertegenwoordigt de
betrouwbaartse tekst van tspel van St. Trudo? In: Album Edgard Blancquaert,
135-45.
-, Fastraets' Leven van St. Trudo ‘in rhetorijkxsche dichte’. VMA. 8-10, aug.,
sept., okt., 559-79.
W.M.H. HUMMELEN, De Sinnekens in het rederijkersdrama. Groningen, J.B.
Wolters. (Bespr. J.J. Mak, NTg., 4, 227-29). - C. Kruyskamp, TNTL. dl. 76, 1,
60, VII + 423 pp.).
O.P. DE BAETS,
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Afzonderlijke Figuren
e

Suster Bertkens doopceel. NTg., 51 j., 3, 168-71.
J.J. MAK, Boendale en de Legenda Aurea. Amsterdam, Noord-Hollandse U.M.
32 pp. - Med. KNAWL, N.R., dl. 20, 13.
W.H. VROOM,

Maerlant
K. HEEROMA,

e

De beginstrofe van Maerlants Der Kerken Claghe. NTg, 51 j., 3,

157-58.
W. HEGMAN,

e

De zg. ‘Vierde Martijn’ voor het forum der geschiedenis. SpL, 2

j., 1, 34-48.
J. NOTERDAEME, Jacob van Maerlant en het ‘Leven van de H. Clara’ HGGSEB,
dl. 95, 3, 4, 97-114.

a Kempis
W. BENNINK, Lexicografie en de Nederlandse vertalingen van de Imitatio Christi.

In: Uit de school van Michels, 125-35.
G..I LIEFTINCK, Enige beschouwingen naar aanleiding van de nieuwe editie van
Thomas a Kempis. [L.M.J. Delaissé, Le manuscrit autographe de Thomas a
Kempis et ‘L'Imitation de Jésus Christ’; examin archéologique et édition
diplomatique du Bruxellensis 5855-61; I-II. Antwerpen, 1956]. TNTL, dl. 76, 1,
10-17.
B. SPAAPEN, Kanttekeningen bij de diplomatische uitgave van hs Brussel
5855-61. OGE, dl. XXXII, 1, maart, 5-55.
L. ROOSE, Het ‘Refereijn’ van Jacomijne Costers. In: Fonteine Jaarboek 1948-49,

36-40.
W. VAN EEGHEM, Brusselse dichters; eerste reeks [Jan I, Jan II, Jan van Heelu,
Lodewijk van Vaelbeke van Aken, Een naamloos hekeldichter]. Brussel, Uitg.
en Boekh. Simon Stevin. 117 pp. Id., Derde reeks [Jan III, Een dramaturg uit
1347, Jan Knibbe, Jan Dingelsche, Colpaert, Jan Dille]Ibid.; 193 pp.
e

-, Brusselse dichters. XXIII, 3, Jan van den Dale (ca. 1465-1522). BP, 8 j., 2,
15 feb., 2.
Id., XXIII, 4, Ibid., 3, 15 maart, 2.
Id., XXIII, 5, Ibid., 4, 15 apr., 2.
Id., XXIII, 6, Ibid., 5, 15 mei, 2.
Id., XXIV, Jan Pertcheval (ca 1450-1523), Ibid., 6, 15 juni, 2.
Id., XXIV, 2, Ibid., 7, 15 juli, 2.
Id., XXIV, 3, Ibid., 8, 15 aug., 2.
Id., XXIV, 4, Ibid., 9, 15 sept., 2.
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Id., XXV, 1, Dieric van Munster (ca 1435-1515), Ibid., 10, 15 okt., 2.
Id., XXV, 2, Ibid., 11, 15 nov., 2.
Id., XXV, 3, Ibid., 12, 15 dec., 2.

Zestiende eeuw
e

e

Filologische opstellen. II. Stoffen uit de 16 en 17 eeuw. Zwolle,
W.E.J. Tjeenk Willink. 388 pp. - Zwolse reeks, 8. (Bespr. C.B. Van Haeringen,
e
NTg, 5l j., 5, 275-76).
e
L. STRENGHOLT, Een retorikaal curiosum. NTg, 51 j., 1, 46-49.
e
M. NIJLAND-VERWEY, Overwegingen bij ‘Een retorikaal curiosum’. NTg., 51 j.,
4, 217-18.
J.F. VANDERHEYDEN, Humanisme en neophilologie. VMA, N.R., 5-7, 375-415.
C.G.N. DE VOOYS, Een liedje voorgedragen op het Rotterdamse Landjuweel van
1561. Fonteine Jaarboek 1948-49.
L.C. MICHELS,

Afzonderlijke figuren en problemen
e

De blijspelen van D.V. Coornhert en het XVI eeuwse bijbelse
e
volksdrama. RLV, 24 j., 5, 363-73.
e
-, De dialogen van D.V. Coornhert; een vergelijkend onderzoek. SpL, 2 j., 4,
241-55.
D. GEERAERTS,

Erasmus
Erasme et la traduction de Galien. BHR, jan.
e
H.A. ENNO VAN GELDER, Erasmus, schilder en rederijker. TG, 71 j., 3, 289-331.
C. REEDIJK. Eenn schimpdicht van Erasmus op Julius. II. In: Opstellen... aan
Dr. F.K.H. Kossmann, 186-207.
e
J. HUIZINGA, Erasmus. 5 dr. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, VII + 252 pp.
ERASMUS, Opvs epistolarum Des. Erasmi Roterodami; denuo recognitvnl et
avctvm per P.S. Allen. XII. Indices; compilavit B. Flower, perficit et edidit E.
Rosenbaum. Leiden, E.J. Brill. 194 pp.
L. ELAUT,

Een satire op de Spanjaarden door de Ieperse rederijker Augustijn
e
van Hernighem. B, 59 j., 4, grasm., 97-101.
e
J.H. CARTENS, Nicolaes Janssens en zijn Geestelijk Liedboek. Brab., 7 j., 11,
nov., 298-305.
J. VAN DER NOOT, Lofzang van Braband; in facs. uitgeg. met inl. en aant. van
Dr. C.A. Zaalberg. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink XXXII + 54 pp. - Zwolse drukken
en herdrukken, 24.
A. VIAENE,
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J.C. ARENS, Ovide puritanisé. De Conste der Minnen bewerkt door Andries Nuts.
e

NTg, 51 j. 5, 256-63.
PELGRUM PULLEN, Die navolginghe Christi; ingel. en toegel. door Prof. Dr. A.
Van Elslander. Gent, Secretarie der Academie. XVII + 113 pp. - KVA, Reeks
III, 36.
J.J. MAK, Tcaetspel der Franchoysen van Jeronimus van der Voort. Fonteine
Jaarboek 1948-49, 45-53.

Zeventiende eeuw
e

[W.J.M.A. Asselbergs], Spelen met Ovidius. Roeping, 34
j., 3-4, juli-aug., 182-99.
B. HUNNINGHER, De Amsterdamse schouwburg in 1637; type en karakter. Ned.
Kunsthist. Jaarboek, 9. Bussum, Van Dishoeck. 109-71.
A. VAN DUINKERKEN

e

J. KOOPMANS, Vijf letterkundige studiën over de 17

e

en 18 eeuw; verz. en ingel.
door Dr. C.M. Geerars. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 197 pp. - Zwolse reeks
e
taal- en letterk. studiën, 9. (Bespr. J.C. Brandt Corstius, NTg, 51 j., 6, 334-35).
e
e
P. MAXIMILIANUS, De Nederlandse Stabat mater-vertalingen in de 17 en 18
eeuw. OGE, dl. XXXII, 3, sept., 226-88. Met Aanvulling, ibid., 4, dec., 424-27.
L. ROOSE, De Nederlandse literatuurgeschiedenis sedert 1952 (De zeventiende
e
eeuw in Zuid-Nederland); Kroniek. SpL, 2 j., 2, 126-34.
e
L. STRENGHOLT, De geschiedenis van een emblema [met Naschrift]. NTg, 51
j., 6, 289-304.
A. VIAENE, Rederijkersleven te Brugge; de Heilig-Geestkamer in feest 1661-1698.
e
B, 59 j., 2, schrikkelm., 33-38.
J.B. WILTERDINK, John Owen en zijn invloed op Jeremias De Decker. TNTL, dl.
76, 1, 18-40.

Afzonderlijke figuren
Parijsche bruiloft; treurspel; van inl. en aant. voorzien door H.H.
Knippenberg. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 160 pp. - Zwolse drukken en
herdrukken, 30.
G.J. REHM, Jacob Campo Weyerman en zijn familie. De Ned. Leeuw, juli, kol.
353-65.
J. DE DECKER, Goede vrijdag. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. - Zwolse drukken
en herdrukken, 32.
E. GROLLE, Willem Godschalk Focquenbroch: Fumus gloria mundi. Ontmeeting,
R. ANSLO,

e

11 j., 7-8, apr.-mei, 247-51.
J.R. BYERS jr., Another source for ‘Gulliver's Travels’ Hendrick Hamel, journal
van de ongelukkige voyagie van 't jacht de Sperwer... in 't jaar 1653,...
Rotterdam, 1668]. JEGP, vol. LVII, 1, jan., 14-20.
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Harduiniana. Gedenkschr. van de Oudheidkundige Kring van het
Land van Dendermonde, 2.
-, Nabeschouwingen over Pia Desideria (1624) en Goddelijcke wenschen
O. DAMBRE,

e

(1629). SpL, 2 j., 1, 59-65.

Hooft
P. GEYL, Hooft's Historiën. In: Studies en strijdschriften. Groningen, J.B. Wolters.

119-27.
P.C. HOOFT, Granida; in hedendaagse spelling uitgegeven door Dr. C.A.
Zaalberg. Zutphen, W.J. Thieme & Cie 132 pp.

Huygens
De -n in het Antwerps van ‘Trijntje Cornelis’. In: Uit de school
van Michels, 117-24.
C.L. THYSSEN-SCHOUTE, Van dromen en denken en van dichten en drinken (over
Constantijn Huygens en A. Roland Holst). LT, 196, okt., 479-84.
H.M. HERMENS,

e

Huygens' opschrift in de Oranjezaal. OH, 73 j., 1, 43-44.
e
F. DAMBRE, Theoderick van Liefvelt. Spieghel historiael, 1 j., N.R., dec., 9-13.
F.J. WARNKE, Jan Luyken, a Dutch metaphysical poet. X, 1, 45-54.
J.H. CARTENS, Lodewijk Makeblijde, een dichter der Contra-Reformatie. Roeping,
e
33 j., 9, jan., 527-33.
J. LINDEBOOM, Arnold Moonen 1644-1711. MKNAWL.
C.J. DE VOOYS,

L. BRUMMEL, Joachim Oudaan's ‘Haagsche broeder-moord’. In: Opstellen... aan

Dr. F.K.H. Kossmann, 7-19.
J. MELLES, Joachim Oudaan, heraut der verdraagzaamheid 1628-1692. 211
pp.
W. SLUITER, Buiten-leven; met Johan Wessings Levensbeschrijving van den
dichter; met een inl. en aant. door F.C. Kok. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 178
pp. - Zwolse drukken en herdrukken, 27.

Enige bijzinnen uit Willem Sluiters Buiten-Leven. In: Uit de school
van Michels, 168-85.
F.C. KOK,

L.C. MICHELS,

e

Spiegels Revieren. NTg, 51 j., 1, 29-30.

Revius
L. STRENGHOLT,

Kanttekeningen bij Revius. LT, 195, juni, 334-39.
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-, Over een paar sonnetten van Revius. NTg, 51 j., 3, 144-46.
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J. VERHAGE,

e

Een achttiende-eeuwsche uitgave van Revius. NTg, 51 j., 5,

264-68.
B.A. MENSINK, Jan Baptist Stalpart van der Wiele; advocaat, priester en zielzorger
e

1579-1630. Bussum, Paul Brand. 248 pp. (Bespr. W.A.P. Smit, NTg, 51 j., 6,
330-31).
-, Archaïsmen bij de priester-dichter Jan Baptist Stalpart van der Wiele
(1579-1630). In: Uit de school van Michels, 68-75.
W.A.P. SMIT, De Deventer dichter Jan van der Veen, 1587-1659. In: Overijsselse

portretten. Zwolle.

Vondel
A. VAN DUINKERKEN

[W.J.M.A. Asselbergs], Een ‘ander’ Vondel-beeld. Gids,

e

12l j., 12, dec., 274-95.
P. GEYL, De datering van Vondel's Roskam. In: Studies en strijdschriften.
Groningen, J.B. Wolters. 77-87.
-, Nogmaals de datering van Vondel's Roskam. Ibid., 88-97.
P. MAXIMILIANUS, Herinneringen aan Horatius bij Vondel. VMA, 8-10, aug., sept.,
okt., 581-601.
-, Vondel en Thomas van Kempen. Leiden, E.J. Brill, 1957.
L. PEETERS, De eerste rei van Vondels Lucifer. LT, 195, juni, 319-34.
J. VAN DEN VONDEL, Gijsbregt van Aemstel, d'Ondergang van zijn stad en zijn
ballingschap. Tekst en aant. verz. door A.L. Söteman; met dramaturgische inl.
e

en toneelaanwijzingen van W.Ph. Pos; 4 dr. Amsterdam, J.M. Meulenhoff.
XXXXV + 84 pp.
G. KAZEMIER,

e

Het beeld van de hekeldichter. NTg, 51 j., 6, 323-28.

Achttiende eeuw
De bedrijvigheid der Brusselse Compagnies (slot).
Fonteine-Jaarboek 1948-49, 54-93.
L. REYPENS, Een berijmd West-Vlaams mystiek dialoog uit de achttiend-eeuwse
emblemata-literatuur. OGE, dl. 32, 4, dec. 353-411.
C. DE BAERE,

Figuren
W.A.P. SMIT,

e

De literaire gestalte van Bellamy. NTg, 51 j., 1, 1-10.
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Bilderdijk
Brieven van Bilderdijk aan Mr. P. van Musschenbroek. Folium,
V, 4-6, 150-62.
H.W. BOSSCHA,

M.J.G. DE JONG,

e

Biderdijks treurspel over Willem van Oranje. SpL, 2 j., 2,

98-109.
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-, Een dramatische Robinsonade van Willem Bilderdijk [Inkle en Zelis]. VMA,
1-2, 131-210.
P. GEYL, Een eeuw strijd om Bilderdijk. In: Studies en strijdschriften, 304-76.
J.J.E. VAN DIJCK, Balthazar Huydecoper en Vondel; een hoofdstuk uit de
geschiedenis der achttiende-eeuwse vondelwaardering. In: Uit de school van
Michels, 76-116.

Negentiende eeuw
e

Herijk. NVT, 12 j., 4, 433-42.
J. KUYPERS, Vlaamse negentiendeeuwse liederen met sociale inslag. VMA,
8-10, aug., sept., okt., 525-39.
J. GRESHOFF,

Romantiek
Conscience
e

Hoe die oude Conscience op zijn 75 sterfdag te beoordelen?
e
Lektuurgids, 5 j., 7, 194-97.
R.F. LISSENS, Hendrik Conscience herdacht († 1883). Jaarboek 1958 Katholieke
Normaalschool Antwerpen, 6-14.
G. SCHMOOK,

Ledeganck
H. UYTTERSPROT, We left him alone with his glory. In: Album Edgard Blancquaert,

455-57.
W. LEDEGANCK, De afstammelingen van Karel Lodewijk Ledeganck met een
e

Naschrift door Jozef Weyns. Ons Heem, 6 j., hooim., 173-75.
F. KOSSMANN,

e

Willem Messchert en Antwerpen. Bgids, 43 j., 6, nov.-dec.,

145-47.

Potgieter
P.M. BOER-DEN HOED,

e

E.J. Potgieters verblijf in Zweden (1831-1832). SpL, 2

j., 4, 256-69.
E.J. POTIETER, Onder weg in den regen; met aant. en een toel. door Dr. Jacob
Smit M.A. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 79 pp. - Zwolse drukken en herdrukken,
23. (Bespr. F. Jansonius, LT, 194, apr., 280-81).
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D.A. DE GRAAF,

e

Potgieter en ‘Vathek’. RLV, 24 j., 6, 469-75.

De wordingsgeschiedenis van Eene kroon voor Karel den
Stouten [A.L.G. Bosboom-Toussaint]. LT, 196, okt., 465-79.
J.B.G.A. REESER,
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Multatuli
E. ACKERKNECHT, Multatulis Kleiner Walther und die deutschen Volksbüchereien.
e

Bgids, 34 j., 3, mei-juni, 54-56.
G. BROM, Multatuli. Utrecht, Het Spectrum. 248 pp.
P. KING, Multatuli's psyche. MLR, LIII, 1, jan., 59-74.
Testament van Multatuli te Wiesbaden gevonden [Art. van H.A.Ett, overgenomen
e

uit Het Parool]. WT, 18 j., 10, dec., 468.

Gezelle - Rodenbach
W.J.M.A. ASSELBERGS, Guido Gezelle's Kerkhofblommen 1858-1958. Amsterdam,

Noord-Hollandse U.M., 64 pp. - KNAWL! afd. 2, N.R., dl. 21, 6.
F. BAUR, Gezelle's ‘Loquela’ en de studie van de volkstaal. In: Album Edgard
Blancquaert, 225-35.
E. BORNAUW, De betekenis van Gezelle. DWB, 7, sept., 446-48.
e

M. BROUNS, Guido Gezelle en Th. Sevens. Tijdsp., 13 j., 6, juni, 118-23.
K. DE BUSSCHERE, Gezelle's ‘Kerkhofblommen’ na honderd jaar onverslenst.
e

WV, 7 j., 4, juli-aug., 243-45.
e

-, ‘Kerkhofblommen’ een eeuw later. WV, 7 j., 6, nov.-dec., 421-23.
J. DE CUYPER, Uit Guido Gezelle's studententijd; zijn overgang van Brugge naar
e

Roeselare in 1846. B, 59 j. 8, koornm., 236-40.
e
H.M.J. VAN GALEN, Gezelle en het dichterschap. VIG, 42 j., 9, sept., 534-46.
e
A. HORSTEN, De vogels in Gezelle's gedichten. De Kath. schoolgids, 13 j., 1,
jan., 36-40.
e
R. DE METSENAERE, Een onbekend zielgedichtje van Gezelle. B, 54 j., 11,
slachtm., 376.
e
E. ROMBAUTS, Henri Bremond et Guido Gezelle. EG, 13 j., 1, jan.-mars, 40-41.
e
R. SEYS, Jèrôme Vervaecke en ‘Loquela’. B, 59 j., 9, herfstm., 271-75.
T. DEREEPER,

e

Jhr. Dr. Karel De Gheldere (1839-1913). WV, 7 j., 4, juli-aug.,

252-54.
R.F. LISSENS, Critische beschouwingen over Rodenbachs Verzamelde Werken.
e

SpL, 2 j., 2, 139-53.
e

-, Vliegt de Blauvoet. LB, 47 j., 3-4, 134-36.
M.C. VAN DEN TOORN, De oudgermaanse achtergrond in Rodenbachs ‘Gudrun’
e

en Hegenscheidts ‘Starkadd’. VIG, 42 j., 2, feb., 96-104.
A. WESTERLINCK [J. Aerts], Albrecht Rodenbach 1852-1880. Brussel, A. Manteau.
40 pp. - Monografieën over Vlaamse letterkunde, 6.
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Couperus
e

Louis Couperus, zijn waarderingscurve. RLV, 24 j., 6, 458-68.
K. MANSFIELD, Fate, fear and the van Lowes; Louis Couperus' Books of the
e
small souls. Delta, 1 j., 1, 96-99.
e
P.H. RITTER JR., De Couperus-figuur herleeft. BVN, 11 j., 6, feb., 112-13.
e
-, Het geheim van Couperus. BVN, 11 j., 7, maart, 125-36.
e
M.C. VAN DEN TOORN, Enige stijlverschijnselen bij Louis Couperus. NTg, 51 j.,
6, 312-22.
M. GALLE,

Beweging van tachtig
H. GORTER, Correspondentie met Lodewijk van Deyssel [Toegelicht door Harry
e

G.M. Prick.] Roeping, 33 j., 10, feb., 551-61.
M. NIJLAND-VERWEY, De Nieuwe Gids te Katwijk in de zomer van 1888. I. (juli).
e

NTg, 51 j., 1, 17-28. Id., II. (augustus). Ibid., 2, 65-77.
Nog eens: ‘De Nieuwe Gids te Katwijk’ [Nota's van M. Uyldert en M.
e

Nijland-Verwey.]. NTg, 51 j., 4, 214.
Zwaar weer op til [Het K.J.L. Thijm-nummer van De Nieuwe Gids en Adr. Roland
e

Hoists bijdrage daarin]. Maatstaf, 6 j., 1, apr., 2-12.

Figuren
W. KROGMANN,

Jacques Perks Sonnettenkranz ‘Eene helle- en hemelvaart’.

ZfdPh, 77, 2.
e

A. MUSSCHE, De authentieke Jacques Perk. NVT, 12 j., 5, 535-41.
J. PERK, Proeven in dicht en ondicht; naar de handschriften uitgegeven

door
Garmt Stuiveling. Amsterdam, Arbeiderspers. 256 pp. - Jacques Perks leven
en werken, 4.
G. STUIVELING, Jacques Perks gedichten volgens de eerste druk (1882); met
de voorrede van Willem Kloos en andere door Kloos geschreven
Perkbeschouwingen. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. 336 pp. - Zwolse drukken
en herdrukken, 28.
L. SIMOENS, R.M. Rilke en Frederik van Eeden. LT, 194, apr., 197-201.
W.J. SIMONS, Een ‘onzedelijk’ boek; de geschiedenis van de Pijpelijntjesaffaire
e

[J.I. de Haan]; Maatstaf, 6 j., 8, nov., 560-87.
A. DONKER

[N.A. Donkersloot], Willem Kloos: spontane, gekweekte en
e

antilegende. Gids, 121 j., 9, Sept., 164-76.
M. UYLDERT, Willem Kloos en de chronologie van de gedichten uit zijn jeugd.
e
NTg, 51 j., 2, 107-16. Id., Ibid., 3, 151-57.
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e

Kloos uit logeren. Roeping, 33 j., 12, apr., 706-22,
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A. KOSSMANN,

e

Het herhaalde sterven van Willem Kloos. Gids, 120 j., 3, maart,

152-64.
H.G.M. PRICK,

e

Varianten in de eerste zang van Kloos' Okeanos. NTg, 51 j., 5,

249.
J. KAMERBEEK jr, Van Deyssels ‘verbeelding’ Een Bezoek als document humain.
e

NTg, 51 j., 3, 129-39. Id., (slot). Ibid., 4, 193-99.
H.G.M. PRICK, Bij de studie van J. Kamerbeek jr over Van Deyssels Een Bezoek.
NTg, 51e j., 4, 199-206.

Vervlogen jaren; vervolledigd uitgegeven en van aant. voorz. door
Harry G.M. Prick; met een inl. van Anton van Duinkerken. Zwolle, W.E.J. Tjeenk
Willink./- Zwolse drukken en herdrukken, 29, (Bespr. J.C. Brandt Corstius, NTg,
e
51 j., 6, 338-9.
F. ERENS,

Van nu en straks
G. SCHMOOK,

e

‘Van Nu en Straks’-curiosa. SpL, 2 j., 2, 136-39.

Figuren
Emmanuel de Bom 1868-1953. Brussel, A. Manteau, 50 pp. Monografieën over Vlaamse letterkunde, 10.
M. GILLIAMS,

e

E. DE BOCK, Bij het eeuwfeest van Cyriel Buysse. Lektuurgids, 5 j., 9, 258-61.
R. VAN DE LINDE [Raf. Van Hecke], Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.

Leuven, Davidsfonds. 276 pp. - Keurreeks, 69.

Verzameld werk. VII. Het gevecht met de engel; samengest. en
van aant. voorzien door Prof. Dr. W. Pee en Prof. Dr. A. van Elslander, met
bijstand van Prof. Dr. W.J.M.A. Asselbergs, R. Brulez, Prof. Dr. F. Closset e.a.
Brussel, A. Manteau. 748 pp.
P. BRACHIN, L'expressionisme dans le théâtre de Herman Teirlinck. In: Le théâtre
moderne; hommes et tendances. Paris, 131-47.
H. TEIRLINCK,

Van de velde
e

Henry Van de Velde. WV, 7 j., 1, jan., 37-38.
e
C. HUYSMANS, Henry Van de Velde. Socialisme, 5 j., 25, jan., 48-52.
e
F. AHLERS-HESTERMANN, Henry Van de Velde, 1863-1957. Philobiblon, 2 j.,
maart, 3-7.
H. GELLYNCK,
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Vermeylen
De onderlinge verhouding van kunst en wetenschap bij Vermeylen.
SpL, 2 j., 4, 270-84.
J. AERTS,
e
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August Vermeylen 1872-1945. Brussel, A. Manteau, 48 pp. Monografieën over Vlaamse letterkunde.
H. TEIRLINCK,

Van de Woestijne
Het woord ‘reven’ bij Karel Van de Woestijne. In Album Edgard
Blancquaert, 365-72.
K. VAN DE WOESTIJNE, Verzamelde gedichten; met een voorwoord van A. Roland
e
Holst; keuze samengesteld en ingeleid door Prof. Dr. P. Minderaa. 2 dr.
Brussel, A. Manteau. XXXVI + 388 pp.
A. SASSEN,

Andere figuren
K.F. PROOST, Frans Coenen; een beeld van zijn leven en werk. Arnhem, Van
e

Loghum Slaterus, 234 pp. (Bespr. P.H. Ritter jr, BVN, 11 j., 12, aug., 219-20).
L.J. ROGIER, Robert Fruins verhouding tot Opzoomer. Annalen v.h.
e

Thijmgenootschap, 46 j., 2, sept., 141-52.
e

Adolf Herckenrath. Pan, 5 j., 3, nov. [Bijdragen van M. Deruelle, R. Minne, M.
Van Vlaenderen, P.G. Buckinx, J. Schepens, M. Rutten, L. Van de Putte].
e
K. JONCKHEERE, Klauwaerd en Geus [Johan Hendrik van Offel]. NVT, 12 j., 2,
189-203.
M. BROUNS, Theodoor Sevens; onderwijzer, schrijver, archivaris, Vlaams strijder
(1848-1927); voorwoord van J. Droogmans. Diest, Lichtland. 35 pp.
e
R. SEYS, Ary Sleeks, zoon van Oostende. WV, 7 j., 6, nov: dec., 428-31.

Twintigste eeuw
Algemeen
e

P. DECLERCK, De rederijkers van Ramskapelle. B, 59

j., 1, nieuwjaarsm., 24-25.
e

A. DEMEDTS, Hedendaagse Vlaamse letteren. TVL, 8 j., 4, dec., 63-70.
C.J.E. DINAUX, Gegist bestek; benaderingen en ontmoetingen. I. 's-Gravenhage,

A.A.M. Stols. 268 pp.
A. DONKER [N.A. Donkersloot], Zuid-Nederlandse dichters [G. Burssens, R.C.
e

Van de Kerckhove]. NSt, 13 j., 11, nov., 657-64.
K. JONCKHEERE, De Vlaamse letteren vandaag. Antwerpen, Ontwikkeling. 116
e

pp. Cfr. NVT, 12 j., 6, 663-69.
-, en ROGER BODART, De literatuur in België. Antwerpen, Ontwikkeling. 103 pp.
H. LAMPO, Vijfentwintig jaar Vlaamse letteren. Keesings historisch archief, 1383,
16 dec. 1957, 13730-33.
W.F. MAINLAND, Flemish fiction today and yesterday. GLL, XI, 4.
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[A.T. Mooy], Tussen de gemaskerden; ver- en onbescheidenheden
meest op letterkundig gebied. Den Haag, Daamen n.v. 105 pp.
-, Buiten het boekje; geschreven portretten van vrienden en vakgenoten.
Amsterdam, Arbeiderspers, 125 pp. - De Boekvink.
P. VAN MORCKHOVEN [J. Pauwels], De Vlaamse dramatiek; een gunstige evolutie
spijt een ongunstige voedingsbodem. DWB, 8, okt., 494-97.
e
C. RIJNSDORP, Poëzie in beweging. Ontmoeting, 11 j., 7-8, april-mei, 227-31.
M. ROELANTS, Schrijvers, wat is er van de mens? Tweede deel van een
verzameling schrifturen over critische normen. Brussel, A. Manteau. 255 pp.
A. MARJA

Figuren vóór 1914
e

G. SCHMOOK, Dr. H.E. Greve groet Lode Baekelmans. Bgids, 34

j., 6, nov.-dec.

150-54.
E. DE BOCK,

e

Lode Baekelmans. Bgids, 34 j., 6, nov.-dec., 1148-49.
e

Ferdinand Bordewijk; terror controlled. Delta, 1 j., 1, 35-38.
e
K. DE CLERCK, P.C. Boutens aan de Utrechtse universiteit. VIG, 42 j., 4, april,
193-201.
e
J. DE MUELENAERE, Rond een jeugdgedicht van René de Clercq. B, 59 j., 6,
zomerm., 166-70.
e
K. DE CLERCK, Abraham van Collem. VIG, 42 j., 9, Sept., 547-55.
A. VAN DER VEEN,

Coster
Dirk Coster (Delft 7 juli 1887-8 oktober 1956). Jaarboek
Maatsch. Ned. Letterk., Leiden, E.J. Brill, 33-39.
e
P. DE WISPELAERE, Dirk Costers levensbeschouwing. VIG, 42 j., 10, okt., 577-88.
e
-, Dirk Coster als criticus. NVT, 12 j., 1, 103-13.
H.L.T. DE BEAUFORT,

B.F. VAN VLIERDEN,

Willem Elsschot. Brugge, Desclée de Brouwer. 63 pp. -

Ontmoetingen, 2.

Gossaert
In memoriam Prof. Dr. F.C. Gerretson. Utrecht, De Vroede. 32 pp.
e
A. ALBERTS, Professor Gerretson en Geerten Gossaert. Gids. 121 j., 11, nov.
269-73.
e
P.H. RITTER jr. Herinneringen aan Geerten Gossaert (C. Gerretson). BVN, 12
j., 3, nov., 42-43.
e
J. ROELAND VERMEER, In memoriam Geerten Gossaert. Kultuurl., 25 j., 10, dec.,
752-55.
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J. VAN GELOVEN,

e

Pater H. Geurtjens M.S.C. in memoriam. Roeping, 33 j., 12,

apr., 723-25.
P. GEYL, Herinnering aan P.N. Van Eyck. In: Studies en strijdschriften, 479-83.
Herdenking van P.N. Van Eyck. Ibid., 484-91.
J.M. JALINK, Nieuwe varianten van enkele Leopoldgedichten. Amsterdam, De
Beuk.
J. DE HAES, Richard Minne; de dichter. Brussel, A. Manteau. 45 pp. Monografieën
over Vlaamse letterkunde, 4.

Nijhoff
K. MEEUWESSE,

e

De straat als symbool: over Het Uur U (slot). Gids, 121 j., 9,

Sept., 154-61.
K..H MISKOTTE, Martinus Nijhoff f ('s-Gravenhage 20 april 1894-26 januari 1953).
Jaarboek Maatsch. Ned. Lett., 70-81.
e

Jan Van Nijlen tussen oud en nieuw. VIG, 42 j., 7, juli, 393-407.
e
J. PERSIJN, Mijn vader, Jules Persijn. Streven, 11 j., dl. 2, 7, april, 617-26.
H. KNIPPENBERG, Letterkundigen uit Limburg: Pauline Plantenberg-Marres. De
e
Bronk, 5 j., 9-10, mei-juni, 274-76.
e
J. DE MUELENAERE, In memoriam Kamiel Poignie. B, 59 j., 1-2, schrikkelm.,
51-56.
M. RUTTEN,

Roland Hoist
Adriaan Roland Hoist. Amsterdam, De Bezige Bij 39 pp. - Schrijver's
Prentenboek, 1.
e
A. Roland Hoist-nummer De Gids, 121 j., 5-6, mei, juni; Identiek met: Maatstaf,
e
6 j., 2-3, mei-juni.
e
L. FESSARD, Les légendes irlandaises de A. Roland Holst. EG, 13 j., 2, avr:
juin, 114-22.
TH. J. DE JONG, Over A. Roland Holst; bij zijn zeventigste verjaardag. Roeping,
e
34 j., 1, mei, 32-40.
P. PENNING DE VRIES, Analogie van een ondergang; het levensontwerp van A.
e
Roland Holst. Roeping, 34 j., 2, juni, 112-25.
Pater Hilarion Thans wordt 75 jaar; een levende triomf van
e
oneindigheidsdrang. Tijdspiegel, 13 j., 12, dec., 250-57.
e
H. DEYLGAT, Jozef Vandenberghe tachtig jaar. WV, 7 j., 4, juli-aug., 254-55.
A. VAN DUINKERKEN W.J.M.A. Asselbergs], In memoriam J.W.F. Werumeus
e
Buning. Gids, 121 j., 12, dec., 336-37.
L. SWERTS,
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Tijd tussen 1914 en 1940
F. VAN PASSEL, Het tijdschrift ‘Ruimte’ (1920-21) als brandpunt van het humanitair

expressionisme. Antwerpen, De Sikkel. X + 162 pp.
P. DE VREE, Notities over de Vlaamse ‘lost generation’; het geval Michel Seuphor.
e
Tafelr., 5 j. 2, dec., 23-27.

Figuren
L. UREEL, Kamiel Van Baelen. Brugge, Desclée de Brouwer, 52 pp. Ontmoetingen, 4.
e

[N.A. Donkersloot], De dichter Herman van den Bergh. NSt, 13 j.
3, maart, 156-59.
E. KRISPIJN, Herman Van den Bergh, Marsman en het Noord Nederlandse
A. DONKER

e

expressionisme. Gids, 121 j., 4, april, 231-49.
e

H. CROONEN, Binnewiertz in de ‘fameuze jaren’. Roeping, 34

j. 5, Sept., 269-79.
e

Herinneringen aan Aloïs Blommaert. Boekeng., 36 j., 7,
aug.-sept., 289-91.
e
A.K. ROTTEERS, A fscheid van een vriend [Aloïs Blommaert]. Band, 17 j., 11,
493-94.
K.C. PEETERS,

Menno ter Braak, Nietzsche en het cultuurprobleem (vervolg).
RLV, 24 j., 1, 30-59.
e
M. SCHNIITZ, Til Brugman en haar werk; een in memoriam. NSt, 13 j., 10, okt.,
569-72.
e
Nummer gewijd aan Vital Celen. Notre Flandre, 6 j., 3.
e
A.S., FELIX DALLE, Reinaertprijs voor de roman. WV, 7 j., 1, jan., 39.
e
L. SOURIE, Gaston Duribreux. WV, 7 j., 3, mei, 170-75.
e
-, Fred Germonprez. WV, 7 j., 4, juli-aug., 249-51.
R. HENRARD,
e

De P.C. Hooft-prijs voor 1957 toegekend aan Prof. Dr. P.C.A. Geyl. O.K.W.
e
Mededelingen, 22 j., 23, 7 juni, 222-25.
e
A. VAN DUINKERKEN [W.J.M.A. Asselbergs], De gijzelaar Piet Geyl. Gids, 121
j., 7, juli, 35-37.

Greshoff
J. GRESHOFF, Menagerie; herinneringen en beschouwingen. Den Haag, A.A.M.

Stols. 216 pp.
e

[J.A. Goris], Indien ik over Jan Greshoff zou schrijven. Gids, 121 j.,
12, dec., 369-71.
M. GIJSEN

Spiegel der Letteren. Jaargang 3

60
e

Greshoff in Den Gulden Winckel. BVN, 12 j., 4, dec., 62-65.
e
G. STUIVELING, Voor Jan Greshoff. BVN, 12 j., 4, dec., 61-62.
W.A. KRAMERS,

Gijsen
Marnix Gijsen. Brussel, A. Manteau. 40 pp. - Monografieën over
Vlaamse letterkunde, 7.
M. ROELANTS,

e

-, Marnix Gijsen: stoic and humanist. Delta, 1 j., 2, summer, 59-62.
R. GORIS,

e

De Vlaamse gebroeders. NVT, 12 j., 7, 769-73.
e

Ernest Van der Hallen. LVR, 7 j., 2, 49-59. Id., Ibid., 3, 137-43.
Huldealbum Emiel van Hemeldonck. Vereniging van Kempische Schrijvers. 95
pp.
J. DROOGMANS, Dr. Luc Indestege; bestuurder van de Koninklijke Vlaamse
e
Academie voor Taal- en Letterkunde voor 1958. Tijdsp., 13 j., 1, jan., 6-10.
D. JANSSEN, Paul Lebeau vijftig; kortstondig panoramisch overzicht. Boekeng.,
36e j., 5, juni, 195-98.
J.A. NUYENS,

Moens
e

M.D.L., Wies Moens zestig jaar. Kultuurleven, 25 j., 8, okt., 617-18.
A. VAN WILDERODE [C. Coupé], Groet aan een zestigjarige! Wies Moens
e

28.1.1898 - 28.1.1958). Boekeng., 36 j., jan., 2-5.

Nahon
e

Blocnotes. NStn, 15 j., 1-2, okt: nov., 24-25.
e
J. DROOGMANS, Alice Nahon en Limburg. Tijdsp., 13 j., 10, nov., 245-46.
F. VAN BOGAERT,

[J.A. Goris], Karel Van den Oever 1879-1926. Brussel, A. Manteau,
40 pp. - Monografieën over Vlaamse Letterkunde, 8.
M. GIJSEN

van Ostaijen
Epistolaire verkenningen; een briefwisseling tussen Paul van
e
Ostaijen en E. du Perron uit 1925. Maatstaf, 5 j., 10, jan., 641-55.
G. BORGERS,
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-, Je oordeel is voor mij van waarde; een briefwisseling tussen Paul van Ostaijen
e

en E. du Perron uit de jaren 1926-27. Maatstaf, 5 j., 11, feb., 755-72.
-, Klare wijn bij een ziekbed; brieven van E. du Perron aan Paul van Ostaijen
e
uit het winterhalfjaar 1927-28. Maatstaf, 5 j., 12, maart, 787-801.
e
-, Paul van Ostaijen: poet of ‘pure lyric’. Delta, 1 j., 1, 58-68.
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e

Apollinaire en van Ostaijen. Roeping, 34 j., 1, mei, 58-60.
e
H. LAMPO, Paul van Ostaijen en Alain-Fournier. NVT, 12 j., 7, 778-83.
A. DE ROOVER, Paul van Ostaijen. Brugge, Desclée de Brouwev. 60 pp. Ontmoetingen, 1.
F. HAANS,

Over mijn werk. DWB, 6, juli-aug. 353-62.
e
D. JANSSEN, Hendrik Prijs het zesde kruisje voorbij. Boekeng., 36 j., maartapr.,
99-104.
L. ROELANTS, Leonard Roggeveen zestig! Lektuurg., 5e j., 2, 36-38.
F. DE PILLECIJN,

e

Jozef Simons. Komaan, 17 j., 4, 139-46.
-, Jozef Simons (1888-1948); tien jaar na zijn overlijden. DWB., 8, okt., 488-93.
P. HEYNS, Jozef Simons, na 10 jaar. DWB, 4, apr.-mei, 248-49.
R. BOSSELAERS,

Slauerhoff
Proza. Verzamelde werken, 5. Critisch proza. Amsterdam, K.
Lekkerkerker 292 pp.
-, Dagboek; met een inleiding en aantekeningen van K. Lekkerkerker.
Amsterdam, K. Lekkerkerker, 56 pp.
H. VAN DEN BERGH, Schip achter het boegbeeld; over het werk van Jan Slauerhoff
(1898-1936). 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher. 112 pp. - Het nieuwe Voorhout.
J. SLAUERHOFF,

e

W. BOSWINKEL, Jan Staal en de ontwortelde mens. Het toneel, 79
G. SWIVELING,

j., 5, 99-101.

e

Bij de dood van Madelon Szekely-Lulofs. BVN, 11 j., 10-11, j.,

juni-juli, 193.
M. GEUENS, Hoe Pietje Vogel aan zijn bijnaam kwam [F. Timmermans]. LVR,
e

8 j., 4, 182-87.
e

De volksverbonden poëzie van Karel Vertommen. Kultuurl., 25 j., 2,
feb., 96-107.
J. HAEST,

Vestdijk
e

De dichter S. Vestdijk. BVN, 12 j., 2, okt., 26-28.
e
P.H. DUBOIS, S. Vestdijk als novellist. BVN, 12 j., 2, okt., 24-25.
H.A. GOMPERTS, An enligtenend witch-doctor: a note on Simon Vestdijk. Delta,
e
1 j., 2, autumn, 31-37.
N. GREGOOR, Simon Vestdijk en Lahringen; de biografische achtergronden
C.J.E. DINAUX,
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van de Anton Wachter-romans. Amsterdam, De Bezige Bij; 's-Gravenhage,
Nijgh & van Ditmar. 184 pp.
e
-, Het biografische in de Anton Wachterromans. BVN, 12 j., 2, okt., 21-23.
M. GRIJZEN, De bibliografie van S. Vestdijk tot 17 oktober 1958. Amsterdam,
De Bezige Bij; s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar. 44 pp.
e
W.A. KRAMERS, Vestdijk als musicoloog. BVN, 12 j., 2, okt., 28-29.
J.W.L. MEYER, Vestdijk en de religie. Tirade, 21, 15 sept., 273-77.
e
G. SMIT, Het fenomeen Simon Vestdijk. Roeping, 34 j., 7, nov., 400-06.
Simon Vestdijk. Amsterdam, De Bezige Bij. 40 pp. - Schrijver's prentenboek,
2.
Aan huffs bij Gerard Walschap. [Interview, teksten van J. Florquin en H Van
Herrewegen]. DWB/ 1, jan., 58-59.
e
TH.J. DE JONG, Zuster Virgilia. Roeping, 33 j., 10, feb., 564-87.
e

Staf Weyts. WV, 7 j.; 6, nov.-dec., 424-28.
H. LAMPO, Lode Zielens. Brussel, A. Manteau, 48 pp. - Monografieën over
Vlaamse Letterkunde, 3.
L. SOURIE,

Sinds 1940
Ernst en luim in het werk van Godfried Bomans. Antwerpen,
e
Standaard-Boekhandel. 64 pp. - KVHU, 52 j., 4, verhandeling 459.
e
H. RAES, Chronique des lettres flamandes: Louis Paul Boon. Synthèses, 13 j.
151, dec., 285-88.
e
H. LAMPO, Eugene Bosschaerts als romancier. NVT, 12 j., 9, 965-68.
e
A. MARJA [A. Th. Mooy], De andere Carmiggelt. Gids, 121 j., 1, jan., 67-70.
J. VAN DIJCK,

e

De Vlaamse dichteres Christine D'Haen. Roeping, 33 j., 11,
maart, 648-52.
e
P. DE WISPELAERE, De poëzie van Christine D'Haen. NVT, 12 j., 9, 969-74.
J.H. CARTENS,

e

De Arkleureaat 1958: Ivo Michiels. NVT, 12 j., 6, 661-63.
TH. DE JONG, Michel van der Plas. DWB, 3, maart, 168-83.
e
TH. GOVAERT, Poging tot begrip; over de poëzie van Gabriel Smit. Streven, 11
j., dl. 2, maart, 591-94.

Experimentele poëzie
e

Zin en uitkomst van het poetisch experiment. Ontmoeting, 11
j., 7-8, apr:-mei, 209-26.
A. DEN BESTEN,
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e

-, Mythe als werkelijkheid van de moderne poëzie. Ontmoeting, 12 j., 3, dec.,
173-85.
A.P. CORVET, Experimentele dichters in de klas. LT, 197, dec., 703-6.
F.C. DOMINICUS, De kolenboer spreekt [polemiek tegen M.G.J. De Jong]. LT,/
193, feb., 64-67.
W. DRIESSEN,

e

Beschouwingen over avantgardistische poëzie. Tijdsp., 13 j., 1,

jan., 18-21.
B. KLEIN, Gesprekken met burgers en dilettanten. Het Kahier, 11, 5-17.
e

O bloedende os van mijn verbeelding. Ontmoeting, 11 j., 7-8,
apr.-mei, 232-38.
J. MEIJER, Opmerkingen over experimentele poëzie. Tirade, 24, 15 dec., 393-45.
S. POLET, Naar een nieuw funktionalislne. Podium 58, jaarg. 58-59, 1, sept.,
17-31.
e
M. RUTTEN, Experiment en literatuur. SpL, 2 j., 2, 110-25.
G. KOUWENAAR,

Figuren
P. RODENKO, A matter of life and death: the poetry of Gerrit Achterberg. Delta,
e

1 j., 2, summer, 32-36.
e

Hans Andreus van Muziekkijkdier tot Empedocles. VIG, 42 j., 10,
okt., 600-14.
e
G. KOUWENAAR, Hugo Claus, or the great detective. Delta, 1 j. 2, autumn, 69-72.
e
J. HANLO, Onbetwiste aanwending [J. Hanlo]. De Bronk, 5 j., 11, juli, 307-10.
e
2
S. VESTDIJK, Bescheiden dichterschap [Han. G. Hoekstra]. Gids, 12l j., 8, aug.,
100-07.
e
H. VAN HERREWEGHEN, Remy C. van de Kerckhove in memoriam. Deze tijd,. 3
j., 4, feb., 24.
M. RUTTEN,

A. DONKER

e

[N.A. Donkersloot], De dichter L. Vroman. NSt, 13 j., 3, maart,

159-62.
A. MORRIEN,

e

Gesprek met Leo Vroman. Tirade, 2 j., 22 okt., 301-03.
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Lijst der afkortingen
B

Biekorf

Bgids

Bibliotheekgids

BHR

Bibliothèque d'Humanisme et de
Renaissance

Boekeng.

Boekengids

BP

Brusselse Post

Brab.

Brabantia

BVN

Het Boek van Nu

CL

Comparative Literature

DWB

Dietsche Warande en Belfort

EG

Etudes germaniques

GLL

German Life and Letters

HGGSEB

Handelingen van het Genootschap voor
Geschiedenis gesticht onder de
benaming Société d'Emulation de Bruges

JEGP

Journal of English and Germanic
Philology

LB

Leuvense Bijdragen

LT

Levende Talen

LVR

't Land van Ryen

MLR

The modern Language Review

MKNAWL

Mededelingen der Koninklijke
Nederlandse Academie voor
Wetenschappen, Afdeling Letterkunde

Neophil.

Neophilologus

NSt

De nieuwe Stem

NStn

Nieuwe Stemmen

NTg

De nieuwe taalgids

NVT

Nieuw Vlaams Tijdschrift

OGE

Ons geestelijk Erf

OH

Oud Holland

RBPhH

Revue beige de Philologie et d'Histoire /
Belgisch Tijdschrift voor Philologie en
Geschiedenis

Reg.

Regesten van het Instituut voor
Vergelijkend Literatuuronderzoek
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RLV

Revue des Langues vivantes / Tijdschrift
voor Levende Talen

RUB

Revue de l'Univeriste de Bruxelles

SpL

Spiegel der Letteren

Tafelr.

De Tafelronde

TNTL

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde

TVL

Tydsskrif vir Letterkunde

VIG

De Vlaamse Gids

VMA

Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde

WT

Wetenschappelijke Tijdingen

WV

West-Vlaanderen

ZfdAL

Zeitschrift für deutsches Altertum und
deutsche Literatur

ZfdPh

Zeitschrift für deutsche Philologie

Antwerpen, mei 1959
EMIEL WILLEKENS
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Boekbeoordelingen
De Fragmenten van de Tweede Rose uitgegeven door -.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958, 191 blz. met 2 buitentekstplaten (op
vóór- en achterzijde van de band). (Zwolse Drukken en Herdrukken voor
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, nr. 33). Prijs
geb. f 9.
K. HEEROMA,

In 1955 ontdekte Prof. Dr. Gerhard Eis, destijds te Freising, in de bibliotheek van
de Erzabtei Beuron in Hohenzollern een dubbelblad perk., dat hij ter bestudering
aan Prof. Dr. K. Heeroma toezond en dat een nieuw fragment bleek te zijn van de
z.g. ‘tweede’ bewerking van de Roman de la Rose, dat tot het begin van het gedicht
moest hebben behoord. Deze eerste, bescheiden, ontdekking bracht Heeroma ertoe
1
al de bewaard gebleven fragmenten en fragmentjes van de ‘tweede Rose’ aan een
nieuw onderzoek te onderwerpen. Groot was zijn verwondering, toen hij
volledigheidshalve ook hs. Lett. 125, door Lieftinck in zijn beschrijving van de mnl.
handschriften der Leidse bibliotheek (codices manuscripti V, 24 [1948]) een ‘fragment
van een onbekende Ars amandi in het Middelnederlandsch’ genoemd, in zijn
onderzoek betrok. Terstond trof hem een verbluffende gelijkenis met het Jenase
fragment van de tweede Rose: niet alleen het schrift en de indeling der bladzijden
zijn bij Lett. 125 en het Jenase fragment volkomen identiek, maar zij zijn ook precies
op dezelfde manier verknipt en vervouwen tot kaftbladen voor boekjes van precies
hetzelfde formaat. Analyse van de tekst kon het onderzoek van het hs. slechts
bevestigen: idioom en versificatie zijn ongetwijfeld die van de dichter van de tweede
rose!
Naarmate bij Heeroma het voornemen groeide de fragmenten opnieuw naar hun
handschriften uit te geven, begon er ook enige orde te komen in de overlevering.
Het bleek namelijk mogelijk alle fragmenten, die tot dusver te voorschijn waren
gekomen, te herleiden tot twee codices, elk met een eigen karakter. Codex A,
waartoe de fragmenten uit Beuron en Leipzig behoren, is stellig de oudste van de
twee (volgens een mededeling van Dr. G.I. Lieftinck wijst het schrift op de tijd
omstreeks 1300); de tweede codex B, waarvan de overige fragmenten deel hebben
uitgemaakt, is een halve eeuw jonger (volgens Lieftinck geschreven omstreeks
1350). Beide codices heeft Heeroma, aan de hand van een vergelijking der
fragmenten met de tekst van de Franse Rose (nu gemakkelijk toegankelijk in de
stan-

1

Het zijn, naast het pas ontdekte Fragm. Beuronense Nr. 36 (= Fragm. germ. Nr. 1): Leipzig
U.B., Cod. ms. 1616; Jena U.B., fol. 155a; Utrecht U.B., var 452 (1334); Leiden U.B., Lett.
1089. Bij de ontdekking van deze fragmenten waren geleerden als M. de Vries, W.J.A.
Jonckbloet, H.J. Leyser, von Soltau, J. Clarisse, J.G. de Hoop Scheffer en L.Ph.C. van den
Bergh betrokken.
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daarduitgave van E. Langlois, Le Roman de la Rose, SATF, Paris 1914-24), pogen
te reconstrueren. Hij is daar aardig in geslaagd en is tevens, dank zij het uitstekende
variantenapparaat in de editie van Langlois, tot de vaststelling gekomen dat de
dichter van de tweede Rose, dikwijls in afwijking van de standaardtekst, een hs.
van de verwante groep B C He Eb voor zich moet hebben gehad, en wel meer
speciaal een van het type Be (voor de betekenis van deze siglen zei Langlois, Les
Manuscrits du Roman de la Rose, Travaux et Mémoires de I'Université de Lille, N.S.
1, vol. 7, Lille-Paris 1910). Misschien zal het de lezer interesseren te vernemen, dat
wij n.a.v. onze doctoraatscriptie over Hein van Aken een dergelijk onderzoek hebben
ingesteld met het oog op de opsporing van het voorbeeld, waarover deze auteur
de beschikking zou hebben gehad voor zijn vertaling van de Mirouer aus Amoureus.
Ons is daarbij gebleken, dat H.v. A. een tekst heeft gebruikt, die we moeten zoeken
in de omgeving van L K en van de versies die er op een of andere wijze mee verwant
zijn, c.q. een van de archetypi waarvan ze afhankelijk zijn.
Maar keren we terug tot het boek van Heeroma. Na een nauwkeurige beschrijving
van de fragmenten, die uitmunt door haar codicologische beschouwingswijze, volgt
een gedetailleerd onderzoek van taal en spelling. De uitgever heeft zich hier op
fonologisch standpunt geplaatst. Uit het onderzoek der rijmen, bij uitstek ‘het middel
om de dichter rechtstreeks in het gelaat te kijken’, volgt ondubbelzinnig dat hij voor
een Vlaming mag aangezien worden. Hij zelf zegt het in r. 78 van fragm. Beuron.
36: ‘Jn vlaendren so wasic geboren’, maar ook zonder deze uitdrukkelijke aanwijzing
zou niemand over zijn land van herkomst kunnen twijfelen. Hij etaleert vormen als
stic (stuk), dinne (dun), pitte (put) bijna met voorliefde in het rijm; de pronominale
vorm soe (zij, fem. sg.) en de werkwoordsvorm (ic) bem treden eveneens in het rijm
op en zullen dus tot de taal van de dichter hebben behoord. Op grond van zijn
,‘bezwering’ bi sente omaer, waar het origineel Saint Remi heeft, is Heeroma zelfs
geneigd hem nog nader te situeren in de zuidwesthoek van Vlaanderen, meer
bepaald in een van de Vlaame decanaten van het bisdom Terwaan, waar Sint Omaar
(= Audomarus) vooral moet zijn vereerd, vermits hij er vermoedelijk de eerste
bisschop is geweest (kort voor 639 tot na 667).
De schrijver van A heeft de taalvormen van de dichter, die waarschijnlijk ook tot zijn
eigen idioom hebben behoord, trouw overgeleverd; de schrijver van B heeft ze
daarentegen overal waar het maar enigszins kon, weggewerkt en, bewust of
onbewust, de taal van het gedicht zoveel mogelijk aangepast aan zijn eigen
natuurlijke taal. Het hs. B is dus niet alleen jonger, maar ook minder typisch Vlaams.
Toch kan A, hoewel ten hoogste enkele tientallen jaren na het ontstaan van het
gedicht geschreven, toch niet de autograaf van de dichter tot voorbeeld hebben
gehad, want zijn voorbeeld bevatte al een evidente fout (de verdwaalde regels
831-40 in
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fragm. Leipzig U.B., Cod. ms. 1616). Rekening houdend met het feit dat de Roman
2
de la Rose, mèt het vervolg van Jehan de Meun, ca. 1275-80 werd voltooid , is
Heeroma geneigd de vervaardiging van de ‘tweede Rose’ op omstreeks 1290 te
stellen. Het wekt geen bevreemding, dat een Frans gedicht, dat van bij zijn
verschijnen een niet geringe aantrekkingskracht op de tijdgenoten oefende, reeds
een tiental jaren na zijn ontstaan te onzent zou zijn doorgedrongen en bewerkt.
Aan de literairhistorische betekenis van het gedicht heeft Heeroma een twintigtal
lezenswaardige bladzijden gewijd. De ontdekking van het Beuronse fragment van
de z.g. ‘tweede Rose’ is vooral van belang, omdat het ons enig inzicht heeft in de
persoonlijkheid en de maatschappelijke stand van de dichter en omdat wij er een
en ander kunnen uit opmaken met betrekking tot de inrichting van zijn verhaal.
Weliswaar blijft de naam van de dichter ons vooralsnog onbekend, maar in zijn
inleiding deelt hij ons mee dat hij een clerc is, geboren, en dus waarschijnlijk ook
woonachtig, in Vlaanderen. Meer dan zijn collega Hein van Aken kent hij de hoofse
cultuur van binnen uit. Men mag aannemen dat hij als clerc in de eerste plaats heeft
geschreven voor een ridderlijk publiek, misschien zelfs wel, dat er achter zijn
merkwaardige bewerking van de Roman de la Rose een adellijke opdrachtgever
staat. Zijn eigenlijke hoofdpersoon en ik-figuur is een jonge edelman, en zijn
compositie is zo gekozen, dat deze edele jongeling hem goedgunstig de aventure
van zijn minne vertelt en hem de weg wijst die naar het doel der ideale liefde leidt.
Wanneer wij de tweede Rose vergelijken met het Franse voorbeeld en met de
bewerking van Hein van Aken, treft ons de ingrijpende wijziging die het verhaal als
zodanig heeft ondergaan. Wij worden a.h.w. aangenaam verrast door de gedeeltelijke
ont-allegorisering van het door de Franse dichters zo duidelijk allegorisch bedoelde
gedicht. De inleiding heeft ertoe gediend om het gedroomde rijk der ideale liefde
dichter bij de werkelijkheid te brengen. Op een lentemorgen is de dichter uit
Alverjoen, waar hij tijdelijk woont, naar buiten gereden om zich te vermeien in de
schone natuur. Nadat hij ergens in het gras is gaan zitten, wordt zijn aandacht
getrokken door een minnend paar, dat van verre aan komt rijden. Als het paar hem
is genaderd, stijgen zij of en er ontwikkelt zich een gesprek. De dichter verbergt zijn
naam achter het hoofse pseudoniem ‘Minne met groter quale’, terwijl de bezoekers
zich bekend maken als Jolijs en Florentine. Het paar komt gereden van Chyteroen,
het rijk waar Venus koningin is. Een halve mijl van Chyteroen staat de burcht
Mongeroen, waar Cupido woont. Aan het hof van koning Cupido heeft Jolijs langer
dan zeven jaar gediend, voor hij ‘te sinen lone’ de schone Florentine ontving. Op
uitnodiging van de dichter wil Jolijs hem ter lering graag zijn geschiedenis vertellen.
Eerst hier begint bij r. 219

2

Cf. Langlois, Le Roman de la Rose, t. I, Paris 1914, p. 19.
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het verhaal, dat in de Franse tekst (r. 21 vgg. bij Langlois) en bij Hein van Aken de
inhoud van de droom is.
Het is duidelijk hoezeer ons gedicht als verhaal door dit alles gewonnen heeft.
De rozeknop, die de minnaar wil plukken en die in de Franse roman een abstracte,
onpersoonlijke maagdelijkheid symboliseert, maakt plaats voor een min of meer
zichtbare, herkenbare gestalte, die op eigen typische wijze kan spreken en handelen.
Er ontwikkelt zich tussen Jolijs en Florentine een complimenteus en hoofs gesprek,
zoals dat in de werkelijkheid tussen een minnaar en zijn jonkvrouwe zou kunnen
plaats vinden. En al verkeren wij in de onmogelijkheid, door de fragmentarische
overlevering, het verdere verloop van het spel te volgen, wij weten, dank zij de
inleiding van het eerste fragment, dat Jolijs niet alleen maar een symbolische roos
zal molten plukken, maar ook zeer concreet zijn rozenjonkvrouw Florentine in de
armen nemen.
De invoering van de figuur van Florentine is er waarschijnlijk mede oorzaak van
geweest, dat allegorische figuren als Suete Gepens (Dous Pensers) en Goelec
Spreken (Dous Parlers) uit het verhaal zijn verdwenen. Evenzo schijnt de Vlaamse
dichter ‘here’ Deduut, die naar de voorstelling van het Franse origineel de vergier
heeft laten aanleggen, eenvoudig te hebben geschrapt. In de fragmenten is er ten
minste geen enkele aanwijzing te vinden voor zijn bestaan. Niet Deduut, maar koning
Cupido zelf schijnt op te treden als ‘gardeniere’, zodat ook hij meer vaste grond
onder de voeten krijgt, m.a.w. grijpbaarder, aardser is geworden naast de centrale
hoofdrolspeelster Florentine, wat de handeling zoveel vanzelfsprekender en
boeiender maakt.
Tegelijk met deze wijziging in de economie van het verhaal treft ons de versterking
van het christelijk accent en de manier waarop de auteur het feodale karakter van
Cupido's rijk nadrukkelijker dan zijn voorgangers heeft onderstreept. De
ontgoddelijking van Venus en Cupido brengt trouwens mee, dat zij meer vorsten
volgens het gangbare feodale patroon moeten worden: Venus is ‘godinne ende
coninginne’ in het rijk van Chyteroen, terwijl ,mijn her cupido die coninc’ een eigen
burcht heeft, die Mongeroen heet.
Terecht aarzelt Heeroma geen ogenblik, om de bewerker van de tweede Rose
een vaardig en welsprekend dichter te noemen. Overal waar geredeneerd wordt,
probeert hij te bekorten, overal waar hij zich als plastisch verteller kan laten gaan,
breidt hij uit en past daarbij de plastische uitdrukking van de volkstaal met voorliefde
toe. In de verplaatsing van bebepaalde pericopen uit het Franse verhaal toont hij,
hoe behendig hij de kunst van het vertellen beheerst. Zeker gebruikt hij Franse
leenwoorden, maar in verhouding niet meer dan Hein van Aken. Deze laatste overtreft
hij ongetwijfeld in de kunstige zinsbouw, waarbij hij een bijna verbijsterende
virtuositeit ten toon spreidt: de opsomming, de variërende herha-
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ling, het parallellisme hebben in hem hun meester gevonden. Na jarenlange omgang
met de nochtans niet onverdienstelijke Rose-vertaling van Hein van Aken is de
kennismaking met de verzen van de onbekende Vlaamse clerc voor ons een
verpozing en een openbaring geweest.
De teksten zijn door Heeroma met de grootste zorg en met de vereiste acribie
uitgegeven, waarbij alle afkortingen zijn opgelost. Cursieve druk werd slechts
gebruikt, voorzover principieel verschillende oplossingen van een bepaalde
abbreviatuur mogelijk waren (b.v. ‘r-krul’ in syllaben met niet-gereduceerde vocalen).
In de aantekeningen vindt men, behalve tekstkritiek en toelichting bij moeilijk leesbare
plaatsen, verantwoording van alle punten waarop de nieuwe uitgave afwijkt van die
van vroegere tekstbezorgers.
Bij het herlezen van de bovenstaande regels merken wij, hoe wij bijna doorlopend
een parafrase hebben gegeven van de merkwaardigste bladzijden uit het boek van
Heeroma. Het kon moeilijk anders: dit prachtige boek bevat zoveel, dat wij de lezers
van dit tijdschrift niet wilden onthouden. Moge onze recensie een aansporing zijn,
om er kennis mee te maken! Dan zal menig vakgenoot blijken, hoe onbillijk een
vorig geslacht is geweest inzake literaire waardering van het gedicht waaraan het
is gewijd, en hoezeer de ‘Meester van de Tweede Rose’ mag worden aangezien
voor een van de beste Dietse dichters van de 13e eeuw.
W.E. HEGMAN

Die Navolginghe Christi. Ingeleid en toegelicht door
Prof. Dr. Van Elslander. Gent, Secretarie der Academie; 1958; XVII - 113
blz. (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks
III. - Nr. 36).
PELGRUM PULLEN,

Jan Pelgrum Pullen, geboren in het Gelderse dorpje Stralen, in 1544 of 45, priester,
in de scholastiek eminent gevormd theoloog maar op de eerste plaats mysticus met
een boven de schooltheologie hoop uitstijgend en onvervreemdbaar bewustzijn van
zijn mystieke roeping, als mysticus buitendien een van de laatste, alhoewel niets
minst belangrijke exponenten van onze Brabants-Rijnlandse mystiek, mystiek
geestelijke leider van een na veel omzwerven te 's-Hertogenbosch eindelijk gevonden
groep van geestesverwanten, liet bij zijn overlijden in deze laatste stad, in 1608,
een vrij omvangrijke literaire erfenis na van mystieke geschriften. Totnogtoe werden
niet minder dan 21 werken van zijn hand teruggevonden, terwijl van een dertigtal
andere tractaten die met zekerheid aan hem konden worden toegeschreven, nog
slechts de titels bekend zijn.
In 1944 publiceerde L. Reypens S.J. - aan wie trouwens, zo mag men wel zeggen,
de verdienste dient toegeschreven onze mysticus te hebben herontdekt - Pullens
kort tractaatje Boecxken van een nieuwe creature.
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De eveneens door L. Reypens in 1939 reeds gepubliceerde Samenspraak van
Pullen met de Gentse begijn Claesinne Van Nieuwlant, kal uit de aard van het werk
moeilijk tot het persoonlijk oeuvre van Pullen gerekend worden. Meer was tot op
deze dag voor het lezerspubliek niet toegankelijk. Aan het, laten we hopen, langzaam
dempen van deze ontzettende leemte in de kennis van deze eminente mystieke
gestalte, komt Prof. Dr. Van Elslander zeer afdoend meehelpen door voor het eerst
dit blijkbaar hoogst belangrijk werk, de Navolginghe te publiceren.
Was het Boecxken bestemd voor lezers die met de mystiek reeds goed vertrouwd
waren, de Navolginghe is een deugdenleer, klaarblijkelijk bestemd voor enkele
mensen die Pullen tot de mystiek wenste te brengen. M.a.w. de Navolginghe is een
deugdenleer met sterk mystieke inslag, en distanciëert zich aldus zeer duidelijk van
de in alle tijden zo vaak geschreven en herschreven deugdenleren op
moraaltheologische grond. Een mystieke deugdenleer dus, zichtbaar voor wie het
werk leest, alleen reeds om de eenvoudige reden, dat ze stoelt op de in de tijd
voorafgaande mystieke ervaringen die de auteur ten deel zijn gevallen. Op grond
nu van Pullens apperceptie van deze ervaringen is het, dat we hem een plaats
mogen geven in onze zo heerlijke Brabants-Rijnlandse mystiek. Immers, ook volgens
Pullen, is de opperste mystieke ervaring een Godschouwen vanuit God, of, op de
wijze waarop God zichzelf schouwt, een schouwen dus van de goddelijke Wezenheid
in God en, in Hem door Hemzelf. Houden we dit voor ogen, dan wordt het onmiddellijk
klaar waarom een deugdenleer die tot deze opperste mystieke belevenis moet
voeren, alle deugden behandelt als komend ‘wt Godt’, en waarom voor de
deugdbeoefening geen ander motief wordt gezocht, dan het feit dat Christus de
deugden beoefend heeft en aldus de zichtbare manifestatie geboden heeft van wat
de deugden ‘in Godt’ zijn.
Derhalve zal ons een Navolginghe Christi gepredikt worden, omdat Christus de
deugd heeft beoefend, niet zoals Christus het gedaan heeft. ‘Dan alles dat Christus
Onse Heer ghedaen heeft, dat sullen wij eeren ende volghen, want dat godtlijck is
ende dat het ghedicht (= geconcipieerd) is in die raets camer der Heijligher
Drieuuldicheijt...’ (Kap. XIV, 24-27). Zo komt het ook dat Pullen slechts een paar
malen - en men voelt dan zeer precies dat het slechts een parenthesis is - de
deugdbeoefening vastknoopt aan een psychologische nood van de menselijke
natuur. Zijn redenering in elk van de 19 kapitels is geen andere dan: Christus is
gehoorzaam geweest, is zuiver geweest, is ootmoedig geweest enz., en daarom
moeten wij gehoorzaam zijn, zuiver, ootmoedig enz. Trouwens, er is meer: de hele
deugdbeoefening beslaat het gebied, of is de brug tussen de twee polen: het ‘in
den tijt sijn’ en het ‘godtlijck sijn’. Een instinctief verweer misschien tegen de
humanistische tijdsgeest, maar toch op de eerste plaats

1

Beide publicaties in Ons Geestelijk Erf, resp. 1944 blz. 126 vv., en 1939 blz. 291 vv.
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de mystieke ervaringen, doen Pullen de radicale incompatibiliteit van deze twee
polen beseffen, en begrijpelijk genoeg volgt daaruit zijn eis van radicale onthechting
aan de natuur, van de grondigste zelfverloochening, ja, zelfs van het afstand doen
van ieder menselijk streven, bij zover dat zijn formulering vrij vaak sterk quiëtistisch
klinkt, al is de gedachte die onder de formulering schuilgaat het stellig niet. Want,
stuurt Pullen aan op een radicale passiviteit, duidelijk genoeg - het is niet toevallig
dat de mystiek vol paradoxen steekt - wordt in deze passiviteit de gespannen activiteit
verondersteld van de meest verregaande zelfontlediging, het passief bereid stellen,
zo men wil, van de vermogens in de werkzame dienst van God. Wanneer het over
het verstand gaat, komt dat alles neer op een zich, aan eigen inzicht totaal onthecht,
conformeren aan Gods inzicht, dat we leren kennen uit het leven en het voorbeeld
van Christus. Daarom precies is dat voorbeeld omwille van zichzelf na te volgen,
niet omwille van datgene dat de mens er zou kunnen van begrijpen of als heilzaam
aanzien.
Pullens diepe ootmoed en eenvoud werkt deze visie niet weinig in de hand. Zijn
visie op de deugd en de deugdbeoefening, is, zoals zijn hele leven, getekend door
deze eenvoud die waarachtig van alle filosofie ontdaan is en die alleen uiterst zelden
de uiteenzetting over een bepaalde deugd, een ietsje reliëf wil geven door het
vermelden van de naam van een heilige. De deugd verschijnt hem werkelijk ‘wt
Godt’ en dat is reden genoeg om ze na te volgen. In dezelfde geestesatmosfeer
stuurt hij ook voortdurend aan op wat sinds de 13e eeuw genoemd wordt: het blijven
van het wezen in één, een introverte verzameling van de menselijke existentie in
het ene gebaar van de zelfonthechting en het zich totaal in Gods handen geven,
zodat niets anders de mens nog bezighoudt dan ‘godtlijck’ worden. ‘Die dit leuen
hebben ende die daer sijn, dat haer niet (=niets) ghenomen noch ghegheuen kan
gheworden, die sijn mit Christo verreesen ende volgen Hem in Sijn gloriose
verrijsenisse... (Kap. XIX 119-122).
Literaire waarde heeft het werk niet, maar daar kunnen we Pullen geen verwijt
van maken gezien hij het niet bedoeld heeft. We kunnen het alleen betreuren.
We dienen Prof. Dr. Van Elslander zeer dankbaar te zijn omdat hij ons dit eminent
mystiek geschrift heeft willen toegankelijk stellen. Buitendien zijn de in zijn inleiding
opgenomen korte biografie van Pullen, de nota's over Pullens werk en mystieke
leer, naast enkele nadere bijzonderheden over het handschrift en de inhoud van de
Navolginghe zelf, en vooral dan de aan het eind van het werk verzamelde
aantekeningen, die wellicht wat uitgebreider hadden mogen zijn, onmisbare en
veilige wegwijzers bij de lectuur van dit mystieke document.
N. DE PAEPE
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Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica De Fonteine: Jaarboek boek
1948-1949. Z.p., 1958. - 100 blz. 2 illustr. - Prijs: 90 F.
Met de uitgave van dit Jaarboek 1948-49 besloot De Fonteine de eerste reeks van
haar jaarboeken (1943-1950; het jb. 1950 is reeds eerder verschenen).
Het eerste artikel, van Prof. Dr. P. De Keyser, brengt een levendig verslag uit
over de viering in 1948, toen De Fonteine 500 jaar bestond; daarbij sluit aan de
toespraak van burgemeester E. Claeys en in hetzelfde teken van blij herdenken
staat de publicatie - een heruitgave - door Dr. A. Van Elslander van de ‘Instelbrief
van de Rederijkerskamer “De Fonteine” te Gent’, een waarlijk zeer interessant
document voor de kennis van de rederijkerij. Dr. G. Degroote behandelt in ‘Intrede
en Blijde Inkomst’ de zeker ‘niet onbelangrijke taak der Diets-Bourgondische
rederijkers’ in verband met deze feestelijkheden. Drie tekstpublicaties volgen: Dr.
L. Roose commentarieert het zgn. referein van de Antwerpse kloosterzuster
Jacomijne Costers; een echt referein is het niet en ‘een dichteres in de eigenlijke
zin van het woord’ blijkt de schrijfster niet te zijn. Onder de titel Een liedje,
voorgedragen op het Rotterdamse Landjuweel van 1561 deelt wijlen Prof. Dr. C.G.N.
De Vooys enkele stukjes mede uit een Dords liedboekje (hs.), dat misschien wel
nadere aandacht verdient. Dr. J.J. Mak behandelt nog eens uitvoerig ‘TCaetspel
der Franchoysen van Jeronimus van der Voort’, dat hij van uitvoerige commentaar
voorziet. Dr. C. De Baere besluit zijn beschouwingen over ‘De Bedrijvigheid der
Brusselse Compagnies’, waarover hij reeds geschreven had in de vorige Jaarboeken;
belangrijk zijn deze beschouwingen, omdat ze een deel van het Nederlandse literaire
leven te Brussel schetsen in de zo kritieke periode van de 17e tot het begin van de
19e eeuw. In de rubriek ‘Boekbespreking’ ten slotte velt Dr. Mak een gunstig oordeel
over Dr. G. Degrootes uitgave van Jan Pertcheval's Den Camp van der Dood.
Moge deze ‘aanvullende’ uitgave inderdaad de inzet zijn van een ‘vernieuwd
streven van ‘De Fonteine’, onder de bezielende leiding van haar nieuwe Hoofdman,
Prof. Dr. P. De Keyser’, zoals een prospectus aankondigt.
A.A. KEERSMAEKERS

Willem Sluiters Buiten-Leven, met Johan Wessings Levensbeschrijving
van den Dichter. Met een inleiding en aantekeningen door F.C. Kok, lit.
drs. (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1958, 178 blz. met 2 buitentekstplaten,
f 6,25. Zwolse drukken en herdrukken voor de Mij der Ndl. Letterkunde
te Leiden, nr. 27).
De wekroep tot een herwaardering van Willem Sluiters (1627-1673) werd
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vóór enkele jaren uitgezonden door Prof. Dr. G.A. van Es: in de Geschiedenis van
de Letterkunde der Nederlanden, dl. V, prees hij hem als een door ‘het leven in
bovenaardse glans’ geïnspireerd mystiek dichter en hij wijdde een grondige
bespreking aan diens oeuvre; na hem hebben vooral H. Odink en Dr. K. Heeroma
belangrijk bijgedragen tot het opnieuw ontdekken van de om zijn ‘pastorale
kwaliteiten, zuiver dichterlijke eenvoud, diepe menselijkheid en waarachtige
vroomheid’ uitmuntende dichter. Nu heeft lit. drs. F.C. Kok diens vaak herdrukte,
maar sinds lang onbereikbaar geworden Buiten-Leven, naar de editie van 1668,
van uitvoerig kommentaar voorzien, opnieuw in het bereik van belangstellenden
gebracht.
In een gedegen inleiding schetst hij eerst de allerminst van beproevingen gespaarde
levensloop van de auteur, die hij looft als een ‘zachtaardig, wereldvreemd mens,
met innig geloof en godsvertrouwen, gevoelig voor de natuur met haar bovennatuurlijk
perspectief, iemand ook die geen literaire, maar ethische winst beoogde’; wijdt dan
uit over de drukgeschiedenis van het ‘Buiten-Leven’, dat wel in 1660 ontstond, maar
pas in 1668 van de pers kwam en van 1680 tot 1880 zeventien maal werd herdrukt
- waarbij de drollige drukkersoorlog Boeckholt-Schagen en Cie een interessant licht
werpt op de konkurrentiestrijd tussen uitgevers, alsmede op de voor bibliofielen
vaak daaruit voortspruitende onontwarbere raadsels. In het kommentaar op de
inhoud van B: L. wordt niet enkel, aan de hand van Prof. Dr. W. Asselbergs' heldere
ontleding, gewezen op de betogende argumentatie en op de didaktische bedoelingen
van de auteur, maar onze aandacht wordt ook gevestigd op de realistische elementen
die Sluiters B.-L. kenmerken in tegenstelling tot de idealiserende sfeer van de door
de renaissance in de mode geraakte Buitenleven-apologieën. Want terwijl de
renaissancistische pastorales het landleven vaak al te idyllisch opvatten, is zijn B.-L.
een ‘verheerlijking van het landelijk bestaan, gezien door de ogen van de pastoor
van Eibergen’ zelf, m.a.w. een ‘weerspiegeling van de gelukkige tijd, die hijzelf in
de afzondering van het platteland had doorgebracht’.
Het heimwee naar de oorspronkelijke paradijselijke toestand moet sedert
onheugelijke tijden de inspiratieve bron van lofliederen op de natuur zijn geweest,
en we weten dat het gestalte kreeg in talrijke apologieën van het landleven, het
landleven antithetisch opgevat als een verrukkelijke oase tegenover het
beklemmende stadsleven. Ideale landelijke oorden worden b.v. in de Odyssea en
in Vergilius' Herderszangen herhaaldelijk beschreven, terwijl Horatius' beroemde
epode beatus ille, qui procul negotiis... in latere eeuwen talrijke dichterlijke naturen
de impuls schonk tot het bezingen van ideale lust- en rustoorden.
Overigens ging er van de middeleeuwse kristelijke paradijsvoorstellingen eenzelfde
invloed uit op de poëtische verbeelding. Maar vooral de renais-
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sance is rijk geweest aan dergelijke evokaties van idyllische lusthoven. Echo's ervan
verneemt men bij du Bartas en de Pleiadedichters. En wat de Nederlanden betreft,
herinnert F.C. Kok o.a. aan van Borsselens Binckhorst (1613), Hondius' Moufeschans
(1621) en vooral aan het hoogtepunt in het genre Huygens' Hofwyck (1651), waarbij
wordt aangestipt dat Sluiters geen rechtstreekse invloed van de renaissancistische
arkadische poëzie onderging, maar in tegenstelling tot de idealiserende landgedichten
aan zijn B.-L. een betrekkelijk realistisch en een stichtelijk karakter schonk. De
verklaring daarvan ontdekt F.C. Kok in het feit dat ‘het leven op het platteland hem
werkelijk gelukkiger en veiliger voor de ziel voorkwam dan in de stad’ en hij dit
persoonlijk ervaren in zijn B.-L. uitbeeldde. Dat moraliserend overpeinzen van in
bovenaardse perspektieven geziene aardse belevenissen verklaart ongetwijfeld de
weerklank die het B.-L. bij vrome lezers heeft gevonden, terwijl het anderzijds ook
de afzijdigheid en minimalisering door de literairhistorische kritiek verstaanbaar
maakt, zoals ten overvloede blijkt uit de leerrijke bladzijden die F.C. Kok aan de
waarderingsgeschiedenis van het boekje wijdt.
De kenmerkende facetten van Sluiters' persoonlijkheid worden nog gekonfronteerd
met de eigenschappen van enkele min of meer gelijkbesnaarde tijdgenoten, o.a.
de ethisch georienteerde klassiek geschoolde Cats, de aristokratische Huygens,
de pessimistische mystieker van Lodenstein, en vooral de Zeeuwse kristen-moralist
en humanist Johan de Brune sr.; F.C. Kok kwam immers tot de verrassende
ontdekking, dat diens Bancket-Werck (1658) de eigenlijke bron van het B.-L. is
geweest, en Sluiters voor een goed deel plagiaat - ook met ‘gelijkgeaarde woorden klankspelingen - heeft gepleegd. Dergelijke afhankelijkheid duet natuurlijk de
vraag rijzen, waarin Sluiters' betekenis dan wel ligt. F.C. Kok formuleert zijn besluit
in volgende nuancering: ‘Sluiters moet gezien worden in zijn eigen tijd, waarin
plagiaat geen schande was, maar veeleer eerbetoon aan de nagevolgde. Bovendien
heeft hij proza herschapen in poëzie... Het is hem te doen om het resultaat van zijn
werk bij de lezers, en daarom sluit hij zich niet aan bij de literaire mode, maar
verdedigt met een gemoedelijk, zij het betrekkelijk realisme het nederig geluk van
het landleven, en juist dit realisme geeft hem een eigen plaats’. Op slot van rekening
dus allesbehalve een literaire eersterangsfiguur.
Enkele kenmerken van Sluiters taalgebruik en een bibliografisch overzicht van de
werken waarin hij wordt besproken lijsten tenslotte de herdrukte teksten in, d.z.
Johan Wessings Levensbeschrijving van de Dichter (1777) en het Buiten-Leven
zelf. Verhelderende annotaties komen de lezer te gemoet; hun waarde wordt
bijzonder verhoogd door verwijzingen naar parallele citaten uit Cats, Westerbaen,
van Borsselen de protestantse Imitatio-vertaling van C. Boey, en vooral De Brune.
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Zowel filologen als onderzoekers van het vroomheidsleven der vaderen zullen dit
voortreffelijk verzorgde nr. uit de Zwolse herdrukken dankbaar begroeten.
O. DAMBRE

Onder weg in den regen met aantekeningen en een
toelichting door Dr. Jacob Smit M.A. - W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1958,
79 blz. (Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden. Nr. 23). Ing. f 2.90.
E.J. POTGIETER,

Het is begrijpelijk, dat Dr. Smit, toen zijn Toelichting op de 35 bladzijden tekst van
Onder Weg in den Regen - de beschrijving van een verregende reis en de ontmoeting
met de schim van Hawthorne - tot 37 bladzijden was uitgegroeid, een apologie voor
zijn ‘vertolcks’ meende te moeten geven.
We geloven echter, dat, indien de schim van Potgieter over onze schouder heeft
meegelezen, deze verbaasd, meewarig, doch niet afkeurend het hoofd geschud zal
hebben. Verbaasd en meewarig dat het nageslacht zoveel uitleg behoeft.
En wij geloven, dat Dr. Smit hier over gerust kan zijn, daar Potgieter op het
standpunt stond: daal niet af tot de lezer, maar hef hem tot U op. Het toegankelijk
maken van een kunstwerk is immers niet anders dan, althans een poging tot, een
dergelijke opheffing. De commentator daalt af tot het publiek, stelt zich in zijn plaats
en spoort zo de punten op die verklaard moeten worden. De vraag voor hem is tot
welk publiek hij moet afdalen. Hier nu, rijzen enige bedenkingen tegen Dr. Smits
voetnoten.
Enerzijds heeft een publiek dat Potgieter leest of lezen wil, verklaring nodig bij:
rosinante r. 1, p. 8; toen de wacht langs kwam r. 1, p. 25; week niemand r. 1, p. 29.
Anderzijds: ware het voor de belangstellende lezer niet aardiger geweest het
woord kooten p. 14 r. 23 niet kortweg met voeten te verklaren, wat iedereen zonder
meer kan begrijpen, maar er aan toe te voegen: middelned. cote = gewricht, later
hielbeen. Vgl. vast op zijn koten staan, en ons vingerkootje.
Bij rakelingsche ruggen r. 26, p. 15 wordt alleen meegedeeld, dat dit een vertaling
is van stiff-backed, en men kri jgt geen antwoord op de vraag of hier verband moet
worden gezocht met Z.N. rakel = hark. Invloed van Potgieters verblijf te Antwerpen,
of gebruikelijk in de 19e eeuw?
Bij de naam Ossian r. 27 p. 28 hadden wij graag een kleine omschrijving gezien,
en bij de naam D.J. van Lennep r. 5, p. 35 de toevoeging professor te Amsterdam,
vader van de bekende romanschrijver Mr. Jacob van Len-
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nep, naast Walter Scott inspirator van de historische roman in Nederland.
Bij de walvischbaard r. 24, p. 34, die als wrijfpaal voor het vee in het weiland dient,
zou het interessant geweest zijn, behalve balein uit de bek van een walvis, te
vermelden, dat walvisribben en andere -beenderen ook werden gebruikt om de
weilanden af te palen; in 1945 nog op Terschelling te zien.
De aantekening bij r. 13, p. 27 lijkt ons niet geheel juist. Wel is deze constructie
typisch Potgieteriaans, maar er is hier wèl sprake van een toegevende bijzin: ook
al blonk de koperen tabaksdoos de hengelaar tegen, hij keek er niet verheugd naar.
Zit in het woord trooster, waarmee de tabaksdoos wordt aangeduid niet een aardige
toespeling op het woord troost, in die tijd misschien niet alleen koffie, zoals
tegenwoordig, maar ook tabak, vgl. van Rossums Troost.
Bij allerlei druipende ellende r. 27, p. 41 vraagt men zich tevergeefs af of het in
de 19e eeuw gebruikelijk was, dat arme lieden in een soort individuele V.V.V. enige
verdiensten trachtten te vinden. Maar misschien is dit te veel gevraagd - dergelijke
noten vereisen blzonder uitgebreide lectuur - van iemand, die voor de uitgave van
Onder Weg in den Regen al zoveel werk had verzet.
Na een nauwkeurige analyse van de inhoud komt Dr. Smit tot een karakterisering,
die heel wat bevredigender is dan de onvolledige van Verwey: ‘de herinnering aan
een mislukt bezoek aan 's-Gravenhage’ en Huet: ‘een aangeklede boekbespreking’,
nl. tot: ‘een kunst creatief werkje, waarvoor de tachtiger naam ‘impressionistisch
sensitivistisch prozagedicht’ soms niet ongeschikt lijkt p. 46.
Daarna volgt een uitvoerige behandeling van Hawthorne en van de 19e eeuwse
Amerikaanse letterkunde in verband met O.W.i.d.R. die zeer verhelderend werkt.
De zeker lezenswaardige, maar hier weinig ter zake doende, twee bladzijden lange
passage over Longfellow had wel gemist kunnen worden.
Met grote nauwgezetheid is de herkomst van de bouwstoffen voor het vizioen
van Hawthorne's begrafenis opgespoord en met guile hand worden ze hier gegeven,
wat een goede indruk van Potgieters werkwijze geeft.
Een glimlach ontlokte ons Dr. Smits boze uitval tegen Washington Irving. Dat een
tijdgenoot, die zo trots op het oud-vaderlands verleden was als Potgieter, zich aan
de Knickerbocker History, waarin de Nederlanders belachelijk gemaakt worden,
ergerde, is te begrijpen. De ergernis van Dr. Smit komt ons overgevoelig voor, en
is bovendien niet ter zake.
Afgezien van enige vlekjes op de stijl, als:
twee zijden van het beeld spelen naast elkaar, p. 47, Deze keer néémt Potgieter,
p. 58,
twee motieven, die als in een muzikale compositie in elkaar oplossen, p. 47, - is
de gehele Toelichting helder, prettig leesbaar geschreven.
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Daarom is de laatste passage ervan des te meer te betreuren. Ten eerste wordt
daarin gezegd, dat Potgieters populariteit bij het nageslacht groter zou zijn geweest,
indien de schim van Hawthorne en de Amerikaanse letterkunde niet in de regen
waren verschenen.
Alsof het Potgieter ooit om populariteit te doen was! Hoe kàn Dr. Smit het trouwens
zeggen, nadat hij de eenwording der motieven zo goed heeft aangetoond.
Ten tweede zegt Dr. Smit dat het jammer zou zijn geweest Onder Weg in den
Regen ‘in het stoffige magazijn van ons literair museum te laten liggen.’ Inderdaad,
het was het waard tevoorschijn te worden gehaald. Maar om de artistieke en
cultuurhistorische waarde ervan. Niet om de reden, die Dr. Smit laat volgen: ‘Zoveel
hebben wij niet ‘dat er wezen mag’ p. 72. ‘Veel’ is een rekbaar begrip: wij willen er
hier niet over discussiëren. Alleen dit: is het niet onrechtvaardig en ondankbaar
tegenover al het Schone, dat ons in de loop der eeuwen met zoveel liefde, overgave,
inspanning, - ‘toil and tears’ - gegeven is?
Wij verheugen ons over deze nieuwe Zwolse Herdruk, omdat Onder Weg in den
Regen ten volle verdiende her-uitgegeven te worden, en ondanks onze bedenkingen
kunnen wij ons verheugen over de wijze waarop dit is gedaan.
De reproductie ‘Het Wachtje’ te Den Haag is blzonder aardig.
GEERTRUIDA M.J. DUYFHUIZEN

Jacques Perks Gedichten volgens de eerste Druk
(1882), met de Voorrede van Mr. C. Vosmaer, de Inleiding van Willem
Kloos, en andere door Kloos geschreven Perk-Beschouwingen, Zwolle,
N.V. Uitg. Mij W.E.J. Tjeenk Willink, 1958, 336 blz. (Zwolse Drukken en
Herdrukken voor de Mij der Ned. Letterkunde te Leiden, nr. 28). Prijs: ing.
f 10,-.
DR. G. STUIVELING,

De faam van Stuiveling als Perk-biograaf dient niet meer te worden gemaakt. Nog
onlangs bezorgde hij Het korte Leven van Jacques Perk (1957), een onvolprezen
biografie, de Verzamelde Gedichten (1957), naar de handschriften uitgegeven; we
zien met ongeduld het onthaal van de Brieven en Dokumenten, alsmede de Proeven
in Dicht en Ondicht van Perk tegemoet, zodat we in deze uniforme vierdelige uitgave
ongetwijfeld het volledige materiaal zullen bezitten voor het verder wetenschappelijk
onderzoek, dat nu pas op alle gebied, exegetisch, comparatistisch en
cultuurhistorisch zal kunnen beginnen. Immers, de eerste vereiste tot dit alles is een
stevig, onwankelbaar voetstuk, waarop te bouwen valt.
De boven aangehaalde titel komt dit wetenschappelijk materiaal, op ongewone
wijze, aanvullen. De historische eerste druk van Perks of liever Kloos' Mathilde was,
zelfs antiquarisch, sedert jaren haast totaal onvind-

Spiegel der Letteren. Jaargang 3

78
baar, en het zijn niet de drukken van S.L. Van Looy, ‘vercierd’ door T. Nieuwenhuis,
uit 1897, noch die van 1898 en 1899, die nauwelijks afwijkende herdrukken waren,
welke daaraan iets konden verhelpen. Vanaf 1899 ging de eerste druk, ondanks ik
zou zeggen wegens het feit dat er nog andere, ‘geheel volledige’ uitgaven op volgden
waarin Kloos nog wat meer aan het verhaspelen ging, voorgoed de wereld van de
historie in.
Deze wereld van de historie, niet zozeer rond de eerste druk, doch rond de
werkelijke, ‘authentieke’ (Mussche in het N.V.T., XII, 5) Perk, werd in 1938
ontgrendeld door de uitgave van Stuivelings Briefwisseling Vosmaer-Perk, in 1939
gevolgd door de Briefwisseling Vosmaer-Kloos, in 1941 zelf gevolgd door de
driedelige diplomatische bezorging van de drie gekende Perk-handschriften. Ook
deze standaard-uitgave werd spoedig een zeldzaamheid, zodat het een lofwaardig
idee mag heten dat nu opnieuw, althans één ervan, en wel het minst Perkiaanse,
d.i. het meest Kloosiaanse document, dat wat aan de geschiedenis van de moderne
Nederlandse poëzie en literatuur een nieuwe, kordate koerswending heeft gegeven,
beschikbaar is gesteld. Immers, Perk is groot, maar Kloos was zijn profeet.
Aan de heruitgave van de Mathilde, die zoveel mogelijk, wat de uiterlijke
verschijning betreft, een facsimile-uitgave wil benaderen, gaat Kloos' In Memoriam
vooraf, dat hij op 19 november 1881 in De Nederlandsche Spectator liet verschijnen.
De uitgave wordt gevolgd door: Kloos' Vosmaer en de moderne Hollandsche
Literatuur (1890), Jacques Perk's Kunst, historisch en aesthetisch beschouwd (1901),
Over de Voorrede van Mr. Vosmaer (1907), Jacques Perk vergeleken met een paar
buitenlandsche Dichters en op zichzelf: psychologisch-aesthetische Waardering
(1909), Slotbeschouwing over den zoogen. ‘Perk-Strijd’ van uit het kalme stand punt
van den wezenlijken Jacques Perk (1917). Al met al, met de noten en verklarende
aantekeningen die erbij te pas komen, een zeker bijna volledig materiaal met
betrekking tot de figuur van Perk, - niet de ‘authentieke’, - doch zoals hij door Kloos,
en wel met het oog op zijn fictief of reëel leiderschap van De Nieuwe Gids, dit doet
er nu weinig toe, werd in het leven geroepen. Een spoedgeboorte, met een nasleep
van heel wat literairhistorische verwikkelingen, die Stuiveling, boek voor boek tot
hun ware proporties heeft weten terug te voeren.
Ik heb de tekst van Stuivelings uitgave vergeleken met een in mijn bezit zijnde
exemplaar van bedoelde eerste druk van 1882 (uit het fonds van de Boek- en
Muziekhandel R.M. Smits te Middelburg, met enkele aantekeningen in violet
aniline-potlood), en die iet of wat afwijkt van de door Stuiveling beschreven
princeps-uitgave. Mijn boekje is geen exemplaar ‘gebonden in een witte band met
zwart en goud’, echter een ingenaaid beige exemplaar met zwarte en oranje
titelblad-versieringen, en de aanduiding van de prijs in potlood, à f. 2,25; onder het
portret van Perk lees
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ik: ‘Fr. Bruckmann, München repr’, en daaronder: ‘Uitgave van H. Pijttersen Tz.,
Sneek’. Er zijn bij St. afwijkingen, meestal van typografische aard: het aantal
beletseltekens is op vele plaatsen nogal anders, vergeleken met die in mijn
exemplaar; ook is er soms een andere schikking van de versregels. Verder merk
ik: blz. 84 èn zang èn lof i.p.v. en zang én lof; blz. 105 starrenlooze hemel i.p.v.
sterrenlooze hemel; blz. 138 en schrijdt i.p.v. en schrijdt,; blz. 142 de arend toon'
i.p.v. de arend toon; blz. 157 loeg hij den hemel aan, i.p.v. loeg hij den hemel aan;
blz. 175 op mij staren. i.p.v. op mij staren!; blz. 189 86 i.p.v. 88. Het zijn natuurlijk
allemaal slechts kleinigheden; ik stel eenvoudig de vraag of dit soms zou kunnen
wijzen op een ander zetsel van de betrokken eerste druk van 1882? Stuiveling is,
het spreekt vanzelf, de enige, die hierop zou kunnen antwoorden.
M. RUTTEN

De Beginselen van Albert Verweys Literaire Kritiek. Met
een bibliografie ‘van’ en ‘over’ het kritisch werk van Albert Verwey.
Secretarie der Kon. VI. Academie, Gent, 1957, 298 blz.
DR. M. HANOT,

Dit boek van een jonge Vlaamse geleerde biedt de eerste, systematische studie
over de belangrijke kritische arbeid van Verwey. Dr. Hanot heeft naast het in
boekvorm verschenen en in tijdschriften verspreide werk ook de onuitgegeven
handschriften van Verwey bestudeerd. Het is er hem om te doen uit het geheel van
dit kritisch en historisch oeuvre de beginselen te abstraheren. Zijn methode is eerst
en vooral analytisch: elke kenmerkende trek van Verweys opvatting over het wezen
en de functies van de kritiek, over het wezen en de verscheidene aspecten van het
kunstwerk, over historische literatuurbeschouwing, enz. heeft hij ontledend uit de
teksten geïsoleerd. Na deze strenge analytische werkwijze, die mij zeer sympathiek
is, bouwt hij uit de bekomen elementen de overzichtelijke systematische samenhang
van Verweys literair-esthetisch denken op en komt er aldus toe zijn figuur in haar
ontwikkelingsgang voor te stellen als één geheel waarvan de grondtrekken duidelijk
zijn. Ook dit tweede, synthetische aspect van Dr. Hanot's methode komt in dit werk
overtuigend tot uiting. Sommigen zullen de systematisatie van Dr. Hanot te streng
achten, doch zij biedt de man van wetenschap ook grote voordelen.
Na een eerste, bondig deel over Verweys opvattingen over het wezen van de
kritiek, wijdt Dr. Hanot een uitvoerig hoofdstuk - m.i. het belangrijkste van zijn boek
- aan de beginselen in zake het wezen van kunst en poëzie, de essentiële
samensteiling van het kunstwerk, de aspecten van de vorm en de menigvuldige
betekenisaspecten van de inhoud. Hij bewijst daarbij dat Verweys denken in drie
fasen heeft geevolueerd: de opvatting van de kunst als uitdrukking van emotie, later
van de kunst
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als openbaring van Leven, ten slotte van de kunst als openbaring der Idee. Deze
analyse dunkt mij voor geen ernstige kritiek vatbaar. Alleen is aan te merken dat de
voorstelling van deze ontwikkeling wel wat star-schematisch is; in feite was ze, zoals
bij ieder mens, beweeglijker en vloeiender.
Een vierde hoofdstuk is gewijd aan de bronnen van Verweys kritische principes,
waarin achtereenvolgens gehandeld wordt over zijn verhouding tot en eventuële
beïnvloedbaarheid door Nederlandse en Vlaamse tijdgenoten, Nederlandse schrijvers
van voorgaande generaties, de Engelse romantici (Coleridge, Shelley, Keats e.a.),
de Duitse romantici, het wijsgerig monisme en de Franse symbolisten. Dit hoofdstuk
- het moeilijkste - bevredigt niet geheel, omdat het te zeer bij vaag-algemene
aanduidingen, blijft, op grond van het optekenen van namen die in Verweys
geschriften worden geciteerd, en niet berust op kritisch onderzoek van de mogelijke
verwantschap of beïnvloeding aan de hand van vergelijking der teksten. Een precies
onderzoek naar Verweys persoonlijke relatie (in zijn werk) tot die bronnen geschiedt
hier niet. Vragen betreffende het hoe en waarom, de mate en de wijze van
beïnvloeding blijven buiten Dr. Hanots gezichtsveld. Al is de zakelijke inventarisatie
die hij ons schenkt zeer nuttig, toch zal nog verdere studie nodig zijn om de
verwantschappen en invloeden in het werk van Verwey kritisch te onderzoeken.
Inzonderheid zou Verweys relatie tot de wijsbegeerte door een wijsgerig geschoolde
vorser kritisch onderzocht moeten worden.
Persoonlijke kritische evaluatie blijft trouwens in het hele werk, niet enkel in het 4e
hoofdstuk, buiten het blikveld van Dr. Hanot. Hij excerpeert de feiten - d.i. de teksten
- doch hij stelt zich niet de vraag: Is deze gedachte juist? Is ze belangrijk of niet?
Wat is ze waard? Is ze oorspronkelijk? Harmoniëert ze met de rest van de
persoonlijkheid van Verwey? enz. Wanneer ik op de grenzen van opzet en methode
in dit werk wijs, gebeurt dit niet - ik veroorloof mij dit te beklemtonen - omdat ik het
niet waardeer, want ik acht het zeer degelijk en nuttig. Op het plan van de feitenstudie
zal het een secuur en onmisbaar basisboek blijven voor wie de literair-kritische
persoonlijkheid van Verwey ernstig benaderen wil. Doch Dr. Hanot acht ik er toe in
staat méér dan de (onmisbare) feitenkennis te schenken.
Moge hij, die zich zo geschoold, zo nauwkeurig en intelligent toont op het gebied
van de literaire boedelbeschrijving in min of meer positivistische zin, in zijn volgende
werken ook de belangrijke (belangrijker!) vraagstukken van de kritische interpretatie
en evaluatie der gedachten niet uit de weg gaan. Intussen mag het ons verheugen
dat wij met dit degelijke boek, dat de universitaire en academische lauweren die het
ontving ruimschoots verdient, weer een jonge Vlaamse literatuurgeleerde rijker
worden.
J. AERTS
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[Nummer 2]
Wie schreef de Middelhoogduits-getinte liederen in het
Gruuthuse-handschrift?
Dicht omsluierd, en wellicht daarom alleen reeds zo vol verlokking, bewaren de
liederen uit het Gruuthuse-handschrift nog immer hun vele geheimen, waarvan het
meest tempterende voorzeker de Middelhoogduits-getinte mengeltaal is, die sommige
vertonen. In allerlei detailstudiën, die hierover reeds verschenen, gaat het nog steeds
om de eerste stappen van een vermoedelijk lange tocht. Maar ook als spijt belovende
titels, onderzoekingen nauwelijks enkele schreden verder voeren, blijft hoofdzaak,
dat het einddoel klaarder uit de nevel opduikt.
Men heeft herhaaldelijk op dat ‘potjes-middelhoogduits’ - het woord stamt van
Prof. Verdam - de aandacht gevestigd, en er zelfs een verdienstelijke studie aan
1
gewijd . Het resultaat van ettelijke pogingen om meer licht te werpen op dit probleem,
reikt nochtans niet verder, dan dat iedereen zich voorlopig tevreden houdt met de
opvatting van Nelly Geerts: ‘Als Antwort auf die Frage, warum dichteten Niederlander
in einer deutsch gefärbten Sprache, kann nur die von Prof. Verdam gegebene
Erklärung richtig sein: das Einmischen hochdeutscher Brocken gait für vornehm
2
unter der Regierung des bairischen Grafenhauses’ . Die Middelhoogduits-getinte
woorden waren dus een tijdlang in onze Middelnederlandse lyriek m o d e . Allerminst
ligt het in onze bedoeling hier aan dit matig gefundeerd oordeel te tornen. Alleen
mocht wel aangestipt worden, dat de bronnen, waaruit men meer opheldering
hieromtrent kon verwachten, geenszins uitgeput zijn. Noch Verdam, noch Nelly
3
Geerts hebben ooit het handschrift gezien. De studie van Prof. De Vreese is wel
te uitsluitend paleografisch gericht, opdat men na zijn overeenstemmende be-

1
2
3

Nelly Geerts, Die altflämischen Lieder der Hs. Rhetorycke ende Ghebedenbouck van Mher
Loys van den Gruythuyse, Halle a.S., 1939, pp. 89/90.
N. Geerts, o.c. pag. 31.
W. De Vreese, Het Gruuthuse-hs. T.N.T.L., 1940, pag. 259/260.
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vinding, verdere navorsing overbodig zou achten. Waar Verdam voornamelijk
emendaties, waaronder gewis schitterende, ten beste gaf, besteedde Geerts veel
te weinig aandacht aan de vorm en de inhoud van die liederen. Wel kon zij, bij gemis
aan autopsie van het handschrift, niet weten, dat b.v. de ‘z’ van het Middelhoogduitse
‘hertze’ al eens achteraf bijgeschreven werd. Doch hoe in het gedicht II, dat bij haar
bewijsvoering een zo belangrijke rol speelt, de Middelhoogduits-getinte liederen
ingewerkt zijn, hoezeer deze in een heel andere verhouding schijnen te staan tot
de auteur van hun Nederlandse omlijsting dan in gedicht I, is haar blijkbaar niet
opgevallen. Ook over de acrostichons stapte zij al te vlug heen; ze verwaarloosde
die enerzijds, terwijl ze er anderzijds te veel bewijskracht in zocht. Steeds heeft men
ten onrechte verzuimd de bestudeerde liederen met verwante teksten uit andere
handschriften te vergelijken. Bij onderzoekingen omtrent de gedichten uit het
Gruuthuse-hs. of het Haagse hs., of omtrent die curieuze liederen uit een Weimarer
4
Liederhandschrift, door E. Marriage Minkoff diplomatisch uitgegeven , werden nog
nooit alle stukken betrokken, die in een gelijkaardige mengeltaal geschreven zijn.
Het staat natuurlijk elke vorser vrij, zijn studieterrein knapjes af te bakenen - ook
hier moet dit gebeuren - doch de vraag rijst, of men uit een beperkt onderzoek, hoe
verdienstelijk het ook mag heten, niet vaak al te lichtvaardig gevolgtrekkingen maakt.
Dit geschiedde alleszins in verband met de vraag, wie wel de auteur mocht zijn van
de Middelhoogduits-getinte liederen in het Gruuthuse-handschrift. Zo vindt men de
naam van die dichter reeds bij N. Geerts; en B. Erné is geneigd haar oordeel te
aanvaarden; meer zelfs, hij plaatst graag nog enkele gedichten meer op naam van
dezelfde Brugse zanger: J a n M o r i t o e n .
Onbetwistbaar lijkt deze toeschrijving intussen niet. J. Te Winkel en J. Van Mierlo
twijfelden al, ofschoon zij nooit poogden met enig argument hun aarzeling hieromtrent
te motiveren. Tot nog toe werden nooit meer dan twee dichters in verband met het
Gruuthuse-hs. vermeld. Zowel Jan Van Hulst als Jan Moritoen kregen al te veel
tekst toegeschreven, en om een derde vermoedelijke dichter bekommerde zich
nooit iemand. Wat weten wij precies over de auteurs die in het Gruuthuse-hs.
optreden?
Jan Frans Willems komt de eer toe onze middeleeuwse dichter Jan

4

E. Marriage Minkoff, Unveröffentlichtes aus der Weimarer Liederhs.; T.N.T.L. Bd. 38, 1919.
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Van Hulst in de Nederlandse literatuurgeschiedenis te hebben geïntroduceerd. In
het Belgisch Museum (V. 451) publiceerde hij ‘een exemple ghesonden bi eenen
eerweerdighen joncheere, geheeten Jan Van Hulst, an her Percevale Vanden
Nockerstocke, priester te Gheeroudsberghe’. Willems stelde zijn pas ontdekte auteur
slechts voor als ‘de waarschijnlijke opsteller van eenige coupletten, afgeschreven
in een Codex der XVe eeuw, berustende ter Bourgondische Bibliotheek binnen
Brussel, nr. 738-845 van het inventaris’. Op dit ‘exempel’, dat over veertien
vier-regelige strofen met rijmschema aabb, de ondankbaarheid van de mensen
laakt, liet Willems slechts een zeer beknopte woordverklaring volgen, zich verder
uiterst voorzichtig onthoudend van elke voorbarige pissing omtrent de auteur.
De naam van de middeleeuwse dichter zou echter spoedig weer opduiken in het
jaar 1849, toen kanunnik Carton het Gruuthuse-handschrift publiceerde, en in zijn
nu wel totaal verouderde inleiding ook enige aandacht schonk aan de auteur, wiens
naam in dit zo uitvoerige als interessante handschrift herhaaldelijk voorkomt, aan
Jan Van Hulst.
Bleef Willems ongewoon terughoudend met elk commentaar, des te voortvarender
liet Carton zich uit over de pas opgedaagde dichter. Wel wilde de geleerde kanunnik
,sommige van de 145 liederen’ - de Middelhoogduitsgetinte natuurlijk - een Limburger
of een Klevenaar toeschrijven, doch ‘al het overige’ plaatste hij zonder veel kritisch
5
doorzicht op naam van de Brugse dichter Jan Van Hulst
Hierbij steunde de verdienstelijke uitgever vrijwel uitsluitend op twee acrostichons.
De slotverzen van het lofdicht ‘Aen Maria’ (ed. Cart., pp. 26-29) en van het
onmiddellijk daarop volgende ‘Salve Regina’ ibid., pp. 29-39) vermelden inderdaad
met hun initialen de respectievelijke namen Jan Hulst en Jan Van Hulst. Verder wijst
Carton alleen nog op de aanloop van het langere gedicht nr. XV (ed. Cart., pp.
518-540), waarvan de verzen 5 en 6 luiden:
So willic arem, rudaris Jan
Eenen wech striven, so is best can.

