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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]
De epische structuur van het liturgisch drama in de Nederlanden
Professor Dr. B. Hunningher heeft in zijn studie The Origin of the Theater1 trachten
aan te tonen dat het Westeuropees toneel niet ontstaan is uit de rooms-katholieke
liturgie. Zijn stelling is in haar algemeenheid natuurlijk juist: het toneel spelen is zo
oud als de mensheid; doch even juist is deze uitspraak van Siegfried Melchinger:
‘Es mag in der Vor- und Frühzeit des Theaters eine Phase gegeben haben, in welcher
sich Widerspruch, Lust und Spiel in paradiesischer Unbewusstheit entfalteten; bald
müssen sie, aufgefangen von den Priestern, in das Ritual gemündet sein; diese eine,
die kultische Möglichkeit bewegt sich wie ein Strom, der bald anschwillt, bald
versickert, bald unterirdisch weitertreibt, durch die Epochen der Geschichte bis auf
den heutigen Tag.’2 En men kan toch niet aan ‘das Ritual’ van de christelijke
godsdienst onthouden wat men toestaat aan ‘das Ritual’ van de vóór-christelijke
erediensten.
Dat vóór de tiende eeuw iets als toneel bestaan heeft, blijkt uit het feit dat
‘voorstellingen’ meer dan eens door geestelijke en burgerlijke overheden zijn
verboden; de moeilijkheid is echter wat we hier onder voorstellingen en onder toneel
moeten verstaan. Toneel-elementen bezitten zonder twijfel de ‘mimèsis bioe’ - de
verbeelding van het leven - door Romeinse mimi, die later gaan samenwerken met
de Germaanse barden en tot wie ook gerekend kunnen worden de joculatores, de
saltatores, de histriones enz.; de conversaties en de dialogen die door leermeesters
voor hun leerlingen geschreven worden, zoals reeds in de vierde eeuw door Ausonius
van Bordeaux; volksfeesten als die te Rijsel, als de carrus navalis of de blauwe scute,
de dans- en maskerfeesten als de Perhtenlauf in de Alpen; schoolfeesten als dat van
de ‘bisschopskeuze’ op Onnozele Kinderen; feesten als dat van de ‘ezelspaus’ (een
diaken werd tot ‘paus’ gekozen en

1
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Amsterdam, 1955.
In Theater der Gegenwart, Frankfurt/Hamburg, 1956, pag. 113.
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trok op een ezel door de stad). Een aantal van de hier genoemde gebruiken komt
voort uit Oudgermaanse riten en ontwikkelt zich nog verder gedurende de
Middeleeuwen. In de Kerk treft men de zg. Responsoria en Antifonen aan; de eerste
zijn beurtzangen tussen priester en koor, de tweede beurtzangen tussen twee koren;
ook hebben bepaalde plechtigheden een dramatisch element, b.v. de Depositio en de
Elevatio (op Goede Vrijdag wordt een kruis of een monstrans met een H. Hostie in
een nis geplaatst en in de Paasnacht weer weggenomen).
Eveneens in de Kerk ontstaan de tropen, d.z. teksten die gezongen werden op de
neumen, de lange uithalen in het Gregoriaans: om de melodie gemakkelijker te
onthouden verving men de klinkers van de neumen door woorden. Hierin moet men
de eerste fase van een nieuwe ontwikkeling zien, zodat nog steeds geldt wat Léon
Gautier in 1886 schreef: ’Il convient de voir dans les tropes une des origines du
théâtre moderne. Je n'ose pas dire: - l'origine - et je serais cependant tenté de le
croire.’3
Een van de oudste tropen die wij kennen, is de paastrope van Tutilo, een monnik
die in de negende eeuw te St.-Gallen leefde. Er zijn onderzoekers die de paastrope
van Tutilo niet als oudste accepteren4 en haar ontstaan in de elfde eeuw plaatsen5, zij
nemen dan echter andere vergelijkbare vormen aan als eerste fase van een zich
ontwikkelend toneel.
Tutilo's paastrope ging vooraf aan de introïtus-tekst van de paasmis en luidde6:
DE RESURRECTIONEOVER DE VERRIJZENIS DES HEREN
DOMINI

Interrogatio:

Vraag:
Quem queritis in
sepulchro,
Christicole?

Responsio:

Wie zoekt gij in het
graf,
Christus-vereersters?
Antwoord:

Iesum Nazarenum
crucifixum, o
caelicolae.

3
4
5
6

Jezus van Nazareth
die gekruisigd is, o
hemelbewoonsters.

Zie Histoire de la Poésie liturgique au Moyen Age: Les Tropes, Paris, 1886.
O.a. W.J.B. Smoldon in de New Oxford History of Music, II, 1954.
H. Husmann in Die älteste erreichbare Gestalt des St. Gallen Tropariums (Archiv für
Musikwissenschaft, XIII, 1956).
Volgens de lezing van Karl Young in The Drama of the Medieval church, I, Oxford, 1933,
pag. 201.
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Non est hic, surrexit
sicut predixerat; ite,
nuntiate quia
surrexit de
sepulchro.
Resurrexi...

Hij is niet hier, hij
is verrezen zoals hij
voorzegd had; gaat
en bericht dat hij uit
het graf is verrezen.
Ik ben verrezen...

Dit Resurrexi is het eerste woord van de introïtus in de paasmis.
Deze en andere tropen (zoals de kersttroop Quem queritis in presepe, die een
duidelijke navolging van de geciteerde paastroop is) zullen aanvankelijk alleen
gezongen zijn, maar anders werd het toen zij door priesters werden getoond, niet
meer vóór of tijdens de mis, maar b.v. tijdens de metten. Zij kregen toen dus een min
of meer zelfstandig bestaan. Dit blijkt uit een beschrijving in de Regularis Concordia,
daterend uit de jaren 965-975, door Ethelwold, een Benedictijner monnik in het
Engelse Winchester. Hij noemt een aantal kloosters waar de plechtigheid met de
Quem queritis-troop gevierd werd, en daarbij is het klooster te Gent.
‘Om op dit feest de graflegging van onzen Verlosser te vieren en het geloof
van het onwetende volk en de nieuwbekeerden te versterken, hierbij
navolgende het lofwaardig gebruik van zekere religieuzen, hebben wij
besloten het te volgen. In een gedeelte van het altaar waar een holte zal
zijn, moet het Graf nagebootst worden en een doek er omheen worden
gespannen.
Twee diakens, het kruis dragende, moeten naar voren treden, het kruis in
een lijkwade wikkelen, en vervolgens wegdragen, antiphonen zingende,
totdat zij op de plaats van het graf komen en er het kruis neerleggen, alsof
het het Lichaam van Onzen Heer was, dat zij ter aarde bestellen. Op
dezelfde plaats moet het H. Kruis bewaard worden tot de nacht der
Verrijzenis.
Op de heilige dag van Pasen, vóór de metten, zullen de kerkdienaars het
kruis wegnemen om het op een hiervoor geschikte plaats te bergen. Terwijl
de derde lectio wordt gezongen, kleden zich vier monniken (in de vereiste
gewaden). Eén, in een albe, moet binnenkomen, alsof hij aan de dienst wil
deelnemen en zonder op te vallen, ongemerkt bij het graf weten te komen,
waar hij, met een palmtak in de hand, zich stil neerzet. Bij het derde
responsorium moeten de drie andere monniken in koorkappen en met
rokende wierookvaten, zich stap voor stap, alsof zij iets zoeken, naar de
plaats
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van het graf begeven. Want dit alles gebeurt om voor te stellen den Engel,
zittende bij het graf en de Vrouwen, komende met welriekende balsem
om het Lichaam van Jezus te zalven. Wanneer derhalve hij, die gezeten
is, hen zal zien naderen die schijnen te dwalen en iets te zoeken, moet hij
met gedempte en zoete stem het Quem quaeritis aanheffen. Als dit ten
einde gezongen is, dan antwoorden de drie gezamenlijk: Jezus van Nazareth
en er wordt hun geantwoord: Hij is niet hier: hij is verrezen zoals hij
voorspeld had. Gaat en verkondigt dat hij is verrezen uit den dode.
Gehoorzamende aan dit bevel, moeten de drie monniken zich wenden tot
het koor, zeggende: Alleluia, de Heer is verrezen! Na deze woorden zal
degene die gezeten is, hun ditmaal, als om hen terug te roepen, de
anthiphone toezingen: Komt en ziet de plaats, en met deze woorden rijst
hij op, neemt het omhulsel weg, toont hun de plaats zonder het kruis, waar
niets meer is dan doeken, waarin het kruis was gewikkeld. Als zij dit gezien
hebben, moeten zij in hetzelfde graf de wierookvaten, die zij dragen,
plaatsen, de lijkwade nemen en ophouden voor de geestelijken, als om te
tonen, dat de Heer is verrezen, omdat Hij er niet meer is ingewikkeld, en
moeten zij deze antiphone zingen: De Heer is verrezen uit het graf! en
vervolgens de lijkwade op het altaar plaatsen. Als de antiphoon is
geeindigd, zal de priester, zich verheugend over de triomf van onzen
Koning, die de dood overwon en verrees, de hymne Te Deum laudamus
aanheffen en op het ogenblik dat is begonnen, vangen alle bellen aan te
klinken.’7
Deze Depositio en Elevatio, van oudsher bekend maar hier aanzienlijk uitgebreid,
vertonen duidelijk belangrijke dramatische elementen, nl. de rolverdeling, de
handeling, de dialoog8 Al is dit alles

7

8

Volgens de vertaling van Dr. H.J.E. Endepols in Vijf Geestelijke Toneelspelen der
Middeleeuwen, Amsterdam, 1940. De Latijnse tekst is afgedrukt o.m. door E.K.
Chambers in The mediaeval Stage, II, Oxford, 1903.
Endepols noemt handeling en dialoog; hij vraagt zich bovendien af (op. cit., pag. 5) of het
graf, de albe, de koorkappen, de palmtak in wezen niet gelijk zijn aan toneeldecor, aan
toneelkleding; of het opkomen van de monniken, alsof zij iets zoeken, niet doet denken aan
toneelspel; of de Depositio niet aan het eerste bedrijf, de Elevatio niet aan het tweede bedrijf
doen denken. Met deze laatste opmerking is het karakter van het Middeleeuws episch toneel
in strijd.
Manuel van Loggem noemt in zijn artikel De psychologie van de acteur (Toneelnummer
van De Gids, z.j., pag. 33), als dramatisch element de rolverdeling.
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nog geen toneelspel en nog geen toneelstuk zoals de twintigste-eeuwer dit verlangt,
toch staan wij hier dicht bij wat de moderne toneeltheoreticus het episch toneel noemt,
met als voornaamste bestanddeel: het tonen van een gebeuren aan een publiek.
In de elfde eeuw worden steeds meer mededelingen over en beschrijvingen van
vertoningen aangetroffen. Eveneens teksten, die, hoe gebrekkig en onvolledig in
onze ogen soms opgetekend, toch een indruk geven van datgene wat zich in vele
kerken heeft ‘afgespeeld’. De tropen worden aangevuld met antifonen, responsoria
en hymnen, waarbij noodzakelijkerwijs de Gregoriaanse melodieën - die in
West-Europa aanvankelijk zeer van elkaar verschilden - met elkaar in
overeenstemming worden gebracht9. Ook zijn tropen opgetekend in zangboeken voor het merendeel antiphonaria - uit de elfde eeuw en uit later tijd, meestal met
muzieknotaties. Zo in een Utrechts antiphonarium uit de twaalfde eeuw.
Dr. J.H. Gallée meende uit de reeks gezangen in dit antiphonarium te kunnen
opmaken hoe ‘in het Latijnsche kerkgezang een langzame overgang van den reizang
tot dramatische uitvoering te bespeuren is’10. Prof. Dr. J. van Mierlo S.J. heeft echter
aangetoond dat deze conclusie op een misvatting berustte of althans te ver ging:
‘Voor iemand, die een weinig met de katholieke liturgie bekend is, zal het dadelijk
blijken hoe streng-kerkelijk ze alle zijn’11. Wel komt er een aantal tropen voor in de
officies van Kerstmis, van Onnozele Kinderen, van Driekoningen, van Pasen enz.
Het is echter onmogelijk te zeggen in hoeverre de gezangen vergezeld worden door
‘scenische voorstelling en dramatische handeling’12.
De bekende paastroop staat op de volgende manier in het antiphonarium
aangegeven13:

9

10

11
12
13

Walter Lipphardt acht deze transposities - samen met de tekstuitbreidingen - terecht als de
tweede fase in de ontwikkeling van het liturgisch drama. Zie zijn artikel over Liturgische
Dramen in Die Musik in Geschichte und Gegenwart, VIII, kolom 1010 seq., Bärenreiter,
Kassel-Basel-London-New York, 1960. Daar ook een zeer uitvoerige literatuuropgave.
Dr. J.H. Gallée in Bijdrage tot de Geschiedenis der Dramatische Vertooningen in de
Nederlanden gedurende de Middeleeuwen, Haarlem, 1873, pag. 53 seq. In dit proefschrift
is een aantal teksten van het Utrechts antiphonarium in het Latijn afgedrukt.
J. van Mierlo Jr. S.J. in Bijdrage tot de Geschiedenis van het liturigsch Drama in de
Nederlanden (Leuvensche Bijdragen VIII, Eerste Aflevering), 1907, pag. 37.
Dr. J.H. Gallée, op. cit., pag. 60.
De antifoon in afwijking van J. van Mierlo S.J. op. cit., pag. 36, in overeenstemming met
Karl Young, op. cit., I, pag. 242.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

6

Responsorium:

Responsorium:
Dum transisset sabbatum, maria
magdalena, et maria iacobi et
salome emerunt aromata ut
venientes ungerent ihesum,
alleluia, alleluia.

Versus:

>Toen de Sabbath
voorbij was, kochten
Maria Magdalena en
Maria Jacobi en Salome
reukwerken om Jezus te
gaan balsemen, alleluia,
alleluia.
Versus:

Et valde mane una sabbatorum
veniunt ad monumentum orto
iam sole. Ut venientes ungerent
ihesum, alleluia, alleluia.

AD SEPULCHRUM

En heel vroeg op de
eerste dag van de week
gingen zij naar het graf,
terwijl de zon reeds op
was, om Jezus te gaan
balsemen, aleluia,
alleluia.
BIJ HET GRAF

Angeli:

Engelen:
Quem queritis in sepulchro, o
xrysticole?

Mulieres:

Wie zoekt gij in het
graf, o
christus-vereersters?
Vrouwen:

Ihesum nazarenum crucifixum,
o celicole.
Angeli:

Jezus van Nazareth die
gekruisigd is, o
hemelbewoonsters.
Engelen:

Non est hic, surrexit sicut
predixerat, ite, nunciate quia
surrexit dicentes:

Antiphona:

Hij is niet hier, hij is
verrezen zoals hij
voorzegd had; gaat,
bericht dat hij verrezen
is, zeggend:
Antifoon:

Surrexit dominus de sepulchro.

De heer is uit het graf
opgestaan

Te Deum laudamus.

U, Heer, prijzen wij.

Bij zijn verdere naspeuringen ontdekte Prof. Van Mierlo in ‘een tamelijk laat
antiphonarium... van de abdij van Postel’ - geschreven in een handschrift uit de
veertiende eeuw, maar ‘naar een antiphonarium uit een vroegeren tijd’14 - dezelfde
paastroop maar nu met de kenmerkende aanduidingen: visitantes (de bezoekenden),
14

J. van Mierlo S.J., op. cit., pag. 47 seq.
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sedentes (degenen die gezeten zijn), querentes (de klagenden), respondentes (de
antwoord gevenden), en weer querentes (de klagenden). De laatste querentes zingen:
Uit het graf is de Heer opgestaan die voor ons aan het (kruis)hout gehangen heeft,
alleluia, alleluia. Daarna volgt het Te Deum. De aanduidingen wijzen heel sterk in
de richting van een handeling, maar ook hier is weinig met zekerheid te zeggen.
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Wat bepaald wel het geval kan zijn met het Ordo ad visitandum sepulchrum in een
Haarlems missale uit de dertiende eeuw. Hier hebben we te doen met de al-oude
plechtigheid van de Depositio en de Elevatio, in nauw verband met de liturgie
beschreven, maar de laatste in ieder geval als spel uitgewerkt. Ook uit andere
handschriften in West-Europa blijkt dat de plechtigheden met Pasen het eerst tot een
zelfstandig spel aanleiding gegeven hebben. Tot een van de eerste moet het Haarlems
spel behoord hebben, waarvoor pleit zijn verwantschap met een aantal Duitse spelen,
o.m. musicologisch.
De Vrouwen zelf (hier nog alleen Maria Magdalena en de andere Maria)
zingen dat zij naar het graf gaan om de Heer te balsemen. En zij vragen
zich af wie de steen van de ingang zal wentelen. De Engelen vragen hun:
wie zoekt ge, o bevreesde vrouwen? (Dit tremule Mulieres is eveneens
Duitse invloed.) Na het antwoord: Jezus van Nazareth de gekruisigde
zoeken wij, zingen de Engelen: Niet hier is Hij die gij zoekt; maar gaat
snel heen en bericht aan zijn leerlingen en aan Petrus dat Jezus verrezen
is. Het koor neemt deze zang van de Engelen over: Gaat snel heen en zegt
aan de leerlingen dat de Heer verrezen is, alleluia. De Vrouwen, ofwel de
priesters, verwijderen zich een weinig van het graf. (De regieaanwijzing
luidt: Mulieres, presbyteri removendo se paruur a Sepulchro.) Zij zingen:
Wij kwamen klagend bij het graf, wij zagen de Engel des Heren zitten en
hoorden hem zeggen dat Jezus is verrezen. Het koor zingt dan: Met zijn
tweeën liepen zij er tegelijk heen, en de andere leerling liep sneller dan
Petrus en kwam eerder bij het graf, alleluia. (Men treft hier dus het begin
aan van het apostelspel, zoals zich dat eveneens in Duitsland heeft
ontwikkeld. De apostelen zingen hier zelf nog niet, maar dat zij aanwezig
zijn blijkt uit de volgende regie-aanwijzing:) De zweetdoek wordt uit het
Graf aangenomen (kennelijk van de Engelen) en aan het volk getoond,
terwijl gezongen wordt: Ziet, gezellen, ziet de lijkwaden en de zweetdoek,
en zijn lichaam is niet in het graf gevonden. Daarop antwoorden de
Vrouwen weer: Uit het graf opgestaan is de Heer, die voor ons aan het
(kruis)hout gehangen heeft, alleluia. Dan daalt men af in het graf, zingend:
In Galilea zult gij Jezus zien, zoals hij u gezegd heeft, alleluia. Een
regie-aanwijzing vermeldt dat een priester het
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kruis dat in het graf gevonden is, opheft en aan het volk toont, terwijl hij
zingt: Christus de Heer is verrezen! Men antwoordt hem: Gode zij dank.
Een tweede en een derde keer herhaalt de priester het Christus Dominus
resurrexit, telkens op een hogere toon gezongen en telkens beantwoord
met Deo gratias. Daarna wordt het kruis naar het priesterkoor gebracht,
terwijl men de hymne Te Deum laudamus aanheft.
Algemeen wordt de Elevatio in dit spel als zeer vermeldenswaard
beschouwd, omdat de plechtigheid op deze manier nergens vermeld wordt15.
De ontwikkeling van eenvoudige liturgische plechtigheid tot een zelfstandig gebeuren
met alle kenmerken van een toneelspel was niet meer tegen te houden. Datgene wat
gebeurde met Pasen, had eveneens plaats met Kerstmis en met Driekoningen. De
twaalfde en de dertiende eeuw zijn de bloeitijd van de liturgische drama's.
In tientallen plaatsen in West-Europa hebben liturgische spelen plaats, de teksten
én de muziek van tientallen spelen heeft men ontdekt. Uitbreidingen komen voor op
allerlei manieren, door middel van voorwerpen (b.v. palmtakken), processies, hymnen
(de meest bekende is de Victimae paschalis door Wipo van St.-Gallen, geschreven
tussen 1125 en 1150). De spel-taferelen die toegevoegd worden, zijn ongetwijfeld
het belangrijkst. Behalve het reeds genoemde - Duitse - Apostelspel treffen we aan
het Magdalenaspel (de ontmoeting van Christus met Maria Magdalena), voor het
eerst in Normandië en het onder Normandische invloed staande Sicilië. Normandisch
is ook het Peregrinus-spel, de ontmoeting van Christus met de leerlingen van Emmaus,
aanvankelijk op paasmaandag gevierd, maar dan in het spel van paaszondag gevoegd.
De gang van de Vrouwen naar het graf wordt onderbroken door de ontmoeting met
de unguentarius, bij wie zij balsem kopen; de processie wordt aan de ingang van de
kerk opgehouden door een ontmoeting met de duivel enz.
De kerstspelen schenken niet alleen aandacht aan de verkondiging van de Geboorte
aan de herders, maar ook aan de heidenen, met daarbij het optreden van profeten uit
het Oude Testament. Dit leidt tot een afzonderlijk Profeten-spel, met als uitgangspunt
een

15

B.v. door Jos. Smits van Waesberghe in Muziek en Drama in de Middeleeuwen, eerste
druk, Amsterdam, z.j., pag. 58; tweede druk, Amsterdam, z.j., pag. 57. Ook door Karl
Young, op cit. I, pag. 319 en 320, waar de Latijnse tekst is afgedrukt.
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aan St.-Augustinus toegeschreven preek, die in de kersttijd gehouden werd en vooral
tot de Joden gericht was16. Het Driekoningen-spel breidt zich uit met scènes over
Herodes en over de kindermoord te Bethlehem. In een later stadium worden
profetenspel, herdersspel en driekoningenspel tot een geheel samengevoegd17.
Het hoeft geen betoog dat de spelen door de uitbreidingen die zij ondergaan, in
de loop van de dertiende eeuw steeds losser komen te staan van de liturgische
plechtigheden en dat zij de bedoelingen die de Kerk aanvankelijk had, voorbijstreven.
Men kan in dit verband denken aan het meedoen van leken, o.m. koorknapen en
broederschappen, aan komische scènes als het tafereel van de zalfverkoper met Maria
Magdalena, aan het binnendringen van de volkstaal, aan het ontstaan van spelen die
totaal geen band meer hebben met de liturgie, zoals spelen ter ere van de kerkpatroon,
enz. Een complex van oorzaken zal aanleiding geweest zijn tot het verbod van Paus
Innocentius III (1198-1216) om ‘ludi theatrales’ in de kerken op te voeren; een verbod
dat door de synode van Trier van 1226-1227 wordt herhaald18.
‘What can be said with certainty is merely that liturgical drama, as it evolved from
the simple antiphon of Easter or Christmas, was complete by the end of the thirteenth
century, and that in its later development it necessarily ceased to be liturgical19.
Uit de bloeitijd van het liturgisch drama zijn ook in de Nederlanden plaatsen
bekend waar spelen zijn opgevoerd; de muziek en de tekst van de spelen zijn echter
verloren gegaan behalve die van het Maastrichts Paasspel en die van het
Driekoningenspel van Munsterbilzen, beide dus uit het Maaslandse gebied. Dat zij
uit deze streek komen, hoeft niet te verwonderen: ook op andere terreinen is het
Maasland in de twaalfde en in de eerste helft van de dertiende eeuw

16
17

18
19

Uitvoeriger hierover Dr. H.J.E. Endepols, op. cit., pag. 6 en 7.
Hierover o.m. het tweede deel van Karl Young The Drama of the Medieval church, Oxford,
1933. Algemene studies zijn verder: R. Marichal, Le Théâtre en France au Moyen-Age, I:
Drames liturgiques XIIe-XIIIe siècles, Paris, 1937; H. Craig, English Religious Drama of
the Middle Ages, Oxford, 1955; R.B. Donovan, The Liturgical Drama of the Medieval Spain,
Toronto, 1958; V. de Bartholomaeis, Origini della poesia drammatica italiana, 2e druk,
Turijn, 1952; M.J. Rudwin, A historical and bibliographical survey of the German religious
drama, Pittsburg, 1925.
Zie: Jef Notermans, Schets van de Geschiedenis van 't Toneel in de Maasgouw, Elsloo
(Limburg), 1961, pag. 15.
In The Oxford Companion to the Theatre, London, 1951, pag. 214.
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een centrum van culturele en artistieke activiteiten. ‘Dan immers is het Maasland
toonaangevend in een groot deel van Europa20.
Het Maastrichts Paasspel, in 1938 door Prof. Dr. Jos. Smits van Waesberghe S.J.
ontdekt, staat opgetekend in een eind-twaalfde-, begin-dertiende-eeuws evangeliarium,
dat afkomstig is uit de Maastrichtse O.L. Vrouwekerk. Een zo goed als eensluidend
spel trof Professor Smits van Waesberghe aan in een vijftiende-eeuws hymnarium,
dat toebehoorde aan de St.-Adelbertabdij van Egmond, en hij meent dat ook het
paasspel, op het eind van de vijftiende eeuw te Delft gespeeld, op dezelfde grondvorm
teruggaat, omdat de enige muziekrol die overgebleven is, nl. die van de
balsemverkoper, grote overeenkomst met die van het Egmondse spel vertoont; in dit
spel komt voor als eerste scène het kopen van reukwerken door de Vrouwen, welke
scène in het Maastrichtse spel ontbreekt, omdat het manuscript niet direct zorgvuldig
is bewaard: de twee bladen waarop het is geschreven, dienden als schutbladen voor
het evangeliarium21.
Volgens Professor Smits van Waesberghe telt het Maastrichts Paasspel
zeven taferelen.
In het eerste tafereel komen Maria Magdalena, Maria Iacobi en Maria
Salome achter elkaar klagend op. De eerste twee zingen over hun
radeloosheid, nu zij hun Verlosser verloren hebben; Maria Salome stelt
voor balsem te gaan kopen. Alle drie besluiten zij hun zang met het
keervers: Heu! Quantus est noster dolor! Ach! Hoe groot is onze smart!
De koopman, hier specionarius genoemd, biedt zijn zalf aan en Maria
Magdalena vraagt naar de prijs. Hij antwoordt: Als gij veel

20

21

Prof. Dr. J.J.M. Tummers in Limburg's Verleden, I, Maastricht, z.j. (1960), hoofdstuk over
Kunstgeschiedenis van Limburg, pag. 445. (Hierbij ook uitvoerige literatuuropgave.) In
hetzelfde deel, pag. 451, schrijft Prof. Dr. Jos. Smits van Waesberghe met betrekking tot De
Muziekcultuur van Maastricht en Limburg in het verleden, doelend op de Middeleeuwen:
‘Wanneer de vraag wordt gesteld, of Limburg in het verleden een bloeiende muziekcultuur
heeft gekend, dan is het antwoord zonder enig voorbehoud bevestigend’. Wat de letterkunde
betreft, denke men aan Henrick van Veldeke.
Professor Smits van Waesberghe heeft over het Maastrichts spel voor het eerst gepubliceerd
in zijn studie Muziek en Drama in de Middeleeuwen, Amsterdam, z.j., waar hij ook de tekst
met de muziek afdrukte. In de tweede druk vervolledigde hij het spel met de Egmondse eerste
scène. Gecombineerd gaf hij Het Middeleeuws Nederlands Paasspel uit in 1954. Een
tekst-kritische uitgave van de drie lezingen gaf hij in The Dutch Easter Play, in Musica
Disciplina, American Institute of Musicology, 1952.
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van deze zalf verlangt, moet gij er een gouden talent voor geven; doet gij
het niet, dan kunt ge ze niet meenemen.
Tweede tafereel: De koop is blijkbaar gesloten en de Vrouwen gaan verder,
weer afzonderlijk hun klaaglied zingend. Maria Iacobi maant aan tot spoed,
maar plotseling herinnert Maria Salome zich: O God! Wie zal ons de steen
van de ingang van het graf wentelen? Maria Magdalena ontdekt dat de
steen weg is en dat een jongeling in een wit gewaad er bij staat.
Het derde tafereel omvat het eigenlijke bezoek aan het graf. Er blijken
twee engelen te zijn; de engel aan het hoofdeind zingt tot driemaal toe:
Komt! Vrees niet! De engel aan het voeteneind vraagt hun: Wie zoekt gij
in het graf, o Christus-vereersters? De Vrouwen antwoorden: Jezus van
Nazareth zoeken wij, de Gekruisigde, o hemel-bewoonsters. De engel aan
het hoofdeind zingt dat hij er niet is, dat hij is verrezen, en hij nodigt hen
uit te komen en de plaats te zien waar men hem neergelegd heeft. Volgens
de regie-aanwijzing gaan de Vrouwen naar het graf, ‘Jezus zoekend, de
lijkdoeken opheffend, en als zij hem niet gevonden hebben gaan zij een
weinig terug’. De engel aan het voeteneind zingt hen dan toe: Herinnert
u wat hij gezegd heeft toen hij nog in Galilea was, tot u zeggend dat het
noodzakelijk was, dat de Zoon des Mensen verraden en gekruisigd werd
en dat hij op de derde dag zou verrijzen. De engel vraagt hun naar de
leerlingen en naar Petrus te gaan en hun mede te delen dat hij verrezen is.
De andere engel herhaalt het verzoek, en nog eens de eerste engel: Gaat
naar Galilea, haast u als gij hem wilt zien.
In het vierde tafereel volgt de ontmoeting van Maria Magdalena met
Christus. De regie geeft aan dat Maria Iacobi zich verwijdert naar het
oostelijk gedeelte (van de kerk), Maria Salome naar het westelijk gedeelte
en dat Maria Magdalena, vol droefheid nog, weer naar het graf gaat, dààr
voor de tweede keer de lijkdoeken opneemt en ‘lacramabiliter’ zingt: Ik
zoek en ik vind de plaats niet waar zij hem gelegd hebben! Wat zal ik
doen, ik, ongelukkige! De Verlosser verschijnt haar, ‘in het gewaad van
een diaken, met een schouderdoek’ - in de Egmondse lezing staat slechts:
‘de Verlosser als tuinman’ -: Vrouw, wat weent ge? En, als Maria hem
geantwoord heeft dat men het lichaam van haar Heer
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heeft weggenomen, klinkt het opnieuw uit zijn mond: Vrouw, wat weent
ge?, met haar repliek: Heer, als gij hem hebt weggenomen, zeg het me
dan, ik zal hem meenemen. De Verlosser maakt zich bekend en zij werpt
zich voor zijn voeten en zingt: Rabboni! Meester! Jezus trekt zich terug,
zeggend hem niet aan te raken, omdat hij nog niet naar zijn Vader, zijn
God en haar God, is opgestegen. Maria Magdalena gaat ‘naar de gewone
plaats’, waar een klein kruis ligt met de zweetdoek, kennelijk het graf.
Het vijfde tafereel bestaat uit de ontmoeting van twee leerlingen met Maria
Magdalena, geheel gebaseerd op de dialoog van de hymne Victimae
paschalis. De leerlingen naderen, deze hymne zingend, en juist op tijd zijn
ze bij Maria Magdalena om haar te vragen: Zeg ons, Maria, wat hebt gij
onderweg gezien? Zij toont hun het graf en zingt dat Christus verrezen is,
zij wijst op de engelen en op de zweetdoek en de kleren: Dit zijn de
getuigen! En zij heft het kruis op: Christus, mijn hoop, is verrezen, hij zal
de zijnen voorgaan naar Galilea. De leerlingen zingen dat de oprechte
Maria méér geloofd moet worden dan de bedrieglijke menigte van Joden.
Het is duidelijk dat met deze leerlingen de discipelen van Emmaus bedoeld
worden, want het zesde tafereel is het Peregrinus-spel. De Verlosser
verschijnt, gekleed als pelgrim, in een haren kleed, blootvoets en met een
staf in de hand. Hij vraagt hun waarover zij spreken en waarom zij zo
bedroefd zijn. Cleophas vraagt hem verbaasd: Zijt gij dan de enige
vreemdeling in Jerusalem en weet gij dan niet wat daar in deze dagen
gebeurd is? In het Maastrichts manuscript volgt dan de enige niet gezongen
tekst: Que? Wat? (Wèl gezongen volgens de Egmondse lezing). De andere
leerling geeft uitleg, waarop Christus zich bekend maakt: O, dwazen en
tragen in het geloven van wat de profeten gezegd hebben! Hij verdwijnt
en ook zij zijn nu verheugd: Hoe brandde ons hart niet in ons toen hij ons
onder weg over Jezus sprak.
Het laatste tafereel is de climax, de apotheose. De Vrouwen komen terug
naar het graf, de leerlingen gaan bij hen staan en de engel aan het hoofdeind
zingt: Gaat snel en zegt aan de leerlingen dat de Heer verrezen is!, en de
engel aan het voeteneind: Gij zult de Heer in Galilea zien, zoals hij u
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gezegd heeft. De Vrouwen gaan met de leerlingen ‘naar Galilea’, een
bepaalde plaats in de kerk, terwijl zij zingen: Laten wij gaan verkondigen
het wonder dat wij gezien en de vreugde die wij ontvangen hebben. ‘Dan
heffen zij vanaf (het) Galilea de zweetdoek op en tonen deze aan het volk,
zingend altissima voce: De Heer is uit het graf opgestaan, alleluia’. Het
spel eindigt met het Te Deum, aangeheven door de cantor.
Munt het Maastrichts Paasspel uit door een evenwichtige bouw en een toneelmatige
opgang naar een climax, het Driekoningenspel van Munsterbilzen, dat in opzet het
evangelie van Mattheus volgt, is van belang om de originaliteit van een aantal scènes
- al staat ook dit spel onder Normandische invloed - en om de versbouw: talrijke
passages zijn in hexameters geschreven, ook de regieteksten, om welke reden
Professor Young zich afvraagt of het spel oorspronkelijk bedoeld is als léésstuk22.
Hiertegen pleiten echter de regie-aanwijzingen, vooral die voor de rol van Koning
Herodes.
Het Driekoningenspel staat opgetekend in een evangeliarium van het klooster van
Munsterbilzen, daterend uit de twaalfde eeuw. Na enkele evangelies - waartussen
men het jaartal 1130 aantreft - staat de mededeling: Ego Samuhel indignus diaconus
scripsi istud evangelium; ik, Samuhel, onwaardige diaken, heb dit evangelie
geschreven. Dan volgt de tekst van het spel. Men kan hieruit niet concluderen dat
Samuhel de auteur is, al is de mogelijkheid aanwezig. Van een groot aantal
bijbelteksten - die dus niet in hexameters zijn omgezet - worden slechts de eerste
woorden vermeld, die vergezeld gaan door de melodie-aanduiding23. Dit zou een
aanwijzing kunnen zijn voor het gebruik van het spel in het klooster zelf.
I. Een plechtige stoet van koorknapen gaat na het zingen van het
Benedicamus (door de priesters en de gelovigen in de kerk?) naar de koning
(Herodes?), en zingt met heldere stem: Laten we eia zeggen; deze paasdag
brengt weer de lof-

22

23

Op. cit. II, pag. 83. Young drukt daar ook de tekst af, pag. 75 seq. Dr. Endepols heeft eveneens
een uitgave, met vertaling, bezorgd in Vijf Geestelijke Toneelspelen der Middeleeuwen,
Amsterdam, 1940, pag. 14 seq.
Drs. Rob. Salomons heeft getracht de melodieën te reconstrueren met behulp van die uit
andere spelen en van het huidige Gregoriaans. Mededeling hiervan in Endepols, op. cit., pag.
10.
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uitingen voor de koning; dit licht heeft gegeven wat de geest niet heeft
durven hopen, het heeft in waarheid gebracht zowel de vreugden van
ontelbare wensen als de heerschappij aan de koning, evenals de vrede die
hij aan de wereld heeft teruggegeven, en aan ons rijkdom en eer, lofzangen,
feesten en koorzangen; laten we eia zeggen; het past dat deze regeert en
de scepter van het koninkrijk vasthoudt; hij bemint de naam van koning,
de naam die hij siert door zijn zeden.
II. Als de koning (Herodes) de troon bestijgt, zingt het koor hem toe. Dan
verkondigt een engel uit den hoge aan de herders dat de Verlosser geboren
is, welke aankondiging gevolgd wordt door het gloria van een menigte
engelen. De herders gaan op weg naar Bethlehem.
III. De eerste wijze, die in het midden staat, zingt: Een ster schittert rood
met verblindende gloed. De tweede wijze, rechts: Die aankondigt dat de
koning der koningen geboren is. De derde wijze, links: Van wie de profetie
eertijds had geduid dat hij zou komen.
(Men kan zich voorstellen dat alle ‘spelers’ processiegewijs de kerk zijn
binnengekomen en zich successievelijk uit de stoet losgemaakt hebben.)
De wijzen geven elkaar de begroetingskus en gaan samen verder, de ster
als gids nemend. Zij worden echter tegengehouden door een bode, die hen
beveelt naar de koning te gaan. Zij vragen wie die koning dan wel is, zij
hebben blijkbaar niet veel lust het bevel op te volgen, maar de bode bedreigt
hen met zijn zwaard: Het is de koning die de gehele wereld onder zijn
bestuur heeft! De Wijzen zijn voor déze vorst op weg gegaan en willen
hem dus zien.
IV. De bode gaat naar Herodes en begroet hem; hij legt meteen verband
tussen de profetieën en datgene wat hij heeft meegemaakt, en deelt Herodes
mee: Heer, drie onbekende mannen zijn naar ons gekomen, uit het oosten,
en zij zoeken ergens een nieuwgeboren koning.
Een tweede bode, afgezant van de schriftgeleerden, komt aanlopen en
roept uit: Koning! Koning! Koning! Koning! Door de voorspellingen van
de profeten staat het vast dat een koning geboren is, en door hun licht, dat
hij geboren is uit een maagd.
Een derde bode kondigt de komst van de wijzen aan. He-
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rodes beveelt hen voor hem te brengen, hij zal hun ondervragen. Dit doet
hij ook en zij leggen hem uit: Wij zijn koningen uit Arabië, wij zoeken de
koning der koningen, geleid door de ster (monstrat stellam fuste levato:
hij wijst de ster aan met geheven staf). Toornig, zijn zwaard trekkend,
dient Herodes hen van repliek, maar een koor onderbreekt hem: Wil geen
leugens spreken over Koning Christus! De wijzen blijven standvastig en
tonen hun geschenken: goud voor de koning, wierook voor de priester,
mirre voor de sterfelijke mens. Herodes laat hen in de kerker werpen en
hij beveelt de schriftgeleerden te roepen. Zij zeggen hem dat zij gelezen
hebben dat Christus in Bethlehem, de stad van David, geboren wordt. En
het koor bezingt Bethlehem, niet de minste in Juda.
Herodes verlangt de boeken te zien; hij krijgt ze en geeft ze weer vertoornd
terug; hij roept om herauten en beveelt hun de wijzen te halen. Hij vraagt
hun wie ze zijn, en zij zingen hem toe: De streek van Tarses blinkt onder
mij, koning Zoroaster; mij vrezen de Arabieren; ik regeer als koning over
de Chaldeeërs. Herodes krijgt dan van zijn wapendrager de raad de wijzen
te laten gaan en hun te vragen terug te keren als zij de nieuwgeboren koning
gevonden hebben. Zo gebeurt.
V. Celesti voce, met hemelse stem, roepen de wijzen, afzonderlijk, driemaal
achter elkaar: Ecce stella! Zie de ster! En ook samen bezingen zij hun gids.
VI. Zij ontmoeten de herders en vragen wat deze gezien hebben. ‘Een
kind, in doeken gewikkeld.’ Eveneens ontmoeten zij de vroedvrouwen,
die zich verbaasd tonen; maar na de uitleg van de wijzen geven zij
inlichtingen: Zie, het kind dat gij zoekt, is aanwezig; haast u nu en aanbidt
het, want het is inderdaad de verlossing van de wereld.
VII. De begroeting en de aanbidding volgen, ook hier in een climax. Want
samen zingen ze: Gegroet, koning der eeuwen! En afzonderlijk: Ontvang,
koning, goud; neem wierook, gij, waarachtig God; mirre, het teken van
het graf.
VIII. Een engel verschijnt de wijzen en zegt hun niet terug te keren naar
Herodes. Het koor zingt Deo gratias en de wijzen zelf betuigen nogmaals
hun geloof in de door hen gevonden Koning.
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IX. De slotscène schenkt nog aandacht aan de wachtende Herodes. Het
koor zingt hem de lange hymne Hostis Herodes impie toe: Gij, goddeloze
vijand Herodes. Zijn wapendrager bericht hem: Gij zijt bedrogen, Heer;
de wijzen hebben een andere weg teruggenomen.
Het doel van het liturgisch toneel was uit de aard der zaak godsdienstige stichting
en lering. Zeker hier gelden de woorden van Herman Teirlinck: ‘In de primitieve
stand is er eerst een publiek, en achteraf een spel; in de geëvolueerde stand is er eerst
een spel en daarna (zo mogelijk) een publiek’24
Dit doel is ook in overeenstemming met de géést van de Middeleeuwen. In de
Cultuurgeschiedenis van het Christendom geeft Dr. P. Boeren25 als zijn indrukken
weer dat de vooruitgang in deze lange reeks van tien à elf eeuwen veel geringer is
geweest dan in het zoveel kortere tijdsbestek van de eeuw van Alexander de Grote
of van de 19e eeuw; dat de bespiegeling de empirie verre vooruit was: het omgekeerde
van wat wij thans beleven, en dat de opvatting van de vooruitgang als taak niet
aanwezig was. Zo moet ook de functie van het Middeleeuws toneel gezien worden:
bespiegelend, beschouwend, tonend. Niet alleen behoren hiertoe de liturgische spelen
maar ook de daaruit voortkomende mysterie-, mirakel- en heiligenspelen, en eveneens
de didactische spelen van de rederijkers. De hier bedoelde spelen zijn episch van
karakter en staan tegenover het zg. aristotelisch toneel.
Het begrip episch toneel kan enerzijds op eenvoudige wijze verklaard worden als
toneel dat zich uit een verhaal ontwikkeld heeft, anderzijds als toneel dat een epos
wil zijn, dat een groots en machtig gebeuren op een uitzonderlijke wijze wil tonen.
Het episch toneel is altijd in de Westeuropese cultuur voorgekomen; men denke
behalve aan het Middeleeuws toneel, ook aan het toneel van Calderon, aan het
humanistisch schooldrama, aan het Jezuïetentoneel in de 17e en de 18e eeuw, aan
de talrijke gelegenheidsspelen, aan de lekespelen enz.26

24
25
26

In Wijding voor een derde geboorte, Antwerpen/Amsterdam, 1956, pag. 18.
Deel II, pag. 473, Amsterdam, 1949.
Er zijn literatuur-theoretici, die niet de term episch toneel begrenzen, maar juist de term
aristotelisch toneel. B.v. Reinhold Grimm in Vom Novum Organum zum Kleinen Organon,
in Das Ärgernis Brecht, Basel/Stuttgart, 1961, pag. 52: ‘Kurzum: die verfremdende
Dramenstruktur ist nichts anderes als die sogenannte “offene” Form des Dramas, die seit
Jahrhunderten gleichberechtigt neben dem “geschlossenen”, klassischklassizistischen
Kunstdrama existiert - ob die Ästhetik das nun wahrhaben will oder nicht.’ Op pag. 58 noemt
hij als artistotelisch toneel nog naast het klassiek-classicistisch kunstdrama het ‘effektvoll
gebaute Salonstück’.
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Het episch toneel is in de volle belangstelling komen te staan door het werk van
Bertolt Brecht, die het aristotelisch toneel afwees. (Hij schreef slechts één stuk in
deze vorm, die hij de dramatische vorm noemde, nl. Die Gewehre der Frau Carrar.)
Brecht stelde de twee genres als volgt tegenover elkaar27.
DRAMATISCHE VORM

EPISCHE VORM

handelend

vertellend

verwikkelt de toeschouwer in een
toneelhandeling

maakt de toeschouwer tot beschouwer,
maar

put zijn aktiviteit uit

wekt zijn aktiviteit

maakt gevoelens bij hem mogelijk

dwingt hem beslissingen af

ervaring

wereldbeeld

de toeschouwer wordt ergens in verplaatst hij wordt er tegenover geplaatst
suggestie

argument

de gewaarwordingen worden
geconserveerd

naar het inzicht geleid

de toeschouwer staat er midden in, leeft de toeschouwer staat er tegenover,
mee
studeert
de mens wordt bekend verondersteld

de mens is voorwerp van onderzoek

de onveranderlijke mens

de veranderlijke en veranderde mens

spanning naar de afloop

spanning naar het verloop

de ene scène voor de andere

elke scène op zichzelf

groei

montage

afwikkeling volgens rechte lijnen

volgens kromme

evolutionaire noodzakelijkheid

sprongen

27

In Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, 1928/1929, afgedrukt in
Schriften zum Theater, Berlin/Frankfurt am Main, 1957, pag. 19 seq. De vertaling van B.
Stroman is genomen uit Drama en Toneel van Shaw tot Brecht, door S. Melchinger,
Amsterdam, 1959, pag. 77.
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de mens als vastgesteld geheel (Fixum) de mens als proces
het denken bepaalt het Zijn

het maatschappelijk Zijn bepaalt het
denken

gevoel

rede

Men heeft Brecht, meer dan eens terecht, onnauwkeurigheden en
onjuistheden verweten bij zijn pogingen zijn bedoelingen te
verduidelijken28, in verband met het bovenstaande schema echter is hij zijn
critici vóórgeweest en hun tegemoetgekomen; in zijn Schriften zum
Theater29 staat de volgende noot: ‘Dieses Schema zeigt nicht absolute
Gegensätze, sondern lediglich Akzentverschiebungen. So kann innerhalb
eines Mitteilungsvorgangs das gefühlmässig Suggestive oder das rein
rationell Überredende bevorzugt werden.’
Uitgaande van Brechts schema hebben vele - vooral Duitse - toneeltheoretici getracht
tot een juiste omschrijving van het episch toneelgenre te komen, o.m. Marianne
Kesting: ‘Wir möchten also als aristotelisch eine Dramaturgie bezeichnen, die mehr
oder weniger den Forderungen nach den berühmten Einheiten, nach Kausalität der
Handlungsfolge, Verflochtenheit der Szenentechnik, nach Konflikt und Auslösung
der Katastrophe nachzukommen sucht, als nicht-aristotelisch aber eine Dramaturgie,
die all diese Anweisungen ausser acht lässt, d.h., die Handlung dehnt sich frei aus
in Raum und Zeit, sie folgt nicht den Gesetzen der Handlungskausalität; die
Szenentechnik unterliegt dem Prinzip der Reihung und der Selbständigkeit der
einzelnen Teile; das Drama kann eine umfassendere Sicht, eine höhere Objektivität
annehmen, wie sie, nach der Schiller-Goetheschen Formulierung, allgemein dem
Epos eigen ist.’30
Het episch toneel wordt dus o.m. gekenmerkt door het afwijzen van de verdeling
in bedrijven en het op zichzelf staan van de scènes; het loslaten van de eenheid van
tijd, plaats en handeling; het naast elkaar staan van de scènes en niet het uit elkaar
volgen daarvan; het benadrukken van het spel en wel zódanig dat de toeschouwer
geen gelegenheid gegeven wordt zich te ‘verliezen’ (anti- illusionis-

28

29
30

B.v. Franz Hubert Crumbach in Die Struktur des Epischen Theaters, Braunschweig,
1960, pag. 220: ‘Bert Brechts Formulierungen sind seltsam unpräzise, wenn es um
theoretische Aussagen geht; er sieht das Epische Theater als sein Theater an und
expliziert dessen Wesen in der Diktion eines Pamphlets.’
Op. cit., pag. 19.
Das Epische Theater, Stuttgart, 1959, pag. 10.
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tisch dus, hetgeen niet inhoudt dat emoties bij de toeschouwer verboden zijn, maar
wèl dat het opwekken van emoties niet het enige doel van het spel is31; het
boven-individuele van het spel, waardoor niet de nadruk valt op het conflict tussen
enkele individuen; de ‘räumliche Ausdehnung der Gesamthandlung’32, waardoor de
betekenis ver uitgaat boven die van de parabel welke vertoond is en welke dus slechts
de functie heeft van een voorbeeld dat een wereldbeeld oproept. Van deze kenmerken
uitgaand, moet men de conclusie trekken - in overeenstemming met Walter Hinck,
die van open en gesloten dramaturgie spreekt33 -: ‘Die offene Dramaturgie (ist) gerade
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorstellung einer abschliessenden (wenn auch
transparanten) ‘vierten’ Wand fallen gelassen und die Bühne durch dramaturgische
Formen epischen Charakters auch tatsächlich als zum Zuschauer hin offene Bühne
markiert sind... So wird die dramatische Welt als eine fiktive, als eine Welt des
Scheins gezeigt und nimmt sich selbst als eine Welt des Spiels. Wie dem Drama und
Bühnenwerk bei der geschlossenen Dramaturgie der Anspruch innewohnt, eine
höhere oder die Wirklichkeit schlechthin zu sein, so hier die Kundgabe, nur beispieloder gleichnishaftes Abbild, dafür aber auch Spiel mit seinen Möglichkeiten und
Freiheiten zu sein.’ De toeschouwer is het belangrijkste deel van de voorstelling wat
betekent van het spel en de regie en van het stuk. Schrijver, regisseur en spelers tonen
de toeschouwer iets, waardoor hij zijn wereldbeeld bevestigd of bekritiseerd ziet.
Het episch toneel is een ‘Theater des Zeigens’34, en heeft als zodanig een sterk
didactische inslag.
Een nadere bestudering van het liturgisch drama laat zien dat bovenbeschreven
elementen van het episch toneel in statu nascendi aanwezig zijn. Het paas-spel,
voortkomend uit één enkele handeling

31

32
33
34

Tot welke ‘conclusies’ dit facet van het episch toneel kan leiden, toont b.v. Robert Bolt in
de inleiding tot zijn toneelstuk A man for all seasons, London/Melbourne/Toronto, 1961,
pag. XVII seq. In dit stuk komt ’The Common Man’ voor, ‘an actor who addresses to the
audience and commends on the action’. Bolt meent echter dat zijn verteller afwijkt van de
vele vertellers die Brecht gebruikt ter verwezenlijking van het ‘Verfremdungseffekt’. Want
Bolt meent ‘that the proper effect of alienation is to enable the audience reculer pour mieux
sauter, to deepen, not to terminate, their involvement in the play’. Alsof Brecht niet wenste
deze ‘verdieping’ bij de toeschouwer te bereiken!)
Crumbach, op. cit., pag. 332.
Walter Hinck Die Dramaturgie des späten Brechts, Göttingen, 1959, pag. 28.
Siegfried Melchinger in Brechts Weg zu Brecht, in Das Ärgernis Brecht, Basel/Stuttgart,
1961, pag. 27.
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- de Elevatio - of uit één korte dialoog - de Quem queritis-troop -, blijft in zijn verdere
ontwikkeling een duidelijk waarneembare verhalende tendens tonen.
De paastroop in het Utrechts antiphonarium heeft aan het slot de volgende woorden
van de engel: ‘Hij is niet hier, hij is verrezen zoals hij voorzegd had; gaat, bericht
dat hij verrezen is, zeggend:’, waarna de antifoon volgt: ‘De Heer is uit het graf
opgestaan...’ In andere versies staat aangegeven dat deze antifoon door de Vrouwen
gezongen wordt, in de Utrechtse lezing ontbreekt deze mededeling. Neemt men aan
dat ook hier de Vrouwen zingen, dan is de uitnodiging: ‘zeggend’ van de engel
merkwaardig. Immers, ’the transitional word dicentes, which we have already
observed among the introit tropes, can hardly be considered fortunate dramatically,
since it has the effect of reducing the spontaneity of the next speaker...’35
Eenzelfde vervreemding treffen we aan in het Haarlems spel. De Vrouwen zelf
openen het spel met de zang: ‘Maria Magdalena en de andere Maria kochten in de
vroege morgen reukwerken...’36 In het Maastrichts Paasspel antwoordt Maria
Magdalena op de onthulling van de tuinman niet: Meester! of Rabboni!, maar de
letterlijke evangelietekst: Meester, wat betekent Rabboni! In hetzelfde spel spreekt
de specionarius - die toch geen leerling van Christus is - van ‘reukzalf, waarmee gij
het geheiligd lichaam van de Heer goed kunt zalven’; komen de leerlingen van
Emmaus op, terwijl zij de gehele hymne Victimae paschalis zingen en er voor moeten
zorgen Maria Magdalena te ontmoeten bij de woorden: ‘Zeg ons, Maria...’; zijn zij
vlak voor de ontmoeting met Christus bedroefd, ter-

35
36

Young, op. cit. I, pag. 243.
Iets dergelijks treft men aan in een ‘elevatio’, opgetekend in een ordinarium uit Tongeren
van vóór 1435 (volgens P. de Corswaren in Liturgie van de kollegiale kerk van Tongeren.
De Paaschspelen, en overgenomen door Al. de Maeyer, Het Liturgisch Paasspel in de
Nederlanden, Jaarboek 1959, IX, van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica
De Fonteine te Gent, pag. 55 seq.). Als de drie Vrouwen het graf naderen, blijven zij staan
en zingen deze antifoon: Et dicebant ad invicem... En zij zeiden tot elkaar...
In zijn studie vermeldt Al. de Maeyer nóg enkele teksten. En ook hij komt tot de conclusie:
‘Met deze verzameling spelen biedt Nederland als een gespannen kurve van de eerste wording
af van het toneel tot de hoogste voltooiing met al de tussenvormen, zodat we niets aan het
buitenland hebben te benijden. Het geeft de ontwikkeling van de eenvoudige episode tot een
gesloten spel...’ (pag. 85) Overigens: door de wijze waarop Al. de Maeyer zijn studie heeft
opgezet, met uitdrukkingen als: ‘dynamische kern’, ‘te beperkt en te statisch’, ‘een trappelen
ter plaatse’, ‘het steeds statigblijvend stramien van het liturgisch spel’ enz., wekt hij sterk
de indruk dat hij het liturgisch spel ziet als een uiting van aristotelisch en niet van episch
toneel.
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wijl zij in het vorige tafereel er toch blijk van gegeven hebben geloof te hechten aan
de woorden van Maria Magdalena; gebruikt Christus zelf en gebruiken ook de
Emmausgangers de uitroep Alleluia op plaatsen waar deze de eventuele concentratie
op het spel verhindert.
Al deze en ook andere voorkomende uitlatingen zijn te verklaren uit eerbied voor
de evangelietekst of uit schroom iets aan de overgeleverde melodieën te veranderen.
De liturgische paas-spelen waren voor de Middeleeuwer in de laatste plaats pas
toneelspelen: vóórop stond de bedoeling de plechtigheid van de Elevatio meer reliëf
te geven, zodat deze inniger beleefd kon worden.
Het blijkt ook uit de regie-aanwijzingen. In het Haarlems paasspel staat geschreven:
‘De Vrouwen, de priesters, zullen zingen, terwijl zij zich een weinig van het graf
verwijderen’; en even verder: ‘Dan heft de (een?) priester het kruis op...’ In het
Maastrichts spel verschijnt Christus ‘in het kleed van een diaken met een
schouderdoek’ aan Maria Magdalena. Beide spelen tonen de Elevatio als de climax:
in het Haarlems spel de originele drie-voudige herhaling van: Christus de Heer is
verrezen, met het antwoord: Gode zij dank, in het Maastrichts spel de plechtige
processie naar het Galilea, waar de lijkwaden getoond worden aan het volk terwijl
met de hoogste stem, altissima voce, gezongen wordt, waarna de cantor ‘gloriose’
het Te Deum inzet37.
Is het Haarlems paasspel met zijn weinige, zeer korte scènes - en met de slechts
handelende, niet zingende apostelen, want het koor en de cantores zingen voor hen
- een proto-type van wat wij een toneelspel noemen, het Maastrichts paasspel is in
zijn meer uitgebreide en meer uitgewerkte vorm veel meer toneelstuk in de moderne
zin van het woord ondanks de reeds vermelde on-dramatische eigenaardigheden.
Aan het bezoek aan het graf gaat vooraf een uitgebreide klacht van de Vrouwen, die
hier als dramatis personae optreden: zij hebben ieder hun eigen tekst. Hun klacht
wordt onderbroken door het kopen van reukwerken, hetgeen het tafereel verlevendigt;
hun klaagzang daarná maakt immers een nog sterker indruk. De grafscène omvat
niet alleen de bekende troop, maar is uitgegroeid tot een volwaardig tafereel: een
wisselzang van de beide engelen, de troop, het zoeken en het vinden van de lijkwaden,
de uitvoerige mededelingen van de engelen. Ook de verschijning van Christus aan