Wat de stukken Aen Maria en Salve Regina betreft, kan zeker geen twijfel bestaan
omtrent het auteurschap van Jan Van Hulst. Wel komen in de codex heel wat
acrostichons voor, veelal slechts voornamen,

5

C. (Carton), Oud-Vlaemsche Liederen en andere Gedichten der XIVe en XVe Eeuwen, Gent
1849. Over J. Van Hulst vgl. verder de uitvoerige Nederlandse Literatuurgeschiedenissen,
alsook Gilliodts-Van Severen, Inv. Arch. Brug., II, p. 392; III, pag. 265, 294, 300, 402 en IV,
pag. 469.
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die zeker geen schrijver aanduiden. Jan Van Hulst slaat echter onmiskenbaar een
persoonlijker toon aan, wanneer hij op zijn geheime naamtekening de aandacht
vestigt, en verklaart pag. 39, juist in de passage waarin zijn naam voorkomt,
uitdrukkelijk: ‘Niet dat is dichter bem vermaert’. Het uitvoerige gedicht nr. XV (ed.
Cart. pp. 518-540) kan nochtans slechts bezwaarlijk, op grond van de geciteerde
verzen alleen, aan de dichter Jan Van Hulst worden toegeschreven. Meer auteurs
toch konden Jan heten, en het intussen ontdekte acrostichon Jan Moritoen, op te
maken uit de beginletters van de slotverzen in het gedicht nr. XII (ed. Cart. pp.
456-478) is hiertegen reeds een ernstig bezwaar. Dit belet natuurlijk niet, dat men
die ‘arem, rudaris Jan’ langs andere wegen als Jan Van Hulst of Jan Moritoen zou
kunnen identificeren.
Blijft daartoe, afgezien van het gemakkelijke speuren naar acrostichons, slechts
de veel moeilijker onderlinge vergelijking van teksten over, dan voelt men dadelijk
de behoefte, de basis waarop dergelijke vergelijking kan steunen te verruimen en
te verstevigen, door vooraf zoveel mogelijk tekst met zekerheid op naam van één
bepaald dichter te plaatsen. Hierdoor krijgt dan de jacht op geheime naamtekening
zijn volle recht. Menig filoloog, die handelend over het Gruuthusehandschrift, waarin
acrostichons vrij overvloedig voorkomen, deze bescheiden bezigheid over het hoofd
zag, liet zich dan ook tot onhoudbare hypothesen verleiden.
In zijn academisch proefschrift Het Lied in de Middeleeuwen (Leiden, 1883) is de
jonge literatuurhistoricus G. Kalff al niet minder voortvarend dan de uitgever van
het Gruuthuse-manuscript, waar het erom gaat Jan Van Hulst een groot aantal
liederen toe te schrijven. Handelend over middeleeuwse dichters, zangers en musici
beroept hij zich op vier liederen, de nummers 98-101 in Cartons uitgave, om zonder
enig steekhoudend argument te besluiten: ‘Naar alle waarschijnlijkheid was Jonker
Jan Van Hulst ook de dichter van deze vier liederen evenals van het dertigtal andere
zuiver Vlaamsche liederen, die in de verzameling voorkomen’ (o. cit. pag. 590). Hij
maakt dan onze middeleeuwse zanger ‘lid van een muziekgilde’ en steunend vooral
op de Egidius-liederen (ed. Cart. Nrs. 98 en 100) meent de literatuurhistoricus, Jan
Van Hulst ‘dichter en musicus tegelijk’ te mogen noemen (o. cit. pag. 590). Verder
herhaalt Kalff nog wat men in Cartons inleiding ook kan vinden en houdt Jan Van
Hulst dan voor de ‘waarschijnlijke dichter van het veertigtal zuiver Vlaamsche
liederen, welke in den bovengenoemden bundel voorkomen’ (ibid.
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pag. 631). Later heeft Kalff wel vermoed, dat ook andere dichters in deze liederen
hun aandeel konden hebben, doch nooit wendde hij een ernstige poging aan om
1
zijn vermoedens hieromtrent meer geloofwaardigheid bij te zetten . Men kan het
gerust op rekening van de tijd schrijven, dat het aantal liederen, die Jan Van Hulst
zou gedicht hebben, nu eens vier plus een dertigtal, en dan verder ‘een veertigtal
zuiver Vlaamsche liederen’ genoemd worden. Bedenkelijker is het toch ‘de
eerweerdighe joncheere Jan Van Hulst’ (Belg. Mus. loc. cit.), dezelfde die door
Carton ‘priester’ genoemd wordt (loc. cit. pag. V), die alleszins met zekerheid slechts
de auteur is van twee zuiver religieuze gedichten en van twee streng moraliserende
exempelen, zonder schijn van reden, ook als de dichter van de meest zinnelijke, ja,
van de scabreuste liederen te willen doen doorgaan.
Een minder bekende bijdrage had reeds gewezen op de talrijke acrostichons, die
in het Gruuthuse-handschrift voorkomen, en had Kalff, ook nog anderen na hem,
voor dergelijke brokkelige hypotheses kunnen behoeden. Voor het Salve Regina,
dat in zijn beginletters de bekende Maria-antifoon van dezelfde naam alsmede het
acrostichon Jan Van Hulst oplevert, werd reeds in 1876 opnieuw onze aandacht
6
gevraagd door Th. J.I. Arnold . Deze poogde vooral een kritischer versie van dit
lange, strofische gedicht te geven, stelde daarbij allerhande onnauwkeurigheden
in de editio princeps van 1849 vast, en onderzocht terloops de gehele
Gruuthuse-codex - of alleen de liederen? - met het oog op de acrostichons. Carton
verwaarloosde inderdaad dit te doen, zoals hem t.a.p. verweten wordt, doch ook
Arnold had, eenmaal overtuigd van het belang dezer geheime naamtekening, wel
meer speurzin kunnen aan de dag leggen.
Buiten de reeds aangeduide acrostichons, die bij Carton voorkomen, vermeldt
Arnold nog de volgende: in lied nr. 20: MAES; in de liederen 22 en 23: MARIE; in lied
25: MAIE; in lied 28: LIEGAERT; in lied 30: LAUWERETTE; in lied 31: CALLE; in lied 34:
VIOLETTE; in lied 39: TRICEEW; in lied 47: NANNE; in lied 50: MAES en MAIE (vgl. 20 en
6
25); in lied 111: NIETE, JAN, NIE, NIET, NIET .
Er kan vooreerst geen twijfel bestaan omtrent de vraag of hier wel al deze woorden
als acrostichons bedoeld werden, want afgezien van het op zichzelf overtuigende
VIOLETTE, dat slechts éénmaal voorkomt, worden de andere namen in meer strofen
herhaald; ook het raadselachtige TRICEEW keert driemaal terug; enkel voor het
alleenstaande NANNE kon men wellicht voorbehoud maken.

1
6
6

Nelly Geerts, Die altflämischen Lieder der Hs. Rhetorycke ende Ghebedenbouck van Mher
Loys van den Gruythuyse, Halle a.S., 1939, pp. 89/90.
Th. J.I. Arnold, Het Salve Regina van Jan Van Hulst, Den Haag, 1876.
Th. J.I. Arnold, Het Salve Regina van Jan Van Hulst, Den Haag, 1876.
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Arnold blijft vrij spaarzaam met commentaar bij deze namen. In het acrostichon
MAES moet hij een voornaam zien, ofschoon ons deze naam slechts als familienaam
bekend is, want hij zegt, dat ‘die ook thans nog, zowel voor vrouwelijke als voor
mannelijke personen voorkomt, vooral in de zuidelijke provinciën der noordelijke
Nederlanden’. Het feit, dat MAES andermaal verschijnt samen met de kennelijker
voornaam MAIE lijkt hiertegen wel een bezwaar. In Maie voor ‘Maaike ?’ ziet hij ‘een
verkorting voor ‘Maria’ en betoogt: ‘Dat de dichter in bijzondere betrekking stond tot
een persoon, die dezen naam droeg, blijkt nog nader uit het 44e lied (blz. 102-103),
6
waarin hij zinspelingen maakt op dien naam in de woorden Mey en my . LIEGAERT
houdt hij voor ‘Luitgard’. Alleen over het acrostichon NIETE, JAN, NIE, NIET, NIET handelt
de auteur uitvoeriger. Een ogenblik denkt hij aan een verminking van de naam
‘Agniet’, doch ziet in ‘dat er redenen bestaan om aan de nauwkeurigheid van de
uitgave dezer dichtwerken of misschien aan de daarbij gevolgde kritiek te twijfelen’,
en lost de moeilijkheid op door na de derde, vierde en vijfde strofe de laatste twee
regels van het eerste couplet toe te voegen. Het vers 15 (ed. Cart): ‘Troostelijc mont’
acht hij eenvoudig overbodig, een fout van de afschrijver. Zo bekomt hij het
acrostichon NIETE, JAN, NIETE, NIETE, NIETE. Een andere reconstructie vindt men bij
7
Erne . Voor dit lied heeft Carton het handschrift trouw gevolgd. Arnold schijnt er
geen ogenblik aan gedacht te hebben, dat het acrostichon een voornaam Jan en
een familienaam niete kon bevatten. Eerst veel later zou Erné in dit gedicht een van
de zogenaamde rondeel-liederen herkennen, die in deze bundel zo talrijk voorkomen,
en terecht vaststellen, dat op het handschrift het 16e vers ontbreekt. Het acrostichon
en vooral het rijmschema, dat in al deze liederen uiterst verzorgd is, bevestigen zijn
lezing.
In het Gruuthuse-handschrift komen echter meer acrostichons voor. Aanvullend
stippen wij nog de volgende aan:
1. Het gedicht Aen Johannes-Baptista (ed. Cart. pp. 22-25) laat in de grotere
initialen, waarmee elke strofe aanvangt, de naam JOHANNES lezen. ‘Wie slechts bij
Carton kan vergelijken, gelieve in plaats van het woord ‘Zalich’, waarmee de zevende
strofe aanvangt, ‘Elich’ (d.i. mnl. helich, of ook heylich) te lezen. Het handschrift eist
zeer duidelijk ‘Elich’, een spelling, die wel om wille van het acrostichon zo onge

6
7

Th. J.I. Arnold, Het Salve Regina van Jan Van Hulst, Den Haag, 1876.
B. Erné, Rondeel-liederen in het handschrift van Gruuthuyse, z. Bundel Opstellen van
Oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. C.G.N. De Vooys, pp. 133-139; Groningen-Batavia,
1940.
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woon is. Niet de spelling ‘e’ voor ‘ey’ is hier opvallend, wel het weglaten van de ‘h’
om wille van het acrostichon; men vergelijke in ditzelfde gedicht: str. 2, 5: ghehelicht;
str. 3, 1: Helichghelijc; str. 6, 2: helichen; str. 8, 2-3: heliche.
2. Niemand wees er ooit op, dat het acrostichon JAN VAN HULST ook voorkomt in
het gedicht Een goed exempel nr. X (ed. Cart. pp. 440-450). Men vergelijke de
negende strofe, verder in deze bijdrage geciteerd.
3. Bid Arnold ontbreekt ook het acrostichon o, MERGRIETE GHEFT MI DANC, dat men
leest in de initialen van het lied nr. 13, pag. 69. De H van ‘Hets’ in het 10e vers telt
niet mee, en in vers 18 moet men ‘An’ lezen i.p.v. ‘In’; het handschrift zowel als de
8
betekenis eisen ‘An’ .
4. Het acrostichon NIETE, dat we reeds uit de liederen 107 en 111 kennen, komt
ook voor in lied nr. 114. In de liederen 107 en 114 wordt deze naam niet gevormd
met de gewone initialen van de opeenvolgende verzen, doch zoals in het
bovenvermelde lied ‘Aen Johannes-Baptista’ met de grotere initialen, waarmee de
strofen beginnen. Hierbij moet ook nog aangestipt worden, dat Cartons lied nr. 114
NIETA 1.p.V. NIETE heeft. Nelly Geerts verbeterde reeds het bedoelde vers zonder
het handschrift gezien of het acrostichon vermoed te hebben:
Car.:
AL niet ic gheer, hoet mi vergheit.
N.G.:
9
EL niet ic gheer, hoet mi vergheit.

De betekenis eist ‘El’, het acrostichon vraagt ‘E1’, en ofschoon het handschrift hier
ook weer Carton gelijk geeft, kan men met des te minder aarzeling verbeteren,
wanneer men weet, dat in dit wel zeer verzorgd hs. fouten in de initialen vrij talrijk
10
voorkomen .
Bij een nijpend gebrek aan veel inlichtingen over de auteurs, die in het
Gruuthuse-handschrift aan het woord kwamen, valt ook een schaarse naoogst van
een paar acrostichons niet te misprijzen. Hiermee komt een vierde gedicht op naam
van Jan Van Hulst, nl. Een goed Exempel het tiende van de vijftien lange gedichten,
die op de liederen volgen. De negende strofe zij geciteerd:
I c vraghe hem allen die zoucken ruste

8
9
10

K. Deleu, Kanttekeningen bij de lectuur van Der Vrouwen Heimelykheid, cfr. Album Prof.
Baur.
N. Geerts, o.c., pag. 120.
K. Deleu, Tekstkritische aantekeningen bij de Gruuthuse-liederen, z. Album Prof. Blancquaert,
pag. 462.
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A n te bezittene de erdsche have:
N emt nochtan vulte van uwen luste
V an al daer ghi of zijt de slave.
A I waer di keiser, coninc of grave,
N ochtan heift zorghe in hu haer cheins;
Hoe vele men uwer ghenouchte gave
V ele meer beghert noch hu ghepeins.
L acen, als comt des stervens wreins
S o meerre weilde, so meerre contrare,
T en si dat men wel vorwaert vare.

Waarschijnlijk heeft het gangbaarste gebruik in een langer gedicht de naam van de
auteur eerst op het einde kenbaar te maken, zoals het ook in dit handschrift meer
gebeurt (vgl. Aen Maria, Salve Regina en het lange gedicht nr. XII) hier velen misleid.
De onverwachte plaats waar de naam Jan Van Hulst voor de derde maal in het
Gruuthusehandschrift voorkomt, werd bepaald door de aard van het A-B-C-gedicht,
waarin het acrostichon te lezen staat. Dit stuk bevat inderdaad 25 strofen, die op
de twee laatste na met de opeenvolgende letters van het alfabet beginnen, zodat
van het eigenlijke A-B-C-gedicht alleen de negende strofe, die met I aanvangt, kon
in aanmerking komen voor de geheime naamtekening. Elke strofe telt elf versregels
met het onveranderlijke, rijke rijmschema ababbcbccdd. Hetzelfde rijm d komt in
iedere strofe terug, daar steeds het laatste vers ‘Elc zie vor hem hoe dat hi vare’
dienst doet als refrein. Alleen in de eerste en de laatste, alsmede in de negende
strofe, vertoont dit refreinvers enige variatie. Men vergelijke:
Eerste str.:
Elc zie vor hem hoe dat hi vare,
Met desen goeden nieuwen jare.

Negende str.: zie hierboven.
Laatste str.:
Die (heere) bringhe ons als wi werden cout
Daer boven in der ingele scare,
Daer niement uuten weghe en vare.

Door deze opvallende wisseling in het refreinvers wordt het lange gedicht als het
ware van de eerste naar de laatste strofe overbrugd, wat meer dan alleen de gesloten
vorm-éénheid van het stuk ten goede komt. De afwijkingen in het refreinvers vestigen
immers ook de aandacht op de negende strofe, waarvan toon en inhoud, samen
met het acrostichon, de daar genoemde auteur als het ware met gezag bekle-
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den. Hierdoor wordt tevens het karakter van de nieuwjaarsboodschap, in de eerste
strofe aangeduid, sterker gereleveerd.
Grondiger studie van dit ‘goed exempel’ zou zeker de moeite lonen, doch al te
ver buiten het raam van deze bijdrage voeren. Een paar eigenaardigheden wilden
we hier alleen terloops aanstippen, omdat ze bewijzen, dat Jan Van Hulst ook in dit
stuk als vorm-kunstenaar een onbetwistbaar meesterschap aan de dag legt. Dit is
hier des te merkwaardiger, daar ook de intrinsieke waarde van dit A.B.C.-gedicht,
zijn gaafste, het onmogelijk maakt in de auteur van het Salve Regina nog langer
11
slechts een rijmelaar te zien
Over het acrostichon JOHANNES in het gedicht Aen Johannes-Baptista kunnen we
vlugger heenstappen. Het ligt natuurlijk voor de hand aan te nemen, dat de naam
van de heilige voor wie het loflied werd geschreven, ook in de initialen zou
voorkomen. Maar niet verder gezocht lijkt de onderstelling, dat ook hier de naam
Johannes naamtekening van de dichter kan zijn. Hiervoor zou dan pleiten het feit,
dat in dit Livre d'oraison geen andere heiligen buiten de Maagd Maria met gebeden
of lofliederen bedacht worden, tenzij de patroon van dichters, die in dit handschrift
optreden en hun naam precies op dezelfde manier tot ons lieten komen. Of werd
deze lofzang gedicht in opdracht of ter intentie van Jan van den Gruuthuse, op wie
12
reeds Carton onze aandacht vestigde ? De aard en de toon van dit gedicht, de
plaats waar het stuk in de codex voorkomt - juist vóór de twee religieuze lofliederen,
die Jan Van Hulst zeker schreef - daarbij enkele taal- en spellingeigenaardigheden
nopen ons ertoe ook hier de genoemde dichter de eerste geven.
Veel merkwaardiger toch is in het lied 111 het acrostichon jan niete. Wij citeren
deze kleine puzzel.
Hs.

Car.

Ar.

Er.

Nu vroilic zinc,
hertze ende
moet,

Hs.

Car.

Ar.

Er.

Ic wensche di
tallen
vruechden
spoet;

Hs.

Car.

Ar.

Er.

Ets recht, du
gheifs mi zuer
ende zoet.

Hs.

Car.

Ar.

Er.

Toot alre stont

Hs.

Car.

Ar.

Er.

Es mi dijn heil
vul vruechden
cont.

Hs.

Car.

Ar.

Er.

In di so rust
mijns hertzen
bloet,

11

12

Het is wel van belang dit te onderstrepen, daar gepoogd werd alleen reeds om de geringere,
dichterlijke verdienste van deze auteur, hem als mogelijke schrijver van sommige liederen,
waaronder ook Middelhoogduits-getinte stukken, uit te sluiten.
C. Carton, ox., pag. V.
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Hs.

Car.

Ar.

Er.

Als ich die sien
mach, vrauwe
goet;

Hs.

Car.

Ar.

Er.

Niet anders mi
verbliden doet.
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Hs.

Car.

Ar.

Er.

Nu vroilic zinc,
hertze ende
moet,

Hs.

Car.

Ar.

Er.

Ic weinsche di
tallen
vruechden
spoet;

Hs.

Car.

Ar.

Er.

Ets recht, du
gheifs mi zuer
ende zoet.

_

_

Ar.

_

Toot alre stont

_

_

Ar.

_

Es mi dijn heil
vul vruechden
cont.

Hs.

Car.

Ar.

Er.

Nu neimt mi,
vrauwe, in dijn
behoet,

Hs.

Car.

Ar.

Er.

Ich bin al dijn,
des bestu
vroet,

Hs.

Car.

Ar.

Er.

Ende bliven sal
hoe dat ye
stoet,

Hs.

Car.

_

Er.

Troostlijc
mont... / Ar.:
Toot alre stont

_

_

Ar.

_

Ar.: Es mi dijn
heil vul
vruechden
13
cont.

Hs.

Car.

Ar.

Er.

Nu vroilic zinc,
hertze ende
moet,

Hs.

Car.

Ar.

Er.

Ich wensch di
tallen
vruechden
spoet;

Hs.

Car.

Ar.

Er.

Ets recht, du
gheifs mi zuer
ende zoet

13

Volgens het rijmschema, dat in al deze liederen uiterst verzorgd moet heten, ontbreekt hier
een vers; vgl. Erné, ox., pag. 136.
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Hs.

Car.

Ar.

Er.

Toot alre stont

_

_

Ar.

Er.

Es mi dijn heil
vul vruechden
cont.

De afkortingen die elk vers voorafgaan, tonen duidelijk aan wat het handschrift
en Carton geven, ook hoe het gedicht door Arnold en Erne gelezen werd. Tegen
de reconstructie van Arnold pleit het vers: Troostelijc mont, dat volgens de andere
liederen van het besproken soort - hoe men ze ook wenst te reconstrueren - wel
degelijk een ander vers moet zijn dan het vierde uit de eerste strofe. troostelijc mont
staat op het handschrift en duldt zeker geen aanvulling met of vervanging door de
eindverzen 4 en 5 van de eerste strofe, die volgens Arnold als refrein na de strofen
3, 4 en 5 moeten herhaald worden. Het feit dat de gedeeltelijke herhaling van de
eerste strofe ook het acrostichon éénmaal onvolledig laat, nl. in de derde versgroep,
kan op zichzelf maar moeilijk de boeiende reconstructie van Erné in het gedrang
brengen. Men mag dit vlekje echter niet uit het oog verliezen, wanneer ooit zou
blijken, dat de onvolledige herhaling van de eerste strofe, zoals Erné die voorstelt,
hier en daar, zowel naar de vorm als naar de grammatica moeilijkheden oplevert.
Is het te verwonderen, dat het zonderlinge acrostichon NIETE, JAN, NIE, NIET, NIET,
zoals Carton het ongewijzigd overnam uit het manuscript, voor Arnold een puzzle
bleef? Nelly Geerts, die over het door Prof. Scharpé gecollationeerde exemplaar
14
van Cartons uitgave beschikte , heeft in dit lied ook wel de geheime naamtekening
gelezen, doch blijkbaar de naam Niete als mogelijke familienaam veronacht-

14

N. Geerts, o.c., pag. 3.
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zaamd. Handelend over Jan Moritoen, de vermoedelijke auteur van het langere
gedicht XII schrijft ze: ‘Sein (Moritoens!) Vorname findet sich auch in den
Oud-Vlaemsche Liederen, nämlich in N. 111, in dem einzigen einen männlichen
15
Namen enthaltenden Akrostischon der Sammlung ;. Ook Erné, die het werk van
Geerts kende, heeft de naam Niete niet opgemerkt of vrijwel onbeduidend gevonden.
En nochtans, waar Arnold nog een ogenblik kon denken aan een vergezochte
verminking van de naam ‘Agniet’, is het nu wel niet al te gewaagd, menen we, ook
met een mogelijke familienaam NIETE te rekenen. Dit vermoeden vindt steun in
hetzelfde acrostichon, dat in twee andere liederen uit de onmiddellijke omgeving
opduikt, nl. in de nrs. 107 en 114.
Aan de naam J a n N i e t e moest men nu niet zoveel belang hechten, betekende
hij niet een ernstige waarschuwing voor wie al te voortvarend de liederen, of althans
deze of gene groep liederen uit het Gruuthuse-handschrift aan een bepaald dichter
zou willen toeschrijven. In verband hiermee figureren in onze wetenschappelijke
literatuur inderdaad een paar onhoudbare hypothesen, die deze Jan Niete nu lelijk
in het gedrang brengt.
De naam klinkt veeleer ongewoon, zodat niet iedereen mocht geneigd zijn Jan Niete
onmiddellijk als een mogelijke kunstbroeder van Jan Moritoen en Jan Van Hulst te
begroeten. Doch klinkt de naam Moritoen niet even vreemd? Alleszins, want J. Van
Mierlo stelt de vraag: ‘Maar was Moritoen zijn juiste naam?’ Jan Britoen of Jan
16
Bartoen - zo meent hij - zouden vertrouwder klinken in het Brugge van die tijd .
Waarom echter steeds gissingen naar voren brengen, zolang niet werkelijk redenen
opduiken, om achter een naam-zonder-meer, te gaan zoeken wat niet voor de hand
ligt. Of hier wel iets voor het grijpen ligt?
Maar de naam N i e t e mag vrij ongewoon schijnen; ofschoon hij zelf kort is, en
toeval in een vermeend, vooral beknopt acrostichon zeker niet tot de
onmogelijkheden behoort, kan niemand deze familienaam voor onwaarschijnlijk
houden. Dat hij zo dikwijls voorkomt bevestigt hem als echt acrostichon; dat hij
samen met een mannelijke voornaam verschijnt maakt hem reeds als familienaam
aanvaardbaar. Daarenboven komt de naam N i e t e , zij het dan ook buiten elk

15
16

N. Geerts, o.c., pag. 115.
Geschiedenis der Letterkunde der Nederlanden, II, pag. 96.
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direct verband met het Gruuthuse-handschrift, als familienaam werkelijk voor in het
17
Brugse van die tijd .
Of deze Jan Niete nu een dichter was, kan nauwelijks betwijfeld worden. Wie
anders dan de minnezanger zelf zou, gezien de verhoudingen zoals zij uit de hoofse
lyriek tot uiting komen, zijn naam aan deze liederen verbonden hebben? In dit soort
lyriek verwacht wel niemand andere namen dan die van de dichter zelf en misschien
ook die van de ‘edele vrouwe’, de ‘keyserinne’, ‘des hertzen coninginne’ voor wie
het lied was bestemd. Deze laatste werd dan nog steeds uiterst heimelijk aangeduid,
want de hoofse minnezanger mocht of wilde de naam van zijn geliefde niet bekend
18
maken, zoals uit meer plaatsen in deze Gruuthuse-liederen blijkt . Voor babbelaars
is de dichter in lied 37 niet mals:
So wie ghewint der vrouwen jonste,
Ende dat versegghen wil in quade,
Hi heift verdient met sulker conste,
Datten elc reinlic wijf versmade.

‘Niders bassen’ zegt hij (vgl. nr. 63), daarom zal ook in lied 76 de minnezanger zijn
geluk stil voor zichzelf bewaren:
Ich haen ghehadt der jaren veil
Met vruechden speil,
Dan can mi niet verdriesen.
Met trauwen icht voor niders heil...

Nergens duidelijker dan in lied 109 geeft de dichter uiting aan zijn bezorgdheid om
de naam van zijn geliefde geheim te houden:
Wien salic mijn secreit betrauwen?
Der wroughers also menich leift,
Dies radic der reinre vrauwen,
Dat zoe haer niet te kennene gheift.
Elc minre hem wel te wachtene heift,
So vele der boosheit nu ghesciet.

De refreinstrofe van dit lied luidt:

17
18

Vgl. Chronica monasterii S. Andreae... per Arnoldum Goethals, Gandavi, 1844. Soc. Emul.
Brug., le Ser. 5, pag. 131.
Ook in de Middelhoogduitse, hoofse lyriek vindt men bewijsplaatsen genoeg, waaruit blijkt
hoe bezorgd de minnezanger was, de naam van zijn geliefde geheim te houden; vgl.: J.A.
Nijland, Gedichten uit het Haagsche Liederhandschrift uitgegeven en toegelicht uit de
Middelhoogduitse Lyriek, Leiden, 1896, pag. 48.
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Mi heift ghevaen een wijflic beild.
Het si mir lief dat elc man heild;
Wie zo (= si) es, dan seggic niet.

Een laatste blijk van deze houding treft men nog aan in lied 137:
De scoonste die men scauwen mach
De liefste, die ich ye ghesach,
Ich weinsche huer heyl ende goeden dach;
Maer wie ich meyn,
Wil ich niemen doen ghewach,
Dan huer allein...

De naam van de geliefde moet men dus niet zonder een tikje achterdocht gaan
zoeken in deze acrostichons. Wel komen in de hoofse minnelyriek uit het
Gruuthuse-handschrift de namen Maie, Mergriete, Violette en Lauwerette voor, doch
8
wie weet of dit meer dan misleidende, dichterlijke epitheta zijn .. Alsof ook deze nog
19
te duidelijk konden spreken, speelt de dichter wel eens meer met losse letters ,
waarachter zonder twijfel steeds een geliefde schuil gaat; zo b.v. met de letter L in
lied 43:
Ich haen een uut vercoren L
Int hertze mijn ghecoroneirt...

Boeiender wordt dit dichterlijke spel met de letter M, alleen reeds omdat het
herhaaldelijk voorkomt. In lied 44 moet men zich niet blind staren op het volle woord
‘mey’, waar overduidelijk de M voor de geliefde staat, de Y (men kan er ook Yan
mee schrijven!) voor de dichter, beiden verbonden door de letter E, die eeuwigheid
beduidt. Zo om te beginnen als om te eindigen wijst de dichter op de M, afzonderlijk
te nemen:
Een M die niet van mi ne sciet,
Sint is mi gaf in haer ghewaldt...
...
Laet u ghenoughen M alleine,
Den Mey, die is u minlijc gheve...

In lied 50, dat het acrostichon MAES, MAIE, MAES vertoont, luiden de eerste verzen:

8
19

K. Deleu, Kanttekeningen bij de lectuur van Der Vrouwen Heimelykheid, cfr. Album Prof.
Baur.
N. Geerts, o.c., pag. 35, vermeldt onder de nieuwe motieven ten opzichte van Minnesangs
Frühling o.a. ‘das Spiel mit den Buchstaben’, en verwijst naar de liederen 43, 44, 50 en 88.
- Ook lied nr. 65 diende hierbij vermeld te worden.
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Met hertzen ende met zinne
Anich een minlic M vercoren...

De andere letters, die in het acrostichon voorkomen, worden niet afzonderlijk gebruikt.
Ook in lied 65 doelt de dichter op zijn geliefde waar hij zegt:
Een M die ich nemmermee
Laeten wil, hoet mi vergee...
Dese M es boven allen crachte
Machtig mijns, ghelijc der zee,
Can zoe mi gheven zuer ende zachte...

De trouw gaat weer naar een m in lied 88:
O M, wel zoete benen drie!
Soudic dijns vergeten
Dat ware een grote onstedicheit.

Waar in deze verzameling de letter m tot viermaal toe als onmiskenbaar symbool
voor de geliefde voorkomt, moet het niet verwonderen, dat we ook geneigd zijn in
lied 131 een acrostichon te lezen: N. JAN. M. Het vooropgeplaatste refrein begint
met een grote N. In de initialen waarmee de vier strofen aanvangen lezen we Jan.
M. Uit het feit, dat we dit twijfelachtig acrostichon niet reeds bij de bovenvermelde
aanstipten, moet blijken, dat we het wel tempterend doch geenszins overtuigend
achten. Wie het ernstig wil betwisten, zal echter over verbazende overeenkomsten
moeten heenstappen. Acrostichons kunnen ongetwijfeld ver leiden, doch durven
ook iemand verleiden! Daarom moet men zeer op zijn hoede zijn er meer achter te
gaan zoeken dan billijk is.
Nelly Geerts heeft zo maar 53 liederen op naam van de Brugse dichter Jan
Moritoen geplaatst. Dat zij in het acrostichon Jan Niete slechts de voornaam van
deze Moritoen meende te moeten herkennen, en de naam Niete veronachtzaamde,
bewijst reeds voldoende, hoe weinig kritisch zij hierbij is te werk gegaan. Haar
bewijsvoering komt hierop neer: We kennen de auteur van het gedicht nr. XII, nl.
Jan Moritoen, wiens naam in het acrostichon der slotverzen voorkomt. Deze dichter
zou volgens N. Geerts ook de gedichten I en II (ed. Cart. pp. 233-380) geschreven
hebben. Het voornaamste argument, dat haar ertoe aanzet hieraan te geloven is
20
wel het verwante thema, dat in deze drie gedichten behandeld wordt . Verder wijst
zij op de inderdaad

20

N. Geerts, o.c., pag. 100 vv.
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zeer treffende overeenkomst der namen van de allegorische figuren, die in deze
stukken optreden. Maar is dit alles niet veeleer een averechts argument? Ons dunkt
het toch waarschijnlijker, dat gezien de gebruiken bij rederijkers in zwang, drie
onderscheiden dichters in competitie één opgelegd en wellicht nauwkeurig
omschreven onderwerp zouden behandeld hebben, dan dat één kunstenaar zich
tot driemaal toe aan hetzelfde thema zou hebben gewaagd. Kan hier ook niet een
Latijnse, een Franse of enige andere tekst als voorbeeld hebben gediend? In dit
geval zouden ook andere treffende overeenkomsten, in zo'n poëzie vol clichés en
bij een wie-weet-hoezeer geijkte dictie in dat soort dichtkunst, veel minder
overtuigend zijn. Met J. te Winkel twijfelt ook J. van Mierlo: ‘Toch lijkt me het verband
tussen XII en I en II weinig zeker: de geest van XII, dat zoals reeds gezegd een
16
godsdienstige strekking schijnt te hebben, is een andere’ .
De auteur nu heeft in gedicht I niet zeven, zoals N. Geerts meent, maar acht
liederen ingelast, die ongetwijfeld nauw verwant zijn met de hoofse minnelyriek uit
de bundel Liederen. Ook in II komen twee dergelijke stukjes voor. Jan Moritoens
gedicht XII bevat geen dergelijke liederen. Alleen de hierboven aangestipte
overeenkomsten tussen de gedichten XII, I en II enerzijds, en de onmiskenbare
verwantschap tussen de liederen uit de bundel en zulke die in I en II zijn ingelast,
verleiden Nelly Geerts ertoe Jan Moritoen, de dichter van XII, alle eer te geven: ‘Jan
Moritoen hat also mindestens N. 4, 10, 12, 14, 20, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 36, 39,
41, 45, 59, 62, 65, 67, 70, 75, 76, 80, 83, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 103, 104,
107, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 124, 125, 128, 131, 133, 134, 135,
15
137, 138, 142 gedichtet und komponiert’ . Maar Jan Niete protesteert hiertegen.
De drie liederen die zijn acrostichon dragen, komen immers voor onder deze
nummers. Ook lied 31 met de initialen N. JAN. M. figureert in deze lijst. Deze liederen
bevatten alle vier Middelhoogduitse woorden! Uit de liederen 107 en 114 citeert N.
Geerts ook verzen, die naar zij meent, niet toevallig zoveel gelijkenis kunnen vertonen
met gedicht II. Voor gelijkaardige overeenkomst tussen Moritoens gedicht en de
21
liederen vindt zij o.i. niets overtuigends .
Onrein ghepeins, no dorpernie (II, 1622)
Onrein ghepeins ende vileine (Nr. 88)

Dat het acrostichon Jan Niete in lied nr. 111 voor Th. Arnold een

16

15
21

‘Cornelii Jansenii S. Theologiae Doctoris Oratio de interioris hominis reformatione, habita in
monasterio Affligemiensi, coram Illmo et Rmo Domino D. Archiepiscopo Mechliniensi. Cum
Rdus Benedictus van Haeften ejusdem monasterii Praepositus...’ (Antverpiae, Verdussen,
1628). Met de approbatio van Henricus Calenus, d.d. 13 nov. 1628.
Later verscheen een anonieme Nederlandse vertaling onder de titel: ‘Vermaening tot de
reformatie ofte vernieuwinghe vanden inwendighen mensch, voorgehouden uyt de leeringhe
van S. Augustijn, in d'Abdye van Afflighem in 't jaer 1628. Overgeset uyt 't Latyn in 't Duytsch
met eenighe ghebeden’. (Loven, Martinus Hullegaerde, 1675). Met de approbatie van Henricus
Calenus, d.d. 22 februari 1642.
N. Geerts, o.c., pag. 115.
N. Geerts, ox., pag. 111-113, 01 moest men, gezien de talloze clichés in dit soort literatuur,
veel voorzichtiger zijn met dergelijke gevolgtrekkingen.
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puzzle bleef is best te begrijpen. Hij had geen andere bewijsplaatsen gevonden die
de zonderling klinkende naam als familienaam aanvaardbaar moesten maken; ook
kon hij nog niet steunen op de verdienstelijke bijdrage van B. Erné over de haast
onkennelijk geworden rondeel-liederen, die zo talrijk in de bundel voorkomen.
Verbazender echter is het, dat Erné, die met ongewone acribie de bouw van de
zogenaamde rondeel-liederen reconstrueerde, niet meer aandacht schonk aan dit
acrostichon, dat hij uit het werk van N. Geerts kon kennen. De groep liederen,
waarvan hij een zo verscholen uniformiteit wist vast te stellen, plaatste hij al te graag
op naam van één dichter. Men vergelijke zijn argumenten t.a.p. Daar nu onder de
liederen die N. Geerts aan Jan Moritoen toeschreef ook rondeel-liederen voorkomen,
lag het voor de hand de genoemde dichter weer de eer te geven. Maar het
rondeel-lied nr. 111, door Geerts reeds op naam van Moritoen geplaatst, vertoont
het acrostichon Jan Niete. Deze onderstelling van Erné lijkt o.i. vrij gewaagd,
ofschoon zij geenszins zijn waardevolle groepering van een belangrijk aantal liederen
in het gedrang brengt. Met de reconstructie van B. Erné wordt het acrostichon
enigszins geforceerd. Doch daar rijst nu een andere vraag: Is het wel zo zeker, dat
de eerste strofe der zogenaamde rondeel-liederen als derde versgroep niet volledig
moet herhaald worden? Tegen de opvatting van Erné pleiten nu toch drie feiten:
1. Het lied nr. 87 kan wel de correct overgeleverde vorm zijn, waar Erné moet
22
onderstellen, dat de afschrijver het middelste refrein-couplet een regel te veel gaf .
2. Het acrostichon NIETE wordt éénmaal geschonden, want Ernés reconstructie
geeft slechts NIE. Men vergelijke lied 111. Bij de grote vormvirtuositeit van de dichter,
en in een poëzie waar het blijkbaar meer om de vorm ging dan om wat anders, kon
bij behoefte aan een drieregelige strofe de naam JAN even gemakkelijk herhaald
worden als de naam NIETE.
3. Hier en daar levert gedeeltelijke herhaling van de eerste strofe, naar het schema
van. Erné, moeilijkheden op; men vergelijke de liederen 65, 74, 126 alsook het zgn.
rondeel-lied ingelast in gedicht I, ed. Cart. pag. 303.
Onder de drie liederen die het acrostichon NIETE vertonen, komt -een rondeel-lied
voor. Deze liederen bevatten ook Middelhoogduitsgetinte verzen. Kunnen dergelijke
vaststellingen volstaan om alle

22

B. Erné, ox., pag. 135.
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rondeel-liederen, of Middelhoogduitsgetinte liederen, of stukken die geheime
naamtekening dragen, op naam van één dichter te plaatsen? Geenszins. Het gebruik
van acrostichons was m o d e ; de Duitsgetinte woorden werden door Verdam, Geerts,
De Vreese e.a. als m o d e bestempeld en de rondeel-liederen moeten evenmin als
de geliefkoosde vorm van één dichter beschouwd worden. Wie de inhoud van deze
liederen, de woordenschat vooral, maar ook vorm-eigenaardigheden en allerlei
afwijkingen op een 10.000-tal fiches alfabetisch overzichtelijk wil maken, zal verbaasd
staan over de herhalingen en clichés die hierin voorkomen. Natuurlijk mag men al
die frappante overeenkomsten niet uit het oog verliezen. Integendeel, men moet er
zelf meer opsporen; doch het ware verkeerd daarin slechts de hand van één auteur
te zoeken. In plaats van in die treffende verwantschap het spoor van één dichter te
vermoeden, was het misschien beter daarin juist de grote moeilijkheid te zien, of
liever het mode-wereldje te erkennen, waarin de persoonlijkheid van een dichter
niet zo gemakkelijk zal te herkennen zijn.
Laat ons dan zeer kort recapituleren, zeer voorzichtig ook, en de acrostichons
slechts houden voor wat ze zijn:
- Er komt één gedicht meer op naam van Jan Van Hulst. De basis voor verdere
vergelijking werd hierdoor verstevigd en verruimd.
- Met het acrostichon Jan Niete, als naam van de vermoedelijke dichter van drie
Middelhoogduitsgetinte liederen moet rekening gehouden worden. Hiermee
werd in een uiterst raadselachtige bundel een nieuwe kern aangeduid van
waaruit weer andere vergelijkingen mogelijk zijn.
- Met Jan te Winkel, vrijwel de enige die zich niet ondoordacht uitliet, waar het
erom ging de auteurs op te sporen, die in het Gruuthuse-handschrift aan het
woord zijn gekomen, willen we uiterst voorzichtig blijven, vooral ook met
acrostichons, want: What's in a name?

Gent
K. DELEU
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Kanttekeningen bij Justus de Harduwijns
Alexipharmacum-vertaling (1630)
Op het spoor
Pas in 1943 bracht een korte voetnota mij op het eerste spoor van de mij onbekend
gebleven Alexipharmacum-vertaling van Justus de Harduwijn; ik nam er met
verbazing kennis van onderaan blz. 61 van Dr. W.J.C. Buitendijks in 1942 verschenen
merkwaardige studie over Het Calvinisme in de Spiegel van de Zuidnederlandse
1
Literatuur der Contra-Reformatie . En daarna heeft het nog, mede ingevolge de
oorlogsomstandigheden en hun nasleep, een hele tijd geduurd vooraleer ik de druk
onder ogen kreeg. Dr. Buitendijk zelf, wie ik dadelijk om nadere inlichtingen had
verzocht, wist niet in welke biblioteek het eksemplaar zich bevond, en hij had mij in
een schrijven d.d. 29 april 1943 verwezen naar Dukers werk over Gisbertus Voetius
(1897). Daar vond ik het echter niet vermeld; wel naderhand in H.C. Rogges
Beschrijvende Catalogus der Pamflettenverzameling van de Remonstrantsche Kerk
2
te Amsterdam , waar het als volgt wordt getiteld: ‘Alexipharmacum, dat is
Teghen-gift... teghen de verblindinghe der Woordendienaers... overgeset... door
lustus Harduynus’ (Tot Loven, by Ian Oliviers en Coenesteyn, 1630). Het heeft dan
nog tot in januari 1951 aangesleept, vooraleer ik ontdekte dat bedoelde
pamflettenverzameling in haar geheel op de universiteitsbiblioteek van Amsterdam
berustte en de Harduwijns vertaling er inderdaad ook aanwezig was, nl. onder nr.
DM 23/1630. Door bemiddeling van de ruildienst der universiteitsbiblioteek te Gent
kon ik het eksemplaar dan eindelijk uit zijn schuilplaats laten loodsen, om het na
inzage te laten fotokopiëren.
3
Of er nog meer eksemplaren voorhanden zijn, is mij tot heden niet bekend .

1
2
3

J.B. Wolters, Groningen, 1942.
Amsterdam, 1864 (stuk II, afd. II, blz. 118).
De heer hist. drs. L.P.L. Pirenne, archivaris van het archief van 's-Hertogenbosch deelde mij
mede, dat er in de op historiografisch gebied zeer rijke biblioteek van het Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant wel een groot aantal
pamfletten berust, die op de kettingpolemiek Jansenius-Voetius e.a. betrekking hebben, maar
dat een eksemplaar van de Harduwijns Alexipharmacum-vertaling er niet aanwezig is.
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Facsimile-Titelblad van het Amsterdamse-eksemplaar.
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Het Amsterdamse eksemplaar
Het in een blauw kaft ingenaaide brochuurtje telt, het titelblad en het Censure-blad
inbegrepen, 24 ongenummerde bladzijden van ongeveer 15 op 21 cm. De tekst is
in gotische letter gedrukt, behalve de (talrijke) citaten en de Censure in Latijnse
druk; de randnotities (bronnenopgaven), het slotcitaat, de ondertitel zijn kursief. Elke
bladspiegel bevat 37 regels, behalve de eerste pagina met de Franse titel die er 17
telt, en de laatste tekstpagina 32. Onderaan de bladzijden staan er custoden en
signaturen.
4
Het titelblad draagt volgende tekst:
‘Alexipharmacum / Dat is / Teghen-gift / Voor de Catholijcke Borgherye der / Stede
s' Hertoghen-bosch / Teghen / De verblindinghe des Woorden-dienaers aldaer / of
/ Corte be-andwoordinge op het Beroep-schrift der selver / Door / Cornelium
Ianssenium van Leerdam, / Docteur der H. Godtheyt ende Conincklijcke Professeur
/ der H. Schrifture in de Vniversiteyt van Loven. / Over-geset uyt het Latijn in onse
Neder-duytsche taele / Door Iustus Harduynus’.
(Drukkersvignet met de leus:) Illustrat Fama Labores.
(Ovale stempel van de :) Remonstrantsche Kerk Amsterdam.
Tot Loven, / By Ian Oliviers, en Coenesteyn, 1630.

Historische aanleiding
De bisschopsstad 's-Hertogenbosch, bijgenaamd het ‘klein Rome’, was ook na de
Beeldenstorm het Roomse geloof trouw gebleven; maar na een beleg van meer
dan vier maand door de troepen van Frederik Hendrik viel ze op 14 maart 1629 als
langbegeerde buit in handen van de Gereformeerden.
Die overwinning van Frederik Hendrik vond in beide kampen diepe weerklank:
bij de niet-Roomsen uitbundige vreugde, - men denke o.a. aan Vondels nationale
5
historiezang - en offensieve ge-

4
5

Vgl. de reproduktie.
Zegesang ter eere van Frederick Henrick, Boschdwinger, Wezelwinner, Prince van Oranje
('t Amstelredam, bij Willem Blaeu, 1629). 610 verzen. Vgl. Werken, Mij. G.G. Lect. A'dam,
1929, derde dl., blz. 267-285.
Andere weerklanken in de poëzie waren o.a. van niet-Roomse zijde, Hoofts bekende Klaghte
der Princesse van Oranje over 't oorlogh voor 's-Hertogenbos, augustus 1630. Vgl. Gedichten,
uitg. Dr. F.A. Stoett, A'dam, 1899, I 291-293: Jacobus Revius' Gebed voor de Belegering van
's Hertogenbosch, 1629. Vgl. Over-ijsselsche Sagen en Dichten, Leiden, 1634
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loofsijver ter verkondiging van ‘het zuivere evangelie’ ; bij de Roomsen algemene
verslagenheid die, na de uittocht niet alleen van het Spaanse leger maar ook van
de hele klerus met aan het hoofd bisschop Michaël Ophovius O.P., met passieve
weerstand gepaard ging.
De militaire verovering van het ‘bolwerk der Contra-Reformatie’ had
vanzelfsprekend een intensieve strijd tegen de onder de bevolking trouw voortlevende
Roomse opvattingen en sympatieën tot gevolg; zo had de Zuid-Hollandse synode
de predikant Gisbertus Voetius afgevaardigd, om er over te waken ‘dat... in de stede
van s'-Hertogenbosch de Paepse affgoederije geen plaetse hielde’. En Voetius was
er zich wel van bewust dat ‘conquesten van landen ende steden’ niet zo belangrijk
zijn als ‘de uytbreydinge van des Heeren Woordt, ende de voortplantinghe van Zijn
Kercke’.
In het voorjaar 1630 werd de Gereformeerde Kerk er onder het bestuur geplaatst
van behalve Gisbertus Voetius zeif, Samuel Everwijn, Henricus Swalmius en
Godefridus Udemans. Door toedoen nu van deze vier Bossche predikanten, die
zich te weer wilden stellen tegen ‘de grove tastelycke leugenen ende calumnien,
seer onbeschaemdelyck vande Papen ende Paeps-gesinde achter haer rugge
utgestroeyt’, werd op 16 mei 1630 een by Jan van Turnhout gedrukt ‘biljet’
‘publijckelijck gheaffigeert’, waarin zij verklaarden niets anders te leren ‘als het out,
apostolisch, catholijck, christelijck gheloove’ en zij hun Roomse tegenstanders
uitdaagden dit in een openbaar debat ‘voor de volle ghemeynte, of ten minsten voor
7
den achtbaren Magistraet’ te komen logenstraffen .
Die uitdaging wierp de lont in het kruit. Zij ontketende niet enkel een vloed van
populaire polemische geschriften pro et contra, maar zette ook de hogere Roomse
geestelijkheid aan officieel te reageren. En zo sloeg de verslagenheid in het Zuiden
8
weer om in een strijdlustiger houding. De nuntius Fabio de Lagonissa besloot, in
overleg met de Bossche bisschop Ophovius en met de aartsbisschop van Mechelen

6
7

8

Dit en volgende citaten zijn ontleend aan Duker A.C., Gisbertus Voetius (Brill, Leiden, 1897,
1910, 1914).
Bedoeld ‘biljet’ verscheen naderhand nog afzonderlijk onder de titel Verdaginghe van
gereformeerde vier predicanten van 's Hertogenbosch, aen alle Catholijcke leeraers, tot bewijs
van de ware Christelijcke religie.
Hij was nuntius van 1627 tot 27 jan. 1634 en overleed in 1653.
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Jacob Boonen, de uitdaging te beantwoorden: twee Leuvense professoren, Willem
9
van Engelen en Cornelius Jansenius kregen opdracht een verweerschrift op te
10
stellen .
Op 9 juni 1630 deelden beiden in een in het Latijn, het Nederlands en het Frans
11
geschreven en bij Jan Peperman te Brussel gedrukt ‘cartel’ aan de vier Bossche
predikanten mede onder welke voorwaarden zij bereid waren de uitnodiging tot
confereren te aanvaarden, nl. ‘tussen twee frontieren’, op een vrije plaats, buiten
de aanwezigheid van krijgsvolk. Dit ‘cartel’, dat op 14 juni werd overhandigd, ping
vergezeld van een door Jansenius geredige rd, in een blauw kaft genaaid brochuurtje,
dat volgende titel droeg: ‘Alexipharmacum / civibus Sylvaeducensibus / propinatum
/ adversus Ministrorum suorum fascinum. / Hoc est / Responsio brevis ad Libellum
provocatorium ministrorum Sylvaeducensium. / Autore Cornelio lanssenio
Leerdamensi, S. Th. Doctore et Sacrarum Litterarum Professore Regio’. Lovanii,
Apud Ioannem Oliverium et Corn. Coenestenium, 1630. - De tekst draagt de
goedkeuring van de kerkelijke censor Lib. Fromondus, d.d. 4 juni 1630.
Daarop ontspon zich in de jaren 1630-35, en zelfs tot in 1645, een eindeloze en
ten slotte op een dood punt uitlopende kettingpolemiek, waarover wij hier niet kunnen
12
uitweiden . Er zij enkel aan de vier voornaamste publikaties herinnerd: Jansenius'
Alexipharmacum (Leuven 1630), waarin de Bosschenaars tot trouw aan de
Moederkerk worden opgewekt, zulks uit hoofde van haar eeuwenlange overlevering

9

10

11

12

De nuntius deelde op 15 juni 1630 aan de Kardinaal-Prefekt der Propaganda zijn zienswijze
mede omtrent het beantwoorden van de oproep der Bossche predikanten, en hij verantwoordde
de keus van van Engelen (de Angelis) en Jansenius als volgt: ‘Ho havuto per bene, the la
riposta si facesse da Guglemo d'Angelis, per esser deli istessa città di Bolduc, et in nome del
clero di quella the e specialmente provocata, alla quale s' è anco sottoscritto Cornelio Jansenio,
molto dotto in teologia et in tutte lingue et versatissimo in dette dispute, come potra vedere
dall' alligata discorso the ha fatto sopra cio’. (bedoeld is zijn Alexipharmacum, door de nuntius
als bewijs mede opgestuurd).
Dit ontstemde de milder gestemde Jezuieten, die zich verongelijkt voelden. Uit eigen beweging
reageerden zij dan op hun beurt. Zo publiceerde o.a. de Antwerpse Jezuiët Bolognino een
antwoord op het ‘biljet’ der vier predikanten: Klaer wederlegh... die pryst de Catholijcke Burgers
van s' Hartogenbosch, van wegen hare seltsame stantvastig-heit in 't gelove.
Vgl. Tooneel van de moedigheydt van vier predicanten binnen s' Hertoghen-bosch. Ende
cloeckveerdicheyt van twee Catholijcke prof fessoren binnen Leuven... (Brussel, Jan Peperman,
1630), alsmede Daechs-vaerdicheyt om alle Catholijcke wederpartyen te beantwoorden, op
hetghene dat sy teghen de Catholijcke religie souden willen opwerpen. (ibid., 1633).
Die ketting-polemiek werd uitvoerig beschreven door Duker, Polman en Buitendijk (Vgl.
beneden de geraadpleegde literatuur).
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en wegens de onmogelijkheid voor de Gereformeerden de wettigheid van hun
zending te bewijzen; Voetius' Philonium romanum correctum (Dordrecht 1630), een
reeks van 70 aanmerkingen op het Alexipharmacum, waarin nadruk wordt gelegd
op het onderscheid tussen de ‘successio cathedrae’ en de ‘successio doctrinae’,
met dien verstande dat aan de leer zelf meer belang wordt gehecht dan aan de
zending; Jansenius' 600 bladzijden lang wederantwoord, Notarum Spongia (Leuven
1633), dat de ‘successio cathedrae’ vooropstelt als waarborg voor de wettigheid
van zending en zuiverheid van leer; en ten slotte Voetius' 800 bladzijden lange
weerlegging, Desperata Causa Papatus, (Amsterdam 1635), waarin hoofdzakelijk
het demokratisch karakter van de gereformeerde kerkgenootschap in het licht wordt
gesteld, om aldus Jansenius' monarchistische stelling betreffende de ‘successio
cathedrae’ gemakkelijker te kunnen loochenen en afbreken. Dit zijn de vier
hoofdmomenten uit een ‘polemiek van superieure geesten, die ook heden ten dage
13
nog aandacht verdient’ ; overigens te meer daar die vier hartstochtelijk geschreven
14
belijdenissen ook al dadelijk in het Nederlands werden vertaald .

15

Jansenius' Alexipharmacum

Op grond van zijn bijbelbelezenheid, zijn talenkennis en zijn syllogistische
slagvaardigheid was professor Jansenius er mede belast geweest de handschoen
op te nemen en het oratorisch duel met de Bossche predikanten uit te vechten.
Ongetwijfeld had de indrukwekken-

13
14

15

Zo oordeelt Dr. P. Polman (Hist. Tijdschr., Tilburg, 1929).
De titel van de anonieme vertaling van Jansenius' Spongia (1633) luidt: Breeder Antwoordt
(anders geseit, d'uitwis-spons) op de Aenmerckinghen Dewelcke den Ghereformeerden
Predicant Gisbertus Voetius tegens den voorgaenden Preservatijf-dranck heeft uytgegeven.
Ghemaeckt door Cornelius Jansenius van Leerdam, Doctor in de Godtheydt, ende Konincklijcke
Majesteyts Professor van de H. Schriftuer. Ende uyt de Latijnsche tale overgeset. - Gedruckt
in 't Jaer 1633, 't Antwerpen, by Hendrik Aertssen.
Dit boek tell 443 blz., verdeeld in 91 hoofdstukken. Waarschijnlijk is de vertaling van dezelfde
hand als die van de Preservatijf-dranck.
Jansenius, Cornelius (Akkoi bij Leerdam 1585 - leper 1638). Hij volgde in zijn jeugd, samen
met Benedictus Haeftenus, de Latijnse klassen te Utrecht, studeerde daarna in de filosofie
te Leuven en behaalde er in 1604 ‘den Lauriertack vande eerste Plaets’. (In diezelfde jaren
studeerde J. de Harduwijn er). Op 20 sept. 1614 werd hij te Mechelen tot priester gewijd; in
1617 promoveerde hij te Leuven tot doctor in de teologie, in 1618 werd hij er professor in de
teologie en de H. Schrift. In 1635 werd hij tot bisschop van Leper gewijd. Zijn Augustinus
verscheen postuum en gaf aanleiding tot het zg. Jansenisme.
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de rigoristische ‘Oratio de interioris hominis reformatione’ , die hij op 18 oktober
1628 ter abdij van Affligem in aanwezigheid van zijn vrienden de abt Benedictus
van Haeften, de boekencensor Henricus Calenus, aartsbisschop Boonen en wellicht
ook de Harduwijn had gehouden, mede de aandacht van zijn overheid op hem
gevestigd en haar keus helpen bepalen.
Het is bekend, hoe bijbel- en kerkvaderteksten in die tijd van spanning en
godsdienstige omwenteling een sterk houvast boden, en hoe de kerkvaders in
ontelbare publikaties steeds weer als getuigen van de ware leer werden aangehaald.
De toenmalige moralisators en apologeten waren de luidsprekers, die de
fundamentele kerkvaderlijke woorden als een onaantastbaar geestelijk erfdeel in
17
het bewustzijn van de tijdgenoten inprentten. Door een vlechtwerk van citaten
kregen hun geschriften een soliede godsdienstige achtergrond, die vertrouwen
inboezemde. Een uiterst belezen bijbel- en kerkvaderkenner nu, zoals Jansenius
er een was, putte vanzelfsprekend spelenderwijs het argumentatie-materiaal voor
zijn verweerschrift(en) uit die vertrouwde bronnen, om zoals van Haeften het
17
uitdrukte ‘ghelijckerwijs de borduerwerckers van eenen draet van verscheyde
coleuren een tapijt (te) maecken’. Zijn tekst van nauwelijks 21 pagina's bevat zo
maar een 54 - soms zeer uivoerige - citaten!
18
Bijzonder interessant in dit verband is de briefwisseling die hij

16
17

17

18

Geschiedenis der Letterkunde der Nederlanden, II, pag. 96.
In de inleiding tot zijn Regia Via Crucis (1631) heeft Benedictus van Haeften, abt van Affligem,
die metode als volgt verantwoord: ‘De woorden ende sententien hebben wy uyt verscheyde
by-eengeraept, meest nochtans uyt de H. Schrifture, en d'Oude ende nieuwe Autheurs. Noch
wy en hebben de sententien niet bloot ende verspreyt gestelt; opdatse niet en souden vloeyen
van alle kanten ende wesen ghelijck men ghemeynlijck segt ‘sandt sonder kalck’. Maer wij
hebben die, oft eenighsins aen malkanderen gheschakelt, oft somtijds ghelijck met eenighen
mortel van onse woorden t' samenghevoeght. Eyndelinghe, ghelijckerwijs de borduerwerckers
van eenen draet van verscheyde coleuren een tapijt maecken: alsoo hebben wy uyt eenige
duysende deeltjens gemaeckt dit eenvormigh ende aaneenhangende boeck’. (Naar de
Nederlandse vertaling door Pater Petrus Mallants, Heyr-baene des Cruys, 1667).
In de inleiding tot zijn Regia Via Crucis (1631) heeft Benedictus van Haeften, abt van Affligem,
die metode als volgt verantwoord: ‘De woorden ende sententien hebben wy uyt verscheyde
by-eengeraept, meest nochtans uyt de H. Schrifture, en d'Oude ende nieuwe Autheurs. Noch
wy en hebben de sententien niet bloot ende verspreyt gestelt; opdatse niet en souden vloeyen
van alle kanten ende wesen ghelijck men ghemeynlijck segt ‘sandt sonder kalck’. Maer wij
hebben die, oft eenighsins aen malkanderen gheschakelt, oft somtijds ghelijck met eenighen
mortel van onse woorden t' samenghevoeght. Eyndelinghe, ghelijckerwijs de borduerwerckers
van eenen draet van verscheyde coleuren een tapijt maecken: alsoo hebben wy uyt eenige
duysende deeltjens gemaeckt dit eenvormigh ende aaneenhangende boeck’. (Naar de
Nederlandse vertaling door Pater Petrus Mallants, Heyr-baene des Cruys, 1667).
Correspondance de Jansénius, par Orcibal J. (Paris, 1947) blz. 461-507.
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met zijn vriend Saint-Cyran voerde, vooral met het oog op de samenstelling van
eventuele latere verweerschriften.
In een schrijven d.d. 14 juni 1630 gewaagt hij een eerste maal van het gebeurde in
den Bosch. ‘... Il est arrivé icy un estrange accident. C'est que quatre ministres de
Bois-le-duc, voyant la constance du peuple en la foy Catholique, ont fait appeler
tous et un chacun à une dispute pour maintenir que eux ont la foy Catholique. Its
ont affiché ce Cartel aux portes de toutes les villes de Hollande. On juge icy qu'il
ne le faut pas laisser passer ainsi: et sur vela Monsieur l'Archevesque m'a fait venir
à Brusselle, là où a esté resolu par le Nonce et luy qu'il faut venir aux mains. Et on
m'a choisy pour cela avec un autre, qui avons accepté ce defy par un escrit publicq
20
fait en latin et traduit en flameng et françois , qui se va praesenter au Magistrat et
Ministres de Bois-le-duc par un Trompette, (d.i. een bode, nl. ritmeester Bousbeke
van het garnizoen te Diest, die het op 14 juni aan gouverneur van Thienen
overhandigde) avec un petit livre que j'ay fait sur ce subjet (d.i. het Alexipharmacum),
ayant esté requis par l'Evesque de Bois-le-duc et deputé par la Faculté. C'est un
ouvrage de deux jours, n'ayant eu plus de temps à cause que le terme exspire...’
Verder verzoekt hij zijn vriend hem dokumentatiemateriaal te willen bezorgen, o.a.
het boek van Kardinaal du Perron over de konferentie van Fontaine-Belleau, er aan
toevoegend dat hij zelf reeds te Parijs opdracht gaf hem Griekse boeken voor een
waarde van ongeveer 200 gulden te laten geworden, ‘car je recognois le grand
besoing que j'en ay en cest afaire, d'autant que je m'imagine que l'affaire ne
demeurera pas là, et qu'il faudra escrire contre ces Clabaudeurs beaucoup et
longtemps’.
In latere brieven dringt hij herhaaldelijk in dezelfde zin aan, en legt er telkens
nadruk op hoe onwelkom de hele geschiedenis hem is, daar zij hem hindert voort
te werken aan de redaktie van zijn Augustinus; zo, op 30 juni: ‘j'ay peur que l'auteur
de l'Alexipharmacum sera combattu par des livrets en quantité et que le temps le
manquera pour satisfaire à tout, car sa charge ordinaire luy est assé pesante’; en
op 2 augustus: ‘ces affaires m'ont fort interrompues. Car it y a quasi deux mois que
je ne fais rien que sur ces choses là...’
Wanneer we nu even de inhoud van het Alexipharmacum onder ogen nemen,
dan stellen we vast dat de officieel aangestelde polemist

19
20

J. Du Vergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, die hem in hoofdzaak heeft geleid en
bezield.
Hier wordt het cartel bedoeld.
Wij kursiveren de voor onze studie belangrijkste passages.
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Jansenius er niet als teoloog optreedt, maar als verdediger der rechten van de
Roomse kerk. Zijn betoog - een aaneenschakeling van Vadercitaten, gekommenteerd
21
door nog al oratorische, met ‘force et vigueur’ geschreven bindteksten - is eigenlijk
een tot de Bosschenaars gerichte wekroep om trouw te blijven aan de Moederkerk,
gesteund op de redenering dat de katolieke leraars op een eeuwenoude overlevering,
de successio cathedrae, voortbouwen, terwijl de Calvinisten de wettigheid van hun
zending nog moeten bewijzen.
Op de kernvraag waar de ware kerk dan wel te vinden is, antwoordt Jansenius
aldus afwijkend, door te verwijzen naar het konstante getuigenis van zestien eeuwen;
met andere woorden verschuift hij de problematiek van het dogmatisch naar het
historisch terrein; zijn polemische metode heeft een archaïstische inslag, ze is
positief- historisch, niet dogmatisch geïnspireerd.
Op de vraag of Jansenius in zijn diatriben tegen Voetius, en dan vooral zijn latere,
22
al dan niet persoonlijk is, heeft Dr. Polman geantwoord, dat zijn polemische metode
als zodanig wel oorspronkelijk is, maar dat hij in de uitdieping van zijn argumenten
literair zeker van anderen afhankelijk is. Allereerst onderging hij de invloed van de
positieve richting die aan de Leuvense universiteit de doorslag gaf, d.i. de voorkeur
voor het aanbrengen van positieve aan de bijbel en de kerkvaders ontleende bewijzen
en de afkeer voor het scholastisch-spekulatief redeneren. Daarenboven zond zijn
vriend St-Cyran hem op zijn aandringen enkele populaire polemische geschriften,
23
en vooral du Perrons werken , waaraan hij heel wat citaten en zelfs hele fragmenten
(over vocatio en successio) ontleende.

Jansenius' beroep op Justus de Harduwijn
In zijn briefwisseling met St-Cyran wijst Jansenius erop, dat zijn Latijns betoog
absoluut moet worden vertaald, en dan vooral in het Nederlands, ten behoeve van
de Bosschenaers en de vier predikanten. Van hen getuigt hij nog al misprijzend (26
juli 1630): ils escrivent en flamang, et n'escriveront a ce qu'il semble jamais en autre
langue, ny

21
22
23

‘Force et vigueur’ of ‘vigor et acrimonia’ beschouwt hij luidens zijn briefwisseling als stilistische
vereisten voor zijn betoog, waarbij hij Augustinus' stijl als voorbeeld vooropstelt.
Jansenius als Polemist tegen de Calvinisten (Hist. Tijdschr., Tilburg, 1929) III, blz248-258.
Réplique à la réponse de quelques ministres sur un certain écrit touchant leur vocation, 1597.
Réplique à la réponse du sérenissime Roy de la grande Bretagne, 1620.
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ne veulent pas disputer autrement. En reeds op 21 juni had hij, na zijn vreugde
erover uitgedrukt te hebben dat zijn brochuurtje goed onthaald werd en indruk
24
maakte , op de noodzakelijkheid gewezen het in de volkstaal te vertalen: ‘On dit
que tout le monde l'estime fort (bedoeld is het Alexipharmacum), grans et petits, et
est desja imprimé deux fois. On le veut tourner (d.i. vertalen) en toutes langues et
particulierement en flaman, mais it y en a peu qui peuvent venir au bout, ne pouvant
exprimer la force et vigueur, qui paroit en latin’.
25
Zelf spande hij zich in om er een Franse versie van te bezorgen; zijn vrienden
St-Cyran en de Barcas waren hem daarbij door hun stilistische raadgevingen
behulpzaam, en Pater Borgoing verbeterde zelfs de definitieve tekst, want hij was
er zeer op gesteld goed Frans te schrijven en hij had hun raad ingewonnen
betreffende tal van woorden en uitdrukkingen. Maar tot wie zou hij zich nu richten
voor een Nederlandse vertaling? Of het ev. initiatief van de Hollanders iets zou
opleveren, wist hij niet. Hij wilde zelf voor een oplossing zorgen: de tijd drong, en
het kwam erop aan in het Zuiden iemand te vinden, die vlug in goed en kernachtig
Nederlands de Latijnse tekst zou kunnen vertalen. In zijn briefwisseling noemt hij
de Harduwijn niet bij naam, maar het feit dat de Harduwijns vertaling tot stand kwam
en in druk verscheen bij dezelfde uitgever als Jansenius' Latijns betoog bewijst
voldoende dat op hem beroep werd gedaan. Dit is overigens goed te verklaren. Zo
pas, in 1629, waren de Harduwijns Goddelijcke Wenschen verschenen: een
meesterlijke vertolking van het meest populaire ascetische boek uit die jaren,
Hermannus Hugo's Pia Desideria (1624), zodat zijn naam toen wel een zeer goede
klank moet hebben gehad. Jansenius zelf, die hem sedert de Leuvense
studentenjaren kende, aartsbisschop Boonen aan wie hij in 1620 zijn Goddelicke
Lof-Sanghen had opgedragen en die hem in 1625 te Oudegem en wellicht ook in
1628 te Affligem had ontmoet, en diens vikaris-generaal Henricus Calenus, die toen
hij nog dekanale visitator was jaarlijks op bezoek kwam bij hem (1613-1623) en
hem om zijn Vlaams

24
25

‘Le livret a pleu non seulement aux Catholiques, mais aussi aux Heretiques et mesme aux
superieurs des Heretiques, propter summam gravitatem et modestiam libelli’.
‘Alexipharmacum on Remede presenté aux habitans de Bois-le-duc) contre le charme de
leurs Ministres c'est à dire Brieve response a une lettre de desfy des Ministres de Bois-le
duc, par Cornelius Janssenius de Leerdam, docteur en Theologie et professeur royal de
l'Escriture Saincte: avec la lettre de desfy et sa response. - Traduites en Franç;oys par l'Auteur.
D'avantage La Suitte du desfy des Ministres En laquelle se touchent aussy quelques poincts
de leur Declaration. A Lovain, Chez lean Oliviers et Coenesteyn, 1630.
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taalmeesterschap waardeerde en geprezen had , zij zullen vanzelfsprekend aan
hem hebben gedacht en gezamenlijk zullen zij hebben aangedrongen, opdat hij de
eervolle en dringende taak op zich zou hebben genomen en hen uit de nood helpen.
En Justus de Harduwijn, opnieuw ‘gheanckert in het bevel (van de)
27
Aldereerweerdighste Heere Oppersten Priester van (zijn) Vaeder-land’ , zal zonder
aarzelen zijn ingegaan op het verzoek van zijn mecenas en van zijn beide vrienden.
Zijn Teghen-Gift verscheen op dezelfde dag als Jansenius' Alexipharmacum; beide
geschriften kregen de kerkelijke goedkeuring van de boekencensor Lib. Fromondus
op 4 juni 1630.

Een tweede Nederlandse vertaling
Omstreeks dezelfde tijd verscheen nog een tweede Nederlandse vertaling, maar
anoniem en zonder drukkersnaam. Bevreemdend is dit niet, daar zoals we boven
zagen de Bosschenaars zelf daar spontaan aan gedacht hadden.
Begin juli 1630 deelt Jansenius aan St-Cyran het volgende mede: ‘Les Hollandais
ont imprimé le livret (d.i. het Alexipharmacum) et nostre placard (d.i. het cartel) en
Latin; et l'ont aussi tourné en Flamen, qui est sous la presse’. En in zijn Diarium
tekent bisschop Ophovius uit den Bosch aan, dat hij op 8 juli de Nederlandse vertaling
28
heeft ontvangen. Er kan geen twijfel over bestaan, dat hier de Preservatijf-dranck
wordt bedoeld, het door de geschiedschrijvers dezer ketting-polemiek steeds weer
29
vermelde pamflet . Wie de vertaler is, heb ik niet kunnen achterhalen; (wellicht J.
Marius?) zeker is het een Noord-Nederlander, en naar alle waarschijnlijkheid een
geestelijke uit Den Bosch zelf. Men had daar natuurlijk dadelijk ingezien, dat alleen
een Nederlandse tekst zin had, wilde men de inwoners bereiken, en deze overweging
zal de doorslag hebben gegeven om zonder naar een eventuele vertaling uit Leuven
te wachten zelf voor een

26
27
28

29

‘Justus Harduynus, qui magnam in concionibus gratiam habere dicitur, et credo, quia in lingua
flandrica forte similem, vix superiorem habere puto’ Visitationes decanales, 1615).
Uit de ‘Voor-redene tot den Leser’ (Goddelicke Lof-Sanghen, Ghendt, 1620).
‘Preservatijf-dranck / Aende / Catholijcke Borghers / van s'Hertoghenbosch / Geschoncken
tegens den Toover-gift-dranck / vande Gereformeerde Ministers aldaer / Dat is / Corte
beantwoordinghe op het beroep-Boecxken van / de Predicanten vanden Bosch / ghemaeckt
door / Cornelius Janssenius van Leerdam, Doctor in de Godheyt / ende Conincklicke Majesteyts
Professor van de H. Schriftuer’. Overgeset uyt het Latijn inde Nederlantsche Tale. 1630.
Het Preservatif-pamflet is eveneens in Gotische letter gedrukt en telt 18 bladzijden.
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oplossing te zorgen. Overigens wijzen de anonimiteit van vertaler en drukker,
alsmede het ontbreken van de kerkelijke censuur in die richting. De Preservatijf-taal
wijkt daarenboven sterk af van de Harduwijns Teghen-Gift-taal, zij is zoals reeds
uit beide titelwoorden blijkt, minder puristisch uitgezuiverd, en ze is specifiek
30
Noordnederlands gekleurd .

de Harduwijns vertaling
Het zou, uit filologisch oogpunt, buitengewoon leerrijk zijn de twee
Alexipharmacum-vertalingen in paralleltekst, en samen met de Latijnse bron, te
laten afdrukken. Ieder lezer zou dan dadelijk het grote onderscheid tussen beide
vernederlandsingen kunnen vaststellen en hij zou niet aarzelen aan de Harduwijns
kloeke, kernachtige, martiale en van vreemde woorden gezuiverde taal de voorrang
toe te kennen. Want zijn tekst overtreft in menig opzicht die van de anonieme vertaler.
Allereerst valt het op, dat zijn taal archaïstischer getint is, dus vaster verankerd in
de voedingsbodem van het eigen verleden; ook dat zij in relief wordt gebracht door
beeldrijke, kernachtige, volkse uitdrukkingen, die een rijk eigen idioom verraden en
een meesterschap in het hanteren ervan. Zijn vertolking van het Latijns origineel is
daarenboven allesbehalve slaafs, ze heeft een persoonlijke klank en laat door haar
vaak dynamische bewogenheid een oprecht medevoelen en medebelijden
doorschemeren. Dichterlijke verbeelding geeft er nu en dan een zachte gloor aan.
Wel kan een modern lezer aanvankelijk worden weerhouden door het aan die oudere
taal verbonden ongewone en schijnbaar stroeve, maar wie wordt niet ruimschoots
vergoed na de aarzeling te hebben overwonnen waarmee hij b.v. Hoofts Historiës
begint te lezen?
Ter illustratie mogen hier enkele aanhalingen en vergelijkingen volgen:
Jans., (fides) quam pollicentur.
Hard., 't Gheloove 't welck sy beloven / ende versch te merckt brengen.
An., op het stuck van haer vermeynde Religie.
J., moleste se ferre profitentur
H., hun gelaeten seer quaelijck te vreden.
A., opentlick verclaren haer grote misnoegen.
J., iisdem gradibus conetur et perdere

30

O.a. het voomw. je (benje).
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H., soeckt inden selven strick te verwerren.
A., poochden door die selfde weg andere tot haer verderff te brengen.
J., excusserunt iugum.
H., 't iock van den hals schudden
A., den toom verworpen hebben.
J., adspirare conantur
H., soecken te trecken tot hunne coorde.
A., soeckense te trecken.
J., quasi mysteriorum venditatione seducti
H., vertwijffelt door den schijn / ghelijck van nieuwe verborghentheden.
A., bedroghen sijnde door een belofte van nieuwe wijsheyt.
J., messis errorum uberrima
H., eenen over-vloedighen oeghst van verwertheyt
A., een vollen oogst van ellendt ende dolinghe.
J., inimicos viriliter retinendi
H., alle hunne vyanden clouckelijck den tandt te bieden.
A., dat sy moeten ('t geloof) mannelick ende cloeckmoedich onverandert bewaren.
J., aliud audiendum et inquirendum putat
H., meynt datter yet anders is te hooren / of te door-plusteren.
A., hem laet inbeelden dat by noch wat anders moet hooren ofte soecken.
J., antequam terras eorum ullus doctrinae vestrae odor afflaffet.
H., al eer hun soete landauwe den reuck uwer leeringhe hadde vernomen.
A., eer dat u leer de Werelt eens beasemt hadt.

Treffende verschillen in woorden zijn b.v.

H. raespotten
schemel oft litteecken

An. disputeeren
stael

afghesnipte snoeyelinghen

al wat overschiet

aen-gebobbelt comen

in de werelt comen kijken versaeminge
vergaderingh

muysteren
(naer wat verborghen is)

haelt ut den hoeck

ghedwaeghsaem

onderdanigh

Hoogh-Schout

magistraet

mis-stelt Evangelie

gereformeerde ghelooff
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afgerobde tacken

tacken afgescheurt

geborrelt

met luyer kelen
uytgheschreyt

schuffixelijck handelen

onrecht ende gewelt doen

uyt-gebobbelt
(in een cleyn hoecksken)

bedacht (in een hoeckje)

grond-bauwsel

gront-steen

de spillen vallen in d'asschen

so valt al u vertooninghe

doorknoghste swaericheden

diepe ende hooge
verborgentheden

Er zijn bij Hard. nog heel wat oudere woorden, waarvoor geen ekwivalent te vinden
is bij An., zoals: onversaefd, baer-blijckelijck, slechte-bollen, Roer-vinck, truffen in
d'handt steeckt, Eenstrijt, evelmoedicheyt, ooghmerckelijck, stautaer, kurselheyt,
poffen, raespotten, enz.
Deze enkele voorbeelden mogen volstaan om te doen uitschijnen, hoe vlak en
kleurloos de anonieme vertaling er over 't algemeen uitziet tegenover de Harduwijns
idioomrijke vertolking: een voorbeeld van kloek zeventiende-eeuws Nederlands
proza, dat ongetwijfeld aan Jansenius' vigor et acrimonia-eisen beantwoordt, een
waardevol taaldokument dat getuigt van taalbeheersing.
Wanneer men ten slotte bedenkt, dat dit Alexipharmacum-Teghen-gift-pamflet
dokumentaire waarde bezit, niet enkel als eerste schakel in de volgens de historische
metode gevoerde Jansenius-Voetius kettingpolemiek, maar ongetwijfeld ook als
persoonlijke contrareformatorische geloofsbelijdenis van de 48-jarige vertaler pastoor
Justus de Harduwijn, als bewijs mede van de waardering die Boonen, Calenus,
Jansenius e.a. hem toedroegen, en als boodschap van troost en opbeuring voor de
31
Bosschenaers, dan kan ter rechtvaardiging van een heruitgave nog worden
herinnerd aan de uitspraak van Dr. Polman, volgens wie dit duel van superieure
geesten ook heden ten dage onze volle belangstelling verdient. En zeker dan in de
Nederlandse polijsting ervan door Justus de Harduwijn.
Gent, juli 1958
O. DAMBRE

31

Vgl. Gedenkschriften 1959/60 van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde.
Heruitgave met annotaties.
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1

Guido Gezelle tot ± 1880

Naast Multatuli is Guido Gezelle de merkwaardigste, meest intrigerende figuur uit
onze Nederlandse letterkunde tussen 1850 en 1880. De literaire en geestelijke
verschijning van de vulkanische Multatuli kan men, onmiddellijk zichtbaar, voor een
overgroot deel verklaren uit de, door hem veelal onvoldoende verwerkte, buitenlandse
romantiek. Gezelle ontwikkelt zich op het eerste gezicht vrijwel geheel uit eigen
markante persoonlijkheid en uitzonderlijke begaafdheid tot de zeer zuivere en edele
Nederlandse (zelf zou hij zeggen: Westvlaamse) dichter. Bij nader toezien echter
blijkt hij op zeer zelfstandige wijze een grote belezenheid te verwerken en op originele
wijze uiting te geven aan talrijke, uit de romantiek stammende elementen, - blijkt hij
onze grootste, zuiverste romantische dichter. Het uitzonderlijke van zijn werk is
veroorzaakt door deze enorme persoonlijkheid en artistieke vormkracht, maar
persoonlijkheid en begaafdheid zijn niet uit het niets opgerezen, zij hebben allerminst
geweigerd gebruik te maken van hun ‘afstamming’ (biologische, gewestelijke,
Europese).
* *

*
2
Gezelle werd geboren op de eerste mei van 1830, het jaar van de scheuring van
het Verenigd Koninkrijk. Zijn vader, een boom- en
1

2

Een Noord-Nederlander heeft niet de behoefte de Vlamingen met hun eminente Gezellekenners
iets ‘nieuws’ over deze dichter te vertellen. Wellicht kan deze samenvatting van het
belangrijkste wat over de Gezelle tot ongeveer 1880 gepubliceerd werd als een ‘hommage’
aan de dichter en diens bewonderende beoordelaars beschouwd worden.
Voor Gezelles werken valt primair te raadplegen de wetenschappelijk bewerkte Jubileumuitgave
van Guido Gezelle's Volledige Werken, Amsterdam, 1930-9, 18 delen; daarnaast de
dundrukeditie van de Dichtwerken (vier delen, eerste druk 1943, tweede druk 1950, derde
druk, z.j.; deze editie bestaat uit vier delen: Dichtwerken I en II, Gelegenheidsgedichten, en
Proza-en-Varia; verderop aangehaald naar deze ondertitels: in Dichtwerken 1, p. XLI vlg. een
opgave van ‘Bronnen voor de Gezelle-studie’), bezorgd door Fr. Baur, Amsterdam; diens
bloemlezing Gedichten van Gezelle, 1946.
De literatuur over Gezelle is vrij uitgebreid.
Men raadplege allereerst de biografie van Al. Walgrave, Het leven van Guido Gezelle, twee
delen, Amsterdam, 1923-4; verder de commentaren in de Jubileumuitgave en die in de
dundrukeditie, alsook Fr. Baur, Uit Gezelle's Leven en Werk, Leuven 1931 (dit laatste werk
handelt overigens alleen, en uitvoerig, over de jaren tot en met 1860). Van de oudere literatuur
blijven verder van betekenis Em. Janssen, Zoo dichte en zoo doe'k, verzen van G. Gezelle
en andere dichters, een proeve van verklaring, Brugge, 1939; Henriëtte Roland Holst-van der
Schalk, Guido Gezelle, Amsterdam, 1930; Caesar Gezelle, Guido Gezelle, Amsterdam, 1918;
F. Baur, Gezelle-studie, Ni Tlg XIV, 173 eu 231; Gerard Brom, Gezelle en de traditie, Ni Tlg
XXVIII, 193; Gerard Brom, Guido Gezelle en Fr. Schiller, Ni Tlg XXXVIII, 89; Aug. Vermeylen,
Van Gezelle tot Timmermans, Amsterdam, 1938; Albert Verwey, Guido Gezelle, Leiding,
1930, 117-138, 229-251; Bernard Verhoeven, Guido Gezelle, Utrecht, 1930; Urbain van de
Voorde, Gezelle's Eros, Amsterdam, 1930. - Het herdenkingsjaar 1949 bracht opvallend
weinig nieuwe publikaties van betekenis: Dietsche Warande en Belfort gaf een Gezelle-nummer
uit (nov. 1949); Gerard Walschap schreef in het Nieuw Vlaams Tijdschrift van dec. 1949 een
artikel waarin hij een definitieve waardebepaling van Gezelles werk trachtte te geven; ondanks
zekere beperktheid zal hij ‘waarschijnlijk groot en in zichzelf compleet genoemd worden’.
Gerard Brom behandelde De roem van Gezelle, herdrukt in Vijf Studies, Zwolle, 1957, 217-312.
In 1955 verscheen het ophefmakend werk van Henri Bruning Guido Gezelle, de andere,
's-Gravenhage, 1955. Bruning meent in Gezelles leven en werk twee duidelijk onderscheiden
en in sommige opzichten anders georïenteerde perioden te kunnen onderscheiden: een
eerste periode, zijn Roeselaarse tijd, acht hij hem een verstorven Christus-mysticus, waarin
hij, als vervoerde van Christus-gekruisigd, smeekt om steeds dieper eenwording met de
gekruisigde, om méér lijden. In de tweede periode, na 1880 ongeveer, is hij ‘dionysisch
natuur-mysticus’: de natuur-eros die in de eerste periode achtergrond was, werd nu voorgrond
en al-beheersend; in de eerste periode beminde hij de aarde vooral als beeld, als illustratie

Spiegel der Letteren. Jaargang 3

113
bloemkweker te Brugge, wordt ons geschetst als een ietwat eigenzinnig-avontuurlijk,
blijmoedig man die een grote liefde voor de natuur bezat. De diep-godsdienstige
moeder werd gekenmerkt door ingekeerdheid, angstvalligheid, weemoed, somberheid
niet zelden. Guido erfde hun meest markante eigenschappen: melancholie én
blijmoedigheid, angstige ingekeerdheid én vurige activiteitsdrang, gevoeligheid én
strijdbaarheid. Gezelle is nooit een gelijkmoedig burger binnen afgeperkte dagtaken
geweest, maar bleef zijn leven lang een emotioneel bewogene, naar de vaderlijke
natuur himmelhoch jauchzend, met de

van een hogere waarheid, als symbool; in de tweede vervoerde de aarde hem als aarde: om
haar realiteit die God met de natuur zelf, zoals deze in zichzelf is, geschapen had: de eeuwige
kosmische levenskracht. Deze onthulde hem de grootheid Gods en vervreemdde hem van
het lijden. Hij spreekt in de tweede periode dan ook nauwelijks meer over Christus, maar des
te meer over God, als Onkenbare, de altijd-Ongedaagde, de volstrekt transcendente. Deze
ervaart hij via de natuur en het geschapene als Vader, dat wil zeggen als de Algoede.
Bruning, die bereid is de tweede periode te zien als een logische en organische uitgroei van
de eerste, meent echter dat de tweede periode een totaal andere orde-eenheid van waarden
voor Gezelle betekende, en dat deze groei hem van zijn oorspronkelijke basis lossloeg,
waardoor hij op drift raakte en zich volkomen onzeker voelde. Deze onzekerheid en het gevoel
zijn schoonste en hoogste waarheidsbezit te verliezen (rd. toen hij de nieuwe orde nog niet
gevonden had) geeft in Brunings oog de verklaring van zijn zwijgen (over dit zwijgen zie
verderop pag. 128 vlg.); daarentegen verbood de priester in hem Gezelle zijn innerlijke
ontreddering uit te spreken, meent Bruning.
Bruning vatte zijn visie beknopt samen in een artikel Gezelle's zwijgen in Streven,
augustus-september 1955, 437-66.
Brunings boek is m.i. een fascinerend en monumentaal essay, dat zijn grootste betekenis
bezit in zijn karakter van essay, van confrontatie van Bruning met een in bepaalde opzichten
verwant dichter. Als wetenschappelijk verantwoorde studie over Gezelle schiet het tekort door
verwaarlozing van bio- en bibliografisch materiaal en onvoldoende documentatie van de
stelling. De toepasbaarheid van het boek op Gezelle is niet volledig. Maar het heeft de stoot
gegeven tot een nieuwe bestudering van Gezelle, en het deed dit in een gelukkige richting:
door wederom primair de aandacht te vestigen op Gezelles werk, en door dit werk vanuit zijn
vurige bewondering vaak scherpzinnig en meeslepend te interpreteren. Bruning hief Gezelle
definitief op het niveau waarop hij thuishoort: een der grootste dichters uit onze letterkunde,
mede op grond van de veel grotere en diepere menselijkheid welke Bruning op grond van
Gezelles gedichten onthulde, groter en dieper dan men doorgaans aannam.
De belangrijkste beoordelingen over het bock zijn van Em. Janssen s.j., Dietsche Warande
en Belfort, juni 1955, 280-7; van K. de Busschere, idem, juli-augustus 1955, 353-66; van J.
van Heugten s.j., Streven, maart 1955, 489-92; van R. Gaspar, Roeping, november 1955,
409-22; en van M. Rutten, Ni Tlg 1955, 290-2.
Bij gelegenheid van de herdenking van Gezelles eerste publikaties in boekvorm (1858)
verschenen herdenkingsbeschouwingen, o.a. van W. Asselbergs en A. Westerlinck, die
verderop genoemd worden. In dit jaar verscheen ook Anton van Duinkerkens Guido Gezelle
1830-1899, Brussel, 1958. Daarna nog, in 1959, Karel de Busschere, Guido Gezelle, Brugge,
1959.
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moederlijke zum Tode betrübt. Een typisch romantische natuur, vol wisselende
stemmingen.
Deze natuur behield levenslang haar neiging tot zelfinkeer, zelfbespiegeling,
overmatige gevoeligheid voor emotie, natuurschoonheid, eeuwigheidsverlangen,
tot de weemoed die voortvloeit uit het verlangen naar volmaaktheid en eeuwigheid.
Zij ligt ten grondslag aan zijn romantisch dichterschap, dat op gelukkige wijze vele
uitersten in zich verenigde; om twee polen te noemen: een overgrote gevoeligheid,
die vaak overgevoeligheid kon zijn, en een in toenemende mate strak en uiterst
persoonlijk taal- en vormgevoel dat deze gevoeligheid de scherpste contouren
verleende. Dit vormgevoel is stellig, behalve uit de eigen persoonlijkheid, mede
gevormd door de studie die zijn kerk hem opdroeg en waartoe zijn voorkeur hem
drong; deze studie heeft ook zijn denken in engere zin gericht, het gehandhaafd
binnen de orthodoxie, en het zwevende element in zijn persoonlijkheid behoed voor
verijling en, anderzijds, wilde excessen. Henriëtte Roland Holst zag het duidelijk:
de nauwe verbintenis met de kerk was hem een kracht ten goede. ‘Haar tucht
temperde zijn neiging tot het matelooze en behoedde hem voor al te groote
eenzelvigheid. In haar vast verband leerde hij zijn ongeduldig-vooruitschietenden
geest bedwingen, en zijn
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3

individueele strevingen beteugelen’ . Daardoor kon Gezelle lang vóór 1880 aanving
onze eerste romantische dichter van onvergankelijke waarde worden.
Wij zullen de volheid van Gezelles christelijk-romantische persoonlijkheid in de
loop van zijn leven en werkzaamheid voortdurend tegenkomen.
Reeds vóór hij, in 1854, priester gewijd werd, was Gezelle tot leraar benoemd aan
het kleinseminarie te Roeselare. Hij had er een zeer gevarieerde werkkring, waarvan
het onderwijs in de biologie hem bijzonder aangetrokken moet hebben: zijn
natuurgevoeligheid kon hier volledig tot haar recht komen. Daarnaast lééfde hij in
zijn taallessen, die hij, vrij van schoolse opvattingen, in de geest van de uit de
4
romantiek voortgekomen Duitse taalkundigen (Bopp, Grimm) doceerde . Vanaf
november 1857 gaf hij de poësis-klas. In deze laatste kon hij geheel tot zijn recht
komen, tot het recht ook van de dichter die hij was.
Al vanaf 1848 schreef hij gedichten, aanvankelijk - onder andere op het voetspoor
5
van de bewonderde Bilderdijk - met sterk ‘romantische’ inslag, zij het in
classicistische vorm, zoals hij bij zijn voorbeeld bewonderde. De Mandelbeke is er
6
een bekend voorbeeld van; het getuigt nog niet van een sterk oorspronkelijk beleven .
Wel kenmerkt hem al vrij spoedig een meer persoonlijke opvatting van het
dichterschap, namelijk als een stem van de schepping, die weerklank is van Gods
eigen stem (Aanroepinge); hij slaagt er echter nog niet in zich nu al als zodanig te
manifesteren. Hij manifesteert zich als strijder voor God en de Kerk, nog niet als
een sterk persóónlijk bewogene door eigen religieuze ervaring.
Vanaf 1855 breekt het persoonlijk ervaringselement langzaam door. Naast de
romantische natuurtaferelen, veelal nog op classicistisch patroon, schrijft hij gedichten
waaruit een realistisch en zinnelijk waarnemen en ervaren van de natuur spreekt,
tot zelfs de volkomen overgave aan deze natuur. Hij ervaart haar als een genot voor
oog, oor en bewegingsdrang en weet dit genot op te vangen in een vrij en los

3
4
5
6

H. Roland Holst-van der Schalk, Guido Gezelle, Amsterdam, 1930, 433.
Vgl. F. Baur, Uit Gezelle's Leven en Werk, 81 vlg., 146 vlg.
Vgl. het belangrijke artikel van Henri Bruning, Gezelle-Bilderdijk, Roeping, sept. 1956, 258-71.
Voor de gedichten uit de periode 1848-1858, die grotendeels verzameld werden in
Dichtoefeningen, zie Fr. Baur, Uit Gezelle's Leven en Werk, passim, en A. Westerlinck, De
‘Dichtoefeningen’ van Guido Gezelle, Dietsche Warande en Belfort, nov. 1958, 518-24.
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geworden vers, dat zich gaat bewegen op door de natuur geinspireerd ritme en
klank-expressieve beelding. Hij is, nu reeds, op weg om ‘de vader te worden van
7
het Nederlandse moderne vers, zonder dit zelf te weten’ .
De zinnelijke waarneming verdiept zich snel tot geestelijke bespiegeling en tot
beleving van het goddelijke in de natuur. De opvatting van de Duitse romantiek rond
1800, die in het eindige het oneindige zag, vindt in Gezelle een modern katholiek
interpretator. Evenals de grote romantici gaat zijn voorkeur uit naar de bijbel,
8
Homeros en Shakespeare, uiteraard ook naar romantici als Wordsworth en
Longfellow die een verwant natuurbeleven kenden. Hij vertolkt de natuur nu eens
idyllisch (Het Schrijverke), dan verheven (De Waterspiegel). Tegelijkertijd ontwikkelt
de ‘strijdbare’ christen zich tot de gegrepene door het mysterie van de
persóónlijk-religieuze ervaring. In zijn dichterlijke en religieuze natuurbeschouwing
vloeien na 1856 poëtische en godsdienstige ontroering tot een eenheid samen. Nog
één stap, en vanaf 1857 blijkt Gezelle de subjectieve lyricus, voor wie het
natuurverschijnsel niet meer (als in Het Schrijverke het geval was) als objectief
symbool geldt, beeld van een hogere werkelijkheid, maar veeleer als een subjectief,
- als symbool namelijk van het eigen gemoed (Aan de Leeuwerk, O 't ruischen van
het ranke riet). Zijn dichtkunst wordt ‘zielsmuziek’. Zij zingt zijn inwendig leven uit,
zijn meest persoonlijke ervaringen en, ook nu al smartelijke, bewogenheden:
gevoelens van onwaardigheid (ten aanzien van Christus), van verlatenheid en
eenzaamheid, van verlangen naar de hemel ook. Hij wordt met gedichten als De
Beltrommel, Antwoorde aan een Vriend, Dien avond en die rooze ‘de bezetene door
zijn eigen muziek... roekeloos overgegeven aan de uitleving van zijn zelfgevoel en
9
aan de daemon van zijn poëzie’ .
Als zodanig ook stond hij voor zijn leerlingen, minder geneigd tot het systematisch
doceren van opgedragen kwantiteiten dan tot persoonlijke bezieling van de besten
door lectuur van bevoorrechte auteurs in een stuk of zeven talen. Ook hier: de
gedrevene door zijn liefde voor de jonge mens èn voor de dichtkunst.
Juist toen Gezelle volop bezig was met de afwerking van de publikatie van
Dichtoefeningen, overleed op 3 mei 1858 Eduard van den

7
8
9

A. Westerlinck, t.a.p. 520.
F. de Backer, William Wordsworth en Guido Gezelle, Ts. voor Levende Talen XVI (1950),
242-50.
A. Westerlinck, t.a.p. 522.
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Bussche, een jongen van achttien jaar, die korte tijd tot Gezelles leerlingen behoord
had. Dit overlijden, maar vooral de begrafenis, waaraan de studenten van Gezelles
klas onder zijn leiding deelnamen, inspireerde de dichter tot de tekst van
Kerkhofblommen, dat ruim een maand na het overlijden van de jonge student het
licht zag. Het overlijden van Van den Bussche gaf Gezelle als het ware onverhoeds
de gelegenheid direct ten overstaan van zijn onmiddellijke leerlingen de betekenis
van het dichterschap te illustreren. Aan de hand van een concreet werkstuk, dat
voor deze leerlingen een mede-beleefde situatie in artistieke vorm vastlegde, kon
hij de taak van de dichter demonstreren en, meer nog dan dat, gelijkgezinden als
het ware oproepen zijn ideaal van een christen dichterschool te verwerken die
West-Vlaanderen bevrijden moest uit ‘de geestelijke benauwdheid, die frans
10
rationalisme en hollandse verlichtings-pedagogie er hadden achtergelaten’ . Dat
dit ideaal Gezelle reeds eerder voor de geest zweefde blijkt uit een brief die hij op
28 februari 1858 Eugeen van Oye schreef over ‘onze nieuwe kristen vlaemsche
dichterschool’.
De aandacht der romantici voor het concrete, eigene, kleurige, zoals zich dat in
verleden tijden liet waarnemen, vond bij Gezelle volop weerklank in de aandacht
voor de oude christelijke volksgebruiken en voor de volkstaal waarin deze gebruiken
geformuleerd waren. Hij ziet deze uitingen minder als folkloristisch-curieuze residuen
uit een vergane tijd dan als uitingen van de levende scheppingskracht en de
geloofsovertuiging van het Westvlaamse volk. Zich daarin te verdiepen was dan
ook de taak van de christen dichterschool, niet alleen om het contact met de
gemeenschap te handhaven, maar ook om ontkerstening van deze gemeenschap
te keren. De Kerkhofblommen dienden onder andere ter demonstratie van deze
bedoelingen, en worden door W. Asselbergs dan ook als een ‘poëtisch-pedagogisch
manifest’ beschouwd. Elk woord van Gezelles ‘onze nieuwe kristen vlaemsche
dichterschool’ houdt een afgrenzing in. Welbewust grenst Gezelle in zijn brief aan
Van Oye zijn dichterschool óók af tegen ‘jongfransch Romantisme’ en tegen
‘Schwarmerei en Religiositat’. Het ‘jongfrans Romantisme’, d.w.z. de excessen van
de romantische generatie in Frankrijk, werd gehekeld door Théophile Gautier in zijn
bundel novellen Les Jeunes France van 1833; Gezelle zinspeelt kennelijk op de
11
titel van deze bundel . In de ‘Schwärmerei en Religiosität’ verwerpt

10
11

W.J.M.A. Asselbergs, Guido Gezelle's Kerkhofblommen, 1858-1958, Amsterdam, 1958, 6.
W. Asselbergs, Guido Gezelle's Kerkhofblommen, 34.
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Gezelle de gemoedsvaagheden, ook op godsdienstig gebied, van de Duitse
romantiek. En hoeveel waardering hij koesterde voor zijn voorgangers uit de Vlaamse
romantiek tot ongeveer 1858, hij distancieert zich van de liberale elementen daarin
en van het middeleeuwsridderlijke, zoals dat bijvoorbeeld in Consciences Leeuw
van Vlaanderen tot uitdrukking kwam. De voorkeur voor dit laatste moet in Gezelles
oog folkiorisme-zonder-levende-inhoud betekend hebben. Zijn beperking tot
‘Vlaamse’ betekent zeer bepaald een beperking tot Wèst-Vlaanderen, welke
beperking nadrukkelijk tot uiting kwam in zijn gebruik van het levende Westvlaams
als voertaal van de Vlaamse eigenheid, die hij nauw verbonden achtte met het
12
christelijk volksgeloof. Voor dit particularisme beriep hij zich op de romanticus
Bilderdijk, en distancieerde hij zich van de overheersende tendens in de zuidelijke
Nederlanden, waarin de nawerking van de jaren van het Verenigd Koningrijk
overwegend voorstanders bleek te hebben voortgebracht van een meer algeméén,
strak Nederlands taal- en spellinggebruik.
Ook in deze taalkundige opvattingen is Gezelle romanticus: ‘De tale en vangt
13
men niet, de tale vliet, lijk de ziele, in een levend lichaam, ontrefbaar’ . Geen gezag
van buitenaf, maar leven van binnen uit. Eigengerechtigd leven van de taal van
ieder volk, elk gewest. Geen nivellering, maar veelvormigheid. Door deze
veelvormigheid de algemene taal verrijken: het Vlaams ‘te doen gelden, als
mêegerechtigd om deel te maken van de tale des grooten Dietschsprekenden
14
15
Vaderlands’ , uiteraard in uitgezuiverde en aangepaste zetting . Handhaving van
de eigen taal betekende voor Gezelle óók en zelfs primair handhaving van eigen
volksaardig en katholiek wezen. Zich inkapselend binnen het Westvlaams, zowel
in taal als in spelling, wilde Gezelle welbewust een barrière scheppen ‘tegen 't
verderfelijke dat uit Holland komt’, zoals hij in 1891 nog aan een Tilburgse frater
16
schrijft . Krachtens dit flamingantisme - term die hij zelf overigens verwierp - stond
Gezelle rechtstreeks tegenover de overwegend Frans georiënteerde andere docenten
te Roeselare.
Dit particularisme betekende echter allerminst een zich opsluiten

12

13
14
15
16

Over het zg. particularisme Fr. Baur, Dichtwerken I, p. XXV vlg.; uitvoeriger Rob. de Coninck,
Guido Gezelles zg. taalpartikularisme, Hand. Zuid-ned. Maatsch. voor Taal- en Letterkunde,
1955. Zie ook van dez.: Guido Gezelle's purisme. Een bijdrage tot de kennis van zijn
taalkundige evolutie, Oudenaarde, 1953, en P. Brachin, Etudes de littèrature nèerlandaise,
Groningen, 1955, 62-8.
Rond den Heerd I (1866), 7.
Verz. Werken 1, 3.
Fr. Baur, Dichtwerken I, p. XXV vlg.; Verz. Werken I, 192.
Zie J.L. Horsten, De Beiaard II (1918) deel II, 165-71 aangeh. W. Asselbergs, a.w. 48.
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binnen de engst denkbare grenzen; het was veeleer een proclamatie van
zelfhandhaving van het christen-eigene, welks handhaving elders - en daarbij keek
Gezelle vér buiten enge grenzen - hij evenzeer vincideerde. Hij zocht dààrvoor zijn
geestesverwanten vooral in Nederland (Thijm), in Duitsland, in Scandinavië, in
Engeland, dus allereerst in de Germaanse landen.
Gezelles geestelijke vorming en priesterlijke werkzaamheid, alsook zijn poëtische
inspiratie krachtens bepaalde ideeën en voorstellingen, zijn in deze tijd, naar
Walgrave en Baur reeds aanwezen, vooral bepaald door de toegewijde studie van
de werken van father Fred Will. Faber (1814-1863); tientallen gedichten uit zijn
Roeselaarse tijd moeten uit ‘de mystisch-getinte askese van (Fabers) vele
17
godvruchtige prozawerken’ verklaard worden .
Hierboven werd reeds opgemerkt dat Gezelle door zijn ‘Germaanse’ oriëntatie
rechtstreeks tegenover de overwegend Frans georiënteerde collega's te Roeselare
stond.
Maar hij deed dit niet alleen krachtens dit flamingantisme. Heel zijn opvoedkundig
systeem, duidelijk gebaseerd op vrijheidsopvattingen, kwam in conflict met de nog
overwegend op machtsuitoefening geïnspireerde collegetraditie. Zijn zeer
oorspronkelijke, velen inspirerende, maar anderen hinderende wijze van lesgeven,
zijn opgaan in een eigen gedachtenwereld die niet allen even gemakkelijk konden
volgen, zijn onvoldoende observatie van het leerprogram, de bijna agressieve wijze
18
waarop hij zijn persoonlijke vriendschappen dienstbaar maakte aan zijn allernobelst,
19
maar ongewoon apostolaat, ver-

17

18

19

Fr. Baur, Uit Gezelle's Leven en Werk, 138; Baur noemt Fabers geestelijke leer sterk op het
gevoel afgestemd, en gekenmerkt door een ‘atmosfeer van dweepzieke godsdienstige
romantiek’ die Gezelle sterk beïnvloedt (Fr. Baur, Dichtwerken I, p. XI). Uitvoeriger R. Gaspar,
Roeping, jg. 30, 553-8: ‘Gezelle had in de school van Newman en Faber zijn geest gevoed
met de Augustinische traditie... Volgens Augustinus bestaat de wereld van het reële slechts
door zijn integratie in het Woord Gods, dat de oorsprong is van alle wezenheid... Het Woord
openbaart zich in de schepselen: hun schoonheid is de afstraling van Zijn Schoonheid, hun
grootheid een beeld van Zijn Macht en Wijsheid, hun verscheidenheid een teken van Zijn
Oneindigheid’. Minder dan door Thomas van Aquino, is Gezelle beïnvloed door Bonaventura,
Franciscus, Ruusbroec, de middeleeuwse mystici dus die zich baseren op de leer van
Augustinus.
Gezelles vriendschapscultus is evenzeer een typisch romantisch verschijnsel, al heeft hij,
welbewust de ‘heidensche, romantisch liefde’ verwerpend, het verschijnsel gekerstend tot
een ‘gezegende, half sakramenteele christelijke vriendschap’; aldus in een brief van Van Oye,
13 juli 1858; zie Baur, Uit Gezelle's Leven en Werk, 92-3.
Gezelle ijverde met kracht èn resultaat voor missionering in zeer verre landen (vgl. Fr. Baur,
Uit Gezelle's Leven en Werk, 176-8).

Spiegel der Letteren. Jaargang 3

120
oorzaakten uiteindelijk moeilijkheden onder de studenten onderling en mede
dientengevolge tussen de docenten in hun verhouding tot de studenten. En dit alles
binnen de verhoudingen waartoe met name de beslotenheid van collegemuren
aanleiding kan geven. Op 26 augustus 1860 words hij van zijn werkzaamheden te
Roeselare ontheven, en benoemd tot leraar aan het Engels seminarie te Brugge.
20
Daarmee eindigt de eerste periode uit zijn leven .
Een bewogen periode, met veel geluk en veel smart. In deze jaren is Gezelle door
droeve ervaringen tot de zeer persóónlijke ervaring van het leven gekomen die - en
dat is voor onze letterkunde van het meeste belang - zijn dichtwerk een uniek accent
verleent. Kon hij niet zo heel lang geleden nog doorgaan voor een braaf blijmoedig
21
natuurdichter , de volledige werkelijkheid doet hem daarnaast nadrukkelijk kennen
allereerst als de dichter van de weemoed. Van natuur zwaarmoedig, melancholisch
en geneigd tot sombere momenten, heeft het geheel van ervaringen dit element
versterkt en genuanceerd. Daarnaast: zijn instelling tegenover de zaken van de
bovennatuur! Katholiek van herkomst en opvoeding, geroepen tot de priesterlijke
staat, kende Gezelle van jongsaf de relatie van de ziel tot God. Deze relatie was
echter voor Gezelle niet alleen een objectief, zakelijk gegeven dat hij aanvaardde,
hij beleefde het subjectief, als telkens opnieuw te verwerkelijken en te versterken
realiteit; zoals Bruning formuleerde: Gezelle ‘werd bestendig gedreven, de laatste

20

21

De evenwichtige ‘waardering’ van de gang van zaken in 1859 en 1860 laat nog altijd op zich
wachten. Baur, die in zijn boek van 1930 over deze periode rijkelijk ongunstig over Van Hove
oordeelde, spreekt niet meer in deze zelfde geest in zijn inleiding tot de dundrukeditie van
1943. De overplaatsing naar Brugge ziet hij zeer bepaald niet als een diskwalificatie, wat ook
mijn gezichtspunt is voorzover de gegevens tot nu toe strekken. Het best lijkt mij hier enkele
feiten te vermelden zónder waardering ervan voor wat de positie van Gezelle betreft. Begin
1857 was Mgr. Faict vertrokken naar Brugge, en als leider van het college opgevolgd door
de zwakke Frutsaert. Deze bracht in augustus 1859 aan de bisschop een niet onwelwillend,
maar toch ongunstig rapport uit over Gezelles activiteit (Dichtwerken I (dundruk) p. XII: ‘Mr.
Gezelle se montre toujours et partout animé des meilleurs sentiments, mais je crois que le
manque de méthode chez le professeur a nuit (sic) considérablement au progrès des élèves’).
In september 1859 werd Frutsaert als superior opgevolgd door Bruno van Hove. In dezelfde
maand september krijgt Gezelle de opdracht niet langer in zijn geliefde poësis-klas te doceren,
maar heeft hij talen te doceren en de zorg voor de Engelse studenten aan zich te houden.
Voorjaar '60 draagt Van Hove hem op de vastenpredikaties te geven. Het jaar daarop, 26
augustus 1860, wordt Gezelle ontheven van zijn werkzaatnheden te Roeselare, en benoemd
tot leraar aan het Engels seminarie te Brugge.
Met nadruk is hiertegen reeds geopponeerd door J. van Dijck in De andere Gezelle, Antwerpen,
1950.
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realiteit van de mens te doorleven: de verhouding mens God, God mens’ .
Gevolgelijk is de uitspraak van deze bestendige doorleving der hoogste werkelijkheid
geen beate dichtkunst, maar gespannen en geladen poëzie. Waardoor gespannen
en geladen? Door het besef, en dit was hem een smartelijk besef, van Gods
ondoorgrondelijkheid, anders-zijn, van Gods geheimzinnige verborgenheid. In deze
periode van zijn leven, dus in de jaren vijftig en zestig, legt hij zich neer bij dit besef
en de smart die het brengt, om zijn geluk te ervaren in de realiteiten waarin Gods
verborgen aanwezigheid zich uitspreekt: in de schepping en de Kerk. In de schepping
werkt Hij, levend en heerlijk; zij is voor Gezelle een bron van onuitputtelijk genot en
durende vreugde. Zijn bijzonder sterke zintuiglijke ontvankelijkheid vergemakkelijkte
hem deze genieting; zijn ritmische en klankgevoeligheid maakte het hem mogelijk
de genuanceerdheid der natuur adequaat op te vangen in zijn verskunst.
Hij ervaart God in zijn Kerk, die hij als Godsgeschenk in al haar aspecten
aanvaardt, speciaal in haar Eucharistisch offer en in Christus' kruis, dit laatste voor
hem nu eens smartelijk - persoonlijk! - symbool van versterving en onthechting, dan
weer vreugdevolle toeverlaat en steun, de redding bij uitstek van de mens-in-nood.
In deze natuur en Kerk leeft de mens, de in vergelijking met de majesteitelijke,
allerschoonste God zo geringe, vaak zo nietswaardige mens. In zichzelf en in
anderen neemt Gezelle met overmatige scherpte, gevolg ook van zijn scrupuleuze
aard, het menselijk tekort der zonde waar. Dan kent hij slechts rouw, verdriet en
vernedering. Maar deze zelfde mens kent hij ook in zijn grootheid, immers - aldus
richt hij zich in 1858 tot de mens ... dóor u moet al 't bestaande
weer naar God, zijn Oorsprong, gaan,
lijk de waterstroomen, gaande
naar den grooten oceaan.

En zonder enige zelfverheffing erkent hij onder de mensen de priester als de hoogste,
de directe middelaar tussen God en mensen; de hoogste, die dus ook de laagste
kan zijn als hij zijn roeping onwaardig is.
Ook in dit complex van in Gezelles oog onontwijkbare realia is, als in heel zijn
persoonlijkheid (ook de natuurlijke), het antithetisch element nadrukkelijk aanwezig.
Zonde en menselijk lijden, de weten-

22

H. Bruning, a.w. 32; cursivering van mij. Voor het volgende zie vooral Brunings boek, 32-107.
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schap van het allerheerlijkste Zijnde dat echter onkenbaar en direct onbereikbaar
bleef, roepen in hem het hemelheimwee wakker, het verlangen ontbonden te zijn
van aardse banden, verlost uit dit tranendal, het verlangen vooral te ademen in de
eeuwige ruimheid, de lichtende, onvergankelijke eeuwigheid. De leeuwerik
symboliseert in tal van gedichten dit verlangen, dat andere, beperkter
verschijningsvormen aanneemt in het verlangen om ver van de mensen en ver van
de stad te mogen opgaan in de schoonheid van het land en de natuur. De eigen
aard van zijn romantische natuur doet Gezelle de ‘Nachtseite’ der natuur, de avond,
de nacht, met bijzondere intensiteit aanvoelen en ervaren, in hun eigen aard en
waarde, vooral echter als de negatieven van de dag met zijn stralende zon, waarvan
hij het licht en de luister dan des te smartelijker mist. Hij kent, als romanticus, het
lijden aan de eigen tijd, de weemoed om de vergankelijkheid aller dingen, de
Sehnsucht naar de schoonheid der eeuwigheid en het daaruit voortvloeiende
doodsverlangen; hij interpreteert dit alles op de hiervóór vermelde wijze strikt
23
katholiek .
Daarnaast echter kent Gezelle ook de vréugde van het leven. Zijn

23

Wat echter ging er om in de meest persoonlijke intimiteit van Gezelles ziel, als men leest?:

Geen zwaarder wegend kruise
als 't kruis, hoe zou 'k het heeten?
van die 't niet zeggen en durft,
of die 't niet zeggen en kan!(Dichtwerken I, 521)
Of is dit een vluchtige uiting waaraan geen al te groot belang gehecht mag worden?
Sommigen menen (H.M.J. van Galen, Gezelle en het Dichterschap, De Vlaamse Gids, sept.
1958, 534-47) dat het hem in de jaren direct na 1858 duidelijk werd, dat er mogelijkheden
zijn van een zózeer persoonlijk bewogen zelfexpressie dat deze in conflict komt met de door
hem zelf gewenste onderschikking van zijn dichterschap aan zijn priesterlijke taak, dat
uitermate hevige gevoelens hem meesleepten. Gevoelens waarvan de formulering wellicht
als persóónlijke aangelegenheid aanvaardbaar was, maar niet meer uit de mond van een
verkondiger van Gods woord. Of moet men nog verder gaan? Vraagt Gezelle zich niet af, of
bepaalde gevoelens en gedachten hem niet meesleepten buiten de koers van het traditioneel
aanvaardbaar geachte? In het slotgedicht van deze bundel 't Laatst spreekt hij de hoop uit,
dat hij om deze gedichten niet het hemels leven zal hebben te derven, beklemt hem dus
kennelijk de vrees door hen Gods veroordeling over zich af te roepen:

is 't zake dat gij, krankgeboornen, 't arme leven draagt
tot verder als mijn grafstede, en
niet sterft aleer ik sterf:
o 'n weze 't dan om u niet dat
ik daar het Leven derf!
Komt Gezelle tot zeer persoonlijke religieuze ervaringen, tot uiterst hevige gevoelsontladingen
ook? Heeft hij ze uitgesproken in gedichten? Wij weten het niet.
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dichtwerk getuigt van zijn onbedwingbaar genot in het leven, van zijn
gemeenschapszin, van zijn vreugde om de schepping en haar schoonheid. Dit alles
is hem natuurlijk genot, bovennatuurlijk geadeld. Met name de schone schepping
en de dichtkunst die haar vertolkster is:
[Blomme, beke, nachtegaal,
windenstemme, dondertaal,
blanke bleeke manestraal,
looft God in mijn zangen!]

Zij is hem grootste gave Gods en wezenlijk religieuze activiteit.
Het is echter niet zo dat Gezelle grote perioden kende van droefheid om daarna
weer lange tijd blij en opgeruimd te zijn. Hij is een man van wisselend
stemmingsleven, misschien nog iets gecompliceerder: van een ‘menggevoel’ van
gelukshunkering en vrees, gemeenschapsdrang en eenzaam verdriet, blijheid en
24
melancholie . Dit blijkt nadrukkelijk als men de grammaticale en syntactische
elementen van zijn stijl ontleedt zoals die vooral in zijn jongere jaren - tot 1860 dus
ongeveer - uit zijn gedichten spreekt.
Voor wat de grammaticale structuur betreft, valt in Gezelles werk op een voorkeur
voor de herhaling, de tweedelige expressie. Men schrijft deze voorkeur toe niet
alleen aan het genot van het esthetisch spel dat erin gelegen is, maar ook aan het
verlangen een levensritme dat de dichter zich wenst of droomt tot uitdrukking te
brengen, een drang naar affectieve versmelting van twee tot een. Daarnaast valt
op een voorkeur voor de drieledige expressie, de uitdrukkingsvorm van het gemoed
dat uit zijn evenwichtsgevoel of -droom is gestort en ten prooi is aan onrust of angst;
zij kan ook tot uitdrukking brengen de jubel van een uit zijn innerlijke harmonie
‘gestoten gevoelsdynamisme’. Van bijzonder belang lijkt de vaststelling dat
tweeledigheid en drieledigheid zich in Gezelles stijl afwisselen, vaak in éénzelfde
gedicht. Kennelijk wisselen dus harmoniedrang en onrust zich binnen zeer kort
tijdsbestek in Gezelles gemoed af. De vaststelling is hierom van belang, wijl zij een
aanwijzing verschaft voor de aard van Gezelles uitermate labiele innerlijke
gemoedstoestand.
In de syntactische structuur in Gezelles werk overheersen eveneens twee
tendensen, namelijk de symmetrie en de antithese. Men treft deze aan uitsluitend
in de meest subjectieve lyrische gedichten van Gezelle (b.v. Dien avond en die rose;
Mijn hert is als een blomgewas; Ego flos). Symmetrie en antithese beantwoorden
telkens op

24

J. Aerts, Retorische elementen in Gezelle's poëzie, V.M.A., maart-april 1957, 153.
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geheimzinnige wijze aan het lyrisch grondgevoel van de dichter, aan het menggevoel
van gelukshunkering en vrees, gemeenschapsdrang en eenzaam verdriet, blijheid
en melancholie, dat Gezelle bezielt. Het grondkenmerk van Gezelles gemoedssituatie
lijkt inderdaad dit ambivalente gevoel; vooral in zijn eerste periode valt op een in
zichzelf verdeeld en in tegengestelde gemoedsstemmingen geteisterd gemoed dat
vergeefs zijn innerlijke harmonie en zijn evenwicht met het leven zoekt, en vanuit
zijn innerlijke spanningen die verlangde harmonie in de harmonie van de taal
25
voorgespiegeld ziet of aanwezig droomt .
Zijn priesterschap, zijn levenstaak, zijn wilskracht behoedden hem voor de
ondergang in excessen; permanent gedreven werd hij door zijn idealisme: God,
Christus' kruis, Vlaanderens christenheid sterk en bewust maken in allen die hem
nu in deze, dan in gene functie waren toevertrouwd.
Gedichten, Gezangen en Gebeden brengt van dit alles het blijvend resultaat in
26
vloeiende, beweeglijke lyriek .
*

**

Op 26 augustus 1860 was Gezelle, als gezegd, van zijn werkzaamheden te
Roeselare ontheven, en benoemd tot leraar aan het Engels seminarie te Brugge.
Met zijn vriend dr. Alger, een Engelsman, opende hij een Engelse school. Bovendien
gaf hij onder grote toeloop Engelse lessen aan het St.-Lodewijkscollege. Bracht de
benoeming de overgevoelige Gezelle de innerlijke beroering van het afscheid van
een aantal toegewijde discipelen, daar stond tegenover, dat een groep Engelse
jongens meeging naar het in 1860 speciaal voor hen geopende eigen tehuis in
Brugge, en dat aan Gezelle de zorg over deze jongens werd toevertrouwd.
Men ziet, m.i. terecht, in Gezelles overgang naar Brugge zeer bepaald géén
diskwalificatie. Hij was te Roeselare vastgelopen. Dat kan, bij een uitzonderlijk
27
begaafd mens die in deze jaren in een ‘onbeheerscht-romantische vaart’ in het
leven vooruitstormt, gemakkelijk gebeuren en is geen schande. Overplaatsing op
zich is in de kerkelijke

25

26
27

Het bovenstaande over de grammaticale en de syntactische structuur is samenvatting van
het door J. Aerts in de juist genoemde studie betoogde. In een aparte paragraaf behandelt
de auteur de oorsprong van Gezelles retoriek om te concluderen dat Gezelle stijlfiguren stellig
kan hebben aangeleerd, maar dat zij hem duidelijk middelen geworden zijn tot een sterk
persoonlijke expressiedrang.
Over de technische aspecten van deze lyriek ook nog het een en ander in Fr. Baur, inleiding
tot Dichtwerken I (dundruk), XXIII vlg.
Fr. Baur, Dichtwerken I, p. XV.
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orde de meest normale zaak van de wereld. ‘De Kerk biedt hem een nieuwen
werkkring en, in dit geval, een kennelijk beteren en hoogeren’. Hij wordt niet
gewantrouwd of achtergesteld bij anderen, maar krijgt een hem bij uitstek passende
28
taak; hij is bovendien de vertrouwensman der Engelse bisschoppen . De grondig
29
verengelste Gezelle, geïnteresseerd bovenal in de vroomheid der Tractorians,
Newman, Wiseman, Faber vooral, alsook in de aanwijsbare residuen van Oudengelse
katholieke vroomheid in het land dat hij verschillende malen bezocht, droomde van
een Germaans-christelijke eenheid waarvan het gerekatholiseerde Engeland de
30
grote stuwkracht zou zijn ter bekering van heel de wereld . Hij waardeerde, zonder
neogotieker te zijn, de herleving van de neogotieke kunst waardoor men zich
distancieerde van hervorming en renaissance, zoals hij het Westvlaams als
31
taalinstrument hanteerde ter distanciëring van het protestantse Holland . Voor een
man die in déze gedachtenwereld leefde, moet een opdracht als hij te Brugge kreeg,
uiteindelijk niet onaantrekkelijk geweest zijn. Hij had er in elk geval de handen mee
vol, temeer daar hij zich uitgebreid met journalistieke publicistische arbeid ging
32
bezighouden
Zijn belangrijkste activiteit in dit opzicht ontplooit hij, als hij van de bisschop het
verzoek gekregen heeft zijn Brugse humor in dienst te stellen van de bestrijding van
De Westvlaming, dit laatste een de katholieken bepaald níet welgezind weekblad.
Hij deed dit eerst in een Kiesgazetje, daarna in 't Jaer 30, dat verscheen van 17 juli
33
1864 tot 4 juni 1870 . Het openbaart volledig een wéér ‘andere’ Gezelle: de felle
polemist, die voor zijn tegenstanders met onderdoet in het hanteren van de kleurigste,
soms uiterst drastische volkstaal, vol humor en spot, opgewekte blijmoedigheid, lust
in felle aanval en verweer, plezier in het meest alledaagse volks gebeuren. Dat er
voorbeelden van minderwaardige scheldjournalistiek te vinden zijn, mag verklaard
worden uit de aard van de tijd en de aanzienlijk onbeheerster

28
29
30
31
32
33

Fr. Baur, Dichtwerken I, p. II.
Dichtwerken I, p. V; zie ook hier p. 119, noot 17.
Over Guido Gezelle en Engeland zie R. Jaspar, Roeping, jg. 30 (1954-5), 294-309, 356-67
en 544-59, en Roeping,nov. 1955, 413 vlg.
R. Gaspar, Roeping, jg. 30, 303-4.
In 1855 al werkte hij mee aan een Limburgs blaadje Hekel en Luim; in 1860 werd hij
medewerker aan Reynaert de Vos, Zondagsblad voor verstandige lieden.
Uitgebreide bloemlezing in Proza en Varia (der dundrukeditie), met karakteristiek van deze
Gezelle door Fr. Baur. Ook R. van Sint-Jan, Guido Gezelle's avonturen in de journalistiek,
Tielt-Den Haag, 1955.
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tegenstander; de kracht ertoe ontleende Gezelle aan het feit dat hij kon schelden
34
‘als een onvertogen straatjongen’
Intussen voltrok zich, telkens opnieuw, een wijziging in zijn officiële status: in 1861
had de Engelse school opgehouden te bestaan en was Gezelle benoemd tot
permanent onderrector van het Engels seminarie.
35
Op 11 oktober 1865 werd hij, zonder verder aanwijsbare reden , benoemd tot
kapelaan van de St.-Walburga-parochie te Brugge. Nauwelijks is hij er geïnstalleerd
en heeft hij de vele bezigheden van zijn ambt op zich genomen, of hij geeft (in
november reeds) uitvoering aan een lang gekoesterd, door kardinaal Wiseman
geïnspireerd plan een ‘leerzaam’ leesblad uit te geven: Rond den Heerd (1865-72).
Het werd gedragen door dezelfde idealen die zijn dichterschap en zijn op Engeland
gerichte activiteiten bezielden: de christenen van stad en streek te doen leven uit
eigen Vlaamse aard en uit eigen christelijk leven en denken, zoals dat uit het verleden
herkomstig was. Om aan dit program uitvoering te geven, verzamelde hij tal van
medewerkers rond het tijdschrift en ontplooide zelf een enorme publicistische
activiteit. Het resultaat zijn de Dagwijzer in ieder nummer, Uitstap in de Warande
(beschrijvingen van planten en dieren), verhalen als De Doolaards in Egypten en
36
Van den Kleenen Hertog , gedichten en aantekeningen over al wat leeft in en onder
het volk. Daarnaast (in 1867-8) het verhaal over Colombus' leven en reizen, dat
37
‘alleen een dozijne gedichten weerd is, al waren zij ook van Gezelle’ . Zijn werk in
38
Rond den Heerd wordt van hogerhand nadrukkelijk geprezen , ook om zijn streven
39
‘de christelijke en vlaamsche oudheden te leeren kennen en eerbiedigen’ . Hij had
deze morele steun hard nodig: want ook ‘Brugge’ leverde hem moeilijkheden te over
op: een cholera-epidemie waarin hij zich heldhaftig weerde, hulp aan de armen,
40
moeilijkheden in de omgang met anderen , moeilijkheden in zijn polemische
activiteiten (men denke aan de polemieken en de daaruit gevolgde processen rond
't Jaer 30), moeilijkheden in zijn eigen huis-

34
35
36

37
38
39
40

Fr. Baur, Proza en Varia, p. V.
Bibl. hierover R. Gaspar, Roeping jg. 30 (1954-5), 302, noot 17.
Over deze naar het Engels bewerkte verhalen en natuurbeschrijvingen R. Gaspar, Roeping
jg. 30, 356-61; hij noemt het vertaalwerk dat stilistisch en taalkundig wel verdiensten heeft,
maar in het oeuvre van Gezelle van weinig betekenis is.
Walgrave I, 366.
Door zijn bisschop; zie Walgrave I, 379, 389.
Aldus Mgr. Faict in zijn brief van 3 december 1870, aangeh. Walgrave I, 389.
Zijn vroegere echte intimus Van Doorne noemt hem nu een ‘misschien heilige man voor zijn
eigen conscience, maer zonder eenige opvoeding en vol loose middelen’. (Fr. Baur,
Dichtwerken I, p. XVII).
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houding, dit alles gevolgen van zijn ‘onbeheerschbare oorspronkelijk heid van doen
41
en denken’ .
Najaar 1869 werd hij voor de eerste maal ernstig ziek, opnieuw zomer 1871. Toch
schrijft hij ook in deze jaren vrij wat gedichten, met name in 1871. In 1872 wordt de
vloed aanzienlijk minder; dan loopt kennelijk een fase uit Gezelles leven duidelijk
ten einde.
*

**

Wederom haalt zijn overheid hem uit de impasse, en wel door hem op 20 september
1872 te benoemen tot kapelaan te Kortrijk. In deze stille voorname stad hervindt
hij, langzaam, zijn evenwicht. Nauwelijks is hij te Kortrijk of hij schrijft voor pastoor
Scherpereel een lang eergedicht, waaruit zijn belangstelling voor stad en streek,
voor de Vlaamse strijd en het christelijk geloof spreken. Hij manifesteert zich als
dichter voor het volk (van Kortrijk), maar ook (1873) zuiver lyrisch:
Och hoe schoone vaart gij daar
helderblanke mane klaar,
hooge boven veld en wee,
zwemmende in een' wolkenzee...

Maar het is in deze jaren (1872-76) toch overwegend gelegenheids-poëzie die tot
stand komt. Wilde hij anders? Een uitlating uit begin 1873 luidt:
‘God weet hoe geern (zou ik mijn dichten nazien), kon ik zulke dingen van
42
ambtswege te doen krijgen. Zal ik nooit meer mogen of kunnen? Van 4 mei 1874
dateert een brief aan Gustaf Verriest waarin hij spreekt over een gedicht dat hem
‘in den geest zweeft’ en waarvan hij enkele regels formuleert die de lezer doen
verstaan dat zij het uitgangspunt van het beroemde gedicht op de nachtegaal
43
vormen . ‘Maar 'k en heb nooit noch tijd noch stilzittens genoeg’, voegt hij eraan
44
toe. Dezelfde klacht in 1878 aan Gustaf Verriest
Hij beveelt intussen Duclos aan, een verzameling van zijn verzen te bundelen.
En vanaf 1877 neemt de ‘dichtergeest’ volop bezit van hem:

41
42
43
44

Fr. Baur, Dichtwerken I, XV. Daaruit vloeiden, in het begin van deze jaren, ook de moeilijkheden
voort met betrekking tot de inhoud van zijn wijsgerig onderricht: vgl. Baur, XV.
Walgrave II, 20.
Ibidem, 31-2.
Ibidem, 49-50.
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‘Gij zijt genezing, en de wonden,
de diepe, o wondre, toen Gij, Heer,
die hebt gevonden,
getint en toegepast, zijn gave en zonder zeer’.

De herdrukken van Dichtoefeningen en Kerkhofblommen (1878) worden gevolgd
door een tweede, aanzienlijk gewijzigde druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden
(1879): daarin vonden veel gedichten uit de periode tussen 1862 en 1879 hun plaats.
In 1880 volgt de nieuwe bundel Liederen, eerdichten en reliqua, waarin gedichten
45
verzameld werden uit zijn tijd te Roeselare en uit ‘de jaren 1860 en 1870’ . De
nieuwe uitgaven hebben kennelijk stimulerend gewerkt op zijn activiteit die in de nu
komende jaren tachtig volop zal doorzetten.
46

Men spreekt over deze periode (1860-1880) als over een ‘zwijg-periode’ . Wie de
gedichten noteert die Gezelle schreef in 1860 tot 1879 kan inderdaad spreken van
47
een periode van verminderde activiteit, d.w.z. als dichter in de strikte zin . Maar ik
noteer in deze jaren in totaal toch altijd ruim 160 gedichten, de kleengedichtjes,
nagelspreuken, rijmreken en ander kleiner werk buiten beschouwing gelaten. Wie
48
meer dan 160 maal het woord neemt en dit vaak meesterlijk doet, kan moeilijk als
zwijger gekenschetst worden. Relatief echter, vooral in vergelijking met de jaren die
nà 1879 volgen, is hij minder actief.
Waaruit bestaat zijn dichtwerk in deze periode? Er zijn vrij veel ‘objectieve’
gedichten onder, voor een niet onaanzienlijk deel zelfs gelegenheidsgedichten:
lijkdichten, gedichten op priesterwijdingen en

45
46

47

48

Walgrave II, 52.
Aanvankelijk sprak men van een periode van dertig jaar (1860-18901); (dit getal nog bij P.
Brachin, Etudes de littérature néerlandaise, Groningen, 1955, 61); sommigen spreken van
twintig jaar (1860-1880); Baur handelt over ‘een tijd van smartelijke afzondering in priesterlijke
acedia (1865-1880)’. (Dichtwerk I, p. II). K. de Busschere, D.W. en B., juli-aug. 1955, 365,
spreekt van zes ‘stillere jaren (1871-1877)’.
Voor de verklaring van deze verminderde activiteit is door H. van Galen aangekondigd een
publikatie door M. Hanot van nieuwe documenten ‘die nopen tot een interpretatie van Gezelles
zwijgperiode, die geheel zal verschillen van de mijne’ (d.w.z. van die van H.M.J. van Galen,
De Vlaamse Gids, sept. 1958, welke in grote lijnen parallel loopt met die van H. Bruning).
En waarom zouden onder de niet-gedateerde of niet te dateren gedichten er geen uit deze
periode stammen?
Hier volgen de aantallen der gedichten naar het jaartal, zoals Baur dit jaartal onder de
gedichten, verspreid over Dichtwerken I en II,opgeeft (de - voorlopige - optelling is van mij):
1860: 31; 1861: 7; 1862: 12; 1863: 4; 1864: 5; 1865: 5; 1866: 7; 1867: 1; 1868: 6; 1869: 5;
1870: 7; 1871: 11; 1872: 4; 1873: 6; 1874: 8; 1875: 4; 1876: 7; 1877: 11; 1878: 13; 1879: 9.
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jubilea, op kerkelijke gebeurtenissen (de kerk-zelf, de paus, enz.), op de Vlaamse
strijd, enz. Wie deze gedichten leest, constateert dat een deel ervan, de kleinere
helft, niet ‘geinspireerd’ is, kennelijk ‘gemaakt’. Maar zelfs deze kleinste helft is
doorgaans van een uitmuntende factuur, helder en zuiver van taal, goed geschreven,
met volledige beheersing der techniek. De grotere helft der gelegenheidsgedichten
ligt bepaald bóven het niveau der plichtmatige beoefening van verskunst. Wie b.v.
acht geeft op de zeer talrijke lijkdichten, die de telkens vermeerderde
Kerkhofblommen tot een zeer omvangrijk werk deden aangroeien, ziet met
bewondering hoe Gezelle ieder sterfgeval als dít concreet voorval met déze concrete
mens ziet, het vanuit zijn gezichtspunt belicht en met zijn gevoelsdoorleving adelt.
Onder de lijkdichten op ons doorgaans volkomen onbekende personen staan heel
wat kleine wonderen van immer gevarieerde, persoonlijke, gezelliaanse schoonheid.
Tot de objectieve gedichten dienen ook gerekend de geestige, resp. humoristische,
luchtig vertelde gedichten vooral uit de jaren zestig: 1860 Heete Pootjes, 1861 De
Viervlaghe, en Die varende Vrouwe, 1863 Torrebrand en Niepoort; uitingen, verder,
van gevoel voor de vreugden des levens, als 1866 Het meezennestje en Heidensch
Lied, het laatste belijdenis van een bijna panische levensvreugde; van 1868 Boerke
Naas. Geen sprake van, dat Gezelle in de jaren zestig bij de pakken neerzat, of als
een andere job op de mesthoop van een verwoest leven treurde. Hij is een volop
levend mens, met de aard van zijn persoonlijkheid zoals hij die veel later kenschetste:
Mijn hert... mijn herte is krank, en broos,
en onstandvastig in 't verblijden;
maar, als 't hem wel gaat éénen stond,
49
't kan dagen lang weêr honger lijden!

Naast de meer objectieve gedichten staan de subjectieve, de uitingen van zijn meer
persoonlijk gemoedsleven.
50
In 1860 minstens een tiental , maar hij is dan nog - zal men

49

Ook in het begin van de Brugse tijd is hij zeer bepaald niet (lang) terneergeslagen geweest,
zo hij dit na Roeselare al was; hij is volop actief en voelt ‘van langs om meer mijnen roep in
de wereld; en wederom: wij groeien, spijts alles’ (Walgrave I, 277). Als hij permanent
onderrector van het Engels seminarie is geworden, juicht hij:

Betere dagen naken
Stromend van genot,
genot!
50

O Lied; Gelukkig kind; Wat zijt gij toch; Hoe vaart gij; Een wijzer woord; Kom e keer hier
fliefflodderke; 't Laatste; 's Avonds; 'k Hoore tuitend' hoornen; Vaart wel; In foco amor mi mise;
Lofzang der zonne; Het Water. Daaraan toe te voegen heel wat zéér belangrijke
Kleengedichtjes; zie Dichtwerken I, 492-500.
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zeggen - voor het grootste deel van het jaar in Roeselare. Ook echter in de daarop
51
volgende jaren schrijft hij heel wat gedichten uit persoonlijke bewogenheid ,
daaronder van de schoonste en merkwaardigste die ooit onder zijn pen ontstonden.
Gedichten op de grote elementaire motieven van het menselijk leven, zoals hij die
zeer persoonlijk doorleefde: Gods grootheid en goedheid, zich uitsprekend in de zo
enorme verscheidenheid en schoonheid der natuurverschijnselen; eigen zondigheid
en wankelmoedigheid; de vreugde van de morgenstond na een tijd vol zuchten en
klachten; het besef van de vergankelijkheid van het menselijk leven op aarde (de
dood) tegenover Gods oneindige, alomvattende duurzaamheid; de verbondenheid
met vrienden en verwanten; de behoefte aan vrijheid; het geluk van het hem zo
geheel éigen bezit van de gave der dichtkunst die hem bezielt en de smartelijkste
wonden heelt. En al deze motieven uit persoonlijk leven en natuur wist hij - en
daarover kan men zich alleen maar blijven verbazen, - op zéer persoonlijke, direct
als gezelliaans herkenbare, mannelijk-stoere en toch bewogen wijze te formuleren
in wat geen maatwerk, maar poëzie is. Waar hij de taal aanraakt, spreekt zij niet
van het volk dat haar hanteert, maar spreekt zij met Gezelles eigen sterke stem.
Het is de stem van een innerlijk krachtige persoonlijkheid, de ‘enorme
52
persoonlijkheid’ , die, in de twintig levensjaren nà 1880, zal opstaan in een uitgebreid
dichtwerk van onvergankelijke schoonheid, - een dichtwerk dat, machtig groeiend
uit het voorgaande, op volstrekt unieke en nog immer moderne wijze de religieuze,
dus universele mens zichtbaar maakt.
Eindhoven
GERARD KNUVELDER

51

52

Een onvolledige, alleen de voornaamste noemende opsomming: 1861 Gij leeft dan nog (op
de Kerk) het hypermodern geschreven, nijhoffse De jongen aan mijn vensterruit; in 1862 Non
praevalebunt, door Bruning terecht naar voren gehaald; Ach! (het ook als lied bekend geworden
'k Wist een struikske blommen staan); dan pas weer in 1866 Hangt 'nen truisch, en Drank;
in 1869 God is onuitspreeklijk goed; 1870 Het Kruis; O morgenstond; O Jesu, zon vol
liefdengloede; 't Schip zit vast; 1871 De zonne alreede; De macht ontvalt den mensche aleer
hij 't weet; Ik heb zoo long, zoo erre gegaan; Waar hier waar elders (een zeer curieus gedicht);
1872 het korte, fraaie gedicht op Vader en Moeder Gezelle (Gij liet hen, als twee
boomgewassen); 1873 Och hoe schoone vaart gij daar (op de maan); 1874 Heildiedig (op
de ziekte van zijn moeder); 1875 E.H. Ev. Priem; 1877 O dichtergeest; Oneigene; En durft
gij mij (van dichten spreken); Priester; De Gypten.
H. Bruning, Guido Gezelle, de andere, 75.
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In margine
Het vierregelig coupletje in HS.A
Onder deze titel publiceerde wijlen Prof. J. Van Mierlo in 1950 enkele beschouwingen
in zijn aan Anna Bijns gewijde bijdragen, die werden opgenomen in de (tweede
1
reeks) Sprokkelingen op het gebied van de Middelnederlandse poëzie .
Met het bewuste coupletje werden hier de verzen bedoeld die voorkomen in het
handschrift dat zich onder nummer 19547 in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
bevindt en waarvan de inhoud gedeeltelijk door E. Soens in de Leuvense Bijdragen
2
gepubliceerd werd . In het handschrift vindt men de vier verzen op fol. 72 v. en bij
Soens op blz. 281. Wij nemen ze hieruit over:
Vercoren prinche, hoordt myn vermaen,
Nempt danckelyck myn slecht bewys,
Vuyt goeder ionste zoe heb ict bestaen;
Tes quaet timmeren hier om prys.

De aandacht van Prof. Van Mierlo ging naar deze door hem aan Anna Bijns
toegeschreven verzen, omdat hij er een belangrijke gelijkenis meende in te zien
met de slotformule van Mariken van Nieumeghen. Onze bedoeling is het niet het
3
coupletje in dit verband te beschouwen , maar wel een antwoord te vinden op de
vraag welke de oorspronkelijke funktie van deze verzen is geweest.
In de uitgave van E. Soens kan men zien dat het aangehaalde kwatrijn volgt op
drie strofen van een refrein, waarvan de stokregel luidt: Sulck heymelyck lyden doet
vruecht verdrooghen. Na het coupletje komt een dertienregelig gedicht, aanvangende
Minne doet horende lieden dooven en daarna een nieuw refrein op de stok: Doen
timmeren op een bevende ys.
Drie vragen kunnen nu in verband met het coupletje gesteld worden, nl.:
1. Hoort het als prince-strofe bij het eerste refrein?
2. Staat het volledig op zichzelf?

1
2
3

Gent, z.d. (Kon. Vl. Acad. voor taal- en letterkunde). De beschouwingen over het vierregelig
coupletje bevinden zich op blz. 86-88.
Onder de titel Onuitgegeven gedichten van Anna Bijns. Iste deel, in: Leuvensche Bijdragen,
IVe jg., 1902, blz. 199-368.
Ons standpunt tegenover de toeschrijving van Mariken van Nieumeghen aan Anna Bijns
hebben wij reeds uitvoerig toegelicht in het Jaarboek 1950 van de Koninklijke Souvereine
Hoofdkamer van Rhetorica De Fonteine, z.p., 1951, blz. 42-54, waar wij ook (op blz. 53-54)
het coupletje uit hs. A ter sprake hebben gebracht, zonder evenwel een definitieve oplossing
te kunnen voorstellen.
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2. Hoort het bij het tweede refrein, met de stok waarvan het laatste vers enige
verwantschap vertoont?
Wij menen de laatste mogelijkheid onmiddellijk te mogen uitsluiten, omdat het tweede
refrein reeds een prince bezit en vooral toch omdat wij het coupletje dan naar alle
waarschijnlijkheid in het handschrift ook bij dit refrein zouden gevonden hebben.
Prof. Van Mierlo, die ook de derde oplossing verwierp, meende de eerste evenmin
te kunnen aanvaarden, daar de vier verzen, volgens hem, in geen enkel verband
staan met het eerste refrein, ‘noch om den inhoud, noch om de rijmen, noch om het
slotvers. In de prince-strophe wordt toch de stoc van het refrein herhaald, wat hier
niet het geval is’.
In deze redenering worden de aanduidingen, die wel op een verband met het
eerste refrein wijzen, de plaats van de vier verzen en de aanspreking ‘Vercoren
prinche’ waarmede zij aanvangen, verworpen als niet kunnende opwegen tegen de
eigenaardigheden die dergelijk verband schijnen tegen te spreken. Laten wij derhalve
onderzoeken of de bruikbaarheid van het coupletje als prince bij de strofen van het
eerste refrein inderdaad onmogelijk is.
Het lijkt ons vooraf niet zonder nut buiten de uitgave van E. Soens ook het
handschrift zelf te bekijken. Hier heeft men de duidelijke indruk dat ook de kopiist
het kwatrijn als een deel van het eerste refrein heeft opgevat. Tussen het coupletje
en de derde strofe laat hij precies dezelfde ruimte als tussen de eerste en de tweede,
de tweede en de derde strofe; hij verdeelt zijn letters over dezelfde breedte en schrijft
na het coupletje de niet betekenisloze term τελος. Het gedichtje dat er onmiddellijk
op volgt schijnt in een andere ‘zitting’ te zijn neergepend: de inkt is enigszins
donkerder en het geschrift is kompakter.
De belangrijkste vraag blijft nochtans: Strookt de struktuur van een refrein, dat
als prince vier verzen zou hebben die ‘noch om den inhoud, noch om de rijmen,
noch om het slotvers’ met de andere strofen in verband kunnen gebracht worden,
4
met de bij de rederijkers heersende opvattingen ?
Een refrein van vier strofen, waarvan de eerste drie minimum tien verzen tellen
en de laatste strofe slechts vier verzen bezit die in rijmschema niet met de andere
strofen overeenstemmen is geen zeldzaamheid.

4

In het werk van Dr. A. Van Elslander, Het refrein in de Nederlanden tot 1600, Gent, 1956
(Kon. VI. Acad. voor taal- en letterk., VIe reeks, nr. 71) en in de opstellen van A. Borguet, De
’stok’ van het refrein (Ts. voor levende talen, Revue des langues vivantes, 1946, p. 95-106)
en De ‘prinche’ van het referein (ibid., 1947, p. 9-15) vindt men geen gedetailleerd onderzoek
van vierstrofige refreinen met vierregelige prince of van prince-strofen zonder stokregel.
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5

Bij Anthonis De Rovere vinden wij hiervan 11 voorbeelden , in de bundel van Van
6
7
8
Stijevoort 14 , bij Van Doesborch 13 en ook in ons handschrift A ontbreken zij niet .
Deze princen hebben telkens het rijmschema abab van ons coupletje.
Wel hebben bijna al deze prince-strofen dezelfde stok als de overige strofen,
maar toch vinden wij bij De Roovere, bij Van Stijevoort en bij Van Doesborch telkens
9
een voorbeeld van een refrein, waar dit kenmerk niet voorhanden is .
Nog kan men opwerpen dat er ook in deze laatste gevallen tussen de laatste en
de andere strofen enig verband te bespeuren is ‘om den inhoud’, en dat men dit
niet van het coupletje in hs. A kan zeggen. Dat dit verband echter geen absolute
vereiste was kan men zien in het welbekende refrein van Anthonis De Roovere, op
de stok Of moederlijck herte lieghen mach, waarvan wij de slotstrofe hier
overschrijven:
Prinche
Neempt dit slicht dicht in dancke
Ter eeren der edelder Rethorijcke
Al vallet tgheselschap nv opt crancke
En slaet ghy ommer de const gheen swijcke
De sulcke hanthieren andere practijke
Sy en connen de schade noch schande of wasschen
Maer doet hi / dat vruecht wt dy blijcke
10
Oft anders soe wore ick mijn brieven in dasschen .

De overeenkomst van deze prince met ons coupletje is zelfs meer dan opvallend.
En hiermede is mij dunkt ook aangetoond dat de vier verzen in hs. A wel degelijk
als een prince-strofe kunnen hebben dienst gedaan - het blijve dan een ongewoon
voorbeeld van het genre, maar het is niet langer een unicum - en er is dan ook geen
reden meer om het aan de

5

6

7

8
9

10

In de uitgave van Dr. J.J. Mak: De gedichten van Anthonis De Roovere naar alle tot dusver
bekende handschriften en oude drukken, Zwolle, 1955, op blz. 112-114, 151-152, 160-162,
164-166, 178-180, 224-225, 237-238, 241-242, 242-244, 317-318, 340-341.
In de uitgave van Dr. Fr. Lyna en Dr. W. Van Eeghem, Jan Van Stijevoorts refereinenbundel
anno MDXXIV, 2 delen, Antwerpen, z.j., de nummers XIII, XIV, IL, CIV, CXX, CXL, CLIX,
CLXXVI, CXCVIII, CCIX, CCXIX, CCXXXI, CCXXXII en CCXL.
In de uitgave van Dr. C. Kruyskamp, De refreinenbundel van Jan Van Doesborch, 2 delen,
Leiden, 1940, de refreinen IV, LXIX, LXXII, LXXIII, LXXXII, LXXXV, CXV, CXX, CXXI, CXXIII,
CXXIV, CXXVI en CXLV.
In de genoemde uitgave van Soens, de refreinen VIII, XXXIX en ook VI, maar dit is hetzelfde
gedicht als Van Stijevoort nr. IL.
Bij De Roovere in de uitgave van Dr. Mak, op blz. 160-162; bij Van Stijevoort nr. CCXL en bij
Van Doesborch refr. LXXXII, met ditmaal tegenover 18 verzen in de andere strofen zes in de
prince, waarvan de beginletters het acrostichon RISELE vormen. Dr. C. Kruyskamp drukt in
zijn uitgave van Van Doesborchs refreinen in ‘aanhangsel’ ook nog een refrein of uit hs. II,
119 der Kon. Bibl. Brussel (fol. 42 en volg.), dat eveneens in de prince geen stokregel bezit.
De gedichten van Anthonis De Roovere (ed. Mak), blz. 131.
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refreinstrofen te ontfutselen, waar de kopiist zelf ze oorspronkelijk heeft bijgevoegd.
Trouwens, wanneer men de drie strofen en het coupletje als één refrein te zamen
neemt, heeft men een gaaf gedicht. In de eerste strofe ontwikkelt de auteur de
gedachte dat, wanner iedereen bij het uitbreken van de zomer aan zijn vreugde
uiting geeft, vooral hij moet lijden die zijn leed aan niemand kan mededelen. In de
tweede strofe zegt hij dat dit vooral voorkomt bij diegenen die ‘hen tot Venus dienst
zyn streckende’, en in de derde strofe komt hij tot het besluit dat een bijzondere
vorm van deze heimelijke minnesmart te vinden is bij gehuwden die door een andere
persoon dan hun wederhelft worden aangetrokken. Hier kan men de redenering als
àf beschouwen. In zijn prince kan de dichter nog louter zeggen dat hij met de
medewerking van de opgave - op de beantwoording van een prijsvraag schijnt het
allerlaatste vers wel te zinspelen - moeite heeft gehad, maar dat hij hoopt op een
gunstig onthaal voor zijn schamele poging te mogen rekenen.
Wie wil staande houden dat de vier verzen ‘een los coupletje’ vormen, ‘dat voor
de gelegenheid aan om het even welk gewrocht kon toegevoegd worden als een
bescheidenheidsformule’, zoals Prof. Van Mierlo beweerde, ziet over het hoofd dat
dit coupletje aanvangt met de woorden ‘Vercoren prinche’ en vergeet dat onze
refreinstrofen uit hs. A maar een volledig refrein kunnen vormen, als men de vier
verzen daar laat staan waar de afschrijver ze in zijn handschrift een plaats heeft
gegeven.
Een ander probleem, wie de dichter van het refrein is geweest, is hiermede nog
niet opgelost. De opvatting van Van Mierlo, die in Anna Bijns wel de dichteres van
het coupletje zag, maar niet van de voorafgaande drie strofen, moet in ieder geval
worden herzien. Wijzelf menen dat men bij deze herziening niet gemakkelijk tot het
auteurschap der Antwerpse dichteres zal kunnen besluiten.
Mechelen
L. ROOSE

Jan Harmensz Krul als schrijver voor de Amsterdamse Klopjes
1

Toen G. Morre in 1894 zijn proefschrift over Jan Harmensz Krul en zijn werk schreef ,
meende hij zich tot enkele aspekten te moeten beperken: Krul als dichter van hoogst
verdienstelijke minne-liederen; Krul als didacticus en navolger van Cats; Krul als
toneelschrijver en opvolger van Rodenburg in diens pogingen tot handhaving van
2
de Oude Kamer .

1
2

G. Morre, Jan Hermansz. Krul, Delft, 1894.
Op. cit., p. 13.
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Aan een enigszins genuanceerde schildering van de dichter in de laatstgenoemde
kwaliteit kwam Morre ternauwernood toe. We kunnen hem hierover kwalijk hard
vallen: er was op het eind van de vorige eeuw maar zeer weinig over Krul bekend.
En dat niettegenstaande zijn leiderschap, gedurende meer dan tien jaren, van het
groepje traditionalisten dat het blazoen van ‘LIEFDBLOEYEND, D'OUDE MAEGD’
verdedigde tegen dr. Samuel Coster en zijn bent; ondanks zijn originele poging aan
de oude stam nieuwe loten te doen opbloeien door de oprichting van de
Amsterdamse MUSIJK-KAMER ‘Ie blijft in eelen doen’ in 1634.
Mannen als dr. Antonius Schellingwou, de broeders dr. Bernard en dr. Nicolaes
Fonteyn, Simon Engelbrecht, Jan van Arp en Cornelis Vlak droegen hem de hoogste
bewondering toe; anderen, zijn vijanden, - we moeten wel aannemen dat dr. Samuel
Coster, de Muiderdrost en Vondel daartoe behoorden, ook al bezitten we geen
smaadschriften van hun hand - vervolgden hem ‘met eene doodelijcke haet’ zoals
Simon Engelbrecht zegt, als hij de posthume uitgave van Kruls TIRANNIGE LIEFDE in
3
1647 verzorgt . Van een man die een dergelijke voorname rol speelde in het kulturele
leven van Hollands grootste stad tussen de jaren 1630 en 1645 - nullen in 't cijfer
komen noch aan de bewondering, noch aan de haat van tijdgenoten van formaat
toe - kon Morre slechts met moeite enige biografische bijzonderheden aan het licht
brengen.
Rembrandts portret van de Amsterdamse slotenmaker-dichter, geschilderd in
1633, vroeger geëxposeerd in het museum te Kassel en uitvoerig besproken door
4
Emile Michel in 1879 en 1893, was vanzelfsprekend bekend . Of Krul tot Rembrandts
vriendenkring behoord heeft? Bekend waren ook de vele herdrukken van zijn werken,
5
die tot in het midden van de achttiende eeuw bleven verschijnen ; een onmiskenbaar
teken dat er een lezerskring voor bestond.
Dat Krul geboren moest zijn in 1601 of 1602, kon opgemaakt worden uit de
bijschriften van twee portretgravures, een in WERELDT-HATENDE

3

4
5

Tirannige Liefde, Bly-eindend Treurspel, Uit de Fransche Taal in Nederduitsche Rijmen gestelt
door Jan Hermans Krul.
Tirannige Liefde werd volgens C.N. Wybrands, Het Amsterdamsche Tooneel van 1617-1772,
1873, p. 93 in 1655 in de Amsterdamsche Schouwburg vertoond. Simon Engelbracht zegt in
de Voorreden letterlijk:... op dat dan blijke, dat die geenen, die met eene doodelijke haat tegen
haar vader Krul waren ingenomen (zeggende dat van hem niets goets komen kon) het op
hem en zijn kinderen met eeven groot ongelijk geladen hadden; welker heete hevigheyt, die
door geen tijd te bekoelen was, het niet alleen in zyn leeven op hem had; maer hun haat
scheen na zijn dood te leeven; denkende dat zy, om de smaak van haar wraakgierigheyd te
engen, zich niet beeter kosten quijten, dan met zijn vruchten eeuwig ten Tooneele uyt te
dryven. Gecit. door Morre, op. cit., p. 101.
In Revue des Deux Mondes, oktober, 1879, en in: Rembrandt, sa vie, son oeuvre et son
temps, 1893, p. 141.
De laatste herdruk (de 4e) van Tirannige Liefde verscheen in 1746 bij Izaak Duim teo
Amsterdam.
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6

NOODTSAECKELIJCK van 1627 en een in EERLIJCKE TYTKORTING van 1634

; aangaande
zijn sterfjaar liepen de meningen sterk uiteen. Zo veronderstelde Paquot zelfs, dat
7
hij pas in 1681 overleden zou zijn . Omtrent Kruls geloof en zijn beroep bestond
geen strikte zekerheid; familieleden had men nog niet kunnen vinden. G. Morre wist
enkele hiaten te vullen: Jan Harmensz Krul werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
ter aarde besteld op 14 april 1646; zijn vader was Herman Jansz., zijn moeder
Maritgen Symonsdochter van Haarlem; een zus heette Cornelia, een broer Arent.
Omdat Morre geen gegevens betreffende een huwelijk van Jan Harmensz Krul kon
ontdekken, nam hij voor vaststaand aan, dat de dichter ongehuwd gebleven was.
Dit standpunt meende hij zelfs te kunnen verdedigen, blijkens een van zijn stellingen
bij zijn proefschrift.
De gevolgen van een dergelijk ‘idée fixe’ laten zich dikwijls kwalijk voorzien... G.A.
van Es liet zich erdoor verleiden in 1952 nog te beweren, sprekend over Krul: ‘Zijn
blijvend zich vermeien in zinnelijke liefdesidyllen vindt overigens wel een goede
8
Freudiaanse verklaring in dien ‘ongehuwden staat’ . Wie weet tot welke
psychoanalytische verkiaringen hij gekomen zou zijn, ware hij inmiddels achter de
9
waarheid gekomen! Krul liet bij zijn dood een weduwe achter met vier kinderen . De
weduwe was Hendrickge Banniers, waarschijnlijk wel een verwante van Anneke
Banniers uit Vollenhove, die met Jans broer Arent, van beroep ‘Neurenbergier’,
getrouwd was. Dat de dichter niet alleen smid-slotenmaker geweest was, maar in
10
latere jaren ook makelaar en boekverkoper, deelde G. Kalff mede in 1917 .
Over meer biografische gegevens beschikken we nog steeds niet.
Kruls geloofsovertuiging heeft G. Morre, en voor hem W.J.A. Joncbloet, en na
hem G. Kalff, en J. te Winkel bijzonder geïntrigeerd. Het huwelijk van zijn ouders
stond ingeschreven in de puy-boeken van Amsterdam; een bewijs dat zij niet tot de
belijders van de protestantse religie behoorden. Naar alle waarschijnlijkheid waren
zij dus katholiek. Ook de huwelijken van Cornelia en Arent Krul waren geregistreerd
in de puy-boeken. Over Jans huwelijk - zo hij al gehuwd geweest was - ontbraken
daar gegevens.

6

7
8
9
10

J. Krul WERELDT-HATENDE NOODTSAECKELIJCK. Genomen uyt Levitico in 't 20 Capittel. Ghy sult
my Heiligh zijn / want ick die Heere Heyligh ben; Ende ick heb u Luyden gescheyden van
anderen Volck / op dat ghy my toebehooren soudt. T'Amsteldam, By Jacob Aertsz. Colom.
Boeckvercooper op 't Waater, in re Vyeringhe Colom / Anno 1627. EERLYCKE TYTKORTING
Bestaende In verscheyden Rymen Gemaeckt door Ian Hermansz. Krul t'Amsterdam, Ghedruckt
by Pieter Jansz. Slyp, Boeck-drucker op de Nieuwe-zijds achter Borch-wal, inde Goude Knoop.
1634.
Op. cit., tome II, p. 55.
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, dl. V, 1952, p. 233.
Nieuw Ned. Biogr. Wdb., dl. IX, p. 556.
T.N.T.L., XXXVI, 1917, p. 57.
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De vraag kon dus rijzen, of hij katholiek gebleven was, indien althans zijn ouders
hem werkelijk in die godsdienst hadden opgevoed.
Morre veronderstelde - overigens zeer terecht - dat de dichter katholiek geweest
11
is. ‘In zijn werken’, zegt hij , ‘vindt men hier en daar toespelingen op zijn godsdienst’.
De plaatsen die hij aanhaalt, vier in getal, zijn echter nauwelijks overtuigend; het
woord ‘toespelingen’ had hij blijkbaar met zorg gekozen.
12
Morre vond in CHRISTELIJKE OFFERANDE :
Niet vasten zoo alleen omdat het werd geboden,
Maer om dat onse ziel het vasten is van noden.

Voorts ontleende hij aan CHRISTELYKE OFFERANDE, opgenomen als onderdeel van
13
PAMPIERE WERELD een passage over het vasten.
14
Uit WERELDT-HATENDE NOODTSAECKELIJCK citeerde hij:
Doch 't is een kleyne faut, seyt daer het zondig hert,
Want door de Bieght ons alles weêr vergeven wert.
15

Tenslotte uit CHRISTELYKE OFFERANDE nog :
O Heer! laet uwen geest mijn geest gestadigh dryven,
En inde rechte Kerk een reght ghelovigh blyven:
Verlost my, lieve Godt! en Hemelsch Majesteyt
Van alle kettery die nae der hellen leydt.

Al met al niet veel materiaal, maar tamelijk konklusief. De noodzakelijkheid van het
vasten, de biecht, de afschuw van ‘ ketterij’.
Zo we slechts ‘hier en daar enkele toespelingen’ zouden kunnen vinden. op Kruls
geloofsovertuiging, het ware te begrijpen geweest. De predikanten in Noord-Holland
waren, blijkens de synodeboeken, voortdurend op hun hoede tegen ‘paperyen’ van
allerlei aard; tegen geschriften werd bij herhaling gewaarschuwd en de aandrang
van die zijde op de magistraat uitgeoefend vond weerklank in de strenge plakkaten
tegen de ‘papen’, de ‘papisten’ en hun ‘afgrijselijcke superstitiën’. Jan Harmensz
Krul was bovendien als leider van de Amsterdamsche Kamer iemand die aan de
grote weg timmerde, een figuur die invloed kon hebben op anderen, geen

11
12

13

14
15

Op. cit., p. 2.
Afzonderlijke uitgave: CHRISTELYCKE OFFERANDE, Bestaende In Gheestelijcke Rijmen ende
Zangen: Eenighen getrocken uyt de H. Schriftuur, anderen uyt de H. Outvaders, Gesamentlijcke
aenleydende tot en Christelijck leven. Gemaekt door Jan Krul. 1640.
PAMPIERE WERELD ofte Wereldsche Oeffeuinge, Begrijpende in vier deelen meest alle de
Rijmen en Werken, van I.H. Krul. Met Privilegie, 1644.
Id., Al te zamen door hem verbeterd, en met veel nieuwe Rijmen verrijckt, doorgaens met
schoone koperen platen verciert. Afgezondert In Vier Deelen. Tot Amsteldam. In 't Iaer 1681.
Op. cit., p. 55.
Afz. uitgave van 1640, fol. 84 verso.
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obscuur personage van wie iets over het hoofd gezien kon worden. Evenwel: men
verwacht van een auteur van karakter dat hij zijn princiepen niet doet schuilgaan
achter een gepleisterde façade. Het gevolg was, dat Krul, die de wind toch al niet
meehad vanwege zijn stellingnemen aan de zijde van Rodenburg en die bovendien
zo hij al thuishoort bij de ‘dii’ dan toch gerekend moet worden tot de ‘minores’, in de
handboeken van de literatuurhistorie geraakte onder de kategorie van de
halfslachtigen, de mannen die geen kleur bekennen.
16
G.A. van Es zegt dan ook van hem :
‘Hij werd in 1601 of 1602 te Amsterdam geboren uit Rooms-katholieke ouders.
Uit verschillende passages in zijn gedichten is op te maken, dat hij de godsdienst
van zijn ouders trouw bleef, zonder dat hij zich echter opwierp tot verdediger van
zijn kerkelijke beginselen’.
17
J. te Winkel had het veel aardiger gezegd
‘In 1627 gaf hij zijn leerdicht WERELDT-HATENDE NOODTSAECKELIJCK uit, voor welke
inhoud hij in kanttekeningen naar den bijbel en ook naar verschillende kerkvaders
verwees, waaruit wij, maar meer nog uit de opmerking, dat voor onze kleine fouten
bij de biecht vergiffenis te verwerven is (sic!), kunnen opmaken dat hij katholiek
was, zoals ook door enkele uitlatingen over het nut van het vasten in zijn latere werk
wordt bevestigd’.
Men krijgt sterk de indruk, dat J. te Winkel zich geheel en al fundeerde op Morre's
proefschrift.
Het werkje dat Morre voor zijn citaten enkele malen gebruikte, de CHRISTELYKE
OFFERANDE, eerst afzonderlijk uitgegeven in 1640 en later in 1644 opgenomen als
derde boek van het eerste deel van de PAMPIERE WERELD, leent zich bijzonder voor
een grondiger studie van Kruls geloofsovertuiging, omdat het een eigen plaats
inneemt in zijn oeuvre. In de afzonderlijke uitgave voegde hij aan de titel toe: ‘...,
bestaande in GHEESTELIJCKE RIJMEN en ZANGEN: Eenighen getrocken uyt de H.
Schriftuur, anderen uyt de H. Outvaders, Gesamentlijcke aenleydende tot een
Christelijck leven.’ In het eerste deel van de PAMPIERE WERELD onderscheidt het
derde boek zich van alle andere rijmen door de ondertitel ‘Aendachtige Oeffeningen’;
de overige worden steeds ‘Wereldsche Oeffeningen’ genoemd.
Krul wilde in CHRISTELYKE OFFERANDE zijn vizie geven op het leven van de
christenmens; in zijn ‘Voor-reden’ verduidelijkte hij die intentie: de gedachten die in
de IMITATIO CHRISTI worden ontwikkeld in boek IV, hoofdstuk IX, gaf hij soms
woordelijk weer, dit voorwoord afsluitend met

16
17

Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, dl. V, 1952, p. 231.
2

Ontwikkelingsgang der Ned. Lett., dl. III , p. 431.
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een gebed, zoals dat gewoonlijk aangetroffen wordt na de oefening van de
18
‘kruisweg’ .
Op de Voor-reden volgen zes grotere hoofdstukken, elk met een bijpassende
gravure en elk ingeleid door een bijbeltekst. Daarbij sluiten aan een ‘Vertroostinge
in tegenspoed’, ‘ Bereydinge des herten, om nuttelijk Gods Woord te hooren’, ‘Gebed
om een oprecht geloof’, ‘Morgen Gebed’, ‘Avond Gebed’ en ‘Gebed tot God om een
Christelijk Leven’. Een twintigtal ‘Aendachtige Gezangen’ over verschillende
onderwerpen rakende het geestelijk leven, vormen het laatste gedeelte van het
werkje. Opvallend is onder deze gedichten het TROOST-RYM, Over de dood van
Nicolaus Someri, waarschijnlijk de zoon van de gereformeerde predikant van die
19
naam te Amsterdam, die daar werkzaam was van 1634 tot 1649 . Het gedicht lijkt
in opbouw en hoofdgedachte op Vondels Vertroostinge aen Geraert Vossius van
1633.
De compositie van CHRISTELYKE OFFERANDE is weloverwogen. De themata van
de hoofdstukken volgen elkaar logisch op en constitueren het hoofdthema:
Hfdst. I: de noodzaak van de versterving;
Hfdst. II: de maagdelijkheid;
Hfdst. III: de ‘godzalige minne’;
Hfdst. IV: de verhevenheid van de maagdelijke staat;
Hfdst. V: het heimwee naar het hemels vaderland;
Hfdst. VI: de noodzaak van de voortdurende ‘inkeer’ tot God.
Jan Krul heeft in dit boekje niets minder ondernomen dan het schrijven van een
korte handleiding voor degenen onder zijn lezers - maar vooral onder zijn lezeressen
- die zich geroepen voelden tot de maagdelijke staat. Zijn uitgangspunt is het
‘werkende leven’, dat alle ascetische en mystische schrijvers bij een opgang naar
God vooronderstellen. Krul volgde daarbij een echt Nederlandse traditie, een weg
gebaand door Jan van Ruusbroec en Frans Vervoort, door Geert Groote en zijn
school, door de schrijfster van de Evangelische Peerle en Pelgrum Pullen. Wel
moeten we bij Krul geen grote diepgang zoeken, evenmin als originaliteit van
gedachte. Het is alsof hij, op zijn huiselijke manier, maar niettemin vol waste
overtuiging, zijn lezeressen wijst op het oude spoor naar God: door middel van de
maagdelijkheid naar het hoogtepunt van de ‘godzalige minne’, die door Hadewych
intenser beleefd, door Ruusbroec grondiger - en door eigen ervaring levensechter
- bestudeerd kon worden, maar die ook door Krul als levensideaal boven al het
aardse wordt gesteld en aangeprezen.
De dichter laat fiet de ‘maagd’ die ‘queelt van liefde’ tot haar goddelijke bruidegom
aldus zeggen in het derde hoofdstuk:

18
19

De citaten lit CHIRISTELYKE OFFERANDE zijn verder alle ontleend aan PAMPIERE WERELD, uitgave
van 1681, p. 117 tot 173.
Nieuw Ned. Biog. Wdb., V, p. 371.
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Ik voel mijn hertje zoo gesteld,
Dat het in liefdens vlamme smelt;
O Liefde! gij die mijn gemoed,
In vuur en vlamme branden doet.
Hou op uw vlam, en brand geen meer,
Hou op, hou op, oft ik verteer,
Oft ik verdwijn, en ga tot niet,
Door 't branden dat men in my ziet;

De minnares heeft geen andere begeerte dan geheel en al op te gaan in de
‘godzalige minne’. Krul laat haar door middel van bloemsymboliek het offer van haar
maagdelijkheid brengen, in het volle besef van de consequenties die een dergelijke
stap met zich meebrengt:
Terwijl ik dus mijn liefde voê,
Zoo dekt mijn borst met roosjes toe,
Met Hemel roosjes wit en root,
Zoo dek mijn borst en ook mijn schoot.
Ik (zijnde dan alzoo gesteld)
Zal als een bloempje op het veld,
Zal als de zoete rooze blaên,
In herrefst tijd, tot niet vergaen.

Naar onze moderne smaak mag de jonge maagd die in de gravure bij dat derde
hoofdstuk met ontblote borsten de rozenregen afwacht, die engeltjes uit de hemel
over haar uitstorten, misschien niet een geëigende figuur schijnen om de ‘godzalige
minne’ te symboliseren; dat Krul heel goed overtuigd is van de hoge graad van
vergeestelijking die nodig is om die minne te kunnen smaken blijkt uit het bijschrift.
In het vierde hoofdstuk vergelijkt de ‘maagd’ de staat van de wereldse minne met
die van de ‘godzalige minne’; haar Minnaar Jezus, die acht slaat op zuiverheid van
hart en niet in het minst op lichamelijke schoonheden, aanhoort haar overpeinzingen
die het karakter van een meditatie dragen. Als dan de auteur-zelf het woord neemt,
doet hij dat om een dithyrambe aan de maagdelijke staat te wijden. De maagden
die aan Christus aanbieden, wat niet geschapen is voor deze aarde, prijst hij boven
alles gelukkig. Ook al zal hun het leven wel eens zwaar vallen, als ze geen ‘verrotte
jaren’ tellen, als ze ‘hun grond’ opofferen aan de Heer, zal hun loon in de hemel
groot zijn. Bijzondere nadruk legt hij op het vrijwillige karakter van de totale overgave
aan de bruidegom Christus:
Lof zy u, maegden, die 't gemoed,
In zuyverheyd en deugden voed;
Niet door bedwang van eenig wet,
Uw teere jaren voorgezet.
Niet dat u zullix werd geboôn
Van hem, die is een God der Goôn;
Niet dat u eenig mnsch dat raed,
Maer om dat gy de wereld haet.
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Deze haat wordt ingegeven door de liefde voor Christus, die geen minnaars naast
zich duldt.
Het is verwonderlijk, dat G. Morre en na hem noch Kalff, noch Te Winkel of Van
Es iets definitiefs konden vinden betreffende Kruls godsdienstige overtuiging buiten
de aangehaalde ‘toespelingen’ ‘hier en, daar’. De CHRISTELYKE OFFERANDE is namelijk
een door-en-door katholiek boekje. Niet enkel in opzet, maar eveneens in de details.
Het merkwaardigste van het geschrift is echter wel, dat het in 1640 te Amsterdam
geschreven werd voor de ‘maagden’, te weten de ‘klopjes’, die zich ondanks het
20
drijven van de predikanten tijdens de synoden en ondanks de scherpe plakkaten
zowel in de steden als op het platteland ophielden. Het best onderricht zijn wij over
de zogenaamde ‘Maegden uit den Hoek’ te Haarlem, in onze tijd bekend geworden
door de beschrijving van de vitae van verschillende hunner van de hand van hun
21
mater Trijn Oly .
De klopjes woonden meest bijeen in particuliere woningen soms wel meer dan
tien in één huis; ze hadden hun spirituele leider, de ‘geestelijke vader’, hun ‘moeder
van de vergaderinge’, hun regel en hun speciale kledij. Het klopjeswezen kan
beschouwd worden als de rechtstreekse, zij het sluikse, voortzetting van de
vrouwenkloosters in die streken van ons land, waar de katholieke religie werd
onderdrukt.
De gravure bij het tweede hoofdstuk van CHRISTELYKE OFFERANDE stelt zo'n klopje
voor, geknield liggend voor een huisaltaartje met een crucifix en twee
heiligenbeeldjes. Op de achtergrond hangt aan de muur een drieluik, waarop vaag
Christus' kruisiging onderscheiden kan worden. Het klopje houdt een lelietak en een
rozenkrans in de gevouwen handen; naast haar, achteloos weggeworpen, liggen
sieraden, een geldbuideltje waaruit het geld rolt, een sleutelring - symbool van de
beschikking over werelds gezag - en een kam. In het midden pronkt een jonge dame
opgetooid volgens de mode van de tijd en luisterend naar de avances van een deftig
sinjeur, die haar blijkbaar zijn liefde belijdt.
Kruls verzen verduidelijken de situatie. Eerst laat hij de jonker spreken:
O schoone werelds roos! gij weygerd mij u minne;
O fiere maegde blom! wiens afgekeerde zinne

20
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Vgl. Repertorium der Noord-Hollandsche Synoden, Anno 1572 enz., Kon. Bibl. Haag. K. nr.
63, onder: Papen, subtitulus II, nr. 3; Slaande in 's bijsonder op de uijtbanninge derselven: §
2. Dor de gedeputeerden bij hare Groot-Mog.ende door de classen en kerken bij hare resp.
magistraten te versoeken, dat alle papen, Jesuiten, cloppen en andere geestelijke uyt de
lande werden geweert, om door haar stout aanloopen niet om verre te werpen tgene omtrent
eenvoudige papiste bij de dienaren des Woords alreeds gebouwt is. (1654)
Over de Maechden in den Hoeck, hun mater Trijntgen Jans Oly en de vitae der klopjes schreef
J.J. Graaf in Haarlemse Bijdragen, dl. XVII, 231; XVIII, 61, 197, 428; XIX, 140, 287; XX, 110,
321; XXIX, 128, 272: XXX, 290; XXI, 106; XXXII, 292; XXXIV, 321; XXXV, 283, 385; XXXVI,
1.
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(Van alle werelds vreugd) al 't aerds zo zeer versmaen,
Dat mijn gebeden zijn vergeefs aen u gedaen;
O overschoone maegd! in 't bloeyen van u leven,
Hoe kunt gij, jonge spruyt! de wereld dus begeven?
Hoe kunt gij 't aerds vermaek, en al des werelds vreugd,
Zoo drijven uyt u hert, en weyg'ren aen u jeugd?
Sla eenmael u gezicht op mijn verliefde oogen;
Steld eenmael u gedacht alleen op mijn vermogen;
Let eenmael op den van mijn geslacht, mijn bloed;
Let eenmael op mijn schat, let eenmael op mijn goed.

Door het antwoord van het meisje wordt nu de prent begrijpelijk: ze overtuigt de
jonker ervan, dat haar idealen van een geheel andere aard zijn dan door hem
verondersteld. De aardse liefde boeit haar niet; geld noch goed, afkomst noch
galanterie houden haar af van de staat die zij weldra voor zich zal kiezen, die zij
eigenlijk reeds gekozen heeft. Door haar woorden rijst dan de figuur van het klopje
voor de geest op: verstorven en geminacht door de wereld zal zij bloeien voor het
oog van God.
Dus spreekt de jonge maegd, en antwoord op zijn rede,
Zoo ik u bidden mach, laet my in rust in vrede;
Ik sla mijn ogen niet op rijkdom, schat, oft staet;
Vermits ik met mijn hert al deze dingen haet;
Ik keer mijn ogen af van alle werelds zaken,
En schep alleen in God, en 't godlijk mijn vermaken;
Ik zoek geen werelds lust, hoe schoon de minne vleyd;
Ik trouw my aen de deugd, en min de zuyverheyd;
Ik let op geld, nocht goed, als dorens aen de ziele,
Mijn wellust is voor God, en Christi kruys tw kniele;
Daer leyd mijn rust, en lust, daer vind mijn jeugd haer vreugd;
Ik wil voor bruydegom geen aerdsche minnaer trouwen,
Maer Christus Jesus voor mijn eygen bruygom houwen;
Ik keer my tot mijn lief, die lief die is de myn,
Hij zal de mijne, en ik weer de zijne zijn.

Prent en tekst laten geen twijfel meer over: Krul had het niet duidelijker kunnen doen
uitkomen, dat hij schreef voor de ‘cloppen’, de vrouwen die weer als nonnen gingen
‘samenhokken’. Wij begrijpen nu, dat de auteur geen drukker zover kreeg, dat hij
op het titelblad zijn naam en adres liet vermelden. Vondels ‘ALTAERGEHEIMENISSEN,
Ontvouwen in drie boecken door J.V.V.’ verscheen zogenaamd te Keulen, In de
Nieuwe Druckerye in 1646; Krul vermeed het een drukker medeplichtig te maken
aan papisme maar zijn eigen naam prijkte open en bloot op het titelblad.
Het klopje van de gravure bij het tweede hoofdstuk is, behalve door de symboliek
van de situatie en de tekst, nog kenbaar door haar kieding. Die beantwoordt namelijk
22
geheel aan de eisen, zoals die gesteld werden aan de ‘Maechden van den Hoeck’
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Haarlemse Bijdragen, XLII, 1924, p. 37 e.v.
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Cap I Sij en sullen geene gladde cleedren draghen van grof greynen oft
afscheynende stoffen, maer van swart laken oft van gemeene swarte
stoffen.
...
Men sal de cleetiens (hoofddoekjes) nemen van bradt van omtrent een
croon, de lengde van een el en een half vierendeel, oft daer omtrent; men
sal hetselfde wat lager over het hoofd hangen als de wereldsche doen,
om de verstroytheden te beter te schouwen.
...
Sy sullen om de Eerbaerheyts-wille soo korte kleederen niet draghen als
sommighe wewereldsche maer sullen voortaen haer cleederen laeten
maken dat sy de schoenen raken meughen, oft ten naeste by, sullen oock
wel sien, dat haere cleederen wel toegehaeckt sijn.
Op de prent ziet het klopje achterom, zodat goed te zien is, hoe het zwarte ‘cleetien’
haar hoofd omsluit; haar japon zit haar als een grove zak om het lijf en is om het
middel wat aangesnoerd. Ze draagt lompe schoenen. Wat een tegenstelling met
de jonge dame op de voorgrond.
De aan God toegewijde maagd trekt zich, na haar afwijzend antwoord aan de
wereldse jongeman, in zichzelf terug; in een alleenspraak die het karakter van een
overweging heeft, peinst zij over de gevaren die door de poorten van de verraderlijke
ogen binnendringen en de ziel besmetten. Ze gevoelt dat ze - ook al is ze dan slechts
een zwak meisje - met de moed en de verbetenheid van een krijgsman de stormloop
het hoofd zal moeten bieden. Met Gods bijstand, met de hulp van haar bruidegom
Christus, zal het haar dan gelukken de wereldse rijkdommen, de hovaardij, de
zinnelusten te beschouwen als schadelijke ijdelheid.
Tot Hem richt ze dan een vurig gebed. De dichter laat haar zeggen:
Dit slechte maegde kleed mijn geest indachtig maekt,
Hoe ik de hovaerdy des werelds heb verzaakt;
Laet mijn geneugte zijn ootmoedigheyd te leeren,
En dat zoo wel in 't hert, als uytterlijk in kleeren.

Tegen de ogendienarij waarschuwt Krul ook op andere plaatsen. Wat in dit fragment
echter wel het meest treft, is dat Krul in zijn tekst expliciet de geloften van het klopje
verwerkt. Niet alleen wordt er gesproken over de gelofte van ‘zuiverheid’, maar
eveneens over die van ‘ootmoedigheid’ en die van ‘verzaking van de hovaardij der
wereld’: de gehoorzaamheid en de armoede zijn hierin gemakkelijk te herkennen.
We kunnen ons afvragen, of de gravure bij dit hoofdstuk wel geheel en al bij de
tekst aansluit. Het charmante spel van de wereldse jongelieden op de voorgrond
eist immers de volle aandacht op en blijft zozeer boeien, dat het klopje terzijde maar
nauwelijks in staat is zich te doen gelden. En toch is zij het, die het woord voert
blijkens het gebed tot Christus en het fragment over de maagdenkledij en de geloften.
De verklaring moet hierin te zoeken zijn, dat een prent waarop de cloppe als centraal
geplaatste figuur voorkwam, al tezeer de belangstelling van predikanten en
magistraat zou trekken. Dat zou een veroordeling van Krul en ‘ophalen’ van het
boek tengevolge gehad hebben; het een zowel als het ander heeft de auteur blijkbaar
willen vermijden.
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Geschreven voor een selekt publiek als de klopjes en hun geestverwanten dat
waren, vertoont de CHRISTELYKE OFFERANDE uiteraard zoveel bewijsplaatsen van
Kruls overtuigde aanhankelijkheid aan het oude geloof, zelfs van zijn oprechte
pogingen het - onder de overigens zeer moeilijke omstandigheden - met klem te
verdedigen, dat de smet van halfslachtigheid, die nog aan zijn naam schijnt te kleven,
er volledig door uitgewist wordt. Heenstappend over kleine trekjes die hem evenwel
ook onbetwist als katholiek doen kennen - zijn heenwijzen naar het illustere voorbeeld
der Heiligen in een van de AENDACHTIGE GEZANGEN; zijn passages over de Heilige
Geest in GEBED TOT GOD OM EEN CHRISTELIJK LEVEN, die haast woordelijke vertalingen
zijn van gedeelten uit de kerkelijke hymnen VENI CREATOR SPIRITUS en VENI SANCTE
SPIRITUS; zijn pleidooien voor de lijdensliefde, de lijdensmoed, afkeer van het
wereldse, eveneens in de AENDACHTIGE GEZANGEN; zijn betogen en toespelingen in
verband met het vasten en de versterving, ook op andere plaatsen dan door G.
Morre aangehaald - komen wij tot twee door hem met nadruk naar voren gebrachte
punten, merkwaardig genoeg om er langer bij stil te staan.
Het feit dat Jan Harmensz Krul herhaalde malen aanknoopt bij een devotie die
betrekkelijk nieuw was in zijn dagen en die gerekend moet worden tot die welke
vooral door de kontrareformatie werden gepropageerd, doet ons hem kennen als
een aktief en belijdend gelovige. De bedoelde godsdienstige praktijk was die van
de verering van de Engelbewaarder, opgekomen in de zestiende eeuw, maar zich
voornamelijk verbreidend na 1608, toen door paus Paulus V de feestdag van de
engelbewaarders was bepaald op 17 september van elk jaar. De figuur van deze
bijzondere engel kent verschillende aspekten: 's mensen hemelse gezel, behoeder
voor kwaad en onheil, vooral van zonde en geestelijk verderf, tussenpersoon die
de bevelen Gods tot de mens en 's mensen gebeden tot God voert. Krul ziet deze
engel speciaal als degene die de mens - in zijn tekst de godgewijde maagd - naar
God leidt: de ‘leydsman’.
Op de gravuren bij drie van de zes hoofdstukken in de CHRISTELYKE OFFERNDE
23
komt de engelbewaarder voor: bij het tweede, het vijfde en het zesde hoofdstuk .
Op de gravure bij het tweede hoofdstuk schijnt de engel de cloppe - die omziet naar
het wereldse paar op de voorgrond - te wijzen op het crucifix van het huisaltaar. In
die bij het hoofdstuk V spreekt de engelbewaarder - steeds een levensgrote figuur
in tegenstelling tot de andere engelen - rechtstreeks tot de jonge vrouw wier hart
vervuld is van het ‘heimwee naar het hemels vaderland’. Hij strekt zijn hand uit naar
haar en zij schijnt juist te zullen toegrijpen. In het zesde hoofdstuk staat de
engelbewaarder achter de jonge maagd; hij heeft zijn hand op haar schouder gelegd
en blikt haar vermanend aan.
De tekst bewijst, dat Krul hier de engelbewaarder op het oog heeft

23

Resp. p. 124, 137, en p. 141.
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gehad :
Geweerdigd my, ô Heer! dat uyt uw Hemelsch zalen,
Hier op der aerden mach een Engel nederdalen,
Die my een leydsman zy, een leydsman na de geest,
Gelijk die eertijds ons voor-vaders is geweest,

De passage in het zesde hoofdstuk die op de engel betrekking heeft is des te
25
merkwaardiger door het slot . Ze komt voor geheel aan het einde van dit hoofdstuk
en bevat onmiskenbare aanwijzingen voor Kruls godsdienstige overtuiging:
Laet uwe Engel my, mijn goede God, geleyden,
Ter plaetze daer ik mach mijn hertje gaen bereyden
Tot boete en berouw, op dat ik neder kniel,
En met een hemels spijs verzadig mijne ziel;
Een spijs, een hemels brood dat Christus heeft gegeven,
Dat brood dat onze ziel in eeuwigheyd doet leven;
Dat brood, dat hemels brood dat uyt den Hemel daeld,
Waer uyt dat onze ziel het eeuwig leven haeld.

Twee sacramenten van de katholieke leer, dat van de biecht en dat van de
communie, worden hier in de gedachte van de lezeres opgeroepen. De dichter leidt
haar als geestelijk schrijver naar de genadebronnen die haar de kracht moeten
verlenen in de ‘vreemde landsouwe’ haar roeping getrouw te volgen en niet van het
eenmaal gekozen spoor af te wijken.
Tenslotte een passage waarin Krul zich niet enkel doet kennen als belijder, maar
vooral als verdediger van het oude geloof; een fragment waarin hij met zijn
protestantse tijdgenoten polemizeert en dan nog wel over een kwestie die de geesten
in gereformeerde kringen in zijn dagen voortdurend bezig - en verdeeld - hield: de
goede werken. Men kan zich eigenlijk moeilijk voorstellen, dat Krul het aandurfde
in de tijd van schuilkerkjes en plakkaten dit tere punt - immers een van de oorzaken
van de controverse tussen Arminianen en Gomaristen - te behandelen op de
onverbloemde wijze waarvan de tekst getuigenis aflegt. Hij besteedde anderhalve
pagina aan de bespreking van dit geloofspunt en vond er zelfs aanleiding in heen
te wijzen naar de kerk, waarvan hij de leer beleed en die hij de enig ware durft te
noemen.
De passage komt voor in het eerste hoofdstuk en sluit aan bij Kruls beschouwing
over de noodzakelijkheid van vasten en versterving; het door G. Morre gebruikte
citaat is hiervan maar een klein onderdeel. Na zijn betoog over het vastengebod had dit de predikanten niet reeds in het geweer moeten roepen? - verdedigt hij de
26
juiste opvatting van het gebod
Wanneer ik vast, ô Heer! zoo laet doch niet in mijn,
Geveynsde heiligheyd, oft eenig schijndeugd zijn,
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Maer een oprecht gemoed dat God alleen mach wenschen,
Niet om gezien te zijn voor d'oogen van de menschen,
Niet om het oud gebruyk dat altijd is geweest,
Niet uyt gewoonten, Heer! maer uyt een reyne geest.
...
Niet vasten zoo alleen, maer vasten op dat gy
Door 't vasten speuren meugt een goede wil in my.
...
Zoo vasten, dat het hert niet is met spijs belet,
Wanneer dat zich de geest begeeft tot het gebed.

De auteur grijpt dan de gelegenheid aan zijn lezeres te wijzen op de zo veelvuldig
voorkomende mogelijkheden zich vrijwillig te versterven: door geen wraak te nemen
als anderen ons leed aandoen; door anderen te vergeven die ons verongelijken,
benadelen, bedriegen; door al ons lijden met geduld te verduren. Dit alles wordt
mogelijk door de liefde tot God en de hoop op de beloning, de deelname aan het
eeuwige Rijk, waar ons een vreugde bereid is, die het oog nooit gzien en het oor
nooit gehoord heeft.
Het woord ‘belonen’ schijnt voor Krul de aanleiding geweest te zijn tot zijn polemiek
over de goede werken:
Ons is ter zaligheyd geen hoogere zaek van noode,
Als het geloof, nochtans is 't niet genoeg voor Gode.

Om aan te tonen, dat hij niet bedoelt de uitbreiding van het ‘sola fide’ met het ‘sola
gratia, sola Scriptura’ dat de gereformeerden lieten gelden, onderneemt hij zijn
gevaarlijke apologie van de katholieke leer. Er zijn in Kruls dagen mensen voor heel
wat minder beboet of uitgezet. Het geloof is veel, zo leert hij, het is zodanig
... dat zonder te gelooven,
Wy d'eyndelooze vreugd des Hemels ons beroven;

Dat neemt niet weg, dat het geloof in de Drieënen God, Vader, Zoon en Heilige
Geest, in de verlossing die Christus bracht door kruis, dood en bitter lijden
vruchteloos is, zo het niet wordt aangevuld:
't Geloove is een zaek ter zaligheyd van nood,
Maer zonder werken is het krachteloos en dood.

We herkennen de tekst uit Jacobus 2: ‘Eveneens is ook het geloof, indien het geen
werken heeft, dood op zichzelf’. Krul toont goed thuis te zijn in de Schrift, maar ook
in de katholieke exegese in verband met dit geschilpunt. Juist wat Jacobus schreef
over de rechtvaardiging door de werken, werd immers door Luther verworpen en
naast teksten uit de Paulinische brieven Romeinen 2 en Colossenzen 3 door
diegenen aangevoerd, die het ‘sola fide’ zo verstaan, dat de goede werken niet
kunnen worden uitgeschakeld.
Krul stelt de volkomendheid van Christus' voldoening voor de zonden vast, maar
voegt er onmiddellijk aan toe, dat het Christus' uitdrukkelijk
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verlangen is, dat de mens door de goede werken en de navolging van Zijn kruis,
zijn geloof waar maakt.
Leer, Christen zielen! leer gelooven, en ook werken,
De werken nodig zijn, gelijk men kan bemerken
Uyt Christi eygen Woord...

Wat nu volgt, spruit voort uit Kruls bezorgdheid voor de kudde van geloofsgenoten,
die dagelijks bedreigd wordt door invloeden van buiten: ‘ketterse’ invloeden:
... O christen ziel! sta vast,
Sta vast in het geloof dat op goê werken past!

Welk geloof dat is - zo dat nog niet duidelijk genoeg gebleken mocht zijn - zal hij nu
nogmaals zeggen. En weer zijn het de twee sacramenten van biecht en communie
die voor de schrijver gelden als kenmerken van het ware gloof en die voor ons
onomstotelijk het bewijs leveren van Kruls godsdienstige overtuiging:
Het recht geloof, dat is, dat men ter zaligheyd,
Door goed doen, en geloof, de ziel ten Hemel leyd;
Het recht geloof, dat is het quaed te moeten myen,
Het recht geloof, dat is, de zonden te belyen,
Ter plaetze daer den Heer ons zelve heene wijst,
En daer by met zijn vleesch ons na de ziele spijst.