37

Zij vertonen dan ook uitsluitend een prospectief, geen retrospectief aspect. Zie: Dr. J.I.M.
van der Kun S.J., Handelings-aspecten in het drama, Nijmegen, 1938.
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Maria Magdalena wordt niet alleen evangelisch maar ook dramatisch uitgewerkt,
hetgeen eveneens geldt voor de ontmoeting van Christus met de Emmausgangers.
De verbinding van deze twee scènes wordt gevormd door de voor een deel gespéélde
hymne van Wipo, inderdaad een vondst, omdat zowel Maria Magdalena (uit de
voorgaande scène) als de Emmausgangers (uit de volgende scène) er sprekend in
voorkomen. In de laatste scène treden allen, nl. engelen, Vrouwen én leerlingen op
ten einde de apotheose van de Elevatio te verwezenlijken.
Overduidelijk blijkt dus dat de innerlijke structuur van het spel episch is: naast
elkaar staan de scènes van het bezoek aan het graf (ingeleid door de klaagzangen),
de verschijning van Christus aan Maria, de verschijning van Christus aan de
Emmausgangers (na een overgangsscène met Maria Magdalena en de leerlingen),
de Elevatio, de verering door de gelovigen. Deze laatste scène is, episch gezien, van
het grootste belang, omdat alle voorgaande er slechts op gericht zijn de betekenis
van dit ogenblik te verduidelijken en de gevoelens van de aanwezigen te emotioneren.
Het optreden van de Vrouwen en van de Emmausgangers, in het bijzonder het
optreden van Christus, eerst als tuinman, dan als pelgrim (en aan het slot als de
priester die de lijkwaden draagt en toont?), dit optreden is niet van betekenis voor
de personen zelf of voor hun onderlinge verhouding - zoals in het aristotelisch toneel
-, het is van betekenis als verbeelding van het christelijk wereldbeeld van de
Middeleeuwers. ‘Wie de Evangelie-verhalen niet kent, dien moet de inhoud van het
drama ontgaan; voor hem treden de figuren niet uit een bekenden, met hoogste
levenswaarden gevulden achtergrond; het drama heeft voor hem niet de emotionele
geladenheid, die het voor den diepgelovigen Middeleeuwer had.’38
Het Ordo Stelle van Munsterbilzen vertoont dezelfde structuur als het Maastrichts
Paasspel, maar geeft een verdere ontwikkeling te zien in zijn losraken van de liturgie.
Van de andere kant kan men staande houden dat het op een vroeger stadium
teruggrijpt: de weinig uitgewerkte scène met de herders in de inleiding hoeft hiervoor
geen argument te zijn, maar wel pleiten hiervoor de beknopte scènes die de ontmoeting
van de wijzen met de herders en met de vroedvrouwen tot onderwerp hebben, en de
eigenlijke aanbiddingsscène. Dit wil niet zeggen dat deze taferelen geen indruk
maken, en nog
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Van der Kun, op. cit., pag. 266.
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minder dat de aanbidding van het Kind niet de climax van het spel is. Dit laatste is
zeker het geval, omdat men ook hier rekening moet houden met het Middeleeuws
wereldbeeld, zonder welk ook dit spel onbestaanbaar zou zijn.
Uitgebreide aandacht echter krijgt de ontmoeting van de wijzen met Koning
Herodes: tweederde deel van het spel behandelt de belevenissen van de wijzen aan
het hof. Maar in dit verband zijn, voor de theoreticus, nóg opvallender twee korte
taferelen, één aan het begin en één aan het eind van het spel, die er op wijzen dat de
auteur eenheid in zijn spel heeft willen brengen en die de figuur van Koning Herodes
als ‘hoofdrol’ benadrukken. In het begin van het spel, na de inleidende lofzang,
bestijgt Herodes zijn troon terwijl het koor hem toezingt; hierna volgt de aankondiging
door de engel van de geboorte van het Kind. Ontegenzeglijk dus extra-aandacht voor
Herodes op een plaats waar van zijn persoon nog geen sprake hoeft te zijn. Aan het
slot van het spel, als volgens het handschrift het koor reeds het Deo gratias gezongen
heeft en de wijzen teruggekeerd zijn, verplaatst de handeling zich opnieuw naar het
hof van Herodes: het koor zingt hem toe en zijn wapendrager deelt hem de terugkeer
van de wijzen mee. Lettend op de structuur, moet men aannemen dat men hier te
doen heeft met een zich ontwikkelend Herodes-spel.
Nog een ander argument kan hiervoor gelden, een argument dat, indien het
houdbaar is, tevens waarde heeft voor de stelling dat het spel zich van de eigenlijke
liturgie heeft losgemaakt, zonder overigens afbreuk te doen aan het christelijke
wereldbeeld. Tot drie keer toe wordt Koning Herodes geconfronteerd met boden,
die achter elkaar komen aanlopen: de eerste meldt hem dat ‘drie onbekende mannen
uit het oosten’ in het land zijn, de tweede spreekt hem over de voorspellingen van
de profeten, de derde bericht dat de wijzen aangekomen zijn en ‘de nieuwgeboren
koning der koningen’ zoeken. De regie geeft hier slechts aan dat de koning ‘na dit
gehoord te hebben’ beveelt de wijzen voor hem te leiden. Hij vraagt hun inlichtingen
en als deze hem gegeven zijn, barst hij in woede uit (volgens de regie: ira tumens,
schuimbekkend van toorn). Het verdere verloop van het spel - het tonen van de
geschenken, het werpen van de wijzen in de kerker, het roepen van de dienaren, het
toespreken van de schriftgeleerden en hun antwoord, de tweede ondervraging van
de wijzen, het advies van de wapendrager en Herodes' daarop ingaan - geeft aanleiding
tot de gedachte dat Herodes in een heftige gemoedsbeweging blijft, die van toorn
langzaam overgaat naar felheid
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en vandaar naar geslepenheid. Deze gedachte - die wellicht twintigste-eeuws lijkt wordt ondersteund door het in de tekst en in de regie-indicaties voorkomen van
woorden en uitdrukkingen als: schuimbekkend van toorn, losbarsten, leugens, in de
kerker werpen, ‘hierheen, dienaren!’, roepen, dreigen met een stok, het - ongeduldig
en opgewonden? - inzien van de boeken der schriftgeleerden, verbitterd, opnieuw
dreigen met een stok, het drie keer herhaald vragen aan de wijzen: ‘Gij, vanwaar zijt
ge?’, roepen, en dan dit laatste bevel van de zich geruststellende Herodes: ‘Gaat en
zoekt ijverig naar het kind, komt terug als gij het gevonden hebt, en bericht het mij’.
Houdt men er rekening mee dat de afloop van het spel aan de Middeleeuwer bekend
was en dat hij dus wist dat de uitbarstingen van Herodes niets helpen en zijn pogingen
geen resultaat zouden hebben, dan kan men in de figuur van Koning Herodes een
komische rol zien.
Tot deze conclusie komt ook Professor Karl Young: ‘... this version of the Officium
Stellae... is a substantial contribution to the history of comedy. Herod's impetuosity
and gestures of anger, his lofty language, his prevailing bewilderment, and the
precipitate actions of his attendants all aid in advancing this personage substantially
nearer to the comic type which was to persist troughout the course of later medieval
drama39’. Een bevestiging hiervan zou men kunnen vinden in de spelen van b.v.
Fleury en Freising, maar tegen deze opvatting zou kunnen pleiten het feit dat in latere
spelen de aandacht van koning Herodes wordt overgeheveld naar de - zeer zeker
tragischer en ook sterk-dramatischer - moord op de Onnozele Kinderen en naar de
figuur van Rachel.
Als men behalve aan de hierboven beschreven facetten ook aandacht schenkt aan
de gemakkelijk lopende hexameters waarin een groot deel van het spel geschreven
is, dan mag het Ordo Stelle van Munsterbilzen beschouwd worden niet alleen als
een voorbeeld van tot ontwikkeling gekomen episch toneel, maar ook als het werk
van een zelfstandig denkend dichter, die méér wilde dan alleen moraliseren en stichten,
en als een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van het liturgisch drama (in het
Latijn) tot het mysteriespel (in de volkstaal).
Heer L.
NICO DE VREDE

39

Young, op. cit. II, pag. 84.
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De bruikbaarheid van Die Traumdeutung voor de moderne
literatuurbeschouwing
Toen Freud zijn in menig opzicht magistraal boek Die Traumdeutung publiceerde1,
was hij er zich volkomen van bewust dat hij met zijn leer op veel tegenstand zou
stoten. Alhoewel reeds belangrijke studies over de droom verschenen waren, gold
het in de wetenschappelijke kringen van het toenmalige Oostenrijk nog steeds als
vrij nutteloos en afkeurenswaardig dit verschijnsel in extenso te behandelen. Vermits
hij een nauwgezet wetenschapsbeoefenaar was en daarenboven wist dat men hem,
om het speciale standpunt dat hij van meet af aan innam, er zou van beschuldigen
wat vóór hem in deze materie gezocht en gevonden was, veronachtzaamd te hebben,
liet de Weense psychiater aan zijn eigen uiteenzetting een uitvoerig2 overzicht van
de stand van de droomwetenschap voorafgaan.
Zonder het belang van somatische prikkels over het hoofd te zien, beschouwde
hij de droom vooral als een psychische werkelijkheid3. Voeg daarbij dat zijn bepaling
van de term ‘Traumdeutung’4 bij sommigen de herinnering opriep aan de in die tijd
vrij ruim verspreide populaire droomboeken en het wordt duidelijk waarom Freud,
die tot ergernis van velen de sexuele aetiologie van de neurosen beklemtoonde,
voornamelijk in streng-rationalistische milieus een ongemeen grote beroering wekte.
Langs de vrije-associatie-methode, die hij in zijn praktijk herhaaldelijk met goed
gevolg toegepast had, kwam hij er toe de droom, ondanks zijn ogenschijnlijke
toevalligheid en chaotische verwardheid,

2

Ernest Jones: The Life and Work of Sigmund Freud. Volume 1. The Formative Years and the
Great Discoveries: 1856-1900. New York, 1953, p. 351;
Sigmund Freud: Aus den Anfängen der Psychoanalyse. Briefe an Wilhelm Fliess,
Abhandlungen und Notizen aus den Jahren 1887-1902. London, 1950, p. 323.
Sigmund Freud: Gesammelte Werke chronologisch geordnet. II(III. Die Traumdeutung. Über

3
4

den Traum. London, 19482, p. 1-99.
G.W. II/III, p. 1.
G.W. II/III, p. 100.
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als een doodgewone schakel van een psychisch proces5 te zien. Hij was er van
overtuigd dat men de dromen van neurotische patiënten, mits men hun pathogene
herkomst kon achterhalen, als symptomen kon behandelen. In de droomverklaring
zag hij zelfs een uitgelezen middel om de meest ingewikkelde problemen van de
neurosenpsychologie te helpen verhelderen.
Dat dromen wensvervullingen kunnen inhouden werd reeds door vele van Freuds
voorgangers bevestigd. Belangrijke gegevens daaromtrent vindt men o.m. bij
Radestock, Purkinje, Tissié, Simon en Griesinger6. Een belangrijke vraag is nu of de
ontdekte wensvervullingen al dan niet tot het wezen van de droom behoren. Van
bepaalde dromen (‘Bequemlichkeitsträume’ en kinderdromen) is de wensvervulling
gemakkelijk te achterhalen7. Moeilijker wordt het, wanneer de droom een eerder
pijnlijk karakter heeft. Ook de pijnlijke dromen, die op het eerste gezicht niet de
minste wensvervulling laten veronderstellen, die veeleer een onlust verwekkende
functie schijnen te hebben, kunnen als wensvervullend ontmaskerd worden, wanneer
de latente inhoud vrijgemaakt wordt8. Men mag aanvaarden dat zich een
droomverminking heeft voorgedaan. Op de vraag wat deze ‘Traumentstellung’
veroorzaakt heeft, antwoordt Freud: ‘Wo die Wunscherfüllung unkenntlich, verkleidet
ist, da müsste eine Tendenz zur Abwehr gegen diesen Wunsch vorhanden sein, und
infolge dieser Abwehr könnte der Wunsch sich nicht anders als entstellt zum Ausdruck
bringen.’ Om de afweermechanismen nader toe te lichten, wijst hij op de betekenis
en de rol van de censuur9, waarin hij een geestelijke macht ziet die de droom tot
verheimelijking dwingt en hem slechts in een gewijzigde vorm aan het bewustzijn
uitlevert10. Een analytisch onderzoek, voor elke droom opnieuw in te stellen, kan
uitmaken welke de geheime wens is die de droom bevat11. Vaak stoot men daarbij
op de polyvalentie van het droomverschijnsel. Deze is niet alleen in die zin op te
vatten, dat de droom voor meer dan één verklaring vatbaar is, maar sluit ook in dat
de droom meer dan één wens kan inhouden12.

5
6
7
8
9
10
11
12

G.W. II/III, p. 105.
G.W. II/III, p. 139.
G.W. 11/III, p. 128, 129, 132.
G.W. II/III, p. 140.
G.W. II/III, p. 149.
G.W. II/III, p. 149.
G.W. II/III, p. 151.
G.W. II/III, p. 224.
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Om een droom te verklaren, zegt Freud, moeten we voeling hebben met de onbewuste
neigingen die onder de droominhoud verborgen liggen13. Tot de grilligheid van de
individuele droomvormingen kunnen ons volgens hem bepaalde typische dromen
inleiden14. Typisch noemt hij o.m. de verlegenheidsdroom en de droom der gestorven
verwanten. Wat deze laatste betreft, het kan wreed schijnen dat kinderen de dood
van één van hun ouders of broers (resp. zusters) wensen. Maar in feite betekent ‘dood
zijn’ voor een kind niets meer dan ‘afwezig zijn’15. De wens betreft meestal de ouder
of de bloedverwante die van hetzelfde geslacht is als de dromer16. Freud brengt dit
in verband met de libidineuze inslag die de betrekkingen kind - ouder reeds zeer
vroeg kunnen hebben.
Om dit te illustreren doet hij beroep op twee meesterwerken uit de
wereldletterkunde. Dat Oedipus, koning ons thans nog treft, ligt z.i. niet aan de
noodlotsgedachte die er in tot uiting komt, maar wel aan de speciale, sexueel
gedetermineerde, familiale situatie die in het noodlotsdrama gestalte kreeg17. Hetzelfde
acht hij waar voor Hamlet. De klassieke, van Goethe herkomstige opvatting, als zou
Hamlet geleden hebben aan een verlamming van zijn daadkracht door de hypertrofie
van zijn denkvermogens, wijst hij af18. Hij is van oordeel dat hier veeleer de afkeer
werkzaam was voor de in zijn oom gereleveerde, eigen incestueuze verlangens:
‘Hamlet kann alles, nur nicht die Rache an dem Mann vollziehen, der seinen Vater
beseitigt und bei seiner Mutter dessen Stelle eingenommen hat, an dem Mann, der
ihm die Realisierung seiner verdrängten Kinderwünsche zeigt19’.
Het infantiel egoïsme dat de houding van het kind tegenover zijn ouders en
tegenover zijn zusters of broers kenmerkt, heeft zich in de droom weten te handhaven.
In het midden van elke droom staat steeds het bevrediging zoekende ‘ik’20. Met tal
van voorbeelden toont Freud aan hoe de aandacht voor de belangen van anderen
slechts een schijnbaar bestaan heeft in het droomgeheel21.

13
14
15
16
17

18
19
20
21

G.W. II/III, p. 246.
G.W. II/III, p. 246, 247.
G.W. II/III, p. 260.
G.W. II/III, p. 262.
G.W. II/111, p. 269. De psychoanalytische studie van het Oedipuscomplex heeft na Freud
en Rank een uitbreiding genomen waarvan de resultaten voor de literatuurbeschouwing haast
onmogelijk te overzien zijn.
G.W. II/III, p. 271.
G.W. II/III, p. 272.
G.W. II/III, p. 274.
G.W. II/III, p. 274.
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Vervolgens onderzoekt hij de relaties die hij tussen droominhoud en droomgedachten
meent waar te nemen. De droom zoals de dromer hem beleeft, en zoals hij hem 's
anderendaags vertelt, is slechts één zijde van het droomverschijnsel, is slechts het
zichtbare deel waaronder de eigenlijke droomgebeurtenis schuilgaat. Dit zichtbare
deel noemt Freud de manifeste droominhoud. Daaronder liggen de latente
droomgedachten. Deze worden vaak volledig misvormd en onherkenbaar
weergegeven22. Datgene wat de misvorming bewerkt, is de droomarbeid. Tot de
mogelijkheden waarover de droomarbeid beschikt om de droommisvorming te
bereiken, behoren de verdichting, de verschuiving en de visualisering, elders ook
dramatisering genoemd23. De secundaire bewerking vormt uit de elementen die door
verdichting, verschuiving en visualisering in volledig incoherente brokstukken
verdeeld werden, een nog enigszins herkenbare samenstelling.
Aansluitend bij de visualiseringstendens en refererend naar een werk van W. Stekel
bespreekt Freud in latere edities van zijn ‘opus magnum’24 uitvoerig de symboliek
van de droom. Zijn kritische stellingname tegen W. Stekel, van wie hij bekent dat
hij de psychanalyse evenzeer geschaad als voortgeholpen heeft25, is blijkbaar niet zo
krachtdadig geweest als men geredelijk mocht verwachten. In wat Freud van Stekel
overneemt, is de droomsymboliek vaak onvoldoende onderscheiden van de sexuele
symboliek zonder meer. Dit leidt tot een verwarring waaraan ook de invloed van H.
Sperber26 niet vreemd is. Wezenlijk voor Freuds symbolenleer is de mening dat het
symbool

22
23

24
25
26

G.W. II/III, p. 283.
In het verdichtingsproces komen verscheidene droomgedachten samen (G.W. II/III, p. 289).
De droomgedachten hebben het droommateriaal niet alleen meervoudig bepaald, ze hebben
zich ook door meer dan één droomelement laten vertegenwoordigen (G.W. II/III, p. 290).
Soms blijkt dat wezenlijke elementen van de droominhoud in de droomgedachte slechts een
ondergeschikte rol spelen. Ook het omgekeerde is waar. Dit verschijnsel noemt Freud de
verschuiving (G.W. II/III, p. 310).
Ingaande op enkele droomtechnieken, stelt Freud vast dat de logische samenhang in de droom
niet door een aaneenschakeling van oordelen wordt weergegeven, doch door gelijktijdigheid
(G.W. II/III, p. 319). Het causaal verband kan op twee wijzen uitgedrukt worden: als een
vóór- of als een nadroom (G.W. II/III, p. 320). Noch voor de tegenstelling, noch voor het
dilemma heeft de droom eigen uitdrukkingsvormen (G.W. II/III, p. 321). Ja en neen vloeien
ineen (G.W. II/III, p. 331). Gemeenschappelijke en gelijkaardige kenmerken kunnen
samenvallen of aanleiding geven tot mengvormen (G.W. II/III, p. 327). In de term
visualisering is samengevat wat Freud ‘Rücksicht auf die Darstellbarkeit’ noemt.
G.W. II/III, p. XI.
G.W. II/III, p. 355.
G.W. II/III, p. 357.
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een functie heeft in de verheimelijking van de latente droomgedachten27. Dit sluit
overigens niet uit dat hij zich de droomsymboliek als onafhankelijk van de
droomcensuur kan indenken. Gewoonlijk echter zal de censuur zich er van bedienen
om de ‘Entstellung’ in de hand te werken28. Dat aan sommige droombeelden een
vaste betekenis kan toegekend worden, accepteerde de stichter der psychoanalyse
onder inspiratie van Scherner29.
Niet zonder enige verwondering stelt hij vast dat de emotionele lading van de
droom doorgaans minder sterk is dan die van de aanleiding gevende psychische
toestand30. De emoties worden in de droomarbeid gedwarsboomd en onderdrukt31.
Ook hiervan zou de censuur de oorzaak zijn32. De droomarbeid kan verder de emoties
een andere richting geven en zelfs in een tegengestelde stemming veranderen33. Het
gevolg daarvan is dat de droomduiding er aanzienlijk door bemoeilijkt wordt.
We kunnen dit summier overzicht niet besluiten zonder de regressie te vernoemen.
De regressie is een uitdrukkingswijze van de droomarbeid waarbij de dromer
teruggevoerd wordt naar een primitieve tijd. Deze primitieve tijd kan zowel de
individuele kindsheid zijn als de fylogenetische voortijd. Freud aanvaardt, zoals
Nietzsche, dat zich in een droom archaïsch erfgoed doorzetten kan en dat de
droomduiding derhalve licht kan werpen op de vroegste tijden van de menselijke
evolutie34.
Hierbij is zowat het voornaamste aangeduid van wat ons met het oog op ons
onderzoek naar de bruikbaarheid van Die Traumdeutung kan aanbelangen.
Het is ongetwijfeld één van Freuds grootste verdiensten geweest het onbewuste
voor een wetenschappelijke doordringing toegankelijk gemaakt te hebben35. Hierdoor
heeft hij de bruikbaarheid van de psychologie voor de studie der letteren in
aanzienlijke mate verhoogd.

27
28
29
30
31
32
33
34
35

G.W. II/III, p. 357.
S. Freud: Gesammelte Werke chronologisch geordnet. XI. Vorlesungen zur Einführung in
die Psychoanalyse. London, 19482, p. 171.
J. Nuttin: Psychoanalyse en persoonlijkheid. (4e herziene uitgave van: Psychoanalistische
opvatting van de mens). Antwerpen/Utrecht, 1962, p. 31.
G.W. II/III, p. 463.
G.W. II/III, p. 470.
G.W. II/III, p. 471.
G.W. II/III, p. 474.
G.W. II/III, p. 554.
Cfr. C.G. Jung: Über psychische Energetik und das Wesen der Träume. Zürich, 1948, p. 235.
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Waar de vroegere psychologische literatuurbeschouwing alleen volgens de methoden
van de traditionele bewustzijnsleer kon procederen en men voor de rest aangewezen
was op een nauwelijks objectiveerbare ‘Wahlverwandtschaft’, werd het sinds de
publicatie van Die Traumdeutung mogelijk op wetenschappelijke wijze door te
dringen in de onbewuste psyche van de dichterlijke persoonlijkheid. Reeds vóór
Freud waren er auteurs aan het woord gekomen die aandacht vroegen voor het
onbewuste van de mens, doch Freud - dit wordt thans niet meer betwist - is de eerste
geweest die de verborgen diepten der menselijke ziel stelselmatig verkend en
beschreven heeft. Hierbij blijkt hij in vele opzichten een man van zijn tijd geweest
te zijn. In Engeland heeft men deze tijd de Victoriaanse genoemd. Een kwalificatie
die overigens voldoende de ook buiten Engeland heersende tendens reveleert om
kwijnende, bloedloze idealen te beveiligen door kunstmatig in leven gehouden,
burgerlijke, moralistische censuren. Het was o.a. tegen die soms huichelachtige
beveiligingspogingen dat het door de Verlichting voorbereide materialisme en het
naturalisme storm liepen.
Ook in de psychologie was de Victoriaanse neiging om alles ‘sub rosa’36 te zien
een ergernis voor allen die zich volstrekt eerlijk en onbevangen met de studie der
menselijke gedragingen wilden inlaten. Het is m.i. verkeerd Freud te beschouwen
als een roepende in de woestijn, ofschoon hij zichzelf wel af en toe zo voorstelde.
Hij is vooral een antwoordende. Zijn leerstellingen over de menselijke sexualiteit in
haar verhulde en onverhulde vormen kunnen slechts begrepen worden als men ze
ook als een reactie ziet tegen een zielkunde die weigert de sexualiteit als een
integrerend bestanddeel van het menselijk bestaan te aanvaarden.
Zowel in de aanval tegen een afbrokkelend tijdsbeeld als in de polemieken die
rond zijn werk ontstonden, heeft Freud zich aan formuleringen gewaagd die thans
niemand nog zou willen bijtreden. Men treft ze ook in het hier onderzochte werk
aan. Met deze polemische uitlatingen zullen we in deze korte studie nauwelijks
rekening houden. Er is een meer wezenlijke kritiek uit te brengen.
Vooreerst is er het wantrouwen dat Freud tegenover de droom schijnt aan de dag
te leggen. De droom zou fundamenteel iets anders betekenen dan hetgeen hij voorgeeft
in te houden. Moeten wij dit

36

C.G. Jung: Wirklichkeit der Seele. Anwendungen und Fortschritte der neueren Psychologie.
Zürich/Leipzig, 1939, p. 122.
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universeel wantrouwen gedeeltelijk toeschrijven aan Freuds puriteinse omgeving?
Zeker is, dat zijn sceptische visie van meet af aan enkele perspectieven uitsluit.
Vooral in de toepassing van de dromenleer op de studie van literaire kunstwerken
zullen de nadelige gevolgen die uit dit initiaal wantrouwen voortvloeien, zich zeer
vlug doen voelen. De ‘Einfühlung’, die voor de ontsluiering van het kunstwerk zo
noodzakelijk is, kan er door in het gedrang gebracht worden. Al kan de volkse spreuk
‘dromen is bedrog’ de vertolking zijn van een waakzaam realisme, niet elke droom
mag principieel van leugenachtigheid verdacht worden, vooraleer men onweerlegbare
wetenschappelijke redenen weet aan te voeren. Er zijn dromen die zich in hun eenvoud
vrij doorzichtig prijsgeven. Bovendien zijn de niet zo gemakkelijk te ontraadselen
dromen eerder gecompliceerd dan leugenachtig37. Hetzelfde geldt voor het literaire
kunstwerk. De moeilijkheid is doorgaans niet dat het kunstwerk een vals beeld
voorhoudt van de kunstenaarspersoonlijkheid, maar wel dat in een gegeven
uitdrukking de artistieke persoonlijkheid, niet steeds zonder grondige voorstudie en
inleving te herkennen valt. En dit reeds omwille van het feit dat een kunstwerk meer
is dan de resultante van bepaalde psychische gesteltenissen.
Een positieve bijdrage tot de droomleer en tot de psychologische literatuurstudie
is het onderscheid tussen de manifeste droominhoud en de latente droomgedachten.
Maar ook dit onderscheid moet bevrijd worden van elke vorm van aprioristisch
wantrouwen. De manifeste droominhoud is veeleer een moeilijk te doordringen
bovenlaag dan een bedrieglijk masker, de latente droomgedachte veeleer een moeilijk
te bereiken mijnschacht dan een dievelings verstopte schat.
Ook in de literatuur zal men heel dikwijls een onderscheid moeten maken tussen
oppervlaktefenomenen en dieper gelegen voorstellingsen betekenisgehelen. Het
woord ‘droominhoud’ nochtans levert, wanneer het op de artistieke produktie wordt
overgedragen, moeilijkheden op. Het onderscheid tussen uiterlijke verschijning en
diepere betekenis kan immers zowel zin hebben voor de vormelijke structuur van
het kunstwerk als voor zijn psychische samenhang.
Afgezien van het gevaarlijk woordgebruik, moet toegegeven worden dat een
diepte-onderzoek van het kunstwerk onvermoede facetten van de dichterlijke
persoonlijkheid kan ontdekken. Vooral bij de interpretatie van literaire symbolen zal
men een eventuele dieptebetekenis

37

C.G. Jung: Psychologie und Religion, Zürich, 1939, p. 48-49.
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moeten in overweging nemen. Evenals in de droom kan de symboliek in de literatuur
polyvalent zijn. Omwille van die polyvalentie zullen we geen vrede kunnen nemen
met een zuiver mechanistische interpretatie. De aard van de symbolen moet bepaald
en omschreven worden op grond van een nauwkeurige ontleding van de context. In
de meeste gevallen zullen de symbolen slechts met enige zekerheid kunnen ontsluierd
worden, wanneer men niet alleen de context geanalyseerd heeft maar ook tot een
ontwerp van het literair-psychologisch ‘Gesamtbild’ overgegaan is.
Dat dromen slechts de heimelijke vervullingen zouden zijn van wensen die in het
waakleven niet verwezenlijkbaar zijn, is, sinds Jung meer de nadruk ging leggen op
de doelgerichtheid van het droomleven, een onhoudbaar standpunt. Al wie de causale
droomleer van Freud voor zichzelf heeft aangevuld met de finale
droombeschouwingen der complexe psychologie, voelt zich genoodzaakt naast de
wensvervulling nog heel wat andere psychische realiteiten in de droom te
onderkennen: wereldbeschouwelijke oordelen, persoonlijke plannen, archetypen,
ontgoochelingen enz.... De finale droombeschouwing kent geen gestandaardiseerde
betekenis toe aan de symbolen. Het anticipatief karakter van de droom, dat vanuit
een causaal standpunt bezwaarlijk kan benaderd worden, geeft zich slechts bloot na
een ernstig onderzoek naar de prospectieve functie van het onbewuste. Vermeende
zekerheden zullen daarbij afbrokkelen. Wanneer men de literatuur vanuit de analogie
met de droom bestudeert, zal men er goed aan doen ook de doelgerichtheid van de
literaire produktie te onderzoeken. Men moet er niet steeds op uit zijn de oorsprong
van de psychische structuur van het kunstwerk te achterhalen, men moet ook oog
hebben voor het feit dat het literaire oeuvre benevens functionele ontladingselementen
ook progressieve ontwikkelingsgegevens uitdrukt. Wat de sexuele wensvervulling
betreft, die wordt zowel in Freuds dromenleer als in de vele uit zijn school stammende
psychologische literatuurstudies al te zeer overschat38. Men vergete nochtans niet dat
het begrip sexualiteit reeds in de eerste werken van Freud meer omvatte dan het
voortplantingsinstinct en dat het in latere geschriften van zijn hand een nog ruimere
betekenis kreeg39.

38

39

Cfr. Frederick J. Hoffman: Freudianism and the Literary Mind. Baton Rouge, Louisiana,
19572, p. 16, p. 74; Hermann Pongs: Psychoanalyse und Dichtung, in: Euphorion, XXXIV,
1933, p. 45.
Cfr. J. Nuttin: Psychoanalyse en persoonlijkheid (4e herziene uitgave van: Psychoanalyse
en spiritualistische opvatting van de mens). Antwerpen/Utrecht, 1962, p. 36.
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Al kan men Freuds houding ten opzichte van het schrijversschap terecht ambivalent
noemen40, men zal niet kunnen ontkennen dat de schaarse indicia nopens Oedipus,
koning en Hamlet het literaire onderzoek van deze beide werken op vrij spectaculaire
wijze gestimuleerd hebben.
Een belangrijke ontdekking is vervolgens de Freudiaanse theorie over de
droomarbeid. Niet zozeer omdat ze de analogie tussen droom en kunstwerk merkbaar
verscherpt heeft, maar vooral omdat ze kernen van een psychologische stilistiek
bevat die in Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten41 voor het eerst
geëxpliciteerd werden. De verdichting, de verschuiving en de visualisering doen zich
zowel in het kunstwerk als in de droom voor42. De beschrijving die Freud er van
geeft, gaat ook voor de vormingsmodaliteiten van het kunstwerk op zonder dat de
noodzaak zich opdringt om belangrijke wijzigingen aan te brengen. Het ligt voor de
hand dat in de literatuur (en hierbij denken wij dan voornamelijk aan de lyriek)
‘Wortverdichtungen’ en ‘Neubildungen’ voorkomen, die geen toevallige ornamenten
zijn maar dragers van samengevloeide onbewuste elementen. Talrijke contaminaties
en accentsverschuivingen kunnen al evenmin occasioneel genoemd worden. Verder
hebben structurele verdichtingen en verschuivingen plaats. Dit geldt dan in het
bijzonder voor het drama en voor de epiek. In het kunstwerk kunnen elementen die
als wezenlijk gedacht of gevoeld worden, plots naar een accidentele plaats verwezen
worden, en kunnen ogenschijnlijk onbelangrijke details omwille van een dieper
liggende oorzaak een belangrijke rol gaan spelen. Een inzicht in de verdichtingen en
verschuivingen die zich in het kunstwerk voordoen, moet er de literatuurbeschouwer
voor behoeden vrede te nemen met een oppervlakkige inhoudsweergave. Een werk
dat in zijn diepste kern gevat wordt, reveleert zich terzelfdertijd als veel eenvoudiger
en veel ingewikkelder dan een materiële samenvatting.
De regressie en de secundaire bewerking, zoals zij bij Die Traumdeutung
geformuleerd werden, lijken slechts weinig bruikbaar. Beide fenomenen worden er
niet concreet genoeg beschreven om richtinggevend te worden bij een detailontleding.
Ze kunnen evenwel als

40

Cfr. Norman N. Holland: Freud and the Poet's Eye in: Literature and Psychology, XI, 2,
1961, p. 36-45.

41

S. Freud: Gesammelte Werke. VI. London, 19482.
Uitvoerig doch weinig stelselmatig besproken door F.C. Prescott in: The Poetic Mind, New
York, 1922.

42
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algemene beginselen gehanteerd worden in de loop van het literair onderzoek.
Dat Freud zo weinig aandacht schenkt aan de emoties, is te betreuren. In een van
zijn markante essays43 heeft Simon Vestdijk nadrukkelijk op deze tekortkoming
gewezen. ‘De emoties’, zo schrijft hij, ‘worden wel is waar bij Freud niet geheel
verwaarloosd, maar tijdens het toepassen der methode houdt hij er zich eigenlijk niet
mee bezig, en pas achteraf keurt hij het “affect” waardig om zijn plaats in te nemen
in het geheel van “droomgedachten” die door de droominhoud worden
gesymboliseerd.’44 Freud heeft getracht de droom los te maken van de emotie en hem
zodoende te objectiveren. Slechts als hij meent daarin geslaagd te zijn, zoekt hij weer
voeling met de emotie. Vestdijk drukt dit als volgt uit: ‘Freud houdt zich zo lang
mogelijk aan de voorstellingen, associeert daarop of laat associëren, tot hij de
‘droomgedachte’, de diepere betekenis van de droom gevonden meent te hebben, en
zoekt dan pas naar een mogelijk verband met de emotie, dat zich, wanneer men dat
bepaald wil, natuurlijk altijd wel laat vinden. Hij rukt de droom uit elkaar, en past
hem weer ineen. Maar dit kan men met een zo levend en spontaan phenomeen als
de droom niet doen zonder het karakter ervan ingrijpend te wijzigen. Wie een droom
wil verstaan, als droom - en niet als ontzield psychisch mechanisme -, moet beginnen
met hem intact te laten, en steeds blijven uitgaan van de veronderstelling, dat de
voorstellingen ‘iets’ met de emoties te maken hebben, dat er een direct symbolisch
verband tussen hen bestaat, en dat het associëren tot men een aanvaardbare
‘droomgedachte’ gevonden heeft, ons in vele gevallen alleen maar van de emoties
afvoert, en daarmee van de droom zelf.’45
Wij moeten er in dit verband nog op wijzen, dat ondanks alle anaanalogieën de
kunstschepping sterk van de droom verschilt. Er is vooreerst het actief en bewust
ingrijpen van de kunstenaar. Er is, ten tweede, de creatie zelf, waarvoor noch in Die
Traumdeutung noch in de andere psychoanalytische werken een bevredigende
verklaring gevonden werd. En er is, ten derde, het verschil tussen de werkelijke
droom en de in de kunst aanwezige bezinning over de droom. Wanneer een droom
in een kunstwerk voorkomt, is hij reeds het produkt van een zekere bezinning op het
onbewuste. Al scheppend kan de kunstenaar

43
44
45

Simon Vestdijk: De droom als symbool in: Essays in Duodecimo. Amsterdam, 1952, 134-145.
O.c., p. 138.
O.c., p. 139.
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zich aan de dwangmatigheid van de droom onttrekken, kan hij hem meester worden.
De artistieke ‘Bearbeitung’ zal onmiskenbaar de sporen van dit meesterschap dragen.
Ze bezit een eigen ‘authenticiteitswaarde’46. ‘Of de dichter zijn dromen al dan niet
verzonnen heeft, is een aangelegenheid van ondergeschikt belang’, schrijft H.S.
Visscher, ‘maar van het allergrootste belang is de vraag of hij datgene wat hij als
droom meedeelt, ook voor ons als een droom weet te evoceren47’. Over de structurele
functie die in sommige romans aan het droomrelaas voorbehouden wordt, zullen wij
het hier niet speciaal hebben. Vermelden wij slechts dat het veelal als een middel
gebruikt wordt om de gang van het verhaal te voorspellen of te motiveren. Sinds het
optreden der surrealisten en vooral sinds de publicatie van Joyce's Ulysses is het niet
langer ongewoon de heropwekking van droombelevenissen als creatief beginsel
gehuldigd te zien.
Tenslotte nog een woord over de geldingsradius van droom en kunstwerk. Het
kunstwerk bezit een algemeen menselijke uitstralingskracht die de droom - althans
in de Freudiaanse opvatting - mist. Volgens Freud is er wel een grootste gemene
deler te onderkennen in de wensvervulling en als zodanig kan men dus ook in verband
met de droom van een algemene geldigheid spreken. Doch deze is zo ongenuanceerd
en vlak dat ze niet gelijkgesteld mag worden met de rijkdom aan algemeen menselijke
waarden die een volwaardig kunstwerk ons biedt. De Jungiaanse leer stelt ons
gemakkelijker in staat de kloof tussen de droom en het kunstwerk te overbruggen.
Naast het persoonlijk onbewuste, gekenmerkt door individuele herinneringen en
verdringingen, aanvaardt Jung het ‘collectief onbewuste’. De door Jung naar voor
gebrachte archetypenleer48 heeft ongetwijfeld het voordeel de Freudiaanse droomleer
zo aan te vullen dat de ontmoeting met het kunstwerk vanuit de studie van het
onbewuste heel wat minder gevaar voor eenzijdigheid oplevert. Maar waar blijft, dat
deze aanvulling en verruiming slechts het tweede stadium is van een ontwikkeling
die zonder het ontdekken van de ‘via regia’ niet denkbaar is.
Samenvattend kunnen we zeggen dat Die Traumdeutung, ofschoon niet behorend
tot de werken van Freud die zich uitdrukkelijk met het literair kunstwerk bezighouden,
belangrijke en bruikbare inzichten

46
47
48

H.S. Visscher: Dromen in de moderne Nederlandse poëzie. Arnhem, 1953, p. 34.
O.c., ibidem.
Cfr. Maud. Bodkin: Archetypal Patterns in Poetry. Oxford, 1943; S.E. Hyman: The Armed
Vision. A Study in the Methods of Modern Literary Criticism. New York, 19522, p. 142-167.
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bevat, die wanneer ze met de nodige voorzichtigheid aangewend worden, de reeds
vroeger bestaande methoden van literatuurbeschouwing aanzienlijk kunnen verrijken.
Een afzonderlijke en autonome werkmethode om de literatuur te verklaren kan men
er niet uit afleiden. Men dient er zich trouwens terdege rekenschap van te geven hoe
onverantwoord het is, de tekorten en feilen, die zoals wij menen aangetoond te hebben,
aan de Freudiaanse droombeschouwing verbonden zijn, op de literatuurwetenschap
over te dragen.
PIET THOMAS
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Kroniek
Codicologie en filologie
VI
Papier
Papier vraagt vooral om twee redenen de aandacht van de filoloog: het beïnvloedt
de tekstgeschiedenis, en het biedt een mogelijkheid om bronnen naar tijd en plaats
te determineren. Wij behandelen eerst het aspect van de tekstgeschiedenis.
Het is een voor de hand liggende gedachte dat men papier zou zijn gaan gebruiken
omdat het goedkoper was dan perkament. Het succes van dit materiaal, korte tijd na
het verschijnen, tegen de overgang van de dertiende eeuw1, en het feit dat men zelfs
in de vijftiende eeuw en nog later voor kostbare gedrukte edities graag papier door
perkament verving2, lijken deze opvatting alleen maar te bevestigen. Toch kan de
papiergeschiedenis ons leren, dat zulks niet het geval was en dat papier aanvankelijk
minstens zo duur geweest moet zijn als perkament, - een opmerking die de
econoom-historicus wel met een korrel zout zal willen nemen of die in hem de wens
moge doen ontstaan, de prijsgeschiedenis nauwkeurig te gaan bestuderen. Hoe dit
nu ook zij, het heeft er wel alles van dat papier aanvankelijk dáár uitkomst bracht
waar door allerlei oorzaken gebrek aan perkament was ontstaan, en dat men vrij
spoedig de productiekosten van papier beneden die van perkament wist te brengen.
Dan begint het niet meer te stuiten succes.

1

2

Volgens Leo Santifaller: Beiträge zur Geschichte der Beschreibstoffe im Mittelalter
(Graz/Köln, 1953; 152), die daarbij verwijst naar Fritz Hoyer & Hans H. Bockwitz: Einführung
in die Papierkunde (Leipzig, 1941; 28 vlg.), is de oudste bewijsplaats voor gebruik van papier
in de Nederlanden 1308. De Berlijnse papieren codex van Maerlants Rijmbijbel (Pruiss.
Staatsbibl. ms. germ. fol. 622, thans U.B. Tübingen), de zogenaamde ‘Scolastica van
Waterduinen’, is van 1321. Een volgend document is van 1330, een rekening van O.L.V.
Broederschap te 's-Hertogenbosch; sedert 1339 komen er oorkonden voor op papier.
Een goede indruk van het gebruik van perkament als luxe materie krijgt men nog steeds uit
de klassieke werken van J. van Praet: Catalogue des livres imprimés sur vélin de la
Bibliothèque du Roi [= Bibliothèque Nationale]; Paris, 1822-1828 (6 delen), en Catalogue
de livres imprimés sur vélin, qui se trouvent dans des bibliothèques tant publiques que
particulières pour seruir de suite au Catalogue des livres imprimés sur vélin de la Bibliothèque
du Roi; Paris, 1824-1828 (4 delen); de bijzondere plaats die deze luxe-edities zijn blijven
innemen tussen andere boeken blijkt b.v. uit een publicatie van Samuel Sanders, wiens naam
blijvend verbonden is aan de Sanders Lectures in Bibliography in the University of Cambridge,
nl. zijn Annotated list of books printed on vellum to be found in the University and College
libraries at Cambridge etc.; Cambridge, 1878. - Dat perkament bovendien nog in gebruik
bleef als bijzonder duurzame materie voor schoolboekjes en veel gebruikte liturgische uitgaven
is meer een kwestie op zich zelf.
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Voor de filologie heeft dit onmiddellijk een zeer ingrijpend gevolg. Papier, vooral
de dunnere kwaliteit, het zeer veel gebruikte papier na het midden van de veertiende
eeuw, dwong tot een andere correctie dan mogelijk was bij gebruik van perkament.
Papier laat namelijk nauwelijks rasuur toe, het vraagt daarbij althans om een zeer
voorzichtige behandeling. Daardoor blijven in papieren codices de fouten dikwijls
staan. Wij krijgen deze dan òf tegelijkertijd met de correcties te zien, òf er wordt
nauwelijks dan wel in het geheel niet gecorrigeerd. Door de eerste handelwijze wordt
onze kennis van de tekstgeschiedenis, zoals men kan begrijpen, specifiek beïnvloed.
Vóórdien vinden wij voornamelijk zichtbare fouten en correcties, resp.
redactieveranderingen in die codices die autografen zijn of die in de loop der tijden
veel gebruikt en herhaaldelijk geannoteerd werden. Beide kategorieën zijn voor
teksten in een andere taal dan het Latijn zéér zeldzaam. Door het gebruik van papier
krijgen wij echter veel vaker codices te zien die ons inzicht gunnen in de tekstgenese
of die ons rechtstreeks leren hoe iemand zich kon verschrijven en hoeveel, of hoe
weinig, aandacht er aan correctie werd besteed. Zulke codices zijn een aangewezen
oefenveld voor de neo-filoloog, die, behalve natuurlijk in de hogeschool der klassieke
filologie, daar de ervaring kan opdoen die hij nodig heeft om tekstkritisch inzicht te
krijgen in perioden waar het minder mededeelzaam perkament hem voortdurend
voor lastige vragen stelt.
Het ongewijzigd laten van een tekst met alle onvermijdelijke fouten, die andere
vorm van behandeling van papieren codices dus, heeft een zeer eigen en diep
ingrijpende invloed op de latere tekstgeschiedenis gehad. Als er gecopieerd werd
naar een ongecorrigeerde, en dus vaak evident corrupte, redactie, leefden de fouten
door een poging tot herstel dikwijls op de wonderlijkste wijze verder. Maar bovendien
ontstond er door de productie van ongecorrigeerde codices een nieuwe habitus ten
aanzien van de kwaliteit van de redactie die een boek kan en mag bevatten. Er werden
boeken gemaakt met teksten die voor ons onbegrijpelijk slordig en corrupt zijn,
terwijl ze toch wel bestemd waren om gelezen te worden, - anders dan b.v. de zeer
kostbare luxe edities op perkament zoals die van de Bourgondiërs welke men ook
ongecorrigeerd liet. Er ontstond daardoor a.h.w. een nieuwe traditie, zowel voor de
boekhandelaar als voor de koper-lezer: die van het aanvaarden van een uitgave met
een tekstredactie op laag niveau. Het is deze traditie die ten grondslag ligt aan de
soms miserabel slechte teksten in zestiende-eeuwse zg. volksboeken. Zonder klachten
is deze niveaudaling niet verlopen, maar onderwijl beïnvloedde ze ook het schrijven
op perkament. De zg. Brusselse codex van Reynaert 113, een boek dat nog wel in de
tweede helft van de vijftiende eeuw gesteld kan worden, is daarvan een typisch
voorbeeld.

3

Signatuur: Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel 14601. Vgl. de facsimile uitgave
van P. De Keyser: Reinaerts historie. Antwerpen, 1938.
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Echter, ook een papieren codex kon door middel van rasuur gecorrigeerd worden.
De voorzichtige behandeling bij het veranderen van de tekst op een schrijfvlak van
papier behoeft dan niet op een hoog productieniveau in commercieel opzicht te
wijzen. Die plaats bleek vrijwel uitsluitend gereserveerd voor het boek op perkament.
Wel wijst zulk omgaan met de materie op preciesheid en op zuinigheid, dit laatste
ook in goede zin, d.w.z. op liefde en aandacht voor het eigen werk. De Thomas a
Kempis-autograaf4, die door het exemplarisch onderzoek van Delaissé in al zijn
codicologische eigenschappen is opengelegd, is daarvan in de wereldgeschiedenis
van het boek een aangrijpend voorbeeld. Delaissé's onderzoek is bovendien een der
mooiste illustraties van de intrinsieke waarde van de codicologie voor de
tekstgeschiedenis5.
Nog later, en dan zijn wij reeds ver in de zestiende eeuw, voltrekt zich wéér een
verandering die de tekstgeschiedenis diepgaand beïnvloedt. Het papier is dan zo
goedkoop geworden dat men zich kan veroorloven er op te kladden en te krabbelen,
om het, na vervaardiging van een afschrift, weg te werpen. Dan verdwijnt voor ons
in de meeste gevallen de genese van een tekst in de eerste stadia. Dit feit is echter,
met de zeldzame gevallen waarin een gelukkig lot alles bewaarde, een hoofdstuk uit
de manuscriptologie en de bibliologie6. Het gaat namelijk bijna altijd samen met de
vraagstukken die drukkerskopij en de verhouding daarvan tot de uitgave stellen7.
Amsterdam
W.Gs HELLINGA
Den Haag
P.J.H. VERMEEREN

4
5

6

7

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, MS 5855-61.
L.M.J. Delaissé: La nécessité d'une nouvelle édition de l'Imitation, in: Revue d'Histoire
Ecclésiastique 46, 1951, p. 170-174; L.M.J. Delaissé: Vues nouvelles sur I'Imitation de
Jésus-Christ, in: Les Lettres Romanes 10, 1956, p. 27-37; L.M.J. Delaissé: Le manuscrit
autographe de Thomas a Kenapis et l'Imitation de Jésus-Christ; examen archéologique et
édition diplomatique du Bruxellensis 5855-61, Paris etc. 1956. 2 vol. (Les publications de
Scriptorium vol. 2).
VgI. in dit verband P.J.H. Vermeeren: Vastaerts penn in arrebeyt. Studiën over de
werkmethode van Constantijn Huygens in zijn Nederlandse gedichten uit de periode
1617-1627. De nieuwe Taalgids LII (1959) 202 vlgg. en 264 vlgg.
Zie: F.P. Wilson: Shakespeare and the ‘New Bibliography’, in: The Bibliographical Society
1892-1942; studies in retrospect, London 1945, p. 76-135 en: W.Gs Hellinga Kopij en druk
in de Nederlanden; atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie met twee
inleidende studies van H. de la Fontaine Verwey en G.W. Ovink, Amsterdam (te verschijnen
in 1963). De laatste publicatie verschijnt in 1963 ook in het Engels W.Gs Hellinga: Copy
and print in the Netherlands; an atlas of historical bibliography with introductory essays by
H. de la Fontaine Verwey and G.W. Ovink, Amsterdam.
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In margine
Wel op, wel op ick wil ter jacht
Het XVIIe-eeuwse lied: Wel op, wel op ick wil ter jacht, was herhaaldelijk het
voorwerp van speciale aandacht. Tweemaal werd het in een bloemlezing opgenomen:
als typisch katholiek lied door A. Van Duinkerken in Dichters der Contra-Reformatie1
als reformatorisch stuk door W.A.P. Smit in Dichters der Reformatie2. De tekst van
beide bloemlezingen gaat terug op het handschrift van Bertelmeus Boecx3, Liers
Rederijker, die tussen de jaren 1570 en 1620, naast persoonlijk werk ook liederen
van verscheidene herkomst samenbracht4. Waar W.A.P. Smit het handschrift
gebruikte, ontleent Van Duinkerken zijn versie aan J.F. Willems die de tekst van
Boecx enigszins wijzigde5. Belangrijk voor onze doelstelling is hierbij, dat de legger
voor beiden dezelfde was. Gemakshalve heten we hem B-tekst.
Toen L. Strengholt6 in 1957 een plano-uitgave van hetzelfde lied in de koninklijke
bibliotheek te Den Haag ontdekte (C-tekst) stelde hij, als eerste, de vraag naar het
auteurschap of herkomst van het lied.
Een derde versie (A-tekst) - tot nog toe onbekend - is opgenomen in een
verzamelbundel Den Parnassus7. Wij menen dat deze tekst nieuw licht kan brengen,
én voor het vastleggen van de herkomst, én voor de al-of-niet reformatorische inslag
van het lied.
Vooraf resumeren we de stand van zaken, zonder met de A-tekst rekening te houden.
Steunend op een nota door J.Fr. Willems op het manuscript aangebracht, twijfelde
A. Van Duinkerken niet aan de katholieke inspiratie van het lied. Boecx zou tijdelijk
ontrouw geweest zijn aan de katholieke kerk. ‘Wel op, wel op...’ is dan een gedicht
‘waarin uit de wankelbaarheid des

1
2
3
4
5
6
7

van Duinkerken A., Dichters der Contra-Reformatie. Utrecht, 1932, bl. 170 e.v.
Groningen, 1939. bl. 179 e.v.
Koninklijke Bibliotheek. Brussel, nr. 14275.
Cfr. over de inhoud van dit hs.: Dr. Hildegarde Van de Wijnpersse. De Rederijker Bertelmeus
Boecx. In Td vr. T. en L., 1940, bl. 59-69.
Belgisch Museum. Gent IX, 1845. bl. 201. Cfr. ook: Fl. Van Duyse. Het oude Nederlandsche
lied. Dl I, bl. 766.
Strengholt, L., Wel op, wel op, ick gae ter jacht. In: De nieuwe Taalgids. 1957, bl. 212-217.
Antwerpen, 1619, bl. 84. Dit exemplaar - vroeger in de bibliotheek te Leuven aanwezig bestaat niet meer. Wij hebben spijtig genoeg geen kopij van deze tekst. Hij verschijnt opnieuw
in de tweede uitgave van het werk: Antwerpen, 1623, bl. 92. Een exemplaar is voorhanden
in de Universiteitsbibliotheek Gent nr. B.L. 8591.
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gemoeds plotseling een jubel zich loslaat om de gevonden vastheid’8. Bedoeld wordt:
het katholiek geloof.
W.A.P. Smit daarentegen9 erkent in de tekst een reformatorisch lied. Zijn besluit
is niet gegrond op inwendige kritiek, doch op het handschrift als geheel. Het
manuscript bevat inderdaad uitgesproken reformatorische liederen, wat trouwens
begrijpelijk is, zo we aanvaarden, dat Boecx, in het brandpunt van de godsdienststrijd
niet altijd inzag welke weg nu precies de veilige en betrouwbare was. Ook Smit durft
het niet aan in Bertelmeus een volbloed-protestant te erkennen. Dit blijkt vooral
wanneer hij ernaar tracht, hem in een bepaalde reformatorische gezindte onder te
brengen! ‘Of hij tot een bepaalde groep der Hervormden heeft behoord, valt niet met
zekerheid uit te maken’10. Uiteindelijk is Smit geneigd in hem een laat-sacramentist
te zien. Van deze secte - eigenlijk een uitwas van de moderne devoten - staat niet
vast, of ze wel ooit van de Roomse Kerk afscheurde. Smit vernietigt dan ook ten
dele zijn eigen oordeel door volgende uitspraak: ‘Misschien zelfs is hij evenals deze
laatste (hij had het over Coornhert) nooit openlijk uit de Roomse Kerk getreden’10.
L. Strengholt heeft de vraag naar Boecx' geloofsovertuiging niet opnieuw gesteld.
Hij sprak zich alleen uit over de herkomst van het lied. Bij gebrek aan ondertekening
en aan datering van de plano-uitgave11, baseerde hij zijn argumentatie vooral op de
wijsaanduiding. Hier doet zich in de C-tekst, vergeleken met de A- en met de B-tekst,
inderdaad een wijziging voor. Het handschrift van de Lierse rederijker (B-tekst) gaf
als melodie aan: ‘Claes in den kandeleer is soe prat’; de plano-uitgave (C-tekst)
daarentegen: ‘Windeken, daer het bosch of drilt’. Strengholt merkt terecht aan, dat
‘Wel op...’ metrisch en ritmisch op dit laatste teruggaat12. Nu zou ‘Windeken...’ een
typisch Noord-nederlands lied zijn, en ‘Wel op...’ derhalve ook13.
Hier voegde hij nog een argument bij, dat o.i. weinig of geen bewijskracht heeft.
Het feit dat de melodie ‘Wel op...’ in verscheidene Noordnederlandse bundels van
de XVIIe eeuw wordt aangegeven, zou tevens op een Noordnederlandse herkomst
van het lied wijzen. Wij weten hoe

8
9
10
10
11
12

13

op. cit., bl. 31.
op. cit., bl. 50 e.v.
op. cit., bl. 53.
op. cit., bl. 53.
De catalogus van de Haagse bibliotheek noteert ca 1616.
De melodie en het lied Klaas inden kandeleer... zijn spijtig genoeg niet langer bekend, zodat
een vergelijking met onze tekst uitgesloten is. Van Duyse (DI I, bl. 766) noteert dat de melodie
is aangegeven voor een verspreid lied: Ic arm haesken in 't wilde woud. Het gaat om een
jagerslied. De haas ontsnapt niet aan de jager: aldus de idee die erin uitgedrukt staat. Het zou
dus - naar de inhoud - wel overeenkomst vertoond hebben met Wel op..., dat een
vergeestelijking ervan lijkt te zijn.
Hooft plaatste Windeken in zijn Granida (1614).
De Drost zou alleen een bewerking geleverd hebben van een lied dat reeds in de XVIe eeuw
bekend was.
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vaak uitwisseling van liederen, van melodieën, van liedboeken zelfs, tussen Noord
en Zuid in de XVIIe eeuw plaats vond. Vooral de geestelijke liederen waren aan deze
uitwisseling onderhevig, omdat heel wat katholieke priesters - in het Noorden
werkzaam - gebruik maakten van de liederschat uit het Zuiden. Het lijkt ons niet
uitgesloten, dat Strengholt zich in zijn onderzoek - of althans voor het uitgangspunt
ervan - liet leiden door een suggestie van W.A.P. Smit14. Deze laatste achtte het
mogelijk dat ‘Wel op...’ een vergeestelijking van ‘Windeken...’ zou zijn, dan van de
hand van Bertelmeus Boecx.
Deze veronderstelling is weer in strijd met het oordeel van Dr. Hildegarde Van
de Wijnpersse, die het handschrift van Boecx bestudeerde15. In sommige liederen
herkent zij het werk van de Lierse rederijker en stelt hierbij vast dat hij vooral
klaagliederen schreef. Voor andere ontkent zij resoluut het auteurschap van Boecx.
Een derde categorie omvat liederen waarvan het auteurschap betwistbaar is. Voor
‘Wel op...’ twijfelt ze bepaald sterk, omdat zij er geenszins de trant van de Lierse
rederijker in terugvindt en ook geen andere auteur kan aanwijzen.
Tot zover dan de bevindingen van de critici in verband met de B- en de C-tekst. De
vraag naar het auteurschap en naar het al-of-niet reformatorisch-zijn van ‘Wel op...’
stellen we nu opnieuw in het licht van de A-tekst.
De datering lost weinig of geen moeilijkheden op. Alleen voor de A-tekst is ze
zeker: 1619, althans voor de opname van de tekst in een verzameling. Dit sluit de
mogelijkheid niet uit, dat het lied reeds vroeger op een los blad werd verspreid. Deze
onderstelling verdient onze aandacht, omdat A.I. reeds een tiental jaren vroeger met
het geestelijk lied bezig was, zoals straks zal blijken.
De C-tekst verscheen in plano en dit - naar de catalogus van de Haagse bibliotheek
- ca 1616. Over deze onzekere datering van de Noordnederlandse versie spreekt
Strengholt zich niet uit. Even problematisch blijft de datering van de B-tekst. Vroeger
werd algemeen aanvaard, dat het handschrift van Boecx tot stand kwam tussen de
jaren 1570 en 1620. Daar ons lied nummer 34 van de 41 teksten is, zou het mogelijk
ca 1620 zijn neergeschreven. De laatste bevindingen wijzigden enigszins het oordeel
nopens de datering van Boecx' handschrift. Het watermerk schijnt uit te wijzen dat
de Lierse rederijker zeker niet vóór 1600 met zijn verzameling begon, zodat we met
meer zekerheid het neerschrijven van ‘Wel op...’ naar 1620 kunnen verschuiven.
Samenvattend moeten wij bekennen, dat het probleem van de datering voor de drie
teksten blijft bestaan. Vooralsnog moeten wij besluiten tot een quasi gelijktijdig
verschijnen van de drie versies, en derhalve naar andere argumenten uitzien om de
prioriteit van

14
15

o.p., bl. 54.
Ts. v. T. e. L., 1940 bl. 59-69.
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de A-tekst te bewijzen. Hiertoe steunen wij vooral op de ondertekening met de
initialen A.I.
In Den Parnassus zijn 22 op 96 liederen aldus getekend. Dezelfde initialen komen
voor op de titelbladzijde van een liedboekje: De Gheestelijcke Dreve, in 1610 te
Antwerpen verschenen. Dit is niet een eerste, doch de vijfde uitgave van een werkje
dat oorspronkelijk - blijkens de approbatie in 1604 - door Pater Willem van Spoelberch
o.f.m., was samengesteld. In 1610 echter verleende A.I. zijn medewerking: ‘Ghedicht
ende Ghebrocht int licht duer G.S.P. [Guilielmus Spoelberch]. Den vijfden druck
vermeerdert deur A.I.’, zo lezen we op de voorpagina.
H. Somers poogde, in verband met ‘De Gheestelijcke Dreve’, het geheim van deze
schuilnaam te ontraadselen. Hij opperde de mening dat A.I. een confrater zou zijn
van Pater Willem, en wel A. ab Ischa16. Doch daarom is het ons niet op de allereerste
plaats te doen. Ons interesseren voornamelijk twee vragen:
Is A.I. de samensteller van Den Parnassus?
Is A.I. de auteur van Wel op...?
Om de eerste vraag een oplossing te verlenen, schijnt het gunstig te onderzoeken
of de A.I. van De Gheestelijcke Dreve met de A.I. van Den Parnassus geïdentificeerd
kan worden. Daartoe helpt ons uitstekend de samenstelling van deze laatste bundel.
Inderdaad: 17 liederen zijn er in de oorspronkelijke versie van Willem van Spoelberch
opgenomen, en met zijn initialen ondertekend. Deze vaststelling is gewichtig,
aangezien heel wat teksten van Pater Willem in de bewerking van Het Prieel17
verspreid waren. De verzamelaars van deze laatste bundel stelden zich tot taak de
oudere - XVIe-eeuwse en vroeg-XVIIe-eeuwse - liederen naar de eisen van het
getelde en metrische vers te herwerken. Verscheidene stukken uit de Gheestelijcke
Dreve werden aan deze discipline onderworpen en langs Het Prieel om in andere
verzamelingen opgenomen. Uit het feit dat Den Parnassus de oorspronkelijke versie
van Willem van Spoelberch bewaart, menen wij te mogen besluiten, dat de
verzamelaar A.I. van de Parnassus een medewerker van Willem van Spoelberch was
en derhalve dezelfde persoon wiens initialen voorkomen op de vijfde uitgave van de
Gheestelijcke Dreve. Brengen we dit samen met het feit dat 22 liederen uit Den
Parnassus de initialen A.I. dragen, dan moet ruim één derde van het bundeltje (39
op 96) als een bijdrage van deze auteurs aangezien

16

17

L.H. Somers. Bijdrage tot de Bio-bibliografie van Willem van Speelberck met een kleine
keur uit zijn Gheestelijkcke Dreve. In: Fransciscana, IX, 1954 bl. 1-21. We lezen op bl. 10:
‘Wie achter de letters A.I. schuil gaat, is nog niet bekend. Wel hebben we in de 5e uitgave
de hand vermoed van Pater Arnoldus ab Ischa O.F.M. (Overijse 1549 - Koblenz 1619)’.
Verschenen te Brugge in 1609; te Antwerpen in 1614, 1617, 1620, 1630, 1642. Een
merkwaardige inleiding verantwoordt de aanpassing van de liederen aan de eisen van de
metriek.
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worden. De uiteenlopende oorsprong van de overige liederen18 bevestigt ons in de
overtuiging dat A.I. als de samensteller van Den Parnassus moet erkend worden.
Hieruit volgt als vanzelf dat A.I. de auteur is van Wel op, wel op... Een belangrijk
argument bevestigt deze overtuiging. Twee op elkaar volgende stukken - ondertekend
A.I. - hebben dezelfde wijsaanduiding: ‘Claes in den candelaer...’. Inderdaad, na Wel
op... (Bl. 92) volgt met dezelfde melodie Christus wil uyt visschen gaen (bl. 93)19.
De idee, in beide stukken geïllustreerd, vertoont op haar beurt, opvallende
gelijkenissen. In de twee gedichten gaat Christus op zielevangst of op zielejacht.
Ondanks alle pogingen slaagt de ziel - nu eens in het symbool van de vis, dan van
het hert - er niet in, Hem te ontlopen.
Aan de erkenning van A.I. als auteur van het lied koppelen we onmiddellijk de
oplossing van het tweede probleem in verband met ‘Wel op...’, die nl. van de
religieuze gezindheid die eruit straalt. Eigenlijk sluit de erkenning van A.I. als auteur
van Wel op... de bevestiging van de katholieke inspiratie in. Inderdaad, met de uitgave
van de Gheestelijcke Dreve, waarvoor hij in 1610 de verantwoordelijkheid op zich
nam, verovert hij een plaats in de rij van katholieke lieddichters der XVIIe eeuw.
Dezelfde godsdienstige overtuiging zit voor bij de uitgave van Den Parnassus, waarin
A.I. 22 liederen o.m. Wel op... laat verschijnen.
Het zal de lezer niet ontgaan zijn, hoe gans onze argumentatie tot nog toe beperkt
bleef tot uitwendige kritiek. In laatste instantie halen we de sprekendste bewijzen
voor de oorspronkelijkheid van de A-tekst naar voren, op grond van de eigenlijke
tekstkritiek. Zowel de oorspronkelijkheid van de A-Tekst als de katholieke inspiratie
ervan vinden hier een affirmatie. Volgaarne maken we van deze gelegenheid gebruik
om de artistieke waarde van het lied te belichten.
Nemen we als uitgangspunt de A-Tekst, dan valt bij een eerste lezing de sterk
dynamische inslag van het gedicht op. Naast het thema - dit van een volgehouden
achtervolging van het wild - dragen daartoe bij: het paarrijm van de verzen 1-2 en
4-5. Deze kort bij elkaar liggende rijmklanken versterken de gejaagdheid van het
ritme, wat uitstekend bij het ingezette thema past. A fortiori is dit het geval voor het
binnenrijm van de derde versregel, omdat de rijmklanken hier nog dichter
bijeenliggen. Op het einde van de vijfde strofe schijnt de adembenemende tocht tot
een

18

19

Ontleende teksten: Het Hofken. Leuven 1577 (3). C. Boudewijns. Antwerpen, 1585 (1).
Veelderhande Schrifturelijcke Leysenen, 1587 (1). Janssens. Een nieu devoot geestelijck
Lietboeck, 1605 (13).
Nieuwe stukken: getekend: 's Hemels cieraet is de claerheydt vander Sterren ((9). - P.C.C.
(3) - AE.Z. (3) - F.I.V.T. (3) - N.P. (1) - P.C.H. (1) - niet getekend: (6).
We citeren hier naar de uitgave van 1623. In 1619 luidde de aanhef van dit laatste lied: ‘Wel
op, laet ons uit visschen gaen’ (bl. 85), wat nog een gelijkenis tussen beide stukken aan het
licht brengt.
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einde te komen... Eventjes maar tekent de dichter het beeld van de barmhartige
Samaritaan (Luc. X, 34) die de gewonde met liefde verzorgt. Doch de auteur laat
niet af. Het dynamisme - zo kenmerkend voor de eerste strofen - neemt hij weer op
voor de veralgemening in de laatste strofe. Hij licht er de sluier van het beeld, en
Christus verschijnt als de Jager die - hoe paradoxaal ook - door de dood het leven
schenkt.
De B-tekst (en in navolging hiervan ook de C-tekst) telt één strofe meer die tussen
5 en 6 van de A-tekst haar plaats krijgt. O.i. hebben we hier te doen met een
interpolatie van B. Boecx die zelf dichter was. Het evangelisch beeld van de
Barmhartige Samaritaan, zo sober op het einde van de vijfde strofe aangebracht,
moet Gods goedheid suggereren. In zijn kernachtigheid onderbrak dit statisch motief
nauwelijks de dynamische stroom van heel het lied die - zoals gezegd - opnieuw
verschijnt in de laatste strofe:
Christus de Heer jaghet sterck
Tsondich hert al naer de kerck.