Het blijkt, dat er reden genoeg is Krul en zijn werk te herwaarderen. Anderen hebben
27
voor mij hierop gewezen hun motieven lagen echter op een ander terrein, het
esthetische. Of echter, bij een nadere studie van Kruls volledige werken, een oordeel
over de poëtische waarde ervan ongunstig zou uitvallen, staat nog te bezien.
Naar mijn opinie is zijn dramatisch wrk zwak; zijn leerdichten - men heeft het
kunnen beoordelen in de citaten - zijn dat ook. Geheel anders is het gesteld met
zijn lyriek. Frappant is in dit verband, dat Kloos, die toch een goede smaak bezat,
28
bij herhaling op Kruls werk attendeerde . Het ware te wensen, dat tenslotte de juiste
verhouding tussen Jan Harmensz Krul en zijn mede- en tegenstanders in het litteraire
wereldje van Amsterdam rond 1640 nog eens nauwkeurig werd bepaald; ook in dit
29
opzicht schijnen de gangbare opvattingen herziening te behoeven .
Nijmegen
N. WIJNGAARDS
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G.A. van Es, Gesch. v.d. Lett. der Ned., V, 1952, p. 239, noot 55: ‘Het proefschrift van G.
Morre tc... is in zake de aesthetische beoordeling geheel onbetrouwbaar.’
Letterk. Inzichten en Vergez., dl. IX, p. 5 en dl. X, p. 37.
Zo dienen bijv. de opvoeringen van enkele van Jan Harmensz Krul dramatische werken in
de Amsterdamsche Schouwburg zowel vóór als na de stichting van de Musyk-Kamer nog
verklaard te worden; mogelijk hangen deze samen met de persoonlijke verhouding tussen
Krul en de verschillende schouwburgregenten.
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Boekbeoordelingen
C.C. DE BRUIN, Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst,

herzien door -. Tweede deel. Tijd tot ± 1300. Geestelijke epiek. Wereldlijke
en geestelijke liederen. Didactische poëzie. Zutphen, N.V.W.J. Thieme
& Cie, 1957, III + 260 blz. Ing. f 11.-, geb. f 12.50.
C.C. DE BRUIN, Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst,

herzien door -. Derde Deel. Tijd na ± 1300. Didactische poëzie. Wereldlijke
epiek. Geestelijke epiek. Sproken en boerden. Liederen. Dramatische
poëzie. Zutphen, N.V.W.J. Thieme & Cie, 1958, IV + 321 blz. Ing. f 12,-,
geb. f 13.50.
In SpL I (1956-57), blz. 309-312 hebben wij gehandeld over de beginselen, die Prof.
Dr. C.C. de Bruin aan de nieuwe uitgave van Verwijs' Bloemlezing uit de
Middelnederlandse Dichters ten grondslag heeft gelegd en over de wijze, waarop
hij die beginselen in het eerste deel heeft toegepast. Nu ook het tweede en het
derde deel zijn verschenen, zullen we nagaan in hoever die delen op hun beurt
volgens de nieuwe beginselen een verjongingskuur hebben ondergaan.
Het tweede en het derde deel van Verwijs' bloemlezing waren respektievelijk aan
de geestelijke en burgerlijke poëzie en aan mengelpoëzie gewijd. In de nieuwe
uitgave heeft Prof. Dr. C.C. de Bruin die indeling niet langer behouden. Het tweede
deel brengt nu uittreksels uit de geestelijke epiek, een keuze uit de wereldlijke en
geestelijke liederen en extrakten uit de didaktische poëzie vóór ca. 1300; het derde
deel uittreksels uit de didaktische poëzie en uit de wereldlijke en geestelijke epiek,
een aantal sproken, boerden en liederen en een keuze uit de dramatische poëzie
na ca. 1300. Prof. Dr. C.C. de Bruin heeft ernaar gestreefd de geestelijke dichtkunst
op dezelfde voet als de wereldlijke te behandelen. In de vorige uitgave was de
achteruitstelling van de geestelijke poëzie zo opvallend en onverantwoord dat ze
in de nieuwe editie niet mocht blijven voortbestaan. De nieuwe stukken, die Prof.
Dr. C.C. de Bruin aan het tweede en het derde deel heeft toegevoegd, zijn dan ook
voor het grootste gedeelte aan de geestelijke dichtkunst ontleend.
In de nieuwe editie van het tweede en het derde deel treffen we nu ook twee
fragmenten aan uit Sinte Servaes Legende van Hendrik van Veldeke, vijf uit het
Leven van Sinte Lutgart door Willem van Afflighem, vijf uit Vanden Levene ons
Heren (één stond al in de vorige uitgaven), twee uit Van Sente Aechte. Het grootste
gedeelte van Beatrijs werd opgenomen en het uittreksel uit Theophilus werd door
een ander vervangen. Van Hendrik van Veldeke werden negen liederen in de
gerekonstrueerde tekst van Th. Frings en G. Schieb opgenomen. Voor de eerste
maal komen de twee Westvlaamse minnedichten, die in 1954 door Dr. G.I. Lieftinck
naar een
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handschrift uit Ter Doest werden uitgegeven, in een bloemlezing voor. Hadewijch,
die in de vorige uitgaven slechts met één gedicht vertegenwoordigd was, prijkt nu
met zes gedichten, terwijl er eveneens zes uit haar school voorkomen. Uit de tweede
Rose werden er drie fragmenten opgenomen: één in het tweede deel met stukken
vóór ca. 1300 en twee in het derde deel met stukken na ca. 1300. Zouden die
fragmenten niet best alle drie in het tweede deel zijn opgenomen, daar volgens K.
Heeroma, die onlangs een uitgave van alle bekende fragmenten van de tweede
Rose bezorgde, de bewerking uit ca. 1290 dateert? Bovendien zouden de drie
fragmenten dan in hetzelfde deel zijn voorgekomen en niet over twee delen zijn
verdeeld. Nieuw zijn ook Van onser vrouwen, een bedinghe, een dertiende-eeuws
Marialied, een fragment uit de Speghel der Wijsheit of Leeringhe van Zalichede van
Jan Praet, de sproke De Mantel van Eeren en een Liefdesbrief op rijm. Buiten de
reeds vermelde zes liederen van Hadewijch en de zes uit haar school werden nog
25 andere geestelijke liederen opgenomen, terwijl er in de vorige uitgave alles bij
elkaar slechts zes voorkwamen. Het abel spel Esmoreit werd door Lanseloet van
Denemerken vervangen. Daarbuiten werden zo goed als alle stukken uit de vorige
uitgave van het tweede en het derde deel in de nieuwe editie opgenomen.
Reeds in het eerste deel werden een paar teksten naar twee verschillende
bewerkingen of redakties afgedrukt. Ook in het tweede deel - niet in het derde - is
zulks het geval: sommige verzen uit Sinte Servaes Legende werden naar hs. Leiden,
B.P.L. 1215 en naar de dertiende-eeuwse fragmentjes afgedrukt; vs. 854-921 van
Vanden Levene ons Heren werden naar het Utrechtse en het Zutphens-Groningse
handschrift en vs. 2218-2313 naar het Utrechtse en het Oudenaardse manuskript
opgenomen; van Van sente Brandane werden vs. 725-1114 uit het Comburgse
naast vs. 694-1059 uit het Hulthemse handschrift geplaatst; vs. 44-104 van Van
onser vrouwen, een bedinghe werden naar het Hulthemse en het Oudenaardse
handschrift opgenomen.
Ook in het tweede en het derde deel zijn alle teksten, zowel de oude als de nieuwe,
naar het handschrift zelf, naar een fotografische reproduktie of naar een betrouwbare
uitgave afgedrukt. In alle teksten werden hoofdletters en leestekens naar modern
gebruik aangebracht. Streng diplomatisch uitgegeven teksten, zoals er in het eerste
deel een paar voorkomen, worden in het tweede en het derde deel niet aangetroffen.
Nu de drie delen van de nieuwe uitgave voor ons liggen, kunnen we zeggen dat
de modernizering van Verwijs' bloemlezing vooral bestond in het opnemen van
nieuwe, vooral geestelijke teksten, die door E. Verwijs niet belangrijk genoeg werden
geacht of in zijn tijd nog onbekend waren; in het afdrukken van enkele teksten naar
twee verschillende bewerkingen of redakties; in het bezorgen van betrouwbare
teksten naar het handschrift zelf, naar een fotografische reproduktie of naar een
goede uitgave en in het
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weglaten van het glossarium, dat de modernizering van de bloemlezing steeds in
de weg had gestaan.
Moge Verwijs' bloemlezing, nu zij door Prof. Dr. C.C. de Bruin op kundige wijze
volkomen op de hoogte van onze tijd werd gebracht, voortgaan met tal van
belangstellenden in de Middelnederlandse dichtkunst in te leiden.
J. DESCHAMPS
L.C. MICHELS, Filologische Opstellen. Deel I: Stoffen uit de Middeleeuwen,

Zwolle, N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk-Willink, 1957. 250
blz. ca. 20,5 X 14. Zwolse Reeks van Taal- en letterkundige Studies. Nr.
2. Prijs ing. f 7.50, geb. f 10.
Van de om ende bij 400 wetenschappelijke bijdragen - lange en korte - die S. (geb.
1887 te Schijndel, N.-Brab.) tot dusver het licht heeft laten zien, brengt dit eerste
deel er 28, die tussen 1918 en 1955 werden neergeschreven en uitsluitend de
middeleeuwen betreffen. Enkele tellen iets meer dan 1 blz. (p. 231); andere beslaan
er 4 tot 10 (p. 21 vlgg.); de uitvoerigste zijn: Het spel vanden sacramente vander
Nyeuwervaert (pp. 123-146), Mariken van Nieumeghen (pp. 164-190) en de
Kanttekeningen bij de Spieghel der menscheliker Behoudenisse (pp. 58-97).
Verscheidene nummers intussen komen neer op een grondige bespreking van de
een of andere uitgave van middeleeuws werk; andere waren bestemd voor
feestbundels (Schrijnen, 1929; Baader, 1938; Gessler, 1948; Van Gils, 1949;
Goossens, 1952), of voor letterkundige bijeenkomsten, of voor tijdschriften. In alle
evenwel worden wij bedacht met even duidelijke als aantrekkelijke uiteenzettingen,
scherpzinnige redeneringen en leerrijke overwegingen. De streng verantwoorde
oplossing van menige crux kan dan ook als model in het genre dienen en zo zullen
o.m. voor altijd in het geheugen van de gegadigden blijven spelen: de klemmende
commentaar n.a.v. de beginstrofe van Maerlants Der kerken claghe (pp. 38-44), het
afdoende antwoord op de vraag, waarom Macharius tot vijfmaal toe de hostie
doorsteekt (p. 131 vlgg.), de vernuftige verklaring van de namen Moenen en
Modicack (pp. 174-178), de verrassende identificatie herst < erst < rest < rust (pp.
232-3) en vooral de beknopte toelichtingen bij zowat een zestigtal duistere plaatsen
van de bovenvermelde Spieghel. Bij al deze weldoordachte bewijsvoeringen laat
S. zich overigens leiden door behartigenswaardige aforismen als daar zijn: de
middeleeuwse opvattingen zijn heel niet ‘zonderling’ voor wie er zich kan indenken
(p. 33); er wordt te gemakkelijk verondersteld dat een middeleeuwse leek geen
verstand heeft van zaken, waarin alleen de priester deskundig wordt geoordeeld
(p. 67); er wordt meer rondom de letterkundige documenten gestudeerd en
geschreven dan over die documenten zelf (p. 128); in stukken zoals Elckerlijc is
alles door de dichter goed overwogen (p. 121); men overdrijve niet bij het optekenen
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van de allergeringste taalkundige eigenaardigheden van een bepaalde tekst (p. 99);
men wijzige geen tekst zolang een verklaring mogelijk blijft van wat er staat (p. 225);
indien ik, met het oog op een kunstwerk, gesteld werd voor de keus tussen een
genieten zonder kennis en een kennis zonder genieten, dan zou ik het laatste
bijzonder prozaïsch vinden, maar het eerste de redelijke mens onwaardig (p. 146).
Gelet op deze voorbeeldige werkwijze zijn wij ervan overtuigd, dat de hier
gebundelde studiën, die van talrijke voetnoten voorzien en bibliografisch bijgehouden
zijn, diegenen wegwijs zullen maken, die zich in onze middeleeuwse letteren willen
verdiepen: op waardige wijze immers sluiten zij aan bij M. De Vries' Proeve van
middelnederlandsche taalzuivering (1856) en J. Verdam's Tekstcritiek (1872),
alsmede bij diens 23600 emendaties (zie W. de Vreese's Textkritiek van J. Verdam,
's-Grav. 1929).
Met dat al merken wij op: 1. dat het verslag over de commissievergadering der
Kon. VI. Ac., waarin S. zijn merkwaardige Kanttekeningen voorlas, tot op heden
ongedrukt bleef (p. 88, n. 48); 2. dat weinig met zekerheid kan worden gezegd
omtrent het toneelwerk i.v.m. de Zeven Weeën (p. 163 en De Brusselse Post van
15 sept. 1957, p. 2, kol. 2); 3. dat loestuters (p. 117) wel degelijk voorkomt in het
van lapsus calami krielende hs. van Jan van Styevoort's Refreinenbundel (1524),
weshalve de uitgevers (II, 274 vlgg.) voorstelden: loeftuters; 4. dat op p. 44, 97, 148,
172, 184 telkens een drukfout te vinden is; 5. dat verwijzingen niets steeds duidelijk
zijn: p. 39 (stemmen), p. 41 (Allioli), en de data bij tijdschriften soms ontbreken; 6.
dat o.i. de bijdragen chronologisch hadden dienen herdrukt.
Ten besluite zij gewezen op de even gebalde als zwierige kenschetsing, waarmede
W. Asselbergs de bundel inleidt (pp. 5-7).
W. VAN EEGHEM

Uyt ionsten versaemt. Retoricale studiën 1946-1956. Zwolse,
N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1957; 258 blz. 20,5
× 14. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies. Nr. 6. Prijs ing. f
6.80.
J.J. MAK,

21 opstellen, door S. aan de rederijkers gewijd, liggen hier herdrukt vóór ons, d.w.z.
aangevuld, verbeterd en naar tijdsorde gerangschikt. Achtereenvolgens krijgen wij
dus: 1. Het proces in de hemel als strijdgedicht; 2. Twee meiliederen; 3. De Roovere's
spel ‘Quicunque vult salvus eese’; 4. Da nobis; 5. Elckerlyc en Everyman; 6. De
dichter van Elckerlyc I en II; 7. Indrukken van de Elckerlyc-opvoering te Delft; 8. Het
toneel der rederijkers in de bloeitijd; 9. De wachter in het rederijkersdrama; 10.
Pyramus en Thisbe gemoraliseerd; 11. Was Cornelis Crul rooms of hervormd? 12.
De strekking van Coornhert's ‘Ryckeman’; 13. Eerherstel voor Cassyere; 14. Iets
over de Amsterdamse rederijker Egbert Meynertsz; 15. Robert Lawet als protestants
dichter; 16. Vroeg-calvinistisch toneel in Nederland;
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17. Opnieuw plagiaat bij Houwaert?; 18. Een onbekend rederijkersspel over de
mislukte aanslag op Schiedam in 1489; 19. ‘Tcaetspel der Franchoysen’ van
Jeronimus van der Voort; 20. De tafelspelen van Hooft; 21. Jacobus Celosse, factor
van de Vlaamse kamer ‘In Liefde Groeiende’ te Leiden.
Al deze studiën nu brengen, in meerdere of mindere mate, nieuws aan: zijn nos.
5-7 b.v. uitstekende critische overzichten, dan bieden o.m. nos. 14 en 21 heel wat
onbekends, terwijl, blijkens de titel al, no. 18 één lange verrassing uitmaakt (pp.
171-191); anderzijds zijn de voetnoten overvloedig, vooral bij no. 19, dat daarzonder
lastig te lezen is. Eindelijk zorgen 6 afbeeldingen (cf. p. 255), alsmede een zangwijze
(p. 195) voor nuttige afwisseling. Een register van persoonsnamen (pp. 249-254)
en een inhoudsopgave (p. 256) besluiten dit merkwaardige geheel.
Intussen zullen wij hieronder op enkele nos. even ingaan:
No. 2. Van het wereldlijke Meilied uit ca. 1450, dat pater van Mierlo jr. S.J. hoog
aansloeg uit hoofde van deszelfs zangerigheid en technische volmaaktheid, geeft
S. hier de oudst bekende tekst, alsmede een geestelijke navolging hiervan, letterlijk
weer zodat ettelijke duistere plaatsen in de vroeger medegedeelde versie thans
duidelijk zijn, al is desondanks de nieuwe lezing nog verre van volledig opgehelderd.
Wij merken hierbij op, dat zowel het wereldlijke als het geestelijke Meilied, ten minste
in hun huidige vorm, hoogstwaarschijnlijk Westvlaamse voortbrengselen zijn, zulks
wegens de geaspireerde of niet-etymologische spelling en het verbum baersen (=
baren). Zie de Versl. en meded. der Kon. Vl. Acad. (1958), 647 vlgg.
No. 3. A. de Roovere's ‘uitvallen tegen de ontaarding van de priesterschap, het
kloosterleven, de viering der heiligendagen enz.’ (p. 39) doen als vanzelf de vraag
rijzen of dit spel soms niet hetzelfde is als datgene, dat een naamgenoot, een van
ketterij beschuldigde Leuvense priester, in 1542 in zijn bezit had: verdachte bekende
immers, dat het wel 60 jaar eerder door ‘Anthonius de Roevere’ was vervaardigd
(dus ca. 1480), doch met dat al moest hij zijn afschrift in het openbaar verbranden.
Men leze hierover R. van Santbergen, Un procès de religion à Louvain: Paul de
Rovere 1542-1546 (Bruxelles, 1953), 8 en 58. Misschien verwijzen vss. 460 vlgg.,
waarin wordt gezinspeeld op het uitblijven van een kruistocht, naar de jaren 1460
als ontstaansdatum van het spel, doch met de dood van Filips de Goede in 1467
vervalt de door deze vorst plechtig beloofde strijd tegen de Mohammedanen.
No. 10. De hier bedoelde Pyramus en Thisbe schrijven wij in De Brusselse Post
an 15 juli 1957, p. 2 aan Colyn van Risele toe.
No. 11. Naar onze mening is Cornelis Crul een protestantse bekeerling: zowel
zijn kenspreuk, Niet meer also, als zijn drukkers schijnen voor die stelling te pleiten,
getuige onze uiteenzettingen in de Revue belge de philologie et d'histoire XXXIV,
1 (1956), 275 vlgg.
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No. 13. Cassyere's onvaste devies weerspiegelt o.i. 's dichters houding inzake
godsdienst; men vergete trouwens niet, dat het er bij wedstrijden in de eerste plaats
voor een mededinger op aankwam, de eerste prijs weg te kapen en daardoor tevens
de eer van zijn stad hoog te houden.
No. 18. Het zo onverwacht aan het licht gekomen spel zou het oudste
nationaal-historische drama in onze letterkunde zijn, daar het ca. 1575 kan worden
geplaatst (p. 189). Is echter het Spel van de Stathouwer, dat Karel de Stoute's zin
voor rechtvaardigheid verheerlijkt en door D.A. Poldermans is uitgegeven in het
Archief. Vroegere en latere mededeelingen vnl. in betrekking tot Zeeland, uitgegeven
door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Middelburg 1930), 1 vlgg.
en 91, niet van ca. 1560?
No. 19. Het haagspel, dat in 1583 te Antwerpen zou hebben plaatsgehad (p. 195),
wordt bij mijn weten nergens vermeld. De zangwijze van ‘Tcaetspel’ is dan ook,
zoals L. van Boeckel in zijn Jeronimus van der Voort (Antw. 1942), 57 vlg. heeft
aangetoond, die van het liedeken, door ‘de Ongeleerde’ van Lier gezongen op het
Antwerpse haagspel van 1561. Een dergelijk teruggrijpen naar een meer dan 20
jaar oude melodie verwondert ons niet, daar Jeronimus van der Voort, de dichter
van ‘Tcaetspel’, in laatstgemeld jaar als factor te Antwerpen was opgetreden voor
‘den Groeyenden Boom’ van Lier en de betrokken zangwijze der andere Lierse
Kamer derhalve goed kende. Of de zangwijze uit 1561 al dan niet oorspronkelijk is,
valt nog uit te maken.
Het zou ten slotte zeer te prijzen zijn geweest, indien S. bij elk opstel had
aangetekend, waar en wanneer het voor het eerst is verschenen. Voorts is de druk
boven alle lof verheven (zie echter p. 24, n. 60; p. 26, n. 65) en zo zal een ieder,
die zich voortaan met de rederijkers wil bezighouden, deze uitgave als zijn
lievelingsboek hebben te beschouwen.
W. VAN EEGHEM

Goede Vrydag ofte Het Lijden onses Heeren Jesu
Christi. Ingeleid en van Aantekeningen voorzien door Dr. W.J.C. Buitendijk.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1958, 144 blz. met een portret, ing. f 5,20
(Zwolse Drukken en Herdrukken, nr. 32).
JEREMIAS DE DECKER,

De herwaardering van de kristelijke barokdichter Jeremias De Decker (1609-66),
ingeleid door Kloos (1909), Verwey (1910) en Geyl (1911) en bekrachtigd door de
Raaf (1912), Karsemeijer (1934), Godthelp (1941), Warners (1947) en Van Es
(Gesch. van de Letterkunde der Nederlanden, V 283), kreeg nu een wellicht
definitieve bezegeling dank zij Dr. W.J.C. Buitendijks voortreffelijk ingeleide en
geannoteerde heruitgave van de ‘Goede Vrijdag’ (1651), door Kloos geprezen als
‘een der allerschoonste gedichten van de 17e eeuw’, door Van Es terecht beschouwd
als ‘een dichtwerk van zo hevige en innige ontroeringen en met een zo eigen
suggestieven vorm,
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dat we het mogen rekenen tot de schoonste voortbrengselen van de protestantse
barok’.
In de inleidende over rubrieken ingedeelde beschouwingen (blz. 5-77) vraagt B.
vooraf aandacht voor het intrigerend probleem van de in de loop van de tijd vaak
zo wisselvallige en tegenstrijdige oordeelvellingen over bepaalde auteurs, i.c. De
Decker, wien na twee eeuwen onverdeelde literaire en etische lof (VI) een golf van
kleinering (Jonckbloet-Kalff) te beurt viel, dan weer gevolgd door al maar groeiende
nieuwe waardering; een ‘ambivalentie in het karakter en het werk’ van de dichter
(De Mens en de Dichter) lijkt hem aan de grondslag ervan te liggen. Psychografisch
speurt hij de elementen ervan op; hij ontdekt ze in het oeuvre zelf, en ook in het
levensbericht (1667) van Jeremias' broeder. Behalve een opvallende bescheidenheid
kenmerkt hem een instinktieve zelfironie, en vooral een opmerkelijke en tot
psychische deviaties aanleiding gevende vaderbinding (cf. In memoriam Patris,
1658), die o.a. een bepaalde onevenwichtigheid tussen mens en dichter tot gevolg
hebben, het oordeel van de kritiek al te zeer of naar het menselijke of naar het
poëtische doen overhellen, en anderzijds ook verklaren hoe de vaak in huiselijke
beslommeringen gedompelde De Decker ‘in ogenblikken van grote gevoelsspanning
aan zijn wat benauwde menszijn ontstijgt en dan poëzie schept die van alle tijden
is, zoals in de beste gedeelten van de Goede Vrijdag’.
Aansluitend bij Karsemeijers onderzoek betreffende De Deckers verhouding tot de
leer van de predestinatie, en steunend op 's dichters polemiek met Westerbaen,
ontsluiert B. diens Levens- en Wereldbeschouwing (II) nader en komt tot het besluit
dat hij noch zuiver remonstrant, noch calvinist was, dat ‘het ware christendom voor
hem zowel de goddelijke leiding als de vrije menselijke speelruimte omvatte’, en
men hem het best een ‘ethisch-piëtistisch gereformeerde’ zou kunnen noemen.
Contra Knuvelder betoogt hij dan dat de Goede Vrijdag in de lijn van de theologia
crucis en niet in die van de triumferende Kristus ligt. Van belang is wat B. daarop
meedeelt over de viering van de Goede Vrijdag (III): al speelde die dag als kristelijke
vierdag zo goed als geen rol in het kerkelijk gereformeerd leven, toch verschenen
er in de 17e eeuw heel wat passieboekjes als gidsen voor persoonlijke meditatie;
in die sfeer moet De Deckers gedicht worden gesitueerd, vermits hij er zelf in zijn
proloog nadruk op legt dat de Goede Vrijdag ‘een dag van klachten en niet van
kluchten’ is. Uit een interessant onderzoek naar de betekenissen van het woord
‘klucht’ (IV) blijkt duidelijk dat het hier als fiktie (van muzen) moet worden opgevat,
zodat de auteur wel bedoelde, dat het op Goede Vrijdag veeleer past een
klaaggezang over het werkelijk lijden van Kristus aan te heffen dan zich in loutere
fikties te vermeien. Stijl en compositie (V) van het gedicht worden daarna onder de
loupe genomen; de standpunten van Heesterbeek, Karsemeijer, Godthelp en Van
Es worden met eigen zienswijze gekonfronteerd,
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waarbij B. noteert dat De Deckers eerherstel mede te danken is aan het nieuw
inzicht in het vormprincipe van de barok; toch moet hij - zeer terecht - waarschuwen
voor overdrijving: z.i. is de Goede Vrijdag-poëzie geenszins zuivere barok, maar
veeleer ‘gematigd en beheerst emotioneel’ en in geen geval te vergelijken bij de
patetische heroïek van b.v. Vollenhove's Kruistriomf (1656).
Hier volgen de bovenvermelde beschouwingen over de waardering voor het
gedicht gedurende twee eeuwen (VI), (die kompositorisch beter in de eerste rubriek
van de inleiding op hun plaats zouden staan). Ten slotte wordt de keus van de
grondtekst, nl. die van 1654-56 verantwoord en de vraag beantwoord van wie de
eerder bescheiden titel Rym-oeffeningen wel afkomstig is. Een bibliografie van de
volledige en de fragmentarische uitgaven van de Goede Vrijdag volledigt de
dokumentatie.
Dr. Buitendijk heeft de Goede Vrijdag-tekst interessant geannoteerd, door behalve
woordverklaringen op veel plaatsen te verwijzen naar inhoudsparallele passages
uit het Oud en Nieuw testament, alsook uit de gereformeerde Catechismus (Leyden,
1617), die de passio Christi veelvuldig mediterende dichter kunnen hebben
geïnspireerd. Het aldus blootleggen van de bestendige ontroeringsbronnen van de
dichter draagt bij tot het suggereren van de inkubatiesfeer van het gedicht, dat in
zijn verhevenste momenten opwelt als een innig gebed, en dat terecht als het
hoogtepunt in De Deckers oeuvre moet worden beschouwd. Een Zwolse herdruk
die velen welkom zal zijn.
O. DAMBRE

Poëzij en proaza fan Eeltsje Halbertsma. Blomlêzing
út syn wurk mei ynlieding en oantekeningen. Zwolle, N.V.
Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink. 1958. 216 blz. met een
afbeelding van de jonge dichter en vier fotokopieën van handschriften,
waaronder brieven. (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te Leiden, Nr. 34. Tevens uitgave van de
Fryske Akademy). Prijs ingen. f 7,50.
DR. J.H. BROUWER,

Het jaar 1958 was voor de Friezen een Halbertsma-jaar. Het was toen een eeuw
geleden dat in Grouw, midden in het land van de meren en de terpen, de dichter
van het Friese volkslied overleed, de medicus Dr. E. Halbertsma (1797-1858). Ter
gelegenheid van de herdenking verscheen de eerste aflevering van een nieuwe
volksuitgave der Rimen en Teltsjes, het verzamelde werk van de drie gebroeders
Halbertsma, de filoloog Joast, de koopman Tsjalling en de dokter Eeltsje.
Daarnaast is de uitgave van de hierboven genoemde bloemlezing uit het werk
van Eeltsje niet overbodig. Deze uitgave is verzorgd door een bij uitstek deskundige,
Prof. Dr. J.H. Brouwer, vroeger hoogleraar in het Fries en Gotisch aan de
rijksuniversiteit te Groningen, sinds enige jaren
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wetenschappelijk directeur van de Fryske Akademy te Leeuwarden en tevens
bijzonder hoogleraar in het Fries aan de gemeenteuniversiteit te Amsterdam.
Voor de niet-Friese neerlandici die geen Encyclopedie van Friesland (Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1958) bij de hand hebben, mag wel iets gezegd worden over
de romantische dichter en humoristische verteller Eeltsje Halbertsma. Hij heeft
medicijnen gestudeerd aan de Leidse universiteit, maar in 1818 ook enige tijd in de
Duitse universiteitsstad Heidelberg, toen een centrum van romantici. In de lente van
1822 wordt op allerhande plaatsen in Friesland opeens een lied gezongen, dat
afkomstig is van Eeltsje Halbertsma, die zich als dokter in zijn geboortedorp heeft
gevestigd. Het is het bekende vers De Boalserter merke (De Bolswarder kermis).
Waarom had dit zo'n succes? De eenvoudige tekst in de eigen taal sprak het volk
aan en de wijs niet minder. De dichter was geïnspireerd door wijs en woorden van
Hans und Verene uit de Allemannische Gedichte van Hebel, voor wie hij sinds zijn
Heidelberger tijd een bijzondere belangstelling had. Zijn broer Joast moedigde hem
aan en nog in 1822 verscheen hun eerste bundeltje, De Lapekoer fen Gabe Skroor.
Nadat de Franeker hoogleraar E. Wassenbergh een geleerde belangstelling had
gewekt voor het Fries en zijn literatuur, wisten de Halbertsma's nu het volk te bereiken
en te treffen. Zij leerden het zijn eigen taal lezen, zoals Conscience dat in Vlaanderen
heeft gedaan.
Prof. Brouwer vertelt in zijn inleiding over ‘dokter Eeltsje’ en weet zijn leven en zijn
werk op boeiende wijze te tekenen. Daarbij maakt hij gebruik van de briefwisseling
der gebroeders, die ook zo'n rijke bron is geweest voor de Bijdrage ta de kennis fan
it libben, de persoan en it wurk fan Dr. Eeltsje Halbertsma, 1797-1858, het
proefschrift, waarop G. Dijkstra te Groningen is gepromoveerd (Drachten, 1946). In
1823 is de dichter getrouwd met een Bolswarder burgemeestersdochter. Het werd
een ongelukkig huwelijk en Halbertsma heeft voor zijn verdriet een uitweg gevonden
in de literatuur, maar vooral in de zorg voor zijn patiënten, verspreid over het wijde
Grouwster waterland, die hij alleen zeilend met zijn jacht, de ‘Gysbert Japiks’ kon
bezoeken. In zijn luchtige zeilersliedjes en in zijn humoristische en soms satirische
vertellingen bleek hij een scherp waarnemer van eigen land en volk.
De bloemlezer heeft een persoonlijke, maar tevens zeer verantwoorde keuze gedaan.
Belangrijk is, dat hij bij de verzen die door Duitse dichters als Hebel, Hölty en Groth
geïnspireerd zijn, ook de originele gedichten afdrukt ter vergelijking met de vertaling
of bewerking. Van Klaus Groth heeft Halbertsma de Quickborn grotendeels vertaald,
die hij had leren kennen, toen hij in 1856 te Emden in Oostfriesland verbleef, waar
zijn zoon predikant was. In Emden heeft hij ook de romantische novelle De
Jonkerboer, of Krysttiid en Sint Steffen yn âld Fryslân geschreven, die in
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zijn geheel in de bloemlezing is opgenomen. Hierin riep hij een beeld op van een
ideaal dat hij zelf allesbehalve verwezenlijkt heeft: het huwelijk van een Friese jonker
met een eenvoudige boerendochter, een huwelijk uit liefde, ondanks het
standsverschil en het verzet van de adellijke grietmansfamilie. Prachtig is het verhaal
van de reis op schaatsen dwars door Friesland en de reeks anekdoten en
volkskundige bijzonderheden, die de schrijver in deze grote novelle wist te
vervlechten en die ten dele echt Fries zijn en ten dele ontleend aan de gebroeders
Grimm. Ook de ballade van De Lieke-blommen (De Leekster takken) is in deze
bloemlezing opgenomen. Dit lied heb ik vaak horen zingen in mijn familie en het gaf
me een schok, toen ik pas als jong student ontdekte dat Eeltsje Halbertsma de
dichter is geweest.
Destijds heeft F. Buitenrust Hettema, de man van de eerste Zwolse herdrukken, in
1917-1918 hoogleraar te Gent, in zijn Bloemlezing uit Oud-, Middel- en Nieuwfriesche
Geschriften, in het derde deel (Leiden, 1888) een gedeelte van De Lapekoer
afgedrukt volgens de eerste uitgave en daarbij de tekst- en spellingsvarianten uit
latere drukken opgenomen, zodat men de ontwikkeling van de ideeën omtrent taal
en spelling enigszins daaruit kan aflezen. Ook Prof. Brouwer heeft steeds de eerste
druk van de verschillende teksten gebruikt. Met behoud van de taaleigenaardigheden
van Halbertsma heeft hij de teksten overgebracht in de moderne Friese spelling en
dit is alleszins te billijken, aangezien het hier niet gaat om een spellingsgeschiedenis,
maar om een inleiding tot het proza en de poëzie en om een zeer uitvoerige
verklaring van de rijkdom aan taal- en letterkundige bijzonderheden. In zijn
aantekeningen geeft prof. Brouwer tevens een korte karakteristiek van elke tekst
en zijn geschiedenis. Tot slot laat hij een volledig overzicht volgen van de
handschriften en gedrukte teksten van Halbertsma en een chronologische bibliografie
van de vertalingen in het Nederlands en in andere talen en van alle studies, die er
over hem en zijn werk zijn verschenen: een prachtig uitgangspunt voor de verdere
bestudering.
Dat de redactie van de Zwolse drukken en herdrukken besloten heeft tot de uitgave
van deze bloemlezing vind ik een voortreffelijk initiatief. Maar al te veel blijven Friese
schrijvers van enig belang onbekend buiten Friesland. Aan de ene kant komt dit
door de taalbarrière, maar aan de andere kant door het feit dat de Nederlandse
letterkundige leerboeken en bloemlezingen ‘Nederlands’ te uitsluitend taalkundig
opvatten. Zodoende worden de Friezen op de middelbare scholen wel met hun neus
gedrukt op het werk van Hollanders van het tweede plan als Cats en Beets, maar
van hun eigen dichters als de 17de-eeuwer Gysbert Japiks, over wiens werk toch
verschillende proefschriften verschenen zijn, of van dichters, toneelen
romanschrijvers uit onze eeuw krijgen ze in de regel niets onder ogen, alsof dit een
particularistisch gevaar zou inhouden voor hun ontwikkeling
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of voor hun eindexamen. Ook voor niet-Friezen zou het nuttig zijn, als de handboeken
althans iets over enkele hoofdfiguren uit de Friese letterkunde vertelden.
Ik heb me er onlangs over verwonderd dat iemand als prof. Stuiveling, die zelf
studies heeft gewijd aan Gysbert Japiks' Friese psalmen en aan de romantiek in
Troelstra's poëzie (beide in de bundel Rekenschap) in de laatste druk van de Schets
van de Nederlandse letterkunde de Friese literatuur nog steeds doodzwijgt, maar
wel uitvoerig de jonge Zuid-Afrikaanse letterkunde behandelt, die evenmin een
verplicht nummer is. Gelukkig heeft de redactie van de Zwolse drukken en herdrukken
een ruimere opvatting getoond en daaraan danken wij de rijke bloemlezing, waarmee
prof. Brouwer de studie van de Halbertsma's een flinke stap vooruit heeft gebracht.
Leeuwarden
H.T.J. MIEDEMA

Verbeelding en Historie, Verschijningsvormen van de
Nederlandse historische Roman in de negentiende eeuw, Assen, Van
Gorcum & Comp. N.V. - G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke, 1958, 344 blz.
‘Neerlandica Traiectina’, VI, gebr. f 15.50.
DR. W. DROP,

In plaats van, zoals gebruikelijk is, zijn studie te beginnen met de methode en het
doel van zijn onderzoek uiteen te zetten, valt schr. met de deur in huis, en geeft dan
dadelijk in zijn Inleiding een nauwelijks geschetst beeld (hoe is dit, inderdaad, in
zowat dertig bladzijden te ‘comprimeren’?), van de roman in het algemeen, de
historische roman, de voorgeschiedenis van de historische roman in West-Europa,
Walter Scott, de schepper van de historische avonturenroman. Er wordt hierin
klaarblijkelijk van het algemene naar het bijzondere overgegaan, deductief van wat
de roman is tot Walter Scott, als de schepper van de historische avonturenroman,
- de methode en het doel van onderzoek komen pas hierna aan de beurt; - maar
men vraagt zich dan toch af, of deze verbijzondering tot op Scott, tegelijk een einden beginpunt, er niet anders had uitgezien, indien schr. van een andere opvatting
van de roman in het algemeen was uitgegaan, dan die van ‘een prozawerk, met
een stof aan de fantasie van de schrijver ontsproten of erdoor getransformeerd, dat
het verhaal geeft van de innerlijke en uiterlijke lotgevallen van verschillende met
elkaar in een of ander verband staande personen, in een bepaald milieu of in
wisselende milieus’ (blz. 1). Vervang deze wijdlopige ‘definitie of omschrijving’
(ibidem) door het evenzeer geldige: ‘een roman = een verhaal’, en er is veel kans
dat men aan Walter Scott voorbijloopt en evengoed bij de experimentele roman van
James Joyce in plaats van bij de historische avonturenroman van de vader van
Quentin Durward terecht komt. Dit om te zeggen, dat me dergelijke, al te beknopte,
summiere, veralgemenende ach-
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tergronden, zelfs als ze naar het bijzondere voeren, als achtergronden vrij overbodig
lijken, wijl ze geen ‘gronden’ zijn waarop te bouwen is. Of men gaat van een
bijzondere ‘definitie of omschrijving’ uit, - het arbeidsveld is al ruim genoeg, - of men
zet zich van meet aan, aan een duidelijke uiteenzetting van de methode en het doel
van zijn onderzoek.
Wat deze uiteenzetting zelf betreft, deze ook lijkt me op zijn minst onvast, flodderig.
Schr. begint met de ondertitel van zijn werk te commenteren, in deze zin dat wanneer
hij zich voorneemt de ‘verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman
in de negentiende eeuw’ te bestuderen, dit niet betekent dat hij ‘de Nederlandse
historische roman van de negentiende eeuw’ (blz. 31) bestudeert. Hij wijst hierop,
om voor de behandeling van zijn stof een ‘zekere indeling’ (ibidem), een
kategorisering te rechtvaardigen in: de historische avonturenroman, de in de
geschiedenis ingepaste roman, de historische ideeënroman en de psychologische
historische roman. Kategorisering voor kategorisering, de ene is allicht de andere
waard; doch wat me ontsnapt is dat, indien men de ‘verschijningsvormen’ van iets,
i.c. de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw onderzoekt, dit iets,
i.c. de Nederlandse historische roman van de negentiende eeuw, ophoudt stof van
onderzoek te zijn. Van twee dingen één. Of bedoelde ‘verschijningsvormen’ zijn
vormen van de (en niet een) Nederlandse historische roman in de negentiende
eeuw, of niet. Of bedoelt schr. hiermee, dat er nooit een typische autochtone,
nationale Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw geweest is?
In dezelfde uiteenzetting meent schr. dat voor zijn doel de analyse van een ‘beperkt
aantal romans uit iedere kategorie’ voldoende is om aan te tonen ‘welke
mogelijkheden daarin verwezenlijkt zijn’ (ibidem). Vooreerst volgens welke criteria
heeft schr. zijn ‘beperkt aantal romans uit iedere kategorie’ beperkt? Waarin bestaat
de beperking? Was er geen andere beperking, dan de zijne, mogelijk? En, indien
een andere beperking nu eens een bepaalde kategorie ongelijk gaf, wat dan? Of
konden, in eenzelfde kategorie, geen romans opduiken, - juist die welke buiten zijn
perk werden gesloten, - die de kategorie ongelijk gaven? Voorts was het zijn
bedoeling de analyses van de aldus gekozen romans op een dubbel aspect te
richten: 1. op de ‘romantechniek in engere zin’; 2. op de ‘wijze van integratie van
de historische gegevens’ (ibidem). In verband hiermee. Vermits het begrip historische
roman, tegenover het begrip roman,al een zinsverenging betekent, hoe kan dan de
‘wijze van integratie van de historische gegevens’ van deze romantechniek, en wel
‘in engere zin’, worden gescheiden, en als een ander aspect worden beschouwd
van het analytisch, wetenschappelijk onderzoek? Waar begint, of eindigt, de
romantechniek, en wel ‘in engere zin’, wanneer men zich ten doel stelt na te gaan
‘in hoeverre de romanhandeling een uitvloeisel is van een historisch gebeu-
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ren’, en ‘in hoeverre eventueel de karakters door historische gegevens zijn bepaald’
(ibidem)?
Is het misschien, omdat al deze problemen in de loop van het onderzoek niet
duidelijk zijn gesteld, dat de analyse door schr., - na een beeld van de wegbereiders,
o.m. A. Loosjes en B. Daalberg, ook van de opwekking tot navolging van Scott door
D.J. van Lennep, en van de Zwitserse historische romans, - van de werken der
belangrijkste vertegenwoordigers in iedere kategorie (we noemden ze reeds), zo
een uniforme, strakke, in schuifjes ingedeelde vorm heeft aangenomen? Telkens
krijgt men, haast onveranderd: de inhoud, de structuur, de motieven, de
karaktertekening, roman en historie, samenvatting en waardering, maar dan zo
weinig grondig soms en panoramatisch bekeken, - vooral de verhouding
romanhistorie, en omgekeerd, nochtans het kernprobleem van de verhandeling,
komt slechts gedeeltelijk tot zijn recht, - dat men tot het besluit komt dat in dit werk
rond de begrippen en gebieden verbeelding en historie niet soepel genoeg werd
onderzocht, en geïnterpreteerd. Voor mijn gevoel werd hier al te schools gestelseld,
- wat nog iets anders is, dan ordelijk gesystematiseerd, - om tot een bont en
gevarieerd beeld van de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw
te kunnen komen.
Drop moet dit zelf, in de loop van zijn onderzoek, hebben geweten. Inderdaad, in
zijn Besluit wijst hij erop, dat het er uiteraard niet om ging een literairhistorische
genologie te schetsen van bewuste roman; want ‘daarvoor zouden veel meer en
ook geheel andere gegevens nodig zijn’ (blz. 334). Nu geeft hij, - zijn schematisch
overzicht aan het eind van het boek commenterend, - deze literairhistorische
genologische schets toch, en mist men een besluit dat in het bijzonder rekening
houdt met het, in zijn geest, niet-literairhistorisch onderzoek naar de
verschijningsvormen van de roman in kwestie. In plaats hiervan krijgt men, om dan
voorgoed te besluiten, enkele wenken over de manier waarop een genologische
studie in dit verband tot een goed eind zou te voeren zijn. Drops eigen studie zou
‘te zijner tijd een bruikbaar uitgangspunt’ (blz. 336) blijken te zijn voor een dergelijk
werk.
Hoe bedoelde verschijningsvormen van de meest karakteristieke, en ook minder
kenmerkende negentiende-eeuwse Nederlandse historische romans, in dit werk
gestalte aannemen, niet zelden scherpe contouren vertonen, mijn voornaamste
bezwaren tegen het hier gevoerd onderzoek zijn, zoals boven blijkt, van
methodologische aard. Ze hebben haast alle betrekking op de manier waarmee de
literairhistorische en niet-literairhistorische criteria onduidelijk van elkaar werden
gescheiden, wat ik, precies in een studie over de historische romankunst, als een
niet ongering euvel acht. Maar wellicht krijgt dit eerste werk van Drop wel eenmaal,
bij leven en welzijn, een waardige tegenhanger.
M. RUTTEN
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[Nummer 3-4]
De gereformeerden en het toneel
Het is al meer dan een kwart eeuw geleden, dat van de hand van Prof. Wille in de
1
lustrumbundel Christendom en Historie een uitvoerige studie het licht zag over ‘De
Gereformeerden en het Tooneel tot omstreeks 1620’. De verdienstelijkheid van het
lijvige artikel is, als ik goed zie, van drieërlei aard. Allereerst was het pionierswerk,
het bij mijn weten eerste en enige wetenschappelijk verantwoorde hoofdstuk uit de
geschiedenis van de Nederlandse toneelkritiek, dat ooit is geschreven. Vervolgens
is het van de allerhoogste wetenschappelijke standing; de schrijver heeft zijn
bouwstoffen uit eerste-rangsbronnen geput, conscientieus geordend en zo eerlijk
mogelijk geïnterpreteerd. En tenslotte verdient het onze waardering om het principiële
standpunt van de schrijver. Tegen een door de literatuurgeschiedenissen en het
schoolonderricht geijkte opvatting heeft hij het durven opnemen voor de 17de-eeuwse
tegenstanders van het toneel.
Misschien zal het sommigen niet onwelkom zijn, wanneer ik de inhoud van Willes
opstel eerst even in het kort samenvat. Na gewezen te hebben op het vrij algemeen
heersende vooroordeel tegen de gereformeerde toneelbestrijders en de
ingewikkeldheid van het probleem tracht de schrijver allereerst de strijd van Vondel
en de predikanten in historisch perspectief te plaatsen door het aanhalen van velerlei
afkeurende uitspraken in ons land en daarbuiten gedurende de 16de eeuw. Na
voorts geconstateerd te hebben, dat de afkeer van het toneel nergens zo verbreid,
zo diep en zo duurzaam is geweest als in Nederland - gevolgd door Schotland en
op een afstand door Engeland - komt hij op zijn eigenlijke thema, de verificatie van
de mening als zou die afkeer te wijten zijn aan een vertroebeling van het
zuiver-calvinistische beginsel door de inmenging van piëtistisch-ascetische
gevoelens. Concreter uitgedrukt: de mening, als zou òns of hèt oorspronkelijke
ruime Frans-Zwitserse Calvinisme in het zog zijn gekomen van het meer benepen
2
Engelse puritanisme . Teneinde de ge-

1
2

Kampen 1931, blz. 96 e.v.
T.a.p. blz. 115.
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zindheid en de houding van de Gereformeerde Kerk van Nederland in haar eerste
tijd doorlopend te kunnen vergelijken met die van onze Frans-Zwitserse en Engelse
geloofsgenoten laat de schrijver aan de behandeling van zijn eigenlijk onderwerp
een tamelijk uitvoerige beschouwing voorafgaan van de standpunten der oudste
Frans-Zwitserse en Engelse Calvinisten. Komende op Nederland besluit Wille uit
een brief van Taffin aan Croese van 25 april 1575 tot een in de Nederlandse kerken
van vóór 1575 heersende afkeer van het toneel, waarop Engeland geen invloed zal
hebben geoefend, maar hoogstens Frankrijk. Overigens werd de gereformeerde
beschouwing van kerk en wereld in hun onderlinge verhouding niet puriteins door
de Engelse puriteinen, maar wàs het dat van den beginne af onder Farel, Calvijn
3
en Beza in Genève en Frankrijk . Eindelijk komt dan de hoofdschotel op tafel: een
chronoloigsch overzicht van de synodale bemoeienis met het toneel - van Dordrecht
1578 af - en de verdediging, de rechtvaardiging van die bemoeienis. De kern daarvan
vormt het geval Leiden in de jaren negentig. Ten besluite volgt een weergave van
de toneelopvattingen van vooraanstaande theologen uit het behandelde tijdperk,
met name van Junius en Udemans, alles strekkende ter ondersteuning van de these
der communis opinio van Frans-Zwitserse en Nederlandse Calvinisten ten aanzien
van de dramatische vertoningen.
Aldus Wille. Ik hoop, dat alleen al het summiere overzicht van de inhoud van deze
studie iets van het belang ervan heeft doen beseffen. Ze had het uitgangspunt
kunnen en moeten vormen voor een bredere behandeling van de hier aan de orde
gestelde problemen. Dat is helaas bij mijn weten niet gebeurd. Zelf kan ik op het
ogenblik ook niet meer doen dan U enkele van mijn kanttekeningen mede te delen
bij de lectuur van Willes doorwrochte studie. Ik zou mij daarbij gaarne beperken tot
ons eigen land. Een paar algemene opmerkingen mogen echter voorafgaan over
Willes overzicht van de buitenlandse toneelkritiek in de 16de eeuw. Het voornaamste
bezwaar, dat men daartegen kan inbrengen is, dat er niet voldoende blijkt, wie
bestrijdt en wat hij bestrijdt en waarom en hoe hij bestrijdt. Het juiste en nauwkeurige
antwoord op deze vier-voudige vraag in elk voorkomend geval zou meer licht hebben
geworpen op algemener 16de- èn 17de-eeuwse problemen, zoals die van de vooren tegenstanders van het toneel,

3

T.a.p. blz. 135. De these van de puriteinse Engelse ontaarding van het calvinisme bij A.A. v.
Schelven Historisch onderzoek naar den levensstijl van het calvinisme in Christendom en
Historie blz. 64 e.v.
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van de verschillende soorten toneel, van de verhouding van levens- en
wereldbeschouwing, eventueel ook van kunstbeschouwing en toneel en van de
actualiteit van de strijd om het toneel.
Wat het eerste punt betreft, Wille wekt ongewild en onbedoeld de indruk, dat hij zich
gewonnen geeft aan de voorstelling van de latere 17de-eeuwse toneelvrienden, als
zouden nu juist de gereformeerden dramatische vertoningen hebben verafschuwd.
Ik acht dat betreurenswaardig. Want in de 16de en vroege 17de eeuw vindt men
die afkeer immers ook bij andersdenkenden. In ons eigen land signaleerde G. Kalff
4
een Doopsgezind protest . Voor Engeland herinner ik aan het getuigenis van Van
5
Schelven . Voor Frankrijk wijs ik op het verbod van mystères sacrés door het
6
Parlement van Parijs in 1548 . Onder de Rooms-katholieken is Vives bekend als
een felle hekelaar. In Frankrijk blijft de strijd tot diep in de 18de eeuw voortduren;
het noemen van de naam van Bossuet alleen moge hier volstaan. Ga ik terug in de
tijd, dan constateer ik, dat er door de gehele middeleeuwen heen hevig tegen de
7
ludi scenici is gefulmineerd , dat men tot aan de opkomst van het kerkelijk drama
unaniem het toneel heeft afgewezen en nadien over de toelaatbaarheid van
8
geestelijke spelen verschillend oordeelde . En is het zo feitelijk niet gebleven? Kon
niet alleen de oerkerk een onvoorwaardelijk neen laten horen, omdat de af te keuren
zaak exclusief-heidens was? En moest er geen verdeeldheid ontstaan, zodra de
inhoud of het Joel christelijk werd of heette te zijn. - Maar dan stel ik nog vast, dat
niet uitsluitend de christenen het in de 16de eeuw oneens waren over het toneel.
Neen, evengoed onder de humanisten vond men vóór- en tegenstanders, ten dele
9
om andere, mogelijk ook op grond van dezelfde motieven .
De tweede vraag was: ‘Welk toneel heeft men bestreden?’ Zogoed

4
5
6
7

8
9

Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de 17de eeuw, 2e dr. (Haarlem 1915) blz. 161-2.
Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd II (1951) blz. 175-6.
W. Creizenach Geschichte des nueren Dramas III (Halle a.S. 1903) S. 16.
K. Young, The drama of the medieval church (Oxford 1933) p. 412 seq.; een der interessantste
bestrijders was Johannes van Salisbury, vg. zijn Policraticus III, 7, 189. Merkwaardig in dit
verband is de motivering van het verbod van theaterbezoek door de synode van Nîmes in
1572, o.a. omdat het toneel voor de christenen a l t i j d verboden is geweest als
zedenbedervend, vg. M. Grau Calvins Stellung zur Kunst (Würzburg 1917) S. 58.
Dat begint al met abt Aelred van Rievals verzet tegen dramatisering van de liturgie als
ontheiliging van het Mysterie (Migne SL 195, col. 571).
Zo bijv. Jean Bodin in Frankrijk. Tegen de Passiespelen was ook Erasmus gekant, vg. G.
Brom Schilderkunst en Literatuur in de 16de en 17de eeuw (Utrecht-Antwerpen 1957) blz.
96.
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als het te betreuren is, dat Prof. Wille bij gebrek aan de daarvoor vereiste voorstudiën
niet in staat was de houding der gereformeerden tegenover het toneel in het
gewenste kader te plaatsen, nóch syn- nóch diachronisch, of wil men nóch
horizontaal nóch vertikaal, ik bedoel nóch behoorlijk geconfronteerd met
contemporaine opvattingen van andersdenkenden nóch als schakel in de keten der
historie, blijft het jammer, dat hij - alweer buiten zijn schuld - geen heldere voorstelling
heeft van de veelsoortigheid van het toenmalige toneelspel. Wie geeft zich eigenlijk
in onze tijd rekenschap van de diepgaande verschillen tussen de veelsoortige
uitingsvormen van wat gezamenlijk dramatische kunst heet? De Folies Bergère - ik
noem nog lang het ergste niet - en The Religious Play zullen voor velen niets, maar
dan ook niets met elkaar gemeen hebben. Welnu, in de tweede heeft van de 16de
tot het begin van de 17de eeuw kon men in West-Europa tenminste zes of zeven
10
soorten toneel vinden . Om met het oudste te beginnen, daar was de
variété-vertoning of de kermis-klucht, beoefend door de erfgenamen van de
heidens-romeinse mimus, de beroepspotsenmaker, sinds de kerstening van deze
gewesten mogelijk ten dele gecontamineerd of versmolten met het volkje, dat in de
Germaanse tijd zogenaamde ‘Kultspiele’ opvoerde. Daar was voorts het
middeleeuwse geestelijke toneel, in of buiten de kerk als mysterie of passiespel
vertoond, het daarnaast opgekomen rederijkerstoneel met zijn moraliserend zinnespel
en recreërend esbattement - waarvan de calvinistische tak al naar buiten was
opgetreden op de landjuwelen van Rotterdam en Antwerpen in 1561 en dat later te
Leiden vooral zich zo krachtig zou weren -; verder het - feitelijk ook al middeleeuwse,
maar onder invloed van het humanisme in de 16de eeuw krachtig opbloeiende schooltoneel, met spelen in het latijn en weldra ook in de volkstaal en veelvuldig
ook in het openbaar vertoond, het familie- of clubtoneel, waar in kleine, besloten
11
kring kamer- en tafelspelen werden opgevoerd en tenslotte het reizende
beroepstoneel van Engelse, Franse en Nederlandse troepen. Wat later komt daar
nog bij het aan vaste schouwburgen verbonden beroepstoneel.
Op de speler om den brode - ook op hem die beter was of wilde - rustte nu
eenmaal het meer dan 1000-jarige odium van de mimus, de histrio, de joculator of
hoe hij toen en later werd genoemd, een odium,

10
11

Vg. R. Stumpfl, Die Bühnemöglichkeiten im 16. Jahrhundert in Zs. für deutsche Phil. 55.
Daarvoor had Huygens zijn Trijntje Cornelis geschreven. - Soms schijnt met ‘kamerspel’
echter ook of uitsluitend het rederijkerstoneel bedoeld te zijn, voorzover het geen openbaar
karakter droeg.
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dat de waarachtige kunstenaar, de vertolker van de schoonste en
zedelijk-hoogststaande stukken evengoed trof als de kermishansworst met zijn
liederlijk spel. Maar al zou de dramatische kunst door de beroepsacteur van gering
allooi in de ogen der tijdgenoten als zodanig zijn gecompromitteerd - ieder kent
daarvan wel een voorbeeld uit zijn eigen omgeving; zelf herinner ik me nog altijd
mijn verbazing, toen ik als kind bij een huiselijke godsdienstige plechtigheid het
psalmgezang door een ‘trekharmonica’ hoorde begeleiden - wij die op een afstand
staan, behoren toch onderscheid te maken tussen de verschillende soorten
beroepsspelers en tussen de laatsten en de amateurs. Wie de geschiedenis van
de toneelbestrijding in de 16de en 17de eeuw bestudeert, kan niet scherp genoeg
letten op het soort toneel, waartegen een schrijver of spreker zich richt en indien de
criticus de juiste onderscheiding zelf uit het oog verliest, zal men hem dienen te
corrigeren. Behalve het wie is ook het wat hier van de grootste betekenis voor de
vorming van een rechtvaardig en juist oordeel.
Daar komt nog bij, dat men bij de waardering van een 16de-eeuwse mening over
- en trouwens ook bij onze eigen taxatie van - het gehalte der vertoonde stukken
rekening moet houden met de geest des tijds. Het gaat niet aan een 16de-eeuwse
criticus bij te vallen in zijn afkeuring van een spel bijv. om zogenaamde onzedelijke
12
passages, wanneer wij weten, dat de ernstigste christen-humanisten , ja zelfs de
vroomste calvinisten, zoals Robert Lawet, daarin geen graten vonden. Wij moeten
niet wijzer willen zijn dan zulke onverdachte lieden en alleen omdat de bedoelde
afkeuring met onze hedendaagse zedelijkheidsopvattingen strookt, ons historisch
oordeel laten vertroebelen en blind worden voor een mogelijke onzuivere, onoprechte
bedoeling bij de bewuste zedenmeester. Tot het wat der bestrijding behoort tenslotte
nog overwogen te worden, of men zich wel altijd keerde tegen het werkelijk
bestaande, eigentijdse toneel. Het is de vraag, of niet sommigen in de ban der
13
kerkvaders de dramatische kunst zonder meer hebben geïdentificeerd met
duivelskunst of duiveldienst en in de heidens-Romeinse mimus elke acteur en elk
acteren hebben willen treffen. En of niet weer anderen uit anti-papisme in elke
vertoning

12
13

P.N.M. Bot, Humanisme en Onderwijs in Nederland (Utrecht-Antwerpen, 1955) blz. 210 e.v.
Schirmer beweert, dat het gehele puriteinse verzet gegrond was op de bestrijding door de
kerkvaders (Wille, t.a.p., blz. 111). De oudchristelijke bestrijding bij H. Reich Der Mimus
(Berlin, 1903) S. 109 ff.; bep. voor Tertullianus zie P. Wolf, Die Stellung des Christen zu den
Schauspielen nach Tertulians Schrift De Spectaculis (Wien 1897) met literatuuropgaven ald.
S. 81, Anm. 1.
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het laat-middeleeuwse kijkspel hebben herkend, dat trouwens in de Zuidelijke
Nederlanden tot diep in de 17de eeuw is blijven voortleven.
Wij zijn genaderd tot de cardo quaestionis. Want die wordt geraakt met de vragen
naar het waarom en hoe der bestrijding. Wille spreekt op blz. 99 van politieke,
economische, ethische en esthetische bezwaren naast de godsdienstige in de
toneelstrijd van de 16de eeuw. In zijn eigen onderzoek heeft hij echter de eerste
vier buiten beschouwing gelaten om zich uitsluitend tot het godsdienstige bezwaar
te bepalen. Waarom eigenlijk? Waarom niet van geval tot geval de gereformeerde
klachten ook op de mogelijkheid van extra-religieuze motieven onderzocht?
Eerbiedigt men echter Willes werkwijze en vraagt men, welke specifiek
gereformeerd-godsdienstige bezwaren in de bewuste periode tegen het toneel
worden ingebracht, dan krijgt men geen bevredigend antwoord. Want nimmer wordt
in concreto onderzocht, of het gravamen exclusief-gereformeerd is, nóch komt men
iets te weten omtrent het principiële gehalte van de geuite beschuldiging. Wij voelen
het ontbreken van deze toetsing als een pijnlijk gemis, al geloven we niet, dat ze
veel positieve resultaten zou hebben opgeleverd, althans wat het principiële gehalte
aangaat. Sterker nog, wij geloven aan een volstrekt negatieve uitslag. Want naar
onze mening kan er moeilijk sprake zijn van een principieel bezwaar, indien de zaak,
waarom het gaat, tot de adiaphora gerekend wordt, d.w.z. tot die zaken, die niet
expressis verbis in de H. Schrift ge- of verboden worden. Dan kunnen alleen, dacht
ik, praktische, politieke motieven de koers bepalen. Verschillende omstandigheden
nopen ons inderdaad in die richting te denken.
Het is algemeen bekend, dat de gereformeerden het rederijkerstoneel hebben
aanvaard, zolang zij het in de geloofsstrijd tegen Rome nuttig achtten, maar het fel
gingen bestrijden, zodra het daarvoor niet meer nodig was. Voorts is het op zijn
minst merkwaardig, dat de afkeer uitsluitend of voornamelijk het rederijkerstoneel
gold, dat krachtens zijn traditie godsdienstige, politieke en sociale problemen
behandelde, terwijl bijvoorbeeld het schooltoneel met zijn algemene zedelijke lering
veelal met rust werd gelaten. Want al zou dit laatste niet openbaar zijn geweest maar in Duitsland o.a. was het evengoed als welk ander toneel voor het publiek
14
toegankelijk en daarvoor

14

F. Michael, Die Anfänge der Theaterkritik in Deutschland (diss. Leipzig, 1918) S. 32 vg. ook
J. Maassen, Drama und Theater der Humanistenschule in Deutschland (Augsburg 1929).
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bezitten we ook voor ons land verscheiden aanwijzingen , het drong zich alleen
niet zo op de voorgrond als het rederijkerstoneel - maar al zou het evenals het
kamerspel niet naar buiten zijn getreden, dan nog moest het, indien principiële
bezwaren beslisten, onder hetzelfde oordeel zijn gevallen. Ware het om het
toneelspel als zodanig gegaan, dan zouden alle vertoningen, of indien uitsluitend
stukken met gewijde inhoud aanstotelijk waren geweest, dan zou in elk geval het
schooldrama, dat immers ook bijbelse stoffen behandelde, dezelfde afkeer hebben
ingeboezemd. Maar neen, de gereformeerde theologen althans zijn hier opvallend
gematigd. De houding van de wetenschapsmannen in hun geleerde publicaties is
namelijk niet gelijk aan die der predikanten in hun classicale of synodale
vergaderingen. Met uitzondering van de piëtist Udemans - maar dat was geen
universiteitsprofessor, bovendien valt zijn activiteit vrij laat en is Engelse invloed
mede daarom niet uitgesloten - heeft geen godgeleerde van professie en van
verdiend aanzien het schooldrama uitdrukkelijk veroordeeld. Ja, de theoloog van
het allerhoogste gezag in de jaren, waar het hier om gaat, Fr. Junius, aanvaardt elk
16
toneel, mits het van de bijbel en de theologie afblijft . De kerkeraden en synoden
laten een geheel ander geluid horen. Te beginnen met Edam 1586 ijveren ze tegen
17
rederijkers- en schooldrama in gelijke mate . Leiden schijnt in 1592 zelfs een verbod
van àlle spelen wenselijk geacht te hebben en dus verder te hebben willen gaan
dan de theologische faculteit niet alleen, maar ook verder dan Genève, waar Calvijn
het spel van dilettanten, met name van scholieren duldde en onder Beza, de dichter
en verdediger van het bijbelse spel, in 1584 allegorieën werden opgevoerd. De
18
afgevaardigden van de kamer D'Orangie lelie hebben daarop m.i. terecht gewezen .
Daarmee ging men ook verder dan Frankrijk, waar de synode van Nîmes in 1572
19
het schooltoneel tolereerde en verder dan Engeland, waar niet allen Bucer, maar
20
ook de felle toneelvijand Northbrooke het bijbelse schooldrama aanvaardde en
Sidney het toneel als zodanig krachtig verdedigde.
Zijn de theologen, de wetenschapsmannen ten onzent inderdaad min-
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Wille t.a.p., blz. 139 (Alkmaar), 154 (Utrecht), ib. (Amersfoort); voor Engeland zie de
voorwaarde van Northbrooke bij Wille t.a.p., blz. 116.
Wille, t.a.p. blz. 160-1.
Ald. blz. 149; vg. M. Grau, a.w., S. 58 ff.
Tegen Wille, t.a.p., blz. 146; vg. Grau t.a.p.
Vg. ook Van Schelven, Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd I (1943), blz. 144.
E.N.S. Thompson, The controversy between the puritans and the stage (1903) p. 57-9.
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der rigoreus geweest dan de predikanten, de mannen van de praktijk, dan rijst de
vraag, hoe dit onderscheid te verklaren. Moeten wij het zoeken in groter trouw aan
Genève, in een objectief-wetenschappelijke, theoretische instelling of in esprit de
corps. Het schooldrama had èn om de taal (het latijn) èn om de opvoering
(oorspronkelijk in en altijd uitgaande van de latijnse school of de universiteit) een
geleerd luchtje! Moet anderzijds het classicale of synodale extremisme verklaard
worden uit meer beginseltrouw? Of uit een scherpere intuïtie? Of uit verschuiving
van het eigenlijke geschilpunt (de bijbelstof) naar toneelspel qua talis? Of uit
praktische, politieke overwegingen? Want waar zijn de eigenlijke beginselen in deze
strijd? Waar horen we in de reeks van vaste, regelmatig weerkerende bezwaren
een principieel geluid?
21
Daar is vooreerst het argument van de heidense oorsprong en het onmiddellijk
daarmee samenhangende van het ontbreken van toneel in de kerk van joden en
22
apostelen . De heidense oorsprong komt uit het oudchristelijk arsenaal en had in
de vroegste christelijke eeuwen misschien zin, actueel als toen immers nog het
heidense, onzedelijke theatervermaak was - al mag men er zich anderzijds over
verbazen, dat de kerkvaders zo gemakkelijk het kind met het badwater hebben
kunnen wegwerpen. Meer misschien nog dan dat ze zo slecht omtrent de oorsprong
van het toneel - in de cultus, in de godsdienst immers - waren ingelicht. Of waren
ze juist daarom zo fel contra? Hoe het zij, in de mond van een 16de-eeuwer past
het argument volstrekt niet meer. Het toneel, waartegen men zich toen keerde, was
23
van onverdacht christelijke origine - de poging van Hunningher om het tegendeel
te bewijzen acht ik mislukt -, het was geboren in de kerk van de 10de eeuw uit enkele
gebruiken in de Goede Week rondom het sepulcrum. De gereformeerden van de
16de eeuw geven hier blijk van een onhistorische visie en opereren - on-principieel,
maar als kinderen van hun tijd - met het toenmaals indrukwekkende argumentum
originis. Wat is er in de eeuw der Hervorming tussen christenen en humanisten fel
gestreden om de oorsprong van bepaalde kunsten en instellingen. Heeft de actualiteit
van het oorsprongsargument de gereformeerden onkritisch gemaakt t.a.v. het
oud-christelijke standpunt? De kerkvaders werden anders toch niet zo slaafs gevolgd,
zelfs niet in zo gewichtige zaken als de militaire dienst en het rente-verbod. Ogen-

21
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Taffin en Leiden, 1592.
Taffin, Dordrecht, 1578, Leiden, 1592.
B. Hunningher, The origin of the theater (Amsterdam 1955).
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schijnlijk sterker staan de predikanten, wanneer zij wijzen op het ontbreken van
dramatische vertoningen bij de joden en de oudste christenen. Wij vragen nu niet,
of dit wel helemaal juist is. Zoals men weet heeft Stricker onlangs het bestaan van
toneelspel in de Oud-Testamentische periode met klem verdedigd. Maar daar gaat
het hier niet om. Wij vragen alleen, of men dan onder de aera sub gratia precies zo
over alle dingen moet blijven denken als onder de aera sub lege. En als wij dan
verwezen worden naar het voorbeeld van de oudste christenen, zouden we willen
opmerken, dat er toen toch zeer bijzondere omstandigheden waren om de afkeer
te verklaren.
Bepaald kinderachtig lijkt mij de aanstoot aan de verkleedpartijen. Let wel, men
24
klaagt uitsluitend over het optreden van mannen in vrouwenkleren , nooit over het
omgekeerde. Actrices vormden toen nog een uitzondering. Daarbij komt, dat een
rederijkerskamer in wezen een mannenbond was. Trouw aan hun beginsel werden
vrouwen geweerd. Wat hun dus tot deugd moest strekken, wordt tot vloek. Hadden
ze de vrouwenrollen door vrouwen laten vertolken, dan was de zaak gezond geweest,
ook al zouden de zeden daarbij meer gevaar hebben gelopen. Hoe weinig raakt
een dergelijk verwijt het wezen van het toneelspel, afgezien nog van de vraag, of
het verbod van Deuteronomium wel op theaterverkleding, ja op verkleding überhaupt
van toepassing is.
Onbillijk worden de predikanten, wanneer ze zoals in 1592 te Leiden de kamers
geldverspilling voor de voeten werpen - ik zwijg maar van de vrees voor
‘verminderinge van neringe’ als gevolg van de deining, die bepaalde spelen zouden
25
kunnen veroorzaken . Ik vind dit verwijt daarom zo aanstotelijk, omdat de rederijkers
met hun vertoningen juist vrijwel altijd een liefdadig doel nastreefden. Belemmering
van hun actie zal dan ook stellig de armen, met wier lot de predikanten zo bewogen
waren, niet ten goede zijn gekomen.
De Sabbathsontheiliging raakt natuurlijk, evenmin als de zondige verkleding en
de geldverspilling, het wezen van de dramatische kunst. De gereformeerden hadden
hier te kampen met de middeleeuwsroomse traditie. Mogelijk hebben zij op hun
beurt het vierde gebod al te rigoreus geïnterpreteerd, door behalve (slaafse) arbeid
ook alle spel en vermaak, ja elke ontspanning te verbieden en daarin mede de
sermon mimé van de rederijkers te betrekken.
Dit waren dan de bezwaren tegen het toneel van de technische kant
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Leidse kerkeraad, 1595.
Idem (Wille, t.a.p., blz. 146).
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bezien, ik bedoel met betrekking tot het acteren of in algemenere zin het opvoeren
van de schouwspelen. Geen enkel is van principiële aard. De kernvraag bij
uitnemendheid, namelijk of de impersonatie zelf een christen geoorloofd is, ging
men uit de weg. Een analyse van die impersonatie, een wezensbepaling van dit
‘voorstellen van een ander’ zoekt men in de strijdliteratuur tevergeefs. Men heeft er
kennelijk niet over nagedacht en het óf als een ‘middelmatige zaak’ aanvaard óf maar dan intuïtief - afgekeurd. Evenmin wordt het probleem van het toneel als kunst
in de door Wille behandelde periode ooit aangeroerd. En toch zou men hier bij de
van Plato tot de Aufklärung heersende opvatting van de dramatische kunst als
beeldende en dus nabootsende kunst èn in het tweede gebod èn in het negende
een deugdelijk aangrijpingspunt hebben kunnen vinden. Wel komt soms zeer terloops
het bezwaar tegen het toneel als tijdverdrijf of tijdverspilling op de proppen, bij Taffin
alleen voorzover het stukken met komische inhoud betreft, op de Hollandse synode
van 1602 naar het schijnt ook voor ernstige vertoningen. Dit leidt echter niet tot een
principiële confrontatie van christendom en spel. De gereformeerden deelden
eenvoudig de tot Schiller algemeen heersende opvatting van spel als tijdverdrijf en
onderscheidden zich alleen van hun andersdenkende tijdgenoten daarin, dat ze
tijdverdrijf, ontspanning, vermaak, amusement ongeoorloofd achtten. Of hebben we
in dat exclusieve bestaansrecht van de ernst, van gestage beroepsarbeid, puriteinse
ethisering of wil men ‘ontaarding’ van het calvinisme te zien? Het is wel merkwaardig,
dat Taffin in deze zo opvallend gematigd is, terwijl het argument sinds 1602 in de
17de-eeuwse literatuur regelmatig en met de ruimste strekking weerkeert. Hoe het
zij, een principieel argument was het niet, bijbelse gronden, zover ik zie, er nooit
voor aangevoerd. Bovendien was het moeilijk houdbaar, althans hanteerbaar in de
strijd tegen het calvinistische rederijkersspel, dat immers de ere Gods en 'snaasten
heil heette te bevorderen.
Laat ons nu even de vertoning zelf laten rusten om te zien, welke bezwaren er
zijn geopperd tegen de inhoud der stukken. Ik laat de komische spelen rusten, omdat
de aanstoot, die zij gaven of konden geven, weinig of niets met beginselen te maken
heeft. Gereformeerden en niet-gereformeerden konden zich gelijkelijk ergeren aan
eventuele scabreuse of dwaze voorstellingen. Anderzijds moet weer gezegd worden,
dat er toen doorgaans kluchten werden opgevoerd, waar men gerust zijn kinderen
naar toe kon sturen. De zogenaamde moraliserende oefenstof in de dialogen, hun
dagelijks geestelijk voedsel op
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school, bevatte soms heel wat bedenkelijker zaken . Wanneer de synoden klagen
over de inhoud der esbatementen, dan moet dit berusten op een vergissing, op
verwarring van het komische rederijkerstoneel met het répertoire van de mimus.
Anders zouden we moeten concluderen, dat het grappige, het lachwekkende eo
ipso taboe was onder de gereformeerden van die tijd. (In dat geval kan het ridicule
als iets onzinnigs afkeer hebben gewekt).
De rots der ergernis was intussen naar het schijnt niet het recreatieve esbatement,
maar het ernstige zinnespel, inz. dat met bijbelstheologische inhoud. Daarmee wordt
gezondigd tegen het derde gebod, zegt Taffin. Gods Woord wordt ontheiligd en
mogelijk vervalst, indien de dichters namelijk niet voldoende theologisch onderlegd
zijn. Aldus Dordt in 1578. Questien aangaande de H. Schrift... èn saken van den
lande behoren niet voor het voetlicht te komen, meent de Haagse synode van 1591.
En in het daaropvolgende jaar 1592 krijgen de afgevaardigden van de Vlaamse
kamer in Leiden te horen, dat in hun spelen Gods Woord met lichtvaardigheid en
zotternijen wordt misbruikt en alweer: het is niet de taak van het toneel om Gods
Woord te preken. Blijkbaar ook niet om staatszaken aan te roeren, want terzelfdertijd
worden de wereldlijke historische spelen afgekeurd, omdat ze aanstoot konden
geven.
Wat hebben wij nu van deze bezwaren te denken? Vervalsing van de H. Schrift
door onjuiste of onvoldoende theologische kennis en vermenging van gewijde stoffen
met zotternijen zijn beide natuurlijk theoretisch mogelijk. Maar kwamen ze ook in
de praktijk voor? Men mag hier m.i. niet verwijzen naar de spelen van Jacob Duym,
27
zoals Wille doet , want daarin worden geen bijbels-theologische onderwerpen
behandeld. Evenmin mag men uit een magistraatsbesluit er toe strekkende pogingen
in het werk te stellen ‘dat de Redenrijkers zelf een walginge ende afkeer van 't spelen
28
maken’ concluderen, dat niet alleen litteraire fijnproevers als Jan van Hout, maar
ook de gemiddelde regent in de jaren negentig walgde van de spelen der rederijkers.
‘Walginge’ is hier, geloof ik, een synoniem van afkeer en laat geen conclusie toe
met betrekking tot het oordeel van de magistraat. Overigens werkte Jan van Hout
zelf mee aan het Loterijspel der Acoleyen en berustte zijn afkeer niet op religieuze
beginselen.

26
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Bot a.w., blz. 205 e.v. - Overigens was dit oud zeer, vg. T.A. Specht, Geschichte des
Unterrichtswesens in Deutschland von den ältesten Zeiten bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts
(Stuttgart, 1885), S.50.
T.a.p., blz. 142.
Ald., blz. 147.
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Wat het eerste bezwaar aangaat, de vervalsing van Gods Woord,. het schijnt dat
Prof. Wille daaraan zijn volle steun wil geven. Hij spreekt in dit verband althans van
29
de gebrekkige kennis en de grote eigendunk van vele kameristen . Maar hij voert
daarvoor geen enkel bewijs aan. Zelf kan ik met de beste wil van de wereld in de
spelen der gereformeerde rederijkers niet iets vinden, dat hetzij op profanatie hetzij
op vervalsing wijst. Integendeel, ik sta eerder verbaasd van de diepe eerbied voor
de H. Schrift en van de theologische onderlegdheid van toneelschrijvers als Jan
Utenhove, Egbert Meynertsz, Jacob Cassyere, Robert Lawet en Jacobus Celosse,
om slechts deze bij name bekende calvinistische dichters te noemen. Goed
beschouwd is dat toch ook eigenlijk niet zo'n wonder. Als historici weten wij immers,
dat elk amateurisme zich slechts daarin van de professionele beoefening
onderscheidt, dat er niets aan verdiend wordt; depreciatie komt dus niet meer te
pas. Hoevele voorbeelden kennen wij ook niet van leken, die zich in kennis en
wetenschappelijk inzicht gemakkelijk met vakgeleerden konden meten. De
miskenning van de autodidact is een gevolg van de humanistische exaltatie van het
schoolonderricht. Wie begaafdheid ziet als een Goddelijke gave, wie elke bijzondere
prestatie, elke bijzondere verlichting trekt in de sfeer der genade, moet de
onderwijsverheerlijking en het daaruit voortvloeiende exciusieve recht van spreken
en handelen der geschoolden als heidens-rationalistisch afwijzen.
Hebben misschien de gereformeerde vaderen onder humanistische, dat is
heidense invloed de lekentheologie afgekeurd? We zullen dat nog moeten bezien.
Maar zoveel is zeker, wat ons aan calvinistische spelen bewaard is gebleven,
weerlegt op overtuigende wijze de door de predikanten geopperde bezwaren. Zover
als in Frankrijk waren wij in de 16de eeuw nog niet; misbruik van bijbelse thema's
als stoffering voor au fond heidens-klassieke noodlotsdrama's is mij uit deze jaren
niet bekend. Had men de zaak principieel gesteld, d.w.z. met Wille in het algemeen
30
het brengen van de dingen der Goddelijke Openbaring op een rederijkersstellage
afgekeurd, dan hadden we daarin mee kunnen voelen. Misschien zouden we de
voorstelling iets
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Ald., blz. 138.
Ald. Dit zwaarwegende bezwaar formuleerde in Frankrijk Jacques Grévin reeds in 1559 in
het voorspel van zijn Trésorière als volgt:

Aussi jamais les lettres saintes
Ne furent données de Dieu
Pour en faire après quelque jeu,
vg. R. Lebègue La tragédie religicuse en France (Paris 1929) p. 290.
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te gechargeerd hebben bevonden, omdat dergelijke spelen doorgaans wel niet op
een stellage, maar in een respectabel gebouw zullen zijn vertoond, maar het bezwaar
zou principieel hetzelfde zijn gebleven. Edoch, zo hebben de 16de-eeuwse
predikanten de zaak niet gesteld, de aanloop daartoe in Taffins zondigen tegen het
derde gebod is niet uitgewerkt. Ongegronde verwijten hebben nu de plaats
ingenomen van een principiële confrontatie van bijbel en toneel. Op de vraag,
waarom gewijde stof of godsdienstig onderricht niet op de planken mag of kan
komen, of er wel een echt drama denkbaar is, dat - zoals Bucer wil - heilig, ernstig
en tegelijk behaaglijk is, krijgt men geen bijbels-theologisch of dramatisch-kritisch
antwoord. Nu alleen argumenten worden aangevoerd, ontleend aan de praktijk, lijkt
het niet onbillijk achter die zogenaamde - in feite ongegrond gebleken - praktische
bezwaren bij de predikanten praktische motieven te zoeken.
Zelf wijzen ze ons a.h.w. de weg, wanneer zij, zoals we zagen, de ‘questien van
Gods Woord’ verbinden met de ‘saken van den lande’. Dat wijst op een
ondemocratische, om niet te zeggen dictatoriale gezindheid. Gezonde kritiek wordt
blijkbaar niet meer geduld. Toegepast op kerk en godsdienst ligt de conclusie voor
de hand, dat men ook op dit gebied beducht is voor ‘lekenbemoeienis’. Zo goed als
in regeringszaken wordt het volk in theologicis onmondig verklaard. Hebben we hier
te doen met een soort crypto-papisme? Of wordt de hele strijd slechts bepaald door
corpsgeest of jalousie de métier? De felste tegenstanders van het toneel staan op
de kansel, zegt de auteur van Du Théâthre (Amsterdam 1773). Deze uitspraak
dateert van de tweede heeft der 18de eeuw en heeft betrekking op het beroepstoneel.
Maar mag ze ook niet gelden voor de 16de en vroeg-17de eeuw? Wij stuiten dan
weliswaar ook op afkeer bij leken, maar als ik goed zie zijn dat uitsluitend verlichte
humanisten, die de calvinistische rederijkersspelen èn om de inhoud èn om de vorm
verwierpen. Het feit dat in deze tijd geen gereformeerde leken zich tegen het toneel
hebben gekeerd, blijft opvallend. Indien de exclusieve afwijzing der predikanten van
de theologische en godsdienstige volksbemoeienis niet een gevolg is geweest van
de doorwerking van het roomse zuurdesem noch van de humanistische
beroepsverheffing, wat dan wel? Is het soms die behoefte aan en drang naar orde,
die meen ik, ook een der wezenskenmerken is van het gereformeerd protestantisme
en die bijv. ook op het toneel geen onderwijs duldde, omdat dit de taak was van de
school?
Of is de gehele strijd door het buitenland geïnspireerd? Daar be-
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stonden inderdaad heel andere verhoudingen. De rederijkerskamers hebben nóch
in Frankrijk nóch in Engeland, voorzover ze er al voorkwamen, ooit zoveel invloed
gehad en het amusementstoneel zo ver terug kunnen dringen, laat staan dat ze
een overwegend-reformatorisch stempel zijn gaan dragen. Of nu die felle afkeer
van het toneel, die overal ongeveer in dezelfde tijd, althans in de jaren zeventig
naar buiten treedt, uit Frankrijk of uit Engeland zou zijn overgewaaid, weet ik niet.
Ik constateer alleen, dat de begindatum in ons land enkele jaren later valt, dat de
argumenten dezelfde zijn - tot de hier volstrekt niet passende toe (zoals de oorspronkelijk ook al uit de oud-christelijke koker stammende - verwaarlozing van
de armed) en dat men alleen in classicaal en synodaal verband verder gaat dan
elders door een algemeen toneelverbod na te streven.
Van de minder gemakkelijk naspeurbare redenen van afkeer, die niet
specifiek-religieus zijn, zou ik willen wijzen op een mogelijke degeneratie van de
rederijkerskunst zelf. Bekend is de felle passage in de Opdracht van Jan van Houts
verloren vertaling van Buchanans Franciscanus. Hij spreekt van lieden ‘die by den
anderen in gruugen en tavernen vergaderen, en de geen minute tijds versaemt en
zouden connen wezen, zonder de eenoorde cruyck, daer zy alle haer vernuftige
const uyt zuygen, aen den bec te hebben;... die by de hand durven grypen spelen
te maecken, niet opte maniere van den ouden tyt... maer gans up een nieuwe snoffe,
ende daer inne... plompelick ende mit voorraet, alle lastertalen ende
schimpspreucken, die zij weten te verzieren, up hun eygen vrunden ende
guetgonstigen (ic late vianden staen) uphalen, ende gelijc slangen uytschieten,
geen achte nemende wat, waeromme, hue of wien zij deur den heeckel trecken,
jae dicwijlen haer eygen schand en leempten, misbruycken, ende schendighe
31
overtredingen niet en connen verzwijgen...’. Ofschoon wel ironisch bedoeld zou
dit toch een aanwijzing kunnen bevatten, dat de stilering der werkelijkheid is
prijsgegeven ten gunste van een klein-burgerlijke, directe en actuele
werkelijkheidsweergave, die nu eenmaal moet afstoten, omdat daardoor de
melancholie - dat mengsel van droefgeestigheid en ernstig nadenken - wordt
opgewekt. Het merkwaardige is echter, dat de verwijten, die Jan van Hout in de
aangehaalde passage hun naar het hoofd slingert, de drankzucht en de directe,
persoonlijke hekeling, door de rederijkers zelf in hun spelen en refreinen zonder
onderlaat als afschuwelijke ondeugden aan de kaak worden gesteld. En dat men
die onhebbelijke kritiek in de be-

31

Vg. J.C.H. de Pater Jan van Hout ('s-Gravenhage 1946), blz. 114 e.v.
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waard gebleven literatuur ook tevergeefs zoekt. Want noch in de bundels van Trou
Moet Blycken of in het Const-Thoonend Juweel van Haarlem 1606 of in Den
Nederduytschen Helicon van 1610, noch in het werk van bekende dramadichters
als Louris Jansz of de anonieme auteur van de Zeven Spelen van die Wercken der
Bermherticheyt, vind ik iets onbehoorlijks.
Hoe men de zaak ook wendt of keert, men kan zich niet onttrekken aan de indruk,
dat de groeiende afkeer van het rederijkerstoneel sinds de triomf van het calvinisme
in ons land omgekeerd evenredig is aan de aanstotelijkheid van de spelen. Dat hier
een tragisch conflict moest ontstaan, is duidelijk. Het kunstlievende gereformeerde
volk, waarop Jan van Houts verwijten stellig niet van toepassing waren, dat
integendeel zijn gaven belangeloos in dienst stelde - naar het te goeder trouw
meende - van God en de naaste, d.w.z. dat hun dichtwerk ten volle beantwoordde
aan het gestelde ideaal met verloochening zelfs van alle wereldse, w.o.
werelds-artistieke, dramatische eisen, moest wel geërgerd worden door de
ongemotiveerde of niet overtuigend gemotiveerde verlangens van de kerk. Daarbij
konden ze zich beroepen op een oeroude, eerbiedwaardige traditie. Retorica - in
welk begrip hun eigen speciale kunst (in de loop van de 16de eeuw steeds meer
verengd tot toneelspel) samenviel met de ars retorica, met welsprekendheid en zelfs
met spraakvermogen - was zo oud als de beschaving zelf. Zij had de kerk gesticht
op de Pinksterdag, zij had Christus Mens doen worden en als Logos de wereld
geschapen. En daarom: ‘verstaet, diese haet, versmaet Gods werck!’ Het heeft niet
mogen baten. De rederijkerij is ondergegaan, een gereformeerd podium heeft er in
ons land nauwelijks een halve eeuw bestaan. Men moet er niet aan denken, wat
het toneel in de Gouden Eeuw had kunnen zijn, indien de kerk de gereformeerde
rederijkers had gesteund i.p.v. tegengewerkt. Nu heeft ze dit gehele terrein aan
rooms-katholieken en humanisten overgelaten, waardoor het volledig is
gesaeculariseerd of een propagandamiddel is geworden voor haar vijandige
denkbeelden. Een rationalist als Andries Pels grijpt in zijn Gebruik en misbruik des
tooneels het gereformeerde argument dan ook dankbaar aan om op zijn beurt alle
zaken van geloof en godsdienst van de planken te weren. De enige positieve
betekenis, die de gereformeerde kritiek voor het niet-gereformeerde toneel heeft
gehad, is die van een remedie tegen al te grote uiterlijke ruwheid en grofheid, inz.
van kluchten en blijspelen.
***
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Wanneer men uit het voorgaande betoog de conclusie mocht hebben getrokken,
dat ik de predikantenbestrijding integraal afwijs en mij daarmee tevens als een
verklaard voorstander van het toneel doe kennen, dan vergist men zich. Ik geloof
namelijk zelf niet, dat mijn voorstelling van zaken het laatste is, dat hierover gezegd
kan worden. Ik weet niet, of achter al die hopeloze argumenten van onze
gereformeerde vaderen toch niet de misschien wel juiste intuitie schuilgaat van de
verwerpelijkheid van het toneel in het algemeen. Ik zou niet graag staande houden,
dat ze zich in hun polemiek uitsluitend hebben bediend van humanistische
concepties, dat ze in het algemeen het religieuze vlak hebben verlaten en op
moralistisch-ethisch, politiek of sociaal-economisch niveau hebben gestreden, al
lijken vele argumenten daaraan aangepast, maar wel heb ik de indruk, dat ze te
kort zijn geschoten in de redelijke verantwoording van de intuïtief met zo grote
stelligheid gedane keuze. Of is het zo, dat in de sfeer van het geloof, dat is de strikt
persoonlijke, heilige en dus intolerante sfeer geen waarachtig gesprek mogelijk is?
Hoe het zij, de calvinisten in het algemeen en de Nederlandse gereformeerden in
het bijzonder zijn daartoe nimmer gekomen. Calvijn zelf stelde alleen: bijbelse stof
is heilige stof en behoort als zodanig niet op de planken te komen. En zo is het
feitelijk gebleven, via Junius, Voetius en mindere goden, totdat Kuyper het toneel
om zijn onwaarachtigheid verwierp. Het religieuze argument had dus blijkbaar voor
hem afgedaan en plaatsgemaakt voor het ethische, want die onwaarachtigheid zou
karakterbederf tot gevolg hebben. Zo is het te verklaren, dat andere gereformeerde
theologen, zoals Geesink een afwijkend standpunt konden innemen. Het heeft de
schijn, alsof in onze eeuw de religieuze positie volledig is prijsgegeven en men zijn
houding uitsluitend door de omstandigheden of persoonlijke smaak laat dicteren.
Een principiële confrontatie van christendom en toneel is in ons land nimmer
beproefd. Wie zich alsnog daaraan wil wagen, zal goed doen eerst naar Plato te
luisteren om zijn voortreffelijke analyse van de dramatische kunst als zodanig.
Vervolgens kan hij van Rousseau leren, welke de zedelijke vruchten zijn, die deze
kunst voor de toeschouwer zou afwerpen. En tenslotte heeft niemand met meer
overtuiging de onbestaanbaarheid van een christelijk drama bepleit dan de jansenist
Nicole, een onbestaanbaarheid, die de geschiedenis schijnt te bevestigen.
Zogenaamde christelijke stukken, die volle zalen trokken, waren bij nadere
beschouwing meestal niet echt-christelijk en anderzijds bleken christelijke stukken
maar weinig mensen te boeien.
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Het afkeuren van spel als tijdverdrijf mag men een puriteinse ontaarding achten Laud en Donne betoogden beiden, dat God ook gevonden kon worden in comedies,
in spel en vermakelijkheid -, spel zelf mag men niet meer met tijdverdrijf gelijkstellen,
maar met Schiller als een der hoogste uitingen van de mens waarderen, de vraag
blijft, of dit spel aanvaardbaar is. Het bijzondere van dit spel is, dat het tevens kunst
is, beeldende kunst, van Plato tot de Aufklärung nabootsend-beeldende kunst. Hier
staan we dus primair voor het probleem christendom en kunst. De vragen, die hier
rijzen, zijn maar niet zo een, twee, drie beantwoord. Volgens Calvijn is kunst een
gave Gods, moet ze God verheerlijken, een openbaring zijn van een hogere
werkelijkheid, dan die de wereld ons biedt. Maar is dat wel mogelijk? Blijft niet elke
kunst aan de aarde gebonden, uit ze zich niet in stoffelijke vormen en verschaft ze
niet uitsluitend of voornamelijk zingenot? Zijn daarom christenen - de echte althans
- naar het woord van Willem Kloos in het algemeen niet erg kunstzinnig? Is de
schoonheid niet een jaloerse godin, die niemand naast, laat staan boven zich duldt?
En is kunst- en kunstenaarsverheffing geen afgodendienst? Is misschien daarom
elk religieus réveil anti-artistiek? Kunst was voor de 16de en 17de-eeuwers een
32
nuttig vermaak , maar is dat geen contradictio in terminis? Kan vermaak wel met
nuttigheid - om maar niet te spreken van heiligheid, zoals Bucer wil - samengaan?
Die tegenstrijdigheid schijnt overigens nog van kracht te blijven binnen de
humanistische horizon. Gold daar immers niet het exclusieve ideaal der schone
zegging? Was de vorm niet primair en bracht de schoonheid van de vorm niet a.h.w.
automatisch de juistheid van de inhoud mee? Tegenover dit estheticisme van de
renaissance stelde de reformatie dan haar ‘l'art pour le bien et pour la vérite’. De
33
vorm op zichzelf verschaft geen vreugde, alleen de dienende vorm . Littérature
engagée dus. Ook daarvoor kon men zich op de Ouden beroepen. Zo redden de
34
Alexandrijnen Homerus al om de in zijn epen ‘verborgene Theologie’ . Verschaft
die ‘theologie’ de kunst haar bestaansrecht in de ogen der ‘denkende’ mensen?
Maakt ze haar zo aanvaardbaar, zin-, waardevol? Gaven en geven daarom bij
voorkeur chris-

32

33
34

Vg. Keur uit het werk van A. Zijderveld (z. pl. of. j.) blz. 114. Dicht- en schilderkunst dienen
voor Carel van Mander beide tot ‘vermakelijcke stichtingh’, zie R. Jacobson, Carel van Mander
(Rotterdam 1906) blz. 226.
Fr. Buchholz, Protestantismus und Kunst im. 16. Jahrhundert (Leipzig 1928) S. 13.
Vg. R. Bachem in Abhand. z. Philosophie, Psychologie und Pädagogik 5 (Bonn 1956).
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telijke theoretici de kunst een ‘opdracht’ ? Of vermoordt die ‘theologie’ de kunst, of
liever de kunst de ‘theologie’ (in de zin van laatste of diepste waarheid)? En moeten
we het zo verstaan, dat Grieken als Solon, Xenophanes en Heraclitus de dichtkunst
leugen noemden?
Dit zijn zo maar enkele vragen, die toevallig bij mij opkomen. Gesteld, dat deze
en alle andere een voor de kunst gunstig antwoord krijgen, dan rijst onmiddellijk
daarachter het tweede probleem, namelijk van christendom en beeldende kunst,
waarbij t.a.v. de afbeelding en uitbeelding van het heilige en goddelijke enerzijds
het tweede gebod en het finitum non capax infiniti de vinger dreigend opheffen,
36
anderzijds de incarnatie tot aanvaarding noopt . Maar verondersteld alweer, dat
ook dit vraagstuk bevredigend wordt opgelost, dan staat het derde probleem al
klaar, namelijk of wij als christenen ook een nabootsende uitbeelding mogen
aanvaarden en wel een nabootsing door mensen en van mensen, w.o. bijbelse
figuren. Enerzijds is er de these van de onuitroeibaarheid der menselijke
nabootsingsdrift, anderzijds de stelling der vervalsing door nabootsing. Vervolgens
hebben wij positie te kiezen t.a.v. de vraag, of impersoneren wel gelijkgesteld mag
worden met imiteren. Sinds Voltaire beschouwt men het veeleer als creëren, het
scheppen van een rol naar een ideaal beeld, dat de acteur het drama lezend van
zijn personage heeft gevormd. Ook al zou dit juist zijn, dan verandert dat niets aan
het feit, dat de speler een ander uitbeeldt, niet zichzelf. Is dat een mens, een christen
37
waardig? De wijsbegeerte van de wetsidee zegt, volgens Jonker , neen. De
identificering van de acteur met de held doodt zijn eigen hoge functies en is die held
een heilig of goddelijk persoon, dan wordt het schokkend: die held is niet adequaat
uit te beelden. Hier wordt het oordeel echter weer bepaald door de opvatting van
impersoneren als nabootsen. Blijven dezelfde bezwaren van kracht, wanneer acteren
wordt begrepen als scheppen en de vertoning zelf als een symbolische voorstelling
van aardse en hemelse zaken? Men kan aanstoot nemen aan een quasi-realistische
uitbeelding, omdat die voorgeeft de werkelijkheid weer te geven, maar het toch niet
doet; het net-echte is net niet echt. In zijn Zedeprinten noemt Constantijn Huygens
de comediant een ‘hypocriet om 't jok’. Men krijgt dan de indruk van vervalsing

35
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Zo laatstelijk R. Schneider, Der Bildungsauftrag des christlichen Dichters (Zürich 1956).
Vg. H. van Oyen, Zur Frage der christlichen Kunst, in Theologische Zeitschrift, Basel 1951.
Vg. G.D. Jonker, Le Protestantisme et le théâtre de langue française au XVIe siècle (diss.
Groningen, 1939) p. 234
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en als het heilige personen of zaken betreft van blasphemie. Maar gesteld dat men
opzettelijk brak met dat quasi-realistische toneel en symbolisch of parabolisch (door
een gelijkenis) uitbeeldde, was er dan nog grond tot ergernis? Of zou men ook dan
t.a.v. de christelijke heilsfeiten en de bijbelverhalen in het algemeen die pijnlijke,
schokkende indruk blijven houden? En moet die pijnlijkheid verklaard worden uit
het geloofsbesef, dat de heilsfeiten als historische feiten eenmalig zijn en voor geen
herhaling in welke vorm ook vatbaar?
We raken hier het probleem van de heiligheid van de bijbel en van heiligheid in
het algemeen en de vraag, of de inhoud van dit begrip onveranderd is gebleven in
de loop der eeuwen. Of schuilt soms de ergernis niet in het sacrale karakter van de
gewijde stof als zodanig, maar in de afbuiging - verandering, aanvulling of weglating
of interpretatie - van de bijbeltekst? En is die afbuiging onvermijdelijk? Is het zo, dat
zonder die afbuiging geen dramatiek mogelijk is? Leent het blote bijbelverhaal zich
daar niet voor? Of is er in het christelijk geloof misschien geen plaats voor dramatiek?
Dramatiek veronderstelt een conflict, een existentieel en feitelijk onoplosbaar conflict.
Kan dramatiek derhalve alleen waarlijk leven, waarachtig en echt zijn in een
fatalistisch of dualistisch, althans niet-christelijk geloof? Reeds Jean de la Taille
veroordeelde de spelen van Beza en andere Franse calvinisten, omdat het geen
38
echte tragediën waren, zoals zijn eigen noodlotsdrama Saul . Merkwaardig is in dit
verband ook, dat De La Croix' spelen aan dramatische betekenis inboetten, naarmate
39
ze minder afweken van de bijbeltekst . Ik denk hier ook aan Voetius, die een puriteins
40
toneel in theorie aanvaardt, maar praktisch onmogelijk acht . Indrukwekkend is in
dit verband het antwoord van Nicole in zijn Traité de la Comedie van ca. 1658 aan
de voorstanders van een christelijk toneel. Het volk verlangt, dat er zich voor hun
ogen iets groots en verhevens - wij zouden zeggen iets sensationeels - afspeelt,
daden en hartstochten wil het, kortom juist dat, wat men niet vindt in de christelijke
ernst en wijsheid. De christelijke deugden, vroom-

38
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Wille, t.a.p., blz. 127.
P. Keegstra, Abraham sacrifiant de Theodore de Bèze et le thèâtre calviniste de 1550 à 1566
('s-Gravenhage 1928), p. 108. - Opmerkelijk is in dit verband ook, wat W.A.P. Smit bij Vondel
constateert, t.w. dat hij ‘het noodzakelijke compromis tussen de eisen van de tragedie en de
eisen van de Bijbel op de duur... enigszins ten gunste van de tragedie heeft verruimd’, zie
De Bijbel in de Literatuur ('s-Gravenhage, 1957), blz. 96.
Disp. Selectae 4, p. 356 seq., vg. A.C. Duker Gisbertus Voetius II (Leiden, 1910), blz. 250.
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heid en stichtelijkheid, lenen zich niet voor dramatische uitbeelding .
En tenslotte, welk nut heeft het toneelspel? Welke zijn de zedelijke vruchten, die
het volgens humanisten en Aufklärer zou afwerpen? Leert het treurspel, zoals Vondel
42
beweert , de verwilderde aard intomen? Stampt het de zeden in? Geen sprake van,
43
zegt Rousseau . Het volk wil in de schouwburg geen stichting, moralisatie of
onderricht, maar vermaak. Het wil gevleid worden, niet aan zichzelf ontdekt. Een
stoïcijn, die zijn hartstochten beheerst, zou niemand interesseren. Geldt dit m.m.
ook niet van de ware christen? Het toneel kan de verkeerde zeden en gewoonten
alleen maar mooi voorstellen, niet veranderen. Heeft het spel een moraal, de
toeschouwer betrekt die niet op zichzelf, maar op anderen. En wat het sinds
Aristoteles hooggeroemde medelijden aangaat, dit duurt niet langer dan de
toneelbegoocheling, beperkt zich tot een paar tranen en heeft nooit één goede daad
tot gevolg gehad. Terwijl men weent, gelooft men zelf zijn plicht ten volle gedaan
te hebben en men is blij er zo goedkoop af te komen, zonder genoodzaakt te zijn
de werkelijke ongelukkigen te helpen. Wie in de schouwburg edele daden bewondert
en verzonnen rampen en smarten beweent, is doorgaans zeer tevreden met zichzelf.
Met de deugd op het toneel te huldigen, meent hij die voldoende beoefend te hebben.
Het essentiële van deze bezwaren in Rousseau's Lettre à M. d'Alembert vindt men
al in Augustinus' reactie op de Aristotelische katharsis: het medelijden door een
44
fictie opgeroepen is niets waard en heeft geen praktische gevolgen . Voor het
overige is Rousseau's toneelwaardering een uitvloeisel van zijn cultuurpessimisme
en is het niet alleen de schouwburg, waarvan hij weinig heil verwacht voor 's mensen
zedelijke verheffing. Tegenover Jean Jacques' vernietigend vonnis bleef D'Alembert
als optimistische rationalist de ethische waarde van het toneel door zijn voorbeeldige
werking verde-

41
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Traité de la Comédie (ca. 1658), vg. A. Lefranc La querelle du théâtre au XVIIe siècle, in
Revue des Cours et Conférences 15 (1907) p. 781 suiv. Interessant is in dit verband de
mededeling van een 16de-eeuwse regisseur van het Luzerner passiespel, die vertelt dat het
publiek weende van aandoening bij het - legendarische - afscheid van Christus en Maria,
terwijl het bij kanoniek-leerstellige tonelen zat te praten en te eten. Hij zou daarom het liefst
die geloofsleer vervangen zien door aangename, strelende geschiedenissen vg. O. Eberle
Theatergeschichte der inneren Schweiz (Königsberg 1929) S. 58 ff.
Tooneelschilt of pleitrede voor het tooneetrecht (uitg. Van Lennep VI, blz. 317 e.v.).
H. Alt, Theater und Kirche (Berlin, 1846) S. 615 ff.
J. Geffcken in Vorträge Bibl. Warburg, 1927-'28, S. 165.
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digen, zoals reeds Aristoteles en onze Humanisten hadden gedaan .
Men zal hebben opgemerkt, dat ik in mijn slotbeschouwing het heden op een
zodanige wijze heb betrokken, dat hier soms de historicus nauwelijks nog aan het
woord scheen te zijn. Ik deed dat met opzet en met tweeërlei doel. Ten eerste om
de oppervlakkigheid van de gereformeerde argumentatie in de 16de en vroege 17de
eeuw aan te tonen en ten tweede om te laten zien, dat elk historisch probleem in
samenhang met het heden moet worden bestudeerd, waardoor enerzijds de
academische vrijblijvendheid, waarmee de conclusies worden getrokken, plaats
maakt voor de existentiële bewogenheid van het tua res agitur en anderzijds de
nodige distantie in acht kan worden genomen, doordat de antwoorden van het
verleden worden beoordeeld naar de normen van dat verleden, wat de onderzoeker
zal moeten behoeden voor een eenzijdige en onrechtvaardige bijval of afkeuring,
ingegeven door persoonlijke of contemporaine voorkeur.
Leiden
J.J. MAK

45

De ethische interpretatie van de katharsis bleef tot het eind van de 18e eeuw van kracht. De
moderne psychologische opvatting werd, naar het schijnt, voor het eerst door Leasing
verdedigd, vg. M. Kommerell, Lessing und Aristoteles. Untersuchung über die Theorie der
Tragödie (Frankfurt am Main, 1957).
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Enkele opmerkingen over de rijmtechniek en de taal van J.B.
1
Houwaert
Inleiding
2

Johan Baptist Houwaert werd te Brussel in 1533 geboren uit een adellijk geslacht .
Hij genoot een goed onderwijs in het collegium D. Virginis te Beyghem waar hij
3
Latijn leerde en de befaamde Antoon de Cordes als leermeester had . Hij had acht
kinderen. Hij stierf de 11de maart 1599, op een voor die tijd hoge ouderdom, wat
hij behalve aan zijn constitutie te danken kan gehad hebben aan de levensregel
‘Houd middelmate’, die hij bij alle gelegenheden formuleerde, en die hem misschien
4
werd ingegeven door de spreuk ‘Halt Masz in allen Dingen’ van keizer Maximiliaan ,
wiens Teuerdanck, waarvan de eerste uitgave in 1517 verscheen, hem ook kan
voorgezweefd hebben bij het voorbereiden van zijn hoofdwerk, Pegasides Pleyn
ende den lust-hof der maeghden. Maar het is ook een oude Nederlandse spreuk,
en nog in de negentiende eeuw zal zijn stadgenoot Edmond Picard ze overnemen
om het begrip ‘middelmatisme’ in te voeren. ‘J'ai, jadis, verklaart hij, attiré l'attention
sur ce fait que le Belge est enclin à la moyenne mesure en toutes choses. 11 aime
5
mêler à tout une dose de ce qui est humainement possible’ . Houwaert houdt op
zijn Brabants van een spreekwoord op het einde van ieder van zijn ontelbare strofen.
Zijn kenspreuk vlecht hij in al zijn gedichten, niet alleen op het einde en niet alleen
in de gedichten die werkelijk van hem zijn, zoals we

1
2
3

4
5

Uit een studie in voorbereiding.
P.E. Claessens, J.B. Houwaert et Jérôme de Coulx, in L'Intermédaire, Brussel, 1948, 194.
K. Stallaert, J.B. Houwaert, beschouwd als dichter en staatsburger, in Nederlandsch Museum,
1855, I, 83-118 en 351-381 (een verbeterde versie van zijn Frans opstel in La Revue
trimestrielle).
W. van Eeghem, Bio-Bibliographica, X-XV, in Handelingen Koninkl. Vl. Academie, 1957, 290.
J. Grauls, Hoe het werd en hoe het moet zijn. Leuven z.j. (1957), 157.
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later zullen zien. Men zou gaan denken dat hij heel erg nodig heeft gehad ze zich
voortdurend te herinneren. Hij spreekt van ‘de stoel van mate en reden’, hij looft ‘al
die hier hadden ghehouwen middel mate, die deughdelijck gheleeft hadden en
niemant ghehoont’, hij laakt, ondanks zijn liefde tot de poëzie, de rederijker die ‘sal
hem meer vergrouwen, Voor faulten in het componeren, Dan dat hy mate in zyn
leven zal houwen’. ‘Deucht, zegt hij nog, is in middel van twee quade ghelegen.’
Hij is hervormingsgezind, men zou zeggen Luthers. Uit zijn werken blijkt dat hij
een tegenstander was van geweld, en geneigd om elke overheid te eerbiedigen.
Zijn broer, pater Balthazar Houwaert, stichtte een Lutherse gemeenschap, liet ‘Een
christelyck ghebedt in dezen benauden periculozen tydt’ en andere boekjes
verschijnen en werd uit Brussel verdreven om een ketters ‘saeydicht’ (een gedicht
6
op een vliegend blaadje) te hebben uitgegeven . Hij zelf zit in 1568-9 meer dan een
jaar gevangen als ‘ung de principaulx auteurs des troubles dernièrement aduenez
en Bruxelles’. Hoge protectie heeft hem waarschijnlijk daarvoor enige tijd behoed
tot de hertog van Alva ingreep en hem in Treurenberg liet opsluiten met vele anderen.
Zijn vriend Van Stralen, de hoofdman van de Antwerpse Violieren, zal deze
7
gevangenis slechts verlaten om onthoofd te worden .
Van 1576 tot 1578 leidt hij de verdedigingswerken van Brussel en de bevaarmaking
8
van het beschadigd kanaal van Willebroek . Hij gaat namens de stad de Prins van
Oranje te Vilvoorde begroeten op 23 september 1577. Op 29 april 1578, drie maand
na de inkomst van aartshertog Matthias, wordt hij buitengewoon meester der
Rekenkamer van Brabant, op 23 december gewoon meester. Anjou bevestigt hem
in deze functie op 31 maart 1582. Hij publiceert zeer veel in 1582-83.
Er komt een einde aan zijn publiek leven met de capitulatie van Brussel in 1575.
Hij behoort nog als een van de minder gecompro-

6
7

8

Zie R. van Roosbroeck, De Kroniek van Godevaart van Haecht, I, Antwerpen, 1929, 42-43.
M. Rahlenbeck schrijft in de Biographie de Belgique dat hij er zich toe verbond ‘de retourner
à la messe’. Volgens Te Winkel zou hij de Kerk nooit verlaten hebben en tot geen hervormde
gemeente zijn toegetreden. Ook Henne en Wauters spreken in hun Histoire de Bruxelles van
zijn ‘afzwering’. Zij zeggen echter niet waarop hun bewering berust, evenmin als de andere
auteurs, die de religieuze instelling van Houwaert terloops behandelen, evenmin ook als Ten
Brink waar hij, zeker ten onrechte, schrijft dat Houwaert in 1585 zijn betrekking behield en in
dienst van het Spaanse bestuur overging.
A. Henne et A. Wauters, Histoire de la ville de Bruxelles. I. Bruxelles, 1845, 482, 520.
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miteerde notabelen tot de delegatie die met Farnèse gaat onderhandelen maar
verliest toch zijn ambt van rekenmeester en wijdt zicsh voortaan in zijn buitengoed,
zoals Marnix van St.-Aldegonde na de val van Antwerpen, aan de poëzie en aan
het kweken van bloemen. We kennen uit deze periode evenwel slechts een paar
huldegedichten; hij schijnt zich weer tot het katholicisme te bekennen; zijn politieke
stem is het zwijgen opgelegd en zijn amoureuse ader schijnt gestelpt, maar na zijn
dood beleven zijn werken in het protestantse noorden talrijke herdrukken en komen
er onuitgegeven geschriften aan het licht.
In 1625 herinnert Philips IV aan zijn verdiensten in de ‘lettres de chevalerie’ die
hij aan zijn kleinzoon Palamedes verleent. Zijn kleinzoon Jan Baptist is
9
stadssecretaris en tweemaal schepen en een verdienstelijk genealoog .
Hij is op zichzelf geen zeer grote figuur maar hij is een tolk geweest van wat het
levende deel van ons volk bewogen heeft in een beslissende periode van onze
geschiedenis, en hij was daarbij bekleed met een gezag dat nog lang na zijn dood
zichtbaar bleef, en dat hij behalve aan zijn patriotisme en aan zijn fortuin, en naar
we kunnen veronderstellen aan een grote gastvrijheid, dankte aan zijn talent als
virtuoos rijmer en verteller.
In 1616 onderneemt de rederijker Willem de Gortter een bedevaart naar zijn
woning. Het huis heb ik gezien, schrijft hij ontroerd, en gekout met mensen die hem
10
hebben horen spreken . Hij wordt door de Spaanse Brabander van Bredero geroemd
naast Kastelein, De Roovere, Gistellen en Kolijn. In Vlissings Redens-lust-hof
(Vlissingen 1642) wordt hij samen met Clément Marot, Petrus Dathenus, Jan
11
Utenhove en Aldegonde op het schild geheven , en op het einde van Vondels leven
hoopt de Naaldwijkse rederijkerskamer nog ‘cloeckmoedigh 't reusen spoor van
12
Houwert na te stappen’ . Redenen genoeg om ons nog eens rekenschap te geven
van de betekenis van zijn zeer omvangrijk oeuvre.
Een onderzoek van het op zijn naam geschreven werk is bovendien nodig voor
het identifiëren van het werk van Colijn van Rijssele.

9
10
11
12

L. Stroobant, Les manuscrits généalogsques de J.B. Houwaert, in L'Intermediaire, novembre
1946, 73-77.
Belgisch Museum I, 1937, 373.
P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland. Amsterdam, 1943, 94.
G.D.J. Schotel, Geschiedenis der rederijkers in Nederland. 2e uitg. II. Rotterdam, 1871, 102.
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De rijmtechniek, vergeleken met die van Colijn van Rijssele
Houwaert bekent in de aanvang van de Lusthof dat hij weinig geduld heeft in het
dichten. Hij voelt het als een gebrek dat hem belet de kunst volkomen te beheersen.
Zijn gedichten lezen vloeiend en worden soms door een vurige overtuiging
voortgestuwd, maar zijn weinig geordend. Hij maakt lange volzinnen die zonder
onderbreking over vier en meer verzen voortwentelen. Er komen slordigheden in
voor, als in de Lusthof (I, 432)
Waer hy die van Athenen...
Met ghewapender handt en gheweldighe cracht heeft
Onder zijn subjectie gebracht heeft.

Hij wil het wel goed doen. In Paraenesis (33) komt een vers voor waar we duidelijk
aan zien dat hij zijn sillaben geteld heeft, misschien onder invloed van zijn vriend
Van der Noot:
s'Ist met de gen' die t'peryckel meynen t'ontvlien.

In een van zijn gedichten in de Lusthof wijst Van der Noot er op dat Houwaert de
oude Brabantse maat volgt met tien, elf, twaalf en dertien sillaben. Wie eer wil halen
van zijn werk, schrijft hij, kan de dertiende sillabe niet missen. Op uitzonderlijke
plaatsen varieert het aantal evenwel van acht tot zestien (Orloghe en Peys).
Zijn verzen hebben over het algemeen vier klemtonen:
Op beyde de syden daer waren noch gheset
hooghe viercante antijcke pilaren. (Gen. Loop Biiiv)

Het kunnen er ook wel eens drie of vijf zijn, en we kunnen niet altijd nagaan waar
hij zelf de klemtoon gedacht heeft (àls hij aan de klemtoon gedacht heeft), maar
verzen met een of twee klemtonen en vijf of minder sillaben zoals in sommige
dialogen bij Colijn van Rijssele vinden we bij hem niet.
Soms schijnt hij een zwaardere klemtoon bijzonder te willen aanduiden door het
gebruik van een afwijkende lettersoort, zoals in deze passage van de Paraenesis
(271), met een gewone cursief tussen de civilitéletter van de overige tekst:
De mensche die geboren is in de Werelt
En die in de Werelt is opghebracht.
En inde Werelt heeft gheweest Beperelt

Spiegel der Letteren. Jaargang 3

186
En met de Werelt verkeert heeft Dach en Nacht.
En de Werelt bemint heeft en hooch gheacht.
En de Werelt ghehanteert heeft al Dansen en Springen.
En die met de Werelt noch Verheucht en Lacht,
Waer naer can hy anders hoopen oft verlinghen?
Dan alleen naer Wereltlijcke dinghen...

Bijna zijn gehele werk is geschreven in strofevorm met het rijmschema
a b a b b c b c c d d . Bevat de strofe minder verzen dan vallen de laatste rijmen weg.
In Milenus krijgen we daardoor
a

b

a

b

b

c

b

c

a

b

a

b

b

c

b

c

a

b

a

b

b

a

b

a

b

c

De schema's a b a b b c b c en a b a b b komen ook voor in het inleidend gedicht
in Sommare beschrijvinghe en het schema a b a b in de rabatrollen in hetzelfde
boek. In een gedicht Noch totten Zoilum in de Lusthof vinden we uitzonderlijk dertien
maal a b a b b b b .
Bevatten de strofen meer verzen dan die van het gewone elfregelige schema, dan
wordt het a rijm verdubbeld (de 670 strofen van de Vier Wtersten, de aanhef van
Orloghe, de epilogus van Peys, de aanhef van Virtutem) of worden er nog enkele
rijmen aan toegevoegd.
In het laatste deel van Milenus en in het twaalfde boek van de Lusthof schijnt hij
allerlei strofen van vier tot twintig verzen te hebben willen proberen, gaande van
a b a b tot a b a b b c b c c d c d d e d e e f e f , dit laatste bestaande uit groepen van
drie gelijke rijmen, b, c, d enz., die na het eerste rijm onderbroken worden door de
wederkeer van het in de vorige groep overwegende rijm, en daardoor verbónden
met deze vorige groep.
Het is een nude techniek, die we reeds kennen uit de eerste Blijschap van Maria.
13
Colijn van Rijssele houdt het schema zeer consequent en langdurig vol, maar het
is alsof Houwaert dat niet geheel meer heeft gekund.
De techniek van Colijn onderscheidt zich van de zijne echter vooral door het
veelvuldig groeperen, in de gepassioneerde passages, in de minneklachten,
waaronder de klacht van de moeder (461-480) in de Spiegel gerekend mag worden,
van doorgaans drie langere verzen met eenzelfde rijm, regelmatig door korte verzen
afgewisseld: S.d.M. 461-

13

Zie mijn Oppstellen over Colijn van Rijssele, Antwerpen 1959, 156 vlgg. Op p. 157 leze men
daar ababbcbccdcddedeeff in de plaats van ababbcbccde, enz.
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480, 588-604, 609-621, 1786-1806, 2234-2278 in refreinvorm, 2351-2383 met steeds
dezelfde rijmen a a a b , 2384-2435 in refreinvorm, 3217-36, 3739-3756, 4805-4829,
5322-5347, 5848-5860. Precies hetzelfde schema a a a b komt voor in Jupiter en
Yo (toespraak van de herault in refreinvorm, f. 5). De eerste en de tweede, de derde
en de vierde, de vijfde en de laatste groep hebben dezelfde rijmen, en ieder
groepenpaar neemt in zijn lange verzen het rijm over van het korte vers van de
vorige groep. Deze rijmherhaling verleent steeds iets zeer nadrukkelijks aan de
monoloog, bijv. aan het gebed van Dierick tot Venus in de Spiegel 328-348,
a a a b a a a b b b b c b b b c c , waarop Venus in een heel ander tempo antwoordt
d d e d d e d d e d d d d e d d e e (349-366).
Even kunstig zijn de monoloog van Katherina in de Spiegel op het schema
a a b b b c c d d d e e f f f , met groepen van twee + drie rijmen die nooit door elkaar
worden gevlochten en waarin het vijfde telkens veel korter is:
Laet ons, laet ons die rooskens sayen,
Reyn hertekens verfraeyen,
En paeyen soomen het mach.
Die van der minnen crijcht verdrach
Heeft goet ghelach,

en ook verscheiden monologen in Jupiter en Yo; f. 12 (viermaal a a b , zoals de
aanvang van de eerste proloog van de S p i e g e l ), 33, 46, 49, 52v, het gesprek
tussen Acteon en Diana in Narcissus en Echo: a a b a a b b c c a a b a a b b c c enz.,
en de eerste dialoog in de Remedie a a a b a a a b b c c en a a b a a b a a b a a b b .
Jupiter en Yo vooral heeft het afwisselende, spelende ritme, het zeer natuurlijk
en levendig gesprek met korte volzinnen (dat van Juno met Apollo en dat van Apollo
met Mercurius) dat ook de Spiegel der Minnen kenmerkt.
Deze spelen horen bij elkaar, zij horen niet bij Houwaert.

De taal
In het ‘boeck van diverschen Lamentatien’ in de Remedie der Liefden, dat we zeer
geneigd zijn toe te schrijven aan Colijn van Rijssele, treft ons het woord ‘monstrantie’
voor geliefde (‘Als een monstrantie der pompeusheyt’: Hviiv. ‘Monstrancie van
amoreusen schijn’: Hviii). Het komt herhaaldelijk voor bij Colijn van Rijssele, als een
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bij de dichters van voor de reformatie en bij de katholiek geblevenen veel voorkomend
beeld voor de vereerde vrouw. In Mars en Venus lezen we bijv.: ‘Adieu zoete
monstrancie vol glorien’ (293). In de Spiegel der Minnen; ‘Ghegroet zijt maechdelijcke
monstrancie’ (866). en ‘Als die monstrancie van Venus outare’ (2482). In Jupiter en
Yo: ‘O monstrancie van vreughden’ (f. 5), ‘O monstrancie en blijschap der Princhieren’
(f. 9) en ‘O monstrancie van deughden’ (f. 56).
Houwaert vermijdt dit woord in zijn ontelbare aan het vrouwelijk schoon gewijde
bladzijden. Wij vonden het slechts eenmaal, in de mond niet van de auteur maar
van een door hem ten tonele gevoerde huwelijkskandidaat, in de Lusthof (10e b.,
200). Dit en dergelijke kenmerken kunnen ons het auteurschap helpen bepalen van
de werken waarin ze voorkomen.
Het woord ‘elkander’ schijnt hij niet te kennen. Hij gebruikt alleen ‘d'een d'ander’
(een enkele maal ‘malcander’).
Een ander kenmerk lijkt me het woord ‘persoon’ in dezelfde diversche Lamentatien
(‘Daer therte in uwen persoon verheught’, Iv) dat in hetzelfde verband herhaaldelijk
in de Spiegel voorkomt: ‘Och hoe verschiet mijn herte... deur haer persone enz.
(803-804), 944, 1007, 3125, 3869), in Jupiter en Yo (4v, 8, 39v), in Narcissus en
Echo (108) doch zeer zelden bij Houwaert.
In de eerste Dialogus van de Remedie, die ons eveneens tot de sfeer van Colijn
van Rijssele schijnt te behoren, staat het woord ‘murmuratie’ in de zelden
voorkomende betekenis van onrust, wroeging, die het in de Spiegel en in Narcissus
14
en Echo heeft
De wending met ‘contrarie’ (‘Wanner by hoort dat windeken hem spoeyt Contrarie
der Havenen daer by om rijt’ en ‘Als therte contrarie den woorden meent’) vinden
we in de Spiegel herhaaldelijk terug: ‘contrarie der natueren (2147), ‘contrarie mijnder
natueren’ (3875), ‘contrarie der deucht’ (3923), evenals het vrij zeldzame
‘doloreusheden’ (622, 2214). Er is ten slotte het woordenrijk liefkozende ‘Reyn
uytvercoren blomme van wyven’ (Iii), waarvoor we in de Spiegel vinden: ‘Ick gelove
u edele bloeme van wijven’ (1003), ‘Scoon bloeme van vrouwen’ (1783), ‘die edel
bloeme van vrouwen’ (2416), ‘reyn bloeme van vrouwen’ (2734), ‘bloeme van
vrouwen’ (3171), en in Jupiter en Yo: die lieffelijcke blomme van weirden’ (48v). Dit
‘bloeme’ komt ook in Narcissus en Echo voor, maar in een minder geritmeerde, een
minder bewogen context: ‘Bloeme playsant’ (p.

14

Zie mijn Opstellen over Colijn van Rijssele, Antwerpen, 1958, 136 vlgg.
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187), ‘Bloeme groot van gheslachte’ (p. 187), een enkele maal ‘reyn bloeme
verheven’ (p. 188). Narcissus is namelijk een vrouwenhater, en eerst als hij door
zijn eigen spiegelbeeld tot liefde verwekt wordt zal hij in deze uitdrukking het gewone
Rijsseliaanse ritme ontvouwen: ‘Och, spreect my toe schoon Bloeme vol trouwen’
(p. 215). De uitdrukking is zeer karakteristiek voor Colijn. Bij Houwaert vinden we
ze zelden of nooit (in de Lusthof: ‘O bloeme der wijzen’).
Als we nu onze aandacht richten op de taal van de met zekerheid aan Houwaert
toe te schrijven werken, en die zijn omvangrijk genoeg, vinden we daar eveneens
kenmerkende eignaardigheden.
Hij gebruikt doorlopend de woorden Maer want of en want in de plaats van daar,
mits, omdat. In de Lusthof bijv.
Maer want u offerande veneri mishaeght
Doet dan (o lief) dat sy is u radende.

In Orattie:
Maer want die Brusselaers hun waren te valiant,
Soo hebben sy die stadt van Aelst inghenomen...

Het Middelnederlands Woordenboek zegt dat want ‘een enkele maal’ de betekenis
heeft van mnl. omdat, d.i. ndl. opdat (IX, 1713), wat nog enigszins afwijkt van de
betekenis waarin Houwaert het woord gebruikt. In ieder geval, ik vond de wending
in andere rederijkersteksten dan ook slechts zeer uitzonderlijk.
Andere kentekens van Houwaerts taal lijken me:
Het veelvuldig gebruik van de wending ‘niet om verschoonen’, ‘niet om verreynen’;
van het woord ‘cadetten’, volgens het Mnl. Woordenboek ‘bij uitbreiding een heer,
een heel heer’; het liefkozende ‘caer, caren, amoreuse charen’ voor vriendinnen,
15
vrouwen ; ‘domineren’ voor feesten. Bij deze drie woorden moeten we echter
bedenken dat er bij Houwaert meer dan bij andere auteurs aanleiding is tot hun
gebruik. Verder verseeren voor lijden, van veriolijsen (zich vermaken) en zijn
afleidingen iolijsheyt, iolijschap, iolijsselijck; en de uitdrukking zijn of haar handen
wringen.
Hij voegt veel meer dan andere auteurs een ‘ge’ aan het werkwoord toe:
‘ghekinnen’ voor kennen, herkennen, ‘ghestulpen, ghebringhen, ghehoren’, ‘Ick en
can niet gheeten noch ghedrincken’, ‘ghecrijghen’, ‘ghedwinghen, ghewesen’, zelfs
‘gesyn’. We vinden dit ook wel eens bij Anna Bijns (Nieuwe refereinen, XL: ick en
can

15

Van het Spaans-Moorse charyas = concubines?
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geslapen oft ghewaken, gesitten, geliggen, gegaen oft gestaen’ en elders), maar
niet zo veelvuldig. Narcissus en Echo en Jupiter en Yo hebben het enkele keren
(gheminnen, ghewenschen, ghecryghen).
Het ouderwetse ‘touwe’ voor ‘toe’ vinden we herhaaldelijk bij Houwaert en zelden
of nooit bij zijn tijdgenoten: ‘Nu en staet hier niet meer te doene touwe’ (Lusthof),
‘En Sigismunde sloot die dore touwe’ (id.), ‘twas hooghe ghebout tot de wolcken
touwe’ (Gen. Loop).
De constructie met ‘nooit’, zonder werkwoord, als ‘nooit zulke vreugde, nooit zulke
smart’ enz., die zeer dikwijls voorkomt bij haast alle andere rederijkers, ook in de
Spiegel der Minnen, in Narcissus en Echo en in Jupiter en Yo, heb ik bij Houwaert
sleclits eenmaal gevonden, nl. in de Lusthof: ‘Och noyt ongheluckigher avontuere’.
Misschien was deze constructie in zijn tijd reeds wat verouderd. Zij kan hier of daar
bij hem nog wel eens voorkomen (zijn werk is zo omvangrijk), maar op alle andere
plaatsen die ik noteerde vult hij de zin aan met het werkwoord
Maer doen ick u schip sach, noyt soo verheught
Als ick was, ick had bycans ghespronghen in zee.

Ook het liefkozende adjektief ‘vercoren’, dat in Jupiter en Yo, de Spiegel en Narcissus
en Echo en overigens in de meeste spelen van andere auteurs uit die tijd overvloedig
voorkomt, gebruikt Houwaert zelden of nooit (een uitzondering: ‘Adieu ghy schoon
lieve vriendinnen verkoren’, Vier Wt. 129).
Zo ook het woord ‘engien’ voor buitengewoon mens, edele geest, of geliefde (‘Adieu
reyn maechdelijck engien’ in Spiegel der Minnen 130, ‘maeghdelijck engien,
princelijck engien, conincklijck engien, vreughdelijcke engienen’ in Jupiter en Yo f
11 v, 16 v, 24, 54, en Narcissus en Echo pp. 137, 162, 205, 215). Bij Houwaert is
‘engien’ bijna nooit een persoon:
‘De groote Philosophen... en leeren niet met haer vermetelijck engien’, ‘Met al mijn
crachten en engienen’, ‘waerdy soo cloeck van geest en engien’, ‘Memorie, verstant,
en al mijn engienen’ enz. In Generalen Loop (Diiii) vond ik een uitzondering:
‘constighe engienen... die lieffelijck speelden op herpen en lieren.’
Zijn taal kan over het algemeen worden gekenschetst als meer familiair dan plechtig.
Enkele voorbeelden kunnen dat toelichten.
In een van de prologen bij Narcissus en Echo, die niet voorkomen
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in de copie van Gheurts, wel in de druk van 1621, en die we aan Houwaert kunnen
toeschrijven, treffen we deze verzen aan:
Helpt myn rechte hand met diligentien
Wederom beschryven zoet-vloeyende Dichten,
Die d'Amoureuse stichten.

Die nuchtere ‘rechte’ hand, die we nog elders bij hem aantreffen, is zeer typisch
voor Houwaert.
Hij verkracht zijn woorden wel eens om wille van het rijm: vadere - verradere bewadere (voor bewaardere), vadere, cladere (klaardere). Zo schrijft hij ook eelijk
voor eenlijk, gereeschap voor gereedschap.
Hij schijnt het poetische graag te zoeken in een opstapeling van vergelijkingen,
voorbeelden, synoniemen en verwante begrippen:
Sijn wijf daer by met was in 't wettich verbont,
Die was lam, creupel, sieck en onghesont,

een manier waar Rabelais en virtuoos in was, die naar wij weten veel gelezen werd
in de kring van Oranje.
Hij kan echter ook wel eens bondig karakteriseren:
U minnelijck wesen, schoon hayr, en wel singhen.

Soms ontmoeten we een uiterst schilderachtig gezegde als ‘Een droncken vrouwe
is een open deure’ dat zó uit de volksmond lijkt overgenomen.
Hij kan kinderlijk overdrijven:
Vier leelijcke vreesselijcke groote Moordenaren.

Hij maakt een ongewoon groot gebruik van gekoppelde synoniemen als ‘aderen en
conduyten’, ‘cause en ocxuyne’, ‘middel en oczuyne’, ‘jaghen en vlieghen’ (jagen
komt echter ook bij de andere rederijkers bijna nooit alleen voor). Sommige van
deze reeksen (‘bancketeren, hoveren, dansen en springen’) komen herhaaldelijk
terug. Schijnbaar zijn hiermede verwant pleonasmen als ‘En ick ben machteloos in
onmacht ghevallen’ (Lusthof I 421) maar dat zijn veeleer opzettelijke constructies
in de aard van het spelen met woorden als ‘ooghen’ dat hoger reeds vermeld werd.
Hij gebruikt gaarne een aansprekingsvorm met ‘man’: waarbij het lijkt of de spreker
zijn vis à vis gemoedelijk op de schouder klopt.
Maer al hebt gh in t'byslapen bevonden man... (Lusthof)
Overleght wat u vijanden u al hebben misdaen man, (Gen. Loop f. Q IIv)
Dat ghy alleen wilt visch sonder lever eten man, (Paraenesis 283)
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Dat ghy sult rasen in geduerighe minne man. (Orloghe f. 258)
En wilt my in den noot verhooren man, (Orloghe f. 279 v)
Deze wending komt een enkele maal voor bij Colijn van Rijssele: in Narcissus en
Echo, p. 123.
Populair kunnen we ten slotte noemen het foutieve gebruik van woorden als
‘onzeker’ in de plaats van hun tegendeel (zo als de Vlaamse volksmens op onze
dagen nog wel doet):
Cupido...
Hij nam den onsekersten pijl terstont
En den snelsten...

De taal van Houwaert is zeer Brabants gekleurd. Hij schrijft tannen voor tanden,
namp voor nam (Lusthof I, 419), iertsch voor aards, eirde, peird, weird, aenveirden,
vercleiren, steerten, enz. voor aarde, paard, waard, aanvaarden, verklaren, staarten,
ierst voor eerst, inckelen, kinnen, dincken, crincken, schincken, bringhen, rinnen,
sinden, inde, allinde voor enkele, kennen, denken, krenken, schenken, brengen,
rennen, zenden, einde, ellende, zelfs verlinghen voor verlangen (Lusthof II, 460),
schep voor schip (doch ook wel eens schip) en messen voor missen. Nog meer
opvallend is tes voor 't is, eest voor is 't, es (minder algemeen) voor is.
Wij vinden zulke Brabantismen ook bij Colijn van Rijssele, Smeken en andere
Brabanders, maar in veel mindere mate. In de Spiegel der Minnen vinden we bijv.
een enkele maal es, om te rijmen op Aristoteles (2288) en bekint (2247) om te rijmen
op bemint; in Jupiter en Yo vinden we een paar malen tes en herhaaldelijk eest,
maar dat is misschien aan Houwaert te wijten die hier zelf een afschrift van gemaakt
kan hebben voor de druk van 1621. In Aeneas en Dido van de Antwerpenaar De
Mol vinden we steeds ist en 'tis, terwijl in Mars ende Venus van de Brusselaar
Smeken enkele malen eest voorkomt maar niet tes. In Narcissus en Echo komt vaak
eest voor, niet tes. Hoe we steeds aan de inmenging van de copist en/of de uitgever
moeten denken bewijst het Hasseltse ms. van de Comedie van de Peys waarin
(274v) inbrengen sal rijmt op dwinghen sal; het is duidelijk dat dit inbrengen een
verbetering, ditmaal een inopportune verbetering is van de copist.
Houwaert schrijft nog costen, begosten voor konden, begonnen, hemmen voor
hebben, 't stadt en 't zee voor de stad en de zee, derren voor durven (Orl. f. 39),
ghespoeyt voor gespoed, ghevaydt, beschaeydt, bestaeydt, voor gevat, beschadigd,
bestaat, alles rijmend op verfraeydt,
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omvayemt voor omvat, bouwelijck en bouw voor boud, houwen voor houden (maar
omgekeerd een enkele maal gevouden voor gevouwen), doyen voor doden (rijmend
op Troyen, Gen. Loop), vermelen voor vermelden, door het weglaten van de d tussen
twee klinkers en dan ook ayem voor adem, gheraeyen, baeyt, baeytte voor baat,
baatte, enz., versmaeyt, verlaeyt, haeyt voor versmaad, verlaat, haat, maar wel
haten om op verlaten en straten te rijmen. In Jupiter en Yo vinden we baeyen,
rijmend op draeyen en elders op verfraeyen, beyen voor beiden. Een van de vragen
van het Antwerps landjuweel van 1561 is ‘oft een ghierich mensch kan versaeyt
worden?’ Maar nergens vinden we deze vormen zo talrijk als bij Houwaert.
Nog meer kentekenend is het veelvuldig gebruik van de vorm meendy en meende
ghy voor meent ge. Op iedere bladzijde kunnen we optekenen meendy, sijdy,
smaeckty, moeghdy, wat fantaseerdy, suldy, moetty, soude my, seghdy, hebdy,
haddy, gaefdy, waerdy, troudy, wat maeckte, wetty niet (zoals ook andere auteurs
schrijven), maar daarnaast ook zydij ghy, wilde ghy, hadde ghy, meende ghye,
hebdy ghije, segh dy ghye, woude ghye, sulde ghye, wat in het Brabants dialect nu
nog gebruikelijk is maar wat andere auteurs in Houwaerts tijd blijkbaar toch reeds
minder behoorlijk achtten. In de Spiegel vonden we de vorm ‘hoorde ghy’ eenmaal,
in de mond van een zinneken (v. 447). In Narcissus en in Jupiter komt hij enkele
malen voor. Houwaert schrijft het zelf ook wel eens anders: Op één blz. van de
Lusthof bijv. driemaal hebt ghy, maar dat blijft een uitzondering terwijl de Spiegel
der Minnen naast een enkel hoorde ghy de vormen laet ghi, dan sult ghy, wat sult
ghy, climt ghy, wist ghy, hoe sijt ghy, dat moet ghy, ghelooft ghy, sult ghy, moet ghy,
haat ghy, seght ghy, weet ghy, ghiet ghy heeft.
Nu is het wel waar dat we de Spiegel enkel kennen door Coornhert die de uitgave
van 1561 liet drukken.
Toch blijft het uitzonderlijk veelvuldig gebruik door Houwaert van de verdubbeling
hebde gij en drgl. dunkt mij een kenteken.
Ten slotte valt ons zijn overvloedig gebruik van Franse woorden op, wat bij iemand
met het karakter dat we hem toeschrijven te verwachten is. De keuze ervan wordt
bovendien nader bepaald door zijn functie en door sommige van zijn onderwerpen.
In de beschrijvingen van de optochten, en ook van de ingebeelde optochten uit de
Lusthof, de Vier Wtersten en de Generale Loop, die naar het model van de werkelijke
optochten verdicht zijn, komen vanzelf woorden voor die we in het werk van zijn
tijdgenoten minder aantreffen, b.v. ‘gheaccou-
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treert’ en ‘bataille’. Doch, waar andere rederijkers de Franse woorden vooral
gebruiken om wille van het gemakkelijke rijm, schijnt Houwaert zich op sommige
plaatsen aan zulke woorden werkelijk te bedrinken. Voor het overige onderscheidt
zijn Franse woordenschat zich niet merkelijk van die van zijn tijdgenoten; hij moet
vrij algemeen verspreid geweest zijn, Colijn van Rijssele schijnt veel meer dan
Houwaert de woorden ‘confortatie, confoort, consenteren, jubilatie en jubileren’ te
gebruiken, Houwaert o.a. de woorden ‘corrosyf, magnificentie, prefereren en
prosperiteyt’, maar dat kan ook een toeval zijn en er zou een wel zeer scherpzinnig
onderzoek moeten ingesteld worden om het verschil juist te bepalen. Het
geaffecteerde ‘nourisseert’ (‘Cybele die bloemkens nourisseert nu’) vond ik alleen
bij Houwaert, naast een opmerkelijke voorkeur voor ‘coucheren’ in de plaats van
schrijven:
Ick sou gheiren Rhetorijckelijck coucheren
o

't Werelts geworden loop... (Gen. Loop, f A)
Daer ick maer slechte veirsen cousseren can (id. 46)

Wy sullen u bystandich... wesen, om dese willecomen te hulpen cousseren (Den
welghecomen... Parma, 45v), verder in Lusthof 10e b. 217, 12e b. 636, enz.
Dit zijn dunkt me eveneens twee woorden, waaraan de taal van Houwaert te
kennen is.
Antwerpen
E. DE BOCK
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Eva en de dichter
1

De dichter A. Donker komt in zijn Eva en de dichters , dat een vergelijkend onderzoek
van de behandeling van de Val bij Grotius, Vondel en Milton bevat, tot de conclusie
dat Vondels Adam in Ballingschap een mislukking mag heten vergeleken bij Miltons
Paradise Lost en zelfs Grotius' Adamus Exul. De ironie is echter, dat hij hierdoor
Vondel een dienst bewezen heeft ten nadele van de ‘God-gifted Organ-voice of
England’, want zijn stelling staat of valt met zijn opvattingen over Milton, die door
verreweg de meeste moderne critici als onhoudbaar verworpen zijn. De
eenstemmigheid van de voornaamste Miltonkenners aangaande deze tekortkomingen
in het grote epos maakt dat het mogelijk is het standpunt van Professor Donkersloot
ten opzichte van Vondel in ogenschouw te nemen zonder het wijdere gebied te
betreden van de nog onbeslechte strijd tussen de Miltonisten aan de ene kant en
de Elliot-Murry-Leavis groep aan de andere kant.
De ernstige grieven van de heersende kritiek op Milton betreffen zijn epische stijl,
zijn sensualiteit en de kwestie van de felix culpa.
Het vele dat over Miltons keuze van de epische vorm al geschreven is, is op
zichzelf een bewijs voor het gevaar waaraan Milton blootstond toen hij deze keuze
2
maakte. C.S. Lewis wijdt acht hoofdstukken, bijna de helft van zijn werk aan een
zeer consciëntieuze poging om Miltons voorkeur aan het epos boven de tragedie
te rechtvaardigen. Maar dit, en zelfs meer dan dit, zou niet voldoende zijn om ons
ervan te overtuigen dat wij ten onrechte menen, dat de uitgestrektheid van een epos
gedetailleerde aanvulling verlangt van zoveel dat (te recht) ontbreekt of slechts
3
geïmpliceerd is in het oorspronkelijke verhaal in Genesis . Of, zoals Quiller-Couch
zegt: ‘Milton himself so distinctly visualises ‘things invisible to mortal sight’ that when
he comes te

1
2
3

Amsterdam, 1958. Dit werk zal doorgaans slechts met de letter D. aangegeven worden.
A Preface to Paradise Lost, London, 1956.
Zie A.J.A. Waldock, Paradise Lost and the critics, Cambridge, 1947, blz. 29, waar Dante
genoemd wordt als een dichter, die er in slaagt, in tegenstelling tot Milton, de volslagen
perfectie van God en het mensdom te impliceren, want meer dan dat maakt slechts inbreuk
op de stilte van eerbied en ontzag voor wat niet beschreven kan worden.
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communicate these myszteries he tells us all... in terms of our own days and seasons.
But he who accurately describes a sublime thing tends thereby to lessen it in our
minds. Immensity cannot be measured and remain immense; in poetical dealing
4
with mystery the part is, and must be, greater than the whole’ .
Waarom zou Milton dan zijn plannen gewijzigd hebben toen hij zijn vier schema's
voor de Val als treurspel verwierp? De eenvoudige en ondubbelzinnige verklaring
is, dat in 1642 de theaters van Parlementswege gesloten werden en zij bleven
gesloten tot aan de Restoration. Toen en niet eerder kon hij zijn aanvankelijke plan
5
weer opnemen, in de vorm van Samson Agonistes . Hiermee schijnt de mening van
Professor Donkersloot weerlegd waar hij schrijft: ‘De paradijsstof leent zich door
haar wezenlijke beslistheid in principe meer tot epische dan dramatische behandeling.
Milton zal dit beseft hebben, toen hij van zijn aanvankelijke bedoeling een drama
6
te schrijven terugkwam’ .
Nu is het zo, dat de dramatische behandeling bij Vondel, verre van een vorm te
onthullen die bij die van Milton achterstaat, in feite de zwakke punten van de laatste
naar voren haalt door de gevaren te vermijden, waaraan deze juist door zijn epische
aard zich openstelt.
Dit kan niet beter aangetoond worden dan door nogmaals uit het boek van A.
Donker (blz. 19) te citeren: ‘In Adamus Exul, tot in de titel het model van Vondels
Adam in ballingschap, heeft ook (d.i. zowel als Milton) de achttienjarige Grotius
meer oog of fantasie voor het denkbeeldige natuurschoon van het paradijs dan
waarvan Vondel, die nooit sterk als natuurdichter opvalt, blijk geeft’. Dit is een van
vele plaatsen waar de gevolgtrekking van Professor Donkersloot verkeerd mag
heten, hoewel de basis van zijn argument juist is. De Leeuwendalers is er een bewijs
van, dat Vondel niet alleen wél natuurpoëzie kon schrijven maar ook, dat hij daarin
met opzet diepzinnigheid en mystieke betekenis wilde vermijden. Zijn Opdracht
brengt dit duidelijk naar voren. Een andere moderne dichter heeft geschreven:
‘Vondel heeft... in zijn jeugd op een tweesprong gestaan. Waarop hij

4
5

6

A. Quiller-Couch, Studies in literature II, Cambridge, 1947, blz. 153, 4.
Quiller-Couch, op. cit:, blz 131, 2. R.M. Adams in Ikon, John Milton and the modern critics,
New York, 1955, blz. 181, 2, is misschien al te spitsvondig wanneer hij probeert een verklaring
te geven voor Miltons keuze van de epische vorm: ‘It (het epos) simply cannot compete for
flexibility and ryhthmic variety with the stage or the dramatic lyric. So that Milton, in avoiding
the genres exploited by Donne and Shakespeare, did in a sense conceal the weakness of
his own style’.
D. blz. 71.
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7

kiezen moest: naar naturalisme en realisme of naar zwak en hol idealisme’ . Er kan
natuurlijk geen sprake van zijn de meningen van A. Donker op één lijn te stellen
met de kolder die Gorters opmerkingen over zowel Milton als Vondel kenmerkt.
Toch mogen we wel veronderstellen, dat er een nauwere verwantschap tussen de
twee moderne dichters bestaat dan tussen hen en b.v. Dante of Hadewijch. Het ligt
dan voor de hand, dat Vondels alomvattende kerkelijke filosofie voor de atheïstische
8
communist Gorter zowel als voor de onkerkelijke ‘humanist’ Donker een steen des
aanstoots was.
Maar als Vondels theologie de moderne dichter of lezer onmogelijk toeschijnt,
dan moet deze toch op zijn minst bereid zijn toe te geven, dat het standpunt van
onze ‘verlichte eeuw’ zeer zeker ondenkbaar zou zijn voor Vondel en Grotius, en
in vele opzichten ook voor Milton. Het is dus misschien veroorloofd een resumé te
geven van orthodoxe opvattingen over de Val zoals deze in het werk van de drie
renaissancedichters naar voren komen.
Het Paradijsverhaal is een a priori relaas van wat in feite slechts door inductie
verondersteld kan worden; het reconstrueert een beeld van de oorspronkelijke
scheppingsorde uit de wanorde van een onvolmaakte wereld. Milton, Vondel en
Grotius probeerden de natuur zoals de mens haar kende af te wegen tegen de
oorspronkelijke natuur. De vrede en eendracht van de schepping waren in eerste
instantie afhankelijk van het handhaven van de kosmos en de discipline van ieder
individu ten opzichte van de vastgestelde hierarchie. De mens die God deed heersen
over de werken Zijner handen was ook een weinig minder dan de engelen, en de
hoffelijkheid bij het ontmoeten tussen de mens en de engelen in Eden komt voort
uit het wederkerig bewustzijn van Gods heerlijkheid in elkaar.
Zo is de geschapen levensorde door alle drie de dichters als onbetwistbaar
aanvaard op het gezag van de Bijbel en de vroege kerkvaders. Een theoloog zou
misschien hierover in een verhandeling uitweiden. De dichter evenwel, als hij zijn
geloof in zuivere poëzie wil laten weerklinken, moet in ons een heldere intuïtie
scheppen voor zijn gedachtengang en voor alles wat daarmee samenhangt, waarbij
hij zijn gedachten als een belevenis tot uiting brengt met behulp van

7
8

Herman Gorter, De groote dichters, Amsterdam, 1935, blz. 332.
In zijn lezing: ‘Christelijke voorstellingen in de moderne literatuur’ legt Professor Donkersloot
uit ‘dat ik mij uitsluitend tot de humanisten reken in levensbeschouwelijk opzicht... daar ik als
onkerkelijke niettemin een sterk religieuze verbintenis van het innerlijk gevoel met wat men
onder godsdienst verstaat, erken’. De Bijbel in de literatuur, Den Haag, 1957, blz. 102.
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een techniek, die zijn verheerlijkte rede, gevoel en levensideaal in het aanvoelen
9
van de waarheid kan overbrengen .
Dus, hoe Eden en het leven vóór de Val dan ook beschreven worden, zij mogen
zeker niet voor ons onmiddellijk herkenbaar zijn, evenmin als men zich het
bovenwereldse bestaan in wat Christus zelf het Paradijs noemde in details kan
voorstellen. Integendeel, de Joden verboden het voorstellen van de Godspersoon
in stenen beelden (hoe groot dan ook!) en de Kerk heeft er steeds naar gestreefd
10
interpretatie van transcendente begrippen te beperken tot analogie en symboliek .
Maar Professor Donkersloot beschouwt dit als een gebrek van Vondel: ‘zijn stof
was hem meer aanleiding om een metafysisch feit dramatisch te demonstreren dan
11
om het zich als een drama op zichzelf te zien ontwikkelen’ .
Vondel zelf gaat nog verder, zowel in Adam in Ballingschap zelf als in zijn Berecht,
waarin hij het volkomen duidelijk maakt, dat het zijn enige doel was een metafysisch
feit dramatisch te demonstreren, zoals de schrijver van Genesis een metafysische
waarheid met symboliek interpreteert.
Weliswaar zijn Adam en Eva in Vondel in zekere zin beiden antropomorfe
symbolen van geestelijke waarden, en hoe zou het ook anders kunnen, want
‘perfection, quite strictly, is unportrayable, for as soon as the process of portrayal
begins, we, the readers begin a corresponding, and quite involuntary and irresistible,
12
process of translation; we translate into the terms of limitation and perfection’ .
Vandaar dat Vondel de methode van de parabels gebruikt en (zoals b.v. in de parabel
van de Zaaier) over de symbolen die hij gebruikt enige uitleg geeft (in het Berecht
en de reien) als verwijzing naar de diepere betekenis.
De dramatische vorm leent zich beter dan enige andere tot een metafysische
behandeling. Hij wordt gesproken, zodat ieder woord subjectief is, en niet alleen de
gedachtengang of het onderwerp suggereert, maar ook de persoon van de spreker.
Dit houdt in, dat gelijke typen gegroepeerd kunnen worden en de heersende
atmosfeer op welk

9
10

11
12

Zie L. Abercrombie, The Idea of great poetry, London, 1925, blz. 220.
Christus, die de symbolen van het licht en de herder gebruikte om aspekten van Zijn eigen
persoon aan te duiden, gebruikte b.v. de analogie van het mosterdzaad om iets te laten
doordringen van wat de Hemel betekende.
D. blz. 67.
Waldock, 1.c., blz. 97, waar hij een kritiek op Miltons wereldse voorstelling van Adam en Eva
en God inleidt.
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moment dan ook kan veranderen, al naar gelang de ene groep door de andere
vervangen wordt. Deze vorm is bovendien compact, zodat een nauwere integratie
en concentratie van uitwerking mogelijk is, met als resultaat een voortdurende
welgevormdheid en een uiteindelijke indruk van samenhangende eenheid. Daarbij
komt, dat het gehoor meer persoonlijk betrokken wordt bij de spanningen,
dramatische ironieën, het voortgaan van de handeling door een vastgesteld
tijdsverloop, en de peripetie dan bij de gedistantieerde grootsheid van een epos.
En het onderwerp van de Val bevat bij uitstek de essentiële elementen voor een
grote tragedie - een concrete enscenering, een dynamische inhoud, belangrijke
menselijke personages en universele betekenis. Bovendien, daar het kwaad binnen
ieders belevenis ligt, kan men komen tot een zeker begrip van oorspronkelijke
volmaaktheid door uitbeelding van het tegenovergestelde van het kwaad, en zo een
algehele indruk van tegenstelling legt Vondel in zijn Adam in Ballingschap door zijn
verbluffende vaardigheid in het ordenen en voorstellen van de kleinste details.
De allereerste woorden, van Lucifer, luiden de volslagen uitersten van licht en
duisternis, luister en duister, in. Het opkomende licht in de hof verdrijft de vorst van
de duisternis naar de schaduwen, waar hij zijn kans afwacht om de door God
bepaalde eendracht van Eden te verstoren. Zo onopmerkbaar ontstaat er een
dramatische spanning, dat wij ons ervan bijna even onbewust zijn als Adam en Eva,
waar zij, even duidelijk als Lucifer reeds in zijn egocentrische alleenspraak, laten
zien wat voor wezens zij zijn door hun grote bewondering voor de schoonheid van
de nieuwe dag in hun lofuitingen ten aanzien van de Schepper. Wanneer zij aan
elkaar denken zien zij wederkerig Zijn natuur weerspiegeld, zij genieten van de
goede dingen om zich been omdat zij van Hem zijn en hun onbaatzuchtige
wederzijdse liefde is een uiting van hun dankbaarheid en hun liefde jegens Hem
(Vvs. 135-210). De engelenrei geeft een verklaring van het bekorende van Eden.
Het heelal werd op het decreet van God geschapen en bevat de volmaakte orde
en vrijheid van Zijn Geest.
Nadat we met Adam en Eva het gevoel gedeeld hebben dat onbedorven natuur zo
doortrokken is van Goddelijke volmaaktheid dat zij geheiligd is, worden we nu door
een subtiele stemmingsovergang en door de muziek van de poëzie voorbij het
natuurlijke naar het bovennatuurlijke geleid. Teergevoelige menselijke liefde,
tederheid en vreugde worden verheven tot sereniteit, gratie en zaligheid. De vreed-
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zame heerlijkheid, waar Eden nu van doordrenkt is, is even onaards als de poëzie
zelf.
Wij zweefden zacht en stil den blancken Melkweg neêr en de engelen bevinden
13
zich op heilige bodem (Vs. 345). Zoals Cyriel Verschaeve schrijft , worden we door
de stilte als door een verdovend middel bevangen, een bijna hypnotische
vergetelheid, die herinneringen en gedachten aan alles buiten de gelukzaligheid en
schoonheid van het bijna-hemelse Eden verdrijft. Doch in feite is er in deze hof niets
bovennatuurlijkers dan wat in zijn ongeschonden volmaaktheid volkomen natuurlijk
is, en heer van de hof is de Mens.
Dit is hét moment van 's mensen koningschap. Terwijl de morgenzon zich
voortbeweegt naar haar bekroning van de dag, komen Gabriël, Rafaël en Michaël
‘in dees lustof die de kroon van 's aerdtrijx hoven spant’ (Vv. 340) om de dag van
de kroning van Adam en Eva in hun huwelijk aan te kondigen. De vrede in de hof
is geladen met een stemming van verwachting. De flonkerende edelstenen op de
oevers, het tapijt van bloemen, de kleurige veren van de vogels schijnen versiering
te zijn voor een bijzondere gelegenheid; de aanwezigheid van heraldische dieren
en het lam, gedost in de purperen vacht van Adams livrei, doen eerder denken aan
een koningshof dan aan een lusthof en overal biedt de natuur verrukkelijke
lekkernijen, een koninklijk feestmaal passend, terwijl ‘al 't geboomte neight en buckt
Eerbiedigh neder, waerze aendachtigh heenetreden’ (Vvs. 116, 117).
Het natuurlijke en het bovennatuurlijke verenigen zich om het huwelijk van Man
en Vrouw te vieren. De hof, waarin ‘de Godtheit wandelde... en liet... haer stappen
staen’, is gereed; de aartsengelen, door God gezonden om de huwelijksplechtigheden
voor te bereiden en te voltrekken, kunnen niets toevoegen aan de perfectie van de
natuur hier, die ‘behoeft geen englelof en gaet het al te boven’.
Terwijl de zon in haar volle kracht de tuin beschijnt, worden Adam en Eva met
hemels licht ontstoken. Natuur en bovennatuur ‘mengen in den mensch zich
ondereen’, en Goddelijke en menselijke liefde vloeien ineen:
Hij heeft me deze gade uit liefde toegevoegt. (468)
In de Mens en in hem alleen heeft God de twee aspecten van Zijn hele schepping,
Hemel en Aarde, samengevoegd, want in Adam en Eva leven het geestelijke en
het lichamelijke in volkomen evenwicht en harmonie.

13

C. Verschaeve, Uren bewondering voor grote kunstwerken en Vondels drama tegenover het
drama in 't algemeen, Leiden, 1920, blz. 55, 6.
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Waar Grotius uitweidt over de visuele (maar geenszins visionaire) details van de
14
hof en Milton zijn taal bespeelt als een hoogst bekwaam musicus om taferelen van
weelderige pracht op te roepen, zingen Vondels engelen hun gezang over de
sacramenten van de ‘zuivere gewaeden niet van vrou Natuure gewrocht’, Gods
bruiloftsschat, die de ongelijke trek van de worstelende ongelijken van engelsheid
en diersheid in de Mens vreedzaam houdt in hun bestek, gelijk harpesnaren
gespannen op één zelfde toon een schoon geluid in d'oren baren, dat engelen trekt
15
uit hun troon .
Zoo baert d'eenstemmigheit, in 't paeren
Van lijf en ziele, aen een getrout,
Een lieflijckheit, die door alle aren
De geesten streelt en onderhoudt. (Vvs. 523-6)

Vondels werk is inderdaad hymnisch, maar hij is zeker niet ‘meer een hymnisch dan
16
een dramatisch dichter geweest’ , want niemand die meegevoerd is op de rijzende
en dalende cadansen van het beroemde Berecht tot het Pascha, met zijn cumulatieve
passages, zijn rhetorische vragen en anaforen, kan er enige twijfel over koesteren
dat dit eerder de onmiskenbare drijfkracht suggereert van een empirisch geloof dan
alleen maar de uiteenzetting van een literaire theorie. Het dramatische in Vondel
was in feite voor hem evenzeer het hymnische, aangezien heel zijn kunst, net als
zijn vertaling van Ovidius, opgedragen was ‘ad majorem Dei gloriam’. Kortom, naar
de woorden die Vondel de vorst van Gaza in de mond geeft, bevat de dramatische
vorm:
Al 't wereltlijck beloop naar 't leven afgeschildert,
Door spreeckende schildry,
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Dat wie 't bespiegelt dit een overeenkomst rekent
17
Van hemelsch ooghmuzijck .

Het hymnisch-dramatische (want wat anders is hemelsch ooghmuzijck?), het
betekenisvolle, de intensiteit van belevenis en de magische

14
15

16
17

Adamus Exul, rei v.h. 3e bedrijf en D. blz. 20.
Dit is een van de weinige plaatsen waar Vondel een vergelijking bezigt, maar slechts om het
effect van het verborgene te verhógen, daar de vergelijking van het lichamelijke naar het
hemelse overslaat.
D. blz. 67.
Samson, Vvs. 671, 2; 680, 1.
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‘incantation’ van het tweede bedrijf van Adam in Ballingschap is iets dat we nergens
in Adamus Exul of Paradise Lost zullen aantreffen. Op de verbazende vaardigheid
waarmee Vondel het indringen van polemiek (vooral een gebrek bij Grotius) en
bewuste beeldspraak (zoals bij Milton) vermijdt door de suggestieve hyperbolen,
paradoxen, de symboliek en de analogie van een zuiver intuitieve visie, is elders
19
reeds gewezen . Indien Vondels lusthof inderdaad welhaast een luilekkerland wordt,
20
in elk geval een vroeg, Vergiliaans arcadie ; dan waren Rubens en andere schilders
van de Contra-reformatie evenzeer naïef en is de Openbaring van Johannes weinig
meer dan een sprookje.
21
Weliswaar is er, zoals Professor Donkersloot betreurt , geen beschrijving van
Eden aan het eind van de Lucifer om de eenvoudige reden dat deze reeds in het
eerste tafereel van het stuk plaats vindt. Maar ook hier, evenals in Adam in
Ballingschap, geeft ‘de dichter... de heerlijkheid ervan slechts schaars in
22
natuurbeschrijving weer’ , want hoe toch zou men Edens heerlijkheid (in de zin van
het woord bij Vondel tenminste) kunnen afbeelden door middel van de natuur, zoals
wij, erfzondigen, deze bezien? Zelfs het woord heerlijkheid hier wijst op een
fundamenteel verschil tussen Vondels en Miltons Eden. Want het is de schoonheid
ervan die Milton tracht te beschrijven, en om een effect van onbegrensde grootsheid,
luister en prefectie te verkrijgen, gebruikt hij de kunstgrepen van de epische dichter:
de metafoor en de gelijkenis. Uiteraard kan dit slechts een verfijning en concentratie
van wat het voortreffelijkst is in onze ervaring bewerkstelligen. Het effect kan ons
bezielen, zelfs tot op het overweldigende toe, wat ook toegegeven wordt door zijn
meest vurige bewonderaars, maar het zal ons nooit meevoeren naar een nederig
ontzag voor een mysterie.
Waar het echter voor Vondel om ging was niet hoe wij Eden zouden zien, maar
wat voor mensen daar leefden en hoe zij op hun omgeving reageerden. Wat nu
veranderd is, is niet hoe de dingen groeien, of hoe ze er uit zien, maar hoe wij er
tegenover staan, want in de Val onderging de mens immers een metamorfose,
waarbij hij van de rand van de Hemel tot aan de poorten van de Dood stortte. Het
spreekt dus vanzelf dat ‘de beurtzang van Adam en Eva meer

18

19
20
21
22

Deze term is overgenomen uit L. Abercrombie op. cit., blz. 18, met als betekenis het
overbrengen van een belevenis zodanig, dat de lezer hierin kan delen zonder dat nadere
uitleg nodig is.
In mijn Twee symbolische allegorieën in Vondels Adam in Ballingschap TNTL, LXII, 1954.
D. blz. 17.
D. blz. 16.
Ibid.
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lofzang van den Schepper dan beschrijving van de heerlijkheid der schepping’ is.
En hoe zou Vondel de atmosfeer van heiligheid en verering in Gods onbedorven
werk beter tot uiting kunnen brengen dan door zich te vereenzelvigen met Gabriëls
24
uitroep, dat de schoonheid van de hof zelfs de engelen tot zwijgen bracht . Het
wonder is dat Vondel zelfs deze hyperbole overtreft met de met ontzag vervulde
ootmoed van Adams opmerking dat de hof in werkelijkheid slechts een afschaduwing
25
is van het hof waar de engelen hun lof zingen
Men zou hier en daar uit het commentaar van Professor Donkersloot haast gaan
denken, dat Milton lof verdient, waar Vondel en Grotius (hoewel in mindere mate)
falen, omdat zijn Eva heeft wat Hollywood sex-appeal zou noemen. ‘Dat de bewerkers
van het bijbelverhaal zich zo weinig - zo veel later en minder dan de schilders - de
specifiek vrouwelijke schoonheid van Eva hebben ingedacht, haar bekoorlijkheid,
nog minder haar verleidelijkheid, zal ook samenhangen met de mate van schuld
26
die men gewend is haar toe te meten’ . Dit zou tot de conclusie kunnen leiden dat
de schrijver van deze laatste woorden als lid van een jury niet objectief zou zijn als
er een knap gezicht in het geding betrokken was! Maar laten we zien hoe Milton
zijn Eva voorstelt.
27
‘Mr Lewis makes a heroic effort to draw a distinction between fallen and unfallen
sexuality, and suggests that Dante might have been able to portray the latter kind
successfully. Even Milton, Mr Lewis thinks, if he had been less explicit - if he had
been content to treat the loves of Adam and Eve ‘remotely and mysteriously’ - might
have come near to succeeding. It may be so. It is perfectly obvious, of course, that
nothing would have induced Milton to rest content with anything of the sort: he was
not that kind of man - or poet... I cannot help thinking that Mr Lewis makes an
unnecessary to-do about the provocativeness of Eve's sexual modesty. After the
Fall a new self-consciousness enters, and we have sensuality itself. But how
sensuality could have been absent from prelapsarian ‘sex’, if prelapsarian ‘sex’ be
granted at all, is rather difficult to imagine. Milton, at any

23
24
25
26
27

D. blz. 18. Duidelijk is, dat het woord heerlijkheid hier niet dezelfde betekenis heeft als bij
Vondel.
D. blz. 18, 19.
Adam in Ballingschap, Vvs. 419-422.
D. blz. 47, mijn cursivering.
C.S. Lewis, op. cit., blz. 118-120.
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rate, could not imagine it and dismissed Augustine's efforts to square this particular
28
circle (quite rightly) as nonsense’ .
Ik heb deze passage voluit geciteerd omdat Professor Waldock, mijns inziens,
de mening van Professor Donkersloot weergeeft, en Professor Lewis, met
benijdenswaardige welsprekendheid, de mijne, ofschoon ik moet bekennen, dat ik
niet zo ver zou willen gaan als Professor Lewis om de zwakke punten bij Milton,
waar ze dan ook voorkomen, goed te praten.
Het is begrijpelijk, dat Professor Waldock de duidelijke beperkingen van Miltons
bewerking van Eva aanvaardt, want hij is geen theoloog en hij geeft onomwonden
te kennen, dat geen andere bewerking mogelijk was, althans wat Milton betreft,
voegt hij er aan toe, hoewel dit toch petitio principii is, daar het immers juist Miltons
behandeling is, waar het dispuut over gaat. C.S. Lewis echter, is niet alleen een
erkende autoriteit op het gebied van de Engelse literatuur uit de Middeleeuwen en
de Renaissance, maar ook een vooraanstaand theoloog. Als letterkundige spant
hij zich in om Milton hoog te houden, maar als theoloog moet hij bekennen: ‘I do
not mean that Milton's love-passages are objectionable by normal human standards;
but they are not consistent with what he himself believes about the world before the
29
Fall.’ . En hij besluit zijn hoofdstuk met: ‘Newman complained that Milton treated
our first parents with intolerable freedom. This is the opposite of the modern charge
30
that he makes them inhuman. It is the better grounded of the two’ .
De opinies van deze twee geleerden doen vermoeden, dat geen geslaagde
behandeling van het leven vóór de Val hun bekend was. Het is daarom des te meer
opvallend dat Professor Donkersloot, met zijn kennis van Vondel zowel als van
Milton en Grotius, deze beweringen doet. Hij spreekt (blz. 36) over de gewaden van
erfrechtvaardigheid in Adam in Ballingschap zonder zich echter bewust te zijn van
de uiterst belangrijke betekenis van deze (ook dramatisch gezien) buitengewoon
gelukkige vinding. De abstractie, waarin Adam en Eva gewikkeld zijn door middel
van deze gewaden, symbolen van Gods genade en handvest zowel als van de
reinheid van de stervelingen, de analogie van ziel en lichaam om het mysterie van
de incest intieme menselijke verhoudingen vrij van vleselijke liefde te illustreren, en
het dansspel van de rei aan het eind van het vierde bedrijf om door

28
29
30

A.J.A. Waldock, op. cit., blz. 61, 62, mijn cursivering.
C.S. Lewis, op. cit., blz. 120.
Ibid.
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woorden, muziek en beweging iets weer te geven van het volmaakte kosmische
evenwicht van de onbedorven schepping, al deze geniale vondsten, alleen Vondel
uit deze drie schrijvers eigen, schenken zijn toneelstuk de distantie en verborgenheid
31
waar Professor Lewis voor pleit .
Wij staan hier voor de paradox, dat Waldock en Donker, in hun goedkeuring van
Miltons Eva, aan Milton zelf een sensualiteit toekennen, waarvan hij helemaal
32
33
vrijgesproken wordt door o.a. Lewis, Tillyard en Bush , die tegenover Miltons
bewerking van Eva veel meer critisch staan. Dit wijst immers alweer op het dichterlijke
zwak in Miltons poging om een artistiek en metaphysisch overtuigende Eva te
creëren, zuiver naar maatstaven van verheven menselijke gedachten en gevoelens.
Dr. Tillyard is misschien slechts aan het vermoeden, wanneer hij zegt dat ‘Milton
probably turned the difficulty inherent in his myth of having two tragic heroes into
the profit of being able to express through this duality the tradition of the human
34
mind into wit and will.’ , maar er is zeker voldoende bewijs hiervoor in de personen
van Adam en Eva zelf om het fundamentele verschil tussen Miltons empirische basis
en Vondels metafysische instelling aan te duiden.
Alhoewel Vondels Adam en Eva, zoals al eerder is aangetoond, menselijke
symbolen van geestelijke waarden zijn, blijft het een wonder, dat Vondels genie
groot genoeg was om hun met zeer reële en herkenbare menselijke karaktertrekken
te begiftigen. Professor Donkersloot heeft natuurlijk gelijk wanneer hij Vondel ziet
als de exponent van de dwaasheid van het mensdom in het merendeel van zijn
35
tragedies , en het is waar, dat de gevoelsreactie uitgelokt door spelers, die zich
naar dit opzettelijke doeleinde schikken, veel nauwer aan de religieuze overtuiging
van het gehoor verwant zijn dan bij Shakespeare, waar het tragisch effect afhankelijk
is van dezelfde moraliteit

31

32
33
34
35

Ook Professor Waldock trouwens, want ondanks zijn beweringen in de al eerder aangehaalde
passage, sluit hij zich later (op. cit., blz. 98) bij Lewis aan ten opzichte van het gezichtspunt
van Dante en dat van Milton: ‘Mr Lewis is surely right when he says that “the theological flaws
(however we assess them) would not be poetically disastrous if only Milton had shown more
poetical prudence.”’
E.M.W. Tillyard, Studies in Milton, London, 1951.
Douglas Bush, Paradise Lost in our time, New York, 1945.
Op. cit., blz. 22.
D. blz. 29, 46, waar hij het noemt ‘de ongehoorzaamheid aan God, die de mens altijd noodlottig
wordt.’ Dit spreekt toch vanzelf bij een bijbelse dramaturg, want ‘“God's will and man's rebellion”
is the normal polarity of Old Testament narrative’ (Erik Routley, Church music and Theology,
London, 1959).
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als bij Vondel, zonder dat deze in theologische termen gesteld wordt. Maar Professor
Donkersloot laat toch zijn oordeelkunde door dit soort vooringenomenheid benevelen,
wanneer hij ronduit beweert: ‘Vondel heeft in zijn werk, en naar het laat aanzien,
36
van nature reeds weinig oog of aandacht voor de vrouw’ .
Getuigt Badeloch van ‘weinig oog of aandacht voor de vrouw’ - of Rispe, Filopaie,
Walburgh of Klymene? De specifieke melding van moederliefde in de Opdracht tot
de bijna zeker autobiografische Koning David Hersteld impliceert het zeer hechte
verband tussen Vondels verhouding tot zijn nobele vrouwenfiguren en zijn eigen
vrouw Maayken. En Ursul, Ifis, Petronel en Plautil dan?
‘Alleen de martelaressen konden zijn treurspelheldinnen worden’ schrijft Professor
37
Donkersloot . Maar Vondels Absolute Held was een martelaar en Zijn aard is het
toonbeeld voor het nobele in de martelaars en martelaressen van zijn bijbelse en
wereldse thema's, waaronder natuurlijk Adam in Ballingschap en Lucifer. Vondels
én Miltons voorbeelden voor hun zondeloze held en heldin waren natuurlijk de
38
Tweede Adam en Maria. De typologie is zelfs expliciet aangegeven in het epos ,
en slechts daar waar Milton al te realistisch wordt (wanneer hij het ideaal uit het oog
verliest en Eva een actuele vrouw laat worden) klinkt zijn voorstelling niet meer echt,
zodat de critici een hele toer hebben het te rechtvaardigen. Typerend hiervoor is
dat Vondel het eerste mensenpaar verenigt in een alles overtreffende eredienst
midden in het stuk, terwijl de huwelijksvoltrekking van Miltons Adam en Eva binnen
slechts acht regels in het IVde boek afgehandeld wordt - en dat is maar goed ook,
want de plechtige daad van het samenvoegen van de eerste Man en Vrouw wordt
vermeld alsof die uitsluitend uit de eerste nacht van de wittebroodsweken bestond!
Waar Vondel wel degelijk een andere weg opgaat dan Milton en Grotius is met
zijn (weliswaar slechts stilzwijgende) analogie van Adam als de ziel, het hemelse,
intuïtieve en leidende aspect van 's mensen tweeledige natuur, en Eva als het
lichaam, het aardse, emotionele en beheerste element. Deze analogie verheft de
paradijsverhoudingen doelbewust uit de beperkingen van onze eigen bekende
wereld, en toch gaat er tegelijkertijd een bijna onbeperkt intens bewustzijn van
eenheid van uit, omdat ons bestaan op zichzelf al een levend

36
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D. blz. 43. ‘van nature’ omdat Vondel maar één vrouw had en Milton drie?
D. blz. 86.
Paradise Lost, XI, 382-4; V. 384-7. Ik heb op Vondels typologie gewezen in ‘The sacramental
thought in Vondel's drama’, Modern Language Review LI, 1956.
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bewijs is van deze entiteit van lichaam en ziel. Eva ‘geldt als aardser’ , zij ‘behoort
40
tot het aardse element’ zegt Professor Donkersloot, alsof dit een of andere
beschuldiging is. Maar Eva zinspeelt hier zelf op, en in wat voor woorden van
liefderijke toewijding!
Zoo lang het aerdtrijck in den arm des hemels hangt,
En d'aerde, zijne bruit, haer vruchtbaerheit ontfangt
Van zulck een' bruidegom, die haer met duizent oogen
Van starren aenlonckt, en bestraelt uit 's hemels boogen,
Zoolang zal mijne min met d'uwe gaen gepaert,
En elcke dienst en kus blijft my een' weerkus waert. (1027)

Het hele bruilofstfeest doet denken aan een mystiek visioen, dat, in de woorden van
Vondels Berecht tot Jeptha, ‘de zielen buiten zichzelve als uit den lichame, verrukt’
in een geestelijke extase. Er bestaat een parallel van deze feestdans in de rei van
het IVde bedrijf van Samson, maar wat nog meer van toepassing is in verband met
de mystieke betekenis van deze rei is Vondels uitleg van ‘yet wat grooters’ in zijn
Inhoud tot de Heerlijckheyd van Salomon: ‘Ende overmids dat dit houwelijck van
Salomon yet wat grooters beteeckent, als de grootheyt zelf, te weten, de verborgen
eenigheyd van Jesus Christus met zyn Kercke, de Poeet, willende de Lezer om
hooge voeren tot deze Goddelijcke betrachtinge, neemt de zaecke wat leeger: en
onder het decxsel van Salomons bruyloftsfeest te vereeren, vertoont ons een
wonderbaerlijcke dans, te weten der Hemelen: alwaer vaste en dwalende sterren
een zoo juyst afgepaste beweginge hebben, dat alle andere beweginge ten aenzien
van deze maer lompery is. Onder andere past by tot deze Goddelijcke dans Zon en
Maen: ende by de Zon stelt by voor oogen Salomon en Christus: by de Maen, de
Vorstinne van Egypten, en de Kercke.’
Dus Eva was aards in die zin, dat de Kerk van deze wereld menselijk, lichamelijk
is. En evenals Maria was zij zachtmoedig, gehoorzaam, kwetsbaar. Vondel besefte,
dat om zijn volmaakte maagd te schilderen hij op zijn ervaring van de vrouw kon
afgaan slechts voor zover zijn intuïtie hem ingaf wat goddelijk en wat duivels in hen
was. Richtte zijn thema zich niet juist naar de oorzaak van deze dualiteit? Het
41
resultaat is een kind-bruid, een ‘simpele duff’ vol naïeve bewondering voor het
leven en de schoonheid van de man van wie ze lichamelijk deel uitmaakte, volstrekt
argeloos en tevreden. Waarom
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D. blz. 39.
D. blz. 86.
In Lucifer zowel als in Adam in Ballingschap - en de beschrijving komt van Belial!
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zou ze nobel of intellectueel zijn? Adam bracht deze kwaliteiten in hun gemeenschap,
en edelheid en intelligentie zelfs in een hedendaagse vrouw suggereren aanmatiging
en onafhankelijkheid, alleen al omdat zij mannelijke eerder dan vrouwelijke trekken
zijn. Dit is dan ook een oorzaak van Miltons mislukking. Zijn Eva was zowel meer
vorstelijk als meer intelligent dan Vondels en toen, vlak voor de verleiding, Milton
een natuurgetrouwe scheiding tussen man en vrouw moest bewerkstelligen, buitte
hij deze karaktertrekken van Eva uit en tevens Adams neiging tot slaafse liefde
jegens zijn vrouw, zodat Eva voor haar onafhankelijkheid opkwam en afzonderlijk
ging tuinieren, en Adam naliet zijn gezag te laten gelden en haar liet gaan. De hele
kwestie van Adam en Eva's neiging tot de zonde voor de Val bij Milton is voortreffelijk
42
geanaliseerd door Dr. Tillyard , en alles wat hier valt te zeggen is dat Milton
‘anticipates the Fall by attributing to Eve and Adam feelings which though nominally
43
felt in the state of innocence are actually incompatible with it.’ Om die reden, en
in het bijzonder vanwege de verleiding in Eva's droom en Adams bekennen van
44
zwakheid , wordt de dramatische spanning verminderd en de werkelijke Val, als
het eenmaal zo ver is, brengt minder ontsteltenis en onheilsbesef met zich mee.
Volgens Dr. Tillyard is dit gerechtvaardigd en zelfs wenselijk want hoe zou Milton
anders op overtuigende wijze hebben kunnen overgaan van de idyllische sfeer van
45
Boek IV op de Val zelf? We hebben nu alle reden om weer eens naar Vondels
gedicht te kijken met de vraag of Vondel, zonder aan dramatische spanning of
waarschijnlijkheid in te boeten, hier toch in geslaagd is.
Adam in Ballingschap is voor alles een tragedie van tegenstellingen. Dit wordt
geïmpliceerd zowel in de symbolische allegorie van Licht en Duisternis, die in ieder
tafereel gehandhaafd wordt, als in het opzettelijk afwisselen van taferelen van
volmaaktheid met taferelen van verdorvenheid. Zoals reeds gezegd, leent een
dramatische voorstelling zich bij uitstek tot dit soort behandeling, en het resultaat
is een verbluffende opeenhoping van verscherpte tegenstellingen tussen de twee
uitersten van goed en kwaad, aangegeven in de ruwe schets in het eerste book van
Genesis. Zoals dan te verwachten is schrikt Vondel niet terug voor een plotselinge
omwenteling van het ene uiterste in het andere. Integendeel, hoe groter de antithese
des te groter de Val.
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Op. cit., blz. 10-20. Zie ook J.S. Diekhoff, Milton's Paradise Lost, New York, 1946, cap. IV.
E.M.W. Tillyard, op. cit., blz. 10.
Paradise Lost, Bk. VIII, Vvs. 528-533.
E.M.W. Tillyard, op. cit., blz. 180.
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Op het moment waarop de helse raad zich in zijn verwachte zegefeest verlustigt ,
valt de samenzwering uiteen vanwege het naderen van de dansers van het
bruiloftsfeest, en we horen dezelfde engelenmuziek die Belial wil nabootsen. Er
schijnt een sinistere onvermijdelijkheid te zijn in het bewegen van de twee krachten
naar een punt waar ze in botsing moeten komen. Maar alvorens het zo ver is
‘flakkeren de vlammen, het ogenblik voordat ze voorgoed verdoven, nog eens hoger
47
op’ in de extase, die Adam en Eva meevoert naar een hoogtepunt van onaardse
gelukzaligheid.
Het vierde bedrijf opent, vlak nadat de dans afgelopen is, met een gespannenheid
die onrustbarend is. Er hapert wat. Elementaire invloeden vieren hoogtij. De
atmosfeer is verstoord. In plaats van een vredige rust na de geestelijke en
lichamelijke inspanning van de voorafgaande rei, zien we Eva trillend en
strakgespannen met emotie. Het engelachtige in Eva's aard heeft, in de overgave
van de dans-extase, zijn noodzakelijke wederhelft, haar dierlijk aard, achtergelaten.
Zij is haar evenwicht kwijt en het equilibre tussen ziel en lichaam wordt bedreigd.
Voor het eerst zijn er sporen van disharmonie, niet alleen in Eva maar ook tussen
haar en Adam, totdat haar vuur zijn eerste drijfkracht verliest en zij weer Adams
leiding erkent. Adam, evenals de Tweede Adam na zijn mystieke visioen bij Zijn
48
doop , voelde behoefte om zich terug te trekken om alleen met God te zijn, want
zowel de doop van Christus als de bruiloft in Eden veroorzaakten extatische
ervaringen, die de mens onmiddellijk blootstelden aan verzoeking.
Hieruit bestaat dan de tragische ironie van deze toestand, dat Eva bijzonder
kwetsbaar was juist op het moment dat zij er ook de minste weerstand aan kan
bieden, niet vanwege enige neiging tot zonde in Adam of Eva, maar integendeel,
omdat ze beiden omhooggevoerd waren tot de uiterste grenzen van wederzijdse
geestelijke en zinnelijke verheerlijking. Adam onderging nu een emotionele extase
die hem te machtig was, zodat hij terecht het evenwicht tussen ziel en lichaam wilde
herstellen door geestelijke inspanning. Eva, aan de andere kant, had een haar nog
onbekende intensiteit van geestelijke extase geproefd, en zij had vooral behoefte
aan Adams lichamelijke aanwezigheid en bescherming om haar tot haar toebedeelde
staat terug te voeren.
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Verg. Vvs. 822-4 met 1415-24.
C. Verschaeve, op. cit., blz. 180.
Zie N. Beets, Verscheidenheden meest op letterhundig gebied, Haarlem, 1874, blz. 86.
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Zo volkomen ingestemd op Eva's zeer gestimuleerde zinnen is de stem die met
zoete tonen vanuit het gebladerte vloeit, dat zij (net als wij) allerminst verbaasd
49
opkijkt. Ze hoort zelfs de weerklank van Adams recente woorden en van Gabriëls
50
begroeting in Belials ‘maetgezangk van engelen’. Dus begint de verleiding uit
Belials mond zoals verleiding ook in werkelijkheid begint, van binnen uit, in Eva's
bespiegelingen over haar eigen bevalligheid en schoonheid. Maar vleierij is natuurlijk
niet genoeg, en Belial begint zijn argument op te bouwen met valse logica en halve
waarheden. Psychologisch gezien is zijn methode feilloos. Zijn stem is de kleine
verleidingsstem die eerst de beslissingen van de wil in twijfel trekt en, met
toenemende overtuigingskracht naarmate hij met de wil redeneert, deze tenslotte
overmeestert. Vanaf een inferieure positie waar Belial Eva kon vleien en eerst haar
belangstelling en dan haar vertrouwen kon winnen, heeft hij zich tot een positie van
superieure kennis opgewerkt, door haar ervan te overtuigen, dat haar scrupules
maar bijgeloof waren, voortkomend uit haar onnozelheid. Nu dwingt hij haar
bewondering af, en als ze hem om raad vraagt laat hij haar in onzekerheid, waardoor
haar nieuwsgierigheid steeds meer geprikkeld wordt. Zijn meest gedurfde uitval
heeft hij voor dit ogenblik bewaard. Het is een stoutmoedige leugen, maar zo
volmaakt uitgewerkt, dat wat hij dan ook maar zou zeggen waarschijnlijk ingang zou
vinden, en met zo'n duivelse sluwheid verzonnen, dat hij beknopt en logisch precies
het tegenovergestelde van Eva's vroegere meningen voorstelt.
Als Belial de kroon op zijn triomf zet met een hernieuwd beroep op haar zinnen
gaan we bijna betreuren, dat deze schitterende redenering nauwelijks aan Eva
51
besteed is . In feite is ze van begin tot eind betoverd door het geluid van de stem
en de aanblik van de vrucht, en ze is nog steeds zo verward door tegenstrijdige
indrukken, dat ze de boom begroet alsof ze nog steeds in een trance verkeert.
De samenzwering in het derde bedrijf komt helemaal overeen met onze eigen
indruk, die zich vanaf het eerste optreden van het paar steeds ontwikkeld heeft, dat
Eva met haar argeloze onnozelheid bijzonder kwetsbaar zou zijn voor de sluwe
dubbelhartigheid van de slang. Adam was haar gids. Hij had de wijsheid en de
scherpzinnigheid die
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Vvs. 210, 2; 1014-16; 1019-20.
Vvs. 446-8.
Maar dit wil geenszins zeggen dat ‘de bewoordingen van Belial zijn wat schools, hij is weinig
demon en Eva weinig vrouw.’ D. blz. 68.
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bij haar ontbraken. Hij was gewoonlijk woordvoerder voor beiden en hij werd
toegesproken als vertegenwoordiger van zijn vrouw.
Professor Donkersloot zegt terecht: ‘Met Adams val lijkt voor hem (Vondel) de
val van de mens pas werkelijk en tenvolle een feit geworden.’ Wat hij daaruit afleidt
echter is m.i. onjuist: ‘Maar er valt niet te bespeuren, dat Vondel diep treurt ook om
Eva's val, of anders gezegd de val van de mens is voor hem zozeer val van de man,
dat zijn aandacht voor die van de vrouw erdoor vermindert, wier val door haar positie
zowel als door haar schuld ook lichter weegt, maar voor hem dan ook niet tragisch
52
wordt’ .
Het is nauwelijks aan te nemen dat iemand de eerste drie bedrijven van Vondels
stuk zou kunnen lezen zonder daarin te ontdekken dat de perfectie van 's mensen
leven vóór de Val bij uitstek bestaat uit de volkomen harmonie tussen man en vrouw
en de toewijding van beiden, als uit één mond, aan God. Dat Eva de essentieel
vrouwelijke deugden vertoont (en heldhaftigheid is daar niet een van, als Professor
Donkersloot daarnaar zoekt in zijn heldin) en Adam de mannelijke, waaronder een
53
hoffelijk leiden en beschermen van de vrouw, wordt gestaafd door eeuwenlange
christelijke traditie en is bovendien in dit stuk bijzonder sympathiek uitgebeeld. Het
is dus van hoegenaamd geen belang dat Eva's schuld de mindere schijnt te zijn hij is niets als hij Adam niet raakt en hij is alles als hij dat wel doet, want zij zijn één
vlees en samen vertegenwoordigen ze het mensdom. Professor Donkersloot zelf
zegt dit al, als hij vervolgt dat ‘dit felt (de Val) ook pas dan voldongen is nadat het
54
eerste mensenpaar, man en mannin, ten val is gebracht’ .
Nu, op dit stadium na Eva's val en niet eerder, kunnen we Adam en Eva
afzonderlijk in ogenschouw nemen, want nu voor het eerst is de volmaakte eendracht
tussen hen tenietgedaan. Dit feit verklaart ook ten dele de anticlimax van Eva's val
(vergeleken althans bij de gevoelsintensiteit van de bruiloft), want we hadden Eva
en Belial slechts gekend als de tegenpolen van elkaar, zodat hun ontmoeting op
55
zichzelf ons kon boeien zonder veel ontsteltenis of tragisch effect te verwekken.
Hoe anders is de toestand tijdens de korte tussenpoos
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D. blz. 44.
Zie bv.. Vvs. 131-4 waar Adam zijn gezag laat gelden, evenals Christus dat over Zijn Kerk
doet, door zijn leiding en liefdevolle samenwerking.
D. blz. 44.
Wat ons pakt is eerder een gewaarwording van disillusie en ongeloof, dat we werkelijk
ooggetuigen van zoiets zijn terwijl de bekoring van de dans nog in ons voortleeft. Dit is toch
een overtuigend bewijs van Vondels artistieke bekwaamheid.
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nadat Eva de appel geplukt heeft, wanneer we Adam ‘gerust in eenzaamheid en
opgetogen’ in de verte zien. Dit schijnt een bijna wrede kunstgreep waarbij onze
gedachten teruggeroepen worden naar de idyllische perfectie zo roekeloos door
Eva verworpen. Het is niettemin een prachtig stuk tragische ironie. Dit is waar we
ons ten volle bewust worden van de dreigende botsing van de uitersten van
goddelijke gelukzaligheid en duivelse kwaadaardigheid, die de opeenvolgende
stemmingen van het stuk bepaald hebben en aldus een atmosfeer van spanning
wekten als vóór een storm, die al aan het broeien was zelfs toen Adam en Eva voor
het laatst samen waren.
Eva's eerste woorden tot Adam zijn vol wantrouwen. Alsof Adams onschuld haar
tergt, is Eva niet alleen volkomen zonder berouw, ze is zelfs arrogant over wat ze
gedaan heeft. En als om de nadruk te leggen op hun onderlinge tegenstrijdige
geaardheid, gebruiken ze nog steeds hun vroegere liefdestermen. Beledigd door
Adams afschuw wordt Eva hooghartig. Er is nu weinig warmte of intimiteit in haar
‘nu bruigom, zijt gerust’. Adams durende weerstand prikkelt haar tot verontwaardiging
en verzet, en alle schijn van genegenheid wordt prijsgegeven in haar bits optreden.
56
Begrijpelijkerwijs herhaalt Eva de verleiding die Belial met zoveel succes jegens
haar had gebruikt. Natuurlijk lukte dit haar niet daar Adam en Eva zo verschillend
waren, en Eva moet het dus verder op eigen initiatief klaarspelen. Intuïtief gebruikt
ze de krachten van haar vrouw zijn om met Adam te pleiten, en deze handelwijze
was verstandiger dan ze besefte, want Adam, die geen laagheid in zich had, bleef
onaangedaan door alles behalve positieve waarden. Nu staat hij voor een door Eva
opgeworpen tweespalt tussen de twee tegenstrijdige positieve waarden van
gehoorzaamheid aan God en plicht jegens zijn door God geschonken vrouw.
Op dit moment kunnen we duidelijk begrijpen waarom Vondel Eva met de
kinderlijke aard uit de eerste taferelen van het stuk begiftigde. Want naarmate haar
gedachten zich steeds meer op de man richtten, trachtte haar persoonlijkheid zich
te vormen naar zijn gelijkenis. Maar naarmate hun intimiteit toenam liet haar
vrouwelijkheid zich steeds meer gelden, met al zijn aantrekkingskracht voor de man,
bezield door haar natuurlijk voortbrengingsinstinct. En Belial heeft deze kracht
verdraaid zodat in deze scène al haar seksuele drangen en instincten tegen
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Ondanks Professor Donkersloots opmerking (blz. 85): ‘Eva's verleidingsmacht is gering, haar
argumentatie een schoolse herhaling van wat Belial haar heeft gezegd en bijgebracht’.
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Adam gericht worden. Het feit dat ‘Vondel laat deze verdeeldheid tussen Adam en
Eva vroeger intreden dan anderen’ is aanleiding tot Professor Donkersloots
opmerking dat ‘bij hem is deze scène er meer een van onenigheid dan verleiding’.
Meer inderdaad dan bij Grotius; en in Milton is er op dit ogenblik hoegenaamd geen
onenigheid. Maar laten we zien of de verleiding er werkelijk minder om wordt, vooral
met het oog op de conclusie die Professor Dondersloot trekt: ‘Zijn Eva is dan ook
voor verleidster te heftig, haar sterkste middelen laat ze ongebruikt, en men vraagt
57
zich af, waarvoor Adam dan zwicht’ .
Eva vertelt een leugen, smeekt Adam om trouw aan zijn huwelijksbeloften te
blijven, daagt hem uit om mannelijke moed te vertonen, eist een bewijs van zijn
liefde. Adam is zich duidelijk bewust van de ware aard van het conflict, hoewel
ascetisme dat gehoorzaamheid aan God van hem zou vergen, maakt dat Gods
58
bevelen hem een drukkende last toeschijnen . Als Eva merkt dat Adam gaat weifelen
begint ze nagenoeg op hem te schimpen om zijn trots te kwetsen, en ze veroorzaakt
inderdaad in hem een woelende besluiteloosheid. Maar zijn wilskracht krijgt weer
de bovenhand en Eva, geconfronteerd met een kloek besluit van Adam, moet hem
een voorproefje bezorgen van hetgeen hij zal missen als hij haar kameraadschap
verliest. Ze is aggressief, kribbig, hard en liefdeloos - alles typerend voor een
gedwarsboomde minnares. Opgehitst door haar eigen drift en meer als een
courtisane dan een jonggetrouwde, maakt ze hem uit voor een harteloze en
trouweloze echtgenoot. Met slimme ironie roept ze hun zaligheid van een uur geleden
weer voor de geest door naar het paren van de dieren te verwijzen en door zich
Adams bruid en jonge gade te noemen. En dan met een sarcastisch ‘leef lang’
59
neemt ze afscheid van hem
Het is moeilijk nu te geloven dat dit dezelfde vrouw is die diezelfde ochtend
gebeden had ‘dat God mijn hart in 't uwe smilt’.
Ze negeert zijn pogingen haar te weerhouden, maar hoont hem nu met een
uitdaging om zijn trouweloosheid te bewijzen door een andere vrouw te vinden of,
als hij er de voorkeur aan geeft, zijn leven in eenzaamheid voort te zetten.
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D. blz. 89.
‘Her wiles, we feel, would mildly disgust the well-bred Adam of the earlier acts, who received
the angels as his fitting guests’. M. Woodhull, The epic of Paradise Lost, New York, 1907,
blz. 183. Eva's gedrag schijnt ons misschien onbeheerst en grof toe, maar wij zijn niet op
haar verliefd.
Het hetaere-element in de vrouw was voor Vondel juist wel als natuurlijk (di. erfzondig) gegeven
van belang, en het fascineerde hem hier wel degelijk! Professor Donkersloot (op blz. 43)
verwart hier weer het natuurlijke met het aan Paradijs eigene.
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Adams nobele weerstand is nu volkomen gebroken. Zijn wil zwicht voor zijn hart
maar niet voor zijn ziel.
O vader, kuntge uw' zoon een struickeling vergeven,
Dat ick een' oogenblick mijn wederga behaegh',
Zoo zie dit over.

Op dit ogenblik kunnen we moeilijk voelen dat Adam zondigt. Hij is op zijn ergst
zwak, maar zelfs dat schijnt vergeeflijk. Nadat de ganse dag, die zich thans voltrekt,
toegewijd is aan gedachten van de heilige huwelijksbanden, die nu zo sterk op de
proef gesteld worden, schijnt Adams getrouw blijven aan het huwelijksverdrag op
zichzelf een lofwaardig bewijs van zijn oprechtheid tijdens de plechtige
gebeurtenissen van de middag.
Zodra Adam de vrucht genomen heeft is Eva's angst dat ze hem zou verliezen
weg, en weg valt ook de geestelijke afstand tussen hen. Ze spreekt hem weer innig
aan, nu werkelijk bezorgd om zijn welzijn.
60
Veel meer ontroerend dan het zien van Adams bijna krankzinnige wankelgang
is zijn meedogenloze geesteskwelling, die tot ons komt in opwellende kreetvlagen
alsoff hij geteisterd wordt door onregelmatige aanvallen van pijn. Levendiger ook is
het beeld van zijn angstwekkende hallucinaties. Al het uiterlijke is verdwenen; niets
bestaat voor Adam dan wat hij ziet en hoort van binnen, de gevolgen van zijn
wroeging. Hij wordt uit zijn alleenspraak teruggeroepen door de herinnering aan
Eva, de oorzaak van zijn kwelling, die bij hem staat onbewust van enig schuldgevoel
in zichzelf en verbijsterd door Adams wilde razernij. In tegenstelling tot Eva schijnt
Adam nog steeds nobel. Eva's gevoelloosheid doodt onze sympathie. Maar Eva,
die met Adam als bemiddelaar absolute goedheid had kunnen vereren, kan nu zijn
schuldgevoel niet delen. De zonde heeft hun volmaakte wederkerige begrijpen
vernietigd. Er is ware oprechtheid in Eva's bemoedigende woorden: ‘Schep moedt:
ick blijve uw troost, in 't nijpen van den rouwe Gelijck voorheene’, maar ze is zich
niet bewust van de onherstelbare verandering in zich, anders kon ze niet spreken
van ‘gelijck voorheene’. Adams beschuldigingen van Eva zijn schijnbaar laf, maar
hij veroordeelt natuurlijk zichzelf, want zijn geest was wel gewillig, maar zijn vlees
61
was zwak - ‘Ick ben van mijne ribbe en eigen vleesch verraên’. Desondanks verzinkt
Adams grootsheid telkens wanneer hij het op een accoordje gooit, iedere keer om
Eva's wil en steeds
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Een betreurenswaardig Senecanisme dat ook in Grotius en Milton voorkomt.
Vgl. ‘Het vleesch wil anders dan de geest’ (Vs. 14551.
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minder bezield met oprechte (Godslievende) verontwaardiging, en nu, even ontaard
als Eva, wacht hij de straf af, die over hen en het mensdom na hen uitgesproken
zal worden.
Professor Donkersloots oordeel: ‘Vondel heeft zich de verleiding van Eva in
62
menselijk opzicht niet sterk ingedacht of zich daarin ingeleefd’ behoeft geen nader
commentaar. Maar hij schrijft verder: ‘Voor hem is bij uitstek het drama van de eerste
mensen ‘aller treurspelen treurspel’, het drama van het mensdom maar daardoor
in mindere mate de tragedie van deze beide eerste mensen. Zij zijn er aanleiding,
middel en voorwerp van. Maar juist daardoor verschilt hun geschiedenis van elke
individuele ondergang’. Uiteraard verschilt hun geschiedenis van elke individuele
ondergang, anders zou er geen sprake zijn van ‘aller treurspelen treurspel’. Toch
moet men in het verloop van hun verleiding het oertype zien van alle latere
63
verleidingen , zodat noch Vondel noch zijn lezers zich van psychologische banden
met de slachtoffers kunnen losmaken. Ik heb echter ten volle toegegeven, dat de
ambivalente sympathie der toeschouwers voor de ambivalente intentie van de
64
hoofdpersonen heleinaal afhankelijk is, wat de innerlijke (en verreweg de
belangrijkste) betekenis van het stuk betreft, van de mate waarin de toeschouwer
Vondels metafysische bewerking kan waarderen.
Grotius' Adamus Exul is, als werk van een achttienjarige, een bijzonder bekwame
prestatie, formeel zowel als psychologisch. Maar Professor Donkersloot maakt teveel
65
van de invloed van de Latijnse parallel op Adam in Ballingschap , en hij is in het
bijzonder weinig overtuigend wanneer hij Vondels behandeling dramatisch en
66
psychologisch minder dan die van Grotius acht . Ondanks Grotius' beweerde
navolging van Euripides had Seneca onmiskenbaar een aanzienlijke en grotendeels
nadelige invloed op de hele bouw van zijn toneelstuk. De naar bombast overhellende
beeldspraak van sommige passages doet onmiddellijk aan Seneca denken. De
vervelende topografische en mythologische beschrijving van Eden en zijn omgeving,
met de wijd-
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D. blz. 67. Cursivering van mij.
Vermeldenswaardig is dat de verzoeking van Christus zich volgens hetzelfde verloop
ontwikkelde - een beroep eerst op de zinnen en dan op de ziel.
Zie D. blz. 67.
Zie ook J. van Lennep in Vondel, Werken X, blz. 423, 4.
D. blz. 85, 6. Zijn aanhaling (blz. 71) van ‘de halve misdaet is begaen’ als een voorbeeld van
ontlening aan Grotius' ‘magna delecti mei / Iam pars peracta est’ is typerend voor vele
gelijksoortige passages waarvoor een gemene bron in Seneca eventueel gezocht moet
worden, zoals hier: ‘magna pars sceleris mei / Olim peracta est’ (Hippolytus, Vvs. 594, 5, dat
immers door Vondel vertaald was).
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lopigheid en herhalingen typerend voor de Senecaanse monoloog is even statisch
als een slechte lezing-met-lichtbeelden. Nog meer herhaling om naar rhetorische
cumulatie te streven maakt dat Satan zelf veel minder indrukwekkend is in Vvs.
67
144-154 . De verpersoonlijking van de Furiën, de Nacht, de Honger en de Haat in
actus V, sc. i zijn misschien van de middeleeuwse zinnespelen afkomstig, maar
meer waarschijnlijk zijn ze aan het klassieke drama ontleend, en de veelvuldige en
dikwijls onartistieke toepassing van de mythologie in het bijbelverhaal verraadt
Grotius' gedachtengang.
Dit alles in aanmerking genomen, én de onmogelijkheid van Grotius' taak kunst
en wetenschap te paren volgens de toen geldende literaire standaarden, en daarbij
zijn gebrek aan ervaring, dan komt Adamus Exul slechts lof toe, dat het toch nog
een kunstwerk mag heten; niet echter om de door Lipsius genoemde reden, dat
68
intellectuele wijsbegeerte een belangrijk deel van deze studie uitmaakt , hoezeer
Grotius zelf hiernaar dan ook gestreefd mag hebben: ‘Ita eisdem horis & pietatem
69
exercui, & divinae humanaeque Sapientiae studium, & Poësin’ .
Het is de algehele indruk van Adamus Exul die onbevredigend is. Afzonderlijke
taferelen en momentele bewondering of sympathie voor de spelers zijn niet
voldoende om een dramatische illusie van absolute realiteit te verwekken zodanig
dat deze bij de toeschouwer een positieve reactie uitlokt, die overeenstemt met het
totale effect. Er is geen overwegend tragische atmosfeer bij de aanblik van het
conflict tussen tegenstrijdige krachten waar de balans zozeer naar de kant van het
kwaad schijnt over te hellen. Zonder enige waarschuwing van Satans bovennatuurlijk
vermogen en zonder zelf met enige bovennatuurlijke gaven begiftigd te zijn moeten
Adam en Eva de aanvallen van Satan weerstaan en daarbij niet alleen zichzelf
verdedigen maar ook God (daar Satan gezworen heeft zich door middel van de
Mens op God te wreken). In het derde bedrijf herkent Adam Satan en maakt korte
metten met hem. De rei aan het eind van dit bedrijf ziet Adam en Eva in een lofzang
aan God samen onder de plataan gezeten, en toch schijnt Eva met geen woord
gewaarschuwd te zijn voor Satans aanwezigheid in de hof, want kort daarop wordt
ze door Adam schijnbaar zonder enige reden alleen gelaten, en waarom zou ze de
goede opzet
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Hoewel dit soort zelf-aansporing om de spreker tot steeds stijgende hartstochtelijke
hoogtepunten voort te drijven, dat ook een kenmerk van Seneca is, een meer geslaagd effect
bereikt in Eva's Medea-achtige razernij (Vvs. 1776 sqq.).
In een brief van 5 februari 1602.
Opdracht Adamus Exul. Cursivering van mij.

Spiegel der Letteren. Jaargang 3

217
van een charmante slang in twijfel trekken? Indien één van beiden zich bewust was
van alle eventuele vormen van het gevaar laat Grotius' bewerking hiervan veel te
wensen over; maar de enige andere mogelijkheid, ook door Miss Woodhull
70
genoemd , is dat God zelf ietwat nonchalant was doordat Hij geen van beiden
voldoende inlichtte. Satan, in zijn verleiding van Eva, is bevoordeeld met
eschatalogische kennis en Eva, omdat ze deze niet kan betwisten, wordt er
ongetwijfeld door in de war gebracht. Zijn latere belangrijke argument, gebaseerd
op de onjuistheid dat God Zich bedacht en de boom van kennis aan de giften van
de schepping onttrok, kon Eva, die zelf als laatste geschapen werd, onmogelijk
weerleggen.
Wat het artistieke evenwicht van het stuk nog meer schade berokkent is het
psychologische voordeel dat Satan geniet. Hij, zoals Miltons boze geest, roept bij
ons de sterkste gevoelsreacties op omdat zijn gevoelens dieper en intenser zijn dan
die van de andere spelers. Als we het treurspel van achteren bezien, kunnen we
onmiddellijk nagaan welke taferelen werkelijk leefden door onze gevoelsreactie erop
te meten. Het eerste bedrijf sleept ons voort, nogal gejaagd weliswaar, op de
hartstochten van Satans haat en afgunst. De eerste scène van het tweede bedrijf
ligt braak; slechts ons verstandelijk oppervlak wordt geroerd. Zelfs het spontane
gevoel van Adam en Eva's onderlinge liefde wordt gesmoord door dorre
verstandelijkheid. Satans verleiding van Adam in het derde bedrijf is grotendeels
een duel van vernuften, dat onze gevoelens weinig aanspreekt. Het merendeel van
Eva's verleiding bestaat uit Satans loosheid. In de tweede scène van het vierde
bedrijf is er een werkelijk geestelijk conflict dat de hele mens, geest lichaam en ziel,
aangaat. Edele motieven en positieve waarden zijn het hier oneens, maar hoewel
aan de eisen van een tragedie voldaan wordt, komen menselijke liefde en loyaliteit
slechts voor in een onzuiver mengsel, samengesteld uit Adam en Eva's geestelijke
disharmonie. Het laatste bedrijf is inderdaad sterk geladen met emotie, maar het
staat in het teken van het kwaad. Alleen Eva blijft hoofdzakelijk oppervlakkig en
verstandelijk, hoewel zij, zelf zonder gevoel, in ons een antipathie tegen haar
hardvochtigheid en een sympathie voor Adam te voorschijn roept.
In het eerste, vierde en vijfde bedrijf, waar onze gevoelens aan oprechte emotie
op het toneel beantwoorden, is de atmosfeer overwegend boosaardig. Maar waar
vindt men een machtiger goed, een werkelijk ontroerende vreugde, een besef van
schoonheid, liefde, alle gevoelens
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M. Woodhull, op. cit., blz. 157.
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die tezamen een gewaarwording van onschuld scheppen, de tegenpool van Satans
kwaad? Men hoort inderdaad klanken van argeloze gelukzaligheid in de eerste
reien, maar de rei kan slechts het gevoel intensiveren dat reeds bestaat, niet
scheppen wat in de handeling en de spelers ontbreekt. Zelfs de gedragingen van
Adam en Eva doen nu niet direct denken aan een volmaakt huwelijk. Adam is alleen
als we hem voor het eerst zien. Later voegt zijn vrouw zich even bij hem, maar door
het hele volgende bedrijf is Adam weer zonder zijn vrouw. Eva is alleen aan het
begin van het vierde bedrijf, en Adam komt immers pas weer bij haar nadat ze
gezondigd heeft. Dus afgezien van verwijzingen in Satans alleenspraak en in de
derde rei, treedt
the loveliest pair
That ever since in love's embraces met (P.L. Bk. IV, Vvs. 321, 2)

samen slechts op tijdens vijftig verzen uit een totaal van 2042.
Ontroert Adams karakter ons werkelijk? Of bewonderen we zijn onkreukbaarheid
en nobelheid min of meer zoals we een grote geest of een staatsman bewonderen?
Eva is een meer levende figuur die haar aard gemakkelijker blootgeeft dan Adam,
en toch begrijpen we haar niet meer dan hem. Ze is zeker een imposante vrouw,
wel swaar met het stempel van de hooggeboren klassieke heldin - (is dít wat
weerklank vindt bij Professor Donkersloot?) - maar in feite slechts met het vermogen
van een normaal begaafde vrouw. Haar liefde voor Adam in de eerste heeft van het
stuk klinkt vuriger dan de zijne voor haar of zelfs voor God. Als ze haar gehele wezen
inzet om haar overreding kracht bij te zetten lijkt het aanvankelijk of ze zich afzijdig
houdt, doordat ze begrijpelijkerwijze een beroep doet op Adams intellect, dat ze niet
onderschat. Als dit niet lukt wordt ze intiem en hartstochtelijk, maar dat wil niet
zeggen irrationeel. Integendeel, haar listen intuitief vanuit haar verwarde
onderbewustzijn in werking gesteld gaan zelfs haar knapste redeneringen te boven.
Toch is het zo, dat haar door de klassieken ingegeven terloopse uitroep aan de
schikgodinnen (Vvs. 1737-40) niet alleen in Eden uit de toon valt, maar voor zuiver
gevoel wat al te theatraal is. Feitelijk dus blijft Eva tot aan het eind een raadsel, voor
de dichter trouwens evenzeer als voor ons - ‘Foeminae ingenium leve... variatur
ulto’.
Een ding echter is zeker. Vondel heeft Grotius' Eva niet als zijn voorbeeld gebruikt,
en de reden hiervoor ligt voor de hand. Grotius' afbeelding van een meer
individualistische Eva vervaagt niet alleen ons bewustzijn van huwelijksharmonie
vóór de Val maar vernietigt
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bovendien ieder gevoel van dreigend gevaar wanneer ze maar gescheiden zijn,
omdat we nergens de indruk krijgen dat zij op hem steunt. Daar komt nog bij, dat
Vondel twee lijnrecht tegenover elkaar gestelde Eva's schept, overeenkomstig de
Grote Antithese die in zijn bewerking de blijvende dramatische illusie is. Bij Grotius
zoeken we tevergeefs naar een ontstellende verandering in Eva na de Val; ze blijft
verbazend koelbloedig. Er is geen hartstocht, geen aanmatiging, niets opvallends
kwaads, en de zonde heeft ook de liefde voor haar man geen kwaad gedaan. Terwijl
ze geenszins onvriendelijk aan Adam uitlegt waarom ze de vrucht gegeten heeft,
wordt ze zelfs opgetogen met als resultaat, dat ze in paradoxen spreekt: ‘O Adam,
zo is het: Hij verbood de boom aan te raken: Hij beval de vrucht te mijden: om deze
71
zelfde reden nam ik mij niet in acht’ . Naarmate de dialoog zich ontvouwt gaan we
begrijpen waarom Eva klaarblijkelijk zo weinig aangedaan is door haar daad: zij zelf
voelt er geen euvele nawerking van. Eva's beroep op Adams verstand zowel als op
zijn hart getuigt van haar goede bedoelingen. Het wordt gedragen door de volle
overtuiging van haar eigen zekerheid dat ze goed doet. Toch dienen ze natuurlijk
steeds als een fraaie vermomming van de zonde daarachter, want haar
onderscheidingsvermogen is volslagen pervers. Haar schijnschone beweegredenen
maken zelfs dat Adams hardnekkige deugdzaamheid op koppige onwetendheid
lijkt. Eva heeft niet alleen steeds een antwoord klaar, maar haar antwoord schijnt
72
altijd positief te zijn
Is het een wonder, dat deze krachtige Cleopatra-achtige welsprekendheid Adams
seksuele bewondering aanvuurt? Grotius' gevallen Eva is ongetwijfeld meer
73
sympathiek uitgebeeld dan die van Vondel en om deze reden schijnt Adams
verleiding overtuigender te zijn. Maar wat een prijs moet Grotius betalen om dit te
bereiken - ja, zelfs wij gaan ons bijna afvragen of de eerste zonde nu werkelijk zo
erg was!
Het eigenaardige feit is nu dat Milton, niet alleen in zijn Paradise Lost maar ook
in zijn eigen geloof, eenvoudig geen besef had van het

71
72
73

Vvs. 1346-48. Aan Professor Donkersloots vertaling (blz. 83) ontbreekt m.i. iets van het
ademloze van het oorspronkelijke.
Zie de stichomythie in Actus IV, sc. ii; en vooral Vvs. 1392-3, te vergelijken met Seneca's
Medea, Vvs. 168 sqq.
Vondels Eva is ‘verleidbaar, strijdlustig, prikkelbaar en twistziek’ en vertoont hierdoor de
ontaarding en dus wél de tragiek van aller mensen moeder. Maar zoals aangetoond is, is het
Milton en niet Vondels Eva die ‘tot het kwaad geneigd’ is. Zie D. blz. 47 en Para. Lost, Bk.
IX, Vvs. 279-289, 331-6.
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wezenlijk rampzalige van de Val. Het was zelfs zo, dat hij werkelijk oprecht geloofde
in het begrip van de Gelukkige Val gebaseerd op de liturgie van de vroege Kerk
(waarin het gezang: ‘O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere
redemptorem!’) en uiteengezet in de predestinarische geschriften van Gregorius en
74
75
Augustinus ‘No devout believer’ beweert O.A. Lovejoy , ‘could hold that it would
have been better if the moving drama of man's salvation had never taken place;
and consequently, no such believer could consistently hold that the first act of that
drama, the event from which all the rest of it sprang, was really to be regretted’.
Vondel en Grotius waren althans twee vrome gelovigen die niets daarvan geloofden
76
en Grotius hekelt zelfs openlijk de Augustiniaans-calvinistische leer .
Professor Donkersloot houdt geen rekening met dit fundamentele verschil tussen
Milton en Vondel, en dientengevolge komt hij tot enige merkwaardige conclusies.
77
De verzen die hij aanhaalt :
They, hand in hand, with wandering steps and slow,
Through Eden took their solitary way.

roepen een tafereel te voorschijn, dat veelal overeenkomt met de gelukzaligste
episoden vóór de Val, of althans doet denken aan een verliefd stel dat naar ‘fresh
woods, and pastures new’ vertrekt. Dit stemt nauwelijks overeen met:
‘See with what heat these dogs of Hell advance
To waste and havoc yonder World, which I
78
So fair and good created‘ .