Boecx daarentegen vermeit zich in Gods goedheid en spint het beeld verder uit, of
liever hij brengt een nieuw beeld aan, ontleend aan ps. 42 (41). Na de vermoeiende
en uitputtende achtervolging moet het hert op de weide gaan rusten, en zich verfrissen,
aldus de idee van de nieuwe strofe. Het effect komt dan hierop neer: de dynamische
jachtvoorstelling die gans het lied heeft beheerst, vervalt tot een statisch beeld om
in de laatste strofe weer dynamisch te worden. Ook het eindvers van deze
geinterpoleerde strofe, ‘Uwe gevankenis vrijdom was’ blijkt overbodig20. Loopt deze
idee niet parallel met die van het allerlaatste vers:
Zo zult gij leven in den dood?

Onze conclusie ligt dan voor de hand: het lied in zijn gaafste en oorspronkelijkste
vorm vinden we o.i. in Den Parnassus (A-tekst). De versie van Bertelmeus Boecx
(B-tekst) is erop gebaseerd en de Noordnederlandse plano-uitgave zou op haar beurt
aan Boecx schatplichtig zijn. Aan te merken valt, dat deze laatste uitgever de tekst
metrisch heeft herwerkt op basis van het Noordnederlandse lied: Windeken, daer het
bosch af drilt.
Wat uit uitwendige criteria over de religieuze gezindheid van de auteur werd afgeleid,
kan ook weer door de tekstkritiek bevestigd en zelfs uitgebreid worden over de Ben C-tekst.
Zeer algemeen schrijft A.I. in de eerste en tweede versregel van de laatste strofe,
dat Christus de gelovigen ‘naer de kerck’ jaagt, terwijl B. Boecx en ook de
plano-uitgave ‘naer zijn Kerck’ aanwenden. O.i. heeft die laat-

20

Door W.A.P. Snit in op. cit., bl. 180, aldus verklaard: uw gevangenschap (bij mij) zou de
ware vrijheid blijken.
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ste uitdrukking een beperkte en bepaald Roomse betekenis: de instelling die het
Verlossingswerk van Christus op aarde voortzet. Mogen we hierin vanwege Boecx
een sterke affirmatie van zijn katholieke geloofsovertuiging zien? Deze bevestiging
zou dan volkomen aansluiten bij de overtuiging van Anton van Duinkerken die het
gedicht als een katholieke geloofsbelijdenis interpreteerde8.
Tot slot nog een laatste beschouwing die een antwoord op een mogelijke opwerping
insluit. Het valt niet te loochenen dat de A-tekst onbeholpen is. Oppervlakkig gezien
zou hierin een argument te vinden zijn om de afhankelijkheid van deze versie ten
overstaan van de meer geschaafde plano-uitgave (C-tekst) voorop te stellen. In dit
geval konden we aannemen dat het lied door het zingen werd omvormd en vervormd.
Hierbij zouden we nochtans uit het oog verliezen, dat de eerste decennia van de
XVIIe eeuw de strijd om de metriek hebben gevoerd!
De progressieve tekstverbetering was toen een gewoon verschijnsel. Stelselmatig
werd ze op oudere liederen toegepast door de samenstellers van Het Prieel17. Onder
invloed van deze laatsten raakten de dichters van geestelijke liederen stilaan overtuigd
van de noodzakelijkheid dezer aanpassing.
De opvallende onregelmatigheden van de A-tekst zouden dan uiteindelijk ook
voor zijn oorspronkelijkheid pleiten.
Deze uiteenzetting - wellicht al te zakelijk - moge een geringe bijdrage zijn om
één van onze vergeten of miskende XVIIe-eeuwse liederen te revaloriseren.
Tielt
I. DEMARRE

8
17

op. cit., bl. 31.
Verschenen te Brugge in 1609; te Antwerpen in 1614, 1617, 1620, 1630, 1642. Een
merkwaardige inleiding verantwoordt de aanpassing van de liederen aan de eisen van de
metriek.
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A-tekst: Den Parnassus. Antwerpen, 1619, bl. 84; Antwerpen, 1623, bl. 921.
Vanden gheestelijcken jagher.
Op de wijse: Claes inden candelaer is soo prat.
Wel op/wel op ick wil ter jacht
Nemen op de herten acht
Steekt niet sporen //blaest den horen
Neempt den swijn-spriet in u hant
En met vlijt u netten spant.
Het herte altijdt vluchten wilt/
Deur de bosschen onghestilt/
Loopt en rennet//niet en kennet/
Oft het vyant is oft niet
Die 't van verre comen siet.
Sullen dan u de boomen dicht
Decken 't hert veur mijn ghesicht/
Sullen de varen//u bewaren/
Sal het loef/oft sal het riet/
Maken dat ick u vinde niet.
O neen ick en can sien over al/
Deur de berghen/bos en dal/
Neempt u ganghen//laet u vanghen/
Tot den jagher/en bidt ghena
Eer hy den swijnspriet deur u sla.
Om u te dooden en jaghe ick niet/
Ick com'u helpen uyt verdriet/
Uwe wonden//wel verbonden:
Sullen van de handen mijn
Ontfanghen olij ende wijn.
Christus de Heer jaghet sterck
Tsondigh hert al naer de kerck/
Om te gheven//'teeuwich leven:
Laet u vanghen en gheeft u bloot/
Soo sult ghy leven naer de doot.

A.I.

1

Met de oorlog van 1940 ging het enig resterende exemplaar van de eerste uitgave (1619) in
de vlammen op. Het berustte in de Universiteitsbibliotheek te Leuven onder het nummer A
24658. Dat het lied: ‘Wel op...’ erin voorkwam, weten we uit de nietgepubliceerde lijsten
door Pater V. Verstegen o.f.m. opgemaakt. In deze lijsten rangschikte hij, in alfabetische
orde, de liederen in de door hem bestudeerde XVIIe-eeuwse bundels aangetroffen. Persoonlijk
maakten we alleen gebruik van de tweede uitgave verschenen te Antwerpen in 1623.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

48

B-tekst: Naar het manuscript van Bertelmeus Boeckx1.
+

Een niu liedeken
van (de) geestelycken jaer en
gaet op die voeyse claes in den
kandelaer is soe prat

fol. 49 ro

+

Wel op wel op ich gaen ter jacht
nemen op de herten acht
steeckt met sporen/blaest den horen
nempt den swynspriet in v hant
en met vlyt de netten spant
Altijt het herte vluchten wilt
Doer den bosche ongestilt
Loopt en rennet/niet en kennet
Oft het vyant is oft niet
Die het van verre comen siet
Sullen u dan de boomen dicht
Decken hert voer mijn gesicht
zal de varen/v bewaren
sal het lies oft sal het riet
maken dat ick v vinde niet
O neen ick can sien ouer al
op de bergen bosch en dal
laet u vangen neempt v gangen
Naer den jager bidt genae
eer hij den swynspriet doer v slae
Om v te dooden jaeg ick niet
Ick coom te helpen wt v(er)driet
uwe wonden/wel v(er)bonden
sullen van mijn handen syn
Ick giet wt olie en(de) wyn
+

Compt dorstich hert tot dees fonteijn
Drincket van dees beke reijn
wilt v laven/rust van draven
Ligget hier int groene gras
uwe gevanckenis vrydom was
Christus den heere jaget sterck
Tsondich herte naer zijn kerck
Om te geuen/teeuwich leuen
Laet v vangen geeft v bloot
Zoe sult ghij leven inden door

1

Koninklijke Bibliotheek te Brussel, nr. 14275.
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C-tekst: De nieuwe Taalgids L 1957, - blz. 2141.
Een geestelick jager-liedt.
Op de wijse: Windeken daer den Bosch af drilt.
Wel op, wel op ick gae ter jacht,
Nemen op de Harten acht,
Steeckt met spooren,
Blaest den Hooren,
Neemt de swijnspriet inde hant,
Ende met vlijt de Netten spant.
Altijt het harte vluchten wilt
Door de Bosschen onghestilt,
Loopt en rennet,
Niet en kennet,
Of het vyant is of niet,
Die het van verre komen siet.
Sullen u dan de boomen dicht
Decken, Hart, voor mijn gesicht?
Sal den varen
U bewaren?
Sal 't ghelis, oft sal het Riet,
Maken dat ick u vinde niet?
O neen, ick can sien over al,
Op de Berghen, Bosch en dal,
Laet U vanghen,
Neemt u ganghen
Nae den Jagher, bidt ghenaed,
Eer hij den Swijn-spriet door u slaet.
Om u te dooden, jaegh ick niet:
Ick kom helpen uyt verdriet,
Uwe wonden,
Wel verbonden
Sullen van mijn handen zijn,
Ick giet uyt Oly ende Wijn.
Comt dorstich Hart tot dees Fonteyn,
Drincket van dees Beke reyn,
Wilt ti laven:
Rust van draven,
Ligghet hier in 't groene gras,
Uwe ghevancknis vrijdom was.
Christus de Heer jaget sterck
't Sondich harte nae zijn Kerck,
Om te gheven
't Eeuwigh leven,
Laet u vanghen, gheeft u bloot,
So sult ghy leven door den doot.
1

Naar een plano-uitgave bewaard in de koninklijke bibliotheek te Den Haag.
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Aantekeningen bij een uitgave van W.G. van Focquenbrochs
Afrikaense Thalia
De zeventiende-eeuwse dichter Willem Godschalck van Focquenbroch mag zich nog
steeds niet erg verheugen in de belangstelling van de literatuur-historici. Het enige
artikel van wetenschappelijke importantie over hem is dat van Worp in De Gids van
1881!1
Deze afzijdigheid der literatuur-historici is des te verwonderlijker wanneer men
weet, dat Focquenbroch door vele literatoren gekend en gewaardeerd wordt. Onder
hen noem ik Lode Baekelmans, Van Vriesland, Slauerhoff en W.F. Hermans. Deze
belangstelling van artistieke zijde voor het werk van een in de officiële
literatuurgeschiedenis vrijwel vergeten dichter is alleszins begrijpelijk, omdat zij
berust op affiniteit.
In het werk van Focquenbroch treft ons zijn onafhankelijkheid ten opzichte van
de literaire mode zijner dagen. Verhevenheid en pathos zijn hem volkomen vreemd,
want hij zingt ‘met harp, noch luit, noch orgel, Noch met een kunstig maatgezang,
Maar met een half verroeste gorgel’! Als maatschappelijk en artistiek outsider had
hij de gelegenheid zijn persoonlijkheid vrij uit te spreken. Deze onafhankelijke dichter
verkettert de schraapzucht van zijn stadgenoten, hij bespot de wederzijdse vleierijen
der auteurs in de opdrachten voor hun werken, hij vervloekt de oorzaken van zijn
sociale achteruitzetting. Aan de andere kant schaamt hij zich niet zijn ontroering
onverhuld te laten blijken en, aan alles twijfelend, toch zijn geloof te behouden. Dat
er desondanks in zijn werk geen sprake is van berusting, eerder van existentiële
verontrusting, maakt hem tot een dichter die onze belangstelling alleen daarom al
waard is.
Als er dan toch van literair-historische zijde zo weinig belangstelling voor
Focquenbroch bestaat, is dat misschien te wijten aan het ontbreken van een moderne
uitgave van zijn werken. Wie zijn werken wil bestuderen, is aangewezen op uitgaven
uit de zeventiende en achttiende eeuw. Hoe onbetrouwbaar deze uitgaven zijn moge
blijken uit de hier volgende aantekeningen bij een uitgave van een van Focquenbrochs
bundels, de Afrikaense Thalia van 1678.
Dit posthuum uitgegeven werkje bevat al datgene, dat de auteur in zijn Afrikaanse
jaren heeft vervaardigd of voltooid: een twaalftal brieven, waaronder vele uit de
Amsterdamse tijd, een zestigtal gedichten en het vervolg van een burleske bewerking
van Virgilius' Aeneis, waarvan het eerste deel in 1669 was gepubliceerd. Tenslotte
bevat het nog een prozastukje over de Wonderlijke Trougevallen van Alerame en
Adelasia,

1

J.A. Worp, Focquenbroch, De Gids, 1881, deel III, blz. 499-532.
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een vertaling van Ovidius' De Klagende Noteboom, en een aantal lofdichten.
Alvorens mijn aantekeningen bij deze uitgave te leveren, geef ik enige
bijzonderheden over Focquenbrochs leven en werk, die gedeeltelijk afwijken van de
op Worps gezag algemeen aanvaarde2.
In april 1640 is hij te Amsterdam geboren. Zijn vader was Antwerpenaar van
geboorte. Op 10 juni 1662 promoveerde hij te Utrecht in de medicijnen. Hij vestigde
zich in Amsterdam als ‘praktizijn ordinaris der Diakonie dezer stede (wel te verstaan
Pro Deo)’. De praktijk had te lijden onder zijn onregelmatig leven. Vooral zijn
bemoeiingen met de schone letteren schijnen funest te zijn geweest voor zijn carrière.
In zijn kunst was hij een navolger van Scarron. Van hem bewerkte hij de Typhon en
de Virgile travesti. Met deze bewerkingen vestigde hij zijn naam als burlesk dichter.
In 1665 verscheen een eerste uitgave van zijn Thalia. In 1669 verscheen een tweede
deel daarvan.
Inmiddels had hij ‘afscheid van domineesland’ genomen. Op 12 juli 1668 vertrok
hij als fiscaal in dienst van de W.I.C. naar de Goudkust. Daar is hij in de eerste helft
van 1670 overleden, nauwelijks dertig jaar oud.
Tot zijn bekendste werken behoren de Klucht van de Kwakzalver (later door
Asselijn bewerkt), de Klucht van de Weyerij, zijn vertaling van Molières Cocu
imaginaire: De Verwarde Jalouzy, en het naar Lope de Vega bewerkte blijspel De
Min in 't Lazarus-huys. Daarnaast de Typhon en de Eneas in zijn Zondagspak, een
burleske bewerking van Virgilius' Herders-Sangen, en een vertaling van de Tymon
van Lucianus. Zijn beste werk gaat schuil onder de korte gedichten in Thalia.
In één eeuw, tussen 1665 en 1766, verschenen er ten minste elf uitgaven van zijn
verzameld werk. Het blijspel De Min in 't Lazarus-huys haalde negen drukken. Tot
in het begin van de negentiende eeuw heeft het repertoire gehouden. In het seizoen
1957-1958 is het met groot succes door het Rotterdams Toneel als nieuwjaarsstuk
gebracht.
Kalff zag in het werk van Focquenbroch ‘een platheid en een vuilheid, die in onze
literatuur zelden geëvenaard zijn’3. Knuvelder spreekt van ‘een aantrekkelijke figuur’4.
In 1678 verscheen in Amsterdam Afrikaense Thalia, Of het Derde deel. Van de
Geurige zang-godin. Door Willem Godschalck van Focquenbroch, in sijn Leven,
Fiscael aen de Gout-kust van Guinèe, of het Noordt-gedeelte van Africa. Fumus
Gloria Mundi. Of Des Werelts Glory is maer Roock/En, Roock is 's Werelts Glory
oock. Noyt voor desen meer Gedruckt. 't Amsterdam, Bij Jan ten Hoorn,
Boeck-verkooper, tegen over

2
3
4

Vgl. ook R. Nieuwenhuys in het tijdschrift Tirade, 1957, blz. 266.
G. Kallf, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, deel IV, blz. 580.
Gerard Knuvelder, Handboek,2 deel II, blz. 317-319.
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het Oude Heere Logement, 1678. Het jaar daarop werd het werk herdrukt als derde
afdeling in een uitgave van Alle de Werken van W.G.V. Focquenbroch, T'Amsterdam,
Bij David Lindeneus en Andries Vinck. Worp, die het werkje in zijn artikel over
Focquenbroch bespreekt, kende alleen de druk van 1679, waarvan hij wist dat het
een herdruk was. De eerste druk was die van 1678. Deze eerste druk is merkwaardig
genoeg, om er aandacht aan te besteden. De niet met name genoemde verzorger van
het boekje heeft Focquenbrochs literaire nalatenschap doen voorafgaan door een
Waerschouwingh aen de Lesers en een Voor-reden, die een nieuw licht werpen op
een aanzienlijk deel van Focquenbrochs werk.
In de Waerschouwingh aen de Lesers wordt de uitgever Balthasar Boeckholt, die
in 1675 en in 1676 werk van Focquenbroch had uitgegeven, het verwijt gemaakt,
dat hij het maar op de pers had ‘gesmakt’, ‘sonder ymandt van Focquenbrochs Vrinden
in 't minste deel hier in te kennen: waer door het onvermydelijck gekomen is, dat 'er
in sijn Druck, niet alleen ontallelijcke fauten ingeslopen, heele Regels vergeten, maer
heele stucken in geraeckt sijn, dewelcke den Autheur voor sijn werck in 't minste
niet en erkent: gelijck onder andere die Japansche Droom: de Brief van
Toe-eygeningh: aen P.H. voor aen 't Hooft van De Min in 't Lazarus-Huys, en noch
meer andere Sotises, dewelcke wij tegenwoordigh niet noodigh achten om op te
noemen.’
Het gedicht Japansche Droom, dat voor het eerst is afgedrukt in een uitgave van
Focquenbrochs werken van 1673, is inderdaad niet van Focquenbroch, maar van
Aernout van Overbeke5. De controleerbaarheid van het laatste geeft aan de andere
opmerkingen in de Waerschouwingh aen de Lesers een grond van betrouwbaarheid.
In de op deze waarschuwing volgende Voor-reden onthult ons de ongenoemde
auteur, die zich aankondigt als een goed vriend van Focquenbroch, dat het ‘tweede
Boeckje van Virgilius (d.i. De Eneas van Virgilius. In zijn Zondaagspak. Twede
Boek) eygentlijck sijn werck niet en is, maer het werck van iemandt, met de welcke
hij voorgenomen had alle de twalef Boecken van Aeneas op dese Trant over te Setten,
en alsoo desen Heer, van het Hooft af, tot de Voeten toe, in dese Nieuwe Lappen te
steken: in welck voornemen sij te samen, eerst door sijn vertreck na Guinée, en
naderhandt door sijn ontijdigh afsterven, 't eenemael belet zijn: soo dat 'er niet meer
als het Eerste Boeckje van hem, en het Tweede Boeckje van dien anderen vrindt in
het geheel overgebleven zijn: 't welck wij u evenwel na sijn Doot onder sijn Naem
niet geschroomt hebben mede te delen, door dien wij versekert zijn, dat hij het in
sijn Leven de plaets (om nevens sijn Wercken Gedruckt te worden) noyt soude
geweygert hebben’.
Alvorens we trachten na te gaan, wie met ‘dien anderen vrindt’ be-

5

Vgl. De Gids, 1881, deel III, blz. 512.
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doeld wordt, moeten we de vraag, of bovenstaande beweringen over het ‘tweede
Boeckje van Virgilius’ op waarheid berusten, beantwoorden. Focquenbroch heeft
wel vaker in samenwerking met anderen literair werk vervaardigd, met name met
Johannes Ulaeus. In 1666 zagen twee produkten van hun samenwerking het licht:
De Herders-Sangen van Virgilius Maro, In Neerduyts gesongen, op twee verscheydene
Toonen. Door I.U. en W.v.F., Amsterdam, 1666, en: Verdubbelt Zegen-Sangh, Der
Negen Musen, Over den Gedempten Hooghmoed der Engelschen, en de
Triumpheerende Dapperheyt der Hollanders. Door W. v. Focq. en J. Ulaeus,
Amsterdam, 1666.
In een brief aan een vriend toont Focquenbroch zich dankbaar voor hem
toegezonden burlesk dichtwerk en hij vraagt met aandrang naar ‘het vervolg van uw
herschepping’:
Want uw van damp geklonken aardkloot,
die d'oppersmookvoogd Heer Jupyn
In 't zondig hoekje van den haart goot,
Moet ieder een behaaglijk zijn.
Voornamentlijk dat beest van Pallas
Behaagt mij 't best van altemaal,
En toonde wel, dat het niet mal was
In 't vreeten van die speetjes aal;
Maar 'k vrees noch wat van zijnent wegen,
Want komt Merkuur hem aan zijn gat,
En steld zijn vrouw 'er zich niet tegen,
Zo raakt hij leelijk in de mat:
Doch 't gaat hoe 't gaat, 't zal mij niet raken,
Ik zet haar zaam;... etc.6

De mededeling, dat het tweede boek van de Aeneis niet door Focquenbroch is bewerkt,
lijkt dus zeer aannemelijk.
De auteur er van moeten we zoeken onder Focquenbrochs naaste vrienden, waarbij
Van Overbeke en Ulaeus in de eerste plaats genoemd moeten worden. Van Van
Overbeke vertelt dezelfde Voor-redenschrijver ons, dat hij gaarne ‘een ganschen
Achter-Middach al Dampende, en Rijmende’ met Focquenbroch doorbracht.
Bovendien blijken er meer gedichten van Van Overbeke in Focquenbrochs verzameld
werk verzeild te zijn geraakt (Japansche Droom).
Hetzelfde kunnen we opmerken over Ulaeus, die bovendien zelf getuigt van de
vriendschap die er tussen hem en Meester Fok bestond. In het Treurigh
Af-scheydt-Sangh. Op het vertreck van mijn Waerdtste Vrindt, Dr. W.G. van
Focquenbroch, Na Guinea geeft hij een uitvoerig relaas van hun gezamenlijke
belevenissen op reis, op bruiloften, en in de saletten der juffers.7 Van hem weten we
zeker, dat hij met Focquenbroch

6
7

Alle de Werken van W.V. Focquenbroch, deel II, t'Amsteldam, 1709, blz. 372-374.
Het gedicht komt het eerst voor in een uitgave van de Thalia van 1669. Het is anoniem, maar
ik meen het aan Ulaeus te mogen toeschrijven. Een bewijs daarvoor zie ik in de eerste plaats
in de overeenkomst tussen dit gedicht en Ulaeus' De Geest van Focquenbroch, Ziende zijne
Werken op nieuws herdrukt, Vermeerdert, en Verbetert, dat voorkomt in het voorwerk van
Bogaerts uitgave van Focquenbrochs werken (1696 en latere). Ook het noemen van Gallus'
‘Jammer-Sangen’ (vgl. De Herders-Sangen, tiende zang) wijst in deze richting.
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heeft samengewerkt, en ook van hem schuilt er op zijn minst één gedicht onder de
verzamelde werken van Focquenbroch in de latere uitgaven daarvan,8 zodat we hem
met even veel recht als Van Overbeke kunnen opwerpen als kandidaat voor het
auteurschap van het tweede boek van de Eneas in zijn Zondagspak.
Ik meen zelfs met meer recht. De auteur van de Voor-reden stelt nadrukkelijk, dat
het voorgenomen werk werd afgebroken door het vertrek en het ontijdig sterven van
Focquenbroch. De andere partij bleef dus blijkbaar in het vaderland. Van Van
Overbeke echter weten we, dat ook hij in 1668 het land verliet, en dus zou hij in de
Voor-reden ook wel genoemd zijn als in gebreke gebleven partij. In een brief aan
zijn ‘Waarde Vrind’ schrijft Focquenbroch vanuit Guinee: ‘O! hoe meenig
duizentmaal komen die plaisierige tijdverdrijven, die geurige invallen, en burlesq:
zangen mij in den zin, dewelke ons zo meenigmaal, zo op 't land als in de stad, tot
leverschuddinge toe, hebben doen lachen.’9 Deze toon stemt geheel overeen met die
van Ulaeus in zijn Treurigh Af-scheydt-Sangh. De brief is blijkbaar aan hem gericht.
Aan Van Overbeke in geen geval, want die huisde van 1668 tot 1672 in Oost-Indië.
De Voor-reden stelt ons voor nog een probleem, nu wat Foquenbrochs blijspel De
Min in 't Lazarus-huys betreft. Men neemt algemeen aan, dat Focquenbroch dit spel
in Guinee heeft vervaardigd of althans voltooid. De aan het spel voorafgaande
Opdracht aan P.H., ondertekend met ‘W.v.F. Aan de Goutkust in Guinee’, gold als
bewijs daarvoor. Volgens de schrijver van de Waerschouwingh aen de Lesers heeft
Focquenbroch die opdracht nooit geschreven. Een aanwijzing voor deze bewering
mogen we misschien zien in een passage van deze Opdracht, waarin P.H. wordt
verzocht de ‘nagelate Kluchtspelen’ te verdedigen tegen ‘de Messieurs van 't Nil
volentibus arduum, die, gelijk zij de Parnas, in roer stellen, veel op mijn Min in 't
Lazarushuis met berispingen zullen voltizeeren’. Het maakt een wat wonderlijke
indruk de in 1668 uit het land vertrokken en in de eerste helft van 1670 in Guinee
overleden dichter te horen afgeven op een in 1669 te Amsterdam opgericht
genootschap.
In de Voor-reden belooft de tekstverzorger Focquenbrochs ‘geheele

8

9

Alle de Werken, deel II, 1709, blz. 225-231. De titel van het gedicht luidt: De Doodelijke
Na-smaek van de France Brandewijn, en de levendige Voor-smaek van 't Orangiewater. Het
is als pamflet uitgegeven in folio, één blad, te Alckmaer, P. de Wees, z.j., ondertekend I.
Ulaeus.
Alle de Werken, deel II, 1709, blz. 420.
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Werck eens volkomen de Liefhebbers ter handt te stellen’. ‘Als dan sult ghij haer
(d.i. Thalia) noch met een Oude Vorstelijcke Comedie op het Toneel sien verschijnen,
dewelcke den Autheur (uyt het Spaens over geset hebbende)10 haer noyt bij sijn Leven
toegelaten heeft te ageren: door dien de selve wat te stadigh na sijn sin zijnde, altijdt
van hem met stilswijgendheydt is achter gehouden’. Het hier bedoelde blijspel, De
Min in 't Lazarus-huys, zou dus in de Amsterdamse jaren zijn geschreven. Dat
Focquenbroch de verhevenheid haatte, blijkt duidelijk uit zijn eigen woorden. In het
vijfde gezang van de Typhon roept hij Thalia op, want hij meent zonder haar al te
‘stemmig’ te worden, terwijl zij dat niet zijn kàn. De ‘stemmigheid van Plato’ heeft
hij altijd gehaat, en speciaal Kalliope en Melpomene schrijft hij diens ‘norsse
stemmigheid’ toe.11
De Afrikaense Thalia van 1678 wordt in de Waerschouwingh aen de Lesers
aangekondigd als ‘het laetste Lapje van sijne Wercken, in het welcke wij (op een
beetje na) alles bij een geraept, en geschraept hebben wat wij voorder weerdighs van
hem in sijne Boecken hebben kunnen vinden, 't geen als noch met den Druck niet en
was gemeen gemaeckt...’. Veel ‘Afrikaans’ werk is daar overigens niet bij. De
tekstverzorger bekent ook, ‘dat 'er behalven dit Twede Boekje van Virgilius, noch
al wat in dit Derde Deeltje (van de Thalia) van St: Anne heeft moeten onderlopen,
gelijck onder anderen de Klagende Nooteboom uyt Ovidius, en noch een drie à vier
Mengel-Dichten, door dien wij genootsaeckt waren dese Lappen hier, en daer in te
lassen, om dit Kleet eenigermaten sijn behoorelijcke grote te geven, 't geen wij
andersins onder de hant bevonden dat vrij wat te kort geschoten soude hebben’.
Daartoe behoren onder andere een vijftal ‘verdubbelde rondelen’ op de in 1674
gesloten vrede tussen Engeland en Holland. In de uitgave van de Afrikaense Thalia
van 1679 zijn die dan ook niet herdrukt. Abraham Bogaert, die van 1696 af de
uitgaven van Focquenbrochs werken heeft verzorgd, heeft ze weer wel opgenomen12.
Als ‘al wat in dit Derde Deeltje van St: Anne heeft moeten onderlopen’ betekent:
‘alles wat niet het werk van Focquenbroch is’, moeten we hem dus ook het
auteurschap van de Klagende Nooteboom ontzeggen. Aanwijzingen daarvoor heb ik
niet kunnen vinden. Ook het prozastukje over de Wonderlijke Trougevallen van
Alerame en Adelasia, dat in het geheel van Focquenbrochs werk een wonderlijke
plaats inneemt, heeft een luchtje, dat niet naar de ‘geurige zanggodin’ van
Focquenbroch riekt.
De door Worp besproken uitgave van de Afrikaense Thalia is verder

10

11
12

Wat Worp in 1881 alleen nog maar vermoedde, en eerst in 1884 bevestigd zag (vgl. de Ned.
Spectator, 1884, blz. 222-223), namelijk dat het spel een vertaling uit het Spaans is, en wel
van Los locos de Valencia van Lope de Vega, was de tijdgenoten reeds bekend!
Alle de Werken, deel I, 1709, blz. 51.
Alle de Werken, deel II, 1709, blz. 334-339.
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vrijwel identiek aan de uitgave van 1678, waarvan de Waerschouwingh aen de Lesers
en de Voor-reden aanleiding waren tot de voorgaande opmerkingen.
Rotterdam
B. DE LIGT
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In margine marginis: Nabugodonosor 1606
De ‘Sluijt-reden’ bij Guilliam Caudrons Nabugodonosor, door W.J. M.A. Asselbergs
in Spiegel der Letteren V, 4, blz. 310, weergegeven als een sonnet, vertoont nóg een
onregelmatigheid, namelijk de combinatie van Waerom met de gebiedende-wijsvorm
Nemet in regel 13. De slordigheid en het onbegrip van de copiist van het overgeleverde
handschrift verontschuldigen ons wel, als we Waerom veranderen in Daerom. Dus
doende krijgen we - om even de beginregels apart te bekijken -: Constrijcke, Van,
Op, Den, Wien, Opt, En, Die, Is, En, Want, En, Daerom, Nemet. Het resultaat van
de verontschuldigde vrijmoedigheid is, dat de sluitrede haar verhulde geheim
prijsgeeft, en een chronicon blijkt te zijn, dat het jaartal 1606 aanwijst. Samen met
wat Asselbergs schrijft (ibid., blz. 309) lijkt dit me de tijd van ontstaan van
Nabugodonosor genoegzaam vast te leggen. Bovendien versterkt het chronicon het
‘missing link’-achtige van het stuk: een sonnet met klassieke beeldspraak, ja, maar
zónder bijhorend rijmschema en mét een vanouds bekende ‘retoricale’ tijdsaanduiding.
Tilburg
M.C.A. VAN DER HEYDEN

Jan Thieullier, lofdichter van J.B. Houwaert
Het ‘Eer-dicht ter eeren den soetvloeyende sinrijcken Poeët, mijn Heere Iohan Baptist
Hovvaert, met een verhael der Boecken by hem geschreven, die veel tot leeringhe
ons sijn na ghebleven. Vereert door I T P’, dat aan het einde van Den generalen loop
der werelt voorkomt1, verdient onze aandacht onder meer wegens zijn raadselachtig
auteurschap2.
Men kan de inhoud van het gedicht als volgt omschrijven: Op een lentedag is de
schrijver in zijn ‘hofken’ wat gaan ‘speculeren’ daar hij van plan is Houwaerts lof
te zingen. Ofschoon hij zich daartoe onbekwaam acht (een conventionele opmerking
in lofdichten), waagt hij het toch zo goed als hij kan
Alle u wercken Heere eens by een te schryven,

(Strofe 4, vers 2.)
En ick siende meest al u Boecken//in,
In myn Comptoir daer sy al in oorden stonden,
Hebse d'een voor d'ander naer ontwonden,
Om by een te stellen ick de titulen socht. (Str. 5, vs. 3-6)

1

2

Het staat op fol. Riiij ro - Sv vo van het exemplaar V.B. 6765 van de K.B. te Brussel. In het
exemplaar C 16179 van de Stadsbibliothek te Antwerpen komt het niet voor. Men vindt het
weer wel in het exemplaar 1204 B 34 dat toebehoort aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Den generalen loop der werelt werd in 1612 te Amsterdam gedrukt ‘voor Willem Jansz
Stam, Boeckvercooper in de warmoestraat’.
Ook Prof. Dr. E. Rombauts bracht het ter sprake in zijn studie In de omgeving van de
Spaansche Brabander, in het Album Baur, II, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1948, blz.
193-209.
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Hij begint een van de boeken te lezen. Bij het vallen van de avond gat hij naar bed.
In zijn slaap krijgt de lofdichter dan een visioen: hij is op een feest en drinkgelag bij
de goden. Venus doet haar beklag aan Jupiter dat zij vroeger door vele maagden
geëerd werd, maar nu veel sympathie verliest. Jupiter wil haar van dit klaaglijk
onderwerp afbrengen. Zij smeekt echter zijn wraak af over degene die de schuld is
van deze afvalligheid.
Want onder dicht met een subtyle perte,
Sticht hy de Maeghden my voorwaer//cleynicheyt.
Soo dat sy blyven constant in haer//reynicheyt.

(Str. 14, vs. 9-11.)3
Mars belooft Venus, haar te willen wreken zodra zij zegt wie de schuldige is. Venus
antwoordt:
...die mijns Kints Boghe heeft ghebroken,
Dat is in Belgica eenen Houvvaert. (Str. 16, vs. 7-8.)

Als Mars Houwaerts naam hoort, wordt hij zelf woedend:

3

Niet alleen de trant van het lofdicht herinnert ons aan Houwaert, maar ook de voorstelling
als zou Houwaert zich de vijandschap van Venus en Cupido op de hals gehaald hebben door
het schrijven van Pegasides Pleyn, een werk waarin hij voorgeeft de maagden wijze raad en
voorlichting inzake huwelijksaangelegenheden te verstrekken. In Pegasides Pleyn, bij het
begin van het vierde boek, heeft Cupido o.a. 's dichters ‘penne uyt de hant ghetoghen//gram’.
Daarna ontstaat een dispuut tussen Houwaert en Cupido, dat natuurlijk in het voordeel van
de dichter eindigt. Ook in het tiende boek ziet Houwaert Cupido in een visioen bij zijn bed
staan. Cupido wil zich komen wreken op Houwaert. Deze laatste tracht hem echter tot bedaren
te brengen en verzoekt Cupido, zijn woede veeleer op Pallas en de Muzen bot te vieren, want
Eest dat ghy door mijn schriften wort versteken/
Sy sijnt die my v doen versmaden,//hebben.
En teghen v te schrijven gheraden//hebben.
(Tiende boek, str. 3, vs. 9-11.)
Cupido erkent geen macht te bezitten over Pallas, Diana en de Muzen (al snoeft hij met zijn
overwinning op Jupiter, Pluto, Neptunus, Apollo en Mars), maar hij zal Houwaert aanvallen
omdat deze hem ‘daghelijcx verdruct’ door zijn geschriften en omdat de maagden, voorgelicht
door Houwaert, hem willen ontlijven door hun ‘goede zede’.
Cupido maakt zijn boog klaar om te schieten en ‘herte en inghewant’ van de dichter met
‘t'vier der liefden zonder ghenade te verbranden’. Gelukkig echter breekt de pees van de
boog. De dichter ‘docht datse Minerva af-sneet’. Nu zijn plan verijdeld is, vliegt Cupido de
kamer uit en de dichter ontwaakt in volle opwinding, want ‘aen elck hayr hinck noch een
druppel sweet’.
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Want hy my en den mynen aendoet veel smaet,
Met sijnder consten en seer wysen raet,
Kan hy Princen en Heeren persuaderen. (Str. 17, vs. 4-6.)

Ook Mars heeft namelijk zijn oorlogszuchtige plannen in Belgica niet kunnen
uitvoeren en zijn twistgestook werd telkens door Houwaert verijdeld:
Ick hadde in Belgica wel wonder//bedreven,
Hadde hijt niet beledt in voorleden tyden. (Str. 19, vs. 1-2.)

Zelfs Bacchus toont nu zijn misnoegdheid omdat Houwaert
Sticht tot soberheyt en leert schouwen//den//wyne.

(Str. 20, vs. 10.)
Wie vroeger door Bacchus naar Venus verlangden, bekeren zich nu tot soberheid
door Houwaerts boeken die ‘wijt en breet verbreyt’ zijn. Het komt tot een echt
opstootje in de godenwereld, maar Jupiter neemt het woord en dan verstommen
onmiddellijk de aanklachten, uit eerbied en vrees voor de oppergod. Deze geeft aan
zijn bode Mercurius de opdracht Houwaert te ontbieden:
Ghy kent hem aen den schoonen crans van laurier,
Die ghy hem droeght over een langhe spatie4

(Str. 24, vs. 7-8.)
Nu zij begrijpen dat Jupiter een onpartijdig oordeel wil vellen, vluchten de aanklagers.
De lofdichter ontwaakt dan uit zijn droom, die hij daarna zonder uitstel heeft
beschreven.
Van de 28ste strofe af worden de verschillende werken van Houwaert besproken.
De auteur gaat hun rij langs en het lijkt wel dat het hem vooral erom te doen is, de
verbluffende veelheid en verscheidenheid van deze dichtwerken, alsmede de
verbijsterende vruchtbaarheid van Houwaert aan te tonen. Al heeft dit deel van het
lofdicht beslist enige documentaire waarde voor de kennis van het werk van de
Brusselse rederijker, toch kan men er niet veel preciese gegevens uit putten5.
Wie is nu de schrijver van dit lofdicht ‘vereert door I T P’? Wij menen deze
anonimiteit enigszins te kunnen belichten. In handschrift 15662 van de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel, bekend als het ‘handschrift Willem De Gortter’ omdat het de
litteraire nalatenschap van deze Mechelaar bevat, staat het volgend gedicht met
opdrachtsacrostichon op fol. 44 vo:

4

5

In de 10de strofe van het 14de boek van Pegasides Pleyn kan men lezen hoe Mercurius de
dichter met laurier komt kronen op bevel van Juno. - Uit dit alles blijkt hoe goed I T P het
werk van Houwaert gelezen had.
De confrontatie van de lijst van Houwaerts gekende werken met de opsomming door I T P
zou een afzonderlijke, critische studie vereisen.
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Aenden eersamen voorsinighen ende constrijcken Sr ian thieulier
I onstighen vriendt eersaem/al heb-ick noyt ghedroncken
A Is v lieden voor-waer/wt pegasis fonteyn
N ochtans van goeder hert/zoo wort v dit gheschoncken
T er liefden v schoon dicht/en dat vol deuchden reijn
H ouwaerts gheschreuen werck/maeckt t'hebben groot en cleyn
I n onsen handen hier/om ons sijn const te toonen
E en ieder zynen lof/weer brenghen in 't ghemeijn
V an dat hij heeft verdiendt/wilt sijnen aerbeyt loonen
L aet ons hem t'samen dan/metten laurier-crans croonen
I ck hebt in v ghedacht/noch eens ghestelt/hebt moet
E er/en lof zydij weirt/wildy geen moeijt verschoonen
R est wensch-ick v gheluck/en deucht/naer t'suer/compt zoet.

Willem de Gortter die, blijkens heel zijn werk, een groot bewonderaar van J.B.
Houwaert was6, dankt hier de Mechelse rederijker Jan Thieullier7 om een ‘schoon
dicht’ waarin deze ‘Houwaerts gheschreuen werck’ bekend maakt ‘om ons sijn const
te toonen’ en ‘een ieder zynen lof weer (te) brenghen in t'ghemeijn’.
Het bedoelde lofdicht van Thieullier over Houwaert moet meer dan een gewoon
gedicht van enkele regels geweest zijn, anders zou De Gortter er wel niet zo speciaal
en nadrukkelijk over spreken. Naar alle waarschijnlijkheid was het wel een opvallende
prestatie. Welnu, het eerdicht van I T P behoort inderdaad niet tot het destijds
alledaagse soort. Het is namelijk een werk van 418 verzen dat, zoals uit het resumé
blijkt, zelfs episch-dramatisch werd ingekleed. Zoals De Gortter het trouwens
voorstelde, behandelt het gedicht daarbij inderdaad ‘Houwaerts gheschreuen werck’.
Het lijkt ons daarom niet onmogelijk dat dit lofdicht het door De

6

Van Willem De Gortter vinden wij op fol. 41 vo in voormeld handschrift een ‘ballade
Houwaert ter eeren’ (vijf strofen van elf verzen), met een aanvulling van dit gedicht (twee
strofen van elf verzen) op fol. 42 vo. Op dit zelfde folio treffen wij een sonnet aan: ‘aenden
edelen wysen ende zeer veursinighen heer Jan bapitsta Houwaert’ terwijl een ‘Balade’ als
lofdicht voorkomt op fol. 42 ro. Op fol. 43 ro volgt een ‘iaer dicht oft incarnatie van houwaert’,
samen met een ‘Epigramme’. Van fol. 68 vo tot 69 vo lezen wij andermaal een vrij lang
lofdicht (zes strofen van 15 verzen) met nog twee jaardichten: een voor Houwaert zelf en
een voor ‘houwaerts huysvrouwe ghestoruen twintigh iaren naer hem’. Eindelijk komt op
fol. 13 vo-15 vo een berijmd reisverhaal voor met het jaartal 1616 als titel. Hierin vertelt De
Gortter onder meer dat hij Houwaerts ‘Klein Venetië’ heeft bezocht en ‘met volck ghecout/die

7

hem hebben hooren spreken’ (fol. 13 vo).
Zie over Jan Thieullier o.m.:
C. Debaive, in Biographie Nationale, XXIV, Bruxelles, 1926-1929, kol. 920-923.
Dr. G. Olbrechts, Schrijvers uit de Rederijkerskamer De Peoene in de 17e en 18e eeuw. I.Jan
Thieullier, in Mechelsche Bijdragen, VI (1939), blz. 157-176.
Dr. A.A. Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de Senecaans-Classieke
tragedie in de Zuidelijke Nederlanden, Gent, 1957, o.m. blz. 70-71 en 244-248.
Dr. A.A. Keersmaekers, Geschiedenis van de Antwerpse Rederijkerskamers in de jaren
1585-1635, Aalst, 1952, o.m. blz. 37-38.
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Gortter bedoelde is. Dan zou het dus door Jan Thieullier geschreven zijn.
De eerste twee initialen van I T P zouden inderdaad de afkorting kunnen betekenen
van Ian Thieullier. Deze dichter heeft trouwens meer dan eens een gedicht ondertekend
met zijn initialen. In het voorwerk van Richard Verstegens Neder-Duytsche
Epigrammen (1617) kondigt hij zijn lofdicht eveneens slechts aan met I.T. Ter eeren
des Autheurs8. In de Schadt-kiste der Philosophen ende Poeten (1621) staat op
bladzijde 4 een gedicht Tot lof der Philosophen met de auteursvermelding I.T. Troost
v in Godt. Peoene. Als wij nu Thieulliers kenspreuk even uit dit verband wegdenken,
dan zouden wij ‘Ian Thieullier Peoene’ in verkorting kunnen lezen als I T P9.
Toch levert de verklaring P = Peoene hier niet geringe moeilijkheden op. In dit
geval zou immers moeten blijken dat Jan Thieullier in 1612 lid was van de Mechelse
Peoenen. Dat kunnen wij echter niet bewijzen. G.J. Van Melckebeke zegt dat de
Peoene zich in dat jaar ‘op nieuw allengskens ontwikkelde’10. Namen van kamerleden
uit dat jaar zijn ons ook onbekend vermits de Mechelse kamer pas in 1617 officieel
heringericht werd en er ook maar sedertdien schriftelijke bescheiden werden opgesteld
en bewaard11. Daarbij schijnt het vast te staan dat Thieullier pas einde september
1617 de Violieren te Antwerpen verliet. Hij wordt ook slechts in dat jaar als deken
van de Peoene vermeld12.
Of deze P eventueel mag aangezien worden als de afkorting van Poëet, is intussen
bezwaarlijk wast te stellen. Toch lijkt ons deze mogelijkheid niet helemaal uitgesloten.
Wij menen bovendien aanduidingen te bezitten die erop wijzen dat

8
9

Fol. [A7] ro. Onderaan tekent hij: ‘per I. Thieullier’.
I T P spreekt Houwaert aan als ‘Mijn Heere mijn Vrint verheven’. Men kan o.i. best deze
aanspreking figuurlijk opvatten. Ook in Wilem De Gortters lofdichten wordt Houwaert
toegesproken met de woorden ‘o Houwaert heer’ (fol. 41 vo), ‘ionstich heere’ (ibid.),
‘“beminde heer houwaert” (fol. 42 vo), “mijn heer” (fol. 69 vo), alsof hij nog tot de levenden
behoorde. De Gortter kan nochtans Houwaert niet gekend hebben, want hij was slechts 14
jaar oud toen de Brusselse rederijker stierf. In 1616 is De Gortter er trouwens fier op, te

10

11
12

hebben “met volck ghecout die hem (= Houwaert) hebben hooren spreken” (fol. 13 vo).
G.J.J. Van Melckebeke, Geschiedkundige aenteekeningen rakende de Sint-Jans-Gilde,
bygenaemd De Peoene, Mechelen, 1862, blz. 67. - Wij weten wel dat in het jaar 1612 twee
Antwerpse kunstenaars, Sebastiaen Vrancx en Frans Francken, aan de Peoene een nieuw
blazoen ten geschenke gaven (Van Melckebeke, ibid.). Was Thieullier wellicht toch bij deze
schenking betrokken? Vijf jaar later, in 1617,’ had hij ook samen met de andere zilversmeden
Wierick Somers en Loys van Heese, de hand in de vervaardiging van het reliekschrijn van
de H. Rumoldus, dat eveneens voor de stad Mechelen bestemd was. Toch lijkt het minder
waarschijnlijk, dat Jan Thieullier in 1612 lid van de Peoene zou geweest zijn, wanneer men
bedenkt dat hij in 1612 Prince van Personagiën van de Violieren te Antwerpen is.
Id. blz. 70.
Dr. A.A. Keersmaekers, Geschiedenis..., blz. 43, noot 191.
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Willem De Gortter de voormelde uitgave van Den generalen loop en dus ook het
lofdicht van I T P gekend heeft. Hierdoor wordt de kans groter dat hij precies dit
uitgebreid lofdicht op het oog had toen hij zich verheugde over Thieulliers geschrift
ter ere van Houwaert. Uit het voorbericht ‘Aen alle Liefhebbers der
weet-riicke-Redenconst’ van Den generalen loop13 halen wij drie citaten en stellen
die naast uitspraken over Houwaert die De Gortter doet in een lofdicht dat eveneens
voorkomt in zijn handschrift. Volgens het voorbericht was Houwaert een
‘Brabantschen Vlissem’ (Gen. loop, fol. iij ro) en ook in het lofdicht van De Gortter
wordt onze Brabantse rederijker ‘bij vlissem gheleken’ (fol. 69 ro). Over de dapperheid
van Houwaert lezen wij in Den generalen loop dat hij ‘int verstaelt bruyn’ (fol. ij
vo) de hoogmoed van de Spanjaarden hielp dempen, terwijl Willem De Gortter in
hetzelfde verband Houwaert laat optreden als krijgsman ‘in 't bruijn verstaeldt
harnasch’ (fol. 69 ro). Houwaert leefde volgens het voorbericht ‘in sulcke ysere
eeuwe’ (fol. iij ro). Willem De Gortter stelt eveneens het optreden van de Brusselse
dichter ‘in sulcken ijser eeuwe’ tot voorbeeld (fol. 69 ro). Zulke woordelijke
overeenkomsten kunnen niet toevallig zijn.
Het staat in ieder geval vast, dat Jan Thieullier in een blijkbaar uitvoerig gedicht
getuigenis heeft afgelegd van zijn oprechte bewondering voor de destijds beroemde
Jan Baptist Houwaert.
Dr. F. VAN VINCKENROYE

Een merkwaardig geval van parallellisme
‘Wij willen Esten zijn, maar ook Europeërs worden!’
Deze uitroep, die ons herinnert aan de bekende uitroep van Vermeylen, en daar geen
vertaling, aanpassing of plagiaat van lijkt te zijn, verscheen in 1905 in het
verzamelwerk Noor Eesti (Jong Estland). De kernachtige formule is van Gustav Suits
(1883-1956), Estisch dichter, criticus, essayist, literair-historicus, evenals Vermeylen
hoogleraar en woordvoerder van zijn generatie. Bewuste generatie bracht met haar
verzamelwerk (eigenlijk geen tijdschrift) Noor Eesti (5 dln., 1905-1915), en het
tijdschrift, dat dezelfde titel had en het slechts één jaar volhield (1910-1911), een
grondige vernieuwing in de Estische letterkunde zoals Van Nu en Straks die in de
Vlaamse letteren bracht. De druktechnische verzorging van de publicatie was
opvallend en stak gunstig af tegen wat toentertijd in Estland van de pers kwam: ook
dit is een punt van overeenkomst met Van Nu en Straks.

13

Dit voorbericht is ondertekend A.D.C. Prof. Dr. E. Rombauts, a.w., blz. 198, neemt aan dat
achter deze initialen de uitgeweken Zuidnederlander Abraham De Coninck schuilgaat.
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Dr. O.A. Webermann, lector aan de universiteit te Göttingen, was zo vriendelijk mij
bovenstaande en enkele andere inlichtingen te verstrekken betreffende de
vernieuwingsfase in de Estische letterkunde bij het begin van deze eeuw, nadat ik
getroffen was geweest door een alinea in zijn artikel ‘In memoriam Gustav Suits’
(Commentationes Balticae, 6/7, Bonn 1959, overdr., blz. 18-26). Deze alinea luidt
als volgt (blz. 20):
‘Um die grosse Bedeutung der Jung-Estland-Gruppe richtig zu verstehen, muss
man im Auge behalten, dass in Estland jahrhundertelang eine höhere Schicht mit
estnischer Muttersprache gefehlt und die Landbevölkerung die völkische Substanz
gebildet hatte, eine Tatsache, die auch den Charakter des kulturellen Lebens
bestimmte. Wenn nun Estnisch Kultursprache sein sollte, so musste eine eigene
höhere Kultur erst aufgebaut werden. Es war also eine unvermeidliche Forderung,
das Provinzielle zu durchbrechen und auch an die eigene Kultur einen höheren
Masstab anzulegen. Diese Forderung hat Gustav Suits kurz und treffend
zusammengefasst: Mehr Kultur, mehr europäische Kultur! Wir wollen Esten sein,
aber auch Europäer werden! (Enam kultuuri, enam euroopalist kultuuri! Olgem
eestlased, aga saagem ka eurooplasteks!)’
Volgens een mededeling van Dr. Webermann komt de gecursiveerde uitroep voor
in het artikel-manifest ‘Noorte püüded’ (Het streven van de jeugd), waarmee de
student Suits het verzamelwerk Noor Eesti (Tartu 1905) opende en inleidde. Het
artikel beslaat blz. 3-9. Het citaat luidt daar volledig en in de oorspronkelijke oude
spelling (blz. 17): Enam kulturi! See en kôigi wabastawate aadete ja püüete esimene
tingimine. Enam europalist kulturi! Olgem eestlased, aga saagem ka europlasteks!
(Meer cultuur! Dat is de eerste vereiste voor alle bevrijdende ideeën en strevingen.
Meer Europese cultuur! Wij willen Esten zijn, maar ook Europeërs worden!) Nog
een laatste precisering: het manuscript van het verzamelwerk was persklaar in 1904,
maar kon wegens moeilijkheden met de censuur pas het volgend jaar verschijnen.
Heeft de slogan van Vermeylen Suits geïnspireerd? Die van Vermeylen verscheen
in 1900, die van Suits in 1905. En er is de omstandigheid dat Suits Nederlands kende.
In de jaren '20 heeft hij aan de universiteit te Tartu college gegeven over Frederik
van Eeden, over wie hij trouwens een essay publiceerde in het tijdschrift Looming.
Een bundel door hem in het Estisch vertaalde Nederlandse gedichten heeft hij in
1938 in het licht gezonden onder de titel Hollandi värsipôimik. Maar het schijnt wel
vast te staan dat de 21-jarige student Suits, die Est wilde zijn maar ook Europeër
wilde worden, nog geen Nederlands kende en niet op de hoogte was van wat enkele
jaren te voren in Vlaanderen was gebeurd.
Hoogstwaarschijnlijk staan we voor een geval van parallellisme, een belangwekkend
en leerrijk geval, waaruit is op te maken hoe in gelijkaardige cultureel-sociale
omstandigheden op het lokaal vlak en onder de
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druk van de Europese vernieuwingsatmosfeer een gelijkaardige wil zich in schier
dezelfde bewoordingen, in twee schier dezelfde slogans uiten kan.
Men lette ook eens op de termen ‘jong’ en ‘nieuw’ in de benamingen van groepen
en tijdschriften, die tijdens de laatste decenniën van de vorige eeuw en in het begin
van onze eeuw een aantal kleine literaturen hernieuwen. Ik breng er hier enkele
samen: 1881: La jeune Belgique; 1885: De nieuwe gids; 1889: Jong Vlaanderen, de
voorbode van Van Nu en Straks; 1891: Nuori Suomi (Jong Finland); ca. 1895: Jong
Polen; 1905: Noor Eesti (Jong Estland).
Ik moge er meteen aan toevoegen dat in het pogen om het lokale te overschrijden
en aan het ‘Europese’ deelachtig te worden, het nationaal motief herhaaldelijk sterk
tot uiting komt. Dit kan gebeuren in een soort van wedijver: bijv. in het inleidend
woord tot de eerste aflevering van La jeune Belgique: ‘Nous invitons les jeunes, c'est
à dire les vigoureux et les fidèles, à nous aider dans notre oeuvre. Qu'ils montrent
qu'il y a une Jeune Belgique comme il y a une Jeune France, et qu'avec nous ils
prennent pour devise: Soyons-nous.’ of in het berucht opstel Nieuw Holland (nog
een titel met ‘nieuw’) dat Van Deyssel in 1884 schreef: ‘Het grieft ons buitenlanders
altijd van Engeland, Frankrijk en Duitschland te hooren spreken, wij willen een
schittering scheppen, die hun oogen verglanst tot bewondering, wij willen hen doen
knielen voor de heerlijke kleurendampen uit het waterige land.’ Het nationaal motief
kan ook zeer bewust worden verbonden met het ‘Europees’, d.i. boven-nationaal
motief, zoals in de merkwaardig overeenstemmende formuleringen van Vermeylen
en Suits, uit eenzelfde nood geboren en door eenzelfde streven bezield.
R.F. LISSENS
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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 1960-1961
Vrije universiteit te Brussel
Licentiaatsverhandelingen:
Diederich, Robert: De gedichten van Maurice Gilliams.
Verstappen, François: De oorsprong van de Vlaamse roman.

Rijksuniversiteit te Gent
Licentiaatsverhandelingen
De Graeve, Johan: Guido Gezelle: dichterschap en werkelijkheid. Een historisch,
literair-historisch en menselijk profiel.
De Vos, Hugo: De ‘Cyrurgie’ van Henri de Mondeville, een tekstuitgave met
inleiding, beschrijving van het handschrift, aantekeningen en glossarium.
Heirbaut, Luc: Uit de jeugd van Prudens Van Duyse.
Huysman, Jean: Pierre Lebroquy.
Lenoir, Jozef: Niet-historische gedichten uit Jacob de Hondt's Cronycke.
Maertens, Jaak: Julius Vuysteke (1836-1903). Een monografie.
Roels, Albert: Hoofdstukken over Gossaert's dichterschap. Met proeve ener
bibliografie.
Sarens, Maria: ‘Kamertoneel’ in Vlaanderen 1950-1960. Een hedendaags
verschijnsel in onze huidige toneelwereld. De voornaamste auteurs van deze
strekking.
Simaey, Willy: J.B.J.N. Hofman (1758-1835). Leven en Werk.
Slosse, Micheline: Gustaaf Vermeersch.
Steurbaut, Werner: Bijdrage tot de kennis van de Rederijkerij te Kortrijk in de
X VIIe-XVIIIe eeuw met tekstuitgave.
Talloen, Herman: Onderzoek naar het volksgeloof en de sagenliteratuur in de
‘Historie van Belgis’ van Marcus van Vaernewijck.
Van Calbergh, Godfried: Het Toneel en het Toneelleven te Waregem vóór de
eerste Wereldoorlog.
Van Schoor, Jacques: Herman Teirlinck en het Toneel. Terugblik op een
loopbaan in dienst van de Vlaamse dramatische kunst.
Waegeman, Rita: Emmanuel Hiel. Een biografische studie.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

66

Katholieke Universiteit te Leuven
Licentiaatsverhandelingen:
Buls, E.Zr. Marie: Het kind in de Nederlandse verhaalkunst van 1880 tot 1950.
Een bibliografisch-kritische studie.
De Wit, Victor: Richard Minne.
Florquin, François: De sociale bewustwording in de Vlaamse letterkunde van
1840-1880.
Haan, Antonia: Critisch-bibliografische bijdrage tot de barokstudie.
Hellinckx, Marcel: De priester-dichter Josephus de Wolf.
Karels, Carla: De vrouw in het werk van Ina Boudier-Bakker.
Putzeys, Willy: De belangstelling voor het Middelnederlands in Zuid-Nederland
tot ± 1850.
Vandermoere, E.H. Henri: De problematiek van het tragische. Een
bibliografisch-kritische studie.
Van der Ven, Clara: Theodoor van Rijswijck (1811-1849).
Van de velde, E.H. Renaat: Woordvorming bij F. Timmermans.
Van Gorp, Hendrik: Roman en Idee. Bijdrage tot een onderzoek over
ideeënuitdrukking in de romankunst.
Vanhove, Hugo: Het syncretisme van Frederik van Eeden.
Verkarre, E.H. Roger: Studie over Omer Karel de Laey.
Walschaerts, Herman: August Hendrickx. Kritisch-bibliografische studie.
Doctorale dissertatie:
Janssens, Marcel: De geesteshistorische stroming in de Duitse
literatuurwetenschap tussen 1890 en 1925. Een historische en methodologische
studie.

Rijksuniversiteit te Luik
Licentiaatsverhandelingen:
Klein, J.: Anton Wachter in de eerste vier Anton Wachter-romans van Simon
Vestdijk.
Montigny, J.: De mens, de maatschappij en onze beschaving in ‘De
Kapellekensbaan’ en ‘Zomer te Ter-Muren’ van Louis-Paul Boon.
Pelgroms, Mej. M.: Een en ander over F. Bordewijk aan de hand van ‘Karakter’,
‘Apollyon’, ‘Noorderlicht’ en ‘De Doopvont’.
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Boekbeoordelingen
WILLEM DE VREESE, Over handschriften en handschriftenkunde. Tien
codicologische studiën bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P.J.H.
Vermeeren. N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,
1962; in-8o, XI - 204 blz., 1 pl. Prijs: ing. 167,- F; geb. 206,- F (Zwolse
reeks van Taal- en Letterkundige Studies, no 11).
Bijeengebracht zijn opstellen van meer algemene aard: Handschriften en
handschriftkunde; Over mnl. handschriftkunde in verband met taalen letterkunde;
Over een Bibliotheca Neerlandica Manuscripta; alsook de beroemde Paradox over
de grote nood der Nederlandse filologie; voorts een opstel over de verstrooiing onzer
handschriften en oude boeken over de aardbodem, en enkele meer gespecialiseerde
opstellen over kloosters uit het jaar 1487, Rooklooster, Sint-Augustinus, een
scriptorium op Walcheren, en ‘Cadellen’.
Het voordeel is dus dat thans binnen ieders bereik enkele fundamentele opstellen
van De Vreese liggen, waar men slechts met grote moeite nog de hand op kon leggen.
Aantrekkelijk is het boek daarenboven wegens de levendige en enthousiasmerende
stijl van W. de Vreese. Samen met de commentaar en de talrijke bibliografische
noten van P.J.H. Vermeeren, die de lezer op de hoogte houden van de jongste stand
van de wetenschap op codicologisch en filologisch gebied, kan dit boek voorlopig
zeer nuttige diensten bewijzen.
Intussen missen we nog steeds een up-to-date handboek over paleografie en
codicologie: naar opstellen verwijzen over watermerken, de problematiek rond de
teksteditie en dgl. (in soms moeilijk te krijgen uitgaven) is wel goed maar niet
voldoende; er zijn in dit boek herhalingen (in de literatuur; in de aangehaalde teksten;
in de Paradox kon wel gesnoeid worden: een opsomming van al de fouten werd toch
niet beoogd?); een zaakregister wordt wel zeer gemist. Beginners en ook studerenden
zouden wel zeer gediend zijn met een fris, objectief, zakelijk, duidelijk geschreven
en up-to-date Nederlands handboek over handschriftenkunde.
A. VAN LOEY
Prof. Dr. L.C. MICHELS, Filologische Opstellen. Deel III. Stoffen uit
Vondels Werk. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1961. 388 blz. met 3
buitentekstplaten. Zwolse Reeks van Taal- en Letterkundige Studies, nr.
10. Prijs ing. 233,- F, geb. 272,- F.
Het samenbundelen van Michels' in de loop van drie decenniën in ver-
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schillende vaktijdschriften gepubliceerde ‘filologische opstellen’ is niet alleen te
begroeten als hulde aan een eminente, rasechte neerlandicus, maar ook als kostbaar
geschenk voor jongere, naar wezen en zin van filologie zoekende taalgeleerden en
literairhistorici. Een eerste bundel (1957) bevat ‘Stoffen uit de Middeleeuwen’, een
tweede (1958) ‘Stoffen uit de 16e en 17e eeuw’, en de onlangs verschenen ‘Stoffen
uit Vondels werk’ (388 blz.!). De inhoudsopgave van de behandelde onderwerpen
wekt al verbazing om de veelzijdigheid ervan; en bij het lezen van bepaalde bijdragen
is me de kenspreuk van een zeventiende-eeuws Vlaams rederijker te binnen gevallen
‘aensiet de diepte’, kenspreuk die de leus van elke filoloog zou dienen te zijn. Want,
zoals Michels het in de aan de verhouding tussen wetenschap en litterair kunstwerk
gewijde inleiding tot zijn dissertatie zelf schreef (Bijdrage tot het onderzoek van
Vondel's Werken, 1941): ‘menige litteraire schatting vanuit de onbevangen appreciatie
van het kunstwerk ondernomen, heeft geen stand kunnen houden tegenover de
nuchtere opmerkingen van de filologie’. En het zijn die nuchtere, maar nauwgezette,
en van grote belezenheid en grondig taalinzicht getuigende waarnemingen, die de
lezer van Michels' over Vondels taalgebruik handelende bijdragen telkens weer
verbazen en hem tot zelfkritiek aanzetten. Michels weet het zoeklicht van zijn
filologische speurzin te richten op velerlei door anderen voorbijgegane of onjuist
verklaarde teksten en uitdrukkingen, en hij dringt altijd tot de kern door, tot een
nieuw licht opgaat en elke dubbelzinnigheid wordt opgehelderd. Het is een intens
genot hem op zijn ontdekkingstochten te volgen; nooit wordt men teleurgesteld. ‘In
het naar alle kanten verantwoorde, tot de bodem uitgediepte detailonderzoek ligt
Michels' kracht’, getuigde terecht C.B. Van Haeringen (N.Tg., jg. 51, blz. 50).
We mogen de redaktie van de ‘Zwolse Reeks van taal- en letterkundige studies’
dankbaar zijn ervoor, dat ze het initiatief nam tot het drievoudig samenbundelen van
Michels' in velerlei tijdschriften verspreide opstellen, en in het bijzonder om de in
het derde deel verzamelde ‘waarnemingen’ in verband met Vondels taalgebruik.
Ingeleid door Prof. Dr. W.J.M.A. Asselbergs, die de uitgave verantwoordt en de
studies chronologisch rangschikte in overeenstemming met de volgorde van de
besproken teksten in de WB-uitgave van Vondels werken, zullen deze opnieuw
gepubliceerde Vondeliana alle Vondelkenners en Vondel-studerenden welkom zijn
als voorbeelden van grondige filologische navorsing en als onmisbare bron van
verhelderende gegevens.
O. DAMBRE
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Dr. L. VAN DEN BOOGERD, Het Jezuïetendrama in de Nederlanden,
Groningen, Wolters, 1961, 268 blz. met 2 facsimile's, ing. 194,- F.
Dit academisch proefschrift, waarop schrijver aan de universiteit van Nijmegen
promoveerde, bedoelt ‘een overzicht te geven van het toneelspel zoals dit beoefend
werd aan de jezuïetencolleges gelegen in de Zuidelijke Nederlanden, deeluitmakend
van de XVII Nederlandse gewesten’. Het bestrijkt de periode van 1547 tot 1773, jaar
van de opheffing van de orde.
Vele werken en tijdschriften, vooral in Duitsland en Frankrijk, hebben de invloed
aangetoond welke van deze collegevertoningen is uitgegaan, zowel voor de
verspreiding der gedachte als voor de ontwikkeling van de toneelliteratuur. Zo er
ook bij ons enkele werken verschenen, die een bijdrage leveren tot de kennis van het
Jezuïetentoneel in de Nederlanden, meestal nog beperkt tot de lokale geschiedenis,
dan ontbrak totnogtoe een algemeen overzicht van het Jezuïetendrama in onze streken.
Aldus vormt deze dissertatie m.i. als het ware de tegenhanger van het degelijk werk
van Joh. Müller, Das Jesuitendrama in den Ländern Deutscher Zunge vom Anfang
(1555) bis zum Hochbarock (1665), (Augsburg 1930).
In de Inleiding betoogt de auteur dat de Jezuïeten de algemene tendens van het
schooldrama in de Nederlanden volgen, ‘hier en daar eigen wegen inslaand’ (bl. 13),
zonder verder dit verschil te specifiëren. Waar de schrijver enkel affirmeert dat hun
doelstelling ruimer opgevat wordt dan die van de humanistische scholasters: ‘Niet
alleen de vorming van de totale mens staat bij hen voorop, maar de opvoeding tot
christen’ (bl. 12), mochten we een klaarder betoog verwachten, berustend op een
meer doorgedreven parallele studie van het schooldrama ten onzent.
In het Ie hoofdstuk wordt de eigen plaats belicht welke het toneel inneemt in het
geheel van de literaire, humanistische en christelijke opvoeding welke de Jezuïeten
met hun colleges nastreefden. Ook wordt er op gewezen hoe de catechisaties en de
sodaliteiten zich van het toneel bedienden als apostolaatsmiddel. Waar S. echter
meent dat ‘het sodaliteitstoneel het betere collegetoneel genoemd mag worden’ (bl.
66), omdat hier de pedagogische doeleinden van de orde beter zouden verwezenlijkt
zijn, kunnen we hem in zijn uitspraak moeilijk volgen. Trouwens, in heel dit hoofdstuk
wordt de nadruk te zeer gelegd op de stichtende tendens van het schooldrama. Toch
is dit slechts een onderdeel van heel de humanistisch-literaire vorming, zoals blijkt
uit de concrete studieverordeningen der colleges. Blijkbaar heeft de auteur het toneel
te zelfstandig behandeld, los van heel het schoolonderricht. Immers waar de leerlingen
van de Retorica, onder de leiding van hun leraar, meermaals zelf het toneel moesten
schrijven, zoals we weten van P. Lybens te Ieperen en te Antwerpen, moet het
collegetoneel ook gezien en bestudeerd worden in het kader van het

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

70
onderwijssysteem, als voortzetting en bekroning van de oefeningen in dichtkunst en
eloquentia. Dit aspect verklaart meteen de verschillende genres van de ons
bewaardgebleven stukken, die verder nog verschillen naargelang de evolutie in de
tijdsgeest.
In een 2e hoofdstuk worden de theorieën van de jezuïeten over het drama behandeld.
16 Auteurs worden achtereenvolgens voorgesteld, en een onderscheid gemaakt tussen
de Italiaans-Spaanse, de Duitse en de Franse school. Tot een synthese echter van dit
basisprobleem komt het niet. Hierbij wordt overigens niet genoeg rekening gehouden
met de ontwikkeling die het schooldrama in het algemeen in drie eeuwen tijd
doormaakte. Hoe het zich ontwikkeld heeft van de meer volkse comedie, over Plautus
en Terentius, naar het klassieke model van Seneca om uit te lopen op het baroktoneel
met zijn voorliefde voor spektakel, dans en muziek.
In het 3e hoofdstuk volgt een ontleding van de overgeleverde gedrukte toneelteksten
van Nederlandse Jezuïeten. Alleen bij Lybens wordt uitvoeriger gewezen op de eigen
aard van zijn Latijnse taal en de klassieke dramatische struktuur van zijn 2 Jozefspelen.
Meestal beperkt S. zich tot een uitvoerige uiteenzetting van het argumentum, met
enkele aanduidingen over de toepassing der drie eenheden. Verwondering zal het
wekken dat als eerste in de rij de Amsterdamse humanist Crocus wordt aangehaald,
dan wanneer deze pas 15 jaar na het verschijnen van zijn Jozefdrama in de orde trad,
en zijn schooldrama bijgevolg niet representatief kan zijn voor de eigen aard van het
Jezuïetentoneel.
In de laatste twee hoofdstukken vinden we de lijsten van de toneelspelen, aan de
hand van bewaard gebleven programma's, die in de loop van twee eeuwen op de
onderscheiden colleges werden opgevoerd. Bijzondere aandacht werd besteed aan
de vijf colleges gelegen op huidige Noordnederlandse bodem, omdat deze totnogtoe
onvermeld bleven in enig geschrift over de geschiedenis van het Nederlandse toneel.
Voor 's Hertogenbosch maakte S. gebruik van een handschrift berustend op de
Moretusbiblioteek van de Faculteiten van Namen, dat naast 160 blz. met lyrische
gedichten 12 kortere toneelstukken bevat. Hiervan werd zeker één stuk voor het
publiek gespeeld, namelijk dat van St.-Ignatius in 1622, zoals de auteur aantoont.
Uit een persoonlijk onderzoek is mij gebleken dat dit manuscript, door slechts twee
handen opgetekend, wellicht een verzameling is van de persoonlijke werken van de
leerlingen, door de klasleraar als modelverzameling bewaard, en waarschijnlijk
dateert uit de jaren 1619-1622. Zo biedt dit hs. een kostbaar document voor de studie
van het toneel als vrucht van de literaire vorming der leerlingen op een
Jezuïetencollege. Geenszins is zeker dat al deze spelen voor het publiek werden
vertoond; overigens meldt geen enkel document dit, ook niet de Historia Domus
bewaard in het Rijksarchief te Brussel.
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In de lijst der colleges vermeldt S. ook Leuven, waarvan geen enkel
collegetoneelopvoering bekend staat (bl. 248). Wat niet zal verwonderen als men
weet dat Leuven enkel een theologisch college van de orde bezat. Op nog andere
onnauwkeurigheden kunnen we wijzen. Zo spreekt de auteur steeds over de
Vlaams-Belgische provincie; toch werd van ouds de naam Flandro-Belgica vertaald
in Duits-Nederlandse provincie. Dat men in de zangles speciaal aandacht wijdde aan
het Gregoriaans (bl. 26) valt zeer te betwijfelen. Wat Brussel betreft, spreekt S. over
een defilé op de ‘Meir’ (bl. 43), wat geen enkel Antwerpenaar zou dulden. Op bl.
202 lezen we: ‘Durbuy is momenteel in Belgisch-Limburg gelegen’; wat we eerder
als een drukfout dan als een geografische vergissing willen interpreteren.
Als besluit mogen we zeggen dat onderhavig proefschrift getuigt van een uitvoerige
behandeling van een zeer omvangrijke stof. Talloze werken en documenten werden
hier verzameld en verwerkt, zodat het een ruim overzicht biedt van de activiteit der
Jezuïeten op het gebied van het schooltoneel in de Nederlanden. Alleen over de wijze
van opvoeren zelf vernemen we weinig, tenzij waar bepaalde opmerkingen voorkomen
in de voorschriften der oversten. Nochtans hebben ook de Jezuïetenensceneringen
hun invloed laten gelden op de ontwikkeling van het toneel. In het algemeen lijdt
deze studie aan een gebrek zowel van synthese als van vergelijking: weinig synthese
in het onderzoek naar eigen doelstelling en naar de evolutie in de dramatische
struktuur, geen grondige vergelijking ook met de parallele ontwikkeling van het
schooldrama in binnen- en buitenland. Wegens dit tekort aan systematische ordening
en gezien de beperktheid van het ingenomen standpunt, zal men na lezing van dit
omvangrijk werk nog weinig inzicht gekregen hebben in de eigen aard van het
Jezuïetendrama. Toch stelt zich voor velen de vraag in hoeverre dit toneel verschilde
van het overige schooldrama, en welke invloed hiervan eventueel is uitgegaan.
K. LEUS S.J.
Dr. H.J. HEERING, Tragiek, van Aeschylus tot Sartre, 's-Gravenhage, L.J.C
Boucher, 1961, 241 blz., ing. 155,- F, geb. 220,- F.
Het gebruik en het historisch perspectief eerbiedigend, vat Heering zijn onderzoek
naar het wezen van de tragiek aan met een verwijzing naar Aristoteles. De
interpretaties welke men in de loop der geschiedenis aan zijn bepaling van de tragedie
heeft gegeven zijn zeer verschillend. Heering maakt gebruik van de vertaling van
Eernstman en lijkt, daarmee niet steeds in betrouwbaar gezelschap te verkeren. Om
te beginnen begrijpt Heering, in navolging van Eernstman, het Griekse megethos als
grandeur, waardoor hij het woord een morele betekenis geeft. Uit de commentaar
van Aristo-
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teles blijkt echter duidelijk dat het hier gaat om de materiële omvang van het stuk,
dat niet te lang mag zijn om door de toeschouwer als een eenheid te kunnen gevat
worden. Ook wat betreft de interpretatie van vrees en medelijden lijkt Heering geen
gelukkige keuze gedaan te hebben. Volgens hem zou de toeschouwer medelijden
hebben met de held en vrezen voor zichzelf. Kommerell heeft echter op filologische
basis aangetoond hoe vrees en medelijden bij Aristoteles een geheel vormen en als
geheel betrekking hebben op de held en niet op de toeschouwer. En tenslotte
interpreteert Heering de katharsis als een loutering van alle kleinmenselijkheid, waar
de gangbare interpretatie er een bevrijding van vrees en medelijden in ziet.
Dergelijke discussies doen echter niets af van het feit dat Heerings werk duidelijk
de kernmomenten van de problematiek van het tragische weet te treffen. Het centrale
gegeven dat daarbij naar voren treedt, is de tegenstelling tussen vrijheid en
noodzakelijkheid. Dat lijkt ons inderdaad de kern van het tragisch verschijnsel te
zijn: het is de mens die in de concrete situatie van zijn bestaan voor zijn
verantwoordelijkheid komt te staan, doch die bij de uitbouw van zijn persoonlijkheid,
zowel in haar individuele als in haar sociale dimensie, steeds weer zijn eigen
beperktheid moet ervaren. Juist om dat samengaan van vrijheid en gebondenheid is
de tragiek ook een typisch menselijk verschijnsel. Een dergelijke bepaling kan vaag
lijken, ze heeft echter het voordeel dat ze ons toelaat in de verschillende historische
verschijningsvormen een gemeenschappelijke kern te ontdekken.
Dat samengaan van vrijheid en noodzakelijkheid moet ook de eigen aard van de
tragische schuld bepalen. Heering stelt echter de vraag of men wel kan spreken van
tragische schuld. Hij antwoordt hierop met een distinguo en meent dat daarvan slechts
kan sprake zijn ‘in een levensbeschouwing welke opgebouwd is uit starre karakters,
situaties en beginselen’, m.a.w. waar de vrijheid niet ten volle wordt geapprecieerd.
We zouden echter ook het probleem kunnen omkeren en ons afvragen of er voor de
mens wel ooit een andere schuld bestaat dan degene waarbij inzicht en duisternis,
vrijheid en gebondenheid aan karakter en situatie samengaan. Een dergelijke vraag
lijkt voor Heering wel uitgesloten omdat hij gans het probleem ziet vanuit een
christelijk perspectief.
De verhouding tussen geloof en tragiek komt voor het eerst ter sprake in het hoofdstuk
over Israël. Heering meent inderdaad terecht dat de bijbel een essentieel ontragische
levensvisie voorstelt, doch een levensvisie waar anderzijds plaats blijft voor
diep-tragische momenten. Verder zal Heering dan ook opmerken dat de tragiek
slechts de voorlaatste waarheid omtrent de werkelijkheid is: de laatste waarheid blijft
voor hem de waarheid van het geloof. Op het vlak van deze voorlaatste waarheid
meent hij twee mogelijkheden voor een tragische situatie te moeten aanwijzen. Hij
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onderscheidt namelijk een Adamstragiek, of de tragiek van de wereld zonder God,
en de Christustragiek, die berust op de onmacht van de mens om zijn christen-zijn
tot het uiterste toe te realiseren. Waar het geloof doorbreekt moet echter de tragiek
verdwijnen. Tragiek wortelt dan ook niet in het bestaan als zodanig; zij is geen
zijnswijze, maar een zienswijze. De tegenstelling tussen deze beide begrippen mag
dubbelzinnig lijken, in het kader van het werk is haar betekenis duidelijk: tragiek
kan voor de christen slechts een voorlopig karakter hebben, absolute tragiek is hier
uitgesloten.
Dit overzicht toont voldoende aan dat Heering de problemen niet uit de weg is gegaan.
Zijn werk heeft daarbij het voordeel dat beschouwing en voorbeelden mekaar
aanvullen. In de hoofdstukken III tot VIII komen inderdaad achtereenvolgens aan
de beurt: de Griekse tragedie, de stoa, Israël, Shakespeare, Ibsen en Sartre. Deze
keus blijft ongetwijfeld beperkt. Zij is echter voldoende uitgebreid om ons aan te
tonen toe elke tijd zijn eigen interpretatie heeft gegeven aan het gestelde probleem.
Tragiek is niet zonder meer een eenvormig verschijnsel; het is een menselijk
verschijnsel, dat doorheen de wisseling der tijden telkens weer op een andere manier
werd beleefd en ervaren. Het verschil valt niet alleen op wanneer we auteurs uit totaal
verschillende tijdsmomenten tegenover mekaar stellen, doch het is zelfs aanwezig
binnen het toch reeds zeer beperkt gebied der Griekse tragedie.
Dat historisch overzicht doet echter wel een paar vragen rijzen. Vooreerst laat Heering
de middeleeuwen onbesproken. Het is echter de vraag of we ook daar in de
verhaalkunst, in het toneel, en niet het minst in de balladen, geen sporen van deze
voorlaatste waarheid zouden aantreffen. De middeleeuwen hebben wel geen tragedie
geschapen, doch evenmin als in de bijbel lijken ons ook hier de tragische momenten
niet te ontbreken.
Een tweede bedenking betreft de plaats welke Heering aan Shakespeare toekent.
Shakespeare zou volgens hem de tragiek gehumaniseerd hebben omdat hier voor het
eerst de mens tot zijn eigen noodlot wordt. Daarbij zou hij haar ook geuniversaliseerd
hebben omdat bij hem de tragische grootheid niet langer het voorrecht is van de
machtigen maar van de ‘groten van ziel’. Het eerste punt brengt ons bij het
onderscheid tussen karaktertragedie en noodlotstragedie. Zonder op dat probleem in
te gaan kunnen we toch opmerken dat zowel bij de Grieken als bij Shakespeare
tragiek steeds met de twee te maken heeft. Het tweede element brengt ons bij het
probleem van de tragische held. Heering geeft de indruk als zou de aandacht van de
Grieken gegaan zijn naar de groten op sociaal gebied. Het probleem moet nochtans
anders gezien worden. Wanneer de Grieken alleen de groten der aarde op het toneel
brengen, dan moet de verklaring hierin gezocht worden dat zij zich niet kunnen
voorstellen hoe iemand uit het gewone volk of een slaaf deze morele kwaliteiten en
vooral deze ziels-
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grootheid zou kunnen opbrengen, die van de tragische held worden verwacht. Ook
voor hen is dus niet de sociale maar wel de morele waarde van essentiële betekenis.
Het is daarenboven niet het feit dat een koning of een burger ten tonele wordt gevoerd,
die aan de tragiek haar universele betekenis geeft. Ook in Oidipous gaat het niet in
de eerste plaats om het individuele geval, maar om de mens die gebukt gaat onder
de macht van het noodlot. Wanneer er ten andere kan sprake zijn van individualisatie
van de problematiek, dan zal dit wel eerder het geval zijn in de moderne tragedie
dan in het nog half mythische Griekse drama. Beide blijven ons slechts interesseren,
niet om het individuele karakter, maar om de supra-individuele, de universele
betekenis.
H. VANDERMOERE
HERMAN MEYER, Das Zitat in der Erzählkunst. Zur Geschichte und Poetik
des Europäischen Romans. J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart 1961, 269 blz., 314,- F.
Dit boek brengt ons een verzameling studies, waarin achtereenvolgens de citeerkunst
van de grote Europese humoristen Rabelais, Cervantes en Sterne, en de ontwikkeling
van hun verhaaltechniek in Duitsland bij Wieland, Hoffmann, Immermann, Fontane,
Raabe en Thomas Mann besproken worden. Deze hoofdstukken worden voorafgegaan
door een uitvoerige inleiding, waarin op theoretische wijze het probleem van het
Citaat in de verhaalkunst gesteld wordt en waarbij S. tevens onderzoekt wat het
literaire citaat als struktuurelement voor een roman betekent en te bieden heeft:
‘Können Zitate mehr bedeuten als bloss die Rosinen im Kuchen und kann ihre
ästhetische Wirkung über den Augenblicksreiz hinausgehen, den die Rosinen für
den Gaumen haben’? Deze struktuuranalyse heeft zowel betrekking op de inhoud
als op de vorm van de roman. Meyer zal zich in deze studie echter hoofdzakelijk met
het vormaspect inlaten, omdat het hem, bij de lezing van bepaalde romans, immer
opnieuw is opgevallen, dat de functie van de gebruikte citaten zich niet tot hun inhoud
beperkt, maar essentieel van belang is voor de gehele struktuur van het werk. Deze
opmerking is het beginpunt van Meyers onderzoek geweest. Zulk standpunt moest
noodzakelijkerwijze meer algemene overwegingen over het wezen van de verhaalkunst
en bijzonder van de roman met zich meebrengen.
De roman is immers een veelheid in eenheid. Zijn ontstaan is dan ook een proces
van integratie van heterogene elementen. Nu is juist het literaire citaat een element,
dat duidelijker dan wat ook van die heterogeniteit getuigt. Dit element moet dus
geïntegreerd worden. Het kan verrassend lijken, dat de optimale integratie van dit
vreemde bestanddeel niet zozeer bereikt wordt wanneer het citaat in zijn
oorspronkelijke betekenis
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nauwkeurig van toepassing is op de omgevende tekst, maar wel in een eigenaardige
spanning van overeenkomst en verschil. Het citaat verbindt zich eng met zijn
omgeving, maar tegelijkertijd tekent het zich hiervan af en laat zo een andere wereld
in de eigen wereld van de roman binnenschijnen. Het maakt dus de romanwereld
wijder en luchtiger en bouwt daardoor tevens het complexe geheel en de rijkdom
van de roman mee op.
De techniek van de citeerkunst is echter niet alleen struktureel-analytisch te
onderzoeken. Het spreekt vanzelf dat het citaat ook wijst op een literaire vorming;
zo krijgt dit probleem een sterk geestelijke en kulturele inslag. In de citeerkunst komt
immers duidelijk het feit naar voor dat literatuur zich met literatuur voedt. Dit proces
van een actieve ‘traditio’ - een dóórgeven - moet zowel vanuit de schrijver als de
lezer bezien worden. Bij het citeren is het van doorslaggevend belang of er een
gemeenschappelijke literaire vorming aanwezig is tussen schrijver en lezer. In dit
verband is het interessant te weten of een volk over een ‘nationale’ literatuur beschikt,
die het als een klassiek en na te volgen gedachtengoed beschouwt. Dit gezichtspunt
is vooral voor de Duitse literatuur van de 18e-19e eeuw van belang. De Goethetijd
vormt een echte vergaarbak waaruit men maar te scheppen heeft. Staat een
romanschrijver hier kritiekloos tegenover, dan verschijnt de citeerkunst als een
bedenkelijk teken van kulturele vermoeienis en decadentie. ‘Schept’ hij echter, in
de dubbele betekenis van het woord, uit en vanuit een kultuurtraditie, dan mag hij
er terecht op vertrouwen dat zijn lezers niet volledig buiten deze traditie staan.
Naast deze toelichtingen, die vooral de methode van zijn analyse nader bepalen,
omschrijft Meyer ook het voorwerp van zijn studie. Een eerste onderscheid dient
gemaakt tussen het duidelijke citaat en de enigszins kryptische allusie. Het geldt hier
geen essentieel onderscheid, maar een graduele verschuiving. Het ‘verstoppertje
spelen van het kryptisch citaat heeft juist tot doel ontdekt te moeten worden, om
daardoor tot zijn specifieke werking te komen. Essentieel zijn beide citaatvormen
echter verschillend van de eenvoudig verborgen ontlening, wier ontdekking slechts
filologische bevrediging geeft maar waarvan geen esthetische bekoring uitgaat.
Een tweede omlijning van het studieobject ligt in de betekenis van het woord ‘citaat’
zelf. Deze term wordt in de literair-wetenschappelijke vaktaal, en ook daarbuiten,
nu eens in engere, dan weer in bredere zin gebruikt. In bredere zin kan citeren
betekenen, dat men niet de woordklank, maar de inhoud van bepaalde literaire plaatsen
of van gehele literaire werken weergeeft of erop zinspeelt. Referaat, allusie, pastiche,
parodie en plagiaat zijn allemaal met het eigenlijke citaat verwant. Omdat ze zo vaag
in elkaar vervloeien, zal Meyer zich vooral tot het citaat in engere zin beperken,
waarbij niet alleen de inhoud, maar ook de klankwaarde van
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literaire bewijsplaatsen bedoeld wordt en in zekere mate getrouw weergegeven.
Ten slotte moest nog de keuze van schrijvers en werken gerechtvaardigd worden.
De stof zelf, en het criterium van het ‘typische’, hebben de schrijver hierbij geleid.
De ontwikkeling die Meyer volgt is grotendeels de groei van de humoristische roman,
die vanuit Rabelais, over Cervantes en Sterne naar Duitsland kwam en zich daar tot
in het werk van Thomas Mann voortzette. Meyer waagt dan de thesis, dat het citaat
eerst in die humoristische roman tot een echt episch kunstmiddel van esthetische
rang gegroeid is. Dit is ten andere gemakkelijk te begrijpen: een autonome epische
citeerkunst ontstaat immers alleen daar, waar het vertellen door een persoonlijke
verteller gedragen wordt, die in vrije soevereniteit met het citaat werken kan, die het
in nieuwe en eigen vorm- en betekenissamenhang voorstellen kan. Hij onderstreept
deze ‘verhaalwet’ naar het voorbeeld van Wolfgang Kayser, tot wiens nagedachtenis
hij dit werk opdroeg en stelt het onder Goethes motto: ‘Nur aus innig verbundenem
Ernst und Spiel kann wahre Kunst entspringen.’
Zo is het werk van Herman Meyer over het citaat in de verhaalkunst een interessant
voorgestelde en wetenschappelijk gestaafde studie. De vele voorbeelden, waarvan
hij is uitgegaan en waarmee hij zijn stellingen illustreert, vormen een spannend
evenwicht met de soms zware theoretische beschouwingen. De afzonderlijke
besprekingen vormen een afgerond geheel, maar zijn tevens op elkaar afgestemd.
Vergelijkingen tussen de citeerkunst van de verschillende romanciers werpen vaak
een klaarder licht op wat vooraf werd gezegd. Dit zou nog duidelijker gekund hebben,
ware het niet dat Meyer deze analyses los van elkaar heeft geschreven. Slechts nadien
heeft hij deze monografieën, met de noodzakelijke wijzigingen en voorafgegaan door
een verklarende inleiding, tot één studie gebundeld.
Elk werk is vatbaar voor kritiek; ook Meyers studie maakt hierop geen uitzondering.
De meest voor de hand liggende opwerpingen aangaande de keuze van de schrijvers
en hun werken, heeft hij echter zelf in zijn inleiding uit de weg geruimd. Toch zouden
wij willen wijzen op een gevaar dat studies als deze bedreigt, nl. het doorgedreven
enge standpunt dat de schrijver bij zijn onderzoek noodzakelijk moet innemen. Dit
gevaar kon ook Meyer niet ontlopen, zodat hij in alle citeerkunst iets goeds tracht te
ontdekken. Wanneer hij b.v. de voetnoten in Wielands werk apprecieert als ‘ein
graziöses Rokokoschnörkel am unteren Blattrand’, of een tegenstelling tussen fictie
en authenticiteit uitspeelt als belichting van de idee die ‘achter’ een roman ligt, dan
kan men dit toch bezwaarlijk als een argument ten goede voor echte romankunst
beschouwen. Citaten en voetnoten uit wetenschappelijke werken, hoe beeldrijk ook
gemaakt, blijven vaak wetenschap tussen de regels of onder aan de bladzijde.
Perspectivistisch kunnen zij misschien een romansituatie belichten. Zonder afbreuk
te
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willen doen aan de soevereine vrijheid van de romanschrijver, blijft echter de
integratie van die vreemde elementen een dwingende noodzaak van echte
verhaalkunst.
H. VAN GORP
J.H. WASZINK e.a., Benaderingen van het literaire werk. Zes belichtingen
door Dr. J.H. Waszink, Dr. J. Elema, Dr. J.G. Bomhoff, Dr. G. Kazemier,
Mej. Dr. E.L. Kerkhoff, J.H. Schouten. Den Haag, Servire 1961, 136 blz.
(Servire Luxe-Pocket, 55), 50,- F.
Onder de titel Benaderingen van het literaire werk werden hier de lezingen gebundeld,
die zes Nederlandse hoogleraars en leraars hielden tijdens het cursusjaar 1960-61
van de School voor Taal- en Letterkunde te 's-Gravenhage. Uit de term
‘benaderingen’, alsook uit de ondertitel ‘zes belichtingen’ kan men wel de bedoeling
van de sprekers afleiden: vertrekkend van verschillende standpunten tonen zij een
mogelijke weg om het literaire werk te benaderen, d.w.z. te bestuderen, te
interpreteren, te smaken en naar waarde te schatten. Hoewel alleen Dr. Waszink de
term ‘methode’ in de titel van zijn voordracht gebruikte, gaat het hier in de grond
om een - soms met kritiek gepaard gaande - voorstelling van sterk gedifferentieerde
methoden van literatuuronderzoek. Dit gebeurt hier ofwel in een theoretische
uiteenzetting ofwel aan de hand van een konkrete tekstanalyse.
Dr. J.H. Waszink bespreekt de filologische methode van literatuurbeschouwing.
Hij handelt uitvoerig over tekstoverlevering en -kritiek en ontleent zijn voorbeelden
hoofdzakelijk aan de klassieke filologie. Uit deze klare uiteenzetting blijkt eens te
meer, dat ook de filoloog, aan wie men in het geheel van de literairwetenschappelijke
disciplines de hoogste graad van wetenschappelijkheid pleegt toe te kennen, zich
zeer dikwijls moet tevreden stellen met waarschijnlijkheidsredeneringen, gissingen
en halve garanties. Het stemt hoopvol, dit door een ervaren classicus te horen
verklaren... Van de lezing van Dr. J. Elema. Het kunstwerk in verband met zijn tijd,
kon men een theoretische uiteenzetting over geestes- en kultuurhistorische bindingen
van het literaire werk verwachten. De auteur biedt echter een gedetailleerde analyse
van de tijdsstruktuur (vertelde tijd en verteltijd) en tijdsbeleving in de
Buddenbrooks-roman, en toont tenslotte aan hoe de behandeling van de tijd in deze
roman bepaalde sociale, wereldbeschouwelijke en psychologische ontwikkelingen
in de tijd van ontstaan weerspiegelt. De auteur demonstreert aldus op overtuigende
wijze dat men ook in dit soort van onderzoek nooit ‘om de vorm van het kunstwerk
heen’ mag gaan, dat men ‘er altijd dwars doorheen’ moet (blz. 48). De bijdrage van
Dr. J.G. Bomhoff, De sociologische en marxistische be-
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schouwing, is uitsluitend theoretisch. Hij geeft een overzicht van de problemen der
literatuursociologie en levert een korte kritiek op de belangrijkste marxistische
stellingen terzake.
De drie overige bijdragen stellen ons de esthetisch-stylistische methode voor. Dr.
G. Kazemier biedt een bondige stylistische verklaring van drie gedichten van G.
Achterberg, K.H. Poot en Vondel. De auteur besluit terecht met de vaststelling, dat
de stylisticus het niet kan stellen zonder de hulp van filologie, literatuurgeschiedenis,
algemene geschiedenis en literaire theorie. Dr. E.L. Kerkhoff van haar kant stelt een
uitvoerig gekommentarieerd proza-fragment uit Stifters Prokopus tegenover het
stukje Nachts van Kafka en een korte passage uit Die Blechtrommel van G. Grass:
in de stijl, nl. in de sterk afwijkende voorstelling van dezelfde handeling, openbaart
zich een grondig verschillende kijk op mens en wereld. J.H. Schouten tenslotte handelt
over de persoonlijke beleving van het literair werk. Zijn bijdrage, die het meest
subjektieve aspekt van de omgang met de letteren belicht, nl. kiezen, smaken,
appreciëren, bevat merkwaardige beschouwingen over subjektiviteit en objektiviteit
in het literatuuronderzoek. Verder handelt hij over de factor ‘persoonlijke voorkeur’,
die nu eenmaal altijd een rol zal spelen in elke menselijke benadering van een auteur
in zijn werk.
Men kan misschien betreuren, dat nog andere belangrijke onderzoeksmethoden b.v. de psychologische methode, het onderzoek van de genres, van de verwantschap
met andere kunsten, enz. - onbesproken bleven. Men kon van deze pocket misschien
ook wat meer theoretische grondigheid verwacht hebben. Maar zoals het boekje nu
werd samengesteld, loont het m.i. zeker de moeite als kennismaking met enkele
belangrijke richtingen in het hedendaags literatuuronderzoek, die hier vlot,
toegankelijk en aangenaam gepresenteerd worden. Het boekje vindt zijn fundamentele
eenheid in de overtuiging van alle medewerkers, dat de literatuurstudie slechts kan
gebaat zijn met de zorgvuldige analyse van de tekst, hoe polyvalent en moeilijk te
ontcijferen hij ook moge wezen.
M. JANSSENS
P. BRACHIN, La littérature néerlandaise. Librairie Armand Colin, Parijs,
1962, 208 blz. (Collection Armand Colin, no 362 Section de langues et
littératures).
Het schrijven van een overzicht der Nederlandse letterkunde voor een Franssprekend
publiek kon moeilijk aan een meer geschikt persoon worden opgedragen dan aan de
bekende hoogleraar P. Brachin, die niet alleen deze materie sedert jaren aan de Parijse
Sorbonne doceert maar ook, door talrijke afzonderlijke publicaties bewezen heeft
met de Nederlandse literatuur grondig vertrouwd te zijn. Zoals in zijn geschriften
van gerin-
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gere omvang brengt de auteur ook hier een systematische, evenwichtig opgebouwde,
van smaak en kennis getuigende uiteenzetting van de gekozen stof.
P. Brachin verliest niet uit het oog dat hij schrijft voor een publiek dat ongetwijfeld
weinig afweet van de historische en taalkundige toestanden die de achtergrond van
onze letterkunde uitmaken. Hij zet daarom ook vooraf duidelijk uiteen hoe termen
als néerlandais, Hollande, Flandre, e.a. moeten begrepen worden en hij laat de
verschillende hoofdstukken van zijn kronologisch overzicht door een beknopte
bespreking der historische situaties voorafgaan.
S. behandelt de hele Nederlandse letterkunde, van haar begin tot en met de auteurs
die nog vòòr 1945 belangrijk werk hebben voortgebracht. Wegens de beperkte
plaatsruimte is Prof. Brachin er toe genoodzaakt geweest selektief te werk te gaan,
en hij is er o.i. bijzonder goed in geslaagd om juist de voornaamste werken en auteurs
tot hun recht te laten komen. Sommigen zullen wel enkele namen missen. Zo betreuren
wij de afwezigheid van Willem Ogier, vooral omdat de schets van de letterkunde
der 17e eeuw in het Zuiden reeds met zo weinig belangrijke namen gestoffeerd kon
worden. Dat ook de naam ontbreekt van iemand als Toussaint van Boelaere die geen
onbelangrijke rol in de Nederlandse letterkunde gespeeld heeft, zich vóór P. Brachin
op de bekendmaking van de Vlaamse literatuur aan Franssprekenden heeft toegelegd
en ook een intense belangstelling voor de Franse letterkunde heeft laten blijken, heeft
ons - bijna als ironie van het noodlot - getroffen.
Als bijzondere verdiensten van het hier te bespreken werk moeten o.i. het
voortdurende streven genoemd worden om de letterkunde van Zuid en Noord - niet
het minst wat de moderne periode aangaat - op voet van gelijkheid te behandelen en
vooral de gelukkige combinatie van een objectief historisch standpunt met een
persoonlijke kritische benadering van de besproken geschriften als literaire
kunstwerken.
Het ware wonder indien een werk met zulke ruime opzet niet enkele fouten en
tekortkomingen vertoonde. Zo hebben wij vreemd opgekeken bij de karakterisering
van A. Vermeylen als een particularist in de aard van Gezelle (p. 123) en van
Verschaeves Judas en Maria Magdalena als ‘pièces mystiques’ (p. 151). Dat het
laatste toneelstuk dan nog een werk genoemd wordt ‘qui ne serait pas indigne de
Hadewych’ verwondert ons vooral bij iemand die t.o.v. Karel van de Woestijnes
religieuze poëzie de term mystiek zeer nauwkeurig weet af te wegen.
Niet al te gelukkig vinden wij de nogal vaak toegepaste methode om sommige
schrijvers in voetnoot te behandelen. Hierdoor wordt - gewild of ongewild - de indruk
gewekt dat deze auteurs door de opsteller van het overzicht als minder belangrijke
kunstenaars beschouwd worden. O.i.
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verdienen E. Claes, H. de Man, F. de Pillecijn en R. Brulez deze discriminatie niet.
Laten wij tenslotte nog een paar kleinigheden vermelden: op blz. 14 wordt gezegd
dat van Karel ende Elegast vijf oude drukken bestaan, terwijl er zes bekend zijn. E.
de Bom wordt op blz. 123 R. de Bom genoemd en het Vlaamsche Volkstoneel heet
op blz. 184 Vlaamsch Toneel. Naast Van den Bergh lezen we op blz. 156 Van der
Bergh, en verder noteerden wij enkele foutieve data bij de titels van moderne romans.
‘Kleinigheden’ inderdaad in een werk dat zoveel verdiensten in zich verenigt en dat
wij niet alleen Franssprekenden als een uitstekende inleiding tot onze letterkunde
kunnen aanbevelen, maar dat ook aan hen voor wie het Nederlands geen vreemde
taal is een betrouwbaar overzicht van onze letterkunde kan bezorgen.
L. ROOSE

Verder ontvingen wij:
P. ARENTS: Werk van Lode Baekelmans. Addenda. Gent, Secretarie der
Academie, s.d. (Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde).
H.O. BURGER und R. GRIMM: :Evokation und Montage. Drei Beiträge zum
Verständnis moderner deutscher Lyrik. Göttingen, Sachse und Pohl Verlag,
1962. 70 blz.
R. FENTENER VAN VLISSINGEN: Ondergang en Verheffing, 's-Gravenhage, L.J.C.
Boucher, 1962. 142 blz.
Dr. A.J. KLEYWEGT: Ciceros Arbeitsweise im zweiten und dritten Buch der
Schrift der Natura Rerum. Groningen, J.B. Wolters, 1961. 234 blz.
Prof. Dr. L.C. MICHELS: Trekken van taalgebruik. 's-Hertogenbosch, L.C.C.
Malmberg, 1962. 14 blz. (Tilburgis. Publicaties van de Katholieke Leergangen,
Nr. 9).
Dr. R. VAN PASSEN: Toponymie van Kontich en Lint. Gent, Secretariaat der
Academie, 1962. 666 blz. (Kon. Vl. Ac. voor Taal- en Letterkunde, VIe reeks
- bekroonde werken - nr. 86).
P.J.H. VERMEEREN: Op zoek naar de librije van Rooklooster. Overdruk uit ‘Het
Boek’, derde reeks, deel XXXV, 1962, Den Haag, M. Nijhoff, blz. 134-173.
A.P.L. VERMEERSCH: De taalschat van het laat-middelnederlandse ‘Kuerbouc
van Werveke’. Gent, Secretariaat van de Academie, 1962. 149 blz. (Kon. Vl.
Ac. voor Taal- en Letterkunde, VIe reeks - bekroonde werken - nr. 85).
Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens,
1834-1840. Uitgegeven door Dr. F.C. Gerretson en Dr. W.Ph. Coolhaas.
Groningen, J.B. Wolters, 1960, 327 blz. (Werken uitgegeven door het Historisch
Genootschap gevestigd te Utrecht, derde serie, nr. 83).
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[Nummer 2]
Albert Verweys en P.N. van Eycks idealisme
In de rede die hij op 8 november 1935 uitsprak ‘ter aanvaarding van het
hoogleraarsambt aan de universiteit te Leiden’, verheugde P.N. van Eyck er zich
over, dat de door Albert Verwey verlaten leerstoel van Nederlandse letterkunde aldaar
opnieuw bekleed werd door een kunstenaar; hij zei voorts dat het zijn eerzucht zou
zijn ‘naar een zodanige vervulling van zijn hoogleraarsplichten te streven, dat, na
zijn heengaan, en mits de gewenste persoon beschikbaar was, de benoeming te Leiden,
en voor de derde maal, van een dichter-criticus... als vanzelfsprekend beschouwd
zou worden’1. Zijn rede was dan ook, zoniet een ’defence of poetry’, dan toch een
verdediging, op het gebied van de literatuurwetenschap, van het dichterschap als
aanvulling en voltooiing van het kritisch onderzoek. Deze stelling poneerde hij niet
als een alleenstaand beginsel; hij leidde die af van een ruimere en algemeen geldende
opvatting, volgens welke alle kennis pas volledig, en bijgevolg betrouwbaar wordt,
wanneer de grenzen van het kritisch-analytisch denken overschreden worden en een
beroep wordt gedaan op een supra-rationele kracht, die het beoordelende subject en
het beoordeelde object in een ideële eenheid oplost. Wij treffen hier het
anti-positivistische standpunt aan, dat de tweede generatie der Tachtigers, onder de
impuls van Verwey, ingenomen heeft.
Verwey en Van Eyck, zijn meest vooraanstaande discipel en opvolger aan de
Leidse universiteit, verwerpen het positivisme, omdat dit uitsluitend belangstelling
toont voor het positieve, d.i. het stoffelijk bepaalde, het vele, het algemene: de
positivist heeft tot doel algemene wetten af te leiden uit het onderzoek van
veelvoudige, door duidelijk aan te wijzen factoren bepaalde objecten. Wat bepaald
is, mist vanzelfsprekend alle oorspronkelijkheid; het is zielloze materie, aan het
streng oorzakelijk verband onderworpen. Hieruit volgt dat

1

P.N. van Eyck, Kritisch Onderzoek en Verbeelding, 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1935, blz.
26.
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de positivistische wetenschapsmens de natuur als levenloos onderzoeksmateriaal
beschouwt, waar hij niet de minste genegenheid voor voelt; integendeel, hij is des
te meer geneigd er gevoelloos over te heersen, daar hij haar wetmatigheid heeft weten
te doorgronden; alle geestelijke verhouding tussen subject en object blijft dan ook
uit, zodat Verwey terecht van de ‘schraal-gerekte bloedeloosheid’2 der positivistische
geleerden kan gewagen, die zelf aan scheppende kracht tekort schietend, onbekwaam
zijn hun stof leven in te blazen. Wat de algemene wetten betreft waardoor de vele
natuurverschijnselen tot een hecht geheel verbonden worden, ze staan slechts in voor
de uiterlijke gestructureerdheid van de natuur, doch geenszins voor de innerlijke
samenhang; krachtens de wet der oorzakelijkheid zijn alle afzonderlijke verschijnselen
bepaald, bijgevolg niet los te denken van het wetmatig natuurverloop; hun ontbreekt
de onbepaalde levenskracht waardoor de wetmatigheid zelf tot stand komt. Wegens
haar onbepaald karakter hoort deze kracht niet tot de waarneembare wereld, terwijl
de kennis ervan aan het analytisch denken ontsnapt. Het positivisme is hiermee
tegelijk overwonnen.
Deze stap ‘jenseits’ de empirische natuur, in wijsgerige bewoordingen uitgedrukt
de ‘natura naturata’, hebben Verwey en. Van Eyck inderdaad gedaan. In aansluiting
bij Fr. Nietzsche, die rond de eeuwwisseling in Nederland ingang vond, willen zij,
naar het woord van Van Eyck, het leven ‘regenereren’, meteen de vrijheid en de
scheppende persoonlijkheid in eer herstellen. Terwijl Nietzsche uitsluitend bezorgd
is om de persoon in zijn strijd tegen de gelijkheidsideologieën die hem dreigen te
verknechten en, door het accentueren der biologische waarden, de kloof tussen de
zeldzame sterken en de massa der zwakken verbreedt, verwachten Verwey en Van
Eyck van de levensregeneratie de bevrijding van de afzonderlijke persoonlijkheid
en, tegelijk, een versterking der gemeenschapsbanden. De samenhang tussen de vrije
geestelijke groei van de enkeling en de natuurlijke cohesie van de sociale groep
waartoe hij behoort is alleen mogelijk, mits al het zijnde voortgestuwd wordt door
een immanente middelpuntzoekende kracht.
Het gaat hier feitelijk om een pantheïstische levensbeschouwing. Verwey ziet er
echter tegen op deze kracht met het woord god aan te duiden, dat al te gemakkelijk
het beeld van de transcendente

2

A. Verwey, Proza, deel IV, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf en Em. Querido, 1923,
blz. 228.
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christelijke God voor de geest oproept, die de positivisten verloochend hebben, en
hij geenszins bereid is opnieuw in het leven te roepen. Het ‘Leven’ en de ‘Idee’ zijn
de benamingen die in Verweys taal het vaakst voorkomen. Hij omschrijft het Leven
als ‘de onstoffelijke wereld’3, of als ‘het Ene’4, en bepaalt het als zijnde ‘eeuwig in
alle verandring’5; onder de Idee verstaat hij ‘die naar voren dringende kracht, die het
wezen van enig leven is en die alleen in zijn vorm zichtbaar wordt’6. Van Eyck
gebruikt ongeveer dezelfde terminologie; hij heeft het over de ‘Idee’ of de
‘Substantie’, die men, voegt hij er toegevend aan toe, ‘zo men haar volstrekt
onrealistisch, d.i. onpersoonlijk denkt, de naam van God kan geven’7; zijn definitie
luidt: ‘Onder de Idee of Substantie versta ik de eeuwige gemeenschap van alle ideeën
in één opperste Idee, wier inhoud de Idealiteit zelve is’8.
Uit deze definities kunnen wij afleiden, dat de Idee het verborgen en onbepaalde
Ene is dat het wezen van al het levende uitmaakt, en waarvan de afzonderlijke
lichamen de zintuiglijke verschijningsvormen zijn. Zij is enig. Meteen is de
mogelijkheid uitgesloten dat de mens, als zelfstandige substantie en beschikkend
over de vrije wil, een bevoorrechte plaats in de natuur zou innemen; essentieel zijn
planten, dieren en mensen eender; alleen maar door hun graad van volmaaktheid, en
bijgevolg van macht, verschillen ze van elkaar. Dit brengt o.a. mee, dat Verweys en
Van Eycks gevoel voor de natuur zo sterk is. Op het levensverlangen van het ‘kleine’
wijzend, schrijft b.v. Verwey:
Want lief is mij de lust ook van het nietigst leven
En haten doe ik de brutale daad
Die 't lieve en schone als het niet toe wil geven
Uitrukt of nederslaat9.