Zoals Professor Donkersloot zegt, ‘de innige verhouding van Adam en Eva blijft
79
80
intact’ , en hij biedt zelfs nog meer. ‘Het tragische lot’ schrijft hij , ‘dat ook de eerste
verwijdering met zich bracht -

74
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Zie O.A. Lovejoy, Milton and the paradox of the Fortunate Fall, Journal of English Lit. History
IV, 1937.
Ibid., blz. 162.
In Adamus Exul, Actus IV, sc. i. Zie ook A.H. Haentjens, Hugo de Groot als godsdienstig
denker, Amsterdam, 1946, blz. 89 sqq.
D. blz. 44.
Para. Lost, Bk. X, Vvs. 617-9.
D. blz. 90; eveneens op blz. 91: ‘Het dan volgend gesprek tussen Adam en Eva, dat tot zijn
meegaan in haar overtreding voeren zal, ontwikkelt zich op een moreel hoger plan dan bij
Vondel, zonder in verwijt en dreigement te vervallen, er zijn een waardiger Eva en een
mannelijker Adam hier aan het woord’. (Cursief van mij). Andere opmer. kingen, die blijk
geven van dit soort romantische schatting van Eva zijn: ‘Eva is ook als vrouw boeiender en
haar inspanning om Adam te overreden overtuigender’ (blz. 91) en ‘Milton Eva, zachter dan
die van Vondel, heeft maar één wens, met Adam één te zijn, ook in deze ervaring’ (blz. 92).
D. blz. 45.
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en Milton laat het hierin niet ontbreken - heeft hun tenslotte ook nader tot elkaar
gebracht’. Alsof hun eigenwillige ongehoorzaamheid aan Gods decreet op een
hechtere band tussen hen had kunnen uitlopen dan voor hen in Gods schepping
bestemd was!
Adam is blijkbaar evenmin ontzet door zijn ontdekking ‘of Man's first disobedience...
and all our woe; with loss of Eden’ als Professor Donkersloot: ‘Een diep medelijden
81
met Eva vervult hem’ , ‘‘beheerst en zacht klinkt daarop zijn berisping: “Bold deed
82
thou hast presumed, adventurous Eve”’ . Dus heeft het verlies van de Paradijsstaat
bij Miltons niets meer te betekenen dan een stoutmoedige en vermetele daad, die
niets meer dan een berisping van Adam verdiende. ‘Zij zijn’ dan ook inderdaad ‘tot
83
in het begaan der eerste overtreding edele schuldigen’ .
Professor Waldock brengt deze kritiek tegen Milton in, die zelfs Dr. Tillyard en C.S.
Lewis onmogelijk op bevredigende wijze kunnen weerleggen:
‘The poem asks from us, at one and the same time, two incompatible responses. It
requires us, not tentatively, not half-heartedly (for there can be no place really for
halfheartedness here) but with the full weight of our minds to believe that Adam did
right (in de edele daad van zichzelf in liefde weg te cijferen om Eva's lot te delen),
and simultaneously requires us with the full weight of our minds to believe that he
did wrong... there is no way out. Paradise Lost cannot take the strain at its centre,
it breaks there, the theme is too much for it... If the net effect of all his labours is to
justify man's ways against God's ways: well, that was one of the risks, inherent in
84
the venture, that he did not see’ . Dr. Tillyards oordeel, hoewel minder categorisch,
is nauwelijks gunstiger: ‘He had motivated the Fall with cunning skill, but not allowed
us 'to dwell on it too long or too earnestly. Without pause he had widened the action
from the bounds of Paradise. He had built up monstrous and grotesque pictures of
chaos, while delicately insinuating the possibility of regeneration. And what issues
out of it all? Something that initially looks like bathos: two ordinary human beings in
despair, divided, and then coming together in ordinary human decency. The whole
elaborate

81
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84

D. blz. 93.
D. blz. 94.
Ibid. (mijn cursivering).
A.J.H. Waldock, op. cit., blz. 56, 7.
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edifice has been staged to give all possible weight to a quite uncomplicated and
85
commonplace trickle of pure human sympathy’ .
De grootste verdienste van Adam in Ballingschap is zijn feilloze bouw. Het is waar
dat de klassieke vorm, waar de dramaturgen van de renaissance zo plichtsgetrouw
aan vasthielden, buitengewoon geschikt was voor het thema van de Val, doch
Vondel heeft de formele eisen van de Griekse tragedie ten volle benut om een
hechte, evenwichtige structuur samen te stellen, waarin ieder detail op zijn plaats
is om bij te dragen aan het éne effect van de ramp van 's mensen onherroepelijk
verlies van zijn volmaakt ingestelde staat in de wereld. Effect is hier nodig, niet
handeling. De handeling zou weinig betekenen zonder de met zorg geschapen
stemmingen en omgeving waarin deze plaats vindt.
‘In einer raumlosen Welt wären Tragödien moglich; in einer zeitlosen nicht.
Tragisch' ist im ursprünglichen Sinne daher immer die Bestimmung einer Wirksamkeit
86
im Tun und Leiden’ . De enscenering in Eden moet niet te duidelijk omlijnd worden,
omdat hoe meer deze een bekende omgeving benadert des te minder de
tegenstelling zal opvallen tussen het ]even vóór en na de Val. Het gebeuren van
zowel bruiloftsfeest als Val binnen het bestek van één dag accentueert de peripetie
en associeert tevens de gedachten en gebeurtenissen met de gang van de zon,
zodat het steeds veranderende licht een dynamische onvermijdelijkheid verleent
aan de ontwikkeling van het treurspel.
Zonder een juist evenwicht tussen het sub- en supernatuurlijke zou de spanning
vóór de botsing van de twee uitersten in de mens veel minder zijn. Dit evenwicht is
ook inherent aan de bouw van Adam in Ballingschap. Het eerste bedrijf is van Lucifer,
het tweede is van de aartsengelen, het derde is weer van Lucifer maar de belangrijke
‘rei’ herstelt het evenwicht; in het vierde is de mens aan het woord en in het laatste
Lucifer en God. De engelachtige en dierlijke aspecten van de menselijke natuur
worden door Adam en Eva voorgesteld, de drie aartsengelen zijn tegenover Lucifer,
Asmodeus en Belial gesteld en de engelenwacht tegenover de Luciferanen.
Toch is dit toneelstuk, dat op zichzelf een harmonieus en afgewerkte eenheid is,
slechts een wevers vignet van het menselijke leven:

85

86

E.M.W. Tillyard, op. cit., blz. 42, 3. Billijkheidshalve moet erbij gemeld worden, dat de schrijver
vervolgt met deze ontgoocheling te rechtvaardigen, maar zijn betoog stelt voorop dat men
de leer van de felix culpa aanvaardt.
M. Scheler, Vom Umsturz der Werte I, Leipzig, 1923, blz. 242.
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één op zichzelf compleet onderdeel van een zich herhalend patroon, toch zonder
betekenis als het uit het totale eindeloze ontwerp gelicht wordt waarin het thuishoort.
Het heeft geen duidelijk waarneembaar begin, want het neemt in zich op de draden,
die reeds op het weefgetouw van het noodlot gespannen waren, en als deze episode
van het hele wandtapijt voltooid is mengen de draden zich in het nog komende
beeldenschema. Dit dynamische, onbepaalde aspect van de zeventiende-eeuwse
kunst is een kenmerk van de barokke eerder dan de renaissance kunst met zijn
onafhankelijke groepen. In het barokke drama reikt het proces voorbij het vierde
bedrijf tot in het vijfde en nog verder, tot in de eeuwigheid. Vondel vertoont dit barokke
kenmerk het duidelijkst in Lucifer, waar de climax van de veldslag gerekt wordt tot
in het laatste bedrijf door de verkondiging van Lucifers overwinning over de mens,
en nog steeds loopt de draad van aangehouden conflict verder, verder zelfs dan de
laatste rei, waar een komende zege over Satan voorspeld wordt.
De opeenhoping van momenten van steeds toenemend pathos noemt Haerten
das Treppenhaus van Vondels drama. ‘Nicht der Fall Adams genugt im Adam in
Verbannung; das ganze Paradies muss in Flammen stehen. Und der Brand des
87
Paradieses bringt erst die letzte Steigerung, die volle Entladung der Kraft’ . In Lucifer
zowel als in dit stuk ontgaat echter aan Haerten het betekenisvolle van het laatste
en allergrootste gevoelshoogtepunt - het moment buiten het drama zelf wanneer
de hele nawerking van het treurspel door zijn laatste scène geprojecteerd wordt tot
in onze eigen ervaringen. Wat de dramatische bouw van Adam in Ballingschap
betreft, is het een voordeel dat de Verlossing, die de kern was van Vondels geloof
en dramatiek, reeds aangekondigd was in Lucifer. Want zijn ‘aller treurspelen
treurspel’ kan zich nu beperken tot de ene menselijke tragedie belichaamd in het
symbolische verhaal van 's Mensen verlies van zijn oorspronkelijke domein van
volmaaktheid. En Vondel maakt volledig gebruik van zijn dramatische vorm door
het rijzen en dalen van de spanning te handhaven zelfs tot op het tragische moment,
88
wanneer de laatste speler het toneel verlaten heeft . Dit is de antithese die alle
antithe-
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H. Haerten, Vondel und der deutsche Barok, Nijmegen, 1934, blz. 78.
Adam spreekt hier voor Eva (en de hele mensheid), en er is maar één zegsman nodig. Dat
Adam zich nauwelijks van Eva bewust is, is alweer een bewijs van Vondels psychologisch
begrip. Iemand die, zoals Adam, zich zo ten volle bewust is van de enormiteit van deze
ellende, zal weinig troost putten uit het besef, dat hij nog steeds een vrouw heeft en vooral
niet wanneer ze, juist tengevolge van die zonde, elkaar nooit meer kunnen begrijpen of
liefhebben zoals dat voorheen mogelijk was. Maar zie D. blz. 45.
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sen in het stuk in de schaduw stelt. De leegte van de hof is de meest passende
opsomming van de hele tragedie omdat deze de zwijgende tegenpool is van alle
liefde, vreugde en aanbidding, die zo kort geleden dat oord gevuld had. Is er
schrijnender afgaan voor het mensdom denkbaar...
Cambridge
PETER KING
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Kanttekeningen bij Van Ostaijen en het verzameld werk
Als de gebeurtenis, die zij ook was, werd de nieuwe van Ostaijenuitgave begroet;
indien hier ooit een editie aan een nood en een wens tegemoetkwam, dan deze.
Het Verzameld Werk is ook een sterke prestatie van de drie uitgeverijen geworden.
Men kan alleen de woorden van G. Stuiveling in Het Boek van Nu, febr. 1953, naar
aanleiding van dl. II, Poëzie, onderschrijven: ‘Het zal wel voor het eerst zijn in onze
cultuurgeschiedenis, dat een hele bundel nagelaten gedichten in facsimile wordt
afgedrukt en dan nog in drie of vier verschillende kleuren!’; dit zegt de Amsterdamse
hoogleraar na erop gewezen te hebben dat een volledige uitgave nog niet
voorhanden en dat het wél voorhandene slechts nog bij toeval te vinden is.
Misschien zal men de bedenking wagen, dat de nu in facsimile afgedrukte delen,
Feesten van Angst en Pijn vooral, ook in gewone weergave gebracht konden worden
zonder al te zeer te worden geschaad; toch heeft men het gevoel dat alleen het
verkozen procédé deze verzen in eigen karakter en aroma tot volle recht laat komen
en aldus geheel beantwoordt aan de wens van de dode dichter. Hier ligt zonder
twijfel een voorname verdienste van deze uitgave, om dewelke alle Diets sprekenden
dank zullen weten; dat de prijs van de materieel uiterst verzorgde boekdelen in
nobele, sobere band nauwelijks deze van een gewoon roman bedraagt, verhoogt
ze nog.
Maar juist het feit dat de hele Nederlandse stam aldus met een geschenk werd
bedacht, doet ons betreuren dat niet het laatste werd gedaan om een werkelijke
model-editie tot stand te brengen; en dit op een tijdstip, waarop de jongere en jongste
generatie zich uitzonderlijk voor deze dichter interesseert. Te meer daar hier, waar
op het materiële vlak moeite noch kosten werden gespaard, met een relatief geringe
inspanning toch meer had kunnen bereikt worden, mits meer zorg en filologische
acribie. Men kon toch aan het volk in Noord, Zuid en Overzee de uitgave brengen,
die wellicht voor tientallen ja-
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ren de énige zal wezen: het werk van zijn misschien koenste experimentator, van
een van zijn scherpzinnigste en eerlijkste theoretici, een van zijn sterkste en in zijn
genre nagenoeg alleenstaande prozaschrijvers, die onze letteren met een daarin
praktisch niet beoefend genre - en hoe! - verrijkt heeft, met name de groteske. Men
had m.a.w. meer rekening dienen te houden met twee factoren: 1. de bestemming
d.i. de hele Diets sprekende gemeente en niet alleen de Zuidnederlandse; 2. het
dubbel karakter van de dichter d.i. zijn hermetisme hier, zijn enge verbondenheid
met tijd en omgeving daar. En meteen bedenken dat met deze uitgave en een
adekwaat apparaat een ingeworteld vooroordeel, een langzaam grotendeels uit
onbegrip ontstane legende had kunnen geneutraliseerd worden.
Uit wat volgt zal spoedig blijken dat, zo wij het betreuren dat de uitgave niet aan
de eisen van de kritisch-wetenschappelijke edities (als van de zgn. klassieke) voldoet,
wij toch ook beseffen dat het in de praktijk wellicht onmogelijk was, dergelijke uitgave
1
te bezorgen . Vooreerst omdat een 5de, - overigens in het vooruitzicht gesteld deel zou nodig blijken, een kommentaarband in de volle zin van het woord; welke
vijfde band dan ook nog de in dl. 4 niet opgenomen opstellen uit de eerste tijd
(waarvan de Verantwoording bij dl. 4 de lijst bevat) zou dienen te behelzen. Wat
van de uitgevers alleszins een nieuw aanzienlijk financieel offer zou vergen.
Vervolgens omdat wij menen dat een kommentaarband, als boven bedoeld, uiterst
omvangrijk zou worden; zó dat de samenstelling daarvan als taak voor één
tekstbezorger wel erg zwaar zou wezen.
In dit en menig ander opzicht wordt de algemene indruk die deze

1

Eliminering van de nog voorkomende feilen wordt voor dl. 5 in het vooruitzicht gesteld. Dat
is zeer toe te juichen; het stemt immers enigszins tot bitterheid vast te stellen dat, waar
onbeduidende auteurs vaak met uiterst verzorgde uitgaven worden bedacht, juist v.O. op
stuk van getrouwe weergave van zijn tekst, van meet af aan stiefmoederlijk werd behandeld.
Reeds het opstel Expressionisme in Vlaanderen, 1918 in De Stroom verschenen, werd ontsierd
door talrijke druk- en leesfouten. Onverschilligheid van de auteur zelf? Men zou het haast
denken, wanneer men ziet dat zelfs in Bezette Stad nog een paar plaatsen voorkomen, die
waarschijnlijk dienen geemendeerd te worden:

Opdracht p. 8
‘en dat alles en dat alles
naar (maar?)
deze erotiese kaart is een noodzakelijkheid’
Holle Haven p. 2
‘jaarmarkt jeugdjaren gefastineerd (gefascineerd?) door de
galeiboeven’
In dit verband niet onaardig het kleine opstel van Goethe Hör-, Schreib- und Druckfehler in
Schriften über Kunst II, Deutsche Literatur; of A. Stramms brieven aan H. Walden over door
een typograaf voorgenomen correcties aan de ‘kubistische’ gedichten. Zie Die Unvergessenen
(1928) p. 350 en Der Sturm, ein Gedenkbuch p. 76.
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uitgeversonderneming wekt, daardoor bepaald. De lofwaardige, vérreikende intentie
schijnt van bij de aanvang aangevreten door een zekere twijfel, door onzekerheid
aangaande wat men juist wou, kon, mocht. Dit slaat zowel op de op te nemen teksten
als op kommentaar en verantwoording.
Over de volledigheid der uitgave werd reeds in de tijdschriften en dagbladen
gepolemiseerd. O.i. heeft men alle reden om dankbaar te zijn: de editie biedt al het
belangrijkste. Indien wegens plaatsgebrek een en ander moest wegvallen, dan best
zoals dit nu geschied is: de ons niet bekende maar waarschijnlijk toch minder
belangrijke vroege opstellen uit De Goedendag, enz. Eén spijtige leemte: waarom
2
werd het m.i. uiterst belangrijke Un Débat littéraire weggelaten? Het excuus, als
zou dit korte stuk slechts herhalen wat andere essays bevatten, houdt maar half
steek. De basistekst daarin, nl. de enige ietwat uitvoerige toelichting, die v.O. bij
een van zijn gedichten resp. over het ontstaan daarvan heeft geschreven, had beslist
niet mogen ontbreken. Bovendien, deze halve blz. gesitueerd in het boeiendste
kapittel van de poëtiek überhaupt, dat van de gedichtwording, is een dokument van
hoge waarde. Wat al dadelijk blijkt uit het feit dat Dr. Kazemier in zijn voortreffelijk
3
opstel Van Ostaijen en Marsman zich genoopt ziet, uitvoerig uit bedoeld Débat teo
citeren, resp. te vertalen; passussen dan, die onvervangbaar blijken.
Zeer toe tejuichen daarentegen dat zowel Et Voilà als de Open Brief aan J.
Leonard, die v.O. in Het Getij, april 1922 publiceerde, deze schrandere
rechtvaardiging van de ritmische typografie van Bezette Stad in Proza II werden
opgenomen. Een supplement wordt beloofd, waarin ‘elke afwijking ten opzichte van
de oorspronkelijke publikatie of het weergegeven handschrift zal vermeld worden’.
Dat is prijzenswaardig; maar wellicht ware het nuttiger een paar oudere opstellen
naast Un Débat litt. af te drukken, in stee van minder belangrijke en slechts weinig
lezers interesserende variantenreeksen.
Hoogst eigenaardig verder de positie op stuk van annotatie, weifelend en wel
eens ergerend. In zekere zin treedt hierbij het meest in het licht, dat men voor een
moeilijk oplosbaar probleem stond. De noodzakelijkheid, een aan de lezer grote
eisen stellende tekst, toch van een kommentaar te voorzien, kan nosh uitgevers
noch tekstbezorger ontgaan zijn. Dat bewijzen de zeer beperkte, bijna timiede
pogingen om een paar maal een verhelderende nota te geven in de bij

2
3

Krities Proza I (1931) p. 148-153.
Het Expressionisme, Servire, Den Haag, 1954.
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elk deel gevoegde Verantwoording. We zegden het al: een volledige kommentariëring
behoort voorlopig tot de onmogelijkheden en zou de editie materieel te zeer hebben
bezwaard. Was het dan niet beter geweest konsekwent aan elke aanmerking te
verzaken? Gelijk de dingen nu liggen, kunnen verkeerde indrukken gewekt worden:
waarom hier wél een nota, elders - waar ze meer nodig blijkt - niet?
Ook in de Verantwoording werd het zwaartepunt verschoven. Wat deze nu telkens
brengt, getuigt van buitengewone, op zich zelf lovenswaardige bezorgdheid om
mededeling van het laatste op een beperkt en o.i. minder belangrijk punt althans:
was het werkelijk nodig elk manuscript in détail te beschrijven, rose of blauw of
paars papier, bloc-note, enz., de gelukkige bezitter bij elk stukje te vermelden. Juist
hier kon ruimte uitgespaard worden, indien volgens een rationele methode al de
bezitters der msc. reeksgewijs met hun bezit werden vermeld. Vanwaar deze
bezetenheid door het ultracomplete waar die elders, meer nodig, geheel ontbreekt.
Nl. bij de kommentaar, die men toch eenmaal zal moeten samenstellen, uitvoeriger
zelfs dan men die gemeenlijk in de klassieke uitgaven biedt.
Weer laat ik Stuiveling aan het woord met een andere passus uit gemelde recensie:
‘Het tweede deel (= Poëzie) brengt een facsimile herdruk van het experimentele
boekwerk Bezette Stad waarin de dichter met gebruikmaking van alle middelen,
ook typografische, een indruk wilde geven van Antwerpen onder de Duitse
bezetting...’. En... ‘want deze bladzijden zijn nu nog e v e n z e e r e x p e r i m e n t
als in de tijd van hun ontstaan.’ (spat. v. m.)
In dezelfde geest schrijft M. Gilliams: ‘Van uit Antwerpen, de Metropool - en met
P. van Ostaijen eindelijk opnieuw metropool - moet men zijn oeuvre leren lezen en
begrijpen, zoals Gezelle van uit Brugge, Van de Woestijne van uit Gent tot op de
4
regel maar te lezen en te begrijpen zijn.’ . Nog van een ander Antwerpenaar roep
ik het getuigenis in, nl. van A. Cornette, die in zijn essaybundel Periscoop aan de
‘satirische sleutelroman’, De Bende van de Stronk, een paar, als alles wat uit zijn
pen kwam merkwaardige bladzijden wijdt en daar o.m. zegt: ‘Of men over vijftig
jaren nog zal raden wie Monseigneur Epernay is en Maxeen en Fernand Neurose
lijkt mij twijfelachtig... De B.v.d.S. zal lijden aan het gebrek van alle dubbelzinnige
en mystifiërende verbeeldingswerken: zij verliezen met de jaren van hun kracht en
hun betekenis verbleekt met de herinnering aan de toestan-

4

Een Prinsengraf, p. 78.
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den en de mensen... Men kan den indruk niet weren dat er iets tragieks is in dien
5
laatsten grimmigen lath, korten tijd voor de vroege dood.’
De vinger op de wonde! Want: geldt dit al voor ons, de generatie van cca. 1910,
hoeveel meer geldt het a fortiori niet voor de jongeren, bijv. de twintigjarigen, laat
staan de komende generatie. Men neme enkele steekproeven met de nu
studerenden, die onbetwistbaar eerlijk met v.O. dwepen, hem zouden willen
doorgronden en daarom reeds de editie als de voor hen markante gebeurtenis
beschouwen. Wat weten deze jongelui over de bezettingstijd 1914-18, de daarop
gevolgde jaren - en die waren in Europa en ons land, wat men ook bewere, weinig
minder verward, misschien wel meer werkelijk chaotisch dan de jongste
post-war-time. Hoe kan deze generatie het volstrekt eigene van sfeer, klimaat in
het decennium 1914-24 via Van Ostaijens werk en het ‘experiment’, daarin
ondernomen, nog enigszins aanvoelen en herbeleven, indien men haar niet het
elementairste feitenmateriaal ter beschikking stelt? Velen onder ons, die dat klimaat
nog enigszins hebben gekend, kunnen zich nu alleen nog met uiterste concentratie,
praktisch nooit meer ‘historisch’ daarin terugdenken; nog veel minder zich de duizend
feiten, ervaringen, toestanden, namen herinneren, die de toenmalige
gemoedsgesteltenis schiepen resp. voorstellen. Men bedenke bovendien: het
geslacht dat bedoelde situaties, de belegering van Antwerpen, de exodes van leger
en bevolking, de intocht van de bezetter, de donkere jaren, de troebele naoorlogse
tijd met zijn zeer speciale mentaliteit, heeft gekend... dat geslacht sterft stilaan uit.
Niet geheel ongegrond is dus de vrees dat bijaldien niet nu en zonder veel dralen,
vastgelegd wordt wat van de toenmalige gesteldheid (in haar uitzicht en feiten),
zoals die in dit oeuvre gevat, resp. vermeld of gesublimeerd werden, nog kan
meegedeeld worden, het over afzienbare tijd onmogelijk zal wezen, de honderden
bouwsteentjes, waaruit aanzienlijke delen van het oeuvre werden opgetrokken, alle
te verzamelen. Dit zijn vaak de elementen, die juist in de als ‘experiment’ te
beschouwen stukken als de schakels van de lange associatiereeksen, de ‘arabesken’
van ‘klank p l u s zin’ fungeren. En die tevens de eenheid verlenende grondlaag, de
grondstemming moeten suggereren bijv. van Bezette Stad, welke bundel J. Muls
heet ‘het beste, het volledigste en het meest suggestieve oorlogspoëma dat de
6
Vlaamse literatuur heeft voortgebracht’ .

5
6

O.c. I, p. 241.
Van Ostaijen en de Stad in Melancholia, 1929, p. 147.
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Men kan daartegen natuurlijk altijd inbrengen bijv. dat v.O. zelf deze bundel liet
uitgeven zonder toelichtingen. Men vergete echter niet dat dichters slechts bij hoge
uitzondering (uitvoerige?) kommentaren schrijven; dat zij er in bepaalde gevallen
7
toch schrijven, zij het dan ook beknopt, is m.i. minstens zo betekenisvol . Bovendien
het werk werd reeds in 1921 gepubliceerd, niet eens door de dichter die toen te
Berlijn vertoefde en op een tijdstip, toen de meeste wenken, toespelingen, détails
en gegevens van diverse aard nog als algemeen bekend ondersteld werden bij de
in de eerste plaats beoogde lezerskring, vermits ze veelal terugslaan op te
Antwerpen, in Vlaanderen, in België geschiede feiten, levende personaliteiten, nog
bestaande of slechts kort te voren opgeheven toestanden. De dingen liggen n u
evenwel heel anders. Ettelijke proeven, genomen bij in doorsnee twintigjarige
studenten fil. - als dusdanig toch meer geinteresseerd dan buitenstaanders en
daarenboven van een politiek-religieuze richting, die enige bekendheid kon doen
onderstellen - toonden aan dat deze generatie in nagenoeg volslagen onwetendheid
verkeert aangaande het 30-40 jaar geleden gebeurde of bestaande. Symptomatisch:
onder 40 studenten (1955) had slechts één enig (en welk?) vermoeden, wie Herman
van den Reeck was...: ‘... een oostfrontstrijder!’. En daar i s sinds jaren een
Volkshogeschool te Antwerpen, die zijn naam draagt. Daar i s een gedicht van v.O.:
In Memoriam H. van den Reeck (Feesten van...) - een van de zeven toenmaals in
Vlaanderen geschreven hulde- of rouwgedichten over deze gevallene van 1920.
Hoe zou men het hun dan euvel kunnen duiden, wanneer namen als Eisner,
Liebknecht, Stuckenberg, Baudrillart, Asta Nielsen, honderden andere hun niets
8
zeggen . Namen waarvan Bezette Stad, de proza's, ook het

7

8

Als b.v. van aldus door auteurs zelf geschreven kommentaar bij hun werk: het uiterst
revelatieve opstel van Goethe (1820) over zijn meer dan 40 jaar vroeger geschreven Harzreise
im Winter, dit vrij hermetisch gedicht dat, voorwerp geworden van een interpretatiepoging
van Dr. Kannegiesser, de dichter er toe noopte, bepaalde z.i. noodzakelijke toelichtingen over
de ‘Anlässe’ en ‘besondere Umstände’, waarin het stuk was ontstaan, te geven.
Dichterkommentaar, die vérdragende conclusies toelaat en de eigen aard van Goethes
‘Konfessionsdichtung’ welsprekend belicht.
Vgl. ook Th. S. Eliots toelichtingen bij The waste Land, Rilke's korte aanmerkingen bij de
Sonette an Orpheus en zijn wenk naar de geplande kommentaar bij de Duin. Elegien; Gide
over Stendhals Armance in Incidences, enz.
Een paar grepen slechts, namen, die een verklaring behoeven: L. Baudet - Léon Daudet;
Maksollen - buurt der Marollen; Maxeen - Max I; A. Gigot - A. Giraud; Vincent Tincotte - Th.
Vincotte; Fernand Neurose - F. Neuray; Amédée Brunetier - E. Brunet, voorzitter der B.S.P.;
Ch. Moras - Maurras; Mirlitonare en diens natie, de Hidaljanen, spitsvondige versmelting van
Italiaan en Hidalgo, met nadruk op het Spaanse element, enz.
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kritisch proza, bepaalde stukken uit Eerste Boek van Schmoll wemelen. Zo ze dus
de feiten d.w.z. de realia, de schakels der arabesken, waarop voortdurend
gezinspeeld wordt, niet kennen. Steller van deze blz. ondervond overigens op welke
moeilijkheden een onderzoek naar doorgedreven opheldering van tal van gegevens
stuit; hoe weerbarstigheid van ouderen, onwil, pruderie, gebrek aan dagbladen uit
die jaren, het in gebreke blijven van de algemene naslagwerken, zich remmend
doen gevoelen. Hoe daarnaast velen uit de oudere generatie niet eens meer
bekwaam blijken vertrouwbare inlichtingen te verstrekken. Geen twijfel: ieder lezer
staat hier voor een nog lange rij vraagtekens, raadseltjes, puntjes dus waarvan de
opheldering resp. beantwoording niet alleen niet schaden zou maar bij de beoordeling
van het ‘experiment’ wel eens onmisbaar kan blijken.
Men zal hier opwerpen dat het niet noodzakelijk is, de hier bedoelde gegevens
te kennen om de poëzie te taxeren of te waarderen. Het heeft inderdaad de schijn,
alsof de meesten, die over v.O. schreven, deze mening zijn toegedaan. Nagenoeg
nergens vindt men immers een wenk naar een prozastuk, dat werkelijk - en nog om
andere redenen - van kapitaal belang mag heten, revelatief als het is voor aard en
gang der woord- resp. versreeksen van hele stukken in Bezette Stad, Feesten, zelfs
in Eerste Boek van Schmoll. Bijgevolg juist van die bundels, die een kostbare
facsimile-uitgave werden waardig geacht (waartoe dan dit prachtstuk van typografie
indien men het voor begrip en gerechte taxering van het afgedrukte onontbeerlijke
hulpmiddel onthoudt?). Ik bedoel de schets Tussen Vuur en Water, geschreven
oktober 1919, dus in volle incubatietijd van de bundels en zonder twijfel ook van
meer dan één stuk uit E.B.Schm.
Aan de aandachtige lezer zal het nochtans niet ontgaan dat voor al deze gevallen
de associatiereeks - en níet dadaistische willekeur en vernielzucht - een zeer
belangrijk, indien niet hét dragend princiep vormt; bepalend voor de acoustische
orde (licht of lichter te volgen) maar ook voor de algemene tonaliteit, de sfeer - én
voor het semantisch verband, de steeds zinvolle volgorde (die niet ieder kan kennen
of vermoeden). Zelf noemt v.O. dit de ‘arabeske’ - term, die hij in vermeld prozastuk
toelicht en wettigt. Reeds de daar door hem gegeven concrete voorbeelden zouden
moeten volstaan om er ons van te overtuigen dat hij in de dichtbundels op identieke
wijze zijn arabesken laat of moet laten ontstaan. Er is meer: v.O. verwijst er naar
Poe's Double Murder in the Rue Morgue, inzonderheid naar de inleidende pag. van
deze Tale, waarin Poe de groei van de associatiereeks schil-
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dert. Voor de beroemde Tale en in de schets van v.O., wie het procédé van de
Amerikaan kennelijk heeft voorgezweefd, is het volledige en secure weten vereist,
zowel om de rij in haar zinrijkheid als in haar acoustisch mede bepaalde orde vast
te stellen en te begrijpen. Ze dus op haar lyrisch gehalte en in elk geval qua
experiment te beproeven. We signaleren dit van uit de overtuiging dat v.O. hier de
weg wijst, langs waar aanzienlijke delen van de twee boven vermelde bundels
moeten begrepen en in hun vooralsnog onontsloten poëtische structuur - functie
van elk onderdeel - gevat worden. Neemt men de noodzakelijkheid voor (en met)
Poe aan, dan moet men ze ook voor onze landgenoot aanvaarden. We hopen
overigens verder een paar specimina in détail te onderzoeken.
We hadden het bijna uitsluitend over Poëzie II. Vanzelfsprekend is voor de
grotesken een bijna even hoge graad van kennis van namen, personen, feiten en
gebeurtenissen uit de bedoelde beroerde tijdspanne nodig. En vermits het daarbij
dan om een o.i. dusver bij ons niet maar hier dan met zulke superioriteit beoefende
prozavorm gaat, achten we toelichting in dit geval bijna nog belangrijker dan bij de
verzenbundels.
In welke maat geldt dit alles nu ook niet voor de Noordnederlandse lezer, de reeds
oudere en a fortiori de jongere. Men kan gerust aannemen dat hem nagenoeg àlle
toespelingen op Vlaams-Belgische, specifiek Antwerpse toestanden, instellingen,
verschijnselen, persoonlijkheden, ontgaan. Hoe zou hij, waar de Vlaming dit niet
meer of slechts nog in geringe mate is, vertrouwd wezen met b.v. het activisme, het
naoorlogs flamingantisme, namen en rol van onze politici, leiders, prelaten enz. Men
hoede zich, zelfs bij academisch gevormden, voor overschatting van hun bekendheid
met historisch geworden begrippen en namen als Wittelsbach, Eisner, Maxeen,
Fochanije; laat staan met de plaatsen, waar die verwrongen of gecamoufleerd
verschijnen. Om een barok b.v. te kiezen - een onder de honderden - welke
Noordnederlander (welke Vlaming?) zal achter de in een der proza's voorkomende
schijnbaar slechts uit dolle fantazie gesproten naam: Homard-el-pan-Germahn de
letterkundige Omer Wattez vermoeden, lid van de Kon. Vlaamse Academie, leraar
van v.O. aan het Antwerps Atheneum, vertaler, kritikus en pangermanist van het
sentimenteel allooi (met de eveneens niet voor elke Nederlander doorzichtige speling:
Homarl-Omer kreeft... of (én) wenk naar Omar-el-Khayam, de Perzische
kwatrijnendichter).
Of een ander dat, schijnbaar alweer een détail, toch een van de
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kernpassussen van het kritisch proza raakt. Ik bedoel de belangrijke Franse tekst
over de wording van Melopee, waarvan boven reeds spraak was; in zijn meergemeld
9
uitstekend essay over Van Ostayen en Marsman citeert en vertaalt Dr. Kazemier
de 4 punten, die Ostaijen opstelt. Punt 3 luidt: ‘les phrases suivantes s'en iront de
plus en plus dans le vague et j'essaierai d'y atteindre en tirant la phraseprémisse
10
en longueur par l'addition d'un nouveau sujet ou d'un complément indirect.’ In de
overigens goede vertaling is evenwel een begrijpelijke vergissing - of onduidelijkheid
- geslopen en wel bij het overbrengen van een terminus technicus... ‘de toevoeging
van een nieuw onderwerp of van een indirecte aanvulling.’ Alleen slechte wil zal
hier bij het gebruik van ‘onderwerp’ aan wat anders dan ‘onderwerp van de zin’
(grammaticaal gebruik) willen denken, dus beweren dat de vertaler daarbij aan een
nieuw ‘sujet à traiter’ zou gedacht hebben (wat inderdaad toelaten zou het hele
betoog in het absurde om te duiden). De ‘indirecte aanvulling’ bewijst evenwel dat
de vertaler niet de exacte voorstelling heeft gehad van wat de dichter meent. V.O.
bedoelt immers - alweer in strict grammaticale zin - met een term, die in zijn jeugd
in de Franse grammatica en in de Vlaamse, op Franse leest geschoeide
spraakkunsten gebruikelijk was: het onrechtstreeks voorwerp van een zin of liever:
een omstandigheidsbepaling van tijd, plaats, enz. Dat wordt overigens bekrachtigd
door zijn verwijzing naar de Melopee zelf, waar het bedoelde ‘verlengde’ vers luidt
onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee

9
10

Het Expressionisme, 1954, p. 74.
Krities Proza, II, 1932, p. 152. Het lijkt ons niet overbodig de gehele paragraaf hier over te
nemen.
‘Je tends vers ce lyrisme que j'appelle PUR, qui, ayant posé une phrase prémisse et rien que
cela, se développe d'une facon dynamique par les répercussions des mots dans le
subconscient; celui-ci livrera à la conscience la matière nécessaire à la continuation et à
l'achèvement de l'édifice, tandis qu'en retour it sera du devoir de la conscience, de veiller à
ce que cette matière reste dans les limites posées par la phrase prémisse. Cette introduction
terminée, je vous lirai une ‘MELOPEE’, dont voici les données: 1. allure générale déterminée
par l'intention d'ecrire une mélopée; 2. la première phrase - la phrase prémisse - devra, cette
fois-ci, être la plus positive de toutes; 3. les phrases suivantes s'en iront de plus en plus dans
le vague et j'essaierai d'y atteindre en tirant la phrase prémisse en longueur par l'addition
d'un nouveau sujet on d'un complément indirect; 4. it sera probablement nécessaire de
syncoper quelque part pour dormer plus de distance, plus de lointain à ce qui suivra. Voilà
donc, rapidement montré dans les détails du point de départ, un exemple de ce que j'appelle
une poésie à thème. Nous ne sommes pas loin de l'axiome de Verlaine: ‘De la musique avant
toute chose..’ Mais il se pent que je le défende avec une rigueur trop sévère’.

Spiegel der Letteren. Jaargang 3

234
het nieuw onderwerp zijnde: de kano; de nieuwe bepaling: naar zee. En verder door
een andere plaats in het kritisch proza, nl. het opstel over H. Dubois (eveneens in
11
1926 geschreven): ‘door middel van het bijvoegen ener nieuwe bepaling.’
Dat het hier werkelijk een bazis-tekst betreft, de enige toelichting die de dichter
bij een van zijn gedichten heeft geschreven, bovendien de (mogelijk) a posteriori
samengestelde wordingsgeschiedenis van een der bekendste stukken onzer
nieuwere literatuur, toont de ernst van het geval aan. Niemand zal er de Hollandse
essayist een verwijt van maken niet ingewijd te zijn geweest in de arcanen van de
Belgische schoolgrammatica en dus, ‘complément indirect’ door het uiteraard vager
en onbepaalder ‘aanvulling’ te hebben vertaald. Wij stellen echter vast: hiér, gelijk
op menig andere plaats, paste een korte noot, een verwijzing naar de juiste betekenis
evt. de herkomst van de door v.O. gebruikte termini. Dan was elke kans op onjuiste,
dubbelzinnige interpretatie van een s l e u t e l-passus uitgesloten geweest.
Toelichtingen van dit slag, zal men zeggen, verlopen in snipper- en peuterwerk.
Accoord. Maar heeft zelfs G. Burssens - beslist geen vriend van de doctoren en
schoolmeesters en van tekstbezwarende voetnoten - het niet nodig geacht in zijn
Van Ostaijen gelijk hij was en is p. 39 een noot te plaatsen ter verklaring van de
titel: Boek van Schmoll; dit na er op gewezen te hebben dat een Noordnederlander
Schmoll voor... een muzieklerende boerenjongen heeft gehouden? Overigens niet
zo denkbeeldig te onderstellen dat een of ander in de geest van deze tijd, graag...
experimenten ontdekkend, ook het ‘,ma Tonkiki, ma Tonkiki, ma Tonkinoise’ uit
Bezette Stad als een Spielerei of een hoogst interessant voorbeeld van experimentele
verswording zou gaan beschouwen.
Men verlieze verder niet uit het oog dat v.O. er meer en meer naar streeft de
dichter te worden van het woord, als aparte, taktische eenheid (zoals al blijkt uit het
Getij-artikel van 1922, dat reeds geheel doordrongen is van de beginselen die in
de jongere kritische opstellen uiteengezet en in B.v. Schm. toegepast zullen worden).
De dichter, die de zin (la phrase), laat staan de strofe als dergelijke bazis-eenheid
verwerpt, alle poëtische geladenheid herleidt tot het acoustisch gehalte van het
woord én de bepaalde betekenis die dit woord daar voor hem erlangt; die in de
nieuw te scheppen verhoudingen, de spanningen tussen de woorden, de botsingen
tussen entiteiten met acoustisch-fone-

11

Krities Proza I, p. 290.
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tisch gehalte ‘plus’ semantische waarde, het voor de lyrische uitdrukkingskracht
beslissende element ziet. (vgl. J. Vaché: ‘collisions flamboyantes de mots rares’).
Men moet trouwens erkennen dat hij dit tegelijk zeer breed en toch verengend
standpunt blijkbaar niet konsekwent heeft kunnen handhaven, nadat enkele er
geheel aan beantwoordende stukjes hem nochtans gelukt waren en dat hij daarom
ook heeft gedaan wat men feitelijk, indien niet als een verzwakking dan toch als een
prijsgave van het gevaarlijk strak standpunt moet beschouwen: nl. het aannemen
en poneren van een phrase-prémisse, als uitgangspunt bij het lyrisme-àthème. In
zekere zin een adaptatie, een toegeving. Maar juist de prijsgave van de eenmaal
bereikte en moeilijk te handhaven principiële strakheid betekent een partiële
terugkeer naar de procédé's van Bezette Stad en Feesten. Terugkeer naar de door
de associatieve flair van de dichter ingegeven en bepaalde woord-, beeld-,
zin-reeksen. Reeksen, die in belangrijke eigenheden ook de strakke
acoustischmetafysische ‘spel’-gedichten (‘voor myn plezier...’) aankondigen. In feite
steekt de v.O. van deze speelgedichten al geheel in B.St. en sommige stukjes van
de Feesten, waarvan het markantste structureel princiep de arabeske, de
associatiereeks is. Het moge volstaan hier te verwijzen naar de gewichtige plaats
in de kritische opstellen, die luidt: ‘in de plaats van het beeld stellen wij de
12
associatie...’ . Een plaats die nog groter betekenis krijgt, als wij ze stellen naast tal
van grondleggende uitspraken bij Walden, Däubler, Kandinsky, Stramm, e.a.
En deze arabesken - we zegden het al - zijn a l t i j d zinvol, zinrijk; lang niet louter
klankspel of een door louter klank-affiniteit ingegeven rij. Steeds van zulke aard dat
de klank-affiniteit in wisselende graad de ‘zin’-overgangen begeleidt en ondermaalt
(klanknabootsing, alliteratie, assonantie, spel der labiaal- en konsonantreeks,
vokalenrij in gradatie - vgl. Facture Baroque). Ze blijken toch altijd gebonden aan
een bepaalde initiale betekenis, waarop zich gaandeweg andere invallen, opflitsende
betekenissen griffelen.
Hoe hoog nu - dit ziet elk lezer dadelijk in - moest voor het fonetisch-imitatieve of
suggestieve, het zin-gehalte van de woorden in B. St. zijn: oorlog, eksode, wapenen krijgsgeluiden, schlager en soldatenlied... op zich zelf al een apart, blzonder
vokabularium resp. geluidenarsenaal. Vooral wanneer geregistreerd door een zo
fijn sensorium als dat van onze dichter. Ter illustratie - ofschoon vooruitlopend op
de tweede helft van dit artikel, waarin wij een drietal uitvoeriger grepen

12

Modernistische Dichters, Proza II, p. 130.
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uit de tekst in détail willen onderzoeken - een paar gevallen om het zinrijke resp.
acoustisch ‘plus’ semantisch gehalte aan te duiden. Wanneer v.O. in Bedreigde
Stad bij het woord ‘shrapnells’ het als germanisme te beschouwen verbum ‘platsen’
stelt, dan beantwoordt dit geheel aan de zintuiglijke en concrete werkelijkheid:
shrapnells waren niet obussen of granaten van gewoon model maar met knikkergrote
bolletjes lood gevulde projectielen, die op grote hoogte ontploften zodat hun inhoud
neerregende en op dak en straat het ‘platsende’ geluid als van hagelstenen
veroorzaakte. Spreekt hij in De Aftocht van ‘poolse paarden’ dan is de keuze van
het adjectief niet los, willekeurig geschied; het Duits leger gebruikte voor de talrijke
huifkarren van zijn tros - waarschijnlijk eveneens uit de in het oosten bezette
gebieden ingevoerd -, in Polen en Witrusland opgeëiste panjepaarden, kleine magere
dieren met groot uithoudingsvermogen. Met de Vogezen hebben deze panjepaarden
en panjewagens niets te maken, zoals een kommentator ten onrechte en blijkbaar
zonder na te denken heeft beweerd.
Zo is het met alles in deze bundels: samenhang, schijnbaar niet bestaand, is er
altijd; ook waar alles uit elkaar gerukt lijkt of volledigste dadaistische vernielzucht
13
schijnt te heersen, is er meestal strenge gebondenheid . Bovendien ettelijke malen
en op hoogst interessante plaatsen gepaard aan een vooralsnog niet duidelijk
omschreven, moeilijk te vatten want zeer subjectieve vorm van sensorieel beleven,
op de rand van het zintuiglijk ervaarbare. Want juist uit in schijn willekeurige
gedichtplaatsen (Bezette Stad, Rouwstad... ‘het oor hoort - het geruisloze - dat het
oog ziet...’ o.m.) blijkt dat v.O. o.a. ook de stereoskopische zintuigelijkheid kent, de
stereoskopische waarneming beoefent; een vorm, die E. Jüngēr, de sensorieel niet
minder fijn bewerktuigde, in Das abenteuerliche Herz bestempelt als een der
genietingen van de hogere graad en die wel een van de merkwaardigste vormen
van zijn blzonder magisch realisme blijkt te wezen. Het vaststellen en behoedzaam
controleren van de ‘Tastwerte der Farben’ - een ‘Hautgefühl, das den Gedanken
14
der Berührung angenehm erscheinen lässt’ , de tastwaarde der kleuren, dit bijna
irreëel en zeker nog niet definitief doorgrond (ofschoon reeds sinds eeuwen
vastgesteld) vervloeien van de sensoriële indrukken op de grens van de

13

14

Belangwekkend en de ‘dadaisme’-voorstelling afdoend weerleggend, althans voor Feesten,
de bijdragen van Dr. K. van Acker in Streven, juni 1958 en in Periodiek, dec. '58, die bewijzen
dat dichtstukken, die men uiteraard voor dadaistisch gestamel zou kunnen houden (en heeft
gehouden), juist weergaven zijn van Rauschgiftervaringen.
E. Jünger, o.c., p. 28 vv.
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synesthesie, het bepaalt enkele onder de meest intrigerende delen in Bezette Stad;
verder heeft het zo zuivere en qua experiment zeer geslaagde prozastukjes
ingegeven als Aquarel en Merkwaardige Aanval. Aquarel: de strijd tussen de
vingeren, die de kleuren op hun tastwaarde willen beproeven, en de hun eigen taak
en recht niet prijsgevende ogen; Merkwaardige aanval, strijd tussen diverse
bloembedden of liever de deze bedden dominerende kleuren. Hoogst merkwaardig
beide als activering en dynamisering van in se statische dingen (vgl. Jünger: ‘Der
15
Geschmack wird gezwungen seine Grenzen zu überschreiten...’) . In dit verband
moge het trouwens niet geheel overbodig zijn er op te wijzen (en in aansluiting met
16
wat steller van deze blz. in NVT, XIII over Duitse invloeden bij v.O. schreef) dat
deze Ostayense neiging tot dynamisering reeds een verre voorklank vindt in de
manie (of mode!) van de Duitse barokpoëten, als vorm van hun erotische poëzie,
een ‘Streit’, een ‘Wettkampf’ (alleszins meer als spel dan als poëtisch experiment)
tussen de verheerlijkte lichaamsdelen te ontwerpen (De eeuwige speler
Hofmannswaldau b.v. in zijn Streit der schwarzen Augen, roten Lippen und weissen
Brüste...). Of aan de eveneens aan de 17e eeuwse barokpoëzie herinnerende
driewerf herhaalde anaforische aanloop ‘soms, wanneer...’ in Facture... baroque!
Hiermee raken we overigens een punt, dat al toont het de zin voor koenheid en
innovatie van v.O. duidelijk aan - koenheid en nieuwheid in Vlaanderen na 200 jaar
doodstroom en ongelooflijke mangel aan elementairste besef van de poëtische
bereiken, middelen en mogelijkheden -, toch ook toelaat er op te drukken, dat veel,
dat we bij hem geneigd zijn als gloednieuw te beschouwen en dat de verrassing
van het experiment betekent, reeds in vroeger eeuwen (en niet steeds de best
befaamde, ja zelfs de met misprijzen vaak buiten studie of beschouwing gelatene)
‘geprobeerd’ of als mogelijkheid geconcipieerd werd. Weer denk ik aan de 17e en
18e eeuw in Duitsland, inzonderheid aan de Neurenbergse ‘spelers’ (allen
vervaardigers van poëtica's vol starre voorschriften en koene denkbeelden, met
daarbij behorende voorbeelden en beschouwingen); Harsdörffer b.v. in wiens
vindingrijk brein o.m. de woordoplossing in de zin van de oude grammaticus Tryphoon
reeds opdook: niet anders dan de in Ostaijens ritmiese typografie toegepaste en
gewettigde wenk, in woorden, die iets onvoltooids aanduiden, een silbe of klank,
ten teken van onvoltooidheid,

15
16

O.c., p. 30.
NVT, XIII, p. 85.
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te laten wegvallen; preluderend ook op fijnzinnige bemerkingen, die v.O. in de Open
Brief aan Leonard over het woord-ideogram ‘harmonika’ maakt en die in de soms
excentrieke 17e eeuwse poëtica's waarlijk geen wanklank zouden gebracht hebben.
De hele uiteenzetting (Open Brief) wettigt overigens de onderstelling: 1. dat v.O.
met talrijke oudere geschriften over dergelijke ‘Unterschönheiten’ en de randgebieden
vertrouwd was; of 2. dat hij op weg was ze alle zelf te (her)ontdekken. Zijn
meergemelde stukjes over de overschrijding der zintuiglijke grenzen (tastwaarde
der kleuren o.a.). Aquarel, Merkwaardige Aanval, Rouwstad...) zijn een naklank van
de in 17e en 18e eeuw veelbesproken ‘Farbenharmonie’, het ‘Farbenklavier’ (Newton,
Erasmus Darwins ‘Melody of Colours’ en Woolhouse's bericht over de blinde Duitser,
17
die de kleuren met de vingertoppen te onderscheiden vermocht ; op de vele
waarnemingen en experimenten van Herder, Tieck, Heinse, Hoffmann e.a., van
Goethe vooral: ‘Ich babe nichts dagegen, wenn man die Farbe sogar zu fühlen
glaubt; ihr eigenes Eigenschaftliche wurde nur dadurch noch mehr bestätigt... Auch
zu schmecken ist sie. Blau wird alkalisch, gelbrot sauer schmecken. Alle
18
Manifestationen der Wesenheiten sind verwandt.’ (Sprüche in Prosa) .
Op gevaar af, het raam van deze recensie ver te overschrijden, (wat feitelijk met
het boven meegedeelde al geschied is), wilden we toch nog even wijzen op het o.i.
kapitaal belang van een passus uit het kritisch proza. Geen lijkt ons revelatiever
voor de centrale theorie over de klankverwantschappen en affiniteiten, die deze
dichter nu eenmaal als de waarachtige kiembodem van de poëzie (en dit is voor
hem dan de ‘zuivere’...) beschouwt. We menen inderdaad te hebben vastgesteld
dat men zich moeilijk een klare voorstelling vormt van wat hij precies bedoelt. Welnu,
de passus die we bedoelen en als uitermate verhelderend beschouwen, begint als
volgt: ‘Zijn beide verenigd, de zin en de klankwaarde, dan spreek ik van de sonoriteit
van het woord en daarmee bedoel ik, zoals in de schilderkunst, het trillen der waarden
tot elkaar, het imponderabele dat in de spanning tussen twee woorden ligt, spanning,
die door geen teken verbeeld, toch de essentiele trilling is ...’. En dan verduidelijkt
v.O. door mededeling van de

17
18

Vgl. de proefnemingen van Prof. Th. Erismann en Dr. I. Kohler van de universiteit te Innsbruck.
Zie: A. Wellek: Das Doppelempfinden im 18. Jahrhundert. Dt. Vtj. 1936, p. 79-94; en W.
Kayser: Die Klangmalerei bei Harsdörffer, 1932, p. 140, pass. Volgens vriendelijke mededeling
van Prof. Dr. Brandt Corstius, voor de figuur-gedichten te vgl.: Bucolici graeci, hrg.
Wilamowitz-Moellendorff (1910 en V. Erlich: Russian Formalism, Haag, 1955.

Spiegel der Letteren. Jaargang 3

239
eigen concrete ervaring: ‘Hoe dit mij gebeurde: dat ik doelloos door de straten liep
en dat plots in de schijn van veel licht, schitterden deze drie bioscoopwoorden: ‘de
blijde Dood’. Zij hadden een zeldzaam ontsluierende kracht toen ik ze naprevelde;
hoe ik verder ging in deze woorden, vreemd en vertrouwd, zij waren twee gezellen
19
die elkaar gevonden hadden...’ (spat. v. m.) .
Wij menen nu dat v.O. nergens duidelijker uitspreekt wat hij bedoelt met het
afwegen van klank- en zinwaarden. Het concreet geval: de blijde dood - op zichzelf
een intriguerende en kleurige samenvoeging tot verrassend contrast: blij - dood (als
zin) én helle ij-donkere oo (als klank). Samenvoeging die tot herhaling verlokt, tot
prevelende afdaling in de diepten van klank en zinoppositie, die van lieverlede
obsessie en incantatie wordt. Want in dit naprevelen ligt o.i. de actie, het procédé,
de weg bijna, langs waar v.O. afdaalt naar de subconsciente regionen, waar hij de
‘essentiële trilling’ meent te ontdekken. Indien ergens, dan moet hier dát geschieden
wat hij noemt ‘de bewuste uitbating van het onderbewuste’ het bestendig,
tientwintigvoudig prevelen van een woordcombinatie, dit laten echoëren, naklinken
van het gaandeweg steeds minder op zijn zin beproefde woord, dat slechts nog
oerklank schijnt te willen worden, opduikend tilt de irrationele diepten van de taal.
En vandaar - al zegt v.O. dit niet, we menen het toch zo te ervaren - het gemakkelijkst
te realiseren bij monosyllabische woorden, liefst met duistere etymologie, die spel
laten voor fantazie, deze vanzelf prikkelen. (Het wil ons immers schijnen dat zulk
proces bijna onmogelijk is bij composita, die juist wegens hun samengesteldheid te
logisch-zakelijk, te klaar zijn en de aandacht te eenzijdig-verstandelijk op hun
betekeniscombinatie richten, het peilen niet toelaten). Het wordt bijna, als van zeif,
een verdroomd en verdromend spel... dit verzinken in klankdiepte en -verwantschap.
(Wie zichzelf controleren wil op dergelijke woordresonantie, kieze bedachtzaam
20
geografische namen als Gent, Aat, Praag, andere als boom, zee...{problem} . En
wil men een voorbeeld uit de

19
20

Gebruiksaanwijzing der Lyriek, Proza II, p. 318.
Dergelijk bedachtzaam afdalen in het klank- en zingehalte van een woord o.m. de brief van
Rilke aan Gravin M. Gneisenau van 15.12-1906 over een gele roos. ‘Es ist ein tiefes Ausruhen
in ihr; sie liegt ganz auf dem Grunde ihres Namens, Rose, - dort, wo er ganz dunkel wird,
Rose, und alles, was in diesem Worte an Bewegung, an kommender und gehender Erinnerung,
an rasch aufsteigender Sehnsucht enthalten ist, das fliesst über sie hin, oben, und berührt
sie nie mehr...
Of de andere Briefstelle (aan Clara 11.10.07) over de naam Venezia: ‘Und immer Venise:
dieser wunderbare verblichene Name, durch den ein Sprung zu gehen scheint und der sich
nur wie durch ein Wunder noch hält dem heutigen Dasein jenes Reiches ebenso seltsam
entsprechend, wie einst Venezia dem starken Staate entsprach, seiner Aktion, seiner Pracht:
den Galeeren, den Gläsern, den Spitzen und den verschwenderischen Bildern von alledem.
Wahrend ‘Venedig’ umständlich und pedantisch schien und nur gültig für die kurze unselige
Zeit österreichischer Herrschaft, ein Aktenname, von Bürokraten boshaft auf unzählige
Konvoluts geschrieben, trist und tinten, so liest sich das: Venedig.’
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poëzie des dichters, dat nog duidelijker dan de Melopee - dat immers al veel meer
op de phrase-prémisse, de gebonden woordengroep (zelf mogelijk een product van
boven geschetst procédé) steunt, de isolering van het woord al bijna niet meer
toelaat... Men neme het gedicht met de sprekende, bijna parabolische titel: Geologie!
Deze titel is immers parabolisch te nemen: afdalen, verzinken naar het
onontgonnene, gelijk de aardkundige boort naar de diepste lagen. Zo gebeurt hier
- bewijsakt van de theorie - het afdalen-in-geprevel, in bestendige murmelende
voor-zich-zelf-herhaling van:
zee diep blauw.

Het hele stuk (en in deze zin is het beslist het merkwaardigste, trots zijn minder
extravagant, meer traditioneel uitzicht, het werkelijke bewijsgedicht van bundel en
oeuvre) is een prevelend nazeggen, een laten op- en uitklinken, een zijgen van
klanken (waarbij de suggestieve kracht van het woord magisch want onverklaarbaar,
hoewel ervaarbaar, beelden voortovert):
diepe zeeën
diepe blauwe zeeën
dat het lood zinkt
dat het lood zoekt
dat het zinkend
zoekt en zinkt zoekend...
zoekend zijn eigen zoeken...

Het zinken, zijgen zelf gesuggereerd volgens een procédé, aangeduid in Un Debat
littéraire, de wordingsgeschiedenis van Melopee... met kontrastwerkingen,
verlengingen, chiasmen; een peinzend bezinnen, laten naklinken in de
resonantie-ruimte van de semantische en fonetische variable, onderling steeds
verbonden door de zachte glijding van de z(sch)-Anlautvormen (verg. eveneens
Melopee, Facture baroque, Mythos, Stilleven, De Profundis...). De murmeling, die
zelf de stof, neen, het gedicht wordt; de zich vormende vorm, het zich dichtende
gedicht (zoals v.O. dit ontwerpt o.m. in Gebruiksaanwijzing). Een niet loskomen van
het korte thema, dat rond zichzelf wentelt; ongeveer - om uit de dichtst verwante
kunst, de muziek, een paar
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analogons te kiezen - gelijk Schubert dit doet in de 2de beweging, andante con
moto, van zijn 7de symfonie, ‘die grosse’, waar het lichtelijk Hongaars geïnspireerd
thema eindeloos herhaald wordt met lichte melodische en orkestrale variatie... ‘sie
musiziert sich selbst fort’ zegt A. Mayer over deze tweede beweging; of zoals J.S.
Bach dit onderneemt met een 5-noten-thema in het 22ste preludium van Das
wohltemperierte Klavier. De obsessie van het eindeloos voortzetten... ‘het gedane
doen... het voortdoende doen’ van de tweede gedichthelft. Al met al de proef op de
som, de realisatie van Van Ostaijens eigen definitie van de zuivere poëzie en de
bewijsakte van het ‘prevelend’ ontstaande gedicht. Stilaan wordend een ‘réussite
verbale’ maar niet noodzakelijk ‘au détriment de la pensée.’
Onze voornaamste bedoeling met deze uitweidingen? We wilden middellijk
aantonen dat door toevoeging van een weliswaar uitgebreide reeks toelichtende
nota's, ten overstaan van het vaak verbluffend karakter van B.St., Feesten,
E.B.Schm., bij het volstrekt ongewone van de rijen schakels der associaties, woorden,
sprongen, benamingen, de lezer enerzijds behoed kan worden voor het vooroordeel,
als zou bij v.O. alleen chaos, willekeur, taalontwrichting heersen (een vooroordeel,
dat jaren lang heeft gewoekerd en nog aan een veel verspreide mening beantwoordt).
21
Bij Vermeylen (De Vlaamse letteren van Gezelle tot Heden) toch leest men ‘die
verwoesting van het dichterlijke terrein’ en ‘uiting geven aan de nihilistische
geestesontwrichting door den oorlog veroorzaakt ‘of’ de verbijsterende typografische
middelen’; met naklanken tot in het Handboek van de Muziekgeschiedenis van M.
22
Boereboom .
Anderzijds wilden we de lezer tot de overtuiging brengen dat achter dit werk, ook
in zijn uitzinnigste vormen, een enorme som weten, intelligentie, artistiek verstand
staat. Intelligentie en weten bij deze man, die als weinig anderen nochtans de
fundamentele betekenis van

21
22

Verz. Werk 3, p. 727.
O.c., 1947, p. 477. Men weet dat v.O. zich steeds tegen de bewering, als zou B.St. ‘dadaistisch’
werk zijn, verzet heeft. O.m. in de Open Brief (Pr. II, p. 106): ‘Ik weet wel: men gaat dit weer
dadaistisch interpreteren. Denken is geworden ‘kast openen en hier heb ik het etiket’. Wat
hij over de B.St.-faze in Wies Moens en ik zegt, spreekt dit niet tegen (Pr. II, 361). Waarschijnlijk
heeft hij, overigens zoals bijna iedereen toen, in dada alleen het negatief-afbrekende princiep
gezien (vgl. A. Breton, Les Pas Perdus, p. 93-94) en niet gelijk Tr. Tzara in Le Surréalisme
et l'Après-guerre, p. 21 aanstipt, het nihilisme als voorwaarde tot ‘autre chose qui devait lui
succéder’. Het verlangen naar dit ‘andere’ is er nochtans in B.St. (Aftocht, p. 10-11).
Vgl. Kafka over Dada: ‘Der Dadaismus ist ein Gebrechen. Das geistige Rückgrat ist geknickt.
Der Glaube ist gebrochen’ (Janouch. Gespräche mit K., p. 97).
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de irrationele factoren heeft gereveleerd en uitgespeeld; een verbinding, die bij alle
grote moderne dichters vastgesteld moet worden, van Valéry tot Rilke en Eliot.
Mij dunkt, waar men het nuttig heeft geacht, in extenso mee te delen wie een of
ander hds. op blauw of roze papier bezit... zou men lezer en geschiedschrijving
meer van nut zijn geweest met een stel vertrouwbare, desnoods nuchter zakelijke
toelichtingen. En liever met een regel te veel dan te weinig. Hebben uitgevers en
tekstbezorger dit niet gevoeld? Zich niet afgevraagd wat dan achter die rijen namen,
feiten, dingbenamingen schuilt?
Tot op zekere hoogte wel. Niet alle toelichting heeft men overbodig geacht. De
Verantwoordingen brengen voor 1500 p. compacte tekst een tiental noten; drie bij
Poëzie I, drie bij P. II, een bij Proza I, geen bij Pr. II. Overbodig zijn deze niet, alleen,
ze mochten vollediger en betrouwbaarder zijn. In hun huidige vorm zijn ze van zulke
aard, dat ze wel eens twijfel wekken aan de ernst, waarmee ze werden opgesteld,
b.v. twijfel aan de vertrouwbaarheid betreffende de ontstaansdata van sommige
werken. Bij een dichter, die in zo korte tijd een zo radikale evolutie, ook als
theoreticus doormaakt, kan de geringste wenk over de chronologische orde van de
stukken betekenis hebben.
Poëzie I. p. 272 vernemen we wie Dr. Van der Meulen is. Hier kon meegedeeld
worden dat de Raad van Vlaanderen, de activistische leiding dus (en de
Noord-Nederlander zal zich wel moeten afvragen wat dit ‘activisme’ geweest is en
wat de Raad...) in 1917 of 18 een speciale editie van het eigen blad met foto van
en bijdragen over deze Vlaamse aalmoezenier, die door de Belgische legerleiding
achter de IJzer naar het eiland Cézembre werd verbannen. In bezet België werden
in de grote steden betogingen ingericht, aan deze te Antwerpen zal v.O. wel deel
hebben genomen. V.d.M. was Limburger uit de Maasstreek, zoals 's dichters moeder
die uit Rekkem stamde.
Waarom nu wél een toelichting bij Van der Meulen - en niet bij H. van den Reeck?
We wezen er al op dat de huidige generatie de naam niet meer kent, dus niet weet
dat deze 19-jarige student (ULB!) bij de door de Antwerpse stadsoverheid verboden
Guldensporenbetoging op 11 juli 1920 werd neergeschoten en 's anderdaags in
een hospitaal overleed. Aan dit geval kan o.m. aangetoond worden hoe toenmaals
de extreem Vlaamse vleugel en de uiterst linkse (met communistische sympathieën)
samengingen. Het dubbel aspect dus van het Vlaams frontisme, aan welks orgaan,
het te Antwerpen verschijnend dagblad ‘De Schelde’ v.O. heeft meegewerkt (vermeld
in deze editie). Vooral mocht beklemtoond worden dat deze dood in de Vlaamse
expressionistische poëzie een felle weerklank
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heeft gevonden. Ettelijke hulde of in memoriamgedichten o.m. van Gijsen, Moens,
Van den Oever, van Ostaijen, Burssens, Brunclair, ‘Ruimte’, 1920, nr. 8-9 bevat er
al twee.
P. 282 vernemen we dat de melodie van Frère Jacques dezelfde is als het
Nederlandse Vader Jacob, deze wel overal bekende eenvoudige kanon. Dat dit Fr.
J. feitelijk de eenvoudigste vorm van kontrapunt biedt, lijkt ons als mededeling
minstens zo belangrijk. Om een dubbele reden: 1. v.O. blijkt bezeten door het motief,
dat opvallend dikwijls woordelijk terugkeert in dichtwerk en proza. Wat niet verbaast
bij een dichter, bij wie alles met de jaren zich op de muziek en de muzikale vormen,
ook in de gedichtbouw toespitst (vgl. Feesten, Bez. Stad. Open Brief aan L. 2. v.O.
hecht aan de muzikaal-structurele vorm van het kontrapunt zeer groot belang. De
term ‘kontrapunt’, als terminus technicus, keert vaak weer, woordelijk (en niet op
dunne of belangloze plaatsen. Wat wel niet zonder diepere oorzaak zal gebeuren!
Bovendien zijn even vaak verzen, versbrokken, bladzijden in kontrapunktale (ook
typografisch aldus geschikte) ordening gesteld. Begin van Bedr. St. b.v. Melopee
(vgl. theoretische toelichting in Dlébat Litt.). De onderstelling dat we hier voor een
dichter-psychologisch feit van grote betekenis staan, resp. een van de meest
geprononceerde uitingen van Ostaijens acoustisch, muzikaal-kompositorisch gevoel,
is dus gewettigd. Dit hangt trouwens samen met de fundamentele trek van zijn
levensbeschouwing en -visie, van welke aard ook: te zien en te denken in polariteiten,
repulsiepolen, contrasten... Nach dem Gesetze des Kontrastes...
Proza 1 (grotesken) brengt bijna niets (één noot). Toch dwingt nagenoeg elk stuk
vraagtekens te stellen: Trust der Vaderl., Bende van de Stronk... zij wemelen van
soms licht herkenbare, sours duistere anagrammen, naamgevingen, toespelingen
en insinuaties... kortom van gegevens, die Ostaijens innig medeleven met zijn tijd
bewijzen. En die, wil de lezer de draagwijdte van de (meest ironische) zetten vatten,
dus de groteske en satire op juiste waarde schatten, hij moet kunnen begrijpen. Ik
herinner aan de bemerking van Cornette. Ook hier stelt men de lezer bloot aan het
gevaar, in alles slechts een ijdel, zin-ledig spel te zien. Dus het werk in zijn tegendeel
te verkeren. Over het belang der grotesken, de mogelijkheid ze als een vervollediging
(‘litt. engagée’) van de steeds meer op de ‘zuivere lyriek’ gerichte poëzie te zien,
vgl. ons opstel in NVT, 13e jg.
Daar ook de rechtzetting van de noot bij Ostaijens vertalingen uit Kafka (de 5
korte stukken, die vert. werden in 1924 en in Vlaamse Arbeid mei-juni 1925
verschenen en de eerste vertalingen überhaupt uit het werk van de Praagse auteur
zijn. NVT, 13, p. 86).
Deel Proza II bevat geen nota.
Deel Poezie II brengt er een paar. Zoals aangetoond, zou inzonderheid deze
band een zwaar kommentaardeel vereisen.
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Dat de titel Eerste Boek van Schmoll als volgt toegelicht wordt ‘muziekbock voor
beginners’ wijst er op dat de draagkracht van de titel onvoldoende werd in acht
genomen. Want dat juist Schmoll: leerboek voor beginnelingen in het... klavierspel
gekozen werd, kan toespeling zijn op de aard van vele hier opgenomen tintelende
muziek-dichtjes (Kleine Speeldoos...), in hun vaak als geslagen of getokkelde
toonwoordrijen. Dus muziekboek voor klavierspelers, niet solfège, grote of kleine
bugel, basson of bombardon. Over het overbodige van dergelijke toelichting oordeelt
de lezer die Burssens' reeds vermelde noot p. 39 van zijn Ostaijen-essay kent.
(Schm. als muzieklerende boerenjongen!)
P. 263 volgt een merkwaardige noot bij Spleen pour rire. ‘Met le pauvre Gaspard
is Gaspar Hauser bedoeld, wiens overlijden enige malen achtereen in de kranten
van die dagen abusievelijk werd gemeld.’
Spleen pour rire... zulke titel is bijna fixering van de toonaard: een stuk dat als
een geslaagd klankspel-experiment te beschouwen is, gesteund en gebouwd op
het spel der verwantschappen en geimpliceerde kontrasten; bepaald door het dubbel
kontrast enerzijds tussen de klankwaarden (de in zuivere poëzie nagestreefde
klankalchemie en sonoriteiten), anderzijds tussen de geëvoceerde kleuren.
Grondvokaal en grondkleur tegen elkaar aanbotsend, elkaar uitbalancerend zonder
logisch-dieper zin te beogen. Aan dit stukje illustreert v.O. Kandinsky's kunsttheorie
zoals die uiteengezet wordt in Über das Geistige in der Kunst (1912). ‘Afwegen der
(klank) verwantschappen’ (p. 318). Dus geen metafysisch gedicht maar een joli rien,
evocatief, bezwerend-fantastisch in zijn fraaie onzin. Het stukje, typografisch duidelijk
gedeeld, klinkt uit op twee Franse verzen:
Priez toujours pour le pauvre Gaspard
Il n'est pas encore mort ce soir.

Hierop slaat de noot. Edoch, bij het raadseltje, dat het vers biedt, is er een nieuw
gekomen. Natuurlijk wordt met 1e pauvre Gaspard G. Hauser bedoeld. Die leefde
evenwel van 1812? tot 17.3.1833, op welke dag hij overleed tengevolge van een
moordaanslag of een zelfmoordpoging (de zaak werd nooit opgehelderd). Men kent
toch de fraaie bewerking door J. Wassermann (1908), door de W.B. in Nederl.
vertaling bezorgd. Enkele vragen rijzen hier: welke kranten (Belgische) meldden in
welke dagen abusievelijk de dood van G.H.? Wij zien maar één mogelijkheid: de
Antwerpse spuiter Tijbaert de Kater of Torteion, de volkszanger uit de Borinage. Of
zag men in de jaren twintig in België de kans een of ander personage uit het
openbaar leven met C.H. te vergelijken?
Er was nu wél iets dat zonder te fantazeren, kon geïnterpreteerd worden: V.O.
heeft heel eenvoudig - en dit werpt weer licht op zijn belezenheid, zelfs op bepaalde
wendingen, ritmenval, beelden, enz. vooral dan in de vroegste gedichten - Verlaine
ironiserend geciteerd. Vandaar de titel:
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spleen pour... rire. Met name het slot van het bekende stukje uit Sagesse, Gaspard
Hauser chante:
Je suis venu, calme orphelin,
Riche de mes seuls yeux tranquilles...
Bien que sans patrie et sans roi
Et très brave ne l'étant guère,
J'ai voulu mourir à la guerre:
La mort n'a pas voulu de moi.
Suis-je né trop tôt ou trop tard?
Qu'est-ce que je fais en ce monde?
O vous tous, ma peine est profonde.
Priez pour le pauvre Gaspard!

Hoe dan een notaband zou kunnen opgevat en uitgevoerd worden; moge blijken
uit de passages, die we in het tweede deel van dit artikel zullen analyseren. Want
daar zal gepoogd worden aan te tonen hoe achter de schijnbaar willekeurigste en
‘zin-looste’ arabeske de zin opspringt en hoe tal van poëtisch-psychische trekken
en technische grepen er uit tegemoet treden. Op voorwaarde dat alles verklaard
weze en men zeggen kan: quidquid latet apparebit.

II
Met een drietal gevallen, korte fragmenten uit Bezette Stad - welke bundel naast
Feesten, wel het meest aan verkeerd begrijpen blootgesteld is en toelichtingen
behoeft - zouden we nu willen aantonen hoe de kommentaar kan opgevat worden;
al zal daaruit dan ook blijken dat op dergelijke schaal de volledige ‘toegift’ aan de
uitgave kwasi onmogelijk te realiseren is.
Het eerste geval betreft het stoutmoedig staaltje van ritmische typografie, dat de
laatste, derde pag. van het gedicht Stad Stilleven biedt en daarin het laatste woord
Vlngers, door v.O. in de open brief aan J. Leonard zelf in dezer voege toegelicht:
‘Ik schrijf VIngers. Zeer grote VI en gewone ‘ngers’. Schreef ik VIN groot, ging reeds
veel verloren door de symmetrie. Hier is de klinker waardedrager. I groot bedoelt
uitdrukken de scherpte van het begeren in grijpende vingers. De V werkt gedeeltelijk
in de richting van de klinker mede, maar anderzijds ook contrair. De F van het Duitse
Finger is volledig in de richting van de scherpe I. De Nederlandse V, naast beweging
in de I-richting, neutraliseert quietisch het dynamische karakter van de klinker. Men
lette op: ‘vinger’, aldus geaffecteerd, is in het Frans
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niet door het woord ‘doigt’ - slechts de materie na identiek, - te vertalen. Het Franse
woord heeft door een ditmaal verkeerde volkse assimilering van de Latijnse stam
de waarde verloren van het fonetische, dat in de klank de constructie van de materie
en de verhouding materie-geest vertaalt. Italiaans is ‘vingers’ woordelijk te vertalen.
Frans moet men het woord ‘ongles’ als vertaling gebruiken. Wel is dit woord ook de
klank na niet met ‘vingers’ identiek. Maar het is daarvan een aanneembare vertolking
23
in mol.’
Conclusies dringen zich op: 1. Waar een vrij eenvoudig geval van toegepaste
ritmische typografie met zoveel (extravagant schijnende) kennis en combinatorisch
vernuft gewettigd kan worden, moet elke gedachte aan willekeur, aan toevallige
bevlieging, zelfs aan opzettelijke klecksografie als de dichter vér liggend afgewezen
worden. En niet toevallig hier alleen; overal! Hier heeft iemand gehandeld, ernstig,
bewust; het ongewone na rijp overleg en met grondige kennis toegepast.
2. Neemt men deze bewustheid aan voor ‘VInger’, dan moet men ze eveneens
aanvaarden voor de andere, de honderd gelijkaardige gevallen, de hele bundel door
en ook - zij het wellicht met adekwate aan passing wegens de andere atmosfeer voor Feesten van Angst en Pyn; moet men mede aannemen dat zin en bedoeling
van de dichter ons heel dikwijls ontgaat. Dat kan hem als mangel aangerekend
worden; het blijft dàn nog feit dat wij het achter de typografie en de combinatie
verborgene niet raden (en wie weet welke delicate en subtiele randgebieden van
de menselijke aperceptie b.v. geraakt worden en in deze ideo- resp.
sensuogram-gedaante vastgelegd? p. 3-4 van Rouwstad b.v.).
3. Men zou desnoods kunnen onderstellen dat v.O. boven overgedrukte toelichting
ad hoc heeft geconstrueerd, op wetenschappelijke wijze, zó dat ze onaantastbaar
lijkt; gelijk men dat kan aannemen voor het ontstaansbericht van Melopee in Débat
littéraire; dat ze dus a posteriori pour les besoins de la cause werd geforgeerd en
niet beantwoordt aan de werkelijke mening, aan de kijk van de dichter op het
fenomeen ‘vinger’. Welnu, het blijkt dat reeds in zijn vroege verzen juist dit ‘grijpend’
karakter als het eigenste, het specifieke van het ding ‘vinger’ gereleveerd wordt. In
Music Hall, Vincent van Gogh, 2 (1917) lezen we reeds:

23

Proza II, p. 108.
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Pijnboomnaalden vallen
als vingers van de bomen.
Vingers zijn verlangen van lange, lome lust...’

In het gedicht De Weg (E.B.v.S.) duikt de oude voorstelling weer op:
Soms reeds is schoon mijn hand gesloten
alsof er geen verlangen
over mijn vingers
lag.
vgl. Geologie v. 33 vv.

Aan de geleerde toelichting in het Getij-artikel en aan de excentrieke schrijfwijze in
het gedicht ligt bijgevolg een oude, lang voorhanden en dus eerlijke, een organische
voorstelling ten grondslag; reeds in nuce aanwezig, wordt ze hier enkel verdiept en
verstrakt: vinger-grijp-instrument, dat a.h.w. de door de handholte gerepresenteerde
leegte compenseert. De vraag dringt zich daarbij op, in hoeveel gevallen, waar men
alleen losse inval, grillige, zij het ook intelligente vondst wil zien, niet een reeds oude
24
visie, een soort specifiek van Ostaijense ‘perception étrange’ staat . Een ‘perception
ostaijénne’ in de zin, waarin wij de formule voor Rilkes blik op dier, ding, gestalte
gebruiken d.i. een ‘Einsicht’, verrassend door haar oorspronkelijkheid en in de
meeste gevallen slechts bij scherper toezien als reeds voorhanden herkend. Het
feit is bekend: vaak is het verbluffend beeld of metafoor, in de Neue Gedichte b.v.
de gerijpte gedaante van een perceptie, een ‘Schau’ uit vroeger tijd, zelfs uit de
jeugdjaren. De kiemen van talrijke vormen van de Rilkeaanse kijk op de lente b.v.
(geduld), de regen (de hemel schrijft brieven), de hond (nicht ausgestossen und
nicht eingereiht’... een Zwitterding) liggen voor het grypen in het vroege werk,
Stundenbuch o.a. en de brieven uit de jaren 1896-1904. De konsekwentie waarmee
de kern van de vroege voorstelling gehandhaafd wordt (bij v.O. dit grijpend karakter
der vingeren), biedt juist het overtuigend bewijs van de waarachtigheid, ook daar
waar, ja daar vooral, waar men geneigd is alleen pose met het buitenissige of
verbluffende te zien (of waar gelijk v.O. in het Getij-artikel de gedachte aan
konsekwentie-bij-hem met een kwinkslag afwijzen wil).

24

Deze ‘perception étrange’ zal in een eerlang te verschijnen opstel Rilke als ‘Wie’Dichter
uitvoeriger behandeld worden.
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Niet anders is het gesteld met zijn ingenieuze weerlegging van het verwijt, als zou
hij het grafisch aspect van de dingen hebben nagebootst. Slechts de schrijfwijze
van ‘harmonika’ zoals b.v. in De Triestigheid 's morgens geeft hij toe maar dan met
het correctief: ‘de klank harmonika is juist een vertaling van het ding in het fonetische.
De klank harm. is net zo gerokken-pijnlijk als het objekt, dat hij in het fonetische
25
vertaalt. Een taal is mythos’ . En weer constateren we hoe gaaf en ongerept
konsekwent de kernvoorstelling van dit instrument bij hem blijft: de zichtbare
beweging van de speler, de lange ruk, de zwaai en, daaraan perfect beantwoordend,
de langgerekte toonsliert. Geen twijfel, het wezen van de harmonika ligt daarin
vervat, onveranderlijk.
Daarom in Bezette Stad, Triestigheid 's Morgens

ge _______________rokken
ARM

KA

H
oni
schorheid straat gerokken instrument
tot lange armen nogmaals rekken straatminiatuur.

Daarom ligt ook in het stukje Overtuigingen de pointe, de karikaturale aandikking
juist in de zó geestdriftige armzwaai van de speler, dat hij spelend, zich de arm van
de romp... rukt. Daarom ook luidt het treffendste vers in Rijke Armoede van de
Trekharmonika, ritmisch en plastisch volmaakt:
Met een lange ruk is het liedje uit op de trekharmonika
26
van Rodica en Dodica

4. Een nieuwe overweging dringt zich op: dit éne geval, vinger-Finger met
bijbetrekking van de overige vreemde vormen en etymo-

25
26

Proza II, p. 108.
Rodica en Dodica: voor steller van deze blz. - en gewis vor menig lezer - jarenlang een
raadseltje. Is het weer niet symptomatisch dat onder de velen, met wie hij zich over deze
namen (en het gedicht) onderhield, geen uitsluitsel kon geven. Een eerste wenk werd toevallig
gevonden in Na de Storm, politick geschrift van de voormalige medewerker aan het Gents
dagblad Vooruit, A. Simoens (Ronse, 1913), die p. 109 van twee socialistische leiders schrijft
dat zij ‘van elkander even onafscheidelijk geworden waren als destijds de aaneengegroeide
tweelingzusters Rodica en Dodica van den cirk Barnum.’ Deze énige wenk werd bekrachtigd
en vervolledigd door een mededeling van Mej. N. Verschoore, volgens dewelke de namen
van de tweelingzusters in Gent (en dus vermoedelijk elders) een paar jaar voor de eerste
wereldoorlog zo bekend en mondgemeen waren als than deze van de stars; dit krachtens
het feit dat circus Barnum toenmaals een tournée maakte (Wereldtentoonstelling Gent 1913!).
Maakt v.O. soms toespeling op een ’Gassenhauer’, hier of in Duitsland - vgl. Lied van Sacco
en Vanzetti (1926) of Wilma Montesi (1954)?
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logieën bewijst dat van Ostaijen (wat dan vooral in de poëzie van de laatste jaren
aan het licht treedt), gelijk de grote vernieuwers en theoretici van de lyriek in 19e
en 20e eeuw, Mallarmé, Poe, Rilke, Valéry, Eliot graag teruggrijpt op de
grondbetekenis van het woord; daarin niet slechts de spil ziet maar ook de kansen
ontwaart, rond deze spilkern woordspelingen te laten opflitsen, in zekere zin dus
een buitengewone taalvirtuositeit te ontplooien (vgl. rol en bevruchtende functie van
het woordenspel bij Brentano (Ponce de Leon), Heine (Zeitgedichte, Atta Troll),
Büchner (Leonce und Lena), Schopenhauer, van wie Kafka zegt ‘Er ist ein
Sprachkünstler. Daraus entspringt sein Denken’, Nietzsche (Fall Wagner, N. contra
27
Wagner)... de bovengemelden alien . Van hier uitgaande en van bepaalde (overigens
talrijke) passussen in de Kritische Opstellen ontwaart men eveneens de
aanknopingspunten met de theoretici van de autonome poëzie.
Kozen we het geval VInger als bewijsplaats voor de som aan weten, die men altijd
bij v.O. moet vooropstellen en... vaststelt, voor zijn spitsvondig en toch overtuigend
combinatorisch vermogen, vooral voor de eerlijkheid en de konsekwentie van zijn
visie (en dit juist op plaatsen, waar men alleen excentriciteit zou vermoeden), dan
nemen we het tweede geval ook uit Bezette Stad; nl. de eerste pag. van Bedreigde
28
Stad, eveneens door J. Muls in zijn meergemeld Melancholia-opstel besproken
29
en door M. Gilliams in Een Prinsengraf niet ten onrechte met een kubistisch
schilderij vergeleken. We nemen ze als proeve van kommentariërende verklaring,
bijna woord na woord, woordgroep na woordgroep; - wat toelaten zal het Ostaijense
procédé te belichten en daarnaast hoofdzakelijk het bij hem zo vaak toegepaste en
met het woord zelve benoemde kontrapunktaal princiep.
Men bemerke: deze eerste pag. vormt een diptychon, met twee vleugels, luiken,
door een blanke ruimte duidelijk gescheiden; het nu eens zeer, dan weer niet bewust
(krachtens zijn organische muzikaliteit) aangewend verdelingsprinciep, het
kontrapunktale, bepaalt deze dubbelheid. Elders ook zal ze het resultaat zijn van
zijn polair voelen d.i. de dwang, bij alles, verschijning, gestalte, direct aan het contrast
te denken, zodat ook daar dan iets als een tegenspel, een pendant

27
28
29

Vgl. de interessante beschouwingen bij C. Pavese Handwerk des Lebens (1956) p. 22 en
pass.
O.c., p. 147 vv.
O.c., p. 50 vv.
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Bedreigde stad
Visé marsj Luik mortieren
marsj mortieren
Puppchen Du bist mein Augenstirn
Puppchen mein liebes Puppchen Heil Dir im Siegerkranz
défilé van éen dag en éen nacht door Brussel
Armee von Kluck
jef jef jef'ne Zeppelin
kruipt al gauw de kelder in
eins zwei eins zwei eins zwei eins zwei
Pruisies Pruisies
marsj mortieren
Wij staan mijn broer les hommes au balcon
het flakkerend land
de verre toren en de laaiende brand
de saKKaden van het vertraPte leger
de Masochistiesemarsij
de d é b â c l e
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ontstaat. En meteen een de extremen overbruggende eenheid, een ‘Ganzheit’.
De twee ‘luiken’ van het diptychon, de ‘repulsiepolen’ (alweer een Ostaijense
term) het zijn: het opmarscherend, overwinnend, machtig Duits - het terugtrekkend,
overwonnen, oneindig zwakker Belgisch leger. Een bijna automatisch te noemen
vervollediging: ‘zegevierend’ bepaalt immers ‘overwonnen’. Alleen voor wie met de
betekenis van elke de keten samenstellende schakel niet vertrouwd is, schijnt alles
slechts een van innerlijke samenhang ontblote opstapeling te worden. Zodat men
zich afvraagt of v.O. met dergelijke opsomming, indien zonder stevig verband, niet
juist een blzondere indruk van verwarring en chaos heeft willen wekken. Zeker,
Gilliams heeft het recht te zeggen (met enig lyrisme) dat hier een ‘waanzinnig
machtsgevoel’ zijn uitdrukking vindt. Er is echter meer, er is het noodzakelijk
tegengewicht: machtsgevoel - zwakheid; maar geen van beide door een
chaotisch-losse reeks opgeroepen.
Het eerste thema, de opmars der Duitsers, wordt direct aangeslagen met twee
steden, wier namen definitief met de inval verbonden zullen blijven: Visé - Luik.
Maar niet losweg werden ze onder ettelijke andere gekozen. Of zou het louter toeval
zijn dat de van te voren gefixeerde (hoewel slechts veel later als dusdanig bekend
geraakte) opmarswegen van het le en het2e Duits leger (Armee) onder
kolonelgeneraal (luitenant-generaal, niet maarschalk) von Kluck en veldmaarschalk
von Bülow juist door deze steden leidden? Men vergete niet dat B.St. in 1920
geschreven werd en dat v.O., die als 18-jarige wel het beleg en de overgave van
Antwerpen heeft meebeleefd, te Berlijn al heel wat dokumenten (oorlogsherinneringen
van Kluck, Bülow, Ludendorff e.a.) kan hebben ingezien (in 1920 waren de meeste
reeds in het Frans vertaald!).
De voorstelling van de mars is er, wat deze opmars belemmert, wordt uit de weg
geruimd met het toenmaals zwaarste belegeringsgeschut, de Oostenrijkse
(Skoda-)mortieren (‘Morser’, niet kanonnen!), de beruchte 42-ers (vgl. Obus over
de Stad, p. 3). De twee termen: mars - mortieren suggereren dus de dualiteit: aanval
- weerstand; acoustisch verbonden door de anlaut-m en de in het hele werk opvallend
vaak voorkomende vokaal-wisseling o-a (vgl. reeds de titels Holle Haven, Aftocht,
Opdracht, Polka, Polderlandse Arcadia, Ika Loch, Woord-Jazz, Nachtelijke Optocht,
enz.).
De Marsj-voorstelling impliceert automatisch, althans bij het Duits leger en volgens
een oude traditie, het soldatenlied. Hier nog wel het
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toén zeer populair geworden schlager-refrein: Puppchen, du bist... uit Puppchen
(grosse Posse mit Gesang und Tanz in 3 Akten van J. Kern en K. Kraatz, muziek
30
van Jean Gilbert 1912 ; dus feitelijk een operette-chanson, mars-intermezzo (op
welke wijs al spoedig door Belgische straatjongens geïmproviseerde woorden met
patriottische inslag werden gezongen.) Het is daarbij helemaal niet zeker dat v.O.
opzettelijk ‘Augenstern’ in het zinloze ‘...stirn’ heeft gewijzigd, dan wel of hij niet een
bij soldaten licht ontstaande contaminatie (sternstirn) heeft gehoord of menen te
horen. Men bemerke nu weer de associatie door repulsiepolen: het populaire (en
uiterst banale) Puppchenrefrein roept het statige, religieus geïnspireerd Heil Dir im
Siegerkranz (wijze: God save the King) op, dat sedert de Napoleonische oorlogen
en vooral sinds 1870 meer dan het Deutschland über alles als Pruisische
staatshymne fungeerde (Feitelijk de in 1793 in de Spenersche Zeitung gedrukte
bewerking voor Balth. G. Schumacher van een Deens loflied op Koning Christiaan,
op de melodie van de Engelse hymne, die 1605 door de hoforganist John Bull werd
gecomponeerd.)
De groepstelling: Puppchen - Heil Dir... kan nu ten minste op tweeërlei wijze geduid
worden: als krasse oppositie tussen de twee toonaarden, de twee uitersten in de
gemoedsgesteltenis van het oprukkende leger: het sehnsüchtig-humoristische én
(door vetdruk) beklemtoonde sterke zegegevoel (met daarbij toch ook bij terugwerking
de afstand tot de geslagenen); ofwel - maar hier rijst een overweging van blzondere
aard - heeft v.O. intuïtief de polariteit als aan de soldatenpsyche inhaerent erkend:
de galgenhumor-ige direkte verbinding van de populair-humoristische schlager met
de plechtige patriotische hymne? Verschijnsel dat o.m. door John Meier in zijn 1916
te Leipzig verschenen boekje Das deutsche Soldatenlied im Felde als specifiek
wordt aangestipt en opvallenderwijs tweemaal juist met de wisseling van déze
schlager met een wijdingsvol of stemmig lied gelijk Stille Nacht of Wir treten zum
Beten wordt ‘belegt’. P. 22 bv. lezen wij:
Wirkung derartiger Kontrastaktionen ist es auch, wenn von Truppen beim Einrücken
in eine gefährliche Stellung oder bei unmittelbarer Todesgefahr in einer Art tollen
Übermuts Lieder gesungen werden, die die Mitte halten zwischen Galgenhumor
und Todesverachtung. So ist es auch aufzufassen, wenn am ersten Weihnachtstag
1914 ein Regiment in den

30

Mededeling van de Hr. R. Snoeck (Gent).
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Vogesen ins Gefecht geht unter dem Gesange ‘Stille Nacht, heilige...’ und dann
dies Lied plötzlich ganz naiv abgelöst wird durch ‘Puppchen, du...’ ‘dies eigentümliche
Nacheinander.’ Of p. 73 over gelijke situatie: ‘Wirtreten zum Beten. Man singt es.
Das nächste Lied ist ‘Puppchen’...
Wij stippen aan: v.O. heeft dit ‘eigentumliche Nacheinander’ hetzij zelf waargenomen,
hetzij als met de soldatenaard strokend aangevoeld, hetzij in vermeld of gelijkaardig
werkje gelezen. Welke laatste hypothese o.i. niet a priori moet uitgeschakeld worden
(men denke aan de boven gegeven wenk over de opmarswegen Vise-Luik).
De volgende 4 ‘verzen’ aansluitend bij het zege-motief (Heil Dir...) brengen weer
in welberekende kontrapunktiek: van het défilé der op 20.8.14 Brussel bezettende
en doortrekkende eerste Armee von Kluck (vetdruk) - waarover K. van de Woestijne
31
in zijn voor de stemming augustus 1914 zo interessante Dagboek van een Oorlog
uitvoerig bericht - naar het in de typografische (cursief - de vluchtende letter!)
weergave contrasterende liedje: Jef, Jef... uit de revue Op de Smokkel, in 1915 in
de Antwerpse Scala opgevoerd (maar waarschijnlijk teruggaand op een in de eerste
oorlogsweken ontstaan spotlied op de burgerwacht, de onvolprezen gardesiviek en
op de toenmaals als psychose zich invretende vrees voor de
32
Zeppelin-bombardementen .
Luik 1 wordt daarop afgesloten met de versterkte, ritmische, typografische evokatie
van het oprukkende leger:
Pruisies, Pruisies,
Marsj, mortieren.