De Idee is onbepaald. Dit negatieve predikaat sluit geen onvolkomenheid in;
integendeel, het wijst op haar volstrekte zelfstandigheid: was zij inderdaad bepaald
of bepaalbaar, dit zou een beperking van

3
4
5
6
7
8
9

A. Verwey, De voetwassing, in: Oorspronkelijk Dichtwerk, deel I, Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel, 1938, blz. 797.
A. Verwey, De verlatene, ib., blz. 444.
A. Verwey, Spreuken, in: Oorspronkelijk Dichtwerk, deel II, blz. 709.
A. Verwey, Proza, deel VIII, blz. 187.
en
P.N. van Eyck, Verzameld Werk, deel I, Amsterdam, G.A. Van Oorschot, blz. 138.
A. Verwey, Dit kleine, in: Oorspronkelijk Dichtwerk, deel II, blz. 596.
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haar zelfstandigheid betekenen, dus een tekort; zij is o.a. noch ruimtelijk noch tijdelijk
bepaald, m.a.w. zij is eindeloos en eeuwig. Ten slotte is zij, hoewel verborgen,
werkelijk; de Idee behoort niet tot een bovennatuurlijke wereld, een vermeend
hiernamaals, maar tot de werkelijke wereld, de natuur; zij vereenzelvigt zich echter
niet met de empirische natuur, die gekenmerkt wordt door veelheid, verscheidenheid
en veranderlijkheid, terwijl zij een en onveranderlijk is. De zichtbare natuur is slechts
de vorm waarin de vormloze Idee zich openbaart; alleen langs de verschijningsvormen
kan men tot de Substantie doordringen; impliciet wordt hiermee de ascetische
wereldontvluchting en zelfverloochening verworpen, terwijl het aardse leven
voorbehoudloos beaamd wordt. De vormen kunnen evenwel niet op zichzelf
beschouwd worden, zoals de naturalisten het meenden; ze zijn niet meer dan een
middel, een omweg om tot de Idee toegang te krijgen, die aan alle vormen ten gronde
ligt.
Twee vragen rijzen naar aanleiding van deze idealistische levensbeschouwing. Is
de aanvaardbaarheid van de Idee verantwoord? Zo ja, hoe kan het onstoffelijke Ene
in het stoffelijke vele uiteenvallen?
Hun idealisme hebben Verwey en Van Eyck nooit problematisch gesteld. Verwey
neemt de constatatie voor lief, dat ‘de wereldgeschiedenis van de laatste eeuwen
bewogen werd door tweeërlei drang, die men de vaderlandse en de
algemeen-menselijke noemen kan, en waarvan beurtelings de ene en de andere de
sterkste was’10, en dus een nieuwe tijd aanbreekt waarin ‘Natuur, Ikheid en Leven’
de bovenhand zullen hebben. Voor zijn part doet Van Eyck de principiële tegenstelling
uitkomen tussen wat hij het realisme en het idealisme noemt, d.i. aan de ene kant de
levensopvattingen die de wereld als een veelheid van onderscheiden vormen
beschouwen, aan de andere die welke, achter de stoffelijke verscheidenheid, een
ideële eenheid vooropstellen; in betrekking hiermee stelt hij tegenover ‘de ikheid:
de Idee des mensen’, tegenover ‘de gezamenlijkheid van individuen: de
Gemeenschap’, en tegenover ‘het al: de Kosmos’11. Dat het idealisme de ware stand
van zaken voorstelt, dit lijdt voor hem niet de minste twijfel.
Beider idealisme vloeit eigenlijk voort uit een axioma, nl. het bestaan van een
onpersoonlijke god, axioma dat meer op een geloofsobject gelijkt, dan op een
wetenschappelijke stelling. Laten wij im-

10
11

A. Verwey, Proza, deel VII, blz. 110.
P.N. van Eyck, Verzameld Werk, deel 4, blz. 138.
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mers niet vergeten, dat Verwey en Van Eyck in een christelijke sfeer zijn
grootgebracht; indien zij zich vroegtijdig van de christelijke dogmatiek afkeerden,
hadden zij niettemin rust noch duur, voordat hun ongedeerde geloofsdrang door een
idealistisch surrogaat bevredigd werd, dat aan het vergankelijke aardse in het
algemeen, hun persoonlijk leven in het bijzonder een zin gaf; - men leze, in dit
verband, Verweys jeugdgedichten en De getooide Doolhof van Van Eyck, waarin
bij ontstentenis van een zaligmakende waarheid, hun brandend verlangen naar
eeuwigheid en zielerust tot uiting komt. De Idee heeft naderhand de plaats van de
persoonlijke christelijke God ingenomen, zonder dat de aard van de verhouding
tussen de mens en het Hogere gewijzigd werd: de mens blijft een geloofsgetuigenis
afleggen, dat zoals het iedere geloofsakt behoort, van bewijsgronden gespeend is.
Deze mening wordt door de betrokkenen zelf bekrachtigd. In een aforisme houdt
Verwey, blijkbaar naar zichzelf verwijzend, staande dat ‘ketters altijd de ware
gelovigen zijn’12. In een opstel antwoordt hij ontkennend op de vraag, of een dichter
het religieus gevoel ontberen kan, en wel omdat ‘hij zich altijd afhankelijk zal voelen
van een macht die hij regelen noch doorgronden kan, naar wier openbaringen hij
verlangt en die voor hem het leven van zijn leven is’13. In zijn tafelrede op het
feestmaal, ingericht door Geerten Gossaert ter gelegenheid van Verweys aanstelling
als hoogleraar te Leiden, zwaaide Van Eyck de gevierde dichter volgende lof toe:
‘Hoe sterk Verweys positie als groot dichter zelfs nu... ook zijn moge, zijn
werkelijkheid moet nog komen. Komen zàl hij’14; het gebruik van het beklemtoonde
modaal werkwoord wijst op een onafwendbare zekerheid, als gevolg van een
noodzakelijke lotsbestemming; Van Eyck beschikt vrij over de toekomst, op grond
van een onverantwoorde overtuiging, die op een religieuze geloofsbelijdenis gelijkt.
Aan het slot van zijn lyrischepisch gedicht Medousa, waarin de dochter der Gorgonen
voorgesteld wordt als de middelares tussen de naar vrede en geluk strevende mensheid
en Athènè, de godin der Schoonheid en het beeld van het Ene, vraagt Van Eyck zich
af, of Medousa niet ‘een andere lichtvorm van het verzaakt geloof’ is15; terwijl hij,
enkele verzen verder, Christus en Medousa tegenover elkaar plaatst:

12
13
14
15

A. Verwey, Proza, deel VIII, blz. 92.
A. Verwey, Proza, deel VII, blz. 119.
P.N. van Eyck, Verzameld Werk, deel 4, blz. 608-609.
P.N. van Eyck, Medousa, in: Verzameld Werk, deel 2, blz. 405.
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Wie zal mij meer zijn: gij, - of hij, de god
Die 'k toen verloor, maar die 'k in ù herwon?16

Hij voegt eraan toe:
Spreek ik van hem, van u?
Raadselachtige vraag in 't diepst geheim der ziel!17

Het vraag- en het uitroepteken, die beide versregels besluiten, wijzen op het vaste
geloofssubstraat, anderzijds op de verwarring, in de diepste lagen van de psyche, ten
aanzien van het voorwerp van dit geloof.
De vaststelling dat Verwey en Van Eyck, hun afscheid van het christendom ten
spijt, onverminderd hun geloofskracht behielden, geeft ons de sleutel in de hand tot
hun onkritische houding ten opzichte van de idealiteit van het Leven, - ons eerste
bezwaar, - vervolgens ten opzichte van de wisselwerking tussen de tegenstrijdige
onstoffelijkheid en stoffelijkheid, - ons tweede bezwaar. De kracht van het geloof is
dat het op zichzelf volstaat, en bewijsgronden niet alleen overbodig, doch zelfs
schadelijk acht; dit bekrachtigt Verwey in het aforisme: ‘Wie gelooft is sterk. Maar
wie de waarheid van zijn geloof wil bewijzen, geeft al toe dat geloven niet voldoende
is’18. Hij verkondigt dan ook een boodschap, en aarzelt niet zich op het geheim en
het wonder te beroepen om denkmoeilijkheden te ontwijken; twee bundels, resp. uit
1915 en 1935, dragen titels waarin het onbewijsbare onderstreept wordt, nl. Het
zichtbaar Geheim en Het lachende Raadsel. Een raadsel noemt Verwey o.a. het
uiteenvallen van het ideële Ene in het reële vele, de overgang van het oneindige naar
het eindige, van het eeuwige naar het tijdelijke:
Wie is er die dit raadsel leze:
Er is Wie ruimte- en tijdloos leeft
En nochtans zich alleen in deze
Aan mensen te beleven geeft19?

In Medousa en in het overige dichtwerk van Van Eyck komen eveneens de woorden
‘geheim’, ‘raadsel’ en ‘onverklaarbaar’ herhaaldelijk voor.
Daar zij onbepaalbaar is, en ons begrippenstelsel dus vreemd, kan de Idee niet
door het denkvermogen gevat worden. Daar zij voorts niet-realistisch is, kan zij zich
niet, als de christelijke God, door middel van openbaringen op zintuiglijke wijze
bekend maken. De vraag

16
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18
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P.N. van Eyck, Medousa, in: Verzameld Werk, deel 2, blz. 405.
ib., blz. 406.
A. Verwey, Proza, deel VIII, blz. 106.
A. Verwey, De wil en zijn wereld, in: Oorspronkelijk Dichtwerk, deel II, blz. 192.
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is nu: hoe zal de mens, op zichzelf aangewezen, het diepere wezen van de natuur, de enige werkelijkheid, - kunnen vatten? Welk menselijk vermogen zal de vele
oorzakelijkheden, die de zichtbare werkelijkheid bepalen, tot de ene onbepaalde
oorzaak herleiden die voor de ondeelbare synthese van het Al instaat? Dit vermogen
is: de verbeelding.
De term kan misverstand wekken, en dient nader omschreven te worden. De
gewone taal duidt het woord aan als synoniem van fantasie en zinsbegoocheling.
Deze interpretatie werd o.a. overgenomen door Spinoza, de wijsgerige gids van
Verwey en zijn school, die de verbeelding als de laagste vorm van de kennis
beschouwt, nl. als de bron van duistere en verkeerde voorstellingen; de verbeelding
ontstaat, volgens hem, uit een onverantwoord oorzakelijk verband tussen twee
gelijktijdige verschijnselen, zonder dat nagegaan wordt of het tot het wezen van de
betrokken voorwerpen behoort de vastgestelde verschijnselen te scheppen; wie b.v.
de schijnbare beweging van de zon met de ogen waarneemt, zonder verder over het
wezen van de zon en de aarde na te denken, verbeeldt zich, - aldus een valse
voorstelling, - dat de zon rond de aarde draait. Dit noemt Verwey, naar aanleiding
van een commentaar op de geschriften van E.T.A. Hoffmann, een ‘volledige
pathologie van de verbeelding’20, een ziekelijke vorm van de verbeelding. Met de
ware verbeelding bedoelt hij iets anders:
Het geheim van het leven, indien het door ons bevat wordt, en indien het voor ons
verstand onkenbaar is, kan niet anders dan een verbeelding zijn. Maar daarmee is
dan tevens uitgesproken dat de verbeelding de diepste grond van ons wezen is. Let
wel: de noodzakelijke verbeelding, de verbeelding zonder welke geen mens, of hij
het weten wil of niet, zijn ogen openen, zijn leden bewegen kan, de verbeelding
waarvan de eerste levenskreet de eerste uiting is.
De Verbeelding van het leven valt saam met het Feit van het leven. De verbeelding
van het leven als eeuwig en noodzakelijk, valt saam met het feit van de
vergankelijkheid21.
Aldus Verwey. Voor zijn part definieert Van Eyck de verbeelding als zijnde ‘de
functie waardoor de mens reeds nu in staat is organische, levende eenheden te
scheppen, dat zijn gestalten wier zichtbare vormen de uitdrukking zijn van hun
innerlijke harmonie’22. Naar Bau-
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21
22

A. Verwey, Proza, deel VIII, blz. 26.
A. Verwey, Proza, deel IV, blz. 223-224.
P.N. van Eyck, Verzameld Werk, deel 4, blz. 35.
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delaire verwijzend, die de verbeelding een ‘faculté quasi divine’ noemt, ‘qui perçoit
tout d'abord, en dehors des méthodes philosophiques, les rapports intimes et secrets
des choses, les correspondances et les analogies’, en diens gezegde bekrachtigend,
schrijft Van Eyck dat de verbeelding ‘de grote ordenaar’ is, en ‘in de grote geestelijke
samenhang van het heelal leeft’23.
Hoewel Verweys en Van Eycks definities op het eerste gezicht weinig met elkaar
gemeen schijnen te hebben, laten ze geen twijfel bestaan omtrent de irrationaliteit
van de verbeelding. Van Eyck schrijft haar een goddelijke oorsprong toe, terwijl
Verwey die met een niet nader bepaalde superlatief aanduidt, welke uiteraard haar
preëminentie als kenvermogen onderstelt; zij is dus niet, als in Spinoza's taal, de
minst betrouwbare bron van kennis; integendeel, zij overtreft alle kennisvormen,
doordat zij, overeenkomstig de monistische grondslag van bedoelde
levensbeschouwing, tot het wezen zelf van de werkelijkheid doordringt, en haar
innerlijke samenhang rechtstreeks aanschouwt. Over de stoffelijke onderscheidingen
heen, legt zij een onzichtbare band tussen het ‘ik’ en de overige natuur; derhalve
gewaagt Van Eyck van ‘de grote ordenaar’: zij ordent en beheert inderdaad de
oneindig geschakeerde veelheid die de zichtbare natuur vertoont; daarbij schept zij
‘organische, levende eenheden, nl. gestalten’.
In het Filosofisch Lexicon van J. Grooten en G. Jo Steenbergen, wordt de gestalte,
in verband met de Gestalt-Psychologie, als volgt gedefinieerd: ‘Een geïntegreerd
geheel, dat meer is dan de som van zijn samenstellende elementen, en aan die
elementen voorafgaat’24. Uit deze definitie blijkt, dat het kenmerkende van de gestalte
dat onbepaalde ‘ietsje meer’ is dat de veelheid der samenstellende delen tot een
ondeelbare eenheid maakt. De naturalisten waren blijven stilstaan bij de noodzakelijke
oorzakelijkheid, waaraan zowel het denken als de stof onderworpen zijn: iedere
gedachte vloeit noodzakelijk voort uit een andere, even noodzakelijk wordt ieder
verschijnsel door een ander bepaald. Het gebruik van de lijdende vorm wijst erop,
dat in dit geval de natuur als een passief lichaam voorgesteld wordt, dat van buiten
af gedetermineerd wordt, en van alle scheppende kracht verstoken is. Verwey en
Van Eyck, die geenszins bereid zijn de natuur als de enigste werkelijkheid op te
geven, kunnen het volstrekte deter-
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P.N. van Eyck, Verzameld Werk, deel 4, blz. 35.
J. Grooten en G.Jo Steenbergen, Filosofisch Lexicon, Antwerpen, N.V. Standaard, 1958, blz.
112.
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minisme dan ook niet verloochenen; zij verzetten zich evenwel tegen de naturalistische
passiviteit en willen de natuur opnieuw bezielen, zonder een beroep te doen op een
transcendente God. Geen andere keuze hebben zij dan bedoelde oorzakelijkheid op
een Idee te gronden die op zichzelf bestaat, geen oorzaak heeft en ongedetermineerd
is, bijgevolg de noodzakelijkheid tot vrijheid transcendeert. Deze evidente, eenvoudige
Idee die aan het oorzakelijk verband ten gronde ligt, en er, als ongedetermineerd
zijnde, aan voorafgaat, is dat ‘ietsje meer’ dat voor de innerlijke, geestelijke
samenhang instaat. Zo een geïntegreerd geheel is een gestalte, een ‘eenheid’, omdat
de Idee die de integratie van de samenstellende delen waarborgt, ondeelbaar is; een
‘levende eenheid’, omdat deze Idee onbepaald is, dus uitsluitend scheppend, levend
optreedt. Krachtens de verbeelding schept de natuur de oorzakelijkheid, in plaats
van deze te ondergaan; door middel van de verbeelding wordt, naar het woord van
Van Eyck, de mens tot ‘Idee des mensen’, de mensheid tot ‘gemeenschap’, en het
Al tot ‘Kosmos’ geïntegreerd.
Op het scheppend aspect van de verbeelding legt Verwey eveneens de nadruk in
zijn boven vermelde omschrijving. Door de verbeelding ontvluchten wij niet het
daadwerkelijke leven; in de verbeelding zoeken wij geen toevlucht, geen troost voor
onze teleurgestelde verwachtingen en onze mislukkingen. De verbeelding verwijdert
ons niet van het leven; integendeel, zij is het Leven zelf onder zijn dubbel aspect,
het onstoffelijke en het stoffelijke, het eeuwige en het vergankelijke; zij sluit in zich,
èn de ‘potentie’ (‘de diepste grond van ons wezen’) èn de ‘act’ (de ‘levensdaad’, b.v.
het openen der ogen, het bewegen der ledematen); van de Aristoteliaanse en
thomistische overgang van het een naar het andere is hier dus geen sprake meer;
tussen het werkelijke en het verbeelde leven is er een organische band, die de mens
beveiligt voor de innerlijke verscheurdheid van natuur en ideaal.
Wijl de verbeelding in de kennistheorie de hoogste trap vertegenwoordigt, en de
dagelijkse ervaring leert dat de doorsneemens, zonder veel kritische zin, gehoor geeft
aan alle mogelijke praatjes en zich te gemakkelijk door zijn aandoeningen laat
ontroeren, is het niet bevreemdend dat er, om het Verwey na te zeggen, ‘weinig
dragers van het licht’ zijn25, en slechts een kleine minderheid de gave der verbeelding
geschonken is. Wij hebben er al op gewezen, dat Verwey en
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Van Eyck niet bepaald gunstig gestemd zijn jegens de intellectuelen, voornamelijk
de doctrinairen, die geen gevoel hebben voor het bestaande en geen oog hebben voor
de complexiteit van het leven, dat ze binnen een abstract schema menen in te perken.
Wie zijn dan de uitverkorenen van de verbeelding? Wie weten de eindeloze
onpersoonlijkheid van hun wezen te ontdekken, daarbij hun verbondenheid met de
kosmos?
Deze uitverkorenen zijn de kunstenaars der Idee, zij die zich, volgens Verwey, ‘het
wezen verbeelden en niet een of ander toevallig voorkomen. Zij maken aanspraak
op de hoogste rang in de orde der Verbeelders... Zij verbeelden zich het wezen van
de werkelijkheid’26. Terwijl de intellectueel de levende werkelijkheid in levenloze
begrippen en oordeelvellingen omzet, ‘ziet’ en ‘erkent’ de kunstenaar die in het beeld,
dat op het abstracte het voordeel heeft dat het leeft, derhalve zowel het gemoed als
de geest raakt. Het verheven doel van de kunstenaar is ‘het wezen der dingen in beeld
te brengen’27. De kunstenaar is dan ook een ‘ziener’: hij ziet in volle klaarheid het
verborgen levensgeheim en vat het in zichtbare beelden, die de mensen moeten
stichten èn verblijden; stichten, omdat zij het wezenlijke, nl. de goddelijke substantie
voorstellen; verblijden, omdat het zien van het kostbaarste alle onrust moet stillen
en de opperste zaligheid verschaffen. In eenzelfde verband beschouwt Verwey de
kunstenaar als een ‘zegen voor tal van leken, die geneigd zouden zijn de werkelijkheid
te haten en zich een fantasie tot troost zoeken’28.
Streven alle kunstenaars hetzelfde doel na, toch voorzien de dichters Verwey en
Van Eyck een hiërarchie, aan de top waarvan zij de woordkunstenaar plaatsen.
Verwey o.a. schrijft:
Gebeiteld beeld, tafreel van kleuren,
Tonenverband, bepland gebouw,
In alle is de eendre drang te speuren:
Verbeelding die zich schouwen wou.
Maar steen noch hout noch verf noch tonen
Zijn ooit als de eigen naam gehoord
Van d'Oorsprong zelf. Eén naam bleef wonen
In 't hart: In d'aanvang was het Woord.
Bij 't Leven was 't, was zelf het Leven29.
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Uit deze parafrase van de aanhef uit Johannes' Evangelie blijkt dat Verwey, in de
traditie van J. Perk en enkele Tachtigers, de cultus van het woord voortzet, het woord
nu echter als medium verheerlijkt, nl. als ‘beeld van de onzichtbare God’, naar het
woord van Paulus30. Dit brengt mee dat de woordkunstenaar een heilige roeping
vervult, een blijde boodschap verkondigt, een verlossingswerk verricht: evenals
Medousa in Van Eycks gedicht, verlost hij de mens van de duisternis en de
benauwende eenzaamheid, en voert hij hem naar het Licht, in Verweys en Van Eycks
taal het beeld van het alles omvattende Ene. Met het oog op zijn heilige roeping kan
de dichter dan ook met de priester vergeleken worden. Als Van Eyck zich over
Verwey uitspreekt, laat hij vooral zijn bewondering en zijn liefde voor de ‘Priester’
blijken, die in de ‘sfeer der hoogten’ verwijlt, waar ‘de scheidswanden van het ik
ineenstorten, en de ziel als een “zalige geest” door de reine ether van het leven zweeft,
en zichzelf en de dingen en de mensen aanschouwt, en alle dingen in God en God
in hèn ziet’31. Elders schrijft hij: ‘Nooit zal er een dag zijn, waarop de dichter geen
dichter is. De dichter is de tempel van een god, die zijn huis niet verlaat, dan voor
immer. Zijn dichterschap is essentieel, niet accidenteel, is een genialiteit, geen talent’32.
De dichter heeft het dichterlijk talent niet verworven; hij is geen mens die dichter
wordt, hij is van meet af wie hij is, nl. dichter, dichter ‘bij de gratie Gods’, of meer
precies, ‘van de verbeelding’; het dichterschap behoort tot zijn essentie, en is dus
niet door accidentele omstandigheden, b.v. erfelijkheid of opleiding, bepaald; dit
brengt mee dat de dichter nooit ophoudt dichter te zijn, en zijn betekenis niet zozeer
in de kunstwaarde van het gedichte ligt, dan wel in het dichten zelf:
Aangenomen dat wij waarlijk dichters zijn, heeft niet hoe of wat wij dichten de
grootste betekenis, maar dat wij dichten33.
Ieder vers heeft, afgescheiden van de stellige betekenis of het bepaalbaar belang
van zijn inhoud, aanspraak op eerbiediging. Waar leven is, daar is God34.
In deze citaten onderstrepen beide dichters eens te meer het overwicht van het
uitgebeelde op het beeld, van het onbepaalde op de bepaalde levensvormen, van het
ideële op het materiële. Zoals Van
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Eyck het met betrekking tot Verwey aantoont, doorkruisen elkaar in de dichter het
menselijke en het goddelijke. Als mens deelt hij het dagelijks bestaan van de
doorsneemens: hij voorziet in zijn stoffelijke behoeften, geniet van de levensvreugden,
doorstaat beproevingen, wordt in allerlei zaken gemoeid van huishoudelijke,
maatschappelijke, financiële en politieke aard; kortom, hij moet zich als individueel
en sociaal mens verdedigen en een flink figuur slaan in een wereld waarin haat,
afgunst, macht, onenigheid en oorlog de bovenhand hebben op liefde, wedijver,
wijsheid, eendracht en vrede. Als mens mag hij over deze euvelen treuren, maar als
god kan hij het niet: liefde en haat, vrede en oorlog, goed en kwaad zijn in onze
begrensde menselijke optiek tegenstrijdige polen; door de goddelijke verbeelding
beschouwd, blijken ze niet meer te zijn dan bestaansmodi van het ene Leven. De
dichter, als profeet optredend, tilt dan ook zijn minder begunstigde medemensen tot
zijn hoogte, waar zij door hem en met hem het verrukkelijke visioen van de ware
natuur deelachtig worden, waarin alle tegenstellingen opgelost zijn.
Van Eyck heeft de dichterlijke dualiteit in Medousa aanschouwelijk gemaakt.
Medousa behoort tot een geslacht dat eeuwen geleden door de almachtige Zeus tot
ballingschap werd gedoemd. Zij lijdt aan haar menselijkheid, die zij hoofdzakelijk
als sterfelijkheid en eenzaamheid ervaart; anderzijds hunkert zij naar het verloren
paradijs terug, doordat zij zich, in het diepst van haar wezen, met het Hogere
verbonden voelt. Haar leven wordt een aanhoudend, tot het Prometheïsche toegespitste
streven om aan haar geestelijke eenzaamheid te ontsnappen, en de mystieke eenheid
met het Hogere, waarvan zij slechts mag dromen, wezenlijk en eeuwig te kunnen
beleven. De dood, gevolgd door haar opneming in het Ene, zal haar verlossen, en de
verlossing der mensheid meebrengen; want net als Christus, zal zij als middelares
kunnen optreden tussen God, in casu het Leven of de Idee, gesymboliseerd door het
Licht, en de mens. Dit zal dan ook de roeping van de dichter zijn: als priester de
mens in het levensgeheim inwijden en hem uit zijn vervreemdheid redden.
Wij wezen er eerder op, dat Verwey en Van Eyck de traditie van sommige Tachtigers
voortzetten, in zoverre zij de woordcultus in eer houden; in een ander opzicht blijven
zij de traditie getrouw: zij zijn individualisten. De vraag is echter welke betekenis
zij aan het Woord toeschrijven, en wat zij onder individualisme verstaan. Wij zullen
eerst dit individualisme trachten te bepalen, dan aansluiten bij de behandeling van
de eerste vraag.
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Van Eyck onderscheidt het ‘ik’ als ‘receptaculum van alle gewaarwordingen’ en het
‘goddelijkheidsbesef van het ik, dat een eeuwigheid eist’35. Laten wij, vooraleer op
dit onderscheid in te gaan, Verweys definitie van de gewaarwording aanhalen: ‘Een
gewaarwording is die “notie van waarheid”, die niet tot een klaar beeld kan komen,
omdat zij vast blijft aan een voorwerp buiten ons, maar die ook tot de kennis van dit
voorwerp niet geraken kan zonder op te houden alleen gewaarwording te zijn... Zij
is een donkere waarheid’36. In deze definitie gaat het meer om de ondoeltreffendheid
van de gewaarwording ten opzichte van de waarheid en om de waarheid zelf, dan
om een nauwkeurige bepaling van een gewaarwording. Onder ‘donkere waarheid’
verstaat Verwey een waarheid die verduisterd wordt door bijkomstigheden, in casu
de ogenblikkelijke gesteldheid van het gewaarwordende ‘ik’ en het even toevallige
voorkomen van het gewaargeworden voorwerp; ze ontstaat dus uit een losse
verhouding tussen twee lichamen, aangezien niet hun wezen erbij betrokken wordt,
slechts een van zijn talloze verschijningsvormen. De impressionist, wiens ‘ik’ als
‘receptaculum van gewaarwordingen’ fungeert, meent hierdoor het Al in zich te
kunnen opnemen, en laat zich dan ook vrijpostig voor een alles overheersende God
doorgaan; men herinnere zich Kloos' bekende verzen:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon
Over mijzelf en 't al37.

Dit was echter een waan, daar de goddelijkheid, die per se aanspraak maakt op
eeuwigheid, onverenigbaar is met het vergankelijke, dat de gewaarwording kenmerkt
die aan het vermeende goddelijkheidsbesef ten gronde ligt. Volgens Verwey en Van
Eyck berust de waarheid niet op de overeenstemming tussen het object en de
voorstelling die het subject er zich van maakt, wel in de verhouding tussen de ideeën
onderling, die de essentie der voorwerpen voorstellen. De waarheid is dus
onafhankelijk van het waarneembare, en ligt in de aaneenschakeling der ideeën, dus
in de geest besloten. De geestelijke activiteit loopt uit op het concipiëren, - in
dichterlijke taal: het verbeel-
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den, - van de Idee, die alle ideeën integreert, en bijgevolg de bron en de oorsprong
van de natuur is. Het ‘klaar beeld’ waarop Verwey in zijn bovenstaande definitie
doelt, is het beeld van de ware Idee, in zoverre het niet overschaduwd wordt door
het toevallige voorkomen der dingen. Het is m.a.w. een produkt van de scheppende
verbeelding, terwijl het zgn. donker beeld slechts de passieve stoffelijke gesteldheid
weergeeft; het ‘klaar beeld’ onthult het Ene, het zgn. donker beeld stelt het verwarde
vele en veelvoudige voor.
Hieruit volgt het verschil tussen beide soorten individualisme. De impressionist
stelt zijn ‘ik’ tegenover de stoffelijke veelheid en neemt deze, op zintuiglijke wijze,
in zich op; de idealist plaatst zijn ‘ik’ tegenover de ideële totaliteit, en schakelt zich
geestelijk in; de impressionist is naar buiten gekeerd, terwijl de idealist zijn eigen
zelf uitdiept om de verborgen lichtkern bloot te leggen, die boven al het levende
uitstraalt.
Op het belang van de zelfkennis komen de idealisten herhaaldelijk terug. In
Verweys dichtwerk lezen wij:
Het Eigen Rijk! - Dat wist ik lang tevoren
Dat wie zichzelf vindt u vindt en zijn leven
Opgeeft aan u...38
'k Heb nooit iets zó bemind
Als te zijn die ik ben.
Niet dat ik zus ben of zo,
Maar alleen dat ik me ken
Als mezelf: dit stil bevind,
Dit schijnbaar broze stro
Is de boot die me veilig draagt
Over kolk en val
Van 't afgrondig heelal
En die niemand mij ontjaagt39.

Dat Verwey ‘zo kenmerkend veel met zichzelf bezig is’40, houdt Van Eyck hem ten
goede, want binnen de lichamelijke grenzen kan het Onbegrensde zich ‘als gestaltelijk
mysterie beleven, als zichtbaar geheim aanschouwen’41; op zijn zeer begrensde fysieke
en, ook psychologische mogelijkheden aangewezen, beijvert zich de idealist het
levensgeheim al handelend te beleven, en al dromend te ontraadselen.
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Het woord dromen dient in verband te worden gebracht met de verbeelding, en is
eveneens synoniem van geestelijke activiteit; de droom is de geestestoestand waarin
de dichter verkeert, wanneer de priester in hem rechtstreeks, van geest tot geest, met
het Zijn in aanraking komt, en zijn visioen in beeld brengt.
Laten wij de tegenstelling tussen beide soorten individualisme nog even toelichten
door Van Eycks definitie van de kunst aan te halen, die syntactisch weinig afwijkt
van Kloos' bekende leus, doch een diepgaand betekenisverschil vertoont: ‘Kunst is
de noodzakelijk individuele verbeelding van het alleronindividueelste,
allergemeenschappelijkste leven’41. Volgens Kloos is de stof van de kunst de
aandoening die uiteraard individueel is, daar de wijze waarop een lichaam aangedaan
wordt zowel van de natuur van het aangedane als van die van het aandoende lichaam
afhangt; gezien elks gesteldheid anders is, kunnen geen twee individuen door hetzelfde
voorwerp op dezelfde wijze worden aangedaan. Het doel van de kunst is de
uitzonderlijkheid van de aandoening door het enig passende woord uit te drukken;
zowel van de zijde van de inhoud als die van de vorm uit raakt het dichtwerk de
receptieve zinnelijk-emotionele vermogens van het ‘ik’, de geest blijft echter
onaangeroerd. Op de geestesactiviteit zijn de idealisten daarentegen gesteld; het
betrekkelijke, op zichzelf beschouwd, interesseert hen niet, omdat het wegens zijn
vergankelijkheid slechts weemoed en verdriet achterlaat; het wordt voor hen pas
waardevol, als het van zijn toevalligheid ontdaan wordt, en zijn essentiële
saamhorigheid tot de geest is doorgedrongen; van dit ogenblik af heeft er geen
aanraking meer plaats tussen twee zintuiglijke vormen, maar laat de geest twee ideeën
in hun gemeenschappelijke ideële oorsprong vervloeien. Deze oneindige, en uiteraard
niet-individuele, ‘allergemeenschappelijkste’ Idee is de stof van Van Eycks dichtkunst.
De zoëven vastgestelde geestelijke identiteit tussen de dichter en zijn materiaal, die
aan de inhoud van het dichtwerk ten gronde ligt, heeft haar weerslag op het gebied
van de vorm. De aan bedoelde inhoud vormgevende dichter drukt zich niet uit, doch
laat God toe in zich de Idee te verbeelden. Kloos en de impressionisten bedienen
zich van het woord uitsluitend op grond van zijn sensoriële klankwaarde; het woord
is dan het formeel correlaat van de zintuiglijke aandoening en beantwoordt, op het
plan van het dichterschap, aan een levensbeschouwelijke belangstelling voor de
waarneembare, bepaalde werkelijkheid. De idealisten kunnen het woord als zodanig
niet gebruiken, omdat bij een ideële inhoud een formele inkleding hoort die niet het

41

ib., blz. 138.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

96
waarnemingsvermogen treft, doch de geest. Deze inkleding is het beeld; het woord
houdt dus op louter klankmateriaal te zijn, het wordt van leven voorzien, wordt
‘gestaltelijk leven’42.
Dit brengt mee dat de idealisten zich niet kunnen tevreden stellen met de
traditionele dualiteit inhoud-vorm; zij voegen er een derde, overkoepelende component
aan toe, die Van Eyck de ‘dichterlijke daimoon’ noemt: ‘Menselijk leven is het
materiaal van poëzie. Kunstenaarschap is zijn veelzijdige bewerker. Dichterschap
schept de levende adem, die erin blijft ruisen’43. Het materiaal van de dichter is de
natuur, waarvan hij als mens deel uitmaakt; door zijn vakmanschap bewerkt hij dit
materiaal in een behoorlijke dichtvorm, waarvan het woord de kern uitmaakt. Tot
nu toe bevinden wij ons op het zuiver menselijke plan: het woord, de bepaalde
voorstelling van een. even bepaalde werkelijkheid. Opdat de onder ‘woorden’
gebrachte natuur tot gestalte omgevormd wordt, dient een transcenderende kracht in
te treden, die de bewerkte stof en de vormgevende dichter op het hogere
bovenzinnelijke vlak van de Idee verenigt. Deze kracht wordt door Van Eyck als een
daimoon gezien, die zowel de dichter als zijn verzen, zijn psychische inhoud als de
dichterlijke expressie ervan losmaakt uit hun materiële bindingen, nl. het determinisme
van het bestaande, en ze zodoende doet aansluiten bij de onbepaalde ideële bron van
bedoeld determinisme, dus daar waar dit zich vrij oplost. De dichter is onafhankelijk
geworden van de voorwerpen buiten hem, evenzeer als het woord, dat niet meer aan
zijn fonetische en semantische begrenzing gebonden is; inhoud en vorm worden nu
door de daimoon bezield, die ‘de dichter dwong zijn leven neer te schrijven en er het
leven aan schonk’; Van Eyck voegt er, zich tot de lezers richtend, aan toe: ‘Gij hoort
niet slechts klanken, maar een stem, een stem van de levende mens’44.
De daimoon dwingt de dichter zijn leven neer te schrijven. De verantwoording
hiervan treffen wij in volgend citaat van Verwey aan, waarin deze op het wonder
wijst, dat hem ‘zichzelf als het middelpunt van het heelal, en tegelijk als een stofje
temidden van sterrenstelsels denken doet: een eeuwigheid saam gekrompen tot een
wiskundig punt’45. Als lichamelijk begrensde mens is hij niet meer dan een ‘stofje’,
maar als Idee des mensen is hij ‘het middelpunt van het Al’,
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het uitstralende lichtpunt van de kosmos. In de ‘kosmische’ kunst, - het woord is van
Van Eyck, die het begrip van de ‘realistische’ en de ‘religieuze’ kunst onderscheidt,
- is het uitgebeelde de ‘alleronindividueelste’ Idee; de verbeelding, daarentegen, is
op het individuele gegrond. Evenals de Idee overal gelijk is, zich nochtans telkens
anders voordoet, zo zien de dichters overal het Ene, doch telkens onder de vorm van
een ander beeld.
Niet alleen op kunstgebied is het individualisme van Verwey en Van Eyck
ambivalent, ook in sociaal en politiek opzicht sticht het soms verwarring. Zij zijn
degelijke individualisten, in zoverre zij er zich van bewust zijn een microkosmos te
zijn; wegens hun ideële verbondenheid met de gemeenschap kunnen zij er echter
niet onverschillig tegenover staan.
Zij zijn trots op hun bepaald mens-zijn, ‘de grens’ noteert Van Eyck, ‘die God
zich stelt om tot menselijke verschijning te komen’46, en ontlenen er hun waardigheid
aan. Dit is geen ijdelheid: zij willen niet boven de anderen uitsteken, evenmin zich
op enige begaafdheid laten voorstaan om op een gevoel van meerderwaardigheid
aanspraak te maken; het is de eenvoudige fierheid van hem die zijn grenzen erkend
heeft, en er rekening mee houdende, zijn roeping plichtsgetrouw nakomt. ‘Ik zeg u
niet’, aldus Verwey, ‘dat ge dit of dat worden moet. Volg daarin roeping, als die er
niet is, aanleg, zo die zich niet uitspreekt, raad, omstandigheden’47; hij neemt genoegen
met wat hij is, daar het leven, dat hij samen met de overige natuur belichaamt, geen
rangorde van laag tot hoog voorziet. Hoe schijnbaar onbeduidend de rol ook moge
zijn die het individu in de samenleving speelt, zijn bijdrage hiertoe is onmisbaar,
daar het Leven, dat wij als een ondeelbaar geheel omschreven hebben,
vanzelfsprekend zou verdwijnen, zo een van zijn samenstellende delen in gebreke
moest blijven; ten aanzien van het onstoffelijke Leven hebben zowel de meest als
de minst opvallende bestaansvorm dezelfde waarde. Op grond van deze
gelijkwaardigheid horen de idealisten thuis in de democratische geestessfeer, in het
teken van de vrijheid, de gelijkheid en de broederlijkheid. Wij gebruiken het woord
geestessfeer, omdat het op een concrete gesteldheid wijst, die geenszins bij een
ideologie aansluiting veronderstelt.
Volgens Verwey en Van Eyck zijn vrijheid en gelijkheid geen abstracties, die aan
de hervorming van de maatschappelijke orde ten
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gronde liggen; zo een hervorming betreft uiteraard de staatsstructuren en de uiterlijke
betrekkingen tussen de leden van het maatschappelijk lichaam, doch raakt niet het
minst de geestelijke gesteldheid van de individuele mens, die bij deze
structuurwijzigingen betrokken wordt. De abstractie wordt hierdoor gekenmerkt, dat
ze van het leven geabstraheerd is en, wegens haar irrealiteit, vatbaar is voor de meest
uiteenlopende interpretaties; wat b.v. gelijkheid en vrijheid aangaat, beide begrippen
behoren tot de terminologie zowel van de totalitaire staten, het vooroorlogse
nazistische Duitsland en de Sowjet-Unie, als van onze Westerse democratieën. Voor
de idealisten bestaat het abstracte niet; als zij het over vrijheid en gelijkheid hebben,
bedoelen zij een concrete realiteit, nl. het besef dat ‘men zich niet voor andere mensen
moet vernederen’48. Zij koppelen vrijheid en gelijkheid niet aan politieke rechten of
economische verhoudingen, hoewel zij hun belang niet onderschatten, maar enten
die op de concrete mens: dank zij zelfkennis en de hieruit voortvloeiende aanpassing
bij zijn psychische wereld, vervult hij ‘vrij’ zijn roeping en gaat hij prat op activiteiten
die in zijn onnaspeurbare scheppingskracht hun oorsprong hebben; de anderen
beschouwt hij als zijn ‘gelijken’, mits hij erkend heeft dat ook zij, welke prestaties
zij ook aan de dag mogen leggen, niet meer doen dan de gaven, hun door het Leven
geschonken, vruchtbaar maken. In overeenstemming met de opvatting, volgens welke
eenieder in het Leven een roeping heeft en een taak te vervullen heeft, beschouwt
Verwey de arbeid als ‘de grote tezaambrenger’49, de grondslag van het maatschappelijk
leven, en veroordeelt hij zowel de renteniers die van een geërfd bezit genieten, als
de luiaards die wraak koesteren tegen de bezitters welke de vrucht van hun
werkzaamheid plukken; ook de asceten, die van het dadenleven afzien, en op een
hersenschimmig toekomstig paradijs hun hoop stellen:
Wie plukken wil moet kweken.
Arbeid van hand en hoofd
Geeft recht tot vruchten breken.
Alleen wie niet werkt, rooft.
...
De vunze tros
Van de bezitlozen, ook die niet werkten,
Zij in wier verkankerde zielen
De wormen van haat en afgunst krielen,
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De verdwaasden die zich in hun waanzin sterkten
Aan de toekomstvisioenen die hen verblindden...50

Wat voor vrijheid en gelijkheid geldt, is ook voor broederlijkheid geldig.
Broederlijkheid in abstracto is een waan, aldus Verwey en Van Eyck; broederlijkheid
is het besef van innerlijke verwantschap, over de verschillen van persoonlijkheid,
herkomst, leeftijd, denken en voelen heen; ze is niet beperkt tot de sociale groep
waar men meestal mee omgaat, maar breidt zich uit tot de gehele mensheid, waarin
zowel de vorige en de toekomstige geslachten als de huidige generatie opgenomen
zijn. In menig opzicht verschillen de mensen van elkaar: kleur, ras, taal, godsdienst,
zeden en gebruiken, tijdsomstandigheden, opvoeding, beschavingspeil, cultuur
onderscheiden hen onderling en kunnen aanleiding geven tot misverstand, onenigheid
en oorlog, indien zij door de eerste de beste ideoloog verabsoluteerd, en bijgevolg
als de maatstaf van het menselijke vooropgesteld worden. Volgens de idealisten zijn
al die onderscheidende, individualiserende factoren de zichtbare trekken waaronder
het onzichtbare Leven tot verschijning komt; slechts aan hun betrekking tot het Ene
danken ze hun betekenis en hun waarde. Ten allen tijde en in alle werelddelen heeft
de mens, afgezien van de uitslag zijner inspanningen, dezelfde levensimpuls gevolgd;
ook in de toekomst zal hij aan dezelfde oproep gehoor geven. Dit is dan ook de reden
waarom Verwey en Van Eyck zo een grote belangstelling tonen voor de geschiedenis
en de toekomst hoopvol tegemoet zien.
Terwijl zij het verleden terug opsporen, treden zij in geestelijke verbinding met de
wijzen, die in alle tijdperken de eindeloze onpersoonlijkheid van hun wezen ontdekt
hebben. Zij herbeleven hun geestelijke ontwikkelingsgang, zij stellen zich hun
tijdelijke bezorgdheid om het wanbegrip hunner tijdgenoten voor, zij nemen deel
aan hun bestrevingen, hun strijd, hun successen en nederlagen; met hen en door hen
beleven zij het Leven, die eeuwige werkelijkheid, tevens zijn eeuwige mogelijkheid.
In zijn drie bekende toneelstukken vereenzelvigt Verwey zich achtereenvolgens met
Johan van Oldenbarnevelt, Jacoba van Beieren en Cola Rienzi; in zijn vertaalwerk
en oorspronkelijk dichtwerk neemt Van Eyck geestelijk contact met Plato, Hadewijch,
Johannes van het Kruis en Spinoza.
Wat de gestorvenen bezield heeft, en de levenden verder bezielt, is het geloof dat
de gehele mensheid zich eens van haar innerlijke saam-
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horigheid bewust zal worden, en de grote mogelijkheid, in de werkelijke Idee vervat,
volledig zal uitwerken. De ‘wereldgemeenschap’51 die Verwey tegemoet ziet, is een
eendrachtige mensheid waarin ieder volk, overeenkomstig zijn historisch gegroeide
traditie en zijn genie, het zijne bijdraagt tot een vreedzame en vruchtbare internationale
samenwerking. De door Van Eyck vooruitgeziene ‘kosmische gemeenschap’52, elders
‘volledige gemeenschap der vrije mensheid’ geheten53, is eveneens een geordende
samenleving op wereldschaal, waarin eenieder, zijn roeping ongehinderd vervullend,
zichzelf als ‘Idee des mensen’, d.i. als emanatie van de Idee, volledig verwerkelijkt
en zo zijn steentje bijdraagt tot de verwerkelijking van de hoogst denkbare, want
alles omvattende orde, nl. de kosmische orde. Deze orde, verklaart Van Eyck, is op
‘waarheid en vrijheid’ gebouwd54; op waarheid, omdat het bestaan van de Idee, die
eraan ten gronde ligt, hier noodzakelijk in begrepen is; op vrijheid, omdat hij niet
van buiten af wordt opgelegd, doch vanzelf, geleidelijk tot stand komt, mits de mens
inzicht krijgt in zijn innerlijke verbondenheid met zijn medemens, en de
noodzakelijkheid van liefde en eendracht erkent. Het scheppen van bedoelde orde
gaat dus uit van de individuele mens, en niet van een abstracte, door de zuivere rede
gedecreteerde Eenheid; niet het oprichten van wereldinstellingen, die in het
onpersoonlijke rechtswezen hun kracht putten, kan die orde tot stand brengen, maar
uitsluitend de psychische vooruitgang van de mens. De volstrekte onmisbaarheid
van deze geestelijke ontwikkeling wordt b.v. door Verwey beklemtoond:
Partijen, bonden kunnen hem niet bouwen
Eer elk hem kent in 't hart: de Ware Staat55.

Dit brengt mee dat Verwey en Van Eyck een afkeer voelen van de politieke ideologen,
die zich als ‘redders’ voorstellen en de lichtgelovige massa rooskleurige
toekomstbeelden voorspiegelen, in verband hiermee hervormingen voorstaan die
alleen maar de juridische contour van de maatschappij wijzigen, doch niet haar
geestelijke ge-
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steldheid. Dit is dan ook de reden waarom Verwey en Van Eyck zich schrap zetten
tegen de aanspraken der wetenschappelijke socialisten betreffende het opbouwen
van de zgn. ideale toekomstgemeenschap; volgens hen, despiritualiseert het marxisme
de mens, in het bijzonder de proletariër, doordat het hem tegen wil en dank in een
onontkoombaar historisch proces inschakelt, dat moet uitlopen op de ineenstorting
van het kapitalisme en de volstrekte overwinning van het proletariaat als
sociaal-economische groep. Er is hier ook sprake van noodzakelijkheid, doch een
noodzakelijkheid die, buiten de enkeling om, het sociaal-economisch gebeuren
bepaalt, waarbij kapitalisten en proletariërs als zielloze voorwerpen betrokken worden.
Verweys en Van Eycks noodzakelijkheidsbegrip sluit echter aan bij de Idee, het
aanknopingspunt waar bedoelde noodzakelijkheid in vrijheid omslaat, de vrijheid
van de individuele mens om zijn levenspotentieel tot volle ontwikkeling te brengen.
In het marxisme keurt Verwey ‘het overwicht van het economische’ af56; Van Eycks
oordeel stemt hiermee overeen: ‘Alles, de orde der natuur, het wezen van de
“empirische” mens, de natuurlijke verscheidenheid der individuen naar energie en
bekwaamheid wijzen erop dat de realiteit voor niets zo weinig gebouwd is als juist
voor het socialisme. Enkel wanneer de realiteit der wereld tegenover de idealiteit
teruggevallen is tot de verhouding van materie tot vormkracht... is een ordening naar
der mensen essentiële gelijkheid bereikbaar’57. Verwey en Van Eyck keren de
marxistische hiërarchie om en maken de materie aan de Idee ondergeschikt. Het
geestelijk gegrondveste socialisme valt dan toch in hun smaak, in zoverre het een
eind probeert te maken aan schrille sociale wantoestanden, het lot der misdeelden
verzacht, aldus empirisch, op het materiële vlak, een handje toesteekt bij het tot stand
komen van de volmaakte ideële gemeenschap, waarin eenieder, met het oog op de
te volbrengen roeping, in de optimale materiële omstandigheden zal verkeren; deze
zijn slechts de voorwaarden waaronder de geest tot scheppende activiteit kan geraken,
wat hoofdzaak is. Daarom wordt Verwey door de ‘landbewoner’ ‘de ware kamper
van het volk’ genoemd58, omdat hij nl. het meest begrip toont voor het algemeen
menselijk belang van de volksmens; erger dan de materiële nood waarin
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deze verkeert, acht hij het afstompen van de geest, de verbastering van de proletariër
tot een zwoegend dier. De proletariër voelt zich als mens vernederd; naar deze mens,
die van het Levenslicht verstoken is en aan zijn minderwaardigheid lijdt, gaat Verweys
sympathie, terwijl het marxisme de individuele psychische factoren gewoon over
het hoofd ziet.
Zo de idealistische gemeenschapsidee aan de marxistische tegenovergesteld is, wijkt
ze ook af van de christelijke in het algemeen, de katholieke in het bijzonder. In een
opstel over het katholicisme doet Van Eyck de verdiensten van de katholieke Kerk
uitkomen, die de door Plato ingevoerde gemeenschapsidee niet alleen uitgewerkt,
maar ook en vooral, nl. in de middeleeuwen, verwezenlijkt heeft. Deze
verwezenlijking moest, volgens hem, gebrekkig blijven, vanwege het dualisme
aarde-hemel en de betrekkelijkheid van het aardse: de aardse gemeenschap was
slechts bedoeld als prefiguratie van de absolute bovenaardse orde; ze was m.a.w. op
de ‘hiernamaalsheid’ gericht, en niet op het ‘innerlijkst wezen der mensen’59. In het
katholicisme legt de hiernamaals-finaliteit het aardse een grens op, die weliswaar
verlegd kan worden, evenwel niet tot in het oneindige, - de erfzonde blijft op het
bestaan van de mens drukken; - deze grens nu heft Van Eyck op, doordat hij God
seculariseert, het hiernamaals uitschakelt, van de erfzonde afziet en de verwezenlijking
van de idealiteit voor een mogelijkheid houdt. In verband hiermee beschouwt hij het
katholicisme als een verdienstelijke overgangsfase in de ontwikkelingsgang van de
geschiedenis der mensheid; het einde van deze geschiedenis der zondige mensheid,
door de vroegere en jongste profeten, als b.v. Léon Bloy verkondigd, wordt door
hem gezien als de ondergang van het katholicisme zelf en het naderen van de ‘aardse
gemeenschap der mensen’. Wat Verwey betreft, hij breekt evenmin met het
christendom, doch verwacht ervan dat het zich zou vernieuwen en zijn zwaartepunt
verschuiven van de dogmatiek naar de gevoels- en geestessfeer, zodat het voor de
gehele mensheid beschikbaar zou kunnen worden: ‘Niets is schoner dan het
christendom, niet zoals het mij werd ingeprent, maar zoals ik het als kind in me heen
zag en beleefde. Bijbel en Thomas a Kempis gaven onvergankelijke indrukken. Maar
niet voor mijn jeugd ten einde liep, toen ik de heidense Schoonheid door de christelijke
Goedheid bepaald en overwonnen zag, begreep ik hoe niets hoefde verloren te gaan
van de christelijke gevoelswereld, mits

59

P.N. van Eyck, Verzameld Werk, deel 4, blz. 107.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

103
ze maar in nieuwe en eigen vormen zich een rijk schiep van toekomstige
verstandhouding’60.
Of Verweys tijd zàl komen en het idealisme het christendom overtreffen, zoals
Van Eyck dit profeteerde, is een vraag die buiten het kader van het wetenschappelijk
onderzoek valt, en tot de geloofssfeer behoort. Wie echter de handigheid in
overweging neemt waarmee het christendom vroegere idealistische ketterijen heeft
weten af te weren en hun positieve aanwinst heeft weten te verwerken, zal op zijn
minst sceptisch staan tegenover Van Eycks vooruitzichten. Des te meer aandacht zal
hij schenken aan de huidige koerswijziging van het katholicisme, dat het 19de-eeuwse
individualisme beslist de rug toekeert, opnieuw de nadruk legt op het
gemeenschappelijke en het concrete, en naar toenadering streeft tot verwante
geloofsvormen; met belangstelling zal hij ook kennis nemen van het werk van de
thans omstreden P. Teilhard de Chardin, waarin de wetenschappelijk onderlegde en
met een profetische zienerskracht bedeelde jezuïet stof en geest nader tot elkaar
brengt en, in idealistische richting, de volmaking van de moderne mens met zijn
geestelijke ontwikkeling doet samenvallen.
Luik
R. HENRARD
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Oskar Walzel en de ‘Wechselseitige Erhellung der Künste’
De naam van de Oostenrijks-Duitse geleerde Oskar Walzel (1864-1944) blijft ons
vooral bekend als literairhistoricus, biezonder als kenner van de Duitse romantiek,
als voltooier van de zgn. Scherer-Walzel, als promotor van het Handbuch der
Literaturwissenschaft, een reeks overzichten van de belangrijkste West-Europese
letterkunden, waaraan befaamde specialisten van toen meewerkten, en als auteur van
een literairtheoretische summa, Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters
(voltooid einde 1924). Onder de kunst- en literatuurfilosofen die het probleem van
de ‘wechselseitige Erhellung der Künste’ bestudeerden, bekleedt Walzel eveneens
een belangrijke plaats. Tijdens en kort na de eerste wereldoorlog hielden enkele
vooraanstaande Duitse kunst- en literairhistorici zich intens met dit vraagstuk bezig.
Hoewel men nu minder interesse blijkt te betonen voor de verhouding tussen de
kunsten, blijven Walzels geschriften op dit gebied nog altijd hun belang behouden.
Wij trachten hier vooreerst Walzels bijdrage tot de studie van die verhouding te
plaatsen in het geheel van zijn oeuvre. Vervolgens gaan wij na welke drijfveren en
invloeden hem tot de behandeling van dit probleem hebben aangezet. Tenslotte
bespreken wij de geschriften, waarin hij de mogelijkheid onderzocht om het literair
kunstwerk te verhelderen aan de hand van een vergelijking met andere kunsten.
Zoals de meeste Germanisten van zijn generatie onderging Walzel in zijn
vormingsjaren de invloed van Wilhelm Scherer. Hij werd te Wenen en Berlijn
gevormd door Scherers geestesgenoten R. Heinzel, J. Minor en E. Schmidt. Over
Scherers Geschichte der deutschen Literatur (voltooid in 1883), waarmee hij al
dweepte van op de schoolbanken, schreef hij: ‘Jeder Satz dieses Buches wurde mir
zu einem
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Heiligtum’1. Hoewel hij Scherers invloed als taalgeleerde nog hoger schatte, noemde
hij hem echt een pionier van de literatuurgeschiedschrijving, met wie hij zich, ondanks
belangrijke meningsverschillen, bleef verbonden voelen, zodanig dat hij aanvaardde
Scherers Duitse literatuurgeschiedenis, die met Goethes dood afgesloten werd, in
1917 voor de eerste maal bij te werken.
Nochtans verwierp hij vrij vlug de natuurwetenschappelijk-deterministische
grondslagen van Scherers literairhistorische methode. Toen de geesteswetenschappen
in hun geheel zich in het laatste decennium van de 19e eeuw uit de knel van de
natuurwetenschappelijke empirie loswerkten, taande ook het gezag van Scherer, aan
wie, ten dele ten onrechte, de ‘Entphilosophierung der Literaturwissenschaft’2 ten
laste werd gelegd. De oorzakelijk-deterministische verklaring, de overdreven
biografische interesse, de esthetiek ‘von unten’, d.i. op uitsluitend
empirisch-inductieve grondslag, het zgn. exhaustieve onderzoek van ‘Bedingungen’,
parallellen, modellen enz. bevredigden de nieuwe generatie literairhistorici niet meer.
Ook Walzels eerste belangrijke studie, Frau von Staëls Buch ‘De l'Allemagne’ und
Wilhelm Schlegel (1898) steeg niet uit boven een ‘Parallellen’-onderzoek in
positivistische trant. Tien jaar later echter was de notie ‘Einfluss’, zoals de positivisten
die gebruikten, ook voor hem ‘fast ein misstönendes Wort’ geworden3.
Zoals hij zei in een voordracht te Graz in 1909, zocht hij naar een beginsel van
synthese, dat tot waardevoller resultaten zou leiden dan de methode van de
Scherer-school. Wereldbeschouwing en metafysiek, door de positivisten uit het
wetenschappelijk onderzoek gebannen, werden in ere hersteld. Gesteund door W.
Windelband, H. Rickert e.a. propageerde Wilhelm Dilthey sinds 1895 een nieuwe,
geesteswetenschappelijke literatuurinterpretatie als hermeneutiek van Erlebnisse.
Hij werd Walzels tweede leermeester. Walzel werkte voor het eerst volgens de nieuwe
synthetische methode in zijn studie Die deutsche Romantik (1908), waarin hij ‘die
ideellen Gemeinsamkeiten’ tussen romantische dichters en denkers onderzocht. In
1912 wijdde hij zijn Leben, Erleben und Dichten. Ein Versuch aan de nagedach-
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Wilhelm Scherer und Seine Nachwelt, in: Zeitschrift für deutsche Philologie, 55, 1930, p.
391.
Wachstum und Wandel. Lebenserinnerungen. Aus dem Nachlass herausgegeben von Carl
Enders, (Berlin), Erich Schmidt Verlag, 1956, p. 14.
Analytische und synthetische Literaturforschung, II, in: Germanisch-Romanische
Monatsschrift, 2, 1910, p. 327; vgl. Zusammenhänge in der Weltdichtung, in: Neophilologus,
17, 1932, p. 162-163.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

106
tenis van Dilthey, wiens kolleges hij te Berlijn nog had gevolgd. De Diltheyaanse
methode trachtte het literair kunstwerk ook wel genetisch te verklaren, maar men
zocht de ‘Bedingungen’ voortaan op het terrein van wijsbegeerte, wereldbeschouwing,
Zeitgeist en Erlebnis.
Toen Walzel te Bonn in januari 1922 het voorwoord schreef voor de nieuwe, sterk
gewijzigde uitgave van de opstellenbundel Vom Geistesleben des 18. und 19.
Jahrhunderts (1911), die toen opnieuw gedrukt werd onder de titel Vom Geistesleben
alter und neuer Zeit, gaf hij toe dat hij in die 11 jaar inzake literairhistorische methode
opnieuw een evolutie had doorgemaakt. Intussen had hij immers kennis gemaakt
met het werk van zijn derde leermeester Heinrich Wölfflin, wiens Kunstgeschichtliche
Grundbegriffe van 1915 voor Walzel niets minder betekenden dan ‘eine
Offenbarung’4. Wat hij tevergeefs bij zijn vakgenoten had gezocht, nl. een
terminologie en een methode die zouden toelaten de vorm, de strukturele samenhang
van een literair kunstwerk wetenschappelijk te analyseren, stelde de kunsthistoricus
Wölfflin hem ter hand. De kennismaking met Wölfflins werk zette hem niet alleen
aan tot intensiever vormstudie, maar zij opende voor hem ook het vooralsnog
braakliggende terrein van de ‘wechselseitige Erhellung der Künste’.
Hoezeer Walzel met zijn synthetische methode de ‘ideellen Gemeinsamkeiten’ in
de literatuurgeschiedenis trachtte te achterhalen, toch heeft hij van bij het begin
evenmin het onderzoek van de ‘formale Gemeisamkeit’ tussen schrijvers van een
bepaalde periode uit het oog verloren5. In 1912 betreurde hij dat de
literatuurgeschiedenis een zo grote achterstand had opgelopen t.o.v. de
kunstgeschiedenis, die de vormentaal en uitdrukkingsmiddelen van beeldhouw- en
schilderkunst, van muziek en architektuur methodisch en systematisch had onderzocht:
‘In der Dichtung bleibt all das nach wie vor dem Augenblick und seiner günstigen
Eingebung überlassen’6. Wie Dil-
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Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erforschung, Leipzig, Quelle & Meyer, 1926, p. 315.
Cfr. Analytische und synthetische Literaturforschung, II, p. 321 en 331-332.
Leben, Erleben und Dichten. Ein Versuch, p. 31; vgl. gelijkaardige beschouwingen over de
voorsprong van de kunstgeschiedenis, in: Wechselseitige Erhellung der Künste. Ein Beitrag
zur Würdigung kunstgeschichtlicher Begriffe. (Philosophische Vorträge veröffentlicht von
der Kantgesellschaft, Nr. 15) Berlin, Reuther & Reichard, 1917, p. 10, Die künstlerische
Form der deutschen Romantik, in: Neophilologus, 4, 1919, p. 119, Gehalt und Gestalt im
Kunstwerk des Dichters, (Handbuch der Literaturwissenschaft), Berlin-Neubabelsberg,
Athenaion s.d., p. 16, en Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erforschung, p. IX.
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they als leermeester erkent en de literatuurstudie dus hoofdzakelijk beschouwt als
een genetisch onderzoek van Erlebnisse, besteedt doorgaans te weinig aandacht aan
de vorm van de bellettrie. Het succes van de ‘ideengeschichtliche’ methode, die hij
zelf onder Diltheys invloed had gepropageerd, hield volgens Walzel een gevaar in,
en hoe talrijker Diltheys volgelingen werden, des te nadrukkelijker beklemtoonde
hij de noodzaak van de vormanalyse7.
Tussen 1911 en 1915 wijzigde hij een tweede maal zijn koers, zodanig dat hij een
reeks ‘ideengeschichtliche’ voordrachten die hij in 1911 te Zürich en te Bern uitsprak,
niet meer in die vorm wenste te publiceren8. In 1915 schreef hij: ‘Die Beschreibung
und Ergründung des Wesens künstlerischer Form ist heute eine wichtige Aufgabe
der Wissenschaft’9. Later betreurde hij eveneens dat de medewerkers aan het
Handbuch der Literaturwissenschaft meer gedachten dan vormen bestudeerden10.
Zelf reageerde hij tegen de overheersend filosofische literatuurstudie met een te
Berlijn in 1916 gepubliceerd boekje Die künstlerische Form des Dichtwerks. Hij
wilde op basis van inductieve vormstudie tot de eigen geesteswereld van de dichter
opklimmen, en niet omgekeerd, zoals in de ‘geistesgeschichtliche’ school gebruikelijk
was.
Uit Walzels verscherpte interesse voor de literaire vorm vloeiden zijn studiën over
‘wechselseitige Erhellung eer Künste’ voort. Hij beschouwde deze immers vooral
als een middel om ‘Gestaltungsgeheimnisse’ van woordkunstwerken op het spoor
te komen.
Onder de factoren die Walzels belangstelling voor de ‘wechselseitige Erhellung’
kunnen verklaren, dient vooreerst de aandacht gevestigd op de speciale aard van zijn
‘synthetische’ literairhistorische geschriften, waarin hij ‘mit Notwendigkeit zuweilen
weite Strecken ästhetischer Selbstbesinnung durchwandern’ moest11, en waarin de
esthetische opvattingen van Shaftesbury, Winckelmann, Lessing, Herder, Goethe,
Schiller e.a. voortdurend ter sprake kwamen. Vervolgens heeft hij van bij het begin
ruime belangstelling aan de dag gelegd
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Cfr. Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erforschung, p. VII-VIII en XI. Walzel meende
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p. 15-16, 164, 192 en 390.
Cfr. Wachstum und Wandel. Lebenserinnerungen, p. 152-153.
Plotins Begriff der ästhetischen Form (1915), in: Vom Geistesleben alter und neuer Zeit.
Aufsätze, Leipzig, Insel 1922, p. 2.
Cfr. Wachstum und Wandel, Lebenserinnerungen, p. 188.
Poesie und Nichtpoesie, Frankfurt a.M., G. Schulte-Bulmke, 1937, p. 11.
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voor de geschiedenis van het esthetisch denken en zijn eruditie op dit terrein was
enorm. Ook voor de karakterisering van de specifiek Duitse vorm in de letteren
leunde hij voortdurend aan bij de geschiedenis van beeldende kunsten en muziek,
die hem het eigene van het Duitse vormgevoel dikwijls klaarder en bevattelijker voor
ogen stelden dan de bellettrie12. Vooral het werk van Dürer, Grünewald, Holbein,
Rembrandt, Bach, Mozart en Beethoven blijkt hem hierbij herhaaldelijk te hebben
geïnspireerd.
Ook verdient in dit verband vermelding dat hij tijdens zijn professoraat aan de
Technische Hochschule te Dresden (1907-1921) als opvolger van Hettner eveneens
aan de plaatselijke kunstacademie doceerde. Walzel stelde later trouwens ironisch
vast dat de meest bekenden onder zijn leerlingen, b.v. Wilhelm Worringer, geen
literairmaar kunsthistorici waren13! Zijn gezag inzake kunstgeschiedenis blijkt ook
wel uit het feit dat hij in 1918 aangezocht werd om de uitgave van het ‘Handbuch
der Kunstwissenschaft’ na het overlijden van Fritz Berger voort te zetten14.
Walzel meende ook dat wie goed vertrouwd is met beeldende kunsten en muziek,
ontvankelijker is voor het echt artistieke in een literaire expressie. Uit een doek of
een muziekstuk blijkt immers doorgaans beter dan uit een stuk proza of uit een gedicht
dat men in de kunst niet op de eerste plaats een ‘streng begrifflicher Gehalt’15 moet
zoeken. ‘Sprache der Kunst (...) reden unmittelbarer als Dichtkunst die anderen
Künste. Denn Sprache der Kunst is voller Gegensatz zur Sprache der begrifflichen
Worte. Wer Sprache der Kunst an Werken der bildenden Kunst oder der Musik zu
verstehen gelernt hat, wird sie besser verstehen, wenn sie von Dichtkunst gesprochen
wird’16. Dus lag het voor de hand dat Walzel de ‘wechselseitige Erhellung der Künste’
zou toepassen, waar het ook maar kon.
Daarnaast heeft hij steeds, o.m. na de eerste voltooiing van de Scherer-Walzel in
1917 in zijn werken Die deutsche Dichtung seit Goethes Tod (eerste uitgave in 1919)
en Deutsche Dichtung der Gegenwart (1925), de eigentijdse literatur op de voet
gevolgd: ‘Mein Lebtag habe ich gern der Stimme der Zeit, vielmehr des Augen
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13
14
15
16

Cfr. Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erforschung, p. 120.
Cfr. Wachstum und Wandel. Lebenserinnerungen, p. 227.
Cfr. o.c., p. 184.
Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, p. 266.
ibid.
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blicks gelauscht’17, schreef hij in 1929. Welnu, het succes van het literair
expressionisme werd tussen 1911 en 1920 nog overtroffen door dat van de
expressionistische schilders en beeldhouwers. Deze hadden in de Oostenrijkse dichter,
dramaturg en kunstfilosoof Hermann Bahr een overtuigd gangmaker gevonden.
Walzel hield dan ook in zijn geschriften over het literair expressionisme herhaaldelijk
rekening met Bahrs bevindingen i.v.m. de beeldende kunsten18. En vermits vrijwel
algemeen aanvaard werd, dat er een diepgaande overeenkomst bestond tussen
expressionisme en barok19, maakte Walzel zich met het oog op de behandeling van
de Duitse expressionistische letteren ook de kunsthistorische barokstudie ten nutte.
De belangrijkste stimulans kwam nochtans van enkele baanbrekende werken van
kunsthistorici, nl. van Heinrich Wölfflin, Wilhelm Worringer en Georg Simmel. Hun
werken waren in dit verband voor Walzel belangrijker dan het voorbeeld van W.
Schlegel, Goethe, Schiller, Schelling, Coleridge, O. Ludwig en van zijn tijdgenoot
Carl Steinweg.
Walzel heeft steeds het aandeel van het impressionistische Nacherleben in de
literatuurstudie zoveel mogelijk besnoeid door begrippen aan te wenden die de
groepering van bepaalde verschijnselen op wetenschappelijke grondslag zouden
mogelijk maken20. ‘Verknüpfen’ was het hoofdkenmerk van zijn methode die sinds
de kennismaking met Dilthey de synthese nastreefde21. Hij gaf meer om ‘grosse
Zusammenhänge’, zelfs wanneer dit gebeurde ‘auf Kosten des einzelnen Dichters
und des einzelnen Werks22’. Welnu, de hierboven genoemde

17

18
19
20

21
22

Neuere deutsche Dichtung und die Schule. (Mnemosyne. Arbeiten zur Erforschung von
Sprache und Dichtung. Heft 1), Bonn, Ludwig Röhrscheidt 1929, p. (7); vgl. o.c., p. 43 en
Wachstum und Wandel. Lebenserinnerungen, p. 183.
Cfr. Deutsche Vorkriegsdichtung, in: Zeitschrift für den deutschen Unterricht, 29, 1915, p.
454.
Cfr. Neuere deutsche Dichtung und die Schule, p. 35.
Daarom reageerde hij zo scherp tegen Benedetto Croce, die zich in zijn sterk intuïtionistisch
getinte kunstfilosofie kantte tegen het gebruik van begrippen als episch, lyrisch, dramatisch
enz., cfr. Poesie und Nichtpoesie, p. 6-7.
Farinellis deutsche Aufsätze, in: Jahrbuch für Philologie, 1, 1925, p. 425-426.
Die deutsche Literatur von Goethes Tod bis zur Gegenwart. Mit einer Bibliographie von
Josef Körner. Fünfte Auflage, Berlin, Askanischer Verlag 1929, Vorwort; cfr. Die deutsche
Dichtung seit Goethes Tod, Berlin, Askanischer Verlag, 1919, p. VII-VIII, Eindruckskunst
und Ausdruckskunst in der Dichtung, in: Einführung in die Kunst der Gegenwart. Von Max
Deri u.a. Dritte Auflage, Leipzig, E.A. Seemann, 1922, p. 26, Deutsche Romantik. I. Weltund Kunstanschauung. Fünfte Auflage. (Aus Natur- und Geisteswelt. 232), Leipzig und
Berlin, B.G. Teubner, 1923, p. (III), en Deutsche Dichtung der Gegenwart. (Deutschkundliche
Bücherei), Leipzig, Quelle & Meyer, 1925, p. 7.
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kunsthistorici leverden hem de begrippen en methodische hulpmiddelen, die hij voor
de vormanalyse op literair terrein nodig had. Om Shakespeare als barok dramaturg
te bestuderen b.v. had Walzel ‘nur ins Volle zu greifen’ van het ogenblik dat hij met
Wölfflins kategorieën kennis had gemaakt23.
In 1916, het jaar na het verschijnen van de Kunstgeschichtliche Grundbegriffe,
publiceerde hij in het Jahrbuch der deutschen Shakespeare-Gesellschaft het opstel
Shakespeares dramatische Baukunst, waarin hij Wölfflins kategorieën de eerste maal
op het literatuuronderzoek toepaste. In een voordracht, Das Problem des Stiles in
der bildenden Kunst opgenomen in de Sitzungsberichte der Kgl. Preussischen
Akademie der Wissenschaften van 1912, waarin Wölfflin voor het eerst zijn
kategorieën uiteenzette, suggereerde deze al dat de ‘optische Basis’, die hij voor de
studie van de beeldende kunsten had uitgewerkt, mutatis mutandis ook bruikbaar
kon zijn voor de studie van muziek en bellettrie. In 1916 ging Walzel op deze
suggestie in.
Hij ging vooral uit van de asymmetrische struktuur van Antony and Cleopatra en
King Lear, waarin de hoofdpersonen (Cleopatra, Lear) soms lange tijd van het toneel
verdwijnen en enkel door middel van Parallelmotive onrechtstreeks bij het gebeuren
op het toneel betrokken worden, hetgeen in de klassieke drama's van Corneille, Racine
en Goethe ondenkbaar is. Ook Schillers Maria Stuart vertoont een gelijkaardige
‘Zweigipfeligkeit’ in de opbouw, die meer verwant is met Shakespeare dan met de
Franse klassiek of met Goethes Iphigenie24. In tegenstelling met Otto Ludwig, die
Shakespeares drama's met muzikale composities, nl. met sonaten, vergeleek, schoof
Walzel de vaktaal van de musicologie opzij en gebruikte hij Wölfflins Grundbegriffe
‘geschlossene Form-offene Form (tektonisch-atektonisch)’ om Shakespeares barokke
drama-struktuur te karakteriseren.
Hierbij dient aangestipt dat de literairhistoricus Carl Steinweg reeds in zijn werken
over Corneille en Racine en in zijn Goethes Seelendrama und ihre französischen
Vorlagen. (Halle/Saale, 1912) de vakterminologie van de architektuur had getoetst
aan de struktuur van letterkundige werken. Anderzijds ontleende de kunsthistoricus
August Schmarsow, die volgens Walzel nochtans de overeenkomsten op de spits
dreef25, zijn illustraties aan de literatuurgeschiedenis. Gebruik
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Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, p. 300.
Cfr. o.c., p. 288.
Cfr. Wechselseitige Erhellung der Künste. Ein Beitrag zur Würdigung kunstgeschichtlicher
Begriffe, p. 11-25.
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makend van Wölfflins kategorieën wilde Walzel nog verder gaan.
Tektonisch noemt hij, met Wölfflin, de klare, begrensde, beheerste, aan rationele
ordening gebonden en gesloten struktuur; ongebonden ordening, verholen
wetmatigheid, schijnbare anarchie van wet en regel, spanning, beweging, asymmetrie,
‘openheid’ van het schijnbaar onafgewerkte zijn kenmerken van de atektonische of
barokke vorm. Toegepast op Shakespeares drama's betekent de Wölffliniaanse
kategorie ‘offerte Form’: ongelijkmatige verdeling van het licht over scènes en
personages, ontbreken van een stevige middenas, diagonale opbouw van het geheel,
waarin het evenwicht ten gevolge van een schijnbaar toevallig verspringend
zwaartepunt vrij labiel blijkt te zijn. King Lear is even diagonaal gebouwd als een
barokschilderij. In Shakespeares werk deed zich dezelfde verschuiving van
renaissancistische begrenzing naar barokke ontgrenzing voor die men rond hetzelfde
tijdstip ook kan vaststellen in de geschiedenis van de West-Europese beeldende
kunsten, b.v. bij Rubens, Rembrandt en Bernini. Dit leidde Walzel tot het besluit dat
er in de geschiedenis van de West-Europese kunst twee gelijkwaardige polaire stijlen
elkaar voortdurend aflossen: de tektonische en de atektonische26. Deze laatste stijl is
niet synoniem van chaos of grillige ‘Formlosigkeit’; hij heeft zijn eigen
‘Architektoniek’, die aan de antipode ligt van de klassieke begrenzing in regel en
wet.
Aldus, besloot Walzel, kan een vergelijking met de ‘Architektonik’ van Rubens
of Rembrandt, die men niet vormloos zal noemen, ertoe bijdragen om het zgn.
vormloze of onsamenhangende karakter van Shakespeares drama's beter te begrijpen
en positiever te waarderen. Deze stukken zijn niet ‘verfehlt und
verbesserungsbedürftig’27; zij gehoorzamen aan hun eigen wetmatigheid, die van de
‘ordén desordenado’.
Na deze eerste konkrete demonstratie definiëerde Walzel de doelstelling der
‘wechselseitige Erhellung’ als volgt in een voordracht, uitgesproken voor de Berlijnse
Kant-Gesellschaft op 3 januari 1917: wie naar eenzelfde strukturele wetmatigheid
zoekt tussen poëzie en schilderkunst van eenzelfde periode, beschouwt de letteren
op verre na niet als ‘redende Malerei’; hij stelt wel de vraag, ‘ob der Forscher einer
Kunst fähig ist, von dem Forscher einer anderen, einer

26
27

Walzel beklemtoonde herhaaldelijk de overeenkomst van deze twee antithetische stijlen met
het ‘Gegensatzpaar plastisch-pittoresk’ uit W. Schlegels Berliner Vorlesungen van 1801-1802.
Shakespeares dramatische Baukunst, in: Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erforschung, p.
325; cfr. Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, p. 290.
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Nachbarkunst die Augen zu leihen, um gewisse künstlerische Züge besser zu fassen,
die ihm Seine eigenen Beobachtungsweisen nicht hinreichend enthüllen’28. Wölfflin
had het nieuwe ‘Sehen’ van werken uit de beeldende kunsten, architektuur inbegrepen,
aan renaissance en barok geïllustreerd; Walzel wenste met behulp van diens ‘Griffe
und Begriffe’ ook literaire geschriften als ‘Werke des Nebeneinander’ te zien en, zo
mogelijk, ‘graphisch zu versinnlichen’29. Dit lag wel helemaal in de lijn van zijn
interesse voor de vorm van literaire kunstwerken30.
Wölfflin had naar Walzels oordeel werkelijk ‘Kategorien der Anschauung’31 in
zijn vijf antithetische begrippenparen vastgelegd. De door Wölfflin gedefiniërde
stijlen waren z.i. werkelijk de twee grondtypen van stijlschepping: ‘Es besteht für
den bildenden Künstler ein Zwang, entweder so zu sehen wie die Hochrenaissance
oder wie das Barock’32. Hoewel de vijf kategorieën in de twee ‘Reihen’ onderling
eng samenhangen, gaf Wölfflin toch de mogelijkheid toe, de kategorieën afzonderlijk
in bepaalde werken aan te treffen. Hij wees ook op mengvormen en overgangsstijlen.
Dit alles, aldus Walzel, ‘gibt dem Buche Wölfflins den feinsten Reiz33.
Daarenboven meende Wölfflin in de overgang van tektonische vlakken-struktuur
naar atektonische diepte-struktuur, die hij in de evolutie van hoogrenaissance naar
barok waarnam, een noodwendig en onomkeerbaar ontwikkelingsproces te zien, dat
zich ook nog in andere perioden van de kunstgeschiedenis voltrok. Na elk
‘malerischatektonische’ stadium zou volgens hem een ‘Zeitabschnitt vollständiger
Entwicklungslosigkeit’, een periode van stilstand, volgen, eer zich een nieuwe
‘linear-tektonische’ stijlfase kan ontplooien. Walzel wilde dit ontwikkelingspatroon
nochtans laten rusten om zich te beper
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Wechselseitige Erhellung der Künst. Ein Beitrag zur Würdigung kunstgeschichtlicher Begriffe,
p. 9.
o.c., p. 25.
Omdat hij, zoals Wölfflin, de vormstudie ‘von aussen nach innen’ aanvatte en de ontbolstering
van geesteshistorische, psychische of zgn. metafysische grondslagen der stijlschepping niet
als het vertrekpunt, maar als het resultaat van de analytische stijlstudie Unendlichkeit (1922)
afwijzen. Strich vertrok immers van een metafysische stijltypologie, in aanzag, moest hij
Strichs synthese Deutsche Klassik und Romantik oder Vollendung und tegenstelling met
Wölfflin en Walzel die zich aan meer tastbare vormkenmerken hielden, cfr. Gehalt und
Gestalt im Kunstwerk des Dichters, p. 329.
Wechselseitige Erhellung der Künste. Ein Beitrag zur Würdigung kunstgeschichtlicher
Begriffe, p. 36.
Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, p. 306.
Wechselseitige Erhellung der Künste. Ein Beitrag zur Würdigung kunstgeschichtlicher
Begriffe, p. 38.
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ken tot de analyse van afzonderlijke woordkunstwerken. Aan het bestaan van
Wölfflins ontwikkelingswet heeft Walzel blijkbaar nooit veel geloof gehecht34.
Zijn voordracht van 1917 bevatte ook een kritiek van Fritz Strichs opstel Der
lyrische Stil des 17. Jahrhunderts (1916), waarin deze zowel Worringers als Wölfflins
antithetische begrippenreeksen gebruikte, weliswaar zonder deze auteurs te noemen,
om de lyriek van de Duitse 17e eeuw als barok te karakteriseren. Walzel achtte deze
demonstratie nog te weinig bewijskrachtig, want om de barok als tijdsstijl te bepalen
zou men ook epiek en dramatiek in het onderzoek moeten betrekken en vooral de
anti-barokke stijl in de literatuur, nl. die van de renaissancistische 16e eeuw,
nauwkeuriger analyseren. Dit laatste kon ook met Wölfflins hulp geschieden, want
Walzel was ervan overtuigd, dat hem ‘durch (Wölfflin) die Augen geöffnet wurden
für den Grundzug der Renaissanceprosa’35.
Het neteligste twistpunt bleef natuurlijk de vraag of het geoorloofd was de
Wölffliniaanse kategorieën van de beeldende kunst op de dichtkunst over te dragen.
Met het antwoord op deze vraag staat of valt de ‘wechselseitig erhellende’ methode.
In tegenstelling met volumen, kleuren, architekturale geledingen of muzieknoten
zijn woorden rechtstreeks dragers van begrippen. Een beeldhouwwerk of schilderij
spreekt zonder woorden. Walzel meende dan ook dat deze artistiek ‘zuiverder’ zijn
dan de dichtkunst. Bestaat er dan wel een ‘sachliche Übereinstimmung der Künste’,
die niet op toeval berust en meer is dan analogie36?
Onder Wölfflins kategorieën achtte Walzel enkel de eerste (linearmalerisch) en
de derde (geschlossene Form-offene Form) toepasselijk bij de analyse van
woordkunstwerken. De overige drie (Vielheit-Einheit, absolute Klarheit-relative
Klarheit, Fläche-Tiefe) waren niet uitsluitend eigen aan de kunst, zelfs niet aan de
beeldende kunsten. Waar hij in zijn Shakespeare-artikel vooral het derde antithetische
begrippenpaar had aangewend, spitste hij nu zijn aandacht op het eerste toe. Het is
mogelijk, aldus Walzel, dat de dichter helemaal niets konkreets voorstelt en dus noch
‘linear’, noch ‘malerisch’ voorwerpen uit-

34

35
36

Cfr. o.c., p. 40-41 en 56; vgl. ook Deutsche Dichtung von Gottsched bis zur Gegenwart. I.
(Handbuch der Literaturwissenschaft), Wildpark-Potsdam, Athenaion (1927), p. 50, waar
hij Wölfflins ‘Entwicklungsgesetz’ slechts aarzelend overneemt: ‘Es scheint ein notwendiges
Nacheinander zu sein’.
Wechselseitige Erhellung der Künste. Ein Beitrag zur Würdigung kunstgeschichtlicher
Begriffe, p. 56.
o.c., p. 57.
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beeldt. ‘Linear’ en ‘malerisch’ slaan niet op wat de dichter aanschouwelijk maakt,
maar wel op de manier waarop hij zich van taal, rythme enz. bedient, zijn personages
tekent, zijn stof uitwerkt en ordent. Zo kan men van Gryphius' sonnetten, van
Grimmelshausens Simplicissimus en King Lear zeggen, dat ze even ‘malerisch’ of
‘pittoresk’ uitgebouwd werden als Rubens' barok schilderwerk, in tegenstelling met
de 16e-eeuwse Duitse volksboeken, die even ‘linear’ zijn als de renaissancistische
Raffael. Aldus opgevat zijn Wölfflins eerste en derde kategorieën zeker voor de
letteren bruikbaar.
Het is duidelijk dat het begrippenpaar tektonisch-atektonisch aan de architektuur
werd ontleend. Welnu, Walzel was wel van mening - en terecht - dat Schmarsow de
overeenkomst tussen de bouw van de alkeïsche strofe en het grondplan van de
Oostromeinse basiliek te ver doorgedreven had37, maar hij achtte het toch niet ongepast
de struktuur van gedichten, verhalen en drama's als het grondplan van een gebouw
grafisch te willen voorstellen. In Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters zou
hij inderdaad de struktuur van enkele woordkunstwerken tekenen.
Van Wölfflin had hij dus vooral geleerd gedichten ‘raumhaft’ te zien, d.w.z. de
literatuur ook als een ‘Kunst des Nebeneinander’ op te vatten. Walzel wist natuurlijk
wel dat de dichter met woorden werkt, niet met kleuren en lijnen en ook niet in de
ruimtelijke dimensie38. Nochtans beklemtoonde hij herhaaldelijk dat hij geen beter
en bruikbaarder definitie van barok en renaissance in de letteren kon vinden dan
diegene die vervat lag in Wölfflins antithetische begrippenreeksen. Om de poëzie
van Pindaros, van Klopstock, van de jonge Schiller en in enkele zeldzame gevallen
ook van de jonge en oude Goethe te karakteriseren vond hij niets beter dan een
vergelijking met de barokke schilderkunst en bouwkunst: ‘Vielheit’ wordt er door
een ‘grössere Stosskraft’ in een ongelijkmatig belichte ‘Einheit’ opgelost; horizontale
en vertikale lijnen worden gebroken of omgebogen in diagonalen, arabesken en
randornamenten, ongelijk in lengte, omvang en belangrijkheid.
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Tussen Walzel en Schmarsov ontspon zich een verbeten polemiek over de vraag wie van
beiden aan ‘wechselseitige Erhellung’ deed. Zonder Schmarsow te noemen overlaadde Walzel
hem in zijn Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters (p. 281) met een hartstochtelijk
misprijzen, dat hem werd ingegeven door de overtuiging dat deze door zijn overdrijvingen
de ‘wechselseitige Erhellung’ enkel belachelijk maakte.
Cfr. Walzels anwoord op K. Vosslers kritiek, in: Wege der Wortkunst, in: Idealistische
Neuphilologie. Festschrift für Karl Vossler zum 6. September 1922. Herausgegeben von
Victor Klemperer und Eugen Lerch, Heidelberg, Carl Winter, 1922, p. 33.
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Deze gelijkenis met de beeldende kunsten van de barok ‘ziet’ men niet, aldus Walzel,
als men zoals Gundolf in zijn Shakespeare und der deutsche Geist alleen Goethes
woordgebruik onderzoekt. Daartoe is een analyse van zins- en periodenbouw en van
grotere geledingen nodig: ‘Nur dann ergibt sich (...) dies eigentümliche barockhafte
Auftürmen von Hemmungen, dies Verzichten auf einen schrittweis sich entwickelnden
Stil, dies Vorwegnehmen, das eine starke Spannung weckt und nur zuletzt solche
Spannung lösen lassen kann’39. Eer wij dergelijke barokke stijlkenmerken voor de
letterkunde met dezelfde nauwkeurigheid zullen kunnen aantonen als Wölfflin het
deed voor de beeldende kunsten, zal er nog wel een lange tijd van inductieve
vormstudie nodig zijn, zo schreef Walzel nog in 1922.
Dergelijke ‘Gestaltforschung’ zou ook voor de letteren ‘eine höhere Mathematik
der Form’40 uitbouwen. ‘Niedrige Mathematik der Form’ of ‘Elementarmathematik
der Dichtkunst’41 noemde Walzel de beschrijving van versmaten, aard der strofe,
stijlfiguren, topoi en dgl. De hogere mathesis zou gericht zijn op geledingen van
woorden, zinnen, perioden, scènes, bedrijven, hoofdstukken enz. Vooral met behulp
van het begrippenpaar tektonisch(geschlossen)-atektonisch(offen) konden typische
verschillen in de opbouw tussen bepaalde literaire werken nauwkeurig aangetoond
worden: ‘Wer bei Wölfflin in die Schule gegangen ist, fühlt auch an Dichtungen
stärker und stärker, wie der Teil sich an den Teil fügt und nach welchem Gesetz die
Teile sich zu einem Ganzen ordnen, ob strenges Ebenmass oder eine lockere
Verknüpfung besteht, ob etwas fest in sich Geschlossenes vorliegt oder ob der
Anschein geweckt wird, das Dichtwerk spotte aller Begrenzung und wolle sich ins
Unendliche erstrecken’42.
Wat nu de vergelijking met de muziek betreft, oordeelde Walzel dat Schillers
antithese ‘plastisch-musikalisch’ moest aangevuld en genuanceerd worden. Hijzelf
wilde het akoustische in de dichtkunst buiten beschouwing laten en vooral de speciale
‘musikalische Architektonik’, die ook sommige woordkunstwerken eigen kan zijn,
onderzoeken43. Deze manier van bouwen is allesbehalve aan het toeval
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Wege der Wortkunst, p. 52.
Das Wesen des dichterischen Kunstwerks (1924), in: Das Wortkunstwerk. Mittel seiner
Erforschung, p. 103.
Die künstlerische Form der deutschen Romantik, in: Neophilologus, 4, 1919, p. 119; cfr.
Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, p. 185 en 240-241.
Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erforschung, p. 104-105.
Cfr. Wechselseitige Erhellung der Künste. Ein Beitrag zur Würdigung kunstgeschichtlicher
Begriffe, p. 76.
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overgelaten, aldus Walzel44. Vooral het onderzoek van ‘Leitmotive’, die uiteraard
bindende struktuurelementen zijn, kan z.i. de studie van de vorm in de schone letteren
ten goede komen45.
Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, Walzels literair-theoretische summa,
die in 1925 in haar definitieve vorm verscheen, hernam al de stellingen, die hij sinds
1916 had verdedigd op het gebied van de ‘wechselseitige Erhellung’. Verschillende
van de boven besproken opstellen werden er in omgewerkte vorm in opgenomen.
Zijn ‘Gestaltforschung’, die het zo vruchtbare terrein zou bestrijken dat Dilthey en
zijn volgelingen hadden laten braak liggen, was ondenkbaar zonder de
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: zij werd er niet alleen voortdurend door
geïnspireerd, zij werd er ook als het ware door uitgelokt. Dit boek wou de standpunten
van Dilthey én Wölfflin ‘wechselseitig erhellen’ en verzoenen46. Geen wonder dan,
als de ‘wechselseitige Erhellung der Künste’ er een centrale plaats in bekleedt.
Onderzoek van de funktie van alle delen in een geheel en van de onderlinge
afhankelijkheid van de delen en het geheel: ziedaar wat Walzel bedoelde met de
‘höhere Mathematik der Gestalt’; ziedaar ook de opzet van zijn ‘Gestaltforschung’.
Analytische studie van afzonderlijke elementen, b.v. van het taalgebruik alleen,
vergeleek Walzel met het onderzoek van de keuze der kleuren bij een schilder, zonder
dat de verdeling der kleuren op het doek, waardoor precies ‘ein Ganzes von
irgendwelcher Gesetzlichkeit’47 tot stand komt, in aanmerking wordt genomen.
Andermaal beklemtoonde Walzel de waarde van de tweede, a-klassieke pool der
stijlschepping, die hij reeds in zijn Shakespeare-opstel van 1916 had verdedigd.
Daarin wetmatigheid ontdekken gaat weliswaar moeilijker dan voor de Latijnse,
‘gesloten’ klassiek, maar het is niet onmogelijk. Omdat de onderzoekers der beeldende
kunsten op dit gebied zo'n baanbrekend werk hadden geleverd, had de
literatuuronderzoeker er alle belang bij ‘hun ogen te lenen’. Ook woordkunstwerken
kunnen gezien worden als ‘etwas Bildhaftes’ of als ‘ein mehr oder minder leicht
Überschaubares’48.

44
45

46
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Cfr. Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, p. 281 en 349.
Cfr. o.c., p. 359. - Wölfflin zelf had reeds in zijn Renaissance und Barock (1888) gewezen
op parallellen tussen barokarchitektuur en barokmuziek. Ook meende hij dat de muziek van
Richard Wagner grote gelijkenis vertoonde met de barokkunst.
Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, p. 15.
o.c., p. 240.
o.c., p. 280.
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Niet iedereen kan dat, aldus Walzel, maar wat mijzelf betreft, ik heb het gevoel,
‘Schuppen seien mir von den Augen gefallen, seitdem ich mich daran gewöhnte,
Dichtwerke grundsätzlich bildhaft zu sehen um dem Bilde, das sich mir bot, die
Gestaltungsgeheimnisse abzufragen, die aus dem bloss gelesenen oder gehörten Werk
sich nur mühsam deuten lassen’49. Weer nam hij de slechts schijnbare ‘Formlosigkeit’
van Shakespeares drama's als voorbeeld. Met behulp van Wölfflins stijltypologie
kon hij daarover heel wat meer ‘Bejahendes’50 schrijven dan klassicistisch
georiënteerde literairhistorici. Nog altijd achtte Walzel de analyse van afzonderlijke
werken belangrijker dan het opbouwen van een synthese volgens Wölfflins
‘Entwicklungsgesetz’. Ook had deze zijn voorkeur te kennen gegeven voor het
‘malerisch’-barokke stijltype, dat hij artistiek hoger aansloeg dan het
renaissancistische. De schilderkunst zou slechts tot volle ontplooiing komen in de
overgang van renaissance naar barok. (Dit bleek al uit het gebruik van de term
‘malerisch’.) Wölfflin waardeerde dan ook Raffael en Dûrer minder dan Rubens en
Velasquez. Met deze voorkeur kon Walzel evenmin instemmen, omdat hij niet wou
tornen aan de gelijkwaardigheid der polaire typen.
Wölfflins kategorieën boden hem wél een algemeen geldend ‘Koordinatensystem’,
binnen hetwelk hij elk kunstwerk situeren kon. Absis en ordinaat van dit systeem
waren immers de twee grond-typen van ‘Sehen’ en van stijlschepping, met dewelke
ieder werk, in welke kunst en van welke periode ook, kon gekonfronteerd worden.
Wanneer hij dan b.v. Wölfflins begrippen voor de studie van Shakespeares drama's
bruikbaar maakte, wilde hij niet alleen het geringschattend oordeel over deze
dramaturg ontzenuwen, maar ook het barokke stijl-type als zodanig, dat van alle
tijden en een stijl-kategorie is, revaloriseren.
Bij Wölfflin vond Walzel ook belangrijke aanwijzingen in verband met het typisch
Germaanse vormgevoel. Wölfflin sprak immers in zijn boek van 1915, en in andere
werken, van ‘Volksstile’, eigen aan het

49
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ibid., men vergelijke hiermee een zeer lovend getuigenis van Fritz Strich, die de kennismaking
met H. Wölfflin eveneens als de belangrijkste gebeurtenis in zijn vormingsjaren beschouwde:
‘Das allerentscheidendste Erlebnis aber war der Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin, und gleich
als ich ihn zum ersten Male hörte, fiel es mir wie Schuppen vor den Augen’ (Fritz Strich,
Die Übertragung des Barockbegriffs von der bildenden Kunst auf die Dichtung, in: Die
Kunstformen des Barockzeitalters. Vierzehn Vorträge, herausgegeben von Rudolf Stamm.
Bern: Francke (1956), p. 244).
o.c., p. 296; cfr. p. 290 en 319.
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Latijnse en Germaanse genie. Zij zouden samenvallen met de twee ‘Grundkategorien
der Anschauung’. Volgens Wölfflin kan een Germaan de taal der renaissance slechts
met een vreemd accent napraten; omgekeerd blijft de Italiaanse barok gedempter
dan die in Germaanse landen. Het begrip barok, zoals Wölfflin het definiëerde, kon
dan wellicht ook als hulpmiddel gebruikt worden om de Duitse volksstijl te
karakteriseren51. Was de typisch Duitse vorm echter barok zoals Wölfflin die stijl
opvatte? Of gotisch zoals Wilhelm Worringer dit begrip definiëerde in Abstraktion
und Einfühlung en in Formprobleme der Gotik? Walzel meende dat hij hier
belangrijke nuances moest aanbrengen, en dat deed hij met behulp van nog andere
kunsthistorische geschriften, nl. die van Georg Simmel.
Wij bewegen ons hier ongetwijfeld nog wel op het terrein van de ‘wechselseitige
Erhellung’, vermits Walzel zich de stellingen van befaamde kunsthistorici als
Worringer, Wölfflin en Simmel trachtte ten nutte te maken om de typisch Duitse
kunstwil te karakteriseren. Ook hier meende hij dat Simmel in zijn Rembrandt. Ein
kunstphilosophischer Versuch (1916) het eigene van het Germaanse vormgevoel
duidelijker had uitgedrukt dan het ooit een literairhistoricus had gekund. Ook in dit
opzicht bleken de kunsthistorici niet alleen een voorsprong te hebben, maar ook in
een bevoorrechte positie te staan: Rembrandt gaf blijkbaar zijn
‘Gestaltungsgeheimnisse’ gewilliger prijs dan Goethe. Nochtans verliet Walzel hier
eigenlijk het terrein van vorm- en struktuuranalyse, waarop hij uitblonk, om zich in
te laten met een probleem van meer speculatieve aard: hoe doet een Duitse artistieke
vorm zich in het algemeen voor?; wat is typisch Duits in de grote tijdsstijlen die de
Duitse letteren opeenvolgend gekend hebben? Deze algemene definitie trachtte hij
natuurlijk ook inductief te funderen en te toetsen aan drama's, romans, gedichten
enz. Maar voor zover de ‘wechselseitige Erhellung’ hier nog een rol speelde, werd
ze ten dienste gesteld aan een algemene kunstfilosofische typologie.
Onder Wöfflins invloed aanvaardde Walzel aanvankelijk, zoals gezegd, twee
grondtypen van stijlschepping, overeenstemmend met Wölfflins ‘Grundformen des
Sehens’. Ook bij de kunsthistoricus Wilhelm Worringer, die zich in Walzels seminarie
voor literatuurgeschiedenis te Bern als zeer erudiet student had doen gelden52, vond
hij een bevestiging van zijn opvatting, als zou de ‘Zweipoligkeit aller
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Cfr. Zusammenhänge in der Weltdichtung, in: Neophilologus, 17, 1932, p. 169-170.
Wachstum und Wandel, p. 227.
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Kunst’ ten langen laatste op een verschil in volksziel berusten: de gotische
oneindigheidsdrang en onrust van Noord- en Midden-Europa zou tegenover de
rustig-dempende begrenzing van het Zuiden staan. Worringers typologie op
rassenpsychologische grondslag was volgens hem ‘von unverlierbarem Wert’53 en
onmisbaar op elk terrein der ‘wechselseitige Erhellung’54.
Zoals Walzel terecht opmerkte, had Wilhelm Scherer reeds in 1874 in zijn Vorträge
und Aufsätze op gelijkaardige wijze de Oudgermaanse epiek (Beowulf) tegenover
de mediterraneaans-klassieke (Homeros) gesteld55. Ook Richard Benz verdedigde
rond 1915 de thesis dat de Italiaanse renaissance eigenlijk aan de antipode lag van
de typisch Duitse volksstijl en voor de Duitse kultuur een ‘Verhängnis’ betekende56.
De ‘unendliche Linie’ van de Oudgermaanse ornamentiek en epiek, van de gotische
kathedralen, van Shakespeare en van de ganse barok57, en tenslotte van het
expressionisme58 zou dus volgens Walzels eerste opvatting iets typisch Duits zijn.
Hij voelde nochtans dat hij noch met Worringers antithetische typen Gotik-Klassik,
noch met Wölfflins typen Barock-Renaissance het typisch Duitse vormgevoel kon
bepalen. Daarvoor kreeg hij nog een andere hulp, nl. van G. Simmel in diens boek
over Rembrandt59. Wat de ‘wechselseitige Erhellung’ op nationaal-typologisch vlak
betreft, was dit boek van 1916 voor Walzel even belangrijk als Wölfflins
Grundbegriffe van 1915 op het terrein van de konkrete vorm-studie.
Aansluitend bij Simmels definitie van het typisch Germaanse in Rembrandts kunst
beschouwde Walzel de ‘organische’ vormschepping, zoals die tot uiting kwam in
Goethes theoretische geschriften en dichtwerk, als de oer-Duitse. Goethe, aldus
Walzel, keert zich zoals Rembrandt af ‘von der Art und Weise der Renaissance
(natürlich auch der klassiken Antike), ein bestehendes Sein festzuhalten in der
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Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, p. 299.
Wachstum und Wandel, p. 227.
Cfr. Wechselseitige Erhellung der Künste. Ein Beitrag zur Würdigung kunstgeschichtlicher
Begriffe, p. 27-28, Kunst der Prosa, in: Zeitschrift für den deutschen Unterricht, 28, 1914,
p. 7, Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, p. 297-29A, en Zusammenhänge in der
Weltdichtung, in: Neophilologus, 17, 1932, p. 169.
Cfr. Kunst der Prosa, p. 7.
Cfr. Das Deutschtum unserer Klassiker, in: Zeitschrift für Deutschkunde, 1921, p. 86.
Cfr. Die künstlerische Form der deutschen Romantik, in: Neophilologus, 4, 1919, p. 120;
vgl. ook Eindruckskunst und Ausdruckskunst in der Dichtung, p. 45.
Cfr. Deutsche Romantik. I. Welt- und Kunstanschauung. Fünfte Auflage (1923), p. IV: ‘(ich
suchte) mit Georg Simmels Hilfe über Wöfflin hinauszukommen’.
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überindividuellen Fassung einer ein für allemal bestehenden Form’60; anderzijds is
er in Goethes poëzie evenzeer ‘Verzicht auf die jähe Spannung einer Barockkunst,
die das Leben übersteigert, die statt eines Werdens, statt eines mählichen
Sichentwickelns kühne Sprünge, wildes Jagen bringt’61. Noch klassiek in de antieke
zin van het woord, noch barok in de Wölffliniaanse (Shakespeariaanse) zin was de
rasechte Duitser Goethe in de meest eigene zijner werken; zó schiep ook Rembrandt62.
Echt-Duitse kunst is niet ‘lebensfern’ zoals antieke klassiek en barok, maar
‘lebensnah’ zoals Rembrandts kunst, die - in Simmels woorden - ‘das von innen
treibende Leben (...) in dem Augenblick erlauscht, in dem es in seine Oberfläche
hineindrängt’63.
Typisch Duits is dus volgens Walzel niet zozeer de titanische wildeman, ‘der
berserkerhaft ausbrechen kann, der in chaotischem Wühlen und Drängen sich austobt,
der gotische Deutsche’64, maar wel de kunstenaar die in de ‘Selbstbeschränkung’ van
Rembrandt dit gevoel kan dempen. Onder de ‘edle Einfalt und stille Grosse’, die
Goethes poëzie en klassieke drama's kenmerkt en die niet zo Grieks klassiek is als
Winckelmann meende - want deze had iets echt-Duits in de Griekse klassiek
‘hineingetragen’65 -, bruist wel een Germaans-gotisch pathos, maar het wordt
gemilderd en aan banden gelegd, zoals bij Rembrandt, aan wie Rubens' geweld
eveneens vreemd was66.
Tenslotte onderscheidde Walzel drie stijltypen, nl. het antiek-klassieke (of het
renaissancistische), het pathetisch-barokke in de zin van Wölfflin (of het gotische in
de zin van Worringer, het romantische, het expressionistische) en het gedempt-barokke
in de zin van Simmel (het Rembrandteske, het impressionistische). In het Duitse
vormgevoel is er plaats voor de laatste twee stijltypen, die alleen de grootste
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Wege der Wortkunst, in: Idealistische Neuphilologie, p. 42.
ibid.
Dit oer-Germaanse in Rembrandts kunst stemt volgens Walzel overeen met Plotinos' leer
over de organische kunstschepping: ‘Plotin also scheint vorausgeahnt zu haben, was nach
Jahrtausenden ein Sohn Hollands in künstlerische Tat umsetzte. (...) Dass Plotin dem
Germanen Wesentliches von dessen Lebensgefühl vorerlebt hat, wird längst angenommen’
(Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters, p. 163).
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Georg Simmel, Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch, Leipzig, Kurt Wolff 19172,
p. 70.
Das deutschtum unserer Klassiker, p. 91-92; vgl. Eindruckskunst und Ausdruckskunst in der
Dichtung, p. 43.
Cfr. Deutsche Dichtung von Gottsched bis zur Gegenwart. 1. (1927), p. 21 en 97.
Cfr. voor deze definitie ons artikel Het begrip ‘Duitse vorm’ bij Oskar Walzel, in Spiegel
der Letteren, IV, 1960, p. 38-56.
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Duitse genieën hebben verzoend; het eerste is de Duitser echter wezensvreemd. Wij
hebben gezien dat deze kunstfilosofische en nationaalpsychologische stijltypologie
eveneens voor het grootste deel vrucht was van een ‘wechselseitige Erhellung der
Kunste’.
Alvorens met een samenvattende beschouwing over de waarde van de ‘wechselseitig
erhellende’ methode te besluiten, willen wij hier nog in het kort wijzen op de
verspreiding ervan, vooral dan in het Duitse taalgebied, waar Walzels invloed het
grootst is geweest. Hoewel ook Fr. Strichs opstel van 1916 over de Duitse lyriek van
de 17e eeuw niet onopgemerkt bleef, moet de bloei van de ‘wechselseitige Erhellung’
toch vooral toegeschreven worden aan de uitstraling van Walzels werk. Deze heeft
immers niet alleen de bruikbaarheid der kunsthistorische kategorieën in concreto
trachten aan te tonen, maar hij heeft daarenboven in zijn theoretische geschriften het
goed recht en het uitzonderlijk, ja volgens hem onmisbaar nut van kunsthistorische
‘Griffe und Begriffe’ bij het literatuuronderzoek herhaaldelijk in het licht gesteld.
Ook wanneer de hierna genoemde auteurs zich niet uitdrukkelijk op Walzel beriepen,
had hun werk toch veel aan diens gezaghebbend voorbeeld te danken.
In dit verband mag wel even vermeld worden, dat de ‘wechselseitige Erhellung’
van beeldende kunsten en literatuur ook zeer vaak aan bod kwam in het ruimer kader
van kultuurhistorische synthesen. Verwijzen wij hier enkel naar Jakob Burckhardts
oeuvre of naar Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes (1918), waarvoor de
auteur met verbluffend gemak op alle akkers de meest verschillende aren had
samengelezen67.
Aangezien Worringer en Wölfflin reeds hun voorkeur voor het a-klassieke styltype
uitgesproken hadden en ook Walzel tegen de eenzijdigheid van de klassicistische
poëtica reageerde, lag het voor de hand dat de ‘wechselseitige Erhellung’ bij voorkeur
zou aangewend worden bij de studie van a-klassieke literaire tijdsstijlen, vooral dan
van de 17e-eeuwse letteren, die rond 1920 meer en meer barok werden genoemd en
als zodanig revaloriseerd. Tijdens de eerste fase van de herwaardering van de
barokliteratuur heeft de overname van Wölfflins kategorieën een niet geringe rol
gespeeld.
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Ook de Bonnse hoogleraar Hermann Friedmann, een vriend van Walzel, handelde in zijn
boek Die Welt der Formen (München, 1925), waarin hij zijn ‘morfologisch idealisme’
uiteenzette, over de ‘wechselseitige Erhellung der Künste’, cfr. Oskar Walzel, Wachstum
und Wandel, p. 238-239.
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Reeds in zijn boek van 1888, Renaissance und Barock, wees Wölfflin op stilistische
verschillen tussen Ariosto's Orlando Furioso (1516) en Tasso's Gerusalemme liberata
(1584), waarin hij dezelfde verschuiving van renaissance naar barok vaststelde als
in Boiardo's Orlando inamorato en Berni's latere bewerking ervan. Met behulp van
Wölfflins begrippen werkte de Zwitserse literair-historicus Theophil Spoerri de
tegenstelling Tasso-Ariosto uit in zijn boek Renaissance und Barock bei Ariost und
Tasso. Versuch einer Anwendung Wölfflinscher Kunstbetrachtung (Bern, 1922).
Helene Richter sloot nog dichter bij Walzel aan in haar werk Shakespeare der Mensch
(Halle, 1923). Morris W. Croll gebruikte eveneens Wölfflins kategorieën in zijn
opstel Baroque Style in Prose, verschenen in de feestbundel voor Frederick Klaeber,
Studies in English Philology (Minneapolis, 1929). Ook de romanist Helmut Hatzfeld
toetste de notie ‘offene Form’ aan de 17e-eeuwse letterkunde in zijn artikels Der
Barockstil der religiösen klassischen Lyrik in Frankreich (in
Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, 4, 1929) en Die
französische Klassik in neuer Sicht. Klassik als Barock (in Tijdschrift voor Taal en
Letteren, 23, 1935).
Zoals Walzel het voor andere stukken had voorgedaan, bracht Max Deutschbein een
grafische voorstelling van Macbeth in zijn boek Shakepeares Macbeth als Drama
des Barock (Leipzig, 1936). Ook W. Kramer (Vondel als barokkunstenaar,
Antwerpen-Utrecht, 1946) oordeelde dat de literairhistorici die in Wölfflins spoor,
d.i. met behulp van diens Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, de literaire barok als
Europese tijdsstijl hadden onderzocht, hem de middelen in de handen gaven om
dieper door te dringen in Vondels stijl, die z.i. even antithetisch, groots, massaal,
dynamisch en ‘malerisch’ is als Rubens' doeken. Wylie Sypher onderzocht Four
Stages of Renaissance Style in de Engelse letteren (New York, 1955), nl. renaissance,
maniërisme, barok en laat-barok, en maakte gebruik van Wölfflins stijlkategorieën;
de auteur vergeleek ook barokke letterkunde met barokke beeldende kunst, o.m.
Milton met Rubens. In een voordracht van 1943, Der europäische Barock,
gepubliceerd in Der Dichter und die Zeit. Eine Sammlung von Reden und Vorträgen
(Bern, 1947) paste Fritz Strich de kategorieën van Wölfflin op meerdere gebieden
van de kunst toe. Hij verdedigde nogmaals de overdracht van kunsthistorische termen
op het literatuuronderzoek in zijn voordracht Barockbegriff und Literatur,
uitgesproken te Sankt-Gallen tijdens het wintersemes
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ter 1954/55 en opgenomen in Die Kunstformen des Barockzeitalters (Bern, 1956).
Vermelden wij tenslotte nog in verband met de literaire barokstudie dat ook zonder
uitdrukkelijke verwijzing naar Wölfflin of Walzel aan ‘wechselseitige Erhellung der
Künste’ werd gedaan, b.v. door de Deen Valdemar Vedel, die de eerste was om de
stijl van de Engelse en Franse poëzie tussen 1550 en 1650 barok te noemen en een
treffend parallel trok met Rubens (Den digteriske Barokstil omkring aar 1600, in de
jaargang 1914 van Edda), door F. Schmidt-Degener in zijn opstel over Rembrandt
en Vondel in De Gids van 1919, en door vele anderen.
Wat het stilistisch onderzoek der romantische letteren betreft, paste Theophil
Spoerri in een artikel Vom Wesen des Romantischen, verschenen in de 12e jaargang
van Wissen und Leben, Wölfflins barokkategorieën op dit studieterrein toe. Zoals
reeds vermeld, trachtte Fr. Strich in zijn stijltypologische synthese Deutsche Klassik
und Romantik oden Vollendung und Unendlichkeit. Ein Vergleich van 1922 de
Wölffliniaanse ‘Zweipoligkeit aller Kunst’ tot in de metafysische struktuur van de
menselijke persoon door te trekken. Julius Petersen gebruikte eveneens het
begrippenpaar ‘tektonisch-atektonisch’ in Die Wesenbestimmung der deutschen
Romantik (Leipzig, 1926).
De anglist Bernhard Fehr maakte gebruik van grafische voorstellingen in een reeks
opstellen over The antagonism of forms in the eighteenth century, verschenen in de
jaargangen 1936 en 1937 van English Studies. F.W. Bateson nam Wölfflins kategorie
‘malerisch’ over in zijn studie English Poetry and the English Language (Oxford,
1934). Merkwaardig, hoewel niet altijd overtuigend, was het boek van Gustav
Plessow, Gotische Tektonik im Wortkunstwerk. Künstlerisches im Bau der
mittelenglischen Romanze von Gawain und dem grünen Ritter. Eine eidologische
Literaturbetrachtung (München, 1931), dat helemaal in het teken stond van de
‘wechselseitige Erhellung’ en zowel bij de stijltypologieën van Schiller, A.W. Schlegel
en Nietzsche als van Worringer, Wölfflin, Spengler en Walzel aansloot. Onlangs
nog vond Walzels voorbeeld een late weerklank in de stijltypologische studie
Geschlossene und offene Form im Drama (München, 1960) van V. Klotz.
Hoe moet men dan tenslotte de ‘wechselseitig erhellende’ methode, zoals Walzel ze
beoefende, opvatten, en welke zijn haar grenzen en nut? Met ‘wechselseitige
Erhellung’ wordt niet bedoeld het on-
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derzoek van de ontlening van thema's aan beeldende kunsten en muziek, of
omgekeerd. Evenmin beoogt deze methode te onderzoeken in hoever literaire werken
dezelfde visuele of auditieve effekten kunnen bereiken als schilderijen of
muziekstukken. Verder moet ‘wechselseitige Erhellung’ geenszins beperkt blijven
tot het onderzoek van getoonzette gedichten, waar een vergelijking van woordkunst
en muziek wel het meest aangewezen lijkt (men denke aan Schumanns of Schuberts
‘Lieder’ op teksten van Goethe of Heine). Men kan ook niet veel goeds van de
methode verwachten, indien men ‘gelijkaardige’ gevoelens en emoties van lezers en
toehoorders t.o.v. gedichten of muziekstukken zou onderzoeken, want - nog
daargelaten in hoever men op deze emoties wetenschappelijk vat kan krijgen om ze
dan gebeurlijk onderling te kunnen vergelijken - hier verwijdert men zich zonder
meer van het kunstwerk dat de reaktie in het subjekt teweegbrengt, terwijl precies
de analyse van ‘zichtbare’ objektieve strukturen in het kunstwerk sinds Wölfflin hét
specifieke oogmerk van de ‘wechselseitige Erhellung’ is.
Wil de ‘wechselseitige Erhellung’ werkelijk tot gefundeerde en nuttige resultaten
leiden, dan moet de methode ten dienste gesteld worden aan de intrinsieke stijlstudie.
Het onderzoek van de strukturele verwantschap tussen werken van dezelfde periode
is haar belangrijkste oogmerk. De ‘höhere Mathematik der Form’, zoals Walzel ze
van Wölfflin overnam, heeft ongetwijfeld haar nut bij de struktuuranalyse van
woordkunstwerken. De verschillende kunsten van eenzelfde periode - om de
periodiciteit in de kunsthistorische ontwikkelingsgang, waarvoor eveneens heel wat
te zeggen valt, nog buiten beschouwing te laten - vertonen overeenkomsten in
thematiek en stijl die groter zijn dan de verschillen. Het zal wel geen toeval zijn, dat
de struktuur van King Lear ‘doet denken’ aan de kompositie van een barok schilderij.
Het komt erop aan, deze indruk te toetsen aan een zo nauwkeurig en zo inductief
mogelijk doorgevoerde stilistische analyse of ‘Gestaltforschung’. Als men zich, zoals
Walzel, tot de analyse van overeenstemmende beginselen van opbouw en struktuur
wil beperken en daar een parallelle tijdsgebonden wetmatigheid wil in ontdekken op
grond van inductieve stijlanalyse, dan zijn de kategorieën van Wölfflin inderdaad
zeer bruikbare hulpmiddelen.
Overigens is dergelijke ‘wechselseitige Erhellung’ eigenlijk geen ‘extrinsieke’ vorm
van literatuurstudie. Historisch gezien heeft men wel kunsthistorische begrippen van
buiten uit op de literatuurstudie
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overgedragen. Ze werden nu eenmaal eerst door een kunsthistoricus ontdekt. De
verschijnselen zelf, waarop Wölfflins antithetische begrippenparen betrekking hebben,
vertonen zich echter onder gelijkaardige gedaante in de letterkunde. De literaire
stijlstudie, ongetwijfeld de meest ‘intrinsieke’ vorm van literatuuronderzoek, heeft
zich dan geïnspireerd op het model van stijlanalyse, dat Wölfflin had ontworpen.
Het formeel objekt van de analyse was in beide disciplines hetzelfde, nl. een tijdsstijl
(renaissancistisch, barok, enz.). Slaagt men erin, de bruikbaarheid van kunsthistorische
begrippen - natuurlijk met inachtneming van zekere reserves - in concreto voor
bepaalde woordkunstwerken aan te tonen, dan is deze vorm van literatuuronderzoek
zo intrinsiek als maar kan zijn, van waar ook, historisch gezien, de hulpmiddelen
mogen afkomstig zijn.
Men mag zich ook niet blindstaren op sommige extravagante toepassingen en
veralgemeningen van Wölfflins inzichten, die men bij gelegenheid bij Walzel zelf
en bij enkele van zijn epigonen aantreft. Het enthousiasme, dat de ‘Offenbarung’
wekte, ging niet altijd gepaard met strenge, objektieve inductie. Men zag soms ook
ernstige methodologische bezwaren over het hoofd.
Want men zal er steeds moeten rekening mee houden dat termen als ‘open, gesloten,
diagonaal, middenas’ e.dgl. voor de literatuur steeds metaforen blijven. Een drama
‘ruimtelijk’ zien blijft een delikate aangelegenheid. De literatuur is immers een ‘Kunst
des Nacheinander’; een literair kunstwerk wordt genoten binnen een bepaald
tijdsverloop; het heeft, zoals een muziekstuk, een begin en een einde, hetgeen van
een schilder- of beeldhouwwerk bezwaarlijk kan gezegd worden. Ook is de taal door
haar ‘vorgefunden’ begrippelijk en logisch karakter a priori en principiëel
onderscheiden van het artistiek zuiverder, want door konventie onbesmette materiaal
van de beeldhouwer, de komponist, de schilder, de bouwmeester. Het beeldend
vermogen van de literatuur is minder direkt-visueel, maar vrijer, rijker en biedt
wijdser mogelijkheden aan de artistieke verbeeldingslust dan dat van aan ruimtelijke
grenzen gebonden schilder- en beeldhouwkunst. Men mag bijgevolg het visuele
effekt dat een woordkunstwerk bereiken kan, niet overschatten. Zelfs de diagonaal
van Lear wordt bij lektuur of opvoering niet als zodanig zintuigelijk waargenomen.
In de literatuurstudie vrij gebruikelijke termen als perspektief, belichting, ruimte,
warmte, koelheid, kleurenrijkdom, vervaging van lijnen, clair-obscur e.v.a.
beantwoorden evenmin aan werkelijke zin-
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tuigelijke waarnemingsgegevens, zoals dat het geval is bij een schilderij of
beeldhouwwerk. Hier past derhalve grote omzichtigheid. Blijft men zich van deze
restricties bewust, dan is er m.i. geen gevaar verbonden aan de overname van
kunsthistorische hulpmiddelen, die nu eenmaal ter beschikking staan en die ons
kunnen helpen zien wat er staat en hoe het er staat.
Literatuur blijft ten langen laatste de kunst van het woord, d.i. van klank en rythme
op de eerste plaats. Zij is een kunst van het oor; het effekt op andere zintuigen is
miniem. Literaire klankrijkdom biedt een belangrijk kontaktpunt met de muziek.
Nochtans doet men er ook verkeerd aan, stijlkenmerken als vaagheid van uitbeelding,
ontgrenzing van kontoeren, het vervloeiend, onvast karakter van betekenissen, kortom
zgn. irrationaliteit ipso facto gelijk te stellen met muzikaliteit. Ook het herhaaldelijk
voorkomen van identieke of gelijkaardige elementen in een dichtwerk - b.v. een
geijkt epitheton, een terugkerende sfeerscheppende zin, de vermelding van een
nevenfiguur die bij het begin of op het eind van elk hoofdstuk als het ware steeds
hetzelfde naamkaartje komt overhandigen - vertoont zekere gelijkenis met het gebruik
van ‘Leitmotive’ in de muziek, maar dit verschijnsel is zeker niet uitsluitend aan de
muziek eigen. De meest hechte basis voor een vergelijking tussen woordkunst en
muziek blijven m.i. het akoustische en het rythmische, waarvan de meeste dichters
zelf zich bij het dichten veel intenser rekenschap geven dan wel van de ingewikkelde
en in de tijd veel meer verspreide strukturen van oratorio's, sonaten of symfonieën.
Wat tenslotte de typologische inslag van de ‘wechselseitige Erhellung der Künste’
betreft, hier bestaat zeker het gevaar van schematisering en ongepaste vereenvoudiging
van doorgaans zeer komplexe historische gegevens. Noemt men de twee of drie
stijltypen, die het stramien van de kunsthistorische ontwikkelingsgang zouden vormen,
antithetisch, dan komt ook de continuïteit van de kunstgeschiedenis in gevaar. Naast
‘Epochenstile’, die overgangsstijlen en mengvormen niet hoeven uit te sluiten, bestaan
er ook ‘Individualstile’ en zelfs ‘Werkstile’. Ook doet een stijlontwikkeling zich
zelden in statu puro voor, d.i. louter gedreven, door immanente, stilistische
ontwikkelingsfaktoren. Ook andere faktoren, b.v. geesteshistorische,
kultuurhistorische, extern-politieke, psychologische enz., helpen mee de richting van
een stijlevolutie bepalen.
Leuven
Marcel JANSSENS
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Kroniek
Codicologie en filologie
VII
Perkament en Papier (Watermerken)
En dan nog een paar onbekende watermerken ontdekken ook die niet
bekend waren aan De Stoppelaar en Briquet!
Een filoloog
De meest opvallende eigenschap van papier is het watermerk, en wij mogen wel
aannemen dat de meeste filologen bekend zijn met de opvatting dat de mogelijkheid
bestaat een codex of een boek op grond van watermerken te determineren naar tijd
en plaats van herkomst. De uitroep die wij boven deze kroniek plaatsten, zal buiten
de context dan ook geïnterpreteerd moeten worden als een wanhopige verzuchting,
geslaakt door iemand die zich tegenover de vraag gesteld zag of de watermerken
hem niet wilden helpen om een zwijgzame codex zonder colofon althans bij
benadering thuis te brengen. Maar als dan na een weigering van de tekstgeschiedenis,
de paleografie en paleografologie, de bandenkunde en ander provenance-onderzoek
en wat al niet, nu ook nog het apparaat voor het watermerkenonderzoek verstek laat
gaan, ja wat moet een mens dan nog beginnen?! Teruggeplaatst in de verzwegen
context geven de woorden echter uiting aan de bewondering van een filoloog voor
een collega die kennelijk de gewoonte heeft om ‘oud papier’ tegen het licht te houden
en het resultaat van zijn waarneming te controleren in het daarbij behorende apparaat.
Maar dat is tot daaraantoe. Het betekent alleen dat hier de beoordeling van een
codicologisch werk opgedragen werd aan een neerlandicus die een onvoldoende
vakopleiding had gehad. Want iedere filoloog behoort op de hoogte te zijn van de
mogelijkheden en de grenzen van het papieronderzoek.
Watermerken ontstaan doordat de papiermaker in de zeef, de schepbak, waarmee
hij de pulp uit de kuip schept, een figuur aanbrengt, soms nog met één of meer letters
erbij. Op die plaats wordt daardoor de pulplaag, die aanstonds een vel papier zal zijn,
dunner, zodat wij de gevlochten figuur in het papier kunnen zien wanneer wij dat
tegen het licht houden, of ook wel zonder dat te doen. Maar niet alleen de gevlochten
figuur wordt - als watermerk - zichtbaar, ook de fijne, dicht naast elkaar
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lopende vormdraden en de loodrecht daarop staande, veel wijder gevlochten
brugdraden worden zichtbaar in het papier, resp. als vergé-lijnen en pontuseaux1.
Vooral die laatste draadsporen in het papier kunnen voor de determinering van
soortgelijke betekenis zijn als de watermerken, en in bepaalde opzichten soms zelfs
belangrijker.
Wanneer nu het watermerk een determineringsmiddel is - en dat is het dan binnen
het geheel van die eigenschappen van papier die daarvoor eveneens in aanmerking
komen2 -, dan betekent dit dus dat een watermerk kenmerkend is, of althans
kenmerkend kan zijn, voor de papierproductie in een bepaalde tijd op een bepaalde
plaats. Hoe specifieker die eigenschap, hoe nuttiger, uit de aard der zaak, het kenmerk
als determineringsmiddel. Het is de papierhistoricus die dit onderzoekt. Daar ligt in
de eerste plaats de betekenis van het levenswerk van een Briquet3 en de taak
waartegenover b.v. de Paper Publications Society onder leiding van E.J. Labarre te
Hilversum4 zich gesteld ziet. Een filoloog zou zich echter kunnen afvragen of het
voor hem wel van belang is te weten dat het