Bewust ingelegd nu de adempauze-stilte (vgl. open brief aan Leon.). Tweede luik
van het diptychon, dat een totaal verschillend grafisch beeld biedt, overeenkomstig
de hier gefixeerde feiten en uitzichten: de stemming in de tot kapitulatie veroordeelde
vesting; en dit op het moment, dat stapelplaatsen, haveninstallaties, dorpen op de
fortengordelrand reeds in brand geschoten zijn en de detachementen van het
gehavend en vermoeid Belgisch leger - ‘vertrapt’ - één na één de stad binnen rukken.
Dit alles waargenomen door v.O. en zijn broer
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Verz. Werk, dl. 8, p. 21 vv.
Mededeling van Mevr. Sieuw-Nicolaes (Brugge).
Vgl. J. Muls: De Val van Antwerpen, 1918. Men bekomt soms de indruk, dat v.O. bij de
elaboratie van Bez. St. zich, behoudens op zijn zeker zeer levendige persoonlijke
herinneringen, ook op Muls' werk, ter opfrissing van het episodisch verloop, heeft gesteund.
Voor vriendelijke bezorging van dit boek dank ik R. Snoeck van harte.
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- ditmaal: les hommes - niet jubelende, toejuichende vrouwen - op het balkon. Men
bemerke verder de bochtige typografie, aangewend om het door de woorden
‘flakkeren’ en ‘laaien’ niet voldoende gesuggereerde beweeglijke brand-beeld te
intensifiëren; meteen het contrast tussen de verre toren, vaste onwrikbare verticale
tussen de kronkelingen van lichtschijn en vuurgloed. Bemerke vooral de blzondere
grafiek van ‘saKKaden’ en ‘vertraPt’ en daarin de relevering der konsonanten K en
P, toevallig (?) ook markant in het Nederlands equivalent stuiptrekkingen (verhevigde
voorstelling p. 7 Bedr. St. en opvallende voorkeur voor de inderdaad explosieve K
in tal van woorden, die op vernieling, ondergang duiden).
Terwijl dan plots het slot van dit luik met twee termini aangegeven wordt: het
aanvankelijk intriguerende (cursief alweer!): de Masochistiese-marsj en het
resumerende D é b â c l e , dat in deze typografie tot gerekte, betoonde zegging
dwingt. Masochistiese marsj: het woord sluit natuurlijk aan bij ‘sakkaden’ en ‘vertrapt’.
Het evokeert immers de lijdensweg van het op de vesting teruggeworpen leger dat
na de zware aftocht van Luik naar het binnenland, vol ‘slagen’ en ‘lijden’, telkens
weer, vooral dan met de twee uitvallen op groter schaal - een eerste naar
Aarschot-Leuven, een tweede in de richting Brussel-Dendermonde, - tegen een
grote, vooral artilleristische overmacht als in een lustkwelling de doodstrijd van het
nationaal bolwerk verlengde. En dat, sinds het beleg, de mokerslagen der
42-er-beschieting weerloos moest ondergaan. Men vat de connotatie. Gewaagd
deze interpretatie? - Ze wordt geheel bekrachtigd door Ostaijens meesterlijke
groteske De Generaal (geschreven te Berlijn oktober - 21 november 1919), deze
uitermate geestige, cynische en tegelijk voor 's schrijvers radikalistische voel- en
denkwijze, zijn geestelijk en psychisch extremisme, zijn wil, een denkbeeld of theorie
‘ten einde’ te denken met alle konsekwenties, kortom, voor zijn onvoorwaardelijkheid
zeer revelatieve prozaschets, waarin de peruviaanse ex-generaal R. Gomes een
gloednieuw recruterings- en indelingsprinciep voor het ‘ideale’ leger uiteenzet.
Recrutering en indeling volgens de erotische aanleg van de manschappen.
‘Mijn toekomstig leger zal sexueel-erotisch ingedeeld worden. In onderverdelingen
is het misschien mogelijk bewuste opvattingen te laten spreken. Doch bindend is
het onderbewuste. Dat is troef. Ik verdeel mijn leger in: heterosexuele, homosexuele,
bisexuele, fetischistische, sadistische, masochistische regimenten. Ziedaar. Een
regiment voor asceten is ook te denken. Hermafrodieten zijn, zoals bekend,
gewoonlijk in een van deze
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categorieën thuis. Narcis is een uitzonderlijk geval. Met exhibitionisten is natuurlijk
aan het front niets te doen. Deze kan men hoogstens als zedenpolitie in het bezette
33
gebied gebruiken’ .
Et voilà! Dit slechts als eerste inwijding in de karakterizering van elke groep
afzonderlijk. P. 354 volgt immers de uitvoerige kenschetsing van de
masochisten-regimenten. ‘Die leg ik op de gevaarlijkste plaatsen: in de eerste
loopgraven, op blote hellingen. Volgens hun wezen zijn zij quietistisch en wachten
op de sexuele ophitsing van buitenaf. Daarom zijn zij nooit als stormtroepen te
gebruiken. Het karakter van de masochisten komt echter schitterend overeen met
datgene wat van verdedigingstroepen verlangd wordt: uithouden, zelfs in het hardste
gevaar. Een voorafgaande inwijding is noodzakelijk. Daarom hecht ik het allergrootste
belang aan het erotische onderricht; niet door psychiaters, maar wel door diegenen
die men op dit gebied vakmensen heten kan; ik wil het glad uitspreken: b.v. door
souteneurs.’...
De welwillende lezer moge zich door de lectuur van de anderhalve pag. lange,
spitsvondige karakterizering van de groep, de inderdaad glad-uitgesprokene, ervan
overtuigen dat het ‘masochistiese marsj’ uit ons fragment, van hier uit volledige
opheldering erlangt. Zij biedt overigens een edelstaal van vergeestelijkte,
gesublimeerde baldadigheid.
Nog even terug naar het fragment: zoals we al zegden, het resumerend ‘Débâcle’
zet er de langgerekte slotstreep onder.
Men lette er verder op: hoe al de in dit tweeluik aangeslagen thema's het hele
uitvoerige Bedreigde Stad door heropgenomen, uitgebreid, verdiept worden; een
vb. van thematische verstrengeling, nu eens met klare kontrapunktiek-aanduiding
(door typografische schikking, door eenvoudige juxtapositie, door lichte maar juist
corresponderende afwijking in het woord:
het stof van de zomer
het slijk van de herfst

p. 2

luchtverplaatsing in Zut majeur
vlucht verplaatsing in Zut mineur p. 4
zeg mij liedjes en ik zal je zeggen
of
je de stad verliet of / won

p. 13

dan weer met opzettelijke vervlechting. Al met al een ouverture-gelijke aanhef
zoals de eerste strofe van Nachtelijke Optocht, die de in de volgende strofen tot
ontwikkeling gebrachte thema's (visueel resp.
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Proza I, p. 353.
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auditief beeld van de taptoe, kadans, lansen, klarinettengeschetter...) bijna bonkig,
zwaar, ‘blockhaft’ verenigt.
Liet de wettiging van de VInger-drukwijze ons toe te wijzen op Ostaijens
konsekwentie, weten en combinatievermogen, bewees de aanvang van Bedreigde
Stad eveneens de aanwezigheid van misschien onvermoede vormen van dit weten
en het belang van de kontrapunktale ordening, dan leidt het derde hier te behandelen
34
geval, het fragment ‘ekiode’ uit Bedreigde Stad er ons toe, de zich afwikkelende
associatie-rij, door van Ostaijens ‘arabeske’ geheten, in haar nu eens overwegend
acoustisch-fonetisch, dan weer semantisch bepaalde schakels en in haar zichtbare
en verholen geledingen te volgen. Daarbij moet vooral gelet worden op de
spilwoorden, gelijk hij ze in de Open Brief noemt; als snijdingen zijn ze, die het langer
fragment in geledingen, tafereeltjes bijna splitsen; of liever als mijlpalen, die telkens
een reeks associaties verwekken, cascade-gewijs uit elkaar voortvloeiend.
In tegenstelling tot wat bij de twee vorige gevallen vastgesteld werd, blijkt de graad
van bewustheid hier dan telkens licht te dalen; de gedachte-arabeske slaat op uit
een spilwoord, glijdt of huppelt verder, verplaatst langs een stel gevarieerde
voorstellingen, beelden, begrippen in de toestand, de bewustzijnslaag, die v.O. zelf
in de schets Tussen Vuur en Water als het tweede in de vier stadia tussen helle
scherpe bewustheid en de werkelijke droom aanduidt (Het derde stadium zijnde
‘een zijweg van de droom’, de toestand tussen wake en droom, die al in het
onbewuste reikt en die de auteur in vermeld prozastuk als belevenis schetst). Voor
deze tweede laag, het tweede stadium, de arabeske, een gebeuren waarin alles in
volgorde komt, ‘door causale toevalligheid of toevallige causaliteit’, geen episode,
geen historie en op geen ander plan bewegend dan haar eigen improvisatie (een
zijweg van het geordende denken) verwijst hij ter verduidelijking naar Poe en de in
het eerste deel van ons opstel vermelde inleiding tot Double Murder en de daar
gereconstrueerde, retrograde opgestelde arabeske, die leidt van de toneelspeler
Chantilly overheen Orion, stereotomie... naar het uitgangspunt, de fruitverkoper.
Onder de vele analogons daartoe in Bez. St. behoort nu de passus in Bedr. St. p.
35
11-13, die hier volgt: het gefixeerde moment is de uittocht der Antwerpse bevolking .
Met ‘tellen-kilometer’ wordt de reeks ingezet. Gelijk v.O. in het
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P. 11-13. Paginering voor elk gedicht afzonderlijk.
Vgl. Muls, o.c., p. 163 v., 184 v.
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stappen
kilometer-tellen
kilogram
kilolieter
(wordt weining gebruikt)
kilowatt
kilokwatt
kilokwatta
ROEM VAN NEDERLAND
Kwatta = de Ruijter + 2 Tromp + 2 de Wit
mij werd gestolen
B.S A.
Birmingham Small Arms
3 fusils
een prachtstuk de trots van mijn familie
Altijd kinderwagen hoededoos lampeglas
schoonste foor EKS
OD
E

zuigeling
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Altijd mensen
zonderling marionettespel van God de Vader
of van Siderius (voor astrologen)
vluchtende murmels
vluchtende mensen
vluchtend leger
de 3 leeftijden vluchten
sunoq
er
á
Chanaan
verslagen leger
zegevierend leger
van alle zijden mensen om de stad
lege stad
lange mensewegen
zeg mij liedjes en ik zal je zeggen
of
je de stad verliet of won
marsj mortieren
Puppchen mein liebes Puppchen
privaatdocenten Darwinbewijskoppen
heel de provinsie - Pommern lummels Oberleutnant zum Befehl
Puppchen
immer Puppchen
eins zwei eins zwei eins zwei eins zwei
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Getij-artikel betoogt: rond het spilwoord (kilometer) komen zich andere woorden
groeperen; men vervolgt ze hier in een vrij plausibele, in haar totstandkoming licht
te volgen cascade, waarin nu de klank, dan het begrip aanschakelt. Zij loopt uit op
kilokwatta, welk woord de wending aankondigt, het sein tot de nieuwe sprong, het
nieuwe spilwoord: r o e m . Van Nederland het eerst en, krachtens de wet van de
polariteit, in dubbele vorm maar in eenheid van toonaard, de ironie. Neerlands roem
in het heden: kwattafabricage, dit merk zijnde in de povere oorlogstijd het symbool
van verloren materiële welvaart en voor Hollands faam dan zoveel betekenend als
de namen der beroemde admiralen en regenten uit de Gouden Eeuw. Het heden
roept het verleden op, nach dem Gesetze des Kontrastes...
Roem is aldus het nieuwe spilwoord geworden en blijft dit ook in de slechts
schijnbaar onverbonden opduikende BSA-passus. De voorstelling: roem, trots
verbindt drie zo heterogene kringen als kwatta, gouden eeuw, fiets. Want dit is de
zin van de volgende groep: hem - van Ostaijen - werd zijn soliede fiets gestolen, de
trots van de familie, zijn BSA-trois fusils-fiets (het inderdaad toen hier te lande als
voortreffelijk bekendstaande Engelse fabrieksmerk, nu weer, dank zij de brommers,
qua merk bekend geworden). Gestolen natuurlijk door een vluchtende. Maar daarmee
- men constateert de associatieve sprongen! - rukt het eksode-thema, dat een poos
door de zijwegarabesken verdrongen werd, weer op het voorplan. Daarmee wordt
het alweer spilwoord, waarrond enkele in hun heterocliet karakter opvallende, door
de dichter bij de paniek-geslagenen waargenomen dingen cirkelen: hoededoos,
lampeglas (naast kinderwagen en zuigeling).
EKSODE: door de typografische splitsing en tegelijk door de zware druk
gereleveerd. Woord waaraan zich de wenk naar de waanzin, die de mensen overviel,
hecht; de collectieve waanzin (foor) die hen tot automaten (marionetten) maakt op
het hellende vlak (de ‘vluchtenden’ in diagonaalreeksen) naar een (averechts)
beloofd land, Holland-Chanaän à rebours.
P. 13 brengt dan de uitklank, een curieuze vorm van synthetische blik op de
situatie van Antwerpen, als stad: als op een vereenvoudigend kubistisch schilderij
of een luchtfoto tot de strakke lijnen herleid. Want de stad, middenpunt van uittocht
en intocht (de grote gedachte bewegingen weeral kontrapunktaal tegen over elkaar
gesteld en elkaar vervolledigend) ligt thans tussen het verslagen leger en het
zegevierend leger. Naar West en Noord het vluchtend leger
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en de vluchtende burgers; van Oost en Zuid de oprukkende vijand. Tussen beide
reeksen ‘lange mensenwegen’, de leeggelopen stad.
Naar het diptychon van blz. 1 wordt de brug geslagen voor de ‘Ausklang’ door
het lied (als ginder representatief): van de vluchtenden én van de overwinnaars.’
Zeg mij liedjes en ik zal je zeggen of je de stad verliet of won’. Bij welk laatste woord
de uit p. I bekende voorstelling van de Duitse landser (Darwinbewijskoppen...)
heropgenomen wordt in een eveneens arabeske-gelijke opsomming.
Misschien zullen deze pogingen tot analyse sceptische lezers ervan vermogen
te overtuigen dat Bezette Stad in de hoogst denkbare graad een werk van bewustheid
is, waarin elk woord, elke ritmisch-typografische blzonderheid bepaald wordt door
het zin-gehalte én de onder strenge controle gehouden wisselwerking tussen oog
en oor. Zelfs de in misschien toevallige causaliteit ontstane arabesken blijken daaraan
onderworpen te worden.
Het zal meteen menigeen duidelijk geworden zijn dat heel wat stukken in Feesten
van Angst en Pijn (Land Avond, Land Rust) en Eerste Boek van Schmoll (Woord-Jazz
op Russies gegeven, Huldegedicht aan Singer, Gedicht p. 180, Fiziese Jazz,
Banlieue...) de in Bezette Stad aangewende procédé's voortzetten, op de ritmiese
typografie na. Het evenwel minstens zo belangrijke spel van suggestie en verzwijging,
van oversprong en associatie, van kontrapunktiek in stijging en daling (vgl. Bez. St.
Music Hall 2) - allemaal uitzichten en eigenheden, die zeker nog niet voldoende
onderzocht werden - is aan grote delen van de drie bundels gemeen. Wat de grote
verscheidenheid van de kleine bundel Eerste Boek van Schmoll impliceert.
Gent
H. UYTTERSPROT
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Kroniek
De Nederlandse literatuurgeschiedenis sedert 1945
(De achttiende eeuw in Noord-Nederland)
Inleiding
Terwille van de eenvormigheid der kronieken in dit tijdschrift heb ik mij bij de
behandeling van de na-oorlogse publikaties over de Noordnederlandse letterkunde
van de 18de eeuw gehouden aan de indeling 1700-1800.
De hoeveelheid studies die over dit tijdperk handelen, toont aan, dat na de tweede
wereldoorlog de 18de eeuw van de zijde der literatuurhistorici zeer de belangstelling
heeft genoten. Een van de voornaamste oorzaken zal wel zijn, dat talrijke kenmerken
van onze tijd bij historisch onderzoek blijken terug te gaan op verschijnselen die
zich in eerste aanleg, vaak nog in onderstroom, in de 18de eeuw manifesteerden.
De verkenning van braakliggend terrein, hernieuwd onderzoek en vooral ook de
comparatistische literatuurbeschouwing hebben het oordeel over en het beeld van
deze eeuw aanmerkelijk gewijzigd. Het zo verfoeide classicisme uit de eerste heeft
van de 18de eeuw met zijn strenge en vaste vormvoorschriften blijkt in een gewijzigde
benadering van de klassieken inspirerende nieuwe krachten te hebben geput, en
daarna langzamerhand aan vormgevende kracht te hebben ingeboet. In deze eeuw
van theoretische bewustwording is er een toenemende aandacht gegroeid voor de
individuele creativiteit, voor gevoel en verbeelding in de literatuur. ‘De individuele
ziel gaat om zijn literaire beeld vragen’, zegt J.C. Brandt Corstius (Prisma 399). Het
sentimentele blijkt een noodzakelijke doorgangsfaze, het burgerlijk drama verschijnt
naast het klassieke treurspel. De 18de eeuw eindigt ‘met een uitzicht op een literatuur
waarin de ziel en het sociale leven hun verbeeldingen krijgen. De persoonlijkheid
van de schrijver en dichter kan zich vrijelijker uiten, de kritiek behoeft minder
omwonden te klinken en het algemene kan plaats maken voor het bijzondere’ U.C.
Brandt Corstius, Prisma 399).

Handboeken
Reeds jaren is het wachten op het zesde deel van de Geschiedenis van de
Letterkunde der Nederlanden, dat de 18de eeuw zal behandelen. Wij mogen thans
aannemen dat het binnenkort verschijnen zal. Na-oorlogse overzichten van de 18de
eeuw treffen wij aan in J.L. Walch, Nieuw Handboek der Nederlandsche
Letterkundige Geschiedenis, 2de herz. druk ('s-Gravenhage 1947); Gerard Knuvelder,
Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde van de aanvang tot
heden, 1ste druk, deel II
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('s-Hertogenbosch 1948) en 2de druk, deel II ('s-Hertogenbosch 1958); J. Haantjes
en W.A.P. Smit, Panorama der Nederlandse Letteren Amsterdam 1948; Algemene
Geschiedenis der Nederlanden (onder red. v. Prof. Dr. J.A. van Houtte e.a.) deel
VII (1648-1748), Utrecht/Antwerpen/ Brussel/Gent/ Leuven/1954, hoofdst. IX De
Nederlandse cultuur in de eerste heeft van de achttiende eeuw door Ph. de Vries
(blz. 248-276) en deel VIII (1748-1795), Utrecht enz. 1955, hoofdst. III Rationalisme
en Romantiek door O. Noordenbos (blz. 58-79) en J.C. Brandt Corstius, Geschiedenis
van de Nederlandse Literatuur (Utrecht/Antwerpen z.j. Prisma Nr. 399). Van belang
voor vergelijkend literatuuronderzoek is de Algemene Literatuurgeschiedenis, deel
IV: Van Classicisme naar Romantiek 1700-1850 (onder redactie van J.C. Brandt
Corstius; Utrecht/Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven, 1954).

Bloemlezingen
In de Klassieke Galerij (nr. 40) verscheen als vierde deel een bloemlezing uit de
18de-eeuwse letterkunde Van Rokoko naar Romantiek, verzorgd door Rob
Antonissen. In De Salamander-reeks gaf R. Nieuwenhuys een interessante
bloemlezing uit De wereld heeft twee aangezichten (proza en poëzie van 1700 tot
1880; Amsterdam 1959), waarin vooral aandacht is besteed aan documentair
materiaal als brieven, dagboeken en biografische aantekeningen.

Algemene onderwerpen
Het begrip Romantiek is moeilijk te definiëren, men kan zich over de problematiek,
de oorzaken, de vormen en de internationale samenhang oriënteren aan de hand
van een serie voordrachten Aspecten van de Romantiek ('s-Gravenhage 1951).
Inzicht in de culturele toestand omstreeks 1780 verschaft J.C. Brandt Corstius',
Letterkundige stromingen en kritiek in Nederland tijdens de eerste levensjaren van
de Maatschappij (Jaarboek van de Mij. der Ned. Letterkunde 1950-1951, blz. 11-20).
De tweede heeft van de 18de eeuw vertoont het dubbele aanzicht van een
overgangstijd, zegt J.C. Brandt Corstius in Verschijnselen in onze literatuur aan het
einde van de 18de eeuw in verband met veranderende opvattingen omtrent geloof
en natuur (NTg XLIV, 1951, blz. 241-253). Geestelijke en godsdienstige
onderstromen uit de tijd daarvóór komen nu met kracht aan de oppervlakte. Brandt
Corstius vermeldt een aantal werken over dit tijdperk in de Westeuropese literatuur
waaruit is gebleken, ‘dat de eeuw van verlichting en rationalisme ook de eeuw is
geweest van wijdverbreide Europese irrationalistische en religieuze bewegingen,
waarmee het voor-
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spel van de letterkundige romantiek ten nauwste is verbonden’. Het nieuwe literaire
ideaal vormde zich uit een beginsel van levensbeschouwing en uit de verscheidene
kenmerken daarvan onderwerpt de schrijver er nu twee aan een nader onderzoek:
‘nieuwe opvattingen in zake de godsdienst en die betreffende de natuur’. Na een
diepgaande analyse, waarbij ook de invloed van de buitenlandse letterkunde op de
onze ter sprake komt, concludeert hij, dat als het kernpunt van de Westeuropese
literatuurontwikkeling in de tweede helft van de 18de eeuw te beschouwen is: ‘de
veranderende houding ten opzichte van de klassieken’. De band met de antieke
traditie wordt verbroken, het klassieke cliché overwonnen. ‘Het nieuwe letterkundige
ideaal, voortgekomen uit een nieuwe natuuropvatting, doet zijn werk. Men zoekt in
het klassieke dan in hoofdzaak het natuurlijke, dat, wat nog niet door beschaving
bedorven is en onomwonden boven de 18de-eeuwse beschavingskunst wordt
gesteld. Op deze wijze blijven de klassieken hun inspirerende invloed uitoefenen,
maar boeten zij in aan vormgevende kracht’.
Tot verheldering van het inzicht in het 18de-eeuwse toneel strekt de verhandeling
van G. Kamphuis, De ondergang van de rei in het Nederlandsche Treurspel (NTg
XL, 1947, blz. 8-13 en 63-69). De meeste geschriften die ter sprake komen stammen
uit de 17de eeuw - merkwaardig is dat enige daarvan pas in de 18de eeuw werden
gepubliceerd -, maar, zegt Kamphuis: ‘de breede doorwerking van de denkbeelden
van het Fransche classicisme had bij ons eerst in de volgende eeuw plaats’. De
meeste 18de-eeuwse auteurs staan afwijzend tegenover de rei. Bilderdijk bepleit
in zijn jeugd een ogenblik de wederinvoering, maar in zijn beschrijving van het
ideaal-treurspel (1808) acht hij de rei weer een wezenlijk onderdeel van het treurspel.
Van groot belang zijn twee publikaties over het toneel door Ben Albach. In Jan Punt
en Marten Corver. Nederlandsch Tooneelleven in de 18de eeuw (Patria-reeks Nr.
XXXVI, Amsterdam 1946) schetst hij de strijd tussen Punt, die de traditionele,
declamatorische, klassieke stijl voorstond en Corver, die onder invloed van de
moderne, Franse stijl streefde naar natuur en waarheid in het spel. Als hoofdbronnen
gebruikte hij Stijl's Leven van Jan Punt en Corver's Tooneel-Aanteekeningen. Het
boek geeft daarnaast een helder beeld van het repertoire, de sociale waardering
der acteurs en de beruchte brand van 1772 in de Amsterdamse schouwburg, die
het einde betekende van de klassieke richting. Oorspronkelijk was het boek opgezet
als biografie van Jan Punt.
Als een vervolg is te beschouwen Ben Albach's Helden, draken en comedianten.
Het Nederlandse toneelleven voor, in en na de Franse tijd (Amsterdam 1956). ‘Het
is een hoogst gecompliceerd tafereel, dat de cultuur in het algemeen en de
Nederlandse toneelkunst in het blzonder te zien
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geven in dit tijdperk van verzet tegen absolutisme, van strijd tussen oud en nieuw.
De periode heeft het jeugdig élan van de Sturm und Drang, de revolutionnaire drang
tot vernieuwing, ook van het toneel. Dit hegint zich los te maken uit de strenge
vormelijkheid, de stijve symmetrie, de hiërarchische typen-indeling van het
aristocratische barok-theater.
Heftige, ongebreidelde hartstochten, snelle wisseling van scène en handeling,
beweeglijkheid en schilderachtigheid komen in de plaats van de koele wetmatigheid
van het Franse klassicisme. Naast helden verschijnen ook prozaïsche burgers met
hun kleine sentimentele conflicten ten tonele.’ Ter sprake komen: opnieuw de strijd
tussen Punt en Corver, de grote invloed van Voltaire in het laatste kwart van de
18de eeuw, de invoering van het ‘Drame bourgeois’, het intensieve meeleven van
het toneel met het politieke leven, theaterbouw en -inrichting, publieke belangstelling,
de herleving van ballet en pantomime aan het einde van de 18de eeuw en vele
andere zaken.
Van zijn ongedrukte dissertatie over Rousseau in Nederland (Gent 1957) geeft W.
Gobbers in WT XVII (1957) een samenvatting onder de titel De invloed van
Rousseaus ideeën in Holland (ca. 1760-1810). Zijn conclusie luidt: ‘Het is duidelijk
dat Jean-Jacques Rousseaus werkelijke en blijvende invloed in het Nederland der
eeuwwisseling miniem geweest is. Met uitzondering van de jakobijnse patriotten
van na 1787 heeft hij zich uitsluitend tot enkele individuele gevallen beperkt. Voor
zover de Hollanders behoefte hebben gevoeld nieuwe ideeën in het buitenland te
putten, zijn ze hoofdzakelijk bij de Angelsaksische auteurs te rade gegaan, wier
denkbeeld gegroeid was uit een geestesgesteldheid en een protestantse traditie
die met de hunne nauw verwant waren. Hun nuchtere dispositie en hun diep
wortelend geloof hebben de Hollanders belet de man van Genève ten volle te
waarderen en zijn leer te adopteren’.
In de door Wolfgang Staummler uitgegeven Deutsche Philologie im Aufriss (1955)
wordt de buitenlandse invloed op de Duitse literatuur nagegaan; J. van Dam
bespreekt de invloed van de Nederlandse. Voor de 18de eeuw was een omgekeerde
invloed zeer sterk, zodat het hoofdstuk over die eeuw zeer benopt is.
In een Nijmeegse dissertatie (1952) behandelt J.F.M. Kat De Verloren Zoon als
letterkundig motief. In het vierde hoofdstuk komt de 18de eeuw ter sprake. Als
voorbeeld van wat schrijver noemt ‘luchtige profanering en onbijbelse ernst’ bespreekt
hij De Wedergevonden Zoon, een vertaling van het aan Voltaire toegeschreven spel
L'Enfant Prodigue (1759) door A n t o n i e H a r t s e n , een tijdlang een
succesnummer in de Amsterdamse schouwburg. In het breed uitgewerkt gedicht
De Verloren Zoon zich wendende ter bekering van H.K. P o o t treft het persoonlijk
schuldbewustzijn. ‘De stem van de dichter-zelf is, geladen van berouw, duidelijk
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te herkennen’. Dit gedicht van Poot is niet te beschouwen als het volgen van een
modethema. ‘Het is een evangelische roep tot een tijd, die deze nodig had’. In de
samenvatting zegt Kat: ‘De 18de eeuw bereidt de grote breuk voor met de
bovennatuurlijke herkomst, wanneer het thema zijn ernst verliest door een luchtig
heenglijden over de zonde ofwel verburgerlijkt tot een volksvertelling met duffe
moraal.’
In zijn genrestudie Het Apostelspel (VMA 1952, blz. 439-487) zegt G. Jo
Steenbergen, dat dit spel in de 18de eeuw weer een opleving vertoonde en een
interessante aanvulling van het Nederlandse bijbelspel betekende. Als
Noordnederlandse beoefenaars van het apostelspel in de 18de eeuw vermeldt hij
C l a a s B r u i n met een cyclus van zes spelen over Paulus (1734) en P i e t e r
P y p e r s met een spel (het laatst opgetekende apostelspel) over Stephanus, de
eerste Christen bloedgetuige.
In OGE XXXII (1958, blz. 226-288) geeft P. Maximilianus O.F.M. Cap. een overzicht
van De Nederlandse Stabat Mater-vertalingen in de 17e en 18e eeuw, waaronder
enige Noordnederlandse.
In NSt XII (1957, blz. 523-534) geeft W.A. Braasem onder de titel Van rijmelaars en
recensenten een overzicht van Nederlands oudste tijdschriften tot De Gids
(1684-1834). Elk tijdschrift wordt kort gekarakteriseerd.
Voor de historische roman uit het laatste decennium van de 18de eeuw kan de
Rubricering van Noord- en Zuid-Nederlandse historische romans en novellen naar
perioden en figuren (1790-1945), Antwerpen 1951, door Leo Schevenhels
samengesteld, geraadpleegd worden. Deze bibliografie is ook voor de
comparatistische literatuurstudie van belang.
In VMA 1949 bespreekt Frank Baur Een vergeten verhandeling over het rijm, in
1728 door Nil Volentibus Arduum gepubliceerd onder de titel Van der Letteren
Affinitas of verwantschap over de geoorloofdheid van rijm bij bepaalde letterparen.
Het begin van Marie Ramondt's artikel De jongere en de latere Potgieter tegenover
de humor, met als ondertitel: Een evolutie van de 18de-eeuwse lach (NTg XLVII,
1954, blz. 259-268) is belangrijk voor de kennis van de ontwikkeling van het begrip
humor in de Westeuropese letterkunde.
Het cultuur-historisch artikel van A. Hallema: Honing en venijn, humor en chagrijn,
uitgestort door onze 18de-eeuwse lettertuin in verband met het oordeel over het
gebruik en misbruik van alcoholica (DWB 1955, blz. 149-161), geeft enig inzicht in
de verspreiding van de 18de-eeuwse ondeugd van de dronkenschap.
Als nr. 9 van de Zwolse reeks van Taal- en letterkundige Studies (Zwolle 1958)
verschenen in herdruk Vijf letterkundige studiën over de 17de en 18de
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eeuw door J. Koopmans, verzameld en ingeleid door C.M. Geerars. Opgenomen
zijn o.a. Arnold Hoogvliet's Abraham de Aartsvader en Willem van Haren's ‘Friso’.
Achter elk artikel worden vermeld de publikaties over hetzelfde onderwerp,
verschenen na de verschijningsdatum van het artikel.

Nawerking van de 17de eeuw
De aandacht van de 18de eeuw voor de 17de-eeuwse dichters is zeer groot geweest.
Niet altijd was de eerbied even groot. Toen Jacobus Conynenberg in 1715 in de
bundel Geestelyke Gezangen ook Het Hoghe Liedt Salomons van R e v i u s opnam,
ging hij slordig te werk en bracht zelfs opzettelijke veranderingen aan, wanneer hij
meende dat Revius' tekst niet in overeenstemming was met de Bijbel. Over deze
18de-eeuwse Reviusuitgave schreef J. Verhage in NTg LI (1958, blz. 264-268).
C.M. Geerars wijst in NTg XLIX (1956, blz. 166-168) op een geëmblematiseerde
uitgave van W i l l e m S l u i t e r 's Eenzaam Buitenleven door J. van Royen in 1717
uitgegeven met emblemataverzen van Cats en A. Bógaert en een commentaar vol
citaten uit de Europese literatuur.
In 1699 en 1717 werden te Amsterdam twee bewerkingen in het Hollands uitgegeven
van W i l l e m O g i e r 's vijfde klucht uit de serie de Seven Hooftsonden: Haat en
Nijd zonder dat de namen van auteur en bewerker werden genoemd. P. Hymans
wijst in zijn artikel over deze Hollandse Ogier-navolging (Ts LXVIII, 1951, blz.
195-207) vooral op het taalkundig belang, omdat het gangbare Hollands in het begin
van de 18de eeuw eruit gekend kan worden.
In de Mededelingen vanwege het Spinozahuis 1953 is afgedrukt een lezing van C.
Louise Thijssen-Schouten over L o d e w i j k M e y e r (1630-1681) en diens
verhouding tot Descartes en Spinoza. Ter sprake komt o.a. ook het pas in 1765
uitgegeven werk Nauwkeurig onderwijs in de tooneel-poëzy en eenige andere deelen
der kunst. Deze studie werd in 1671 door Lodewijk Meyer en Moesman Dop nagezien
en in één stijl gebracht; een paar hoofdstukken zijn van de hand van Lodewijk Meyer.
T h o m a s A s s e l y n (1620-1701) behoort gezien de publikatie van zijn
toneelstukken tot het laatste kwart van de 17de eeuw. Zijn stervensjaar, maar vooral
de grote populariteit van zijn spelen, die lange tijd en veelvuldig in de 18de eeuw
repertoire hielden, rechtvaardigen in deze kroniek de vermelding van een reeks
artikelen over zijn leven en werken van de hand van H.W. Meihuisen in het Algemeen
Doopsgezind Weekblad van 29 jan., 5, 12 en 26 feb. 1956.
D. van Unnik wijst (NTg XL, 1947, blz. 180) op een weinig bekende 18de-eeuwse
uitgave (1714) van 128 Geestelijke Brieven door J o a n n e s L u i k e n (1649-1712),
geschreven tussen 1685 en 1712, en geeft een korte karakteristiek.

Spiegel der Letteren. Jaargang 3

266
In Een stijlfiguur in portretbijschriften der 16de en 17de eeuw (NTg XLVII, 1954, blz.
145-150) bespreekt G. Kamphuis het veelgebruikte motief, dat de geest die in woord
en werk van een schrijver voortleeft, het beste deel van een mens is en niet diens
lichamelijke verschijning. Dit van Ovidius stammende thema gaat hij na in de 16deen 17de-eeuwse letterkunde. Aan het eind van zijn opstel betrekt hij ook de 18de
eeuw in zijn onderzoek. Ter sprake komen o.a. F r a n s d e H a e s (1708-1760)
en F r a n s G r e e n w o o d (1680-1760).

Achttiende-eeuwse auteurs
In Roep (23ste Jg., 1946, blz. 243, 312, 380, 489, 592, 643 e.v.) en in een
afzonderlijke boekuitgave (in de reeks Batavia Sacra, Utrecht-Brussel 1949) beschrijft
Anton van Duinkerken de te Antwerpen geboren maar in Noord-Brabant (Breda)
werkzame priester-dichter N i c o l a u s v a n M i l s t (1645-1706). Zelfstandig
navolger van Pater Poirters, vergelijkbaar met de protestantse Lodesteyn en Sluyter,
vertegenwoordigt hij op eigen wijze - en als enige - de piëtistische vroomheid van
Staats-Brabant in de periode van verdrukking.
In zijn bespreking van Robinsonades (neoph. XXXV, 1951, blz. 129-138) noemt
J.H. Scholte onder de voorlopers van Defoe's The Life and strange surprising
Adventures of Robinson Crusoe (1719) o.m. 17de-eeuwse Nederlandse
scheepsjournalen en de in 1708 te Amsterdam verschenen Beschrijvinge van het
magtig Koningrijk Krinke Kesmes door H e n d r i k S m e e k s (?-1721). Over deze
merkwaardige figuur en zijn werk zijn uitvoerige gegevens gepubliceerd door Thom.
J. de Vries in Rotat Omnia Fatum, een geschenk van de uitgeversmaatschappij E.J.
Tjeenk Willink in 1958 aan vrienden aangeboden.
Dr. H.H. Knippenberg geeft in NTg. XLVIII (1955, blz. 339-341) een korte
beschouwing over Boerekermis van L u c a s R o t g a n s (1654-1710), het eerste
boertig heldendicht in onze letterkunde, in 1708 verschenen. De schrijver betwijfelt
of Rotgans het ruw kermisvermaak naar de natuur heeft getekend, betreurt de
nodeloze inmengingen van mythologische geleerdheid en de zedelessen, stelt
arkadische elementen vast en vermeldt de kritiek op dorpsrederijkers en de hekeling
van de misbruikers der Franse taal.
In de Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde gaf L. Strengholt als nr. 11 een
herdruk uit van Rotgans' treurspel Eneas en Turnus (Zwolle 1959). Behalve een
kort overzicht van Rotgans' leven en werken biedt de inleiding een duidelijk overzicht
van de regels die voor de Frans-klassieke treurspelstijl golden.
Aan de figuur van J a n B a p t i s t a W e l l e k e n s (1658-1726) wijdde R. Pennink
een uitvoerige monografie onder de titel Silvander
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(Haarlem 1957). In vier hoofdstukken behandelt de schrijfster achtereenvolgens
Leven en Levensbeschouwing, De Werken, Aard van het werk en Vrienden-Dichters.
De studie verschaft veel nieuw materiaal, maar vaak ook blijven belangrijke
problemen onopgelost. Vooral de ontwikkeling van Wellekens' dichterschap, zijn
geloofsopvattingen, de hem kenmerkende gevoeligheid en de invloed van het
petrarkisme op zijn werk eisen een hernieuwd onderzoek (zie hierover C.M. Geerars
in NTg LI, 1958, blz. 174-176). Pennink acht Wellekens eerder ‘een origineel
representant’ dan een ‘gangmaker’. Het beste, zegt zij, is Wellekens te typeren ‘met
spontaniteit, charme, distinctie’; zij zou hem ‘de achttiende-eeuwse dichter der
Heusheid’ willen noemen. Sonja Witstein (LT 193, 1958, blz. 157-159) acht de
behandeling van het bucolische genre, nodig voor een juist inzicht in de betekenis
van de bij uitstek pastorale dichter Wellekens, in dit boek onvoldoende.
In RLV XXI (1955, blz. 399-423) onderzocht J.D.P. Warners Wellekens' Verhandeling
van het Herderdicht, gepubliceerd achter diens vertaling van Tasso's Aminta in
1715. Al verscheen Wellekens' geschrift in de 18de eeuw, de gedachten en inzichten
behoren naar de mening van Warners typisch tot de renaissance. Na een
onderscheiding van de renaissancistische retoricastijl in drie hoofdtypen stelt Warners
vast, dat de herderspoëzie tot de lage stijl behoort. Wellekens is van mening, dat
het herderdicht de oudste vorm van poëzie is en dat het drama en wel het eerst de
rei, uit de herderspoëzie voortkwam. Bij zijn speuren naar de bron belandt Wellekens
in het paradijs. Uitvoerig schetst Wellekens de overgang van de bijbelse naar de
klassieke poëzie.
Over A r n o l d M o o n e n (1644-1711) verscheen als dl. 21, Nr. 3 in de Nieuwe
Reeks van de MKNAWL (1958) een monografie door J. Lindeboom.
Achtereenvolgens belicht de schrijver Moonen als predikant, dichter, taalkundige
en historicus. Talrijke nieuwe gegevens, vooral uit een ontdekte verzameling brieven
verrijken ons inzicht in deze figuur, die onze belangstelling verdient, niet in de eerste
plaats om zijn kwaliteiten, maar ‘omdat hij een waardig representant is geweest van
het genus gestudeerde en studerende predikant in een eigenaardige mengeling
van dichterlijkheid, stichtelijkheid en wetenschappelijkheid, gelijk dat de eeuwen
door bij zo velen zijner ambtgenoten het geval is geweest’. Te vermelden zijn hier
de aanvankelijke pogingen van de theologant Moonen buiten het pastoraat te blijven;
zijn bewondering voor Descartes; zijn relaties met Vollenhove, Simonides, Rotgans,
Halma en niet in het minst met Vondel. Moonen blijkt een tweederangsfiguur ‘sterker
in de schiftende compilatie dan in de zelfstandige en creatieve werkzaamheid’. Te
betreuren valt dat de schrijver niet dieper ingaat op Moonen's betekenis als dichter
van bijbelse herderszangen, temeer daar hij zelf schrijft ‘dat Moonen's vroom
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gevoel, door bijbelse stof geïnspireerd, beter tot dichterlijke uitdrukking kwam, dan
door het intellectualistisch en pedant herkauwen van de traditionele kost uit de
mythologische santekraam’.
In 1954 promoveerde C.M. Geerars te Utrecht op een proefschrift (Assen1954)over
H u b e r t K o r n e l i s z o o n P o o t (1689-1733). Poot vertoont in wezen en werk,
naast veel dat herinnert aan onze 17de eeuw, kenmerken van een zich langzaam
baanbrekende vernieuwing. Zag Busken Huet in hem nog een ‘volger’ en
beschouwde hij hem als ‘de laatste onzer klassieken’, Dirk Coster noemde Poot ‘de
eerste der moderne dichters’ en Anton van Duinkerken achtte hem ‘belangrijker
door zijn voorgevoelens dan door zijn erfenis’. Geerars brengt talrijke gegevens aan
het licht, die het mogelijk maken zich een juist beeld van Hubert Poot te vormen.
Als dichter maakt Poot een merkwaardige ontwikkeling door en geeft hij blijk van
een grote zelfstandigheid. Na in zijn jeugd de trant gevolgd te hebben van de
boerenrederijkers uit zijn omgeving, kiest hij zich later, na korte tijd onder invloed
gestaan te hebben van Antonides van der Goes, Vondel en Hooft als leermeesters,
om aan het einde van zijn leven een eigen weg te gaan. In godsdienstig opzicht
zien wij hoe Poot, opgegroeid in calvinistische omgeving, later vooral aansluiting
zoekt bij de Remonstranten en Doopsgezinden in wie zich de traditie en ideeën van
de Collegianten hebben voortgezet. Na een crisistijd, waarin pogingen worden
aangewend hem tot het Katholicisme te brengen, vindt hij tenslotte rust in een
irenische geloofshouding. Ook in ander opzicht geeft hij blijk van zelfstandigheid.
Als eerste in de geschiedenis onzer letteren poogt hij door letterkundige arbeid tot
een onafhankelijk bestaan te geraken. Bijzondere aandacht schenkt Geerars ook
aan Poot als prozaschrijver: aan zijn aandeel in een vertaling van Ripa's Iconologia,
een emblematahandboek, dat van grote betekenis is geweest voor de cultuur der
17de en 18de eeuw, die in zo sterke mate door emblemen en allegorie werd
beïnvloed. Een overzicht van de Poot-literatuur tot op heden werd in deze studie
opgenomen. Een bibliografie van de werken van Poot, waarin verscheidene
handschriften en talrijke uitgaven die tot heden niet bekend waren, zijn opgenomen,
besluit deze monografie.
J.C. Brandt Corstius zegt in een bespreking van deze dissertatie (CB XXI, 1954,
blz. 353-358) o.a., dat Geerars Poot op overtuigende wijze geplaatst heeft ‘in de rij
der dichters en schrijvers in wie literatuur en een meer spiritualistisch, ondogmatisch
geestelijk leven een verbinding aangaan’, voor wie, ‘innerlijke beleving meer op de
voorgrond stond dan leerstellige aanvaarding’. Tegen Geerars' stelling ‘Men kan
Hubert Korneliszoon Poot beschouwen als een vroege voorloper van de Romantiek’,
o.m. gebaseerd op Poot's gevoel voor avond- en maanstemming en zijn
eenzaamheidsuitdrukking, tekent Brandt Corstius bezwaar aan. Hij mist
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bij Poot ‘de identificatie van buitenwereld met het innerlijk, welke zich voltrekt in een
sterke gevoeligheid’. Evenmin acht hij in Poot aanwezig ‘dat romantisch dichterschap
waardoor irrationele en subconsciënte inhouden mede in het natuurbeeld vorm
krijgen’. Dat Poot zich enkele malen ‘verheft boven de traditionele berijming van
algemene onderwerpen door een eigen visie en een eigen vormgeving’ bewijst
alleen dat Poot een beter dichter was dan vele van zijn tijdgenoten, ‘dat hij ze t.a.v.
de tijdgeest was voorbijgestreefd’. (Zie andere besprekingen o.m. in LT 177, 1954,
blz. 559-563; Ts LXXII, 1954, blz. 310-311; NTg XLVIII, 1955, blz. 187-191; M LXI,
1956, blz. 110-111).
Het aandeel van Poot in de achttiende-eeuwse vertaling van Ripa's Iconologia komt
ook ter sprake in het artikel van A. Zijderveld Cesare Ripa's Iconologia in ons land
(Oud-Holland LXIV, 1950; ook opgenomen in Keur uit het werk van Dr. A. Zijderveld,
blz. 122-141).
Het in discussies over Poot vaak aangehaalde artikel van Anton van Duinkerken
(Dagblad De Tijd, 29 jan. 1939), waarin deze Poot belangrijker acht door zijn
voorgevoelens dan door zijn erfenis en hem de voorloper der grote romantici noemt,
is herdrukt in Beeldenspel van Nederlandse dichters (Prisma nr. 295,
Utrecht/Antwerpen 1957; dit boekje bevat ook artikelen over Langendijk, Bilderdijk,
Nieuwland en Staring).
Een bloemlezing uit Poot's gedichten verscheen in de serie Landjuweel (Nr. 4,
Haarlem 1954) gekozen en ingeleid door Clara Eggink, J.C. Bloem en A.L. Sotemann.
P. Minderaa vraagt in Ts LXIX (1952, blz. 268-293) aandacht voor De poëta minor:
J o a n V e r m e u l e n (overl. 1750), die voor de bekende portrettenverzameling
Panpoëticon Batavum - waarvan Minderaar de geschiedenis schetst - 57 lofdichten
schreef. Van deze Dordrechtse koopman, die relaties onderhield met Arnold Willis,
Jakob Zeeus, de Van Hoogstratens, Arnold Hoogvliet, Frans Greenwood e.a., kreeg
Minderaa nog onbekend werk onder ogen: een verzameling van 41 epigrammatische
lofdichten in handschrift; een uitvoerig gelegenheidsgedicht in 1735 te Gorinchem
gedrukt, dat onze aandacht verdient ‘èn omdat de stof interessant is - er steekt
immers een klein epos in van onze Oostvaart - èn omdat het gedicht bij al zijn
zwakheden waardeerbare epische en lyrische kwaliteiten heeft’; en tenslotte een
handschrift, voor het grootste deel ingenomen door De wyze Leydsman ten Hemel
een emblematisch werk naar Joannis Bona, waarvoor Vermeulen de vertaling van
Frans van. Hoogstraten gebruikte. De 35 emblematische prenten werden door
Vermeulen zelf getekend. Daarnaast bevat het handschrift nog drie grote religieuze
gedichten, waarvan Minderaa aanneemt, dat ze geheel eigen werk van Vermeulen
zijn. Het zijn vooral deze drie gedichten die Minderaa bewondert, omdat hij er een
‘innerlijke gedrevenheid, een zielsverrukking’
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in constateert: ‘er vaart een bewogen, brede ademtocht door, die zich mededeelt
aan het rhythme en beslag legt op de lezer’.
In NTg XLIII (1950, blz. 305-310) maakt C.G.N. de Vooys Opmerkingen over het
taalgebruik van P i e t e r L a n g e n d i j k (1683-1756). In de gedichten volgt
Langendijk de dichterlijke taal van zijn tijd behalve in het burleske gedicht De Eneas
van Virgilius in zijn zondagspak, waarin vulgaire woorden en onfatsoenlijke slang
voorkomen. In de blijspelen constateert De Vooys een tweeslachtigheid, maar in
De Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden een toenadering tot de beschaafd
gesproken omgangstaal, waaruit ons moderne A B zal voortkomen. Ofschoon wij
hier niet met een strikt letterkundig onderwerp te maken hebben, vermeld ik deze
en de volgende artikelen van De Vooys, omdat zij m.i. mede van belang zijn voor
de ontwikkeling van het 18de-eeuwse toneel - ik denk hier bij voorbeeld aan de
elders vermelde strijd Punt - De Corver.
In NTg (1951, blz. 51) wijst De Vooys op de Leidse studententaal aan het begin van
de 18de eeuw, te beluisteren in het kluchtig blijspel De gestoorde Studentenvreugd
van J a n J a c o b M a u r i c i u s (1692-1768) van 1717 en in NTg XLIV (1951, blz.
75-78) maakt hij Opmerkingen over de taal van Justus van Effen's Hollandsche
Spectator (1731-1735).
Maar keren wij terug tot Pieter Langendijk. D. Bax vermeldt in NTg XLIV (1951, blz.
282) Een nieuw voorbeeld van de intrige van Langendijks Krelis Louwen.
Ons oordeel over Langendijk was voor een groot deel gebaseerd op de verouderde
studies van Mehler en Meyer. Een nieuwe visie verschaft ons een tweetal studies
van G.A. van Es, die ons doen verlangen naar zijn samenvattend oordeel over
Langendijk in het te verwachten zesde deel van de Geschiedenis van de Letterkunde
der Nederlanden. In NTg Vooys voor de Vooys (1953, blz. 30-37) verzet Van Es
zich tegen eerdere, ongunstige beoordelingen van Langendijk's eenacter De
Wiskunstenaars. Achtereenvolgens gaat hij na: de rol van het toeval, de eenheid
van handeling en de komische waarde. Van Es noemt De Wiskunstenaars ‘het spel
der toevallige ontmoetingen’ en stelt vast dat Langendijk het blinde toeval op
meesterlijke wijze heeft uitgebuit als komisch middel bij het scheppen van de
dramatische situatie. Ad secundum constateert hij dat het eigenlijke motief: de
hekeling van de malle wiskundigen van zijn tijd, organisch is opgenomen in de
omlijstende liefdesgeschiedenis. In de behandeling van het komische door Langendijk
onderkent Van Es vele graden en nuancen, die een nadere studie eisen; voor het
knappe gebruik dat Langendijk maakt van de betoogtrant der wiskundigen en de
holheid van hun argumenten heeft hij grote bewondering.
Eenzijdig beoordeeld als gevolg van te dogmatische normen en oppervlakkige
analyse acht hij ook Langendijk's spel Xantippe. Na een uitvoe-
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rige en objectieve behandeling van de ontwikkeling van dit stuk (NTg XLVIII, 1955,
blz. 65-76 en 141-146) stelt hij vast, dat de dramatische beweging ontstaat ‘door
de onderlinge oppositie van de hoofd- en nevenpersonen, hun wederkerige reactie
en hun aandeel in het bereiken van het kerndoel’. Hij noemt Xantippe een
psychologisch drama, omdat Langendijk in zijn spel de innerlijke ontwikkeling van
Xantippe heeft getekend. Geheel nieuw acht hij het felt, dat Langendijk traditionele
figuren niet heeft behandeld in een hoogdravend heldendrama of larmoyante
tragedie, maar zijn personen heeft geplaatst in hun dagelijkse omgeving.
Anton van Duinkerken (Dagblad De Tijd, 15-9-1956 en Beeldenspel van
Nederlandse dichters, Prisma 295, Utrecht/Antwerpen 1957, blz. 139-142) beschouwt
als oorzaak van Langendijks succes de eenvoudige idee, die hij had,
Dat alle waan maar zotheid zy,
Dat al des werelds schoone dingen
Maar by verbeeldingen bestaan.

Als hoogtepunten in zijn oeuvre beschouwt hij Don Quichot op de Bruiloft van
Kamacho, De Wiskunstenaars en Xantippe.
De vondst van de zeer omvangrijke schriftelijke nalatenschap van B a l t h a z a r
H u y d e c o p e r (1695-1778) op de zolders van het buiten ‘Goudensteyn’ te
Maarssen door Henri A. Ett in 1945 (thans gedeponeerd in het rijksarchief van de
provincie Utrecht) leidde tot een reeks van publikaties over deze 18de-eeuwer. Uit
de collectie lichtte Ett brieven over de rijmkronieken van Melis Stoke en Jan van
Heelu (Ts. LXVII, 1950, blz. 143-155) en in hetzelfde jaar volgde de belangrijke
publikatie van De briefwisseling tussen Willem van Haren en Balthazar Huydecoper
(Ts. LXVII, 1950, blz. 271-304), een dertigtal brieven over het epos Gevallen van
Friso, door Van Haren na bemiddeling van Petrus Burmannus secundus Huydecoper
ter correctie toegezonden. Bij vergelijking met de gedrukte tekst blijkt duidelijk ‘dat
de invloed van Huydecoper op het tot stand komen van dit heldendicht - naar vorm
en inhoud - zeker niet gering is geweest’. In BVN (1951-1952, blz. 101-102 en
125-127; zie ook Apollo, 1946) deed Ett verslag over zijn ontdekking der
handschriften en documented en in RLV XX (1954, blz. 104-115) schetste hij
Balthazar Huydecoper en zijn kring, waarbij vooral uit de brieven gegevens geput
werden.
In Bijdr. en Mededelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht, dl. 66, 1948,
blz. 93-190, publiceerde hij De Briefwisseling Balthazar Huydecoper - Gerard
Meerman.
Onder de titel Dagboekfragmenten van Balthazar Huydecoper (Jaarboek van het
Genootschap Amstelodanum XLIII, 1949) tekent Ett de relaties van Huydecoper
met de Amsterdamse schouwburg waarvan. hij regent was.
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De twisten onder de regenten en in het toneelleven van de 18de eeuw, het optreden
van Franse comedianten, de geschillen van de regenten met Feitama over het
auteursrecht van zijn toneelstukken, komen hier ter sprake.
Ett's studie resulteerde tenslotte in het boek Verjaard briefgeheim (Amsterdam
1956), waarin 77 brieven aan Huydecoper gericht door o.a. Feitama, Poot, Langendijk
en Van Haren, gepubliceerd werden. Voor de vorming van een juister beeld der
18de eeuw een belangrijke bron. C. Kruyskamp gaat aan de hand van deze
brievenpublikatie de werkwijze na van Huydecoper als lexicograaf (Ts LXXV, 1957,
blz. 50-55), waarna hij tot de conclusie komt dat het een negatieve en onhistorische
kwalificatie is Huydecoper nog langer uit te maken voor ‘een taaldespoot uit de
pruikentijd’; in sommige opzichten was hij zijn tijd ver vooruit.
L.C. Michels wijst in Van Lennep, Huydecoper, Vondel en de Latinisten (NTg.
XLVI, 1953, blz. 197-220) o.m. op een opmerking van Huydecoper in zijn Proeve,
waaruit blijkt dat deze de heilloze bedoeling heeft gehad de tekst van Vondels
Herscheppinge niet alleen van commentaar te voorzien, maar in de eerste plaats
zelfs te verbeteren.
J.J.E. van Dijck droeg een opstel Balthazar Huydecoper en Vondel bij aan de
bundel Uit de School van Michels (Nijmegen, 1958), waarin hij de Vondel-waardering
der 17de en 18de eeuw nagaat. ‘Om zijn persoon niet ruimer gewaardeerd dan als
‘opbouwer’ en wegbereider van de Nederlandse Taal- en Dichtkunde, om zijn werken
vooral nu daaruit, een bijna volmaakt studiemateriaal, die opbouw en wegbereiding
zo treffend was toe te lichten, bleef Vondel niet het minst door toedoen van
Huydecoper's ‘Proeve van Taal- en Dichtkunde’ de wetsteen bij uitstek waarop elk
aankomend vernuft zich voordelig kon slijpen, waaraan elk oordeel over taal- en
dichtkunde zich snedig mocht scherpen. Zolang de dichter en niet weinig van zijn
omvangrijk oeuvre geliefd en gelezen bleef, behield de waardering bij alle
aanvankelijke eenzijdigheid en kortzichtigheid die de 18de-eeuwse kruimel-kritiek
alleen op haar best allerslechtst toonde, toch de mogelijkheid belangstellenden te
brengen tot verruiming van blik, verdieping van inzicht. Huydecoper's waarlijk
filologisch werk hielp, zo het dat al niet juist veroorzaakte, daartoe alleszins mee.
De ‘Proeve’ gaf Vondel en zijn werken bewust en uitdrukkelijk door aan volgende
geslachten waarvan de eerste generatie door de wijze waarop zij Vondel waardeerde
gerust de ‘school van Huydecoper’ mag heten’.
J o a n W i l h e l m C l a u s v a n L a a r , een avonturier, die onder het pseudoniem
C. Lonius A.F. enige geruchtmakende antisemitische boeken publiceerde in de jaren
1734 e.v. wilde als verteller en moralist naam maken. ‘Hij toont’, schrijft C.G.N. de
Vooys (NTg XLII, 1949, blz. 273-279), ‘verwantschap met de
anekdotenverzamelingen, de prikkel-
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en schandaal-litteratuur, de schelmenroman, maar ook met de spectatoriale
geschriften’. De Vooys kent hem wel vernuft en talent toe, maar veroordeelt de
tuchteloosheid van zijn stijl en compositie. Van aard was Lonius onevenwichtig:
‘ernst en loszinnigheid wisselden bij hem af’. Een. nog twijfelachtige figuur onder
de vroeg-achttiende-eeuwers.
In de Annalen van het Thijmgenootschap (XLV, 1957, blz. 294-310) publiceerde
C.M. Geerars de tekst van een voordracht over leven en werken van Jacob Campo
Weyerman (1677-1747), bekwaam bloemschilder, toneelschrijver, professioneel
journalist, schrijver van spectatoriale vertogen vóór Justus van Effen, ‘ fameus
pasquillist’, avonturier en chanteur, die in de handboeken onderschat en onjuist
beoordeeld is. Vooral vraagt Geerars aandacht voor de kritische werkzaamheid van
Weyerman en zijn rationalisme.
Over Jacob Campo Weyerman en zijn familie publiceerde G.J. Rehm in De
Nederlandsche Leeuw (1958, kol. 353-365) in hoofdzaak genealogische gegevens
gebaseerd op een onderzoek in het Bredase archief. (Zie ook NTg LI, 1958, blz.
122 en 281).

Het Boek (N. reeks, dl. XXX, 1949-1951, blz. 75-87) bevat een artikel van A.A. van
Rijnbach over Een onbekende Spectator en zijn samensteller E g b e r t B u y s (±
1725-1769). De stijl van De algemeene Spectator (1748) acht Rijnbach zwak, de
betoogtrant verre van helder en de inhoud vaak onbelangrijk. Buys' verre van
ingetogen leven tengevolge waarvan schandaal verwekt werd, gaf aanleiding tot
een reeks processen. Het artikel bevat biografische gegevens en vermeldt Buys'
andere werken.
B e t j e W o l f f (1738-1804)en A a g j e D e k e n (1741-1804) schreven in dezelfde
tijd als haar Sara Burgerhart een verzameling sociale poëzie, in 1781 uitgegeven
onder de titel Economische Liedjes. G. Stuiveling (Rekenschap, Amsterdam 1947,
blz. 72-96) prijst haar, dat zij voor de bezitlozen, de vrouwen en de kinderen, drie
minderheden, een liefderijke belangstelling hebben getoond en zich beijverd hebben
anderen tot het inzicht te brengen dat er iets goed te maken vies. De Economische
Liedjes, tekening van ‘een hele dorpsgemeenschap in volle bedrijvigheid’, weergave
van de werkelijkheid van het volksleven, maar toch in wezen een idylle, zijn een
uiting van de geest des tijd: ‘gelovige stichtelijkheid van de godsdienst, de
beredeneerde deugdzaamheid van de Verlichting, en de tranenrijke gevoeligheid
van de Romantiek dooreen’. Stuiveling schildert de erbarmelijke toestanden rond
1780 en merkt m.b.t. de Liedjes op: ‘Uit de zachte aangedaanheden van het
romantisch medelijden is de belangstelling voor de vierde stand ontstaan; door een
weloverlegd onderwijs en een redelijke voorlichting wil men de eenvoudige lieden
het inzicht bijbrengen van hun menselijke bestemming; maar deze bestemming zelf
is
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door gevoel noch door verstand, zij is door God bepaald. Dat naast het oordeel van
lateren hierin veel als eeuwig en christelijk wordt voorgesteld, wat tijdelijk en burgerlijk
verdient te heten, spreekt vanzelf. Zolang de arbeids- en levenshoudingen waarin
de mensen tot elkaar staan, in wezen weinig veranderen, draagt hun stabiliteit voor
het bewustzijn der overgrote meerderheid, ook voor de onderdrukker, het karakter
van een natuurwet. De heersende moraal van een tijd is de moraal van de heersende
klasse uit die tijd. Die heersende klasse was nog, in 1780, de artistocratische
burgerij’.
H.A. Höweler verstrekt Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff en
personen uit haar kring (Amsterdam, 1949), waarin hij achtereenvolgens behandelt
de jeugd van Aagje Deken, Hendrik Busserus, Ds. Adriaan Wolff, het echtpaar Ch.
A. Nissen-M. Greeger en tenslotte het vermogensverlies van Aagje Deken en Betje
Wolff, in hoofdzaak biografische en genealogische gegevens bevattend. Het vierde
deel over de vriendschap met het echtpaar Nissen-Greeger lijkt mij literair-historisch
het belangrijkste, omdat wij hier uit de gepubliceerde brieven van Nissen een beeld
krijgen van de voor ons bijna ongeloofwaardige en exuberante vorm, die de
vriendschapsbeoefening in de tweede helft van de 18de eeuw aannam. Nissen,
een nerveus, hartstochtelijk, overgevoelig, oppervlakkig en egocentrisch man uit in
één en dezelfde brief zijn liefdesuitingen t.o.v. zijn jeugdige vrouw en de twee veel
oudere schrijfsters, welke door de drie vrouwen niet als ongeoorloofd of vreemd
beschouwd werden. (Besprekingen in CB 1950 en M 1950).
Ha.C.M. Ghijsen vraagt in Ts LXVI (1949, blz. 305-312) Welk vlugschrift ter
verdediging van Betje Wolff's hekeldicht ‘De Santhorstsche Geloofsbelijdenis’ is van
de hand van Ds. Wolff? Op stilistische gronden schrijft zij de Brief over de
Santhorstsche Geloofsbelijdenis aan Ds. Wolff toe; de Apologie of verdediging en
ontschuldiging van het Dichtstukje, genaamd de Santhorstsche Geloofsbelijdenis
enz. moet h.i. geschreven zijn door een meer letterkundig dan theologisch
georiënteerd, vrijzinnig man.
In het voorwoord van Willem Leevend (1785) slaan A. Deken en B. Wolff de zesdelige
Duitse brievenroman Sophiens Reise von Memel nach Sachsen van J.F. Hermes
nog hoog aan. Georg Hermann verklaart in zijn Henriëtte Jacoby (1840) dezelfde
roman - waarin verklaard wordt ‘hoe een jong meisje, wier hart aarzelt tussen twee
mannen, hen beiden verspeelt door haar rationalistische bespiegelingen’ - taboe.
Flora Meyer zegt in haar artikel Literatuur weerspiegeld in de literatuur (LT 156,
1950, blz. 31-33) dat de hoofdfiguur van Hermes' boek ‘noch de objectiviteit van de
Aufklärung, noch de subjectiviteit der Romantiek’ bezit.
Een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18de eeuw is de ondertitel van het
in twee delen verschenen werk van H.J. Vieu-Kuik: Het gebruik van Franse woorden
door Wolff en Deken (dl. I, Arnhem, 1952, waarop de
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schrijfster in Groningen promoveerde en dl. II, Arnhem z.j. [1957]). In het eerste
deel behandelt de schrijfster woorden die de mens in zijn verhouding tot de
medemens tekenen, terwijl het tweede deel door middel van de woordstudie een
inzicht geeft in de godsdienstige, intellectuele en esthetische ontplooiing van de
mens in de 18de eeuw. Waarderende besprekingen van dit werk zijn o.a. te vinden
in NTg XLV (1952, blz. 167-168); Ts LXX (1952); NTg L (1957, blz. 185); LT 190
(1957, blz. 408-409); TS LXXV (1957, blz. 238-240).
W.J. Noordhoek vestigt de aandacht op Een Duitse vertaling van Sara Burgerhart
uit het jaar 1796 (LT 169, 1953, blz. 130-137) door Johann Gottwerth Müller onder
de titel Sare Reinert, welke in 1806 nog een tweede druk beleefde. Het is een vrije
vertaling met begrip voor typisch Nederlandse uitdrukkingen. Müller vertaalde ook
Willem Leevend en Cornelia Wildschut, maar deze bleven onvoltooid.
De herdenking van het sterfjaar van Wolff en Deken in 1954 leverde een aanzienlijke
uitbreiding op van de literatuur over beide schrijfsters.
Ha.C.M. Ghijsen publiceerde in dat jaar haar uitvoerige werk Dapper Vrouwenleven
(Assen), dat een schat van gegevens bevat en dat wel lange tijd in biografisch
opzicht een standaardwerk zal blijven. Toch zijn er enige ernstige bezwaren tegen
dit boek ingebracht en vele desiderata gesteld.
J.C. Brandt Corstius acht in Een Hollandse huiskamer in de achttiende eeuw (NTg
XLVII, 1954, blz. 305-310) het boek van Ghijsen te kort geschoten in het geven van
een inzicht in de betekenis van het werk van de vertegenwoordigsters der
rationalistische en gevoelige Verlichting. Hij acht Ghijsen's boek te veel een
heldinnen-biografie. De geestelijke verwantschappen met buitenlandse auteurs is
niet voldoende onderzocht evenmin als haar invloed in de 19de eeuw. G. Stuiveling
heeft ongeveer dezelfde bezwaren: dapper, zegt hij, is een eigenschap, geen literaire
categorie; ‘een wetenschappelijke ontleding van de Sara Burgerhart en de Willem
Leevend, naar stijl, de structuur, de strekking, de psychologie, enzovoort, (moet)
onmisbaar worden geacht om het beeld van deze twee interessante vrouwen te
voltooien tot een beeld van twee kunstenaressen’ (BVN, 1954-1955, blz. 3-4; zie
ook A. Romein-Verschoor in CB 1954 en M. Nienaber-Luitingh in Ons Eie Boek XXI,
Nr. 1 en 2). P.J. Meertens wijst in zijn Nabetrachting bij de Wolff en Dekenherdenking
(Ts LXXIII, 1955, blz. 300-315) m.b.t. Dapper Vrouwenleven op het ontbreken van
de documentatie en de weinig indringende behandeling van Betje Wolff's vriendschap
t.o.v. een lange reeks van jonge vrouwen tijdens en na haar huwelijk. Ook hier wordt
weer de 18de-eeuwse beleving van de vriendschap aan de orde gesteld: ‘het grote
duistere punt in Betje's leven is haar huwelijk en haar liefdeleven in het algemeen’.
In dezelfde Nabetrachting (J.C. Brandt Corstius beoordeelt CB XXII, 1955, blz.
166-170 eveneens enige boeken
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bij de herdenking verschenen) bespreekt Meertens nog zeven andere publikaties
uit het jaar 1954, waarbij wij ons in deze kroniek met eventuele opmerkingen
aansluiten.
De roman van Jan Mens Elisabeth (Amsterdam-Antwerpen, 1954) schildert in
hoofdzaak Betje Wolff's Beemsterse periode, maar is niet in overeenstemming met
de waarheid; Meertens acht de roman te frivool en mank gaan aan een
‘onaanvaardbare vrijmoedigheid’. (Bespreking ook in CB 1954).
De Wereldbibliotheek gaf een bundel redevoeringen en artikelen uit onder de titel
Boeket voor Betje en Aagje (Amsterdam-Antwerpen, 1954), bevattend: Ha.C.M.
Ghijsen, Wolff en Deken, eenheid uit tegenstellingen; A. Romein-Verschoor, Met
de tijd en tegen de tijd; O. Noordenbos, Opvoedingsidealen van Betje Wolff in
historisch verband; N. van der Zijpp, Wolff en Deken in de kerkelijke situatie van
hun tijd; A. van der Boom, De portretten van El. Wolff en A. Deken en illustraties
van hun werken; H.A. Höweler, Betje Wolff en Lucretia van Merken; J.C. Brandt
Corstius, De betekenis van Wollf en Deken voor onze tijd; H.J. Vieu-Kuik, Betje
Wolff, de anonieme. Het boek sluit met een bloemlezing uit de gedichten en het
proza van de beide schrijfsters. (Besprekingen in BVN, 1954-1955, blz. 122-123 en
NTg XLVIII, 1955, blz. 58).
In 1954 verscheen een 10de druk van de Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart
('s-Gravenhage) en een aantal bloemlezingen: Het romaneske Holland van Wolff
en Deken naar een bloemlezing uit de Historie van den Heer Willem Leevend en
die van Mejuffrouw Cornelia Wildschut (bewerking van H.J. Vieu-Kuik, Assen);
Letterlust op Kipperust. Een tuiltje gerijmd en ongerijmd proza uit de hof van Betje
Wolff, ingeleid door Jan Mens (Amsterdam-Antwerpen); De Menuet en de
domineespruik. Inl. en aant.: P. Minderaa (Amsterdam-Antwerpen) en Lotje Routin.
Een liefde in de achttiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem
Leevend. Uitgeg., ingel. en van aantekeningen voorzien door J.C. Brandt Corstius.
Vooral deze laatste bloemlezing is van belang om de inleiding, waarin het aandeel
van Aagje Deken wordt besproken, een karakteristiek wordt gegeven van de
‘zedekundige literatuur in de tweede helft van de 18de eeuw en de belangrijke plaats
daarin van de roman-in-brieven’ en vervolgens de strijd tegen het sentimentele ‘door
tegenover Feith's onechte gevoelsverfijning in de episode van Lotje Roulin en Willem
Leevend een naar het leven getekende verhouding als afschrikwekkend voorbeeld
te doen dienen’. Tevens wordt Betje Wolff's strijd tussen vriendschap en liefde
geanalyseerd, een probleem waarop in deze kroniek al enige malen is gezinspeeld.
(Besprekingen in NTg XLVIII, 1955, blz. 113-114; LT 178, 1955, blz. 105-106; SpL
I, blz. 237-238 en M 1955).
In Paedagogische Studiën XXXI (1954, blz. 101-107) bespreekt Ha.C.M. Ghijsen
het in 1779 verschenen werkje van Betje Wolff Proeve over de
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Opvoeding, waarin het kind niet wordt beschouwd als een kleine volwassene en de
moeilijkheden worden erkend de wereld van het kind te benaderen.
Als een belangrijk begin van een wetenschappelijke beoordeling van het literaire
werk van Wolff en Deken zoals Brandt Corstius en Stuiveling bij hun bespreking
van Dapper Vrouwenleven deze stelden, is de studie te beschouwen van H.J.
Vieu-Kuik in Ts LXXII (1954, blz. 43-66 en 81-98) onder de titel Stilistisch onderzoek
naar het aandeel van Betje Wolff in de werken van Wolff en Deken. Tot op heden
had men het aandeel van Betje Wolff en Aagje Deken vooral gegrond op het gebruik
van het Frans, op psychologische gronden en het gebruik van de volkstaal; men
was daarbij tot de conclusie gekomen dat personen die de meer bedaarde en
theologische zijde van het leven vertegenwoordigen, door Aagje Deken waren
beschreven. Een uitvoerige stilistische analyse doet Vieu-Kuik concluderen, dat ‘de
artistieke leiding van het omvangrijke gemeenschappelijke oeuvre’ bij Betje Wolff
berustte, ‘die overal waar de brieven tintelen van leven zich zelf gaf naar haar aard,
zoals vergelijkingen met haar vroegste en zelfstandig werk hebben aangewezen.
Aagje Deken heeft haar talent in dienst van het genie harer vriendin gesteld, ook
daar waar ze de verantwoordelijkheid had genomen voor bepaalde romanfiguren...
Er is veel overleg nodig geweest bij de bewerking, veel verdeling van arbeid, veel
begrip voor elkanders talenten, maar vooral veel inspiratie van Betje Wolff’.
In de VlG XXXIX (1955, blz. 375-382) schetst P.J. Meertens Het culturele leven
in Vlissingen in de tijd van Betje Wolff. Het Zeeuws genootschap der Wetenschappen
komt ter sprake, de contacten van Betje Wolff met Bellamy en Francina Baane,
terwijl aandacht wordt gevraagd voor het werk van de jong gestorven dichters
A n t h o n y v a n d e r W o o r d t en J a n W i l l e m v a n S o n s b e e c k .
G. Kamphuis geeft in Betje en Aagje in 's-Gravenhage (Maandbl. d. Gemeente
's-Gravenhage IX, nov.) aardige bijzonderheden over de laatste levensjaren van de
schrijfsters.
F. Jansonius gaat in NTg L (1957, blz. 75-78) Hildebrands schuld aan Wolff en
Deken na. Hij acht Hildebrand sterker in de pakkende verhaaltrant en Betje Wolff
en Aagje Deken in de psychologische karaktertekening.
H.J. Vieu-Kuik leverde een belangrijke bijdrage tot de kennis omtrent de overgang
van de spectatoriale novelle naar de burgerlijke roman in haar werk Anonieme
geschriften van Betje Wolff in het tijdschrift ‘De Rhapsodist’ (1770-1772)
(Groningen-Djakarta, 1956).
Garmt Stuiveling vraagt zich in Het geheim van Wolff en Deken (NVT IX, 1955,
blz. 521-535) af, waarom Sara Burgerhart het hoogtepunt is in het werk van Wolff
en Deken en waardoor dit meesterlijk boek toen zó
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heeft kunnen ontstaan. Op de eerste vraag geeft hij als antwoord, dat de roman een
‘beweeglijke totaliteit’ vertoont, die de gewone mens benadert, hij bezit een rijkdom
aan karakters, maar de figuren worden tevens op een eenvoudige en geleidelijke
wijze met elkaar in aanraking gebracht. De bouw van het boek is van een kunstloze
natuurlijkheid, bezit een eenvoud in taalgebruik en de klank van ècht leven. Alle
figuren zijn bovendien kenbaar aan hun stijl. Op de tweede vraag luidt het antwoord,
dat in Sara Betje een zelfherschepping gaf, een zelfportret. Saartje is authentiek en
daarom onherhaalbaar. ‘Het aroom van geluk, dat dit boek zo uitzonderlijk maakt
in onze letteren, is de late winst van vroegere fleur’.
Betje Wolff, opgegroeid met de la Bruyère, Racine, Molière, Pope, Hume, de
Spectator, Diderot en d'Alembert, vertegenwoordigt met haar tolerantie, haar sociale
verantwoordelijkheidsgevoel, haar waarheidsliefde en vrijheidszin, slechts één zijde
van de late 18de eeuw, zij is de woordvoerster van de progressieve intelligentia.
Een ander aspect van haar tijd vertoont de 17 jaar jongere E l i s a b e t h M a r i a
P o s t (1755-1812),opgegroeid met de gevoels- en gedachtenwereld van Young,
Ossian, Locke, Haman, Klopstock, Gellert, Wieland, Glosner en Florian. In haar
werk constateren wij, dat er een directere uitdrukking van het innerlijk komt, dat er
sprake is van ‘een nieuwe betrekking van de ziel tot de dingen, een andere richting
en vervulling van het gemoedsleven’. J.C. Brandt Corstius vraagt in Betje Wolff is
het niet alleen (NTg XLIII, 1950, blz. 212-221) hernieuwde aandacht voor persoon
en werk van E.M. Post. ‘In Elisabeth Maria Post neemt voor de Nederlandse literatuur
de traditionele natuurpoëzie, de traditionele herderszang een einde en begint de
moderne landschapsbeschrijving, de moderne natuurlyriek’. Maar ook is er in haar
werk een nieuw realistisch sociaal gevoel, dat zich in de 19de en 20ste eeuw zal
voortzetten. E.M. Post's werk geeft inzicht in de grote ideeënbeweging en de
gevoelsverschuivingen aan het einde van de 18de eeuw. Breder uitgewerkt is Brandt
Corstius' studie Idylle en Realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband
met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende
eeuw (Amsterdam, z.j.). Deze studie, belangrijk voor nieuw inzicht in de 18de-eeuwse
Westeuropese letterkunde behandelt uitvoerig een aantal themata uit deze literatuur.
Classicistische opvattingen als ‘de beste aller werelden’, ‘de keten der wezens’ en
‘de veelheid der bewoonde werelden’, voortgekomen uit de volmaaktheidsidee en
de drang naar zinvolle orde, gaan in het werk van E.M. Post samen met
preromantische trekken als gevoeligheid, Heloïse-idealisme, individuele
natuurbeleving, levendig sociaal gevoel, interstellaire reisdrift en een
godsdienstbeleving vanuit het gemoed meer dan vanuit de leer, terwijl haar
belangstelling voor de natuur om de natuur zelve en de projectie van het eigen
innerlijk in de natuur haar tot een
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romantische figuur stempelen. E.M. Post's werk past niet in de vaste schema's van
onze letterkundige handboeken, maar bewijst dat de tweede helft van de 18de eeuw
een uiterst subtiel samengestelde periode is, een complexiteit, waarin het
onregelmatig classicisme, reeds geheel buiten de renaissancetraditie, langzaam
evolueerde naar de romantiek. Het boek van Brandt Corstius verstrekt ook een
uitvoerige literatuuropgave, die ons in staat stelt de Nederlandse letterkunde uit dat
tijdperk te zien in Westeuropees verband. (Besprekingen o.a. in BVN 1954-1955,
blz. 201-202 en LT 194, 1958, blz. 278-280).
In een verhandeling Hieronymus van Alphen als vader en kind (Jaarboek van de
Mij. der Ned. Letterkunde 1945-1946, blz. 3-24) betoogt C.J. Kelk dat het
dichterschap van Hieronymus van Alphen (1746-1803) zijn kracht vindt in een zuivere
eenvoud en in een sterk plastisch vermogen, waardoor de mentaliteit van de eeuw
onbelemmerd doorklinkt. Van Alphen als theoreticus besprekend zegt Kelk, dat
deze zich de vereisten van zijn kunst veel meer bewust is geweest dan men aan
de eenvoud daarvan geneigd zou zijn te denken. Vaak is de natuuraanblik van de
dichter gemengd met de daardoor opgewekte religieuze gevoelens, zodat zijn
‘teruggang naar de natuur’ toch maar betrekkelijk is. Van Alphen beoefende de
letteren als liefhebber, als dilettant.
Marie J. Francken vestigt in LT 138 (1957, blz. 106-111) de aandacht op een
volledige nogal slaafse vertaling van de Kleine Gedigten voor kinderen door Geerlof
Heimering in het Maleis (Timoer-Koepang, 1838) waarvan zij de geringe aanpassing
aan de Indische mentaliteit betreurt.
In een artikel in de NTg XLV (1952, blz. 279-290) bestudeert J. Haantjes O n n o
Z w i e r v a n H a r e n (1713-1779)en J a c o b u s B e l l a m y (1757-1786) als
Dichters van de vrijheid. Haantjes gaat de ontstaansgeschiedenis na van De Geuzen,
met welk stuk Van Haren o.m. de bedoeling had weer in de gunst te komen van het
Oranjehuis. Dwinglandij en vrijheid zijn de twee polen die het verhaal beheersen:
het optreden van de Geuzen en het herstel van het stadhouderschap betekenden
in de open van Van Haren een triumf van de vrijheid. Haantjes beschouwt de vrijheid
als het creatieve element in de poëzie van Van Haren. De ambtsaanvaarding van
Willem IV geeft de dichter aanleiding zijn 18de-eeuwse vrijheidsidealen te
propageren. Toch blijft het gedicht - noch heldendicht, noch ode - tweeslachtig
doordat in het verhaal over de opstand de vrijheid, in dat over het herstel van het
stadhouderschap de dwinglandij te kort komt.
Als voor Van Haren is de vrijheid voor Bellamy de bezielende kracht in de periode
dat deze vaderlands dichter was. Bellamy's opvattingen omtrent de vrijheid worden
bepaald door zijn patriottistische ideeën: de rechten van de burger moeten met de
wapenen verdedigd worden, de bur-
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gerij moet medezeggingschap in de regering bezitten en de regering zij amonarchaal.
Haantjes vergelijkt tenslotte beide dichters, acht hun vrijheidsidee vaag van inhoud,
maar van een sterke aandrift. Van Haren's werk is dat van een voorbij periode,
vertoont scheuren van verval; Bellamy's gedichten hebben de bekoring en de frisheid
van het nieuwe. Van Haren richt zich nog naar Engeland, Oranje is waarborg voor
de vrijheid; Bellamy houdt het oog gericht naar Frankrijk en ziet het volk zichzelf en
eigen waarde bewust worden.
In een bladvulling (NTg XLVI, 1953, blz. 59) wijst G. Verhaak op een passage in
de Batavische Arcadia van Heemskerck, die overeenkomst vertoont met Roosje
van Bellamy.
In Nalezend over Jacobus Bellamy (NTg XLVIII, 1955, blz. 310-317) geeft W.
Diemer een vijftiental correcties en addenda voornamelijk op Leven en Werken van
Jacobus Bellamy door J. Aleida Nijland (1917), waarvan mij als de voornaamste
voorkomt de mededeling, dat Bellamy niet de stichter was van het tijdschrift Proeven
voor den Smaak, het Verstand en het Hart. In een noot vermeldt Diemer wat na
1917 over Bellamy gepubliceerd is.
Van groot belang is de voordracht van W.A.P. Smit, De literaire gestalte van
Bellamy bij de herdenking van Bellamy's geboortedag, 200 jaar geleden (afgedrukt
in NTg LI, 1958, blz. 1-10). Na bestudering van leven en werk van de dichter komt
Smit tot de conclusie: ‘de persóón van Bellamy is... belangrijker geweest dan zijn
poëzie’. Toch acht hij een echt en zuiver talent aanwezig, hetgeen hij illustreert aan
Brie momenten van Bellamy's leven: op 14-jarige leeftijd (1771-1772) als hij zich
optrekt aan dichters van naam, wat tot gevolg heeft dat Bellamy's werk retorisch
wordt, maar vaster van compositie en gedragener van toon; op 21-jarige leeftijd,
als hij zich losmaakt van de classicistische traditie en in 1784 in Roosje, door Huet
genoemd het ‘monument... van het modern dichteigen’. Smit gaat vervolgens de
verwezenlijking van dit dichterschap na in de drie verzenbundels van Bellamy. De
betekenis van de Gezangen mijner jeugd (1782) is z.i. vooral gelegen in de rijmloze
anacreontica. De Vaderlandsche Gezangen van Zelandus (1785) zijn typisch
retorisch in de vormgeving, maar naar de inhoud natuurlijk en echt. In de Gezangen
(1785) is Bellamy ontgroeid aan het anecdotisch-anacreontische en zijn eenvoud
en natuurlijkheid zijn poëtische principes. Door een discrepantie tussen vorm en
inhoud is het resultaat niet geslaagd. Smit beschouwt Bellamy's gedichten als
experimenter om de poëzie te bevrijden van de gebondenheid aan de classicistische
traditie en uit de beperktheid van de anacreontische vorm. Hij acht het werk van
Bilderdijk, die naar de geest een romanticus was, maar in zijn vormgeving
classicistisch, de oorzaak dat de vernieuwing door Bellamy ingezet, niet voltooid
werd.
G.G. Ellerbroek vermeldt in Notes sur la fortune de Montaigne en Hol-
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lande (Neoph. XXX II, 1948, blz. 49-54) de invloed van Montaigne op de
17de-eeuwers Cats, De Brune de Jonge, Van Beverwijck, Coornhert, Spiegel, Hooft
en de 18de-eeuwers R i j k l o f M i c h a ë l v a n G o e n s (1748-1810) en
F r a n c i s c u s H e m s t e r h u i s (1721-1790).
De comparatistische literatuurbeschouwing heeft in de laatste jaren ook voor de
Nederlandse literatuurgeschiedenis grote betekenis gehad en vele nieuwe
perspectieven geopend. Van blijvende betekenis voor een nieuw zicht - vooral op
de 18de eeuw - zijn enige werken en artikelen van J.C. Brandt Corstius, een der
voormannen van het comparatisme in ons land. Zo is De plaats van Rijklof Michaël
van Goens in de ontwikkeling van de Westeuropese literatuur (NTg XLIV, 1951, blz.
193-202) van wijder belang dan alleen voor de figuur van Van Goens. In dit artikel
geeft Brandt Corstius een overzicht van de veranderende opvattingen aangaande
de overgang van classicisme naar romantiek, niet meer beschouwd in een
actie-reactieschema, maar in een geleidelijke onwikkeling. De werken van Robertson,
Bosker, Marsden Price en Highet, door Brandt Corstius besproken, leidden tot het
inzicht dat befaamde classicistische auteurs tevens de vernieuwers zijn geweest in
anti-classicistische geest. Zij tonen aan dat bij de 18de-eeuwse literator een besef
van eigen vermogen, van eigen originaliteit doorbreekt, hoe deze de verbeelding
vooral als het scheppende vermogen gaat erkennen. In ons land is R.M. van Goens
de representant van deze ontwikkeling in de literaire kritiek. De drie verhandelingen
over de klassieken van Van Goens uit de jaren 1765-1768 die Brandt Corstius
bespreekt, zijn typerend voor de Westeuropese 18de-eeuwse houding t.o.v. de
klassieken en de wording van het nieuwe poëzie-ideaal. ‘Als Highet erop uit is
overtuigende bewijzen aan te voeren voor zijn mening, dat de Europese literaire
verandering na 1760 niet anti-klassiek is geweest maar een verzet heeft betekend
tegen het weren van gevoelsuitingen en tegen het gebrek aan scheppende
verbeelding en de monotone symmetrie, dan zou hij, had hij Van Goens' werk en
dat van Hemsterhuis gekend, beide Nederlanders tot kroongetuigen geroepen
kunnen hebben’. Van Goens, nieuwlichter en gevoelstype zet in ons land de literaire
kritiek in, die historisch en sociaal gericht is. Ouden en modernen vallen niet langer
binnen één norm.
Hoe R.M. van Goens met zijn neiging naar melancholie en isolering, na een
uitermate belangrijke periode van deelname aan het Nederlandse literaire leven
tussen 1764 en 1774, tenslotte in overspannen gemoedstoestand, met duidelijk
pathologische karaktertrekken in verbittering en eenzaamheid zijn laatste levensjaren
in Duitsland slijt, kunnen wij lezen in R.M. Van Goens in Wernigerode, aan de hand
van nagelaten papieren geschetst door W.J. Noordhoek in LT 176 (1954, blz.
380-393).
Willem van Doorn schrijft in Ntg XLIV (1951, blz. 1-6) Over twee vertalingen van
‘Ossian’: van P.L. v a n d e K a s t e e l e (1748-1810)
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uit 1793 en van Bilderdijk uit 1805. Van Doorn's conclusie luidt: ‘dat de vergeten
hexameters van de onberoemde P.L. van de Kasteele het als vertaling van ‘Ossian’
èn om hun juist weergeven van de tekst èn om hun economie het verreweg winnen
van de alexandrijnen van een ongetwijfeld groter litteraire figuur, die door zijn
gemakkelijk uitingsvermogen - ‘so facile’, zou 'n Engelsman zeggen - er toe kwam,
evenals later Schaepman, de stromend-galmende woordenaanvoer uit zijn onbewuste
te beschouwen als pure bezieling’.
De vertalingen van Bilderdijk en Van de Kasteele komen ook ter sprake in een
artikel van J. Wesseling Bilderdijk en Ossian in NTg XLIV (1951, blz. 305-315),
gebaseerd op een fragment uit zijn ongedrukte Gentse proefschrift Bilderdijk en
Engeland (1949, zie NTg XLII, 1949, blz. 317). Wesseling gaat de invloed van de
Ossian-mystificatie na op het 18de-eeuwse Europa en in het bijzonder in Nederland.
Hij stelt relaties met de Ossian vast bij Egbert Buys, Lelyveld, R.M. van Goens,
Feith, Bilderdijk, van de Kasteele, E.M. Post en Van Alphen. In de 18de eeuw gaven
Buys, Lelyveld, Feith, Van de Kasteele en Bilderdijk vertalingen. Tussen 1795 en
1805 verschenen die van Bilderdijk, die zich vele uitbreidingen veroorloofde. Na
uitvoerige analyse stelt Wesseling vast, dat de bezielde retoriek van Bilderdijks
vertaling met classicistische, arcadische, idyllische en romantische trekken niet past
bij de zangen van de Schotse Bard.
In Vooys voor de Vooys (NTg 1953, blz. 7-11) vertelt W. Asselbergs over een
vacantie van Pieter Leonard van de Kasteele op Texel, waar een onbezorgd
natuurgenot hem inspireert tot een klein gedicht op het zwemmen in zee: ‘Het is
geen meesterstuk, maar indien het vroeger in het jaar 1790 geschreven werd dan
de Lofzang van Rhynvis Feith mag het gelden voor het oudste zee-gedicht der
Nederlandse romantiek, dat niet op de stelselmatige uitbreiding van een gedachte,
maar op een onmiddellijke ervaring van de werkelijkheid teruggaat’ en in zijn
conclusie zegt Asselbergs, dat het de weerkeer aanduidt ‘van de conventionele
boek-inspiratie naar de persoonlijke natuurimpressie’.
Over de 18de-eeuwse B i l d e r d i j k (1756-1831) is in de na-oorlogse jaren behalve
het hierboven reeds vermelde heel wat verschenen. Een breed opgezette studie
over Willem Bilderdijk als dichter door A. Heyting, gestencild verspreid onder de
leden van het Genootschap Willem Bilderdijk, kon ik niet raadplegen (zie NTg XLI,
1948, blz. 139).
J. Bosch wijst in Bilderdijk's ‘Gebed’ van 1796 (NTg XLIV, 1951, blz. 221-225) op
tweeëerlei werkmethode van Bilderdijk: ‘in extase uitboezemend’ en ‘angstvallig
wikkend bewerkend’. Eenzelfde onderwerp keert herhaaldelijk terug. Bosch gaat
dan de relaties na tussen Gebed van 1792 en Gebed van 1796 en besluit, dat
Bilderdijk beide gedichten zeer bewust tegenover elkander heeft geplaatst.
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In Bilderdijks ‘Gebed’ van 1796 als vertaling naar Fénelon (NTg XLIX, 1956, blz.
241-249) confronteert Martien J.G. de Jong het resultaat van de vergelijking tussen
Bilderdijk en Fénelon met gepubliceerde brieven van Bilderdijk en met het Gebed
van 1792. Het Gebed van 1796 is geschreven op een beslissend moment in
Bilderdijks leven, toen hij in een innerlijke strijd was gewikkeld, niet van een keuze
tussen K.R. van Woesthoven en C.W. Schweickhardt, maar tussen plicht en liefde.
De afwijkingen en toevoegingen in Bilderdijks vertaling, door De Jong nagegaan,
hebben een diepere zin en maken Bilderdijks gedicht tot een ‘schuldig gebed’; er
is een dieper ingaan op de eigen gemoedstoestand dan bij Fénelon, een
krampachtiger worsteling, een neiging om zelf de aard van het gebed te bepalen:
‘Fénelons bede heeft Bilderdijk gesubjectiveerd’.
In NTg XLV (1952, blz. 211-223 en 248-257) geeft A.G. van der Horst Bilderdijks
mening over Vondel. Schrijver is van mening dat met geen van de oude
voorstellingen over de verhouding Bilderdijk-Vondel aan Bilderdijk recht wordt
gedaan. Na een uitvoerige bespreking van Bilderdijks mening over Vondel in de
verschillende geschriften tot 1808-1809 stelt Van der Horst vast, dat Bilderdijk de
grootheid van Vondels meesterschap erkende, al achtte hij hem niet onfeilbaar, met
name niet daar waar het ging om een juist inzicht in de kunst der oudheid, waarvan
de kennis in de 18de eeuw zich zozeer verdiept had, en zeker niet in kwesties van
politiek en religie, waarin Bilderdijk als oranjegezind orthodox-protestant zich lijnrecht
tegenover de rooms-katholiek geworden staatsgezinde Vondel bevond. Maar dit
deed geen afbreuk aan zijn bewondering voor Vondels dichterschap, ook voor
Vondels christelijk dichterschap’... en mogelijk wilde Bilderdijk ‘een moderne en
protestantse evenknie van de zeventiende-eeuwer’ worden.
H.H. Knippenberg wijst in NTg XLVI (1953, blz. 146) op een berisping van de later
aan opium verslaafde Bilderdijk, die deze toedient aan Poot over diens ‘natte
kelderstuipen’ te Delft.
Een belangrijke bijdrage voor de Bilderdijk-studie leverde J. Bosch met zijn uitgave
van Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling. Aanvullende uitgave. Eerste deel: 1772-1794.
(Amsterdams proefschrift, Wageningen, 1955). De vroegere publikaties, behalve
die in tijdschriften, zijn niet herdrukt, wel vermeld. ‘Door uitvoerige annotatie is
getracht voor alle brieven gelijkelijk, ook voor de niet herdrukte, aansluitend bij den
tekst zo veel mogelijk opheldering te geven over Bilderdijk en zijn kring, en zijn tijd’.
Een uitvoerige inleiding gaat aan de publikatie van de brieven vooraf. (Besprekingen
in NTg XLVIII, 1955, blz. 234 en Ts. LXXVI, 1958, blz. 72-75).
Bij de herdenking van Bilderdijks geboortedag in 1956 werden redevoeringen
gehouden door W.A.P. Smit: Herdenking van Bilderdijk en door F. Baur: Bilderdijk
en Vlaanderen (afgedrukt in de uitgave van de vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’
onder de titel De Herdenking van
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Bilderdijks geboortedag georganiseerd door het nationaal comité
Bilderdijk-herdenking 1956). Smit tekent Bilderdijk ‘als een figuur, die tegelijkertijd
aan de oude en de nieuwe wereld deel had, die als strijder niet los te denken valt
van de dichter Bilderdijk. Als een dichter die zowel tot de wereld van het klassicisme
als tot die van de romantiek behoorde. Ongetwijfeld een groot dichter, hoewel voor
de moderne mens zijn poëzie uiterst moeilijk genietbaar is. Indien we hem vandaag
ook als dichter willen eren, moeten we dat doen op grond van zijn poëtisch
meesterwerk en zijn Unvollendete, De ondergang der eerste Wareld’.
Voral de meningen van Bilderdijk over de dramatische poëzie en zijn
werkzaamheid in deze hebben in de laatst jaren de aandacht van enkele
literatuurhistorici gehad. G. Kamphuis bespreekt in NTg XL (1947, blz. 211-225)
Bilderdijk's denkbeelden over de dramatische dichtkunst. Er zijn in Bilderdijk's leven
twee perioden waarin hij zich in het bijzonder met het drama heeft bezig gehouden:
± 1780 en in de jaren 1808-1810. In de eerste periode is er vooral belangstelling
voor het Griekse drama, in de tweede voor het Franse toneel. Kamphuis geeft
Bilderdijk's kritiek van het Griekse, Franse, Spaanse, Engelse, Duitse en Nederlandse
drama, schetst zijn voorstelling van de ideale tragedie en beschouwt de eigen
treurspelen. In de eerste periode mengt Bilderdijk zich vooral in de discussies over
de rei en de episoden.
Van de hand van Martien J.G. de Jong verschenen een aantal artikelen over de
dramatische werkzaamheid van Bilderdijk in diens vroegste jaren, studies in
hoofdzaak steunend op handschriftenonderzoek.
In Een historisch spektakelstuk van Willem Bilderdijk (Roep. XXXIII, 1957, blz.
185-189) toont De Jong aan ‘dat Bilderdijk's dramatische werk zich niet beperkte
tot de drie in 1808 uitgegeven treurspelen, maar dat zijn werkzaamheid als
toneeldichter zich over tientallen jaren uitstrekte’, dat Bilderdijk werkte aan
toneelstukken, ‘die tot een genre behoorden, dat hij in principiële verhandelingen
over de dramatiek afwees’. De Jong analyseert dan het uitgebreide ontwerp voor
een historisch spel over de Middeleeuwse kruisvaarder Willem van Holland, waarbij
hij vaststelt, dat Bilderdijk motieven ontleende o.a. aan Gerusalemme Liberata van
Tasso en vermoedelijk aan een vulgarisatie daarvan. Het spel, misschien als opera
bedoeld, sluit aan bij de tradities van spektakelstukken in de trant van Jan Vos en
mist wel in hope mate de eenvoud van het klassieke door Bilderdijk in zijn geschriften
voorgestaan.
In LT 191 (1957, blz. 447-457) onderwerpt De Jong enige handschriftfragmenten
en reeds gepubliceerde fragmenten en gedichten aan een onderzoek en komt tot
de conclusie dat Bilderdijk in 1774, misschien reeds eerder werkte aan een treurspel
over de bijbelse figuur Jephtah. Bilderdijks visie wijkt sterk af van die van Vondel.
In Een onbekende parodie van Willem Bilderdijk (Roep. XXXII, 1957,
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blz. 521-533) bespreekt De Jong een blijspelfragment waarin Bilderdijk de Orestes
van Euripides parodieert. Als approximatieve datum stelt hij 1795.
Van Bilderdijks treurspel over Willem van Oranje (zie Spl II, blz. 98-109) werden
door de schrijver in 1824 enige openingsverzen gepubliceerd. De Jong trof nu in
handschrift twee verschillende ontwerpen en een prozafragment aan. Hij stelt
ontleningen vast aan Onno Zwier van Haren's Willem de Eerste (1773) en De Dood
van Willem den Eersten door Claas Bruin (1721). Het eerste ontwerp en het
prozafragment van Bilderdijk dateert De Jong ± 1780, het tweede ontwerp na 1806.
In VMA (Nieuwe Reeks, 1958, afl. 1 en 2, blz. 131-210) publiceert en bespreekt De
Jong Een dramatische Robinsonade van Willem Bilderdijk, het toneelstuk Inkle en
Zelis, dat hij dateert tussen 1778 en 1783. Van deze ‘enige oorspronkelijke
dramatische Robinsonade in de geschiedenis van onze letterkunde’ gaat hij de
bronnen na en de preromantische elementen. Het stuk behoort met zijn komische
en tragische elementen z.i. tot het ‘genre intermédiaire’ tussen comedie en tragedie.
Ofschoon het vanwege de door De Jong gestelde datering: 1808 of later, niet in
deze kroniek thuis hoort, vermeld ik terwille van de eenheid der artikelenreeks hier
De Jong's artikel Bilderdijks onvoltooide ‘Korrektie’ op Gian Giorgio Trissino (NTg
LII, 1959, blz. 193-199), temeer daar hij het artikel opent met enige
behartenswaardige opmerkingen over de originaliteit van de 18de-eeuwse tragedies.
Bilderdijk's ontwerp is een van de zeer vele bewerkingen van de
Sofonisba-geschiedenis uit Livius (boek 30), waarvan Trissino's Sofonisba van 1515
een der eerste bewerkingen is. Tenslotte moet ik hier vermelden, dat alle artikelen
van De Jong gevolgd worden door publikatie van de door hem in handschrift
aangetroffen Bilderdijkspelen of -fragmenten.
D. Nauta gaat in Bilderdijk en de kerk (Vereeniging ‘Het Bilderdijk-Museum’, Verslag
1947-1948, Amsterdam, 1949, blz. 9-39) voor het eerst systematisch Bilderdijk's
leven en geschriften na om diens houding t.o.v. de gereformeerde kerk vast te
stellen. Hij vecht de vroegere opvattingen aan als zou Bilderdijk een voorloper zijn
van de twee grote kerkelijke conflicten van de 19de eeuw: de Afscheiding en de
Doleantie. De kerkelijke praxis van Bilderdijk vertoont niet bepaald een opgaande
lijn. Hij nuttigde nooit het heilig avondmaal. Bilderdijk heeft niet de weg weten te
vinden naar de gemeenschap der kerk. ‘De kerk moet voor hem, om welke reden
dan ook, iets secundairs zijn geweest’.
Een voordracht van J. Bosch over Willem Bilderdijk als Historievormer gehouden
voor de Utrechtse studenten van de Societas Studiosorum Reformatorum is
gepubliceerd in het weekblad Polemios VI.
Bij de opening van de Bilderdijktentoonstelling in 1956 hield C. Rijnsdorp een
toespraak waarin hij van Bilderdijk zegt dat deze de eerste calvi-
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nist van formaat is geweest, ‘die door de romantiek is heengegaan en daarbij als
Calvinist gewonnen heeft (Ontmoeting X, 1956, blz. 46-48).
In 1956 schonk de Wereldbibliotheek-Vereeniging aan de leden een herdruk van
Bilderdijk's Ridder Sox (1793) en Koekeloer, of de eerste April (1817), twee luimige
dichtstukjes.
R h y n v i s F e i t h (1753-1824) is veelal tot een belachelijke karikatuur geworden,
zegt Herman M. van Praag (NVT VI, 1951-1952, blz. 413-418). Hij houdt een pleidooi
voor een zuiverder oordeel en schetst Feith als overgangsfiguur tussen classicisme
en romantiek.
Daniel A. de Graaf corrigeert de datum van eerste vermelding van de Ossian door
Rhynvis Feith en stelt deze in 1786 (NTg XLVI, 1953, blz. 19-20).
J.C. Brandt Corstius schetst in NTg L (1957, blz. 241-247) Rhynvis Feith als
overgangsfiguur. In de tweede heeft van de 18de eeuw was er een levendige
discussie over esthetische problematiek, een strijd tussen vernieuwing en vrees
voor verval. ‘Het resultaat is dat, terwijl de opvattingen over het dichterschap en
over de functie van het literaire werk veranderen, de vorm slechts zeer voorzichtig
enige “vrijheid” wordt toegestaan’. Brandt Corstius gaat nu de rol na die Feith in
deze speelde. De sentimentele periode duurde slechts 8 jaar, voor de rest beoefende
Feith vooral klassieke genres. Toch vormen beide perioden voor Feith geen
tegenstelling, zij volgen ook niet na elkaar. Brandt Corstius komt na analyse van
Feith's verhandelingen over het heldendicht, het treurspel, het leerdicht en de ode
en eigen werk in de genres tot de conclusie dat er steeds sprake is van een
‘preromantische gevoels- en voorstellingswereld in een klassiek gewaad’. Feith
neemt een duidelijke middenpositie in, zoals wij dat eveneens kunnen zeggen van
Bilderdijk, Tollens en Da Costa. Dit heeft in hoge mate het eigen karakter van de
Nederlandse romantiek beïnvloed.
Als dramaturg is Feith niet erg oorspronkelijk geweest: zijn Lady Johanna Gray
(1791) bewerkt hij naar Wieland; Ines de Castro (1793) naar Camoens en Opwekking
van Lazarus (1810) naar een Duits toneelstuk. Martien J.G. de Jong toont aan in
De eerste auteur van Feiths Treurspel ‘Thirsa’ (NTg L, 1957, blz. 129-136 en
205-209), dat men van dit eerste drama van Feith (1784) evengoed Bilderdijk de
auteur zou mogen noemen. De Jong stelde namelijk vast dat de opzet van het spel,
de schikking en de karaktertekening teruggaan op een proza-ontwerp van Bilderdijk.
Naast de door Feith zelf genoemde bronnen: de Bijbel en een werk van de Duitser
Niemeyer, wijst De Jong tevens op het kloosterdrama Euphémie van Thomas de
Baculard d'Arnaud. In het tweede deel van zijn artikel analyseert De Jong de
verhouding van Bilderdijk en Feith: Bilderdijk neemt Feith diens partriottisme kwalijk,
diens eerzucht, en overdreven ‘verbeeldings-gevoeligheid’, maar vooral ook het
verzwijgen van de ver-
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plichtingen die Feith aan Bilderdijk voor ‘zijn’ Thirsa had, heeft tot een verkoeling in
de verhouding geleid.
In Ideologische Zwerftochten (Groningen/Djakarta, 1957) door Th. C. van Stockum
werd op blz. 278-291 herdrukt het opstel De philosophie van François Hemsterhuis
(1721-1790).
Tj. W.R. de Haan bespreekt in NTg XLVI (1953, blz. 305-313) de invloed van de
Liederen van Hölty in Nederland. De gedichten van deze 18de-eeuwse Duitser
(1748-1776), waarvan er vele op muziek gezet werden, hebben invloed uitgeoefend
op o.a. N. Beets (‘Hoe zalig, als de jongenskiel / Nog om de schouders glijdt!’), De
Génestet, Vrouwe Bilderdijk, Staring, Tollens en Ten Kate. De Haas gaat de invloed
na van drie liederen. In 1793 schreef J. K a n t e l a a r (1759-1821) zijn Levensplichten
naar Hölty, gepubliceerd in de Bijdragen ter bevordering der schoone kunsten en
wetenschappen (uitgegeven door Mr. R. Feith en J. Kantelaar).
H. Buskens bespreekt in Album Baur (1948) Een Nederlandse vertaling uit de 18de
eeuw, het in 1769 verschenen treurspel Edipus van C h r i s t i a a n S c h a a f naar
Voltaire's Oedipe.
In De bronnen van Van Winter's ‘Monzongo’ en ‘Marzikoff’ (NTg LII, 1959, blz. 27-35)
bewijst A.G. van Melle dat N i c o l a a s S. van Winter (1718-1795) met zijn twee
niet in samenwerking met zijn vrouw Lucretia van Merken geschreven toneelstukken
plagieerde. Voor Monzongo of Koninklijke slaaf (1774) bewerkte hij Voltaire's Alzire
ou les Américains (1736) en voor Menzikoff (1786) een prozastuk Menzikoff in zyne
Ballingschap (uit het Hoogduitsch) van 1785 en voor een deel Les Scythes (1767)
van Voltaire.
In zijn artikel Paul François Roos (1751-1805). De Surinaamse plantersletterkunde
uit de 18de eeuw (NTg XLVIII, 1955, blz. 198-203) bespreekt J. Voorhoeve in het
kort Don Experientia's Het Surinaamsche Leeven, toneelschwijse verbeeld (1771),
Jan Jakob Mauricius' Gezang op Zee (1752) en diens Dichterlijke uitspanningen
(1753), maar vooral de werken van Roos, die op een geheel eigen wijze de pastorale
poëzie van zijn tijd naar Suriname heeft overgeplant en in dit materiële wingewest
de pastorale schoonheid heeft ontdekt. Het artikel bevat naast de opsomming van
Roos' werken ook biografische gegevens over deze geëmigreerde Nederlander
‘ook naar Europese normen gemeten, een opmerkelijk begaafd dichter, die niet dan
bij toeval buiten de letterkundige handboeken is gebleven’. Van en over Mauricius,
Roos en de satiricus Hendrik Schouten en andere Surinaamse lettervrienden, E.M.
Post's Reinhart of Natuur en Godsdienst kan men meer vinden in het historisch
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leesboek: Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden, samengesteld door Ursy
M. Lichtveld en J. Voorhoeve (ZDHD Nr. 22, Zwolle, 1958).
In NTg XLIX (1956, blz. 85-92) bespreekt M. Hanot Adriaen Hardy's ‘Schets der
gepreze Nederduitsche dichtkunde’, een curiosum op het gebied van de Nederlandse
literatuurhistorie. De predikant H a r d y had met dit in 1759 verschenen werk, dat
op rijm (142 vierregelige strofen) een groot aantal 17de-, maar vooral 18de-eeuwse
schrijvers de revue laat passeren, niet de bedoeling een literatuurgeschiedenis te
geven, maar een verdediging van de poëzie en een leidraad voor zijn geloofsgenoten.
Hij vertoont een eenzijdige aandacht voor stichtelijk werk, kant zich tegen ‘degenen
die hun poëtisch talent misbruiken’ als Van Rustingh en Van Focquenbroch, tegen
‘degenen die zich uit overmoed, gebrek aan zelfcritiek en zucht naar succes tot
rijmelen lieten drijven’ als Roeland van Leuve, en tenslotte tegen ‘degenen die de
Oudheid boven de Bijbel als inspiratiebron verkozen’ als Van Swaanenburg. Hardy
is een rijmelaar met weinig esthetische beoordelingscriteria.
Amersfoort
C.M. GREERARS

Lijst van gebruikte afkortingen
BVN

Het Boek van Nu

CB

Critisch Bulletin

DWB

Dietsche Warande en Belfort

LT

Levende Talen

M

Museum

MKNAWL

Mededelingen van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam, Afd.
Letterkunde

Neoph

Neophilologus

NSt

De Nieuwe Stem

NTg

De Nieuwe Taalgids

NVT

Nieuw Vlaams Tijdschrift

OGE

Ons Geestelijk Erf

RLV

Revue des Langues Vivantes - Tijdschrift
voor Levende Talen

Roep

Roeping

SpL

Spiegel der Letteren

Ts

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde

VIG

De Vlaamse Gids
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Wetenschappelijke Tijdingen
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Zwolse Drukken en Herdrukken

Spiegel der Letteren. Jaargang 3

289

In margine
Een onuitgegeven tekst over Anna Bijns
Bij het onderzoek van de overgebleven archieven der Antwerpse
Weesmeesterkamer, hebben wij een document mogen ontdekken, dat alhoewel
niet bijster illustratief voor het leven en het oeuvre van Anna Bijns, dan toch tot
hiertoe onbekend is. Het bevestigt grotendeels de biografische gegevens, die F.J.
1
Van Den Branden reeds in 1911 heeft gepubliceerd . Aan dit relaas van de
levensbijzonderheden van de Antwerpse dichteres, is tot hiertoe weinig of niets
2
3
toegevoegd geworden , en terecht werd door F. Prims hulde gebracht ‘aan de vlijt
waarmede onze [d.i. van Prims] voorganger alle mogelijke bijzonderheden uit de
4
vier hoeken van het archief heeft opgehaald’ . Toch brengt het toeval, bij het
onderzoek van minder doorvorste fondsen, dikwijls nog een en ander aan het licht.
De hier afgedrukte tekst, waaraan er nog andere zouden toe te voegen zijn, brengt
hiervan het bewijs.
In 1517 verkocht de weduwe van Jan Bijns, met toelating der weesmeesters, haar
5
huis De Kleine Wolvinne . Deze tussenkomst der weesmeesters ligt in de lijn van
6
wat ons over de Antwerpse Weesmeesterkamer bekend is . Bij de verkoop waren
ook de momboren van haar kinderen aanwezig. In 1523, niet zo lang nadat Merten
7
meerderjarig geworden is , verschijnen Anna en haar broeder voor de weesmeesters.
Zij verklaren tevreden te zijn met de wijze waarop het vaderlijke goed beheerd is
geworden gedurende hun minderjarigheid. Met deze verklaring treden zij in hun
8
rechten en worden de momboren van alle toezicht en beheer ontlast.
De bewuste tekst uit het Antwerpse stadsarchief (Weesmeesterkamer, n.