1

2
3

4

In vele boeken over papier, juist ook in die welke voor een meer algemeen geïnteresseerd
publiek bestemd zijn, vindt men nuttige illustraties. Wij doen een keuze en verwijzen voor
een goede afbeelding van een watermerkvorm in de bodem van een schepbak naar: De
papierwereld door Jan Poortenaar in samenwerking met David Hunter en C. Pels. Naarden,
[1939]; blz. 102 - afb. 39. De zeef in zijn geheel is afgebeeld in: Vijf eeuwen boek in
Nederland, Haarlem, 1940; 285. Zie ook: Ger Schmook, Wordingsgeschiedenis van het boek,
Antwerpen-Amsterdam, 1931; 232.
Zie voor andere kenmerkende eigenschappen: Theo Gerardy, Zur Methodik der
Wasserzeichenforschung in: Papiergeschichte VI (1956) 14-20.
C.M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition
vers 1282 jusqu'en 1600. Genève, etc., 1907. 4 dln. Te Leipzig verscheen in 1923 een herdruk,
waaraan een belangrijke literatuuropgave is toegevoegd, alsmede een bibliografie van Briquets
eigen werken, thans herdrukt in: Briquet's Opuscula. The collected works of C.M. Briquet
with the exception of ‘Les filigranes’, Hilversum, 1955. (Monumenta Chartae Papyraceae
historiam illustrantia IV).
De in 1952 door de huidige secretaris van het bestuur - E.J. Labarre - opgerichte en te
Hilversum gevestigde Paper Publications Society is een onderneming zonder winstgevend
doel. Zij is erop gericht werken uit te geven, die niet op commerciële basis - gezien de hoge
kosten en de kleine afzetmogelijkheid - gepubliceerd kunnen worden. Zij geeft aldus een
voorname reeks Monumenta Chartae Papyraceae historiam illustrantia uit, waarin reeds
verschillende delen verschenen zijn. (O.m. de in nt 3 genoemde Opuscula van Briquet, en
het in nt 6 vermelde werk van Heawood.) De intekenaars op deze serie ontvingen voor enkele
jaren een bijzonder ter inleiding geschikte literatuuropgave: A short guide to books on
watermarks, Hilversum, 1955. De zojuist genoemde Edward Heawood publiceerde in 1950
(als overdruk uit de Dictionary & Eneyclopaedia of Paper & Papermaking) een Historical
Review of Watermarks (Amsterdam, 1950), dat ter introductie bijzonder kan worden
aanbevolen. - Nog worde hier aandacht gevestigd op twee verzamelingen:
a. De Vreeses verzameling (gericht op de watermerken in de Nederlanden) in zijn Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta ter Rijksuniversiteitsbibliotheek te Leiden;
b. de ‘Wasserzeichenkartei’ in het Hauptstaatsarchiv te Stuttgart, opgebouwd door Gerhard
Piccard over wie verderop in deze kroniek gehandeld wordt.
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papier in de éne codex afkomstig is uit Normandië, ja van een bepaalde molen in
Normandië, en in een andere uit Angoulème5. Onder een bepaald aspect gezien is
die twijfel op zich zelf niet onjuist. Men mag wel zeggen dat een filoloog nooit
genoeg kan weten, maar men moet dan tevens zeggen dat hij de onmisbare
feitenkennis bij elke casus opnieuw zich systematisch ad hoc moet eigen maken om
niet in een encyclopaedisch oerwoud verbijsterd verloren te geraken. De historicus
echter die erin slaagt papier te herleiden tot het productiecentrum, leert daarbij de
filoloog iets dat voor deze onmisbaar is wanneer hij straks naar de
determineringsmogelijkheden van papier en watermerk vraagt bij zijn eigen,
filologische, doelstellingen. Het vaststellen van de herkomst van papier betekent
namelijk, dat men heeft kunnen vaststellen welke watermerkvormen identieke
determineringswaarde hebben. En dat is één van de allerbelangrijkste gegevens die
de filoloog van de papierhistoricus in ontvangst moet nemen. Wie ooit zijn ogen
heeft laten gaan over de vele vormen van het ossekop-watermerk, de P, de eenhoorn,
het anker, bij Briquet en anderen6, zal zich hebben afgevraagd of hij daar nu te maken
heeft met een ontstellende hoeveelheid eenheden - die alleen maar onstellender wordt
als men ‘nog een paar onbekende watermerken ontdekt’ - dan wel met variabelen,
die dus eerst gegroepeerd moeten worden voordat ze als determineringsmiddel kunnen
dienen. Daarop is het antwoord van de papierhistoricus af te wachten. De filoloog
kan er niet genoeg van doordrongen zijn dat hij op grond van ‘eigen ervaring’ alleen
maar heeft te zwijgen en dat hier met ‘gezond verstand’ niets is te beginnen, behalve
dan: zwijgen en afwachten.
De papiergeschiedenis heeft laten zien hoe een productie-eenheid altijd gekenmerkt
wordt door ten minste twee watermerken, of om het met de formule te zeggen van
de Amerikaanse bibliograaf en papierhistoricus

5

6

Uit de aard der zaak is het wel nodig dat een filoloog de hoofdzaken van de geschiedenis
van het papier kent. Zie voor de Nederlanden: H. Voorn, Die Anfänge der Papiermacherei
in den Niederlanden bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in: Papiergeschichte V (1955) 23-28.
In dit verband mag dan tevens herinnerd worden aan het pionierswerk van J.H. de Stoppelaar:
Het papier in de Nederlanden, inzonderheid in Zeeland, Middelburg, 1869. - In opdracht
van de Stichting voor het onderzoek van de geschiedenis der Nederlandse papierindustrie
publiceerde H. Voorn: De papiermolens in de provincie Noord-Holland, Haarlem, 1960.
(De geschiedenis der Nederlandse papierindustrie I). De genoemde Stichting is een nationale
instelling. Er bestaat ook een internationaal verbond van papierhistorici. Over het laatst
gehouden congres van dit verbond vgl.: Der 3. Kongress der internationalen
Arbeitsgemeinschaft der Papierhistoriker in: Zentrallblat für Bibliothekswesen LXXV, 1961,
402 vlgg.
Wij noemen W.A. Churchill, Watermarks in paper in Holland, England, France, etc. in the
XVII and XVIII centuries and their interconnection, Amsterdam, 1935, en Edward Heawood,
Watermarks mainly of the l7th and 18th centuries (Monumenta chartae papyraceae historiam
illustrantia I, Hilversum, 1950), werken die ook de codicoloog wel eens in handen mag nemen
al liggen ze buiten zijn periode.
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Allan H. Stevenson: Watermarks Are Twins7. Dat komt doordat aan de kuip altijd
twee papierscheppers samenwerken.8 Daardoor krijgt men onvermijdelijk twee
watermerken, èn door het vormverschil èn door de plaatsing van de
bevestigingsknopen in de zeef9. Bovendien zal tijdens het productieproces een zeef
gereinigd moeten worden en dat veroorzaakt alweer onvermijdelijk verandering en
vaak degeneratie van de watermerkvorm, zodat elke zeef dan een of meer nieuwe
‘staten’ van het watermerk veroorzaakt. Wordt er nu ook nog gewerkt aan twee
kuipen, dan is het uitgangspunt al vier watermerken10, zodat men zal begrijpen waarom
alleen de deskundige de filoloog kan vertellen welke watermerken in verschillende
staten kenmerkend zijn voor één en dezelfde productie-eenheid en dus gelijke
determineringswaarde hebben. En dat geldt dan nog steeds uitsluitend voor het papier
nadat het herleid is naar de molen11.
De filoloog ontmoet intussen het papier niet in het productiecentrum, maar na een
heel proces van papierhandel, vervoer en verkoop, en dan nog na het gebruik. Voor
hem geldt dus nu de vraag, wil het watermerk een determineringsmiddel zijn, of het
papier na het gebruik kenmerkend blijft voor een bepaalde plaats in een bepaalde
tijd. Het is weer de grote verdienste van Briquet dat hij in zijn levenswerk ook op
deze vèr-strekkende vraag een antwoord heeft willen geven door een vèr-strekkend
onderzoek. In methodologisch opzicht was zijn poging om over een groot deel van
Europa de correlaat tussen watermerken en gedetermineerde bronnen na te gaan en
te registreren, zeer zeker juist. Dat hij als baanbreker en ook als onvoldoende
geschoold onderzoeker op het terrein van de geschiedwetenschap niet kon
beantwoorden aan zijn eigen ideaal, tast de principiële waarde van zijn doelstelling
niet aan. Dat doet ook niet de ironische uitlating van een deskundige in deze tijd, die
zich richt tegen het onkritisch bewonderen en het onkritisch hanteren van ‘Briquet’
door filologisch geschoolde onderzoekers die de waarde van het door hen gebruikte
apparaat eerst beter hadden moeten toetsen: ‘Die durchweg auf

7
8
9

10
11

Allan H. Stevenson, Waterrnarks are tinins. Studies in bibliography. Papers of the
Bibliographical Society of the University of Virginia IV (1951-1952) pp. 57-91.
Goede afbeeldingen in het in nt 1 vermelde boek De papierwereld, blz. 65 en 67.
Over het belang van het nauwkeurig waarnemen van deze bevestigingsknopen (’sewing
dots’) handelt Allan Stevenson, Observations on paper as evidence, The University of Kansas
Publications, Library Series Number 11, Lawrence, 1961, pp. 24-26, waarbij afb. III en IV.
Stevenson, Observations pp. 14-16.
Zie het uitermate belangrijke artikel van Gerhard Piccard, Wasserzeichenhunde und
Urbarforschung (im Württembergischen Hauptstaatsarchiv), in: Archivum, Revue
internationale des archives, II, 1952, Paris, 1953, pp. 65-81; in dit verband speciaal p. 73:
Das Wasserzeichen eines Papierbogens erlaubt unter ganz bestimmten Voraussetzungen eine
exakte Aussage in Bezug auf die Zeit seines Vorkommens... Voraussetzung für eine Aussage
ist die sehr schwierige Erfassung aller, jemals gebräuchlich gewesenen Formen eines (in Typ
gleichen) Papierzeichens.
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Zufallsfunden beruhende Anhäufung einiger Tausend Wasserzeichen vermag vielleicht
bei Sammlern ex professo eudämonische Gefühle hervorzurufen’12. Dat roept de
kwalijke lof voor het ‘ontdekken van onbekende watermerken’ in herinnering. De
vakman die zich zoiets moest laten welgevallen, moet wel het onaangename gevoel
gehad hebben, dat men zijn onmisbaar specialisme als een soort moeilijke hobby
indeelde bij een kategorie van onderzoekingen die ook collecties van postzegels of
suikerzakjes opleveren.
Hoeveel onderzoek er nodig is voordat watermerken ook in dit opzicht een
betrouwbaar determineringsmiddel zullen kunnen zijn, kan men lezen in de veelzijdige
studie van Gerhard Piccard over Die Wasserzeichenforschung als historische
Hilfswissenschaft (1956)13. De lezing juist van deze studie kan destemeer aanbevolen
worden omdat de auteur, zelf papierhistoricus, in de eerder genoemde kleinere studie
waarin zijn scherpe ironie klonk, ondanks al zijn kritiek op de resultaten van Briquet
- dus op ‘Briquet’ - toch op grond van recente, zeer uitvoerige en in methodologisch
opzicht zeer scherp gestelde onderzoekingen zich positief uitlaat over de mogelijkheid
om watermerken tot determineringsmiddel te maken14. Een conclusie als deze: ‘Die
Zeitbestimmung durch das Wasserzeichen eines Papierbogens ist begrenzender und
zuverlässiger als die Datierung aus der Handschrift’, zal de filoloog, nadat hij kennis
genomen heeft van de onderzoekingen en de kritische overwegingen, zeker rustig
doen wachten op een nieuwe ‘Briquet’. Daartoe is alleen nodig dat hij voldoende
wetenschappelijke zin heeft om een onderzoek niet verder te willen doen strekken
dan de middelen op een bepaalde tijd reiken. Weliswaar zal het nog lange tijd kunnen
duren voordat een nieuw, controleerbaar en dus betrouwbaar apparaat ter beschikking
staat, maar ook zij die in de wetenschap geloven haasten niet.
Het watermerk is de meest opvallende eigenschap van papier; de
determineringsmogelijkheid, hoe problematisch de facto thans ook weer, is de meest
bekende eigenschap van het watermerk. Maar er is meer, en het is goed daarbij nog
een ogenblik stil te staan nu de belofte van ‘Briquet’

12

13

14

Piccard in het in nt 11 genoemde artikel, p. 73. - Voor een waardering van ‘Briquet’, vgl.
Allan H. Stevenson, Briquet and the future of paper studies, als inleiding voorafgaand aan
het in nt 3 genoemde Briquet's Opuscula.
In: Archivalische Zeitschrift LII, 1956, pp. 62-115. - Uiteraard heeft Piccard voor deze
verhandeling gebruik gemaakt van zijn ‘Wasserzeichenkartei’, waarover hierboven in noot
4 gesproken is. De ‘Staatliche Archivverwaltung Baden-Württemberg’ heeft zich thans belast
met de uitgave van een ‘Sonderreihe Wasserzeichenkartei Piccard’, waarin kort geleden het
eerste deel verschenen is: Die Kronenwasserzeichen. Findbuch I der Wasserzeichenkartei
Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Bearbeitet von Gerhard Piccard, Stuttgart, 1961.
Zie het in nt 11 genoemde artikel. De aanstonds te citeren uitspraak komt daar voor op pag.
81.
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nog vervuld moet worden. Stevenson heeft erop gewezen dat de mogelijkheden om
watermerken te benutten, wisselen naar de gebruiksomstandigheden15. De watermerken
in een grote codex kunnen ons meer vertellen dan het éne watermerk in een
archiefstuk, en in incunabelen kunnen ze weer andere mededelingen doen dan in
codices16. De kans op informatie van hun zijde neemt toe naarmate de
papierhoeveelheid groter is in de gebruikseenheid. De codicologie staat wat dit betreft
tussen de archiefkunde en de inkunabelkunde in. Bij het onderzoek van de opbouw
van een codex kan de wisseling van watermerken, wanneer die samenvalt met
opeenvolging van katernen en juist ook wanneer dit samengaat met de wisseling van
andere eigenschappen - de handen, de wijze van het noteren van signaturen
bijvoorbeeld -, bijdragen tot het inzicht in de wordingsgeschiedenis. Van niet minder
belang kan het watermerk, en dan de plaats van het watermerk in een blad, zijn voor
het bepalen van het formaat van een boek17, iets dat niet alleen de bibliograaf wil
weten omdat zijn doelstelling een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de
materiële eigenschappen is, maar ook de codicoloog. Juist in de laatste tijd is het
inzicht toegenomen dat er in de Middeleeuwen vaker en bovendien veel vroeger op
plano werd geschreven dan men tot nu toe over het algemeen aannam. Omdat het
schrijven op plano specifieke gevolgen kan hebben voor de tekstpresentatie en daarom
in ruimer verband voor de tekstgeschiedenis - een onderwerp waaraan een aparte
kroniek gewijd zal worden -, is ieder middel om hier meer zekerheid te krijgen voor
de filoloog welkome winst.
Amsterdam
W.Gs HELLINGA
Den Haag
P.J.H. VERMEEREN

15
16
17

Stevenson, Observations, pp. 19-24 over ’Runs and Remnants’.
Zie Roberto Ridolfi, Le filigrane dei paleotipi - Saggio metodologico, Firenze, 1957.
V. Mortet, Recherches historiques sur le format des livres, in: Revue des bibliothèques
XXXIV (1924) pp. 349-376; Graham Pollard, Notes on the size of the sheet, in: The Library,
4, Series, vol. 22 (1941) pp. 105-137.
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In margine
Descriptio per dialogismum: Revius en Euricius Cordus
Euricius Cordus (ca. 1486-1535), vooral bekend om zijn Latijnse epigrammen heeft
in of voor 1520 een bijschrift gemaakt op een werk van Lucas Cranach de Oudere
(1472-1553) ‘Virtus’, waarover ik geen nadere inlichtingen heb kunnen vinden.
Cordus geeft een descriptio per dialogismum, een vorm van beschrijving, die de
humanisten van de oudheid afgekeken en vrijwel tot een mode gemaakt hebben voor
zedenkundige epigrammen en emblemata. In dezelfde vorm heeft Cordus een bijschrift
gemaakt op de dochter van Virtus ‘Gloria’ - door wie geschilderd, wordt niet gezegd.
Op genoemde epigrammen van Cordus gaan bij Revius terug ‘Deucht’ en ‘Eere’,
hetzij direkt hetzij via enige bewerking in een der volkstalen1. Revius weet, dat met
‘Lucas’ Cranach bedoeld is. De flitsende bondigheid waarnaar Cordus streeft,
ontbreekt in Revius' versjes. Vooral ‘Eere’, waarin elke vraag en elk antwoord
tenminste een hele alexandrijn moet beslaan, lijdt aan volgemaaktheid.

In imaginem Virtutis
Deught
Cuius opus? ‘Lucae.’
Wiens is dit fraye werck? van Cranach ist gemaket.
Sed quae pulcherrima? ‘Virtus’.
Wie zijt ghy, aerdich beelt? ick ben de reyne Deucht.
Quae tam deformis post comes?
Wie stapt, u achter na, zo grimmich en mismaket?
‘Invidia’
Het is de Nijdicheyt, die niet met al en deucht.
Sed quid anhelanti similis sudare videris?
Hoe gady soo bedruckt door dorenen en slijck?
‘Ardua difficili nitor ad astra via.’
Ick tree den suyren pat nae t'soete hemelrijck.

1

Euricius Cordus, Epigrammata (1520), Herausgegeben von Karl Krause, Berlin, 1892
(Lateinische Litteraturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts, no 5), p. 9: In imaginem
Virtutis; Revius, ed. Smit, I 75: Deucht; Cordus, Opera ed. H. Meibomius, Helmaestadii
1614, p. 318: In pictam Gloriam; Revius, ed. Smit I 75: Eere.
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In pictam Gloriam
Eere
Quae Dea?
Wie sydy eele maecht vol schoonheyt en vol jeugde?
Virtutis sum filia Gloria.
Ick ben den hooge Eer, de dochter vande Deugde.
Qui grex
Ille?
Wie sijnse die soo dick ront-om u henen staen?
petitores, improba turba, proci.
T'sijn vryers die omt seerst my lopen achter aen.
Cui nuptura faues?
Wie heeft doch het geluck dat ghy hem weder minnet?
omnes fastidio.
Niet een van dese die op my soo sijn ontsinnet.
Quare?
Hoe comt dat altemael ghy haer den necke biedt?
Clam quia matre viro nubere nolo mea.
Dit's d'oorsaeck: Ick en trou buyten mijn moeder niet,
Quem dabit haec dignum complectar grata maritum
Perpetua (fugiat me licet ille) fide.
Wanneer my die een man ten houwelijck wil geven
Al liep hy voor my wech noch sal ick met hem leven.

Cordus, evenals Cranach een medestander van Luther, heeft de descriptio per
dialogismum ook in dienst van het hervormingswerk gebruikt, in bijschriften als ‘In
Imaginem Sacrae Scripturae’ (die dreigt geschoffeerd te worden door de impius
papa) en ‘In pictam Veritatem’ (die door Vete en Vervolging belaagd wordt)2. Van
calvinistische zijde maakte Beza een bijschrift op ‘Vera Religio’, dat door Revius
in ‘Godsdiensticheyt’ vertaald is; zie hierover L. Strengholt, De geschiedenis van
een emblema, in De Nieuwe Taalgids 51 (1958), p. 289-304. Aan de daar genoemde
vertalingen en bewerkingen kan nog toegevoegd worden de vertaling van dit
‘Zinnebeelt’ ‘Uit het Latyn van T. Beza’ door G. Brandt (G. Brandts Poëzy,
Amsterdam 1688, p. 607)3.
J.C. ARENS

2
3

Cordus, ed. Meibomius, p. 455 en p. 377.
Een descriptio per dialogismum is ook Revius' satirische ‘Schijn-recht’, ed. Smit I 63, dat
waarschijnlijk een vertaling is. Van dezelfde familie, maar niet de bron van Revius'
‘Schijn-recht’ is ‘De Falsa Iustitia’ (pendant van ‘De Vera Iustitia’) door Ignatius Albanus,
in Delitiae CC Italorum Poetarum, s.l. 1608, p. 7.
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Storia universale delta letteratura. I-V. Torino, U.T.E.T.,
1959-61. XVI + 1108, VIII + 956, V111 + 972, VIII + 970, VIII + 1038 pp.
G. PRAMPOLINI,
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J.B. PRIESTLEY, Der Europäer und Seine Literatur [Literature and western man];

aus dem Engl. übertr. von P. Baudisch. München, K. Desch, 535 pp. = Neue
Sammlung Desch.
Histoire mondiale de la littérature. I-III. Paris, Association
européenne d'Edition.
E. DE TUNK,

Comparatisme
Comparative literature at the crossroads; diagnosis, therapy and
prognosis. Yearbook of comparative and general literature. 1960.
H.H. REMAK,

Der gegenwärtige Stand des vergleichenden Literaturstudiums
in der ausländischen Wissenschaft. 2. Sowjetwissenschaft, Kunst und Literatur,
9e j., 1, jan., 11-34.
R.M. SAMARIN,

Invloed, spreiding
R. BREUGELMANS, De weerklank van Oscar Wilde in Nederland en Vlaanderen.

Studia germania, III, 53-144.
Q.W.J. DAAS, De gezangen van Ossian in Nederland. Nijmegen, Drukk. Janssen

N.V. 153 pp. (Bespr. J.C. Brandt Corstius, NTg, 54e j., 5, 275-77).
L'humanisme néerlandais et la poésie de la Renaissance
hongroise. NTg, 54e j., 6, 302-11.
T. KLANICZAY,

G. HERMANOWSKI,

De Vlaamse roman in Duitsland. DWB, 106e j., 6, juli-aug.

428-34.
-, Vlaamse literatuur in Duitse banden. WV, 10e j., 59, sept.-oct., 349-51.
[Corneel Alfons Van Kuyck], Honderd Vlaamse boeken in
Duitsland. TVL, 11e j., 2, juni, 47-48.
C.R. LEEMAN

e

J. VAN OS, Sehen wir Hollands Literatur richtig? Welt und Wort, 16

j., 8, aug.,

237-40.
L. SIMONS,

John Brinckman en de Zuidnederlandse letterkunde. SpL, 5e j., 1,

18-30.
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-, Vlaams-Nederlandse betrekkingen in de 19e E. Hand. 24e Vl. Filologencongres,
269-74.

Didactiek
Het onderwijs in de literatuurgeschiedenis. Nova et vetera, 38e j., 4,
302-05.
J. NOE,

A. WESTERLINCK

[J. Aerts], Literatuur en universiteit. Universitas, 23e j., 1, 1,

oct., 3.

Nederlandse letterkunde
Algemeen - L. VAN DEN BOOGERD, Het Jezuïetendrama in de Nederlanden.
Groningen, J.B. Wolters. 272 pp. (Bespr. J.C. Brandt Corstius, NTg, 54e j., 4,
225-27).
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Benamingen van onze letterkunde in encyclopedieën en literaire
lexicons. Hand. 24e Vl. Filologencongres, 491-95.
R.F. LISSENS,

R. BODART,

Le sablier flamand. Synthèses, 16e j., 180, mei, 378-95.

Overzichten
P. BRACHIN, La littérature néerlandaise. Paris, Librairie Armand Colin. 208 pp.
J. DECLEYRE,

Les littératures belges. In: Histoire générale des littératures. III,

455-80.
G. HERMANOWSKI, Die Stimme des schwarzen Löwen; Geschichte des flämischen

Romans. Starnberg, Josef Keller V. 204 pp.
en B.W.E. VEURMAN, Spectrum; letterkundige geschiedenis en
bloemlezing voor het voortgezet onderwijs; met medew. van H.G.A. Hogeweg
en L. Westerman. Amsterdam, J.M. Meulenhoff. 330 pp.
F.P. HUYGENS

en J.A. MEIJERS, Geschiedenis der Nederlandse letterkunde in
vogelvlucht. 's-Gravenhage, G.B. Van Goor Zonen's. 144 pp.
C.J. KELK

Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. 4.
[van 1875 tot 1916]; 2e, herz. druk. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 448
pp.
G. KNUVELDER,

-, Inleiding tot de Nederlandse letterkunde; Compendium bij de Schets van de
geschiedenis. 8e dr. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 96 pp.
-, Inleiding tot de Nederlandse letterkunde. Bloemlezing. I. 17e dr.
's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 336 pp.
Inleiding tot de Nederlandse letterkunde. Schets van de
geschiedenis. 24e dr., 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 256 pp.
G. KNUVELDER,

Beknopte literatuurgeschiedenis met bloemlezing. Antwerpen,
Plantijn. 207 pp.
M. LIEVEN,

Literatuur; geschiedenis en bloemlezing. 1. Aanvang tot
omstr. 1880. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 348 pp. 7e dr.
H.J.M.F. LODEWICK,

Literatuur; geschiedenis en bloemlezing. 2. Omstr. 1880
tot heden. 5 dr. 's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 448 pp.
H.J.M.F. LODEWICK,
e
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Compendium van de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. 8e
dr. Purmerend, J. Muusses. 152 pp.
P. OOMES,

Beknopte geschiedenis der Nederlandse letteren; herzien door J.H.
Rijpma. 19e dr. Groningen, J.B. Wolters. XV + 232 pp.
E. RIJPMA,

Lokaal
Géographie littéraire du Brabant. Le folklore brabançon, 150,
juni, 283-335; Id., Ibid., 152, dec., 623-74.
J. DELMELLE,

P. LEENDERS,

Vijftig Limburgse profielen. Retie, Kempische Boekhandel. 211

pp.
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Leven en streven van de Veldbloem in Bilzen. Limburg, 41e j.,
1/2, jan: feb., 46-51.
J. NOTERMANS,

-, Rederijkers leven en ondergang te Sint-Truiden. Tijdsp., 16e j., 11, nov.,
227-28.
Schrijvend Antwerpen, stad en provincie. In: Synthese van
Antwerpen, [Antwerpen, Provinciebestuur], 315-48.
G. SCHMOOK,

Naar perioden
Middeleeuwen
E.R. CURTIUS, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. 3. Aufl. Bern,

A. Francke. 608 pp.
De catalogus van de Middelnederlandse handschriften van de
Koninklijke Bibliotheek van België. Hand. 24e Vl. Filologencongres, 457-64.
J. DESCHAMPS,

Storia della letteratura latina medievale dalle origini alla fine del
secolo VII. Spoleto, Centro Italiano di studi sull'altro medievo, 1960. 630 pp.
F. ERMINI,

The literature of the middle ages. New York, Columbia U.P.,
1960. XIII + 432 pp.
W.T.H. JACKSON,

P. JULIUS,

Het Dies Irae in Middelnederlandse vertaling. OGE, 35, 1, 65-68.

P. MAXIMILIANUS, Middelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater. OGE,

35, 1, 59-64.
Proza en dichtkunst in het land zonder grens tijdens de
middeleeuwen. De Bronk, 8e j., 8, apr., 242-46.
J.F. VANDERHEYDEN, Litteraire theorieën en poëtiek in Middelnederlandse
geschriften. VMA, NR, 5/9, 173-275.
J. NOTERMANS,

Oud-Nederlandse letterkunde
Esquisse d'une grammaire fonctionnelle du vieux-néerlandais
(vieux bas francique) d'après le psautier carolingien de Wachtendonck. LB,
50e j., 1, 2-54.
H.K.J. COWAN,
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-, Nadere gegevens over een mogelijk s-meervoud in de Wachtendonckse
psalmen. Ibid., 55-58.

Middelnederlandse letterkunde
Eerste tijdvak: 12e-13e eeuw
W.A.F. JANSSEN, Om een komma; de juiste lezing en de psychologische betekenis
van Beatrijs vers 243-248. LB, 50e j., 3, 152-60.
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Beatrijs; uitg. door Dr. R. Roemans en dra. H. van Assche. 4e dr. Antwerpen,
De Nederlandsche Boekhandel. LVI + 42 pp. = Klassieke galerij, 21.
De historie van Partinoples, Grave van Bleys; naar de druk van Ot Barentz
Smient te Amsterdam in het jaar 1644; uitgegeven door S.P. Uri. Leiden, E.J.
Brill. = Nederlandse volksboeken, XIV.
M.-L. DITTRICH,

gote und got in Heinrichs von Veldeke Eneide. ZfdAL, 90e dl.,

4, 274-302.
G. SCHIEB, Die handschriftliche Überlieferung der Eneide Henrics van Veldeken

und das Limburgische Original. Berlin, Akademie V., 1960. 27 pp. =
Sitzungsberichte der deutschen Akademie der Wissenschaften in Berlin, Klasse
für Sprachen, Literatur und Kunst, Jhrg. 60, 3.
Tweede tijdvak: ± 1380-± 1430
e
J. DESCHAMPS, Middelnederlandse vertalingen van Super modo vivendi (7
hoofdstuk) en De libris teutonicalibus van Gerard Zerbolt van Zutphen. Hand.
Kon. Zuidned. Maatsch. v. Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, XIV, 1960,
67-108. Id., Ibid., XV, 175-220.
Andreas Capellanus' De arte honeste amandi en de abele
spelen. SpL, 5 j., 3, 218-28.
N. WIJNGAARDS,
e

Een abel spel ende een edel ding van den Hertoghe van Bruynswyc; hoe hi wert
minnende des Roedelioens dochter van Abelant [Gloriant]; gevolgd door de
klucht van De Buskenblaser. [verz. door Drs. C.J.J. Olivier.]. Amsterdam, J.M.
Meulenhoff. 36 pp. = Cahiers voor letterkunde voor het voortgezet onderwijs.
Een abel spel van Esmoreit, sconincs sone van Ceciliën; gevolgd door de klucht
van Nu noch. [verz. door Drs. C.J.J. Olivier]. Amsterdam, J.M. Meulenhoff. 36
pp. = Cahiers voor letterkunde voor het voortgezet onderwijs.
Strofische gedichten; Mnl tekst en moderne bewerking met een
inleiding door Prof. Dr. E. Rombauts en N. de Paepe. Zwolle, W.E.J. Tjeenk
Willink. 320 pp. = Klassieken uit de Nederlandse letterkunde, 12.
HADEWYCH,

H. VAN CRANENBURGH, Hadewychs twaalfde visioen en negende strofisch gedicht

een Proeve van tekstverklaring. OGE, 35e dl., 4, dec., 361-84.
A. GRAY,

Heer Halewyn: a comment. Delta, IV, 3, autumn, 56-59.

J. NOTERDAEME,

Jacob Van Maerlant. WV, 10e j., 57, mei-juni, 197-99.

-, Jacob de coster van Maerlant. Hand. Kon. Zuidned. Maatsch. v. Taal-en
letterkunde en geschiedenis, XV, 233-72.
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Derde tijdvak: ± 1430 - Renaissance
e
A. AMPE, Losse aantekeningen bij de ‘Heimelike Passie’. OGE, 35 dl., 2, juni,
186-214.
L. DELEU,

Het achtste Gruuthuuse-gedicht. SpL, 5e j., 4, 241-99.

Bertken - A. AMPE, Nog eens de geschriften van Zuster Bertken. Hand. Zuidned.
Maatsch. V. Taal- en Letterk. en Geschiedenis, XIV, 1960, 9-46.
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Elckerlyc - Elckerlyc; met inl. en aant. van Dr. W.H. Beuken. 4e dr.
's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 40 pp. = Malmbergs Nederlandse
Schoolbibliotheek. Den spyeghel der salicheit van Elckerlyc [verz. door Dr. P.
van der Meulen]. Amsterdam, J.M. Meulenhoff. 32 pp. - Cahiers voor letterkunde
voor het voortgezet onderwijs.
Van Munster - W. VAN EEGHEM, Brusselse dichters, XXV, 25, Dieric Van
Munster (ca. 1435-ca. 1515). BrP, lle j., 1, 15 jan., 2; Id., 26, Ibid., 2, 15 feb.,
2; Id., 27, Ibid., 3, 15 maart, 2; Id., 28, Ibid., 4, 15 apr., 2; Id., 29, Ibid., 5, 15
mei, 2.
Van der Noot - W VAN EEGHEM, Brusselse dichters, XXVI, 1, Thomas Van der
Noot (ca. 1475-ca. 1525); BrP, lle j., 8, 15 aug., 2. Id., 2, Ibid., 9, 15 sept., 2;
Id., 3, 15 oct., 2; Id. 4, Ibid., 11, 15 nov. 2.
Id., 5, Ibid., 12, 15 dec., 2.
De Roovere - A. VIAENE, Retoricijnse grafschriften uit de kring van Anthonis
de Roovere; Brugge 1461-1480. B, 62e j., 11A, slachtm. 353-59.

Zestiende eeuw
D. GEERAERTS,

Dialogen uit de XVIe eeuw. Hand. 24e VI. Filologencongres,

248-62.
C. KRUYSKAMP,

Een onbekende verhalenbundel van 1543. TNTL, 78e d., 3,

161-67.
G.C. DE WAARD,

Het Spel van Menen uit het Gentse bundel 1539. NTG, 54e j.,

6, 333.
Van Borsselen - J.C. ARENS, Studies over nawerking van klassieken, VII,
Philibert Van Borsselens debuut: Cento Virgilianus. TNTL, 78e d., 2, 137-38.
Crul - B.H.D. HERMESDORF, Die historie van Heynken de Luyere [verslagen
door J.L. Pauwels, L. Baekelmans]. VMA, Nr, 10/ 12, 1960, 619-56.
erasmus - G. KISCH, Erasmus und die Jurisprudenz seiner Zeit. Basel, Helbing
und Lichtenhahn, 1960.
Der späte Erasmus und die Reformation. Münster i.W.,
Aschendorff XI + 166 pp. = Reformationsgeschichtliche Studien und Texte,
86.
K.H. OELRICH,
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Van Hout - J.C. ARENS, Studies over nawerking van klassieken, VI, Onrijmigh
vreughden-liedt: Jan Van Hout verwerkt twee oden van Horatius. TNTL, 78e
d., 2, 130-37.
Houwaert - G. DEGROOTE, Een exempel uit Johan Baptist Houwaerts Lusthof
der Maeghden. NTg, 54e j., 1, 34-35.
e

F. VAN VINCKENROYE, Wisselend beeld in de Houwaert-waardering. SpL, 5

j.,

1, 1-17.
Sluperius - J.C. ARENS, De Wre vander doot: De hora fatali; Jan Van den Date
nagevolgd door Jac. Sluperius. Neoph., 45e j., 3, juli, 230-34.
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Stijevoort - P.C. BOEREN, Ten derde mate jan van Stijevoort. TNTL, 78e j., 4,
275-81.
Vervoort - A. AMPE, De aan Vervoort toegeschreven ‘Hortulus animae’. OGE,
35, 3, sept., 300-18.
-, Kritische aantekeningen bij de Hortulus animae in de Nederlanden. Hand.
Kon. Znl. Maatsch. v. taal en letterk. en Gesch., XV, 13-93.

Zeventiende eeuw
Een tot dusver onbekend gebleven wellusteling achterhaald.
[Amnon, Haman]. NTg, 54e p., 3, 163-65.
J.B. DREWE,

Wederwaardigheden van een unicum (Brussel 1659) [Het
Brussels Moeselken]. VMA, nr, 5/9, 447-57.
W. VAN EEGHEM,

Het kerstmotief in enkele geestelijke liederen tussen 1650
en 1675. OGE, 35, 4, dec., 385-408.
C. JANSSENS-AERTS,

Noord-Nederland's gouden eeuw gezien in de spiegel der
Zuid-Nederlandse zeventiendeëeuwse literatuur. MNAWL, NR, vol. XXIII, 12.
Amsterdam, Noord Hollandse U.M., 1960. 28 pp.
E. ROMBAUTS,

Bredero - A. VAN LOEY, Brederoo's Moortje v. 769 (Ed. Stoett). VMA, NR,
10/12, 1960, 481-84.
J.D. VANDER MEULEN, De waardering van Bredero in de moderne Nederlandse

literatuur. NTg, 54e j., 3, 156-58.
Camphuysen - K. HEEROMA, Camphuysen en Stalpart Van der Wielen. NTg,
54e j., 4, 212-17.
Caudron - W.J.M.A. ASSELBERGS, Nabugodonosor. SpL, 5e j., 4, 308-13.
Coornhert - D. GEERAERTS, De dialogen van D.V. Coornhert: poging tot
datering. SpL, 5e j., 1, 37-47.
Harduwijn - O. DAMBRE, Aanvullende bronnenopgave bij J. de Harduwijns
Goddelicke Lof-Sanghen (1620). SpL, 5e j., 3, 229-30.
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Heinsius - P.R. SELLIN, Daniël Heinsius' Nederduytsche poëmata; de uitgaven
van 1616 en 1618. TNTL, 78e d., 4, 241-46.
Hooft - Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek. I.
De psalmberijmingen. Tekst Bureau van de Commissie voor de uitgave van het
verzameld werk van P.C. Hooft, o.l.v. W.Gs. Hellinga; commentaar W.A.P.
Smit, met taalkundige medewerking van F.L. Zwaan. Amsterdam,
Noord-Hollandse u.M. 120 pp. = Verhandelingen der K.N.A. W.L., NR, dl
LXVIII, 2.
P.C. HOOFT, Warenar; ingel. en toegel. door Dr. C. Kruyskamp. Zwolle, W.E.J.

Tjeenk Willink. 120 pp. = Klassieken uit de Nederlandse letterkunde.
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C.A. ZAALBERG,

De ‘Warenar’ als prestatie. Cartons voor de letterkunde, 2e j.,

7, jan., 12-16.
Huygens - P.R.L. VERKUYL, Huygens' vertalingen uit het Italiaans. NTg, 54e j.,
6, 317-23.
De Lije - T. VAN BIERVLIET, ‘De Bekeeringe van den zondaar’ door Pater
Albertus De Lije S.J. OGE, 35e dl, 2, juni, 129-66.
Oudaan - A. VAN MOURIK, Het lofdicht van Oudaan op Antonides' Ystroom.
NTg, 54e j., 1, 17-23.
Revius - J.C. ARENS, Bewerkingen van Tertullianus en andere vaders in Revius'
gedichten. SpL, 5e j., 2, 143-49.
-, Een naklank van Sophocles in Revius' Haman. NTg, 54e j., 6, 301.
-, Revius en Theocritus: Simson Leeuwendoder. Neoph. 45e j., 1, jan., 75-77.
-, Onbekend werk van en aan Revius. NTg, 54e j., 2, 128.
-, Fabels van Babrius en Abstemius bij Revius. Neoph., 45 j., oct., 333-36.
Ruyssenbergh - J.C. ARENS, De rederijker Bernard Ruyssenbergh uit Emmerik.
NTg, 54e j., 5, 252-57.
six van chandelier - J.C. ARENS, Studies over nawerking van klassieken, V, Six
van Chandelier tussen Horatius en David. TNTL, dl 78, 2, 114-30.
e

P. MINDERAA, Bedelmusyk, te Tholouse. Taal en tongval, 13

j., 2/3, mei, 97-101.

Stalpart van der Wiele - Madrigali; met inl. en aant. van Dr. M.A.C. Van der
Heijden. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1960. 290 pp. = Zwolse drukken en
herdrukken, 39.
Twee epigrammen van C.G. Plemp op J.B. Stalpart Van der Wiele.
SpL, 4 j., 293-94.
J.C. RENS,
e

Starter - J. DE KRUYS, Rondom Starter. NTg, 54e j., 4, 217-22.
Vondel - Gysbreght van Aemstel; met aantekeningen van Dr. J.J. Mak. 4e dr.
's-Hertogenbosch, L.C.G. Malmberg. 88 pp.
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Gijsbregt van Aemstel; tekst en aantekeningen verz. door A.L. Sötemann; met
dramaturgische inleiding en toneelaanwijzigingen van Drs. W.H. Pos. 5e dr;
Amsterdam, J.M. Meulenhoff. XXX + 85 pp.
Joseph in Dothan. 4e dr. uitg. door Drs. J.J. Borger en Drs. F.J. Schuit.
Groningen, P. Noordhoff. 112 pp. = De kleine boekerij, 2.
Maeghdepalm voor Anna Bruining Claris; literairhistorisch toegelicht door P.
Dr. Maximilianus. Rotterdam, De Forel. 80 pp.
Vondel en Gustav Adolf. In: Festschrift für Hermann Kunisch.
Berlin, W. De Gruyter. 41-45.
P. BRACHIN,
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e

B. BIJTELAAR, Nogmaals het graf van Vondel. Ons Amsterdam, 13

j., 12, dec.,

363-67
A. VAN DUINKERKEN

[W.J.M.A. Asselbergs], Joseph in Egypten. De gids, 124e

j., 2, feb., 114-20.
G. KRANZ, Europas christliche Literatur. 1500-1960. Aschaffenburg, P. Pattloch.

Vondels ‘Jephtha’ in Köln; holländisch-deutscher
Kulturaustausch im 19. Jahrhundert. Maske und Kothurn, 7e j., 343-57.
H. DE LEEUWE,

e

P. MAXIMILIANUS, Waer werd oprechter trouw... Neoph., 45
L.C. MICHELS,

j., 2, apr., 151-66.

Vondel in Groningen. Taal en tongval, 13e j., 2/3, mei, 90-96.

-, Filologische opstellen. 3. Stoffen uit Vondels werk. Zwolle, W.E.J. Tjeenk
Willink. 388 pp. = Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, 10.
W. PAAP,

Vondel en de muziek van zijn tijd. Mens en melodie, 16e j., 6, juni,

172-75.
Uit de kring van Rembrandt en Vondel; verz. studies over hun
leven en omgeving; uitg. onder auspiciën van de Dr. P.A. Tiele-Stichting.
Amsterdam, Noord-Hollandse U.M., 1959.
H.F. WIJNMAN,

Achttiende eeuw
De Zuidvlaamse toneelrenaissance der late 18e E. als
voorspel der kulturele heropleving van Vlaanderen. Het pennoen, 12e j., 5, oct.,
6.
F. VAN DEN HENDE,

Spaans classicisme en Nederlandse romantiek in de literaire
fabel en de symboliek van de nachtegaal. NTg, 54e j., 6, 327-32.
M.J.G. DE JONG,

-, Begrip en onbegrip van Dantes ‘Inferno’ bij de eerste Nederlandse romantici.
Hand. 24e VI. Filologencongres, 274-80.
Bilderdijk - J. BOSCH, Bilderdijk als voorloper van de Calvinistische
wijsbegeerte. In: Perspectief, feestbundel van de jongeren ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan van de Vereniging voor Calvinistische wijsbegeerte.
Kampen, J.H. Kok, 1-13.
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Een onvoltooide dramatische bewerking van de Bredase
Denensage. jaarb. van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land
van Breda, De Oranjeboom, XIII, 138-53.
M.J.G. DE JONG,

-, Nationale treurspelen uit de nalatenschap van Bilderdijk [Met verslagen door
W. Van Eeghem en R. Foncke]. VMA, NR, 10/12, 547-617.
Feith - M.J.G. DE JONG, Rhijnvis en de Divina Commedia. NTg, 54e j., 2, 96-102.
Van Nieuwelandt - A. ASSELBERGS, Guilliam van Nieuwelandt. NTg, 4e j., 4,
193-97.
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Rotgans - G. VAN ES, Rotgans' Eneas en Turnus. TNTL, 78e j., 4, 282-316.
Wolf en Deken - W.J.M.A. ASSELBERGS, Portret van Betje Wolff (op 34-jarige
leeftijd). SpL, 4e j., 4, 241-51.

Negentiende eeuw
Tot ± 1880
P. DE KEYSER, Bouwstoffen tot een geschiedenis van de Maatschappij De Taal
is gansch het Volk in de tweede helft van de negentiende eeuw. [met verslagen
door W. Van Eeghem en R. Foncke]. VMA, NR, afl. 10/12, 1960, 533-46.
Werd Hoffman von Fallersleben omstreeks de jaren 1850-70
aangezien als de beste dichter in Vlaanderen? SpH, 3e j., 4, sept., 124-30.
J. SOENEN,

Beets - Camera obscura; naar de laatste door de auteur geziene uitgave met
illustraties van Karel Thole. Utrecht, Het Spectrum. 327 pp. = Prisma, 63.
Conscience - Conscience en de flaminganten. De toerist, 40e pj., 19, oct., 901.
E. WILLEKENS, Hendrik Conscience. Brussel, A. Manteau. 40 pp. = Monografieën

over Vlaamse letterkunde, 25.
da Costa - Isaac da Costa, op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden
herdacht. [bijdragen van J.G. Bomhoff, E. Kluit, E.L. Smelik, W.A.P. Smit, A.
Van Duinkerken]. Uitg. in opdracht van de Maatschappij van Nederlandse
Letterkunde te Leiden en van de Stichting Het Réveil-archief. Nijkerk,
Callenbach. 80 pp.
Couperus - G.H. BLANKEN, Verkenning van Couperus. NTg, 54e j., 3, 129-34.
Couperus en de Oudheid; een opstel van Prof. Dr. W.E.J. Kuiper en enkele
brieven van Couperus. Amsterdam, Moussault. 48 pp.
e

A. NIEMEYER, De vermommingen van een auteur. De gids, 124
L. SCHEER,

j., 4, apr., 230-45.

Louis Couperus en de psychoanalyse. SpL, 5e j., 3, 182-210.

Courtmans-Berchmans - R. VAN DE MOORTEL, Mevrouw
Courtmans-Berchmans (1811-1890). De toerist, 40e j., 16, aug., 744-48.
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Delecourt - Y. STOOPS, Een Waals verdediger van de Vlaamse taalstrijders:
Victor Delecourt. Taal en tongval, 13e j., 2/3, 28 mei, 127-34.
Frère - J. DROOGMANS, Jules Frère als letterkundige. Tijdsp., 16e j., 12, dec.,
240-46.
De Génestet - F.W. VAN HEERIKHUIZEN, Ter herdenking van P.A. De Génestet.
Nieuwsbl. v.d. boekh., 128e j., 25, 1103-06.
Peter, Augustus de Genestet (1829-1861). Jaarb. Maatsch. Ned.
Letterk. te Leiden, 1960-61, 14-34.
P. MINDERAA,
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G. STUIVELING,

De Genestet na honderd jaar. BVN, 14e j., 11, juli, 205.

Gezelle - M. VAN DUN, Gezelle en Vondel. VMA, NR, 5/9, 359-421.
Gezelle's ‘Eerste XXXIII kleengedichtjes’. Hand. 24e Vl.
Filologencongres, 242-48.
A.A. KEERSMAEKERS,

e

B. KEMP [B. Van Vlierden], Gezelle en het dichterschap. Roeping, 36

j., 9, jan.,

494-505.
A. V[IAENE],

Gezelle met vakantie op Jersey. 1889. B, 62e j., 6, zomerm., 165.

della Neve - G.H. 'S-GRAVESANDE, Loflied op Fiore della Neve. De gids, 122e
j., 7, juli 1959, 32-35.
Multatuli - H.V.B., Multatuli's gezin in Maastricht en Visé. De bronk, 8e j., 8,
apr., 250.
A. KEERSMAEKERS,
G.J. RESINK,

Multatuli en Vlaanderen. DWB, 106e j., sept.

Marlow-Almayer-Havelaar. De gids, 124e j., 8, aug., 28-35.

-, Stuurman Korzeniowski ontmoet Shawlman. De gids, 124e j., 9, oct., 107-12.
P. SPIGT,

De tragiek van een zeker soort fatsoen. NSt, 16e j., 7, juli, 441-45.

Van Oye - P. BENOIT, Brieven aan Eugeen van Oye. VlG, 45e j., 7, 455-70.
Peter Benoit, Eugeen Van Oye en het ‘Liefdedrama aan zee’. VlG,
45 j., 10, 644-48.
A. CORBET,
e

J.J.M. WESTENBROEK,

‘Die Rooze’ van Eugeen Van Oye. SpL, 5e j., 2, 81-99.

Van Peene - C. TINDEMANS, Hippoliet Van Peene (1811-1864). SpL, 4e j., 4,
252-72.
Rodenbach - L. PICARD, Albrecht Rodenbach en de katolieke suprematie in het
Vlaamse land. VlG, 45e j., 1, 17-35.
Sevens - M. BROUNS, Bio-bibliografie van Theodoor Sevens, 1848-1927. Diest,
Lichtland. 63 pp.
Is. Teirlinck - P.V.H., Isidoor Teirlinck, de veelzijdige. BrP, 11e, j., 12, 15 dec.,
4.
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Vermeulen - K. DE BUSSCHERE, Van Warden Oom gesproken [met een
bibliografie door V. Arickx]. WV, 10e j., 56, maart-apr., 142-49.
e

L. SOURIE, Edward Vermeulen (1861-1961).Boekeng., 39

j., 3, maart-apr. 84-86.

Verriest - J. GELDHOF, Hugo Verriest en de posthume uitgave van Rodenbachs
Gudrun. B, 62e j., 5, bloeim., 146-47.
Van 1880 af
Beweging van Tachtig - G.H. 'S-GRAVESANDE, Supplement op de ‘Geschiedenis
van De Nieuwe Gids’. Arnhem, Van Loghum Slaterus. (Bespr. H.G M. Prick,
Roeping, 37e j., 3/4, juli-aug., 227-31). 140 pp.
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Kanttekeningen bij enige recente publicaties over
tachtigers. NTg, 45 j., 5, 269-73.
M. NIJLAND-VERWEY,
e

Van Deyssel - J. KAMERBEEK, Van Deyssels anticipaties. NTg, 54e j., 1, 1-10.
e

H.G.M. PRICK, ‘Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen’. NTg, 54

j., 3, 166-71.

Van Eeden - L. ELAUT, Het medisch proefschrift van Frederik Van Eeden. VlG,
45e j., 7, 480-85.
Kloos - P. VAN EETEN, Voor de derde keer: Kloos en Perk. NTg, 54e j., 4, 205-09.
-, Kloos en zijn sonnetten aan Helene Swarth. NTg, 54e j., 6, 289-95.
-, Een derde sonnet voor Dora? NTg, 54e j., 5, 243-44.
A. MANKES-ZERNIKE,

De Dora van Willem Kloos. NTg, 54e j., 5, 241-42.
e

H. MICHAEL, Willem Kloos temidden der Doorenbossen. 1. NTg, 54

j., 2, 65-80;

Id., 2., Ibid., 3, 137-52.
J. SMIT,

Kloos' ‘Als een heir van donker-wilde machten’. NTg, 54e j., 5, 251.

Perk - J.J. VAN DOOREN, Jacques Perk à Laroche. Le flambeau, 44e j., 5/6,
mei-juni, 416-24.
Van Nu en Straks - J. KUYPERS, Vanwaar de benaming Van Nu en Straks?
NVT, 15e j., 3, 365-66.
Buysse - A. VAN ELSLANDER, Cyriel Buysse; uit zijn leven en zijn werk. II.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. 81 pp. = Uitgave van het
Willems-Fonds, 196b.
Van Langendonck - R. PULINCKX, Prosper Van Langendonck in Limburg.
Tijdsp., 16e j., 3, maart, 63.
Streuvels - A. COOLEN, Stijn Streuvels; inleiding door Herman Teirlinck.
-, Hebbelijkheden in de Gezelle-Lateurfamilie. Brabantia, 10e j., 4, juli-aug.,
39-52.
A. DEMEDTS,

Stijn Streuvels ou toute la Flandre. RGB, 97e j., 5, mei, 69-76.

-, Stijn Streuvels negentig jaar! De periscoop, 11e j., 12, oct., 1.
-, Een mensenbeeld van Stijn Streuvels. Jeugd en kultuur, 7, 294-97.
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G. KNUVELDER, Stijn Streuvels negentig; een noordnederlands perspectief. SpL,

5e j., 3, 161-81.
R.F. LISSENS,

Stijn Streuvels die een wereld schiep. Boekeng., 39e j., 8, oct.,

281-84.
F. DE PILLECIJN,

Stijn Streuvels 90 jaar. Mededelingenblad 6e j., 8/9, oct.-nov.,

4.
J. ROELAND VERMEER [Herman Oosterwijk], Stijn Streuvels en zijn werk. Jeugd

en kultuur, 7, 284-94.
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D.V.,

De eerste uitgave van Streuvels' Lenteleven. B, 62e j., 12, winterm., 430.

J. WALRAVENS,

Stijn Streuvels 90. VlG, 54e j., 10, 639-43.

A. WESTERLINCK, [J. Aerts], Weer een uur met Streuvels; mijmerend over Leven

en dood in de ast. DWB, 106e j., oct., 533-43.
Vermeylen - M. RUTTEN, Charles Morice en August Vermeylen. SpL, 5e j., 2,
100-37.
Van de Woestijne - P. HADERMANN, Marginalia bij Ruttens Proza van Karel
Van de Woestijne. Ts. van de Universiteit van Brussel, 3e j., 3, 179-85.
Karel Van de Woestijne. Brussel, A. Manteau. 2e dr., 56 pp. =
Monografieën over Vlaamse letterkunde, 2.
H. TEIRLINCK,

A. WESTERLINCK, [J. Aerts], Over het proza van Karel Van de Woestijne. DWB,

106e j., 5, juni, 346-49.

Twintigste eeuw
Algemeen - A.C.M. MEEUWESSE, Muziek en taal; over poëzie en poëtiek van
Martinus Nijhoff en Paul van Ostaijen. Amsterdam, J.M. Meulenhoff. 24 pp.
Toen en nu; herinneringen uit een lang leven. 's-Gravenhage,
Daamen. 112 pp. = Ooievaar, 133.
A. SALOMONS,

S. VESTDIJK, Gestalten tegenover mij; persoonlijke herinneringen. 's-Gravenhage,

B. Bakker/Daamen. 220 pp.
Tot ± 1914
Elsschot - B. DECORTE, A note on Willem Elsschot [voorafgegaan door
Will-o'-the wisp (Het dwaallicht)]. Delta, summer, 100-04.
Van Eyck - H.A. WAGE, De Prozabundel ‘Opgang’ van P.N. Van Eyck. Hand.
van het 24e VI. Filologencongres, 262-69.
Jeurissen - F. WEEMAELS, 35 jaar geleden stierf Alfons Jeurissen. Op de uitkijk,
47, maart, 20-22.
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Muls - P. LEBEAU, In memoriam Prof. Dr. Jozef Muls. Boekeng., 39e j., 5, juni,
161-63.
E. LEONARD,

In memoriam Prof. Dr. Jozef Muls, 1882-1961. Noordgouw, 150

j., 2, 49-55.
A. WESTERLINCK

[J. Aerts], Afscheid van Jozef Muls. DWB, 106e j., 5, juni,

318-21.
De Ridder - Hulde aan André De Ridder.VlG, 45e j., 8, 503-09.
Van Schendel - C. BITTREMIEUX, Gerbrand Werendonk of de tragedie van het
zondebesef in Arthur Van Schendel's ‘Hollandsch drama’. Jeugd en kultuur, 6,
257-63.
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Arthur Van Schendel. Brugge. Desclée de Brouwer. 44 pp. =
Ontmoetingen, 28.
J. NOE,

Het werk van Arthur Van Schendel; achtergronden,
karakter en ontwikkeling. Amsterdam, J.M. Meulenhoff. 479 pp.
F.W. VAN HEERIKHUIZEN,

Van ± 1914 tot ± 1940
Boon - P.G. BUCKINX, In memoriam Jan Boon. DWB, 106e j., 2, feb., 151-52.
Bordewijk - M. PELGROMS, F. Bordewijk; de angst als kern van zijn werk. RLV,
27e j., 6, 477-82.
Ter Braak - J.G. BOMHOFF, De literaire theorie van Menno Ter Braak. Jaarb.
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1960-61, 3-13.
Menno Ter Braak; ingel. door D.A.M. Binnendijk; Amsterdam, De Bezige Bij;
uitgave van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.
40 pp. = Schrijvers prentenboek, 5.
Brulez - J. BOON, Hulde aan Raymond Brulez. VlG, 45e j., 1, 5-7.
R. VAN ELSLANDE,

Raymond Brulez 65 jaar. VlG, 45e j., 1, 1-4.

K. JONCKHEERE, Raymond Brulez. Brussel, A. Manteau. 60 pp. = Monografieën

over Vlaamse letterkunde, 20.
Claes - A. DEMEDTS, Ernest Claes. Brussel, A. Manteau. = Monografieën over
Vlaamse letterkunde, 26.
Coolen - J. ELEMANS, Litteraire Prijzen voor Antoon Coolen en Anton Van
Duinkerken. Brabantia, 10e j., 1, jan.-feb., 4-12.
E. VAN HEMELDONCK,

In memoriam Antoon Coolen. DWB, 106e j., 9, nov.,

679-81.
A. VAN DUINKERKEN

[W.J.M.A. Asselbergs], Antoon Coolen. De gids, 124e j.,

12, dec., 257-58.
e

P. OOMES, Antoon Coolen; persoonlijke herinneringen. Roeping, 37

j., 7, nov.,

361-63.
Coster - Verzamelde werken; verzorgd door Henriëtte L.T. de Beaufort. Brieven;
met inleidingen van M.G. Coster-Van Kranendonk, Dr. N.A. Donkersloot,
Henriëtte L.T. de Beaufort. 1. Brieven 1905-1930, 328 pp.; 2. Brieven 1931-1949,
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328 pp; 3. Brieven 1950-1956, 324 pp. Leiden, A.W. Sijthoff. (Bespr. P. Oomes,
SpL, 5e j., 3, 233-37; C. Fens, Tirade, 5e j., 55/56, juli-aug., 405-18).
P. CALIS,

Dirk Coster en Slauerhoff. De gids, 124e j., 1, jan., 63-64.

TH. DE VRIES,

Meesters en vrienden. 5. De gids, 124e j., 9, sept., 86-106.

Daisne - C.J.E. DINAUX, Daisne als strofenverschalker. BVN, 14e j., 12, aug.,
230-31.
Defresne - G. STUIVELING, Afscheid van Defresne. BVN, 14e j., 9, mei, 165.
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van geuns - H.C. RUMKE, jan Jacob Van Geuns 1893-1959. Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1960-61, 57-64.
Gronon - D. JANSSEN, Realiteit en magie; gesprek met Rose Gronon naar
anleiding van haar zestigste verjaardag. Boekeng., 39e j., 4, mei, 121-26.
Van der Hallen - P.J.A. NUYENS, Ernest Van der Hallen, non-conformistisch
reiziger. LVR, 11e j., 3, 115-31.
Helderenberg - Gery Helderenberg-nummer. NStn, 17e j., 5, juli.
A. VAN WILDERODE

[C. Coupé], Gery Helderenberg zeventig. Boekeng., 39e j.,

1, jan., 1-5.
Herreman - F. CLOSSET, Reimond Herreman. Brussel, A. Manteau. 48 pp. =
Monografieën over Vlaamse letterkunde, 24.
Den Hertog - B. STROMAN, Ary Den Hertog, 1889-1958. Jaarb. van de
Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1960-61, 77-80.
M. Kemp - J. DROOGMANS, De literator Mathias Kemp 70 jaar. Tijdsp., 16e j.,
3, maart, 59-61.
P. Kemp - Pierre Kemp-nummer, Roeping, dec.
Pierre Kemp; ingel. door F. Van Leeuwen; Amsterdam, De Bezige Bij; Uitgave
van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. 40 pp. =
Schrijvers prentenboek, 7.
C. BITTREMIEUX,

Spelen in het donker. Tirade, 5e j., 59, nov., 641-46.

Koenen - H. VAN BOMMEL, Marie Koenen. De bronk, 8e j., 6, feb., 177-78.
J. NOTERMANS, Marie Koenen, 1879-1959. Jaarboek van de Maatschappij voor

Nederlandse letterkunde te Leiden. 1960-61, 106-14.
Marsman - J. GRESHOFF, Moeilijkheden om Marsman. BVN, 14e j., 5, jan.,
85-86.
M.J.G. DE JONG,

Studies over Marsman. SpL, 5e j., 2, 149-58.

P. DE WISPELAERE,

Hendrik Marsman. Brugge, Desclée de Brouwer. 59 pp.

Minne - F. CLOSSET, Richard Minne. RLV, 27e j., 437-77.
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de Mont - P.G. BUCKINX, Paul De Mont 1895-1950. Brussel, A. Manteau. 40
pp. = Monografieën over Vlaamse letterkunde, 27.
M. VAN VLAENDEREN,

Paul De Mont. Pan, 8e j., 2, mei, 13-17.

Monteyne - R. BRULEZ, Lode Monteyne, 1886-1959. Jaarboek van de
Maatschappij voor Nederlandse letterkunde te Leiden, 1960-61, 155-58.
Nescio - C. BITTREMIEUX, Nescio. DWB, 106e j., 6, juli-aug., 416-27.
G.A. VAN OORSCHOT,

Nescio gestorven. Tirade, 5e j., 55/56, jui-aug., 437-40.

Nijhoff - M. NIJHOFF, Verzameld werk. 2. Kritisch, verhalend en nagelaten
proza. 's-Gravenhage, Bert Bakker/Daamen; Amsterdam, G. Van Oorschot. 632
pp.
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Gestalten tegenover mij. 7. M, 8e j., 10, jan., 623-36. Id., 8. Ibid.,
12, maart, 758-70.
S. VESTDIJK,

van Ostaijen e
C. BURSSENS, Paul van Ostaijen. 2 dr., Brussel, A. Manteau. 40 pp. =
Monografieën over Vlaamse letterkunde, 1.
K. JONCKHEERE,

Een vers van Paul van Ostaijen. NVT, 14e j., 12, 1431-33.
e

R.F. LISSENS, Blocnotes [P. van Ostaijen, V.J. Brunclair]. DWB, 106

j., 9, nov.,

642-50.
Paul van Ostaijen's ‘Jong landschap’, een gedicht dat
farmacotoxische reminiscenties bevat RLV, 27e j., 193-200.
G. VANDENHAUTE,

Du Perron - J.W.H. VEENSTRA, Rapport van de daggelder. Tirade, 5e j., 717-26.
F. CLOSSET,

Na herlezing van Het land van herkomst. RLV, 27e j., 1, 8-15.

De Pillecijn - F. CLOSSET, Filip De Pillecyn. RLV, 27e j., 2, 124-25.
E. JANSSEN,

Filip De Pillecijn zeventig. Boekeng., 39e j., 3, maart-apr., 81-83.

[B. Van Vlierden], Filip De Pillecyn, zeventig jaar. Tijdsp., 16e j., 11,
nov., 221-26.
B. KEMP

A. VAN WILDERODE,

[C. Coupé], Filip De Pillecijn zeventig. DWB, 106e j., 4,

apr.-mei, 232-35.
Roggeveen - D.L. DAALDER, Leonard Roggeveen 1898-1959. Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1960-61, 139-41.
Van Schagen - J.C. Van Schagen-nummer. Zeeuws ts, 11e j., 6.
Slauerhoff - W. RENIERS, De eenzaamheid in het werk van Johan Slauerhoff.
Ts van de Universiteit van Brussel, 4e j., 1, 53-59.
E. VAN RUYSBEEK,

Een kwart-eeuw Slauerhoff. VlG, 45e j., 1, 36-48.

Van der Straeten - J. DROOGMANS, In memoriam dichter Clemens Van der
Straeten. Tijdsp., 16e j., 12, dec., 247-52.
Timmermans - H. LAMPO, Felix Timmermans. Brussel, A. Manteau. 44 pp. =
Monografieën over Vlaamse letterkunde, 23.
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Uyldert - TH. WEEVERS, De dichter Uyldert. NTg, 54e j., 2, 86-87.
Vansina - M. JANSSENS, Een wijsgerige allegorie van Dirk Vansina. DWB,
106e j., 2, feb., 133-36.
Vriamont - J. DROOGMANS, In memoriam Joris Vriamont. Tijdsp., 16e j., 3,
maart, 64-67.
R. H[ERREMAN],

Joris Vriamont. NVT, 14e j., 9, 1084-85.

K. J[ONCKHEERE],

Joris Vriamont, kok met woorden. NVT, 14e j., 9, 1085-87.

Van Vriesland - P.C. Hooftprijs 1960. OKW - Mededelingen, 25e j., 24, 10
juni, 299-300.
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Werumeus Buning - F. CLOSSET, De dichter Werumeus Buning en de poëzie.
RLV, 27e j., 3, 241-43.
De Wit - A.A. KEERSMAEKERS, Augusta De Wit: Orpheus in de dessa; inleiding
en commentaar. Nova et vetera, 38e j., 5, 351-65.
Van den Wijngaert - G. SCHMOOK, Frank Van den Wijngaert; hulde aan een
gezamenlijk oeuvre. Noordgouw, 1e j., 1, 43-47.
Zielens - F. CLOSSET, Lode Zielens. RLV, 27e j., 287-89.
L. VAN DEN BRIELE,

Lode Zielens. Het trefwoord, 4e j., 1, 19-25.

Sinds ± 1940
Algemeen - A. DEMEDTS, Sedert augustus 1960; een overzicht over de
Nederlands-Vlaamse letterkunde. TVL, 11e j., 1, maart, 119-24.
-, De Vlaamse verhaalkunst sedert 1958. In: Het boek in Vlaanderen, 1960,
5-12.
De lichaamlijkheid in de moderne poëzie. Annalen van het
Thijmgenootschap, 49e j., 3, dec., 271-86.
J. ELEMANS,

e

TH. GOVAART, Vlaams proza der laatste tien jaren. Kultuurleven, 28

j., 9, nov.,

667-79.
B. KEMP

[B. Van Vlierden], Voorlopig bestek. Roeping, 37e j., 3/4, juli-aug.,

206-14.
Nieuwe romanciers uit Nederland en Vlaanderen.
Zeist, W. De Haan, 176 pp. = Phoenix-pockets, 56.
W.L.M.E. VAN LEEUWEN,

F. SARNEEL, Taal en werkelijkheid; vijftien jaar Noordnederlandse poëzie. WV,

10e j., 56, maart-apr., 121-26.
e

J. VEULEMANS, De experimentele poëzie (vorm van proces). NStn, 17

j., 3, feb.,

76-81.
P. DE VREE, Close up der Vlaamse dichtkunst van nu. Antwerpen, De tafelronde.

= Otosilbenreeks.
Achterberg - R.P. MEIJER, Schijnbare en ware chronologie in het werk van
Achterberg. De gids, 124e j., 12, dec., 307-16.
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Aerts - W RUYSLINCK [R. De Belser], Pieter Aerts: weinig geschreeuw en veel
wol. NVT, 14e j., 10, 1213-16.
Blaman - H. HAASSE en A. KOSSMANN, Anna Blaman; ter nagedachtenis aan
de schrijfster. Amsterdam, J.M. Meulenhoff. 48 pp.
Claus - TH. GOVAART, Hugo Claus. Streven, 14e j., 4, jan., 325-34.
P. CALIS,

Kroniek van de poëzie. De gids, 124e j., 11, nov., 246-5 1.

Van der Graft - A. KLERKX, De dichter Guillaume Van der Graft. WV, 10e j.,
56, maart-apr., 126-27.
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D'Haese - B. KEMP [B. Van Vlierden], Het surrealisme van Maurice D'Haese.
DWB, 106e j., 9, nov., 675-78.
Hofstra - C. SWINKELS, Jan Willem Hofstra; een veelzijdig man van het hof.
WV, 10e j., 56, maart-apr., 106-08.
Kemp - J. DELEU, Het superieure spel van Bernard Kemp. Het pennoen, 12e j.,
6, nov., 6-7.
Lampo - B. RANKE [F. Van der Auwera], Dromen voor de spiegel; inleiding
tot het werk van Hubert Lampo. DWB, 106e j., 2, feb., 123-32.
Lebeau - F. VAN VLIERDEN, Paul Lebeau; de tragiek van het intellectualisme.
Streven, 14e j., 9, juni, 870-77.
Michiels - P. DE WISPELAERE, Het werk van Ivo Michiels. De gids, 124e j., 2,
feb., 121-29.
Mulisch - J.H. DONNER, ‘Het stenen bruidsbed’ van Harry Mulisch. Podium 58,
1960/61, 4, 198-219.
C. OUBOTER,

Het spektakel Harry Mulisch. Ontmoeting, 14e j., 10, juli-aug.,

311-21.
H. TEIRLINCK,

Marginaliën bij Harry Mulisch. NVT, 14e j., 1331-36.

Reninca - P. THOMAS, Weemoed en hoop bij Reninca. DWB, 106e j., 4, apr.-mei,
292-96.
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[Nummer 3]
De Middelnederlandse Parthenopeusfragmenten en het Oudfranse
origineel
Wie kennis wil nemen van de nog steeds te weinig bekende, onvolledig overgeleverde
Middelnederlandse roman van Parthenopeus, ziet zich geplaatst voor grote
moeilijkheden. Dit werk is namelijk slechts gedeeltelijk bewaard gebleven en
bovendien zijn de fragmenten tot op heden zeer onvoldoende uitgegeven. De meer
dan twintig tot heden ontdekte brokstukken liggen in verschillende bibliotheken over
West-Europa verspreid. Ze behoren, volgens Van Berkum, wiens aanduiding van de
handschriften hier en verderop door mij wordt gevolgd, tot vier verschillende
manuscripten1. Deze bevinden zich tegenwoordig op de volgende plaatsen:
Van hs. N 1:
26 bladen in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel,
1 dubbelblad in de Universiteitsbibliotheek te Leiden,
1 dubbelblad in het Stadsarchief te Keulen.
Van hs. N 2:
2 dubbelbladen in de Universiteitsbibliotheek te Groningen,
2 bladen in de Universiteitsbibliotheek te Jena (de z.g.n. Jena a-fragmenten),
12 bladen in de Universiteitsbibliotheek te Jena (de z.g.n. Jena b-fragmenten).
Van hs. N 3:
1 blad in de Westduitse Staatsbibliotheek te Marburg an der Lahn (vroeger in
de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn),
2 halve bladen in de Stadsbibliotheek te Trier.
Van hs. N 4:
1 dubbelblad in het Rijksarchief te Maastricht (vroeger in de Hoensbroekse
gemeente-secretarie).

1

A. van Berkum, Parthonopeus van Bloys, opnieuw uitgegeven, Bibliotheek van Middelned.
Letterkunde (Leiden 1898) Inleiding blz. I vlg.
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Nu bevindt zich ook een fotocopie daarvan in de Universiteitsbibliotheek te Leiden2.
Deze fragmenten zijn, merendeels in de loop van de vorige eeuw, door meer dan
tien Nederlandse en Duitse geleerden in druk uitgegeven3. Een moderne volledige
uitgave daarvan bestaat echter nog steeds niet.
Een verdienstelijke oudere uitgave was vooral die van de Berlijnse hoogleraar
Maszmann, die in 1847 de toenmaals bekende Middelnederlandse brokstukken,
samen met de Middelhoogduitse, nauwkeurig publiceerde en daar een bruikbaar
uittreksel van het Oudfranse origineel en een leerzame ‘Nachrede’ aan toevoegde4.
Minder bruikbaar was echter de eerste gezamenlijke uitgave van àlle destijds
bekende Middelnederlandse fragmenten door de Luikse oudhoogleraar Bormans in
18715. Zeventien fragmenten zijn daarin eenvoudig achter elkaar afgedrukt. De vele
kleine hiaten in de tekst, ontstaan door het afsnijden van de bladen, zijn niet op de
een of andere wijze aangevuld. De grote lacunes, door het ontbreken van vele bladen,
zijn overbrugd door een al te korte samenvatting in het Nederlands van de Oudfranse
tekst. Daardoor is het voor de lezer moeilijk om de draad van het verhaal te volgen,
laat staan om dit te waarderen. Bormans bracht bovendien vele ‘tekstverbeteringen’
aan, waardoor hij trachtte de Middelnederlandse taal en spelling te normaliseren.
Daardoor is zijn uitgave ook taalkundig bezien onbetrouwbaar.
Na deze weinig geslaagde uitgave van Bormans, publiceerden alleen nog Verwijs,
Seelmann en Menne enkele kleine nieuwe fragmenten, allen op wetenschappelijk
verantwoorde wijze, maar in tijdschriftvorm6.
Inmiddels was Van Berkum in 1898 begonnen aan een nieuwe volledige uitgave
van de Middelnederlandse Parthonopeus, waaraan zijn

2
3
4
5
6

W. de Vreese en G.I. Lieftinck, Middelned. Woordenboek X, Bouwstoffen ('s-Gravenhage
1952), blz. 348 en 398; Addenda, blz. 4.
Van Berkum, o.c., Inleiding, blz. XVIII vlg.; L.D. Petit, Bibliographie der Middelned. Taalen Letterkunde (Leiden 1888-1910), I, blz. 63 vlg., II, blz. 40 vlg.
H.F. Maszmann, Partonopeus und Melior, altfranzösisches Gedicht in mittelniederländischen
und mittelhochdeutschen Bruchstücken (Berlijn 1847).
J.H. Bormans, Ouddietsche fragmenten van den Parthonopeus van Bloys (Brussel 1871).
E. Verwijs, Handelingen en Mededelingen van de Mij. der Ned. Letterkunde, Meded. (Leiden
1872), blz. 11 vlg.; W. Seelmann, Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung
XI, (Norden-Leipzig 1886), blz. 170 vlg.; K. Menne, Tijdschrift voor Ned. Taal- en
Letterkunde XLI (1922), blz. 173 vlg.
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proefschrift van 1897 als inleiding werd toegevoegd7. Deze breed opgezette, hoewel
nu óók alweer verouderde uitgave in de Bibliotheek van Middelnederlandse
Letterkunde werd echter, nadat ruim duizend regels van de tekst waren afgedrukt,
om mij onbekende redenen gestaakt.
De kleine hiaten in de tekst vulde Van Berkum aan door letterlijke citaten uit het
Oudfrans, de grote lacunes door een Nederlandse prozaweergave van de Oudfranse
tekst. In zijn inleiding verstrekte Van Berkum vele gegevens over de Nederlandse
en Franse handschriften, de vroegere uitgaven enz. Daarna gaf hij een zeer
gedetailleerde literaire vergelijking van het Middelnederlandse werk met het
Oudfranse, een onderzoek, dat Van Berkum ook al in zijn dissertatie had gepubliceerd.
Zo is men, om deze Middelnederlanse roman te leren kennen, dus nog steeds
hoofdzakelijk aangewezen op de onvolledige uitgave-Maszmann, de onvolmaakte
uitgave-Bormans en de onvoltooide uitgave-Van Berkum.
In Frankrijk is de toestand niet veel beter. Van de Oudfranse roman Partonopeus
de Blois bestaan zes volledige of bijna volledige handschriften en twee zéér
onvolledige, die berusten in de volgende bibliotheken8:
hs. A, in de Bibliothèque de l'Arsenal te Parijs,
hs. B, in de Stadtbibliothek te Bern,
hs. G, in de Bibliothèque Nationale te Parijs,
hs. P, in de Bibliothèque Nationale te Parijs,
hs. T, in de Bibliothèque Municipale te Tours,
hs. L, in de Bibliothèque Nationale te Parijs (vroeger te Ashburnhamplace in
Engeland),
fragment van hs. F, in de Bibliothèque Nationale te Parijs,
fragment van hs. C, in de Bibliothèque Nationale te Parijs (?) (vroeger in de
bibliotheek van Sir Th. Phillipps te Cheltenham in Engeland)9.

Naar het bijna volledige handschrift in de Bibliothèque de 1'Arsenal (hs. A) is het
werk reeds in 1834 uitgegeven door Crapelet en Ro-

7
8
9

A. van Berkum, De Middelned. bewerking van den Parthonopeusroman en hare verhouding
tot het Oudfranse origineel, diss. Amsterdam (Groningen 1897).
Van Berkum, o.c. Inleiding, blz. XXIV vlg.
H. Martin, L'explicit de Partonopeus de Blois, Romania LXV (1939), blz. 226 vlg.
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bert10. Hoe verdienstelijk deze uitgave voor de tijd van ontstaan ook was, het is toch
jammer, dat daarop nooit een moderne uitgave is gevolgd. Van Berkum heeft
omstreeks 1898 óók een nieuwe uitgave van het Oudfranse werk in voorbereiding
gehad, in samenwerking met de Duitse romanist Stengel, maar ook daar is toen niets
meer van gekomen11. In de Verenigde Staten werden omstreeks 1934 en 1941 ook
pogingen gedaan om tot een nieuwe uitgave van de Oudfranse Partonopeus te geraken,
maar die bleven eveneens zonder resultaat12.
In de inleiding bij zijn onvoltooide uitgave heeft Van Berkum de Middelnederlandse
roman op vele punten vergeleken met de Oudfranse. Hij kwam daarbij tot de
conclusie, dat de Nederlandse vertaler een ander handschrift moet hebben gebruikt
dan het door Crapelet uitgegeven hs. A, en wel een handschrift dat zeer dicht gestaan
moet hebben bij het niet uitgegeven hs. G.13. Sneyders de Vogel achtte enige jaren
later deze conclusie onjuist. Van Berkum maakte namelijk, zoals hijzelf meedeelde,
géén gebruik van het eveneens volledige hs. T14. Hij kon ook nog niet het volledige
hs. L gebruiken, omdat dit zich in zijn tijd in de voor ieder ontoegankelijke bibliotheek
van Lord Ashburnham in Engeland bevond, waaruit het pas in 1898 voor de
Bibliothèque Nationale is aangekocht15.
Wat de beoordeling van de Nederlandse vertaling betreft, kwam Van Berkum tot
de wel erg voor de hand liggende conclusies, dat de Nederlander in kennis van het
ridderwezen, van geschiedenis, van aardrijkskunde enz. vèr achterstond bij de
Fransman en dat de Nederlander ook in literaire begaafdheid over het algemeen
moest onderdoen voor de dichter van het origineel. Hij voegde hier echter aan toe,
dat dit gedeeltelijk te wijten kàn zijn aan onduidelijkheid van het handschrift dat de
bewerker onder ogen heeft gehad16.
Over het geheel wijzen echter m.i. onze Middelnederlandse fragmenten op een
goede, vrij letterlijke, vertaling van het Oudfranse

10

11
12
13
14
15
16

G.A. Crapelet, Partonopeus de Blois, publié pour la première fois d'après le manuscrit de
la Bibliothèque de l'Arsenal, met een: Examen critique door A.C.M. Robert, 2 dln. (Parijs
1834).
Van Berkum, o.c. Inleiding, blz. CXLIX.
Helaine Newstead, The traditional background of Partonopeus de Blois, Publications of the
Modern Language Association of America LXI (1946), blz. 916 vlg.
Van Berkum, o.c. Inleiding blz. XXXIX.
K. Sneyders de Vogel, La suite du Pathénopeu de Blois et la version hollandaise, Revue des
langues romanes XLVIII (Montpellier 1905), blz. 5 vlg.
Martin, o.c., blz. 226 vlg.
Van Berkum, o.c. Inleiding, blz. CL.
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meesterwerk, die doen betreuren dat wij deze tekst niet meer in zijn geheel bezitten.
Dat deze roman in het Middelnederlands omstreeks het midden van de 13e eeuw
in de Nederlanden zeer bekend was, blijkt uit enkele plaatsen in de werken van Jacob
van Maerlant. Deze vermeldde in Alexanders Geesten (V, 1212), geschreven circa
1260, een boek ‘van Partonopeuse, van Sornagure’ en bij een opsomming van schone
vrouwen in ditzelfde werk (VIII, 111) ook ‘Melioer van Ciefdore’. In zijn iets later
geschreven Spieghel Historiael (VI, 1, 66, vs 10 vlg.) trok Maerlant te velde tegen
het onhistorische van romanfiguren als Partonopeus. Later nam Jan van Boendale
deze plaats over in zijn Brabantsche Yeesten (II, vs. 5404 vlg), van het begin van de
14e eeuw. Ook werd de Partonopeus vermeld in de in 1329 geschreven roman Sidrac
ende Bottus (proloog, vs 35) en in het gedicht Van der Feesten (vs 193), van de 14e
eeuw17.
Om onze zwaar verminkte Middelnederlandse roman te kunnen waarderen, moet
men zich telkens wenden tot het Oudfranse origineel, dat ongetwijfeld een
meesterwerk is in zijn soort. De proloog van de Partonopeus luidt in het Oudfrans
ongeveer als volgt:
God zij geloofd voor al het goede, dat hij mij geschonken heeft. De lente breekt aan
en de hele natuur verjongt zich. De leeuwerik, de nachtegaal en de merel zingen van
liefde. Ook ik ben jong en levenlustig en daarom wil ik een verhaal schrijven, dat
mooi en wonderlijk is. Er zijn ‘clerken’ die zeggen, dat het schrijven van een oud
verhaal in een andere taal dan het Latijn tijdverspilling is; maar zij die hun tijd
doorbrengen met het schaak- en tafelspel verkwisten die. St.-Paulus zegt, dat men
uit alle boeken iets goeds kan leren en zo is het ook met mijn geschrift.
De Griekse en Latijnse boeken verdelen de wereld in drie delen: Europa, Afrika
en Azië, welk laatste werelddeel even groot is als de beide eerste te zamen.
In Azië lag vroeger het rijke Troje, de stad van koning Priamus. Deze had vijf
zonen: Hector, Paris, Troïlus, Helenus en Marcomiris. Toen Paris de schone Helena,
de vrouw van koning Menelaus, geschaakt had, werd Troje belegerd door de Grieken.
Hector verdedigde de stad tien jaar, maar toen hij gesneuveld was, werd de stad
verraden door Anchises, een vondeling van lage afkomst, die door de oud geworden
Priamus verheven was boven zijn hoge baronnen. Troje werd daarop ingenomen en
verwoest. Priamus en zijn zonen werden gedood, behalve Helenus en Marcomiris.
Deze laatste, die nog een zuigeling

17

J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde, I, 2e druk (Haarlem 1922), blz.
326.
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was, werd door zijn voedster uit de wieg gehaald en op de schepen gebracht, waarmee
Anchises en zijn stiefzoon Eneas de ramp ontvluchtten. Na lange omzwervingen
kwamen ze terecht in Romenië (Italië).
Toen Marcomoris vijftien jaar was, ontvluchtte hij de boze Anchises en trok naar
Gallië (Frankrijk), dat toen nog een woest land was. Hij bracht daar de beschaving
en van hem stammen de latere Franse koningen af, o.a. Faramond, Ludon, Maroveus,
Childeris en Clovis, de eerste Christenkoning. Tot diens uitgestrekte gebied behoorde
ook het woud der Ardennen, dat toen nog tot aan de zee reikte en vol was van wilde
dieren en monsters.
In dit toverwoud ging Clovis eenmaal jagen, vergezeld van zijn jonge en schone
neef, Partonopeus, graaf van Angers en Blois, de dertienjarige zoon van zijn zuster
Lucretia.
Alle Franse handschriften beginnen met deze lange proloog van de dichter over het
nut van boeken, welke gedeeltelijk ontleend schijnt te zijn aan die van Benoît de
Sainte-Maure bij diens Roman de Troie (circa 1165). In alle Franse handschriften
komt dus een uitvoerige inleiding voor over de Trojaanse afstamming van de Franse
koningen en de held van de roman. Dit gedeelte schijnt een vrije bewerking te zijn
van de z.g.n. ‘Troja-sage’, die het eerst voorkomt bij de Frankische kroniekschrijver
Fredegarius van de 7e eeuw18. Daarop begint pas de eigenlijke roman met het verhaal
van de jachtpartij in de Ardennen.
Onze Middelnederlandse vertaling van omstreeks 1250, de Middelhoogduitse
bewerking door Konrad von Würzburg van circa 1275, de volledige Middelengelse
vertalingen van de 14e en 15e eeuw en zelfs het Italiaanse volksgedicht van de 14e
eeuw, dat vrij naar het Oudfrans is bewerkt, bezitten ook alle deze z.g.n. lange vorm.
De 14e-eeuwse IJslandse saga echter, het 15e-eeuwse Deense volksgedicht, één
klein fragment van een 15e-eeuwse Middelengelse bewerking, de 16e en 17e-eeuwse
Spaanse en Catalaanse prozabewerkingen en ons Nederlandse volksboek van 1644,
vertonen alle een z.g.n. korte vorm. Deze meer populaire werken beginnen namelijk
met de voorgeschiedenis van de vrouwelijke hoofdpersoon Melior, welke in de z.g.n.
lange vorm pas later, door Melior zelf bij verschillende nachtelijke gesprekken aan
Partonopeus wordt verteld.
Het is moeilijk uit te maken welke vorm van het werk de oorspronkelijke is.
Vroeger geloofde men veelal, dat de korte vorm, die logischer en natuurlijker scheen,
ook die was van het oudere en ‘oor-

18

K. Voretsch, Einführung in das Studium der altfranzösischen Literatur, 3e druk (Halle a.S.
1925), blz. 367.
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spronkelijke’ gedicht, dat verloren was gegaan. Verscheidene geleerden hebben dan
ook stambomen opgesteld, waarin de onderlinge verwantschap van de Franse
handschriften en de buitenlandse vertalingen en bewerkingen daarvan schematisch
werd voorgesteld, met gebruikmaking van één of zelfs meer hypothetische verloren
gegane redacties19.
Later hield men zich liever aan de bewaard gebleven teksten en nam men meestal
aan, dat juist de lange vorm de oorspronkelijke is en de korte vorm dus door latere
omwerking ontstaan.
Belangrijk is in dit verband het fragment van ruim 300 versregels van een korte
versie in het Middelengels, dat bewaard is gebleven in een handschrift van omstreeks
1450. Dit begint ook met de geboorte van Melior en het lijkt mij verreweg het
waarschijnlijkst, dat dergelijke verkorte omwerkingen in versmaat ten grondslag
hebben gelegen aan alle latere populaire prozabewerkingen, waartoe ook ons
Nederlandse volksboek behoort20.
De lange Oudfranse roman, zoals wij die kennen uit 13e en 14e-eeuwse
handschriften, was waarschijnlijk het werk van een dichter uit Blois, die schreef in
het laatste kwart van de 12e eeuw, en die behoorde tot de ‘school’ van Chrestien de
Troyes21. Deze al in zijn eigen tijd vermaarde dichter paste in zijn romans ook vaak
de kunstgreep toe, om pas later te vertellen wat veel eerder was gebeurd. De dichter
van de Partonopeus maakte op mesterlijke wijze gebruik van deze geraffineerde
techniek. Daardoor bracht hij meer spanning in het verhaal en schiep hij een sfeer
van geheimzinnigheid en droom, die direct opvalt in het eerste gedeelte van zijn
roman. De inhoud van de eigenlijke roman komt in het kort hierop neer:
Partonopeus, de jonge graaf van Blois, neemt deel aan een jachtpartij in de Ardennen.
Bij de achtervolging van een everzwijn verdwaalt hij in het wilde woud. De volgende
dag vindt hij aan het strand een prachtig schip zeilree liggen, maar hij ziet geen mens
aan boord. Dit schijnbaar uit-zichzelf-varend schip brengt hem over de zee naar een
grote stad. Hij ziet echter ook daar niets van de inwoners. Hij gaat het mooiste kasteel
binnen, eet en drinkt en gaat slapen, bediend door onzichtbare handen.
In het donker komt daarop een jonkvrouw bij hem, die vertoornd is hem in

19

20
21

E. Pfeiffer, Über die Handschriften des altfranzüsischen Romans Partonopeus de Blois,
Ausgaben and Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen Philologie XXV, (Marburg
a.d. L. 1885), blz. 38 vlg.; Nachschrift von E. Stengel, blz. 46.
A. Trampe Bödtker, The Middle English versions of Partonope of Blois, Early English Text
Society (Londen enz. 1912), Prefatory Note, blz. VIII, tekst: blz. 481 vlg.
Voretsch, o.c Einführung, blz. 367.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

168
haar bed te vinden. Partonopeus vertelt haar hoe hij daar gekomen is en dan staat ze
hem toe te blijven en geeft ze zich zelfs aan hem over. Ze vertelt hem nu, dat ze
Melior heet en keizerin is van Byzantium. Haar baronnen wilden, dat ze zou trouwen.
Ze heeft daarom boden uitgezonden om de meest geschikte echtgenoot voor haar te
zoeken. Dit bleek Partonopeus te zijn, de schone neef van de Franse koning. Doordat
ze de toverkunst verstaat en iedereen onzichtbaar kan maken, heeft ze hem door
tovenarij naar haar kasteel Chiefdore gelokt. Het was echter niet haar bedoeling, dat
hij rechtstreeks naar haar bed zou komen. Haar baronnen hadden het huwelijk bepaald
over twee en een half jaar, omdat Partonopeus nog erg jong was. Nu hij eenmaal
daar is, zal ze iedere nacht in het donker bij hem komen. Ze verbiedt hem echter
nadrukkelijk te trachten haar te zien. Al de tijd dat ze zo met elkaar leven, zal hij
onzichtbaar zijn voor iedereen en zal hij ook zelf niemand zien. Hij kan zich overdag
bezig houden met de jacht en andere ridderlijke vermaken. Partonopeus belooft haar
dit alles.
Na een jaar echter van ongestoord geluk, krijgt Partonopeus heimwee. Melior staat
hem dan toe tijdelijk naar huis terug te keren, maar ze herinnert hem aan zijn belofte.
Het toverschip voert hem weer over de zee en hij ziet zijn kasteel en zijn moeder
terug. Als hij hoort dat de koning van Frankrijk in gevaar is, werft hij troepen aan
met het geld dat Melior hem had nagezonden en voegt hij zich bij het Franse leger.
Zo neemt hij deel aan de oorlog tegen de heidense Noormannenkoning Sornegur.
Partonopeus overwint deze dappere en edele vorst in een beslissend tweegevecht.
Tot beloning krijgt hij een nicht van de koning als verloofde. Als deze jonkvrouw
echter een toespeling maakt op de schone fee, die hij tevoren liefhad, verlaat hij haar
hals over kop en keert hij terug naar Chiefdore. Daar komt Melior weer bij hem en
ze vergeeft hem zijn tijdelijke afdwaling.
Een half jaar later keert Partonopeus opnieuw terug naar Frankrijk. Deze keer bekent
hij zijn moeder, dat hij een jonkvrouw liefheeft, die hij nog nooit heeft gezien. De
moeder raadpleegt de bisschop van Parijs. Deze waarschuwt Partonopeus, dat zijn
onzichtbare geliefde een boze geest kan zijn. Hij weet Partonopeus over te halen om
zijn belofte aan Melior te breken. Zijn moeder geeft hem bij zijn terugkeer een
onblusbare lantaren mee. Als Melior dan weer in het donker bij hem komt, belicht
hij haar plotseling met die lamp en... ziet, dat zij geen lelijke oude duivelin is, maar
een schone jonge vrouw. Zij verwijt hem dan heftig, dat hij zijn belofte heeft
geschonden en verjaagt hem smadelijk van haar hof. Daar de betovering is verbroken,
beschimpen en bedreigen haar baronnen de vreemde indringer. Meliors jongere
zuster, Urake, voert hem met moeite uit het paleis en naar het schip.
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Terug in Blois wordt Partonopeus half gek van verdriet en spijt. Tenslotte trekt hij
naar de Ardennen om een eind aan zijn leven te maken. Daar wordt hij ‘levend als
een dier’ gevonden door Urake en haar nichtje Persewis, die hem meenemen naar
het eiland Salence, dat Urake bezit. Melior blijkt nog steeds boos op haar minnaar,
of veinst dit te zijn. Urake verzorgt inmiddels Partonopeus en zorgt er ook voor, dat
deze door Melior tot ridder wordt geslagen, zonder dat hij door haar wordt herkend.
Als de jaren van het uitstel zijn verstreken, wordt bij Chiefdore een groot toernooi
uitgeschreven, waarvan de winnaar de keizerin zal huwen. Na nog vele ‘retarderende’
avonturen neemt Partonopeus als een onbekend ridder deel aan dit driedaagse
steekspel. Natuurllijk overwint hij al zijn tegenstanders, zelfs zijn meest geduchte
tegenstander en medeminnaar, de sultan van Perzië, die sneuvelt in een laatste
tweegevecht. Partonopeus huwt dan Melior, de Franse koning Urake en Partonopeus'
wapenbroeder bij het toernooi, Gaudin, de kleine Persewis22.
Wat de wijze van vertaling van deze Oudfranse roman in het Middelnederlands
betreft, het is mij vooral opgevallen, dat de Nederlander de vaak luchthartige en
wufte toon, die de Fransman in de erotische passages aanslaat, sterk heeft getemperd.
Men vergelijke b.v. het volgende fragment uit de uitvoerige beschrijving van de
eerste liefdesnacht tussen Partonopeus en Melior. De jonkvrouw verzet zich eerst
tegen de schuchtere toenaderingspogingen van de knaap en zegt: ‘Laissiés; grans
folie est que vos caciés,’ door Van Berkum vertaald met: ‘Doet dit niet! het is
dwaasheid, wat ge najaagt’. Daarop volgt onderstaande zéér realistische beschrijving:
Li enfès auques s'en vergonde,

Een wort hi niet te haer en seide;

Ne desist mot por rien del monde;

Sijn hant hi coenlike weder leide.

Mais tos taisans et tos enbrons

Soe ghedoeget ende zweech stille.

S'estent lès li tant com est lons:

Doe haddijs bet sinen wille;

Coardement r'a se main mise

Doe verboudi hem ende pogede,

Vers le bele qui le justise.

Als hijt vernam, dat sijt gedoegede

La france l'a soufert en pais

Ende soet niet makede ommare,

Et il s'en traist un poi plus près,

Dat hi hem strecte neven hare

Et el li dist: ‘Laissiés, ostés’;

Ende hi in sinen arme oec

Et il l'estraint par les costés,

Haren smalen lichame loec,

Et el ferm ses gambes lace,

Die bequame was ende soete.

Et il estroit à soi l'enbrace.

God gheue dat hijs ghenesen moete!

‘Mar le faites, dist ele, sire’

‘Jonchere’, seit soe, ‘doet wech v hande;

22

Volgens de tekst van hs. A, uitgegeven door Crapelet, aangevuld door de tekst van hs. G.,
weergegeven door J.B.B. de Roquefort, in: Notices et extraits etc. (Parijs 1812) IX, 2. blz.
3 vlg.
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Et il vers soi le trait et tire.

U macher of comen grote scande

‘Ne faites, sire’, fait la bele;

Ende vernoy wel haestelike!’

Et il vers li tot s'achantele.

Doe dwanchise te hem hertelike

‘Laissiés, sire, fait-ele, ester’...

Ende custese an haren mont

Il entent as genols sevrer.

Wel menech weruen in corter stont.

‘Or est anuis, fait-ele, acertes.’

‘Jonchere’, seit so, ‘van uwen spele

Il li a les cuisses overtes,

Toegedi mi met crachte vele!

Et quant les soies i a mises,

Waerdi wel houesch ende vroet,

Les flors del pucelage a prises.

Gine daet mi niet, dat gi nu doet;

Flors i dona et flors i prist;

Omdat gi cracht hebt bouen mi

Car ainc mais tel deduit ne fit,

Ende mi geen hulpe nu es bi;

Nel n'ot sofert, ne il n'ot fait,

Doedi mi vernoy ende toren;

Onques encor rien d'itel plait.

Maer ic seggu wel te voren,

Trestot le soefre en pais la lasse.

Ic saels sekerlike clagen,

S'ele rien dist, c'est a vois basse.

Beede manne ende magen,

Li cuers li muet moult et volete.

Die mi ouer v sullen wreken’.

‘Lasse, fait-el, tant sui feblete;

Hi lietse haren wille spreken

Se force ëusce, par mes lois,

Ende dede dat hem riet de minne;

Jà vos froissace tos ces dois.

Beede bi nachte ende bi sinne

Mais bien sentés que fèble sui,

Pluckedi die vrucht ende las

Por ço me faites cest anui.

Ende nutte dat wel soete was.

Or avés fait tos vos talens.

So dat hi sinen wille verwaerf.

Est ce vos nus amendemens?’

Doen speelden si alre ierste waerf

‘Od-il, dame, fait-il, si grans,

Dat spel, dat si noyt ne plagen

Qua tos jors en serai joians’.

No hi no soe in haren daghen.

‘Par Deu, fait-ele, nel croi pas,

Alsi dit spel hadden gehent,

Car vos gens savés tant de gas

Dat hem te voren was onbekent,

Que qant vos aves fait vos fés

Al stillekine sprac soe te hem:

Al départir vos engabés.’

‘Wi arme’, sprac soe, ‘hoe cranc

(Uitgave Crapelet, vs 1279-1320)

ic bem!
Haddic gehadt cracht ouer mi
Ofte gesijn als starc als ghi,
Ic hadde die vingerkine tebroken...

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

(Uitgave-Van Berkum, vs 790-834)
Van Berkum wees er bij deze plaats op, dat de Franse dichter hier ‘met meesterhand
op dramatische wijze en met enkele trekken de jonkvrouw tekent, die zich verzet
tegen het schuchter geweld van haar geliefde’23. Maar hij voegt er aan toe: ‘In de
Mnl. bewerking treedt daarvoor in de plaats een hoogst onnatuurlijk niet onderbroken
sermoen.’ Van Berkum citeerde echter maar een klein gedeelte van deze

23

Van Berkum, o.c. Inleiding, blz. CXV.
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passage, terwijl uit een langer fragment, als het bovenstaande, blijkt, dat dit ‘sermoen’
óók in het Oudfrans aanwezig is, zij het in veel korter vorm en met een veel geestiger
en cynischer inhoud dan in het Middelnederlands. Van Berkum vergeleek dus, volgens
de gewoonte in zijn tijd, over het algemeen veel te kleine fragmenten.
Even gecompliceerd als de kwestie van het begin van deze roman is die van het
einde. Het slot van het door Crapelet uitgegeven hs A wordt gevormd door het
drievoudig huwelijk van Partonopeus met Melior, van de Franse koning met Urake
en van Gaudin met Persewis. In alle andere volledige Franse handschriften wordt
echter, na het verhaal van het huwelijk van Partonopeus en Melior, dat kort verteld
wordt, de roman verder voortgezet24. De sultan van Perzië is daarin namelijk niet
gedood bij het toernooi. Hij legt zich niet neer bij de uitspraak van de kamprechters
en begint een oorlog tegen Partonopeus, om deze Melior te ontnemen. Deze vervolgen,
die in de handschriften G, P en T sterk van elkaar verschillen en alle onvoltooid zijn,
zijn bovendien grotendeels geschreven in een andere versmaat. De gewone
octosyllabische versregels van het eerste gedeelte zijn in deze vervolgen namelijk
vervangen door Alexandrijnen ingedeeld in laisses met monorime.
De Middelnederlandse roman bezit ook een vervolg in de gewone versmaat, en
dit is zelfs verder voortgezet dan in enig van de bewaard gebleven Franse
handschriften. De korte inhoud van deze Middelnederlandse voortzetting, waarvan
toevallig grote fragmenten èn het slot volledig zijn bewaard gebleven, komt in het
kort hier op neer:
Op het bericht dat de sultan met een groot leger dichtbij de burcht van de oude graaf
Ernout van Marberoen is aangekomen, roept Partonopeus een krijgsraad bijeen.
Daarin wordt besloten, dat Ernout met zijn vijf zonen zijn burcht zal versterken. Zijn
zoon Suplices zal inmiddels met Anselet, Partonopeus' vroegere schildknaap, naar
de sultan gaan, om door onderhandelingen tijd te winnen. Intussen rukt koning
Marcabers met tweeduizend man tegen Marberoen op. Daar beraadslaagt nu Ernout
met zijn zonen. Vooral de reeds gewond geraakte Gautier raadt aan tot krachtig
optreden. Ernout zendt nu eerst zijn vrouw Beatrijs met zijn jonge kinderen naar
Chiefdore en voegt zich daarna bij zijn zoons, die de brug over de Oire hebben
afgebroken. Een hevige strijd met de ‘Turken’ volgt...
De sultan, hier Margarijs geheten, schrijft de volgende nacht een brief aan Melior,
waarin hij spreekt over zijn liefde en dreigt wraak te nemen
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op Ernout, die in het gevecht om Marberoen is gevangen genomen. De sultan
beschouwt Ernout namelijk als de hoofdschuldige aan de onrechtvaardige uitspraak
van de kamprechters bij het toernooi. De volgende ochtend laat hij Ernout voor zich
brengen. Zijn raadgevers geraken in twist over de vraag of deze ter dood gebracht
moet worden. Eindelijk geeft Lucius, ‘der minnen bode’, de raad om Ernout ongedeerd
aan Melior terug te zenden. De sultan zal daardoor stellig haar gunst winnen, omdat
ze erg op haar oude raadgever gesteld is. De sultan geeft verheugd zijn toestemming
en zo vertrekken Lucius en Ernout de volgende dag naar Chiefdore, waar ze vol
vreugde worden ontvangen. Lucius moet die nacht blijven logeren en hij wordt 's
avonds in het gezelschap van de dames gelaten, die zijn fraaie kleding bewonderen.
Hij krijgt ook gelegenheid om Melior onder vier ogen te spreken over de liefde van
zijn heer. Zij wil daar niet op ingaan, maar belooft tenslotte de sultan wel alleen te
willen ontvangen, als hij komt om een wapenstilstand te sluiten. Lucius haast zich
deze verheugende boodschap over te brengen. De sultan is in de wolken van blijdschap
en laat direct een bestand van veertig dagen sluiten. Daarop rijdt hij met groot gevolg
naar Chiefdore, waar hij zeer eervol wordt ontvangen. Zijn gevolg bewondert het
kasteel, terwijl de sultan wordt toegelaten tot de vrouwenvertrekken. Als Urake dan
binnentreedt, om Melior even te verontschuldigen, ziet de sultan haar voor haar zuster
aan en ontvlamt direct in hevige liefde voor haar. Urake laat dit misverstand listig
voortduren. Ze gaat met hem op Meliors bed zitten, waar hij haar in gloeiende
bewoordingen zijn liefde verklaart, in tranen uitbarst en tenslotte bezwijmt, met zijn
hoofd in haar schoot. Als hij weer bijkomt, bekeert hij zich ter plaatse tot het
Christendom, terwille van zo'n schone vrouw!25
Zo eindigt dit merkwaardige Middelnederlandse vervolg met een humoristisch slot.
Men zou geneigd zijn althans deze slotscène voor eigen vinding van de Nederlandse
dichter te houden, als niet vaststond, dat verscheiden passages van dit vervolg vrij
letterlijk uit het Oudfrans zijn vertaald. Bovendien lezen we aan het slot:
Hier indet in walsche: vondics meere,
Ic dichtet in mijn lieves ere,
Diet mi wel verghelden sal.
God gheve haer ere ende goet gheval,
Ende na dit leven hemelrike
Ende mi met hare al die ghelike!
Amen
(Uitgave Bormans vs 8401-8407)

25

Volgens de tekst van de Jena a en b-fragmenten, uitgegeven door Bormans.
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Ook het slot van de Middelnederlandse Partonopeus is dus vertaald naar een Oudfranse
tekst, die verloren is gegaan, maar die dicht gestaan moet hebben bij hs T, zoals ook
Sneyders de Vogel aannam26. Het is alweer niet uit te maken, welke vorm het slot
van de oorspronkelijke Oudfranse roman bezat. Robert meende, dat het fraaie slot
met de brede schildering van het drievoudig huwelijk van hs A het werk was van de
oorspronkelijke dichter. Robert noemde zelfs de voortzetting in de andere Franse
handschriften ‘une prolongation qui offre peu d'intérêt, qui ne produit rien et qui ne
se termine pas’27. De meeste latere Franse geleerden zagen ook in de Oudfranse
vervolgen over het algemeen waardeloos werk van latere afschrijvers.
Paulin Paris echter noemde de Franse voortzetting in hs. G. wel ‘assez
grossièrement débauchée’, maar hij meende toch, dat deze het werk was van de
oorspronkelijke dichter28. Hij wees er namelijk op, dat deze voortzetting in de tekst
van hs A duidelijk is aangekondigd. We lezen daarin, hoe Partonopeus, in zijn
wanhoop over het verlies van Melior en op weg naar de Ardennen om daar zelfmoord
te plegen, zijn schildknaap Anselet, toen deze 's nachts lag te slapen, alleen achterliet.
Deze was wanhopig toen hij ontwaakte en ging zijn meester overal zoeken. De dichter
zegt dan op die plaats (uitgave Crapelet vs 5731 vlg), dat hij Anselets avonturen later
zal vertellen. Hij deed dit dan, in het begin van het vervolg, een passage die in het
Middelnederlands toevallig niet bewaard is gebleven, maar wel in het Franse hs G.
Verder wees Paulin Paris op de plaats in hs G (vs 10678 vlg, volgens de telling
bij Van Berkum) waar de dichter zelf zegt, dat hij zijn werk op verzoek van zijn
geliefde in een andere versmaat zal voortzetten, hoewel zij hem ook toen weinig
hoop gaf. De Nederlandse vertaler, die beter dan de Fransman begreep, dat deze
voortzetting de lezers wel eens kon gaan vervelen, gaf deze plaats m.i. vrij weer. Hij
moest dit ook doen, omdat hij niet van versmaat veranderde, of... omdat hij een term
als ‘lons vers’ (Alexandrijnen) in de Oudfranse tekst niet goed begreep!
Ich wane, u van derre ieesten
Verlinghen mach; conste ict