1
2

3
4

5
6
7
8

Anna Bijns, Haar Leven, Hare Werken, Haar Tijd 1493-1575, Antwerpen, 1911.
Buiten beschouwing blijven hier de talrijke studies, in het bijzonder en in hoofdzaak gewijd
aan het literaire oeuvre van A. Bijns. Een literatuuropgave bij J. Van Mierlo, De
Middelnederlandse Letterkunde. Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden,
Antwerpen-Brussel, s.d., dl. II, blz. 365; A. Van Elslander in: Belgisch Tijdschrift voor Philologie
en Geschiedenis, t. XXXIII (1955), 2, blz. 386 vlg. - Dank dient gezegd aan Prof. Dr. A. Van
Elslander, voor de inlichtingen die hij ons in verband met recente literatuur over Anna Bijns
heeft bezorgd.
Anna Bijns 1493-1575. Antwerpiensia, 11 (1937), blz. 189.
Nog recent heeft de auteur van een studie over Anna Bijns. Haar leven. Haar Werk, inzake
de biografie van A. Bijns, de gegevens van F.J. Van Den Branden overgenomen. Cfr. de
Verslagen van Prof. Dr. J. Van Mierlo, Prof. Dr. E. Rombouts, Dr. W. Van Eeghem in: VMKVA,
oktober 1952, blz. 791.
F.J. Van Den Branden, o.c., blz. 8.
F. Prims, De Weeskamer, Antwerpiensia, 10 (1936), blz. 136 vlg.
F.J. Van Den Branden, o.c., blz. 10.
Alleen Janne Vleemincx wordt in 1517 opgenoemd onder ‘de vrienden ende geleverde
momboren’ (Ibid., blz. 8).

Spiegel der Letteren. Jaargang 3

290
o

1582, f 85) waarbij Merten en Anna Bijns hun momboren op 20 april 1523 van alle
beheer van hun goederen ontslaan, luidt:
Anno XV XXIII XXa aprilis soe compareerden Jan pauwels wettige man margriete
bijns [,] meester merten bijns ende anna bijns wittige kinderen wilen Jan bijns (out
omtrent te wetene meester mertens XXVI jaer ende Anna XXX jaer daer moeder af
is lysbeth vooghs [.] Ende bekenden hen al vernueght gepaeyt gecontenteert ende
wel voldaen van janne vleemincx ende henricke hermans die huere momboren
geweest sijn van allen alsulcken vaderlike goed ende versterffenisse ende voerts
van allen regimente ende bewinde van ontfange ende vutgevene dat sij gehadt
hebben [;] scheldene mids desen den voerseiden momboren daeraf claerlich quite
tallen daghen overmids dien dat sij hen van al dueghelik[e] rekeninghe ende goet
bescheyt gedaen hebben daermede sij wel content ende tevreden waren.
Gent
E. ROOBAERT

Een kostbaar werkinstrument bij de rederijkersstudie
Woordenboeken horen niet thuis op het terrein van de literatuurgeschiedenis of
literatuurwetenschap. Toch zou het onverantwoord zijn in dit tijdschrift het verschijnen
1
onvermeld te laten van het Rhetoricaal Glossarium dat Dr. J.J. Mak zopas in het
licht heeft gegeven. Het is een boek, waarnaar ieder die zich met de studie der
rederijkers bezighoudt sedert jaren met spanning heeft uitgekeken en dat weldra
voor dezen een onmisbaar werkinstrument zal zijn. Hiermede is meteen gezegd dat
Dr. Mak de in hem gestelde verwachtingen niet heeft beschaamd.
Het glossarium bevat de verklaring van een achtduizendtal woorden die exclusief
rhetoricaal zijn en derhalve ontbreken in het MNW en het WNT. In aanhangsel
worden voorlopige lijsten gegeven van woorden, die als zodanig in een of meer
betekenissen in de literatuur voor het laatst en voor het eerst in rederijkersteksten
worden aangetroffen, en van zulke, die in de literatuur uitsluitend gedurende de
rederijkerstijd werden gebruikt, maar niet exclusief-rhetoricaal zijn.
Opgelegde tijdsduur en voorgeschreven omvang van het werk hebben ook de
andere principes bepaald die aan het glossarium ten grondslag liggen. Zo werden
b.v. geen bijvormen of vervormingen van algemeen gangbare woorden opgenomen,
terwijl hyperindividuele vormen, zoals

1

Van Gorcum & Comp., N.V. - Dr. H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, Assen, 1959. XXXI + 546
blz. (Taalkundige bijdragen van Noord en Zuid onder red. van Dr. G.G. Kloeke en Dr. J.L.
Pauwels, nr. XII). Geb. f 36.00.
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o.m. humoristische of satirische uitdrukkingen ook werden uitgesloten. Gestreefd
werd vooral naar het verzamelen van het gemeenschappelijke woordbezit en
woordgebruik, waardoor spreekwoorden, waarvan de samenstellende delen niet
typisch rhetoricaal zijn, alsmede bastaardvloeken, enz. ook achterwege moesten
blijven. Onbesproken bleven ook alle schertsnamen.
Zijn materiaal heeft Dr. Mak bijeengegaard uit een aanzienlijk aantal
rederijkersteksten - in zijn bronnenlijst telden wij een tweehonderdtal nummers - die
voor het grootste deel door de samensteller persoonlijk volledig geëxcerpeerd
werden. In dit verband viel het ons op dat het excerperen van Den geestelycken
ABC van C. Crul gebeurd is uit de verzameling De Bruyne (uitgeg. door Ruelens),
terwijl dit gedicht met alle bekende varianten voorkomt in onze uitgave der Religieuze
Poëzie van Cornelis Crul, waarin Dr. Mak toch alle andere gedichten onderzocht
heeft. Waarom voor dit ene gedicht een uitzondering werd gemaakt is ons niet
duidelijk.
Welke methode heeft Dr. Mak bij het verwerken van zijn materiaal gevolgd? ‘De
woordbetekenis’, schrijft hijzelf in zijn inleiding, ‘hebben wij laten prevaleren boven
de woordafleiding. Ons doel was niet een woordenboek samen te stellen, maar een
glossarium. Aan een voorlopig hulpmiddel tot het verstaan van rederijkersteksten
was, meenden wij, dringender behoefte dan aan een verzameling etymologische
studiën.’ Voor de etymologie wordt dan ook verwezen naar MNW en WNT, of naar
Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal, tenzij de auteur er
zelf een afwijkende mening op nahoudt. Bij het vaststellen der betekenis heeft Dr.
Mak zich uitsluitend laten leiden door de contekst, wat voor zijn opzet o.i. de
enig-juiste werkwijze is. Van volstrekt zekere betekenissen worden daarbij (alleen)
de vindplaatsen opgegeven. In dubieuze gevallen wordt de opgegeven betekenis
door volledige aanhalingen gesteund. Daar de dubia talrijk zijn, en ook de hapaxen
bij de dubia gerekend worden, bevat het glossarium een voldoende aantal gegevens
om de gebruiker toe te laten in vele gevallen zijn eigen conclusies te trekken. Op
deze wijze wordt de wetenschappelijke eerlijkheid uitmuntend gediend, terwijl het
hanteren van dit glossarium de lezer voortdurend zal prikkelen om eigen opvattingen
aan de hier gebodene te toetsen en zo het wetenschappelijk onderzoek voort te
zetten.
Dr. Mak heeft zelf het voorlopig karakter van zijn werk onderstreept. Achter heel
wat gegeven betekenissen komt nog een vraagteken. Bij andere zal de gebruiker
zelf af en toe een vraagteken plaatsen; drukfeilen komen in het boek ook nog voor
(zo wordt b.v. gabbaert van p. 170 op p. 72 sub blanckaert in een aanhaling van
hetzelfde vers als gabaert geschreven), maar wie zal de auteur hierom een verwijt
durven maken? Hij heeft de moed gehad om een eerste stap te zetten op een terrein
dat reeds velen
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heeft aangelokt, maar allen tot nu toe afgeschrikt heeft, een stap die men niet anders
dan een reuzeschrede kan noemen.
Waar wij Dr. Mak nu bewonderen om zijn grootse en geslaagde onderneming,
zullen wij hem later vooral dankbaar zijn, omdat hij ons een werkinstrument heeft
geschonken dat op de werktafel van ieder, die voor rederijkersteksten een
wetenschappelijke belangstelling heeft, niet meer mag of zal kunnen ontbreken.
Met dit boek heeft hij zijn faam als een der beste kenners van de rhetoricale literatuur
voor goed gevestigd.
Mechelen
L. ROOSE

Friedrich Hölderlin en Jacques Perk
Weinige dagen na de dood van Perk schreef Kloos op verzoek van Vosmaer een
‘strategisch’ In memoriam, dat opgenomen werd in De Nederlandsche Spectator
van 19 nov. 1881. Wanneer hij tot slot de essentie van Perks jonge leven en van
zijn dichterschap wil weergeven, typeert hij zijn ‘vriend’ als - ik citeer - steeds getrouw
blijvende, zelfs tot bitter wordens van onze zijde toe, aan het woord, dat hij eenmaal
gesproken had:
‘Schoonheid,
Wie éenmaal u aanschouwt, leefde genoeg:
Zoo hem de dood in deze stond' versloeg...
Wat nood? Hij heeft genoten 't hoogst genot!’ -

De door Kloos aangehaalde verzen zijn ontleend aan het gedicht Δεινὴ Δεός (Met
weekblauwe oogen zag de oneindigheid Des hemels...), dat ontstond in het voorjaar
van 1881 onder inspiratie van Joanna C. Blancke, al plaatsten Kloos en Vosmaer
het in de door hen uitgegeven Mathildecyclus op de voorlaatste plaats (LXXI), of
eigenlijk op de laatste, wanneer wij het inleidende en uitleidende ‘Aan de sonnetten’
buiten beschouwing laten.
Deze regels van Perk roepen bij mij levendig ‘An die Parzen’ in het geheugen,
dat Hölderlin schreef in zijn Frankfurtse tijd (1796-1798), dus ook op betrekkelijk
jonge leeftijd:
Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,
Dass williger mein Herz, vom süssen
Spiele gesättiget, dann mir sterbe.
Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht
Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht;
Doch ist mir einst das Heil'ge, das am
Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen,
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Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel
Mich nicht hinab geleitet; Einmal
Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht.
1

(Stuttgarter Ausgabe I p. 241)

In een eerste schets, in een brief aan Joanna luidt het: ‘Nu kan ik sterven, want ik
heb genoten Het hoogst genot...’. Met haar portret in de hand steeg hij tot zulke
graad van verrukking en aanbidding, dat hij zijn vergoddelijkte Muze toesprak in
twee terzinen, opgebouwd uit een blasfemie van het Onze Vader en uit een parafrase
van de Duitse dichter.
‘Omdat je Goethe liefhebt; en veel hebt gelezen’ schrijft Perk in dezelfde brief van
30 maart 1881. Tot hun lektuur moet ook Hölderlin behoord hebben, die - zoals hij
zichzelf in een bekend gedicht karakteriseert - onderwezen werd door de
welluidendheid der suizelende wouden, die de Reveling was van de heilige Luna,
die leerde beminnen midden de bloemen en in de arm der goden opgroeide tot man.
Er is de laatste tijd heel veel over Perk verschenen. Inzake het bronnenonderzoek
moeten de eerste stappen nog gezet worden. Dat hij oorspronkelijk was ‘van
top-tot-teen’ zoals Kloos beweert, zal de meest geestdriftige bewonderaar van deze
‘weekblauwe’ polëzie wel niet voor zijn rekening willen nemen.
R. LIEVENS
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Lijst van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde
licentiaatsverhandelingen en doctorale dissertaties op het gebied
van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en de
literatuurwetenschap
Academiejaar 1958-1959
Vrije Universiteit te Brussel

Licentiaatsverhandeling:
Vanderveken, Eric: Het anarchisme in het jeugdwerk van A. Vermeylen.

Rijksuniversiteit te Gent

Licentiaatsverhandelingen:
Delanghe, Oscar: Een studie over ‘Dat Quareel van Minnen’, een
minne-allegorie uit het hs. ‘Rhetorijcke ende Ghebeden-Bouck van Mhr. Loijs
van den Gruythuyse’, met proeve van een tekstuitgave van dat gedicht.
Delfosse, Annie: De Nederlandse vertalingen van Tegnér's Frithiofsaga.
Duwel, Hedwige: Paul Kenis. Zijn leven en zijn werk.
Heremans, Suzanne: Anna Germonprez. Leven en werk.
Hoebeke, Odette: Een studie over ‘Van der Ketiuigheit’ door Andries Vander
Meulen, met tekstuitgave van de ‘Prologhe’ en het ‘Derde Bouck’.
Hoogewijs, Georges: Bijdrage tot de Harlekinade in de Nederlandse letterkunde.
Jacob, Arthur: De spreekwoordenschat in het werk van Gezelle. De Zeispreuk.
Lauwers, Richard: Leven en werk van een Brugse rederijker uit de 18e eeuw:
J.A. Labare (1672-1748).
Pansaerts, René: F.V. Toussaint van Boelaere, novellist.
Retsin, Paul: André Demedts. Een esthetisch-critische studie van zijn scheppend
proza.
Roelants, Karel: Willem A. Paap, leven en werken.
Vandaele, Ignace: Een studie over leven en werk van Nestor de Tière.
Vandam, Johan: Bijdrage tot de studie van het Testament-Rhetoricaal.
Tekstuitgave.
Van den Bossche, Georges: Het Leesmuseum. Een studie over zijn rol en
betekenis in Vlaanderen.
Van de Pontseele, Jan: De Griseldissage. Haar oorsprong en verspreiding in
de Nederlanden. Tekstuitgave van het oudste volksboek ‘Die historie vander
goeder vrouwen Griseldis’.
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Vandermeersch, Rita: Jan Frans Willems en zijn ‘Oude Vlaemsche Liederen’.
Van Elst, Hilda: Het jeugdwerk (1808-1815) van J.F. Willems, uitgegeven,
ingeleid en toegelicht.
Verhoeven, René: Synthese van het cultureel en letterkundig leven te Aalst
omstreeks 1900.

Katholieke Universiteit te Leuven

Licentiaatsverhandelingen:
Bracke, Hedwig: Marxistische literatuurbeschouwzng en kritiek.
Kritisch-bibliografische studie.
Elsen, Robert: Nestor de Tière. Een romantisch idealist.
Houthuys, E.Z. Jozefina: Jozef Muls.
Leys, Herman: De biografische methode in de moderne literatuurwetenschap.
Rayen, E.H. Georges: Jan Jacob Slauerhoff. Proeve van een schets van zijn
psychologie uit zijn poëtisch werk.
Van Campenhout, Herman: J.H. Leopold. Een bijdrage tot de studie van zijn
poëzie.
Van Daele, E.H. Christophe: Studies over Michiel de Swaen.
Van Hemeldonck, Walter: Griekse mythen in de poëzie van tachtig. Doctorale
dissertatie:
Persijn, Jan: Dietsche Warande en Belfort (tot 1914).

Rijksuniversiteit te Luik

Licentiaatsverhandeling:
Couture, L.: Lexicografische en grammaticale vergelijking van de eerste en
tweede druk van ‘Het ivoren aapje’ door Herman Teirlinck.
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Boekbeoordelingen
De Middelnederlandse Boerden. Voor het eerst verzameld uitgegeven
door Dr. C. Kruyskamp. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957; VII-159
blz. met één facsimile. Prijs ing. f 10.
Deze publicatie van Dr. C. Kruyskamp is heel wat meer geworden dan een heruitgave
van de ‘X goede Boerden’ (1861) van E. Verwijs. Niet alleen werd het aantal
opgenomen stukken bijna verdubbeld, maar zowel in de Inleiding als in de
Aantekeningen achteraan werd ruim gebruik gemaakt van hetgeen sedert de laatste
honderd jaar over het genre en het daarmee samenhangende motiefonderzoek
werd gepresteerd.
De heldere en overzichtelijke Inleiding kan een voortreffelijk uitgangspunt worden
voor een uitvoeriger studie over de Middelnederlandse boerde. Daar zal dan tevens
moeten beproefd worden het genre te benaderen en te karakteriseren van uit de
typisch Middeleeuwse opvatting van het komische, zoals die bijv. ook in de ‘sotternie’
en de latere Refreinen ‘int zotte’ tot uiting komt.
De verzameling van Dr. C. Kruyskamp bevat, - naast de tien zogenaamde ‘goede
boerden’ van E. Verwijs, die hier in een andere, meer verantwoorde volgorde
verschijnen, - drie stukken, in 1846 door J.F. Willems gepubliceerd, een gedicht van
Willem van Hildegaersberch, twee stukken uit de bundel ‘Van Vrouwen ende van
Minne’ (1871) van E. Verwijs en drie boerden, afkomstig uit Brussel, Koninklijke
Bibliotheek hs. II Nr. 1171, waarvan de eerste twee hier voor het eerst worden
uitgegeven.
Een Woordregister achteraan brengt een overzicht van de woordenschat en is
dus in de eerste plaats voor filologen bestemd, maar in de taalkundige verklaringen
onderaan de bladzijde heeft de uitgever ook aan een ruimer publiek gedacht. In de
Verantwoording van de uitgave lezen we: ‘Alle teksten zijn gecollationeerd met de
handschriften’ (bladz. 11). Jammer genoeg is dit niet altijd met de nodige zorg
geschied. Afwijkingen van de handschriften, drukfouten en andere
onnauwkeurigheden zijn vrij talrijk. Enkele voorbeelden: I, r. 59: sat wi claghen: lees:
dat wi doghen; III, r. 178: toe: lees: soe; XVII r. 8: geuielt: lees: geuiele; r. 189:
Verlore ic: lees: Verloric; r. 193: mochten: lees: mochter; XVIII r. 172 dic: lees: die;
XIX r. 62: af te steken: lees: af steken; r. 98: Jaet lees: Ja ic. Verder zijn er nog een
aantal woordjes en zelfs volledige verzen weggevallen: V r. 5: Ene groete boerde;
VIII r. 80: soude hebben .xx.; XVII r. 173: willict v seggen; r. 256: wout v ware; r.
260: dies v werne; XVIII r. 44: comen al ongelet; XIX r. 23: saelt dan wesen; r. 77:
hadden in haere; XVII: tussen r. 159 en r. 160: Mi es gesciet soe vele te leide; tussen
r. 194 en r. 195: Ende oec ewelike ghescint; XVIII: tussen r. 133 en r. 134: Hine
woende van daer niet verre.
A. VAN ELSLANDER
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Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica ‘De Fonteine’ te Gent: Jaarboek
1959, IX, tweede reeks, nr. 1. Z. p., 1959, 150 blz. met drie buitentekstplaten.
Een ruim deel van dit jaarboek is gewijd aan het hedendaagse rederijkersleven te
Gent en elders. Zo vinden wij hier het door de griffier van de Fonteine, Drs. Fl.
Demedts, opgestelde jaarverslag 1957-58, met als bijlage een verslag over de
tentoonstelling van archiefstukken van rederijkerskamers, die in 1958, in aansluiting
bij het rederijkerskonvent van 8 juni 1958 in de aula der Gentse universiteit werd
gehouden. Over dit konvent zelf bevat het boek een uitvoerig relaas, waarbij de
door Prof. Dr. A. Van Elslander uitgesproken academische rede over het Letterkundig
leven in den rederijkerstijd in extenso is opgenomen. Hierin wordt in algemene
trekken de rol van de rederijkerij in het sociale leven en haar betekenis voor de
literatuur onderzocht. Gepubliceerd wordt hierbij de tekst van de op hetzelfde konvent
door E.P. Baets gehouden lezing over De ‘Toog’ der Gentse rederijkers van 1458.
Aansluitend bij zijn studie over het Lam Gods in Wet. Tijd. (jg. 18, jan. maart 1958)
verstrekt Pater Baets in deze lezing antwoorden op de vragen: Waarom hebben de
Gentse rederijkers het Lam-Godsretabel in levende beelden voorgesteld, wat hebben
ze hiervan uitgebeeld en waarom hebben zij daarbij de figuur van de fontein op de
Poel zo beklemtoond?
Nog in verband met het hedendaagse rederijkersleven brengt V. Speeckaert een
Lijst der nog werkende rederijkerskamers.
Onder de bijdragen die het tweede deel van het jaarboek uitmaken, treffen wij een
uitvoerige studie aan van Al. De Maeyer over Het Liturgisch Paasspel in de
Nederlanden. Hierin onderzoekt de Aalsterse toneelkenner, hoofdzakelijk aan de
hand van reeds vroeger gepubliceerde studies en tekstuitgaven van Prof. Van Mierlo
(in Leuv. Bijdr., 1907) en van D. Stracke (Ts. voor Liturgie, 1925) de elementen in
op Nederlandse bodem ontstane liturgische teksten in verband met de Paasliturgie,
die in de totstandkoming en de ontwikkeling van het kerkelijk toneel een rol hebben
gespeeld. Hij komt daarbij tot het besluit dat het toneel, ook het kerkelijk-liturgisch
toneel, niet uit de liturgie is gegroeid. Het liturgisch paasspel is ook nooit tot vol
toneel uitgegroeid. De eerste stap naar het stuk zou gezet worden als het lijden
wordt gegeven. Daarmee zou het passiespel geboren zijn.
Onder de titel Rederijkerskamers vroeger en nu publiceert Dr. A. Keersmaekers de
tekst van zijn toespraak gehouden bij de instelling van het ‘Kunstverbond’ als aloude
rederijkerskamer ‘Het Heybloemken’ te Turnhout op 21 sept. 1957. Dr. Keersmaekers
schetst hierin op zijn beurt de rol die de oude kamers in de samenleving gespeeld
hebben en onderstreept dat hun heroprichting, mits aanpassing, ten volle
verantwoord is.
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Ook nu kunnen zij de toneelactiviteit stimuleren en een algemene volkveredelende
funktie vervullen.
Een overzicht van de Rederijkersgenootschappen in Vlaanderen gedurende de
tweede helft der achttiende eeuw werkzaam vormt de inhoud van de daaropvolgende
door F. Van den Hende geleverde bijdrage, waarna Dr. J.J. Mak ook nog De
Rederijkersstudie in 1957-58 bespreekt, welk artikel een aanvulling vormt bij de
door dezelfde schrijver in de Spiegel der Letteren (jg. I, nr. 1) opgestelde kroniek
over de Nederlandse literatuurgeschiedenis van de zestiende eeuw. Twee in zijn
recent overzicht gemaakte constataties achten wij het overwegen waard: nog steeds
is er nood aan een studie over het lied van de rederijkers, terwijl er ook behoefte
blijft aan een samenvattend werk over de kamers dat op archivalia zou gebaseerd
zijn.
Prof. Dr. P. De Keyser, die ook het Ten geleide tot het Jaarboek geschreven heeft,
herdenkt in een laatste bijdrage Dr. H. Van Overbeke, zijn voorganger als hoofdman
van de Soevereine Kamer.
Wij willen tot besluit onze vreugde er over uitspreken dat met het Jaarboek 1959
een nieuwe reeks wordt ingezet, dit niet alleen omdat hierdoor een einde gesteld
wordt aan de mogelijkheid tot verwarringen - in het Jaarboek 1948-49 waren b.v.
bijdragen opgenomen, die pas in 1958 waren opgesteld - maar vooral omdat hieruit
blijkt dat bij de redactie van deze jaarboeken de wil aanwezig is om deze belangrijke
publicaties voort te zetten. Moge zij daarbij vooral niet afwijken van haar traditie, de
oude rederijkersliteratuur door detailstudies steeds beter te leren kennen.
L. ROOSE
W.A.P. SMIT, Van Pascha tot Noah. Een verkenning van Vondels drama's
naar continuïteit en ontwikkeling in hun grondmotief en structuur. Deel II:
Salomon-Koning Edipus. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1959, 412 blz.
(Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, 5 b). Ing. f 15, geb. f
17,50.
Het pleit voor de Utrechtse hoogleraar, dat zijn diepgaande studie meer en meer
belangrijk wordt, nu hij de rijpste treurspelen behandelt. Dit vervolg van zijn werk,
waarop nog een derde deel moet volgen, houdt doorlopend een zuiver gehalte. De
schrijver gaat geen moeilijkheid uit de weg en formuleert bezwaren tegen zijn
stellingen zo klaar mogelijk, om er zakelijk op in te gaan en de verschillende
meningen met begrip voor schakeringen tegen elkaar af te wegen. Ook waar hij
geen besliste keus verantwoord vindt, helpen zijn vragen het onderzoek verder
komen, omdat hij, wel eens omslachtig op het angstvallige af, alle kanten volledig
openlegt. De kleine triomf van uitroeptekens (op blz. 49 wel drie maal achtereen)
wordt hem des te eerder gegund, omdat hij zo voorzichtig in zijn
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betoog en zo doordacht in zijn gevolgtrekkingen blijft. Zonder de werktuigen van
filologische techniek schijnt hij zich nauwelijks te durven vertonen, zodat een plaats
als blz. 52, waar de criticus even de historicus afwisselt, vrijwel uitzondering is. Wat
hij overtuigend aantoont, is de intellectuele geest van Vondels spelen. Het vindingrijke
zelf van zijn verklaringen bevestigt, hoeveel er in die drama's te verklaren valt, om
het verloop te volgen. Meermalen erkent hij dan ook het ingewikkelde van de situatie
of zelfs een onduidelijkheid, die door tegenstrijdige opvattingen ten overvloede wordt
bewezen (127). Waarnemingen zoals de samenhang, die hij weet vast te stellen
tussen Salomon en drie gedichten achter dit treurspel (waarbij de vergeten ontlening
van de verzen ‘Gelukkig zijn ze, die voor 't end / Met vlees noch bloed niet gaan te
rade’ aan Math. 16:17 zijn mening niet hoeft te verzwakken) zijn even aannemelijk
als oorspronkelijk. Om Vondel met Vondel te verklaren, licht hij het ene drama door
het andere toe. Zorgvuldig worden de plaatsen aangegeven, waar motieven in
verschillende stukken terugkomen. Of er bij alle nauwkeurigheid hier en daar geen
twijfel overblijft, is daarbij natuurlijk de vraag. Zo gaat de parallel tussen Salomon
en Lucifer wel wat ver, als Smit zich door zijn stelselmatigheid laat verleiden om de
oude, zwakke, lijdelijke koning met de opstandige aartsengel op één lijn te stellen
(131). Van de andere kant zou er weer kunnen gelden, dat Salomons tweestrijd (v.
1348 v). beantwoordt aan die van Lucifer (v. 1635 vv.). Zulke ondergeschikte punten
daargelaten, het grote probleem, inhoever Vondels vruchtbaarheid bij die herhalingen
verdacht moet heten, lijkt niet aan de orde te mogen komen, omdat wantrouwen
tegen ieder intuïtief en subjectief element Smit nu eenmaal in academische tucht
geharnast houdt. Hij is de vakman, die de minste schijn van artistiek dilettantisme
in de wetenschap wil weren, al dreigt hij daarmee soms de aanraking met een
kunstzinnig publiek op te offeren. Het door en door degelijk boek helpt de onzalige
afstand tussen literatuur en filologie weinig verkorten. Dat Smit van zijn leermeester
Verwey niet de gewoonte overneemt om Vondels spelling te vernieuwen, is in dit
opzicht een tekenende kleinigheid.
De esthetische dogmatiek, waaraan Vondel zich gewonnen gaf, is het eigenlijk
object van deze studie. De leerzame utikomsten raken tenslotte meer het
verstandelijk plan van zijn treurspelen dan de dramatische werking. Bewust weigert
Smit een stap buiten de historische methode te zetten. Maar als de geschiedenis
voor hem de doorslag moet geven, wordt dan het probleem, in hoever een
geleerddoende rederijkerij bij Vondel nawerkt, niet onvermijdelijk? Het zegt misschien
iets, dat Nijmeegse studeten, die Salomon, als een van de beste treurspelen van
Vondel aangeschreven, met toewijding opvoerden, niet konden laten te spreken
van zeurspelen.
De ontleding van Lucifer is stellig doordringend, al blijft de subtiele
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opvatting van Gabriels bekendmaking van de Menswording met de woorden ‘De
tijd wil de oorzaak leren’ als tragische ironie, waarbij Lucifer zelf de oorzaak zou
blijken te wezen, niet meer dan een zwevende hypothese. Overal meent Smit
trouwens ironie te ruiken (266 vv.), maar zo'n speels element, gegrond op het gevoel
voor betrekkelijkheid, ligt in de verkondiging van bijbelspelen evenmin voor het
grijpen als in de verontwaardiging van hekeldichten. Tot in het feestelijk stuk
Leeuwendalers toe is de dichters immers nog zwaar van ernst en leerzaamheid.
Ook zal iedereen niet het bevel van Lucifer tot de aanval ‘koud en hooghartig’
noemen, maar eerder vertwijfeld, wat eerder overeenstemt met Rafaëls klacht: ‘Nu
voert hem wanhoop aan’. Het gevaar van een vorser is wel eens de eenvoudigste
verklaring voorbij te zien. Lijkt ‘de tempel aller goden’ bijvoorbeeld niet gewoon door
de naam Pantheon ingegeven? Schilderijen, die de afgoderij van Salomon
voorstellen, zetten ook een traditie uit de zestiende eeuw voort.
Zonder klinkende poëzie zouden weinig mensen naar Vondels treurspelen omkijken,
waarin het ritme van de verzen dikwijls de sterkste deining vormt. Gedrapeerd in
die statige mantel beweegt de dichter zich doorgaans te langzaam om ons te
spannen. En zwaarder nog drukt een schoolse leer op tragedies, die de regels van
kamergeleerden zo rechtzinnig mogelijk volgen. Deze lessen maken de
overeenkomst begrijpelijk tussen verschillende stukken, die, zoals Smit afdoende
komt aanwijzen naar een gelijk plan zijn opgebouwd. Dat verplichte schema geeft
veel spelen iets van al te regelmatige kunstbloemen, waarin het geheimzinnige, het
verrassende, het waarachtig levende ontbreekt. Een vormelijke symmetrie, die Smit
zelf overbodige vulling laat betreuren of vernuftige sententies, waardoor de handeling
alles behalve wordt bevorderd (213, 216), gaat Vondel boven alles. Wat de dichter
nu voor zijn kracht blijkt te houden, wordt zijn zwak, zo dikwijls de welsprekendheid
van de verzen het drama overstroomt. Samen met theorieën van geleerden heeft
de erfenis van hele geslachten rederijkers, die rijke versieringen voor het wezen
aanzagen, zijn vrije adem beklemd. Lijkt het niet een noodlot van onze litteratuur
meer woorden dan dingen te vertonen? Potgieter met zijn gekunstelde stijl, die de
zeventiende eeuw nabootste, en Tachtigers met hun overladen woordkunst leverden
ieder een soort retoriek, waaraan Multatuli reden had het vonnis van mooischrijverij
te geven.
Wie twijfelt aan de dramatische werking van Vondel, zal er door Smit moeilijk van
overtuigd worden, des te minder omdat de geleerde, die alles toont te kennen, de
bedenkingen van Cyriel Verschaeve en van der Kun, volgens wie Lucifer ergens
een ‘dramatisch vacuüm’ zou vertonen, onbeantwoord en zelfs onvermeld laat. Als
het ene stuk nu het andere moet verklaren en Salomon de ‘sleutel’ heet van Lucifer,
blijkt Vondels schools systeem, dat een rij producten uit de gietvorm levert, weinig
rijk aan
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scheppingskracht. Het slot van Lucifer, door Royaards bij zijn vertoningen
weggelaten, wordt door Smit gehandhaafd op theologische, niet op dramatische
gronden. Hij gaat zo ver om te verzekeren, dat ‘eigenlijk’ de Hemelvaart van Christus
of zelfs het Laatste Oordeel het einde had moeten zijn. En zeker hangt in de
geloofsleer alles samen als delen van een gesloten geheel. Maar Smit heeft
vantevoren opgemerkt, dat Vondel in zijn treurspel geen leerdicht heeft willen geven.
Waarom dienen didactische elementen dan de doorslag te geven en moet het stuk
toch weer een volledige katechismus op rijm voorstellen? Trouwens al houdt de
hoogleraar het slot in opzet hoog, hij heeft tegenover de uitwerking daarvan de
nodige kritiek, waarmee hij onwillekeurig personen tegemoetkomt, die het als toneel
- en daar gaat het om, niet om een preek - afwijzen.
Een principieel voorbehoud tegenover de evenwichtige, nauwkeurige, maar
eenzijdige methode van Smit bestaat hierin, dat de litteratuurstudie voor hem blijkbaar
met litteratuurhistorie samenvalt. Zijn zorg om zich op de geschiedenis terug te
trekken sluit een direkte ontleding van het dramatisch gehalte vrijwel uit. Want wat
hij de ‘structuur’ van Lucifer noemt, is niet veel meer dan een abstract schema, dat
grotendeels in Salomon teruggevonden heet te worden. Als Smit de behandeling
van Lucifer inzet met het wel wat gewichtig opgevijzelde feit dat Vondel een paar
boeken van Vossius leende, bevestigt hij onwillekeurig, hoe zijn onderzoek het werk
is van een geleerde voor geleerden. Had hij niet vroeger in zijn voorbeeldige analyse
van Konstantijntje een uiterst fijne gevoeligheid voor poëzie bewezen, we zouden
bijna besluiten dat historische problemen zijn smaak voor levende kunst verdrongen.
Hij ziet de theologische controvers van Jefta immers voor psychologische conflicten
aan. Dat de moeder daarbij achter de schermen blijft, mag al een ‘oplossing’ heten,
waarop Vondel het recht had trots te zijn, het drama eindigt feitelijk, waar een echt
dramaturg zou beginnen. Evenals Gebroeders lijkt dit bijbelstuk een geval, waarin
de wens blindelings aan het orakel wordt overgeleverd, zonder ons gevoel aan te
spreken.
Deze hegemonie van het historisme hangt nog altijd samen met het negentiendeeuws
geloof in het exacte van de geschiedenis, die voor positivisten als Blok en Jan te
Winkel een vorm van natuurwetenschap betekende. Maar nu Smit tenslotte verwijst
naar de stijlontleding, die over het onderzoek moet beslissen, en vol waardering
een studie over Vondels vertaalkunst aanhaalt, geeft hij persoonlijk te kennen, dat
er iets boven de geschiedenis uitgaat en wel de wezens- en waardebepaling van
poëzie. Hij zou zich ook nooit zo grondig in Vondel verdiepen, als het hem niet
werkelijk om het blijvende van de dichter ging, waarvoor het tijdsbeeld hoogstens
als omlijsting kan dienen. Door de volle nadruk te leggen op voorbijgaande theorieën,
die Vondel plichtmatig vor de geest stonden, maar die nooit zijn werk innerlijk
bezielden, geeft Smit onbedoeld een schoolse
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bijsmaak aan drama's, waarvan hij ons de diepe zin wil openbaren. Telt dat kennen
van hun ontstaan ook al mee, hun wezenlijk bestaan danken ze aan het kunnen.
Want de esthetiek, waardoor een kunstwerk waarachtig wordt gedragen, heeft geen
leer dan de éne regel uit het Credo ‘geboren, niet gemaakt’. Nu laten de geleerde
beschouwingen van Smit juist Vondels drama als maakwerk, meer denkwerk dan
dichtwerk, opvatten. Bij al de voorschriften van Vossius, die breedvoerig staan
aangehaald, mag zijn uitspraak over Vondel niet vergeten worden: ‘Scribis aeternitati’.
Hoeveel invloed de geleerden van zijn eeuw ook op de dichter gehad hebben, per
slot van rekening is zijn persoonlijke bezieling beslissend voor de onvergankelijke
schoonheid van zijn werk. De folianten, die aanleiding of inleiding voor zijn dramatiek
waren, blijven aan de buitenkant, in het voorportaal, zolang wetenschap iets anders
is dan kunst. De onweerlegbaarste prolegomena verdwijnen op het ogenblik dat het
gordijn opgaat. Als de eigen werking van het stuk het moet doen kan een vertoning
ons dieper inwijden dan eindeloze en misschien mni of meer doelloze verklaringen,
die ons enkel het program van Vondel leren kennen, niet de bevrijdende, beslissende
daad. Dat de dichter zich, hetzij uit persoonlijke bescheidenheid of uit humanistische
eerzucht, telkens weer op geleerden beroept, verandert niets aan het feit dat de
volgzame leerling in hem ons minder boeit dan de scheppende meester.
Voorlopig schijnen de taalkundigen bij ons de letterkundigen vooruit te zijn, zo
dikwijls ze zich van de geschiedenis durven emanciperen. Nadat de romantiek de
historische grammatica als hoogste wet vereerde en daarom Neerlandici niet alleen
tot het gotisch maar ook tot het sanskriet verplichtte (toen de geheimzinnige
oorsprong van de dingen voor hoogste levensopenbaring gold, speelde een geleerd
bijgeloof immers met al wat oer heette), komt de linguistiek liever voeling houden
met psychologie, sociologie, fenomenologie. Intussen blijft de litteratuurwetenschap
zich nog bij voorkeur richten naar de geschiedenis, waarvoor de louter historische
waarde van zoveel Nederlandse letterkunde mogelijk een verklaring vormt. In ieder
geval is de stilistiek, die tot het hart van de poëzie doordringt, bij ons het eerst door
taalkundigen aangevat.
Maar het zou onrechtvaardig zijn een hoogst verdienstelijke werk als dat van Smit
te beoordelen naar wat het niet bedoelt te geven. Een schrijver houdt nu eenmaal
het recht om zijn eigen object te bepalen. Daarom verdient de Utrechtse hoogleraar
onze dankbare erkenning, dat hij volledig levert wat hij belooft. Een ander mag
desnoods een ander boek wensen, aan de orde is hier een werk, dat in zijn soort
de naam van een model verdient.
† GERARD BROM
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J. MELLES, Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid. 1628-1692.
Utrecht, Kemink & Zoon N.V., 1958. XII, 212 blz. met 42 buitentekstplaten.
Prijs geb. f 13.50, ing. f. 12, -.
Het is opmerkelijk dat in een tijd waarin beoefenaars van de letterkundige
geschiedenis aan de poetae minores van de Gouden Eeuw ruimschoots aandacht
plachten te besteden, het leven en werk van geenszins de minste uit de brede
schare der dichters van het tweede plan, van Joachim Oudaan, slechts
stiefmoederlijke belangstelling ondervond. Deze laat-zeventiendeeeuwse
vertegenwoordiger van het Nederlandse type van de mercator sapiens had een
beter lot verdiend dan een beknopte of uitvoeriger bespreking in handboek of
litteratuurgeschiedenis. De bijdragen tot de Oudaanstudie welke hiernaast
verschenen zijn, waren te schetsmatig of specialistisch van aard dan dat ze de
leemte konden opvullen. Ofschoon de breed uitgewerkte beschouwing van Te Winkel
in zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde om haar kundigheid, de
analyse van Van Es in de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden om
haar fijnzinnigheid met ere dienen te worden genoemd en elkaar op gelukkige wijze
aanvullen, bleef de behoefte aan een monografie dringen. Zo er voor een der mindere
goden van de zeventiende-eeuwse Parnassus een bescheiden monument diende
te worden opgericht, dan toch zeker kwam de Rotterdamse koopman-dichter - hoe
zou de mythologische beeldspraak hem als een gruwel in de oren geklonken hebben!
- daarvoor in aanmerking. Het lag dan ook voor de hand dat meer dan een hoogleraar
een doctorandus die uitzag naar een uitvoerbaar project voor een proefschrift, op
deze stof opmerkzaam heeft gemaakt. Het onderwerp voldeed tenvolle aan alle
daaraan te stellen eisen: exploratie van een groot aantal niet geordende biografische
gegevens, het ontwerpen van een karakterschets ener kantige figuur met sterk
uitgesproken individuele kenmerken, het aantonen van de wisselwerking tussen
een onafhankelijk denkend mens en de geest van zijn tijd; kortom een dankbaar
object voor een werker die intelligentie paarde aan volharding en niet opzag tegen
de moeite zich te verdiepen in de geestelijke atmosfeer waarin Oudaan geleefd en
geademd heeft. Er valt slechts naar te gissen wat, afgezien van belemmeringen
van particuliere aard, de oorzaken zijn geweest dat telkens weer de met zoveel
energie begonnen arbeid niet tot een goed einde is gebracht. De schets van Oudaans
levensgang kan nauwelijks een beletsel geweest zijn de verspreide gegevens, deels
af te lezen uit het ceuvre van de dichter zelf, deels te putten uit andersoortige
bronnen, leverden voldoende bouwstoffen voor de samenstelling van een welsluitend
geheel. Eerder lijkt het waarschijnlijk dat het overwegend verstandelijke, zwak
musische karakter van Oudaans poëzie de reeds in zijn eigen tijd opgemerkte
stroefheid van zijn stijl de belangstelling heeft gedoofd. De barokkunst waarvan
deze dichter, zoals
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Van Es overtuigend heeft aangetoond, een vertegenwoordiger is, stoot door haar
soms gewilde pathetiek en schrille gevoelstoon sommigen eer af dan dat zij als
belangwekkend tijdsverschijnsel hun aandacht gevangen weet te houden. Mogelijk
is ook dat men zich niet opgewassen gevoelde tegen het volbrengen van het
geesteshistorisch gedeelte van de taak: de karakterisering van het oeuvre van een
man die als zelfstandig, kritisch denkend mens een eigen plaats innam in de grote
groep der protestantse dissenters die Hylkema samenvattend ‘Reformateurs’
genoemd heeft.
Hoe het zij, valt het in de heer Melles des te meer te loven dat hij, buiten universitair
milieu, het onderzoek van Oudaans betekenis als burger, dichter en denker ter hand
genomen heeft. Zijn aangeboren speurzin was hem reeds te stade gekomen bij het
aanboren van nieuwe bronnen en het herwaarderen van bekende gegevens
betreffende het leven van Joost van den Vondel. In dit anno 1957 verschenen werk
kwam hij op grond van een eigen interpretatie van wat de ambtelijke bescheiden
aan biografisch materiaal boden, tot een visie op de burger Vondel die in menigerlei
opzicht van de gangbare afwijkt. Het belang van dit boek blijkt evenzeer uit de bijval
als uit de tegenspraak die het ondervonden heeft.
Dezelfde eigenschap heeft schr. nuttige diensten bewezen bij de bestudering van
het leven van Oudaan. Ontmythologisering van een door traditie geheiligd, al te
idealistisch getekend dichterbeeld was in dit geval niet nodig; op zijn hoogst acht
de auteur zich geroepen in de polemisch getinte gedeelten van zijn werk zijns inziens
onjuiste opvattingen van hedendaagse beoordelaars recht te zetten. Moest het
aureool om het hoofd van Vondel verbleken, de Rotterdammer treedt uit deze studie
te voorschijn als een model-burger. Melles verstaat de kunst de uitkomsten van zijn
bronnenstudie in een goed gecomponeerd en gesteld relaas aan te dienen. Geboeid
neemt de belangstellende lezer kennis van deze welgedocumenteerde beschrijving
van een dichterleven in zijn opeenvolgende stadia. Schr. is niet bezweken voor de
drang naar een perfectionistische uitstalling van alle gegevens die hij in het arsenaal
van zijn weten heeft opgetast; het bijkomstige laat hij terzijde, en door beklemtoning
van het karakteristieke weet hij het beeld dat hij boetseert, het vereiste reliëf te
geven. Alleen in het hoofdstuk Veelzijdig burgerschap daalt hij wat meer in details
af; in dit gedeelte wordt voor de eerste maal een tot nog toe volkomen onbekend
facet van Oudaans figuur belicht: aan de hand van notariële protocollen bewijst
schr. dat de dichter-tegelbakker gedurende het laatste gedeelte van zijn leven in
de samenleving van zijn stad als praktizijn en vertrouwensman in vermogens- en
familierechtelijke zaken een rol van zekere betekenis gespeeld heeft.
Ondanks de waardering die hij voor Oudaan om de gaafheid van zijn karakter,
om zijn burgerzin, om zijn pleiten voor de verdraagzaamheid heeft, laat hij zich niet
meeslepen door kritiekloze bewondering. Evenals
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anderen die reeds vóór hem Oudaan hebben gelezen, heeft hij een open oog voor
diens beperktheden als ‘denker’ en dichter. Door op deze wijze licht en schaduw te
verdelen ontwerpt hij een levensecht portret. Sprekend over de oorzaak van het
geringe dichterlijke gehalte van Oudaans poëzie zoekt hij haar, meer dan in diens
creatieve onmacht, in zijn streven ‘naar eigen vormen in taalstructuur en
woordgebruik, waardoor aan zijn werk een hoogst persoonlijk, zij het vaak wat straf
en stroef karakter niet te ontzeggen valt’. Het komt mij voor dat beide factoren hier
in het spel zijn. Dat Oudaan talent bezat, bewijzen enige geslaagde strofen en
passages van zijn poëzie, maar de inspiratie die het aanwezige vonkje tot een vlam
had moeten maken, was niet zijn deel. Staande voor de keuze een epigoon van de
groten of een zelfstandig dichter van de tweede rang te worden, heeft hij zonder
aarzelen de tweede weg ingeslagen en zich welbewust van zijn voorgangers
gedistantieerd. Hij heeft een eigen stem willen laten horen, maar juist de
krampachtigheid van zijn streven naar originaliteit deed haar niet zelden overslaan
in een geforceerde falset. Deze soms geslaagde maar meestal door tekort aan
poëtisch vermogen tot mislukking gedoemde poging past overigens geheel in het
kader van de toenmalige litteraire barokkunst. Melles wijst op Oudaans zucht naar
individueel woordgebruik dat hiermee ten nauwste samenhangt. Het verwondert mij
dat een vorser met speurzin als hij niet op de gedachte gekomen is het Woordenboek
der Nederlandsche Taal op te slaan, toen hij zich afvroeg wat het woord ‘kichling’
betekent (zie WNT VII, 2742); de redactie hiervan heeft een groot deel van Oudaans
werk nauwkeurig laten excerperen en zijn van het gewone gebruik afwijkende keuze
en vorming van woorden - die een afzonderlijk onderzoek verdienen - opgenomen.
Melles' voorkeur gaat uit naar een consciëntieuze verantwoording en weergave van
het biografische feitenaanbod; zijn kracht schuilt in een juiste situering van Oudaan
in het politiek bestel van zijn tijd en in het economisch milieu van zijn stad. Zo komt
de burger Oudaan het best uit de verf. Oudaan als dichter, voor een analyse van
wiens werk schr. kon verwijzen naar Van Es' behandeling, komt, mede door de
goedgekozen citaten, eveneens, ofschoon niet ten volle, tot zijn recht. Hoe staat
het nu met de schets van de ‘denker’ Oudaan? Genaderd tot wat ook voor hem zelf,
blijkens de ondertitel die hij aan zijn boek heeft meegegeven, de kern van het verhaal
had moeten zijn, volstaat hij met een aangenaam leesbaar en naar volledigheid
strevend exposé van dat gedeelte van Oudaans oeuvre dat de lezer de
gedachtenwereld van de dichter en vertaler binnenleidt. Het spreekt vanzelf dat
hier, met name in het hoofdstuk De getuigende collegiant, het leidend motief van
geheel het werk dat van meet af als een draad door het werk loopt, eerst recht
zichtbaar wordt; afkomst en aanleg, opvoeding en milieu hadden de richting waarin
het denken van de Rotterdamse burger-dichter zich zou bewegen, bepaald. Maar
wanneer dan
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hier de centrale gedachte van het werk te zoeken is, valt het te betreuren dat schr.
haar niet meer heeft uitgewerkt. De behandeling is niet zo summier dat men mag
zeggen dat schr. er zich met een Jantje van Leiden van afmaakt of vlotweg over de
moeilijkheden heenglipt, maar zij is toch te beknopt gehouden om de lezer in
voldoende mate vertrouwd te maken met de godsdienstige en culturele sfeer waarin
Oudaan thuishoort of waartegen hij zich afzet. Een grondiger ontleding van zijn
theologisch werk, zowel het thetische als het polemische, zou hier op haar plaats
geweest zijn, een confrontatie met opvattingen waarmee de Rotterdammer al dan
niet instemde, een onderzoek van de (soms moeilijk vindbare) schrifturen waarop
zijn werken, de oorspronkelijke en vertaalde, antwoord of weerwerk waren, een
nauwkeuriger studie ook van de plaats die hij in het collegiantisme van zijn tijd heeft
ingenomen. Dit alles zou ongetwijfeld de omvang van het boek hebben vergroot en
van de auteur tijd hebben gevergd, maar de moeite hebben geloond. Het zou het
evenwicht in de compositie geenszins verstoord hebben, maar aan het werk meer
breedheid van visie en diepte van gang hebben verleend, het niveau ervan nog
hebben verhoogd. Schr. zegt bij herhaling dat voor Oudaan principia belangrijker
waren dan homines. Welnu, dan hadden de motieven van zijn beginselen, dan had
de bodem waarin zij wortelden grondiger blootgelegd moeten worden dan nu
geschied is. Dat Melles de gelegenheid die zich hier voordeed, heeft verzuimd, is
ook daarom te betreuren, omdat het gevaar bestaat dat voor veler gevoel na de
publikatie van deze monografie over Oudaan alles gezegd is wat van hem te zeggen
valt, terwijl in werkelijkheid juist uit deze stof niet alles gehaald is wat er uit te halen
was, zodat de kritische lezer een gevoel van onvoldaanheid niet van zich af kan
zetten.
De laatste bladzijden van het slothoofdstuk In de weegschaal der waardering maken
duidelijk waarom schr. Oudaan huldigt als ‘heraut der verdraagzaamheid’. Ofschoon
men zich kan afvragen waarom hij, toch een beeld aan de wereld der ridders
ontlenend, hem niet allereerst bestempeld heeft als kampioen van de idee der
tolerantie, moet hier met voldoening geconstateerd worden dat hij zich niet schuldig
maakt aan een projectie van hedendaagse problematiek op het verleden. In de
Gouden Eeuw liep de scheidslijn anders dan thans. Daarom bevreemdt het des te
meer dat hij op blz. 173-175 de gereformeerde Van Es - die zich voornamelijk bepaalt
tot een stilistische analyse, en in volgende aanleg Oudaan strikt litterair historisch
waardeert - niet wenst te rekenen tot ‘beoordelaars van kerkelijke richting’ of
‘litteratoren van min of meer geprononceerd protestants-christelijke levensopvatting’.
Wreekt zich hier niet het lijnrecht doortrekken van een scheidslijn uit de Gouden
Eeuw waarvan de onhoudbaarheid voor onze tijd in de peroratie van het boek
impliciet wordt toegegeven?
Na afweging van wicht en tegenwicht in de balans der beoordeling kom ik tot de
conclusie dat Melles aan de mens en burger Oudaan alle recht
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laat wedervaren, dat hij hem als dichter juist waardeert en beseft welke plaats aan
de Rotterdammer in de catalogus testium tolerantiae toekomt, maar helaas, - mogelijk
door gemis van diepere belangstelling voor de godsdienstige en geestelijke
stromingen in Oudaans tijd, maar stellig niet tengevolge van gebrek aan capaciteiten
- in gebreke gebleven is even grondig het patroon van de ‘denker’ Oudaan in details
uit te werken als hij het psychologisch en politiek portret van deze mercator sapiens
heeft geschilderd.
C.C. DE BRUIN
REYER ANSLO, Parysche Bruiloft, treurspel, van inleiding en aantekeningen

voorzien door Dr. H.H. Knippenberg, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink; 1958,
159 blz. (Zwolse drukken en herdrukken, nr. 30). Prijs f 5,-.
Schrijvend over de Nederlandse dramatiek in de zeventiende eeuw, heeft Gerard
Brom enkele jaren geleden tegenover de nimmer door hartstochtelijk geweld
onderbroken zwier van Vondels verzen een alleenspraak van Reyer Anslo gesteld,
die - hoewel hij ‘armer aan poëzie’ was - in zijn treurspel Parysche Bruiloft een veel
grotere dramatische felheid zou hebben bereikt als de dichter van Lucifer in zijn
‘statige alexandrijnen’. Op het moment dat Brom dit schreef was het genoemde
treurspel van Anslo slechts zeer moeilijk bereikbaar voor studerenden, aangezien
de laatste herdruk al was verschenen in 1727. Dat aan deze omstandigheid een
einde is gekomen, danken we indirekt aan Broms opvolger te Nijmegen, prof. dr.
W.J.M.A. Asselbergs. Blijkens het voorwoord van de in 1958 verschenen herdruk
van de Parysche Bruiloft is hij namelijk degene geweest die de uitgever, Dr. H.H.
Knippenberg, attent maakte op de wenselijkheid van een wetenschappelijk verzorgde
editie van Anslo's historisch toneelstuk over de Bartolomeusnacht.
Prof. Asselbergs was daarmee op het goede, om niet te zeggen: het enig juiste
adres. De in 1913 verschenen dissertatie van Dr. Knippenberg is immers de meest
grondige studie die we tot op heden over Anslo bezitten. Bij het samenstellen van
zijn inleiding bij de heruitgave van de Parysche Bruiloft, kon deze geleerde dan ook
veelvuldig gebruik maken van zijn eigen proefschrift. Een nadeel daarvan lijkt mij
slechts dat zijn overzicht van Anslo's leven en voornaamste letterkundig werk wat
excerpt-achtig aandoet en in vergelijking met de eigenlijke tekstuitgave een meer
‘ingewijde’ lezerskring veronderstelt. Wanneer in de annotaties bij de tekst
bijvoorbeeld wordt meegedeeld dat Mars de oorlogsgod is en Florenssen Florence,
zou men toch verwachten dat de auteur in zijn Inleiding niet spreekt over ‘de
Vondel-Brandt-kwestie’ zónder zijn lezers duidelijk te maken wat hij met deze vakterm
bedoelt. In dit verband moge ook worden gewezen op de (overigens futiele)
eigenaardigheid dat Dr. Knippenberg
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voor biezonderheden over de kunstliefhebber en diplomaat Michel le Blon, aan wie
Anslo zijn stuk opdroeg, verwijst naar zijn inleiding: daar volstaat hij echter met de
vermelding van wetenschappelijke publikaties die m.b.t. Le Blon kunnen worden
geraadpleegd.
Een groot gedeelte van zijn inleidende studie besteedt Dr. Knippenberg aan de
bespreking van het nog slechts in één biblioteek te raadplegen treurspel Carel de
Negende, anders Parysche Bruyloft door Lambert van den Bos, dat hij vergelijkt
met het later geschreven stuk van Anslo. Hoewel hij wijst op het grote verschil in
opzet tussen beide treurspelen, acht hij het niet uitgesloten dat Anslo door het werk
van zijn voorganger is beïnvloed. Kontrole is evenwel moeilijk omdat beide dichters
hun stof blijken te hebben ontleend aan P.C. Hoofts prozawerk over Hendrik de
Groote.
In een interessante beschouwing over Anslo's kwaliteiten als dramatisch kunstenaar,
verstrekt Dr. Knippenberg de noodzakelijke historische inlichtingen en gaat hij in op
de karaktertekening. Evenals zijn voorafgaande analyse van het treurspel versterkt
deze paragraaf de reeds door Brom gewekte verwachting van Anslo's dramatisch
talent, waaraan het stuk zelf overigens maar ten dele beantwoordt. Inderdaad slechts
tendele. Want naast enkele scènes die van dramatische ‘felheid’ getuigen, vindt
men in de Parysche Bruiloft eveneens passages die bewijzen dat Reyer Anslo - tot
nadeel van zijn dramatiek - lang niet altijd ‘arm’ was aan poëzie. De dramatische
kracht van Anslo is Dr. Knippenberg evenmin ontgaan als het feit dat de biezondere
‘rijkdom’ van zijn poëzie daarvoor funeste gevolgen kon hebben. De uitgever van
de Parysche Bruiloft wijdt een aparte paragraaf aan ‘het woordenspel’ bij Anslo,
waarbij hij terecht opmerkt dat de veelvuldigheid soms schaadt en dat deze verskunst
‘tamelijk hoge eisen stelt aan de toeschouwer in de schouwburg’...
Het is jammer dat Dr. Knippenberg de verfijnde, zeer vernuftige woordkunst van
Anslo niet heeft behandeld in breder verband. Liever als zijn korte uiteenzetting over
het auteursrecht in de zeventiende eeuw, had ik in zijn inleiding een beschouwing
gelezen over Anslo's verhouding tot de schilderkunst uit die tijd. De door Dr.
Knippenberg verstrekte gegevens over de betrekkingen van de dichter met de
toenmalige schilderswereld, gaven daartoe reeds voldoende aanleiding. Er lijkt
bovendien verband te bestaan tussen het virtuoze en cerebrale van de maniëristische
schilderkunst en datgene wat Dr. Knippenberg aanduidt als ‘het woordenspel’ bij
Anslo. Naar aanleiding van het mytologisch apparaat in het gedicht De Zweetse
Pallas wijst Dr. Knippenberg op Anslo's bewondering voor de barok in de
schilderkunst, die hij met de pen trachtte na te volgen. De vaak verbluffende
virtuositeit in de Parysche Bruiloft bewijst dat Anslo's literaire barok zich heeft
ontwikkeld tot verschijningsvorm van euphuïsme en préciosité. Dr. Knippenberg
noemt de eerste monoloog uit het treur-
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spel van Reyer Anslo ‘gemaniëreerd’. Indien hij zijn kwalifikatie door een kleine
wijziging had geformuleerd als maniërisme of: marinisme, zou hij het uitgangspunt
hebben aangeduid voor een beschouwing waarin de merkwaardige stijlverschijnselen
van dit treurspel in hun kultuur-historisch verband konden worden geplaatst.
Dat dit laatste Diet is gebeurd, doet overigens Diets af aan. het grote belang van
deze uitgave. Zonder aarzeling kan aan dit tweede boek over Reyer Anslo een
ereplaats worden toegewezen onder de talrijke studies die de thans tachtigjarige
Dr. Knippenberg ons reeds geschonken heeft.
MARTIEN J.G. DE JONG
LUCAS ROTGANS, Eneas en Turnus, van inleiding en aantekeningen
voorzien door L. Strengholt, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1959, 118 blz.
(Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde Dr. 11). Prijs f 3,50.
De Eneas en Turnus van Lucas Rotgans is een goed treurspel in de ‘Fransche trant’.
Het bewijst dat een begaafd toneelschrijver ook binnen het raam der klassicistische
voorschriften tot opmerkelijke prestaties kan komen. Wanneer er in de achttiende
eeuw weinig voortreffelijke toneelstukken zijn aan te wijzen, ligt dat niet op de eerste
plaats aan de kunstregels die volgens Van Alphens Theorie der schoone Kunsten
‘de genie’ zouden beletten ‘om zich in haar volle kragt en luister te vertoonen’, doch
veeleer aan de droevige omstandigheid dat ‘de genie’ zelf meestentijds ontbrak en
de bedoeling der regels niet meer werd begrepen. De toneelvoorschriften dwongen
de dichter hoofdzakelijk tot koncentratie. En deze kan de dramatische kracht wel
degelijk ten goede komen, zolang zij althans wordt nagestreefd door dichters die
datgene bezitten wat Van Alphen ‘genie’ noemt. De Mad kwam er echter in toen
Vondels bekende uitspraak ‘Natuur baert den Dichter; de Kunst voedt hem op’ door
de dichtgenootschappen als volgt werd gekorrigeerd:
De konst is niemandt aangeboren,
Maar wordt door oeffening bejaagt en arrebeidt...

Sedert het moment dat deze ‘korrektie’ als leuze werd beschouwd, veranderde de
praktische betekenis der zg. toneelvoorschriften. Van een uit de praktijk gegroeide
dichtvorm die richting gaf aan de ontwikkeling der inspiratie, werden zij tot een
gereedliggend schema dat de tragedie degradeerde tot een soort invuloefening,
waaraan talrijke ‘letterminnaars’ zich zonder veel risiko meenden te kunnen wagen.
Doch bepalen wij ons tot de door L. Strengholt bezorgde heruitgave van Lucas
Rotgans' treurspel. In een korte inleiding verstrekt de uitgever enkele bio- en
bibliografische gegevens en vertelt hij het verhaal uit de
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Aeneïs waaraan Rotgans zijn stof heeft ontleend. Steunend op het bekende werk
van René Bray over La formation de la doctrine classique en France, geeft hij
vervolgens een samenvatting van de klassicistische toneelvoorschriften en besluit
dan met een summiere bespreking van Rotgans' karaktertekening. Tenslotte vormen
ook de annotaties bij de tekst zelf een belangrijk onderdeel van zijn poging om het
werk van Rotgans voor de hedendaagse lezer toegankelijk te maken.
Wat mij bij het herlezen van dit treurspel opviel, was de wijze waarop Rotgans het
klassieke noodlotsmotief hanteert. Behoudens Turnus handelen alle hoofdpersonen
onder de dwang van het fatum, hetgeen echter onvoldoende blijkt uit Strengholts
bespreking der karakters in de inleiding. Van koningin Amate wordt daar
medegedeeld dat haar rede niet in staat is om de hartstocht te overwinnen. Maar
dit wordt pas begrijpelijk door het gegeven dat zij op bevel van Juno is behekst door
de wraakgodin Allecto (vs. 239 e.v.). Haar gemaal koning Latinus herhaalt
voortdurend dat hij handelt onder invloed van een door de schim van zijn vader
geopenbaard orakel (vs. 87 e.v.; vs. 816 e.v.) en van ‘'s priesters spelling’ (vs. 1267).
Ook Lavinia's liefde voor Eneas is het gevolg van een ‘onbekende magt’ die haar
zinnen ‘vermeesterde’ en haar dwong ‘op 't gezigt den vreemdeling te minnen’,
hoezeer zij zich ook tegen ‘die snoode driften’ trachtte te verzetten (vs. 963 e.v.).
Omtrent Eneas deelt Strengholt mee dat zijn liefde voor Lavina vreemd lijkt omdat
hij nog maar pas Dido met ‘bloedend hart verlaten heeft’. Na gewezen te hebben
op het feit dat Lavinia hem zijn ontrouw tegenover de Afrikaanse koningin verwijt,
veronderstelt Strengholt dat de dichter zijn held Eneas ‘niet volmaakt, maar met
gebreken’ heeft willen uitbeelden. De verklaring ligt m.i. weer bij het alles
beheersende noodlotsmotief. Met betrekking tot Eneas' verhouding tot koningin
Dido, kan erop gewezen worden dat hun liefde blijkens Aeneïs, IV het gevolg is van
een manipulatie der goden. Rotgans herinnert daaraan als hij Aeneas laat vertellen
hoe hij ‘wierdt gepaart en in de rots verenigt’ met Dido: een duidelijke toespeling op
de door Virgilius verhaalde list van Juno die hun liefdesverhouding tot gevolg had.
Ook Eneas' liefde voor Lavinia is onontkoombaar. Zij blijkt het gevolg van ‘'t
hemelsche besluit’ (vs. 647) en ‘'t hoog bevel’ der goden (vs. 1049 e.v.) die de
Trojaan opdracht gaven uit Afrika te vertrekken en de dochter van Latinius te zoeken,
wier ‘beeldt’ zodanig in zijn gedachten was ‘gedrukt’ dat hij haar reeds beminde
voor hij haar zelfs nog maar gezien had (vs. 1009 e.v.). Bovendien is deze liefde
van Eneas volkomen in overeenstemming met de voorspelling die de schim van
Kreusa hem heeft gedaan bij zijn vlucht uit Troje (vs. 1541 e.v.). Het feit dat Rotgans
aan Eneas een Hollands-christelijke ekskuus voor zijn verhouding met koningin
Dido in de mond legt (vs. 1063 e.v.), vervaagt geenszins het stempel dat de antieke
noodlotsidee op zijn treurspel heeft gedrukt.
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Slechts één hoofdpersoon, met name Turnus, leeft niet in de ban van het fatum.
Merkwaardig is dat Rotgans hem enkele geestig-spottende opmerkingen over de
godsbesluiten t.a.v. Eneas in de mond legt, die zelfs de verheven sfeer van zijn
treurspel dreigen te verstoren (vs. 705 e.v.; vs. 1115 e.v.). Een gevaar voor de
vereiste statigheid vormt ook de aan Seneca herinnerende voorkeur voor het
gruwelijke die voornamelijk blijkt wanneer koningin Amate aan het woord is. Deze
figuur doet trouwens meermalen denken aan Seneca's treurspel over Medea en de
Franse bewerking daarvan door Pierre Corneille (1635).
Het is jammer dat Strengholt niet op deze eigenaardigheden is ingegaan. Zijn
inleiding lijkt iets te beknopt. Zo laat hij het op blz. 13 aan zijn lezers over om na te
gaan in hoeverre de Eneas en Turnus in konflikt komt met de toneelwetten, en op
blz. 15 schrijft hij dat het treurspel van Rotgans een volkomen oorspronkelijk werk
mag worden genoemd ‘volgens de normen van zijn tijd’, zónder ook maar de
geringste poging te doen om de bedoelde normen te omschrijven. Aan deze
beknoptheid is het waarschijnlijk ook te wijten dat Strengholt met betrekking tot de
term tragedie slechts opmerkt dat daarmee doorgaans een spel werd aangeduid
‘met een ongelukkig einde’, terwijl men ‘anders’ van tragi-komedie sprak. Zo
eenvoudig liggen de zaken echter niet. Pierre Corneille kondigt zijn wereldberoemde
Le Cid bij het verschijnen in 1637 aan als een ‘tragicomedie’, maar hij noemde
hetzelfde stuk later een ‘tragédie’. Goethe beschouwde zijn Faust als ‘tragödie’ doch
de Torquato Tasso is voor hem een ‘Schauspiel’. Dat ook voor de Griekse stukken
het kriterium niet in ‘het ongelukkig einde’ is te zoeken, bewijzen de Eumeniden van
Aeschylus, de Philoctetes van Sofokles en de Iphigenia in Taurië van Euripides.
Tenslotte: men beschouwe deze opmerkingen slechts als aanduidingen van
enkele punten die - indien zij waren uitgewerkt - de uitgave van Strengholt m.i. nóg
interessanter hadden kunnen maken. Want ook in deze vorm is het boek van L.
Strengholt beslist een belangrijke publikatie.
MARTIEN J.G. DE JONG
DR. R. PENNINK, Silvander (Jan Baptista Wellekens) 1658-1726. Haarlem,

De Erven F. Bohn N.V., 1957. VI-228 blz. Ing. f 10,-.
Het moet voor de schrijfster een moeilijke opgave geweest zijn, een monografie te
schrijven over de dichter Wellekens. De 18e eeuw behoort tot de minst betreden
paden van onze literatuurgeschiedenis. Bovendien is er slechts een kort levensbericht
voorhanden. Het is geschreven door W.'s vriend Pieter Vlaming en was oorspronkelijk
bestemd als notitie voor een historisch woordenboek. Er zijn enkele, meest vage
mededelingen in zijn poëzie. Archiefonderzoek, op verzoek van Dr. Pennink o.a.
verricht in zijn geboortestad Aalst in Vlaanderen, en in Amsterdam, de stad waar
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hij het grootste deel van zijn leven heeft gewoond, leverde weinige en soms nog
tegenstrijdige gegevens op. Over de elf jaar dat hij als schilder (misschien ook als
‘ricamatore’, borduurder) in Italië heeft gewerkt, weten we zo goed als niets.
Portretten noch door hem gemaakte schilderijen zijn teruggevonden.
Wie dit alles overweegt, zal het als een belangrijke prestatie beschouwen, dat de
schrijfster er desondanks in geslaagd is, een boek van deze omvang te schrijven
dat veel nieuws biedt over de dichter en zijn vriendenkring.
Wellekens' betekenis schuilt vooral in de wijze waarop hij hier te lande de
arcadische of pastorale Italiaanse literatuur gepropageerd heeft. Twee vrienden van
hem, italianisanten als hij, worden in afzonderlijke hoofdstukken behandeld: de
koopman, filoloog en dichter Mr. Pieter Vlaming en de Utrechtse dichteres en
vertaalster van Italiaanse herdersdrama's Katharina Johanna de With. In tegenstelling
met dezen, had Wellekens, die zoveel jaren in het land van Tasso, Guarini en
Sannazaro gewoond had en die zich als katholieke Vlaming met het Italiaanse volk
meer verwant voelde dan geboren Hollanders, de Italiaanse pastorale cultuur uit
de eerste hand. Tot zijn dood toe heeft hij heimwee gekoesterd naar Italië en zijn
werk draagt er de onuitwisbare sporen van. We denken aan zijn vele herders- en
vissersidyllen, aan zijn fraaie vertaling van Tasso's Aminta, aan zijn Verhandeling
van het Herderdicht. Belangrijk is ook zijn Herderszang op Italië en Nederland en
zijn dichtwerk Op de uitnemende kunstverzameling van den edelen Heere Valerius
Röver, een leerdicht van 66 blz. over schilders en dichters, dat o.a. milde kritiek
bevat op Rembrandt, Bredero en Huygens, en, niet te vergeten, op de eigen tijd,
die door hem als een tijd van ‘verval’ wordt gebrandmerkt.
Ondanks het vele goede dat Mej. Pennink in dit werk heeft geboden, moeten er
enige aanmerkingen gemaakt worden. Zowel spelling als interpunctie zijn soms
slordig. Ik noteerde o.a.: heimweh (8,55), metereologische (41), Gratieën (53,104),
een Italiaanse dal (54), vlierefluiter (54), W's ‘bezwaardere stemming’ (73), Witsen
Gijsbeek (122), evenaardt (192), centauer (200), laadje (204).
Het lezen van de tekst wordt uiterst vermoeiend door de talloos vele citaten. Op
de wijze van Kloos heeft de Schr. bij voorkeur ‘mooie’ regels en fragmentjes
geciteerd. Bovendien worden de lezer in de vorm van bijlagen nog 13 pagina's met
dergelijke esthetisch fraaie specimina uit het werk van Wellekens en Vlaming
geboden. Deze subjectief-esthetiserende methode is nu toch wel geheel uit de tijd.
Hoeveel nuttiger zou het geweest zijn als achterin enkele van de meest
karakteristieke gedichten in hun geheel waren afgedrukt.
Twee belangrijke vraagstukken zijn helaas niet uit de verf gekomen. Het probleem
of Wellekens jansenist of goed katholiek is geweest, wordt
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wel uitvoerig besproken, maar niet opgelost. Het ontstaan van de legende dat W.
tot de jansenisten heeft behoord, is te wijten aan J. Wagenaar (1767). Nu moet men
uiterst voorzichtig zijn met meningen uit de tijd toen de geschiedwetenschap nog
in de kinderschoenen stond. Dat W. wel eens gedichten gemaakt heeft voor
jansenisten zegt niets: hij had zijn vrienden onder alle gezindten: Vlaming was
doopsgezind, Röver en Van der Noot waren vrijzinnige protestanten; maar ook voor
gereformeerde predikanten dichtte hij. In zijn tolerantie was W. een typische
achttiende-eeuwer. Dit sluit in genen dele uit dat hij een goed katholiek was.
Psychologisch is het al haast ondenkbaar dat hij tot de jansenisten behoorde. In
Amsterdam waren volgens B. van Bilsen O.F.M., Het Schisma van Utrecht (1949),
blz. 85, slechts 8% van de katholieke leken jansenistisch; bovendien blijkt dat dit
kleine groepje niet afkerig was van geweldpleging. Een dergelijke kleine schismatieke
minderheid omvat altijd de diehards, en alleen dat al maakt het vrijwel onmogelijk
dat de zachtzinnige, gematigde dichter tot dat afgescheiden groepje behoorde. Uit
zijn werk zelf blijkt trouwens het tegendeel. Wie zijn fabel De Schapen en de Bok
(blz. 36 bij Dr. P.) leest, kan dit gedicht met het boek van Van Bilsen ernaast, bijna
restloos in goed-katholieke zin verklaren. Het motto ‘Niemand zyn eige rechter’
(tevens de moraal van de fabel) doelt in afwijzende zin op de houding van de
jansenisten, die, met miskenning van het recht van de paus, het kerkelijk recht in
eigen handen wilden nemen. De regel ‘d'Aartsherder’ (die het zwijgen had opgelegd
aan de Bok, d.i. Codde of een andere leidende figuur onder de jansenisten) ‘is aan
't suffen’, doelt op de jansenistische kreet, dat de paus slecht was ingelicht. Het
sterkste bewijs is wel dat de ‘Bok’ de ‘Landraad’ te hulp roept: geregeld werd er
immers door de schismatieken een beroep gedaan op de sterke arm van de overheid,
o.a. de Staten van Holland, om hen te helpen. ‘Veel oude Herders moesten vlieden’:
in 1708 werden de jezuieten verjaagd. In andere gedichten worden pausen als
Clemens XI (die de bul Unigenitus in 1713 uitvaardigde!) en Benedictus XIII, ook
bestrijder van het jansenisme, geprezen. In dit verband is het gedicht op de
Amsterdamse pastoor Hendricus Wesselingh, die in Rome heeft gestudeerd (8 febr.
1718, in Zedelyke en Ernstige Gedichten, 189), wel van zeer veel betekenis: W.
spreekt van diens ‘onvervalscht geloof’ en zegt van Rome: ‘Daar Clemens yvrig in
gebeden, De zorg der Lamm'ren nooit vergat’. Voorts weten we dat W. drie van zijn
kinderen in de kerk der dominicanen liet dopen, wat wel heel vreemd zou zijn voor
een jansenist.
Het tweede punt, omtrent hetwelk Dr. P. ons in het onzekere laat, is het
rococo-karakter van Wellekens' werk. Zij spreekt er wel terloops over (124), maar
werkt het niet uit. F.M. Huebner, Nederlandsche en Vlaamsche Rococo-schilders
(1943), 43, heeft terecht opgemerkt dat Vlaanderen meer dan het Noorden een
ideële voedingsbodem was voor een specifieke
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rococostemming. Wellekens als Vlaming, voor wie Italië het tweede vaderland was,
is in een tijd waarin het Franse classicisme oppermachtig was, een der voornaamste
representanten van het rococo in ons land. Tegenover de donkere pompeuze
pathetiek van de barok staan de zachte en lichte pasteltinten van het rococo. Wel
is de 18e-eeuwse pastorale een variant van een genre dat reeds tweeduizend jaar,
met onderbrekingen, bestond. Maar men moet haar zien tegenover de voorafgaande
barok, de ‘grand goût’, met haar tumultueus, visionair, ja vaak triomfantelijk karakter.
Men moet het rococo zien in contrast met de barok die eraan voorafgaat en met de
preromantiek die erop volgt. Vergelijk Wellekens eens met Feith: welk een ellendig
leven had de eerste: bijziend, linkszijdig verlamd door een beroerte op jeugdige
leeftijd, een lijder aan graveel en flerecijn; de laatste een zondagskind. Bij deze
echter altijd melancholie, tranen, Weltschmerz, doodsbespiegeling, bij W. echter
meestal blijmoedigheid, lieflijkheid van toon en stemming, zachtheid, teerheid,
harmonie. Een kwestie van karakteraanleg? Natuurlijk ook, maar de tijd zet wel
sterk een stempel op de karakteruitingen. Galanterie is volgens mij niet het enige
kenmerk van het rococo, zoals Schr. schijnt te menen. Naast hethoofse rococo was
er ook een intiem-naturalistische vorm; naast het mondaine, een burgerlijke smaak
voor het kleine, lieflijke. Het spel met de natuur, de getemde, beheerste natuur en
de harmonieuze, intieme sfeer waarin men dat spel speelt, is het meest typische
voor alle rococo. De bijbel, de liefde, het huwelijk, ja zelfs de dood, is bij W.
doortrokken van die sfeer. Zie zijn kind Jezus in Kersnacht: ‘Gelyk een roosje in 't
bloemprieel / Vol geur en dou bloeit op zyn steel, / Gelyk de morgenster in 't dagen,
/ Zo bloeit zo blinkt dat hemels kint, / Dat, door een lonkje, harten wint, / En Godt
en menschen kan behagen.’
W.J.C. BUITENDIJK

Vijf letterkundige Studiën over de 17e en 18e eeuw,
verzameld en ingeleid door Dr. C.M. Geerars. Zwolle, W.E.J. Tjeenk
Willink, 1958. 198 blz. (Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies,
nr. 9). Ing.: f. 6,25.
J. KOOPMANS,

Jan Koopmans (1860-1926) was een originele geest. Hij is onderwijzer geweest en
later hoofd ener lagere school te Dubbeldam en te Dordrecht. Met de studie voor
de middelbare akte Nederlands is hij opgehouden, omdat zijn vrijheid zijn leven
was. Met J.H. van den Bosch heeft deze bezielde en bezielende geest het
taalonderwijs vernieuwd, en van Verwey en De Vooys was hij een der meest
gewaardeerde medewerkers. Voor een samenvattend werk over onze
literatuurgeschiedenis heeft hem de tijd ontbroken, maar van 1895 tot 1922
verschenen zijn artikelen in de beste tijdschriften. Twee ervan werden in 1906
gebundeld onder de titel Letter-
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kundige Studieën; na zijn dood verscheen er (in 1931) nog zo'n bundel met 7 stukken
over de 19e eeuw.
Het is een gelukkige gedachte van de redactie van de Zwolse Reeks geweest
om nog eens een aantal studies van Koopmans te laten verzamelen, nu over de
17e en 18e eeuw, en opnieuw onder de aandacht van de literatuurbeoefenaars te
brengen. Niet alleen om de inhoud van deze vijf studies zelf, maar ook om het feit
dat verwaarloosde gedeelten van onze letterkunde weer eens naar voren gehaald
worden. Geerars heeft het belang van deze bijdragen verhoogd, door eronder de
artikelen of werken op te sommen die sedert Koopmans schreef, zijn verschenen.
Typerend is wel, dat dit bij het artikel over Arnold Hoogvliet's Abraham de Aartsvader,
in 1918 in de Nieuwe Taalgids verschenen, niet mogelijk was. In de veertig jaar
sindsdien verlopen, heeft er niemand meer aan deze toch niet onbelangrijke
achttiende-eeuwer aandacht gewijd. Op blz. 131-132 maakt K. uitstekende
opmerkingen over de harmonische, ordelijke, regelmatige, zoetelijk-esthetische stijl
van de 18e eeuw, die ons misschien hindert, zegt hij, maar die met de maatstaf van
die vroegere tijd dient gemeten te worden. Dat is nu een typerende
Koopmans-opmerking, die nog altijd haar volle waarde behoudt. Van de 17e-eeuwers
is Cats de meest verguisde figuur. Koopmans striemt de liberale geschiedbeoefening
die daar debet aan is (39-40). Cats' emblemata beschouwt men verkeerd, als men
ze ziet als uitbeelding van dingen en verschijnselen: het komt meer aan op de
juistheid van de vergelijking dan op de nauwkeurigheid van de waarneming. Veel
te weinig is er bovendien volgens K. geeet op Cats' grote gaven als prozaïst. In het
opstel over Roemer Visscher vraagt hij vooral aandacht voor diens gefrustreerde
liefde, voor zijn bezonken wijsheid en voor zijn afkeer van de schijn. Willem van
Haren's Friso is een boek van vorstendeugd en mensenwaarde: de figuur van Friso's
vriend Teuphis acht hij in onze literatuur het hoogste ideaal van de wijsgeer. In het
opstel over Westerbaen's ‘Ockenburg’ zien wij de dichter als de sportman, de jager,
de verfijnde genieter, gevat en levendig, kortom als de ‘privaatmens’ naast die twee
andere buitenplaatsbewoners en -bezingers Huygens en Cats, die de staat gediend,
zwijgend wijsheid vergaderd hebben en deze neergelegd in hun verzen. Van
Westerbaen zegt hij: ‘Door de licht-oplosbare nevelwolken van zijn leven straalt
ongehinderd de gouden zon, en stooft, vrolik glanzend over rijpe aren, de akker van
zijn echt-Hollandse geest.’
Aan zo'n zin herkent men de artistieke geest die Koopmans in wezen was. Hij
leidt in tot het fijnproevend lezen van gedichten als Ockenburg, Abraham de
Aartsvader en Friso. Het gevaar van romantiserende divagaties (als b.v. op blz.
147) ligt bij hem op de loer. Maar we kunnen het betoog van Geerars onderschrijven,
als hij zegt dat K. vooral de sociaal-functionele elementen uit het kunstwerk naar
voren haalde: hij zocht de
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volksopvoedende waarde van de letterkundige voortbrengselen, een aspect dat na
de romantiek aan velen een onmogelijk standpunt toeschijnt, maar dat toch niet
verwaarloosd mag worden. Daardoor kon hij, om met Verwey te spreken (NTg. XXV,
275), recht doen aan volksgroepen, personen, geestelijke bewegingen, die gedurende
de negentiende eeuw op de achtergrond van ons bewustzijn waren geraakt.
Een volledige bibliografie van Koopmans besluit deze uitgave. In de bibliografie
van Westerbaen ontbreekt S.F. Witstein's uitgave van de Minneliederen (Amsterdam,
1956).
W.J.C. BUITENDIJK

Multatuli, Utrecht/Antwerpen, Uitgeverij Het Spectrum, 1958,
248 blz., prijs niet opgegeven.
G. BROM,

Uit de overvloedige, en in de afgelopen maanden door genoemde studie van G.
Brom aangevulde kritische literatuur over Multatuli, blijkt in hoever de door wijien
Prof. S. Etienne opgenomen ‘défense de la philologie’ in historisch prespectief
slechts als een verzetsbeweging kan beschouwd worden tegen het overwicht, in
de literaire analyses, van de biografie van een schrijver op diens geschreven woord.
Gevaarlijk was het echter de filologie van haar algemeen-menselijke wortel te willen
afsnijden, enn die tot een autonome, levenloze woordontleding te laten uitwassen.
Het leven neemt immers telkens weer de bovenhand en zou wel eens de
ontoereikendheid van de filologie in het licht kunnen stellen.
In zijn studie schrijft Brom de grote aantrekkingskracht, die Multatuli op zijn
tijdgenoten heeft uitgeoefend en op het nageslacht blijft uitoefenen, aan het
eenvoudige feit toe, dat hij ‘leeft’; de orthodoxe filoloog, die alleen voor de woorden
oog heeft, stuit op een onontwarbaar netwerk van tegenspraken en paradoxen,
waaruit hij, met het scherpzinnigste vernuft gewapend, niet erg wijs zal worden. Dat
Multatuli, één van de schaarse 19de-eeuwse schrijvers die uitsluitend van zijn pen
leefde, geen schrijver wilde heten, is al van meet af een onbegrijpelijke paradox
voor wie niet, achter de woorden, naar de levende, onrustige en problematisch
gescheurde mens zoekt. Multatuli schrijft niet alleen met zijn geest, maar ook en
vooral met zijn zenuwen; hij schrijft zoals hij leeft, hartstochtelijk; wie hem leest
wordt dan ook tegelijk wetenschappelijk geïnteresseerd èn geestelijk geprikkeld,
zodat zijn reactie tevens intellectueel en emotioneel is. Dat het ingrijpen van de
subjectieve gesteldheid bij de beoordeling de zgn. wetenschappelijke objectiviteit
in de weg staat, ligt voor de hand. Niemand kan aan deze tegenstrijdigheid ontkomen,
tenzij hij de ontmoeting ontwijkt door zich op een hoger plan te verheffen, en vanop
deze hoogte b.v. de mens Multatuli door diens literair werk heen psychologisch te
ontleden. Alleen zo kan de objectiviteit, voor zover die volstrekt denk-
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baar is, gered worden. Van de moderne criticus wordt dan ook hoe langer hoe meer
vereist, dat hij psychologisch aangelegd zij, te meer daar de moderne romankunst,
zowel van rechts als van links, bijna uitsluitend in de behandeling van psychologische
problemen haar taak ziet. Terwijl de door Etienne bestreden literaire kritiek vooral
belang stelde in de uiterlijke levensomstandigheden van de schrijver, richt de
moderne existentieel geaarde criticus zijn aandacht op diens innerlijk substraat, op
diens psychogische drijfveren, van waaruit de geschreven teksten hun belichting
krijgen. In beide gevallen doet het levenloze woord onder voor de levende mens.
Brom, wiens literaire geschooldheid hier niet in het mint betwist wordt, beantwoordt
niet aan de zoëven gestelde eis. Hij ontwijkt de botsing niet, hij distantieert zich niet
van zijn auteur; hij reageert, zoals de doorsneelezer, op dezelfde wijze als ook de
auteur ageert, d.i. in de eerste plaats met zijn gevoeligheid, zodat de lezer spoedig
onder de indruk komt, dat Brom, evengoed als Multatuli, zijn persoonlijk menselijk
belang behartigt, en, per slot van rekening, beiden gelijkwaardige ‘kapel’-leiders
zijn.
Ik heb enkele jaren geleden Broms studie over Nietzsche gelezen. Brom houdt
niet van Nietzsche, die hij trouwens menselijk niet schijnt te begrijpen, en breekt
hem onmeedogend af. Toen ik zijn jongste studie over Multatuli ter hand nam, was
ik er bijna zeker van, dat hij Multatuli eveneens zou kleineren. Mijn voorgevoel werd
bevestigd. Reeds de inleiding duidt de tendens aan: ‘Multatuli's boodschap vraagt
om een antwoord’; dit antwoord laat niet op zich wachten; vanaf de eerste bladzijden
beseft de lezer, dat het afwijzend is. In de eerste hoofdstukken stelt Brom de
jeugdjaren en de eerste etappen van Multatuli's administratieve carrière in Oost-Indië
zo voor, dat vooral de ongunstige trekken van zijn persoon tot hun recht komen, en
de lezer wordt voorbereid op de daarop volgende systematische afbraak van zijn
oeuvre. Op Max Havelaar na, - doch met een paar reserves! - vindt geen enkel werk
bij Brom genade: de Minnebrieven brandmerkt hij als een produkt van ‘kunstindustrie’;
de Ideeën worden neergehaald tot een ‘schetsboek, waarin eerste indrukken vluchtig
staan neergekrabbeld’; de toneelstukken, o.a. Vorstenschool, zijn, volgens hem,
verstoken van dramatische spanning en hebben geen andere bedoeling dan
Multatuli's ‘program aan de man te brengen’. Kort gezegd, wat Brom in Multatuli's
oeuvre ontdekt, is de ongekunstelde, aanstoot gevende en onchristelijke exaltatie
van het ‘ik’, waarbij alle mensen en ideeën betrokken worden. Evenals de vorige
studie van Brom over Nietzsche, is deze feitelijk een afrekening van de christen met
de antichristen.
De christen buigt voor God; Multatuli ontkent een persoonlijke God, en handhaaft
slechts de naam ter aanduiding van een ‘noodzakelijkheid’. De christen is deemoedig;
Multatuli verheerlijkt hoogmoed als ‘de hoog-
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ste graad van moed’. De christen is een gemeenschapsmens; Multatuli, de trotse
individualist, ‘veracht het publiek’, en koestert machtsgevoelens. De christen meent
het ernstig met de waarheid, en tracht die telkens met afdoende bewijzen te staven;
Multatuli, de dilettant, acht dwalingen noodzakelijk, bewijst nooit, speelt met
paradoxen en stoort zich niet aan opvallende tegenstrijdigheden. Deze reeks
tegenstellingen is lang niet uitgeput, doch volstaat om begrijpelijk te maken hoe
Brom bij de lectuur van Multatuli voortdurend geschokt wordt door de uitvallen van
zijn ideologische tegenstander, ten slotte rust noch duur kent, voordat hij hem
onschadelijk heeft gemaakt. Daartoe gebruikt hij hetzelfde strijdwapen: hij kleineert
zijn tegenstander, zowel de mens als de schrijver: hij hekelt de vrouwenjager in
hem, en vooral de wijze waarop hij de ellende van zijn gezin voor eigen doeleinden
exploiteert; hij ontzegt hem wijsgerige aanleg, kritische geest en oorspronkelijkheid,
bespot zijn dilettantisme, wijst op zijn talrijke contradicties om zijn willekeur en
onwetenschappelijkheid te doen uitkomen, schrijft hem ressentimenten en complexen
toe, en besluit met hem het betwistbare etiket ‘materialist’ toe te kennen.
Met de studie van Brom heeft de polemische literatuur rond Multatuli
ontegenzeggelijk een waardevolle aanwinst gedaan, doch onze kennis van de
19de-eeuwer is er m.i. niet bij gebaat. Van een schrijver die zelf bekent de geestelijke
rust nooit gekend te hebben, maakt men zich niet af door hem precies zijn
problematiek te verwijten, op grond van eigen onproblematische geloofskracht.
Laten wij hopen, dat eens een literair-psychologische studie het licht moge zien,
die deze Multatuliaanse problematiek zelf ‘onbevooroordeeld’ toelicht, in plaats van
ze te ‘veroordelen’.
R. HENRARD

Miscellanea Litteraria in commemorationem primi decennii instituti edita,
Groningen, J.B. Wolters, 1959, 184 blz., Studia Litteraria Rheno-Traiectina,
editerunt H. Sparnaay et W.A.P. Smit, 147 frs.
De bundel comparatistische studies, door H. Sparnaay en W.A.P. Smit uitgegeven
naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het Instituut voor Vergelijkend
Literatuur-Onderzoek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, wijst op de levendige
belangstelling der Nederlandse letterkundigen voor de talrijke vertakkingen van het
comparatisme, en meteen op het ruim onderzoeksgebied van dit nog betrekkelijk
jong en veelbelovend vak; hij maakt ons, Zuiderlingen, speciaal attent op de
achterstand in land, waar op het ogenblik nog geen leerstoel voor vergelijkende
literatuurgeschiedenis bestaat. Het strekt daarom beide Utrechtse hoogleraren tot
eer, dat zij, in het vrij korte tijdsbestek van tien jaren, hun Instituut op zo een hoog
peil hebben weten te brengen, hetgeen vooral blijkt uit het aantal leden van hun
wetenschappelijke staf, en de grote verscheidenheid van hun werkzaamheden.
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In de hier in het kort besproken bundel belicht elke studie een afzonderlijke oriëntatie
van het comparatisme. J.C. Brandt Corstius weidt uit over het ontstaan en de
ontwikkeling van de literaire genres, in casu de historische roman. W.A.P. Smit
interesseert zich voor de buitenlandse invloeden op de 17de-eeuwse Duitse dichter
Martin Opitz, en behandelt in dit verband Opitz' vertalingen van Nederlandse
sonnetten. De vergelijking tussen de literaire periodes in verschillende landen, en
het onderzoek naar geldende maatstaven voor het stellen van een
‘Generationsprinzip’ maken het onderwerp uit van een studie door H.P.H. Teesing.
C. De Deugd spoort de romantische oorsprongen op van de ‘l'art-pourl'art’-leus der
tachtigers. Het vergelijkend folklorenonderzoek wordt door L.Ph. Rank aangeroerd.
Met de middeleeuwse literaire verhoudingen houden zich H. Sparnaay, in Der Enkel
des Königs Armenios und die Gregorsage, en A. Van der Lee, in Einiges zu den
stofflichen Grundlagen der Walthersage, bezig.
Naar aanleiding van deze verjaring wensen wij de stichters en de leden van het
Instituut geluk met de reeds geboekte prestaties, en wensen hun verdere vruchtbare
werkzaamheid toe op dit comparatistisch gebied, waarop het ‘raison’, - zoals blijkt
uit menige pertinente conclusies in de betrokken bundel, - het wel eens kan halen
op het ‘comparaison’.
R. HENRARD

De Muze in het morgenlicht. Inleiding tot de
geschiedenis van de eenheid der Westerse literatuur. Zeist-Antwerpen,
W. de Haan-Standaard Boekhandel, 1957, VII-176. (De Haan's
Academische Bibliotheek).
DR. J.C. BRANDT CORSTIUS,

Dit boek is gegroeid uit colleges die in het programme van het studium generale
van de universiteit te Utrecht werden gegeven voor studenten van verschillende
faculteiten. Het richt zich dus tot een zeer ruim lezerspubliek, maar anderzijds lijkt
het ons ook degelijk genoeg om voor studenten die de algemene
literatuurgeschiedenis vakkundig willen bestuderen als eerste initiatie te dienen. Dr.
B.C. weet dat hedendaagse studenten vooral, en meestal uitsluitend, belangstelling
voelen voor de literatuur van hun tijdsmoment. Daarom doet hij voortdurend beroep
op de actualiteit om aan te tonen dat deze pas volledig kan begrepen worden
wanneer men er contactpunten met of invloeden van de literatuurhistorie in heeft
ontdekt. Ik vind die kijk op de waarde van de geschiedenis als onvoltooid verleden,
wel wat eenzijdig. De humanist beschikt immers pas over een volkomen rijpe
historische zin als hij zijn levenskijk en smaak zo verruimt dat hij óók het voltooid
verleden genieten kan. Dr. B.C. zou er goed aan hebben gedaan deze waarheid te
doen doordringen tot de a-historische gezindheid van zijn jonge toehoorders en
lezers.
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Het belangrijke en mij zeer sympathieke grondbeginsel van dit boek is dat de
Westerse literatuur een fundamentele eenheid vormt. Hij toont in onderscheidene
hoofdstukken zeer klaar en bevattelijk de belangrijkste aspecten van die
internationale eenheid, die zich doorheen de eeuwen openbaart in ‘continuïteit en
vernieuwing’. Die eenheid toont hij aan in de ontwikkeling van de grote literaire
bewegingen (romantiek, realisme, enz.) van Europa, in de levenskracht der ‘oude
en nieuwe’ genres en in de evolutie van de stijl. Een laatste hoofdstuk is gewijd aan
het begrip ‘wereldliteratuur’.
Als inleiding heeft dit boek voortreffelijke eigenschappen. Het schenkt klare
begrippen en, op elementair niveau, grondige inzichten. Het suggereert de
complexiteit der vraagstukken zonder er zich in te verliezen. Het wijst naar heel wat
recente wetenschappelijke publicaties, die de lezer bij verder onderzoek kunnen
helpen. Slechts een paar critische bedenkingen bij de inhoud, die m.i. van juiste
inzicht getuigt. Het komt me voor dat Dr. Br. C. de rol van de middeleeuwen in de
Europese literatuurtraditie niet in volle licht zet en de betekenis van de katholieke
Kerk in dat opzicht wat verwaarloost. Een paar minder genuanceerde beweringen
over de middeleeuwen troffen mij op pag. 102 en vlg. Verder een paar randnota's,
die de vakkundige auteur slechts als bewijs van aandachtige lectuur beschouwe:
Gezelle las en bewerkte fragmentair Longfellows Hiawatha lang vóór 1886 (p. 15),
Eliot schreef niet de Love Song of J. Alfred Prufoch maar van Alfred J. Prufrock (p.
17), Fingal is niet van 1761 maar van 1762.
J. AERTS
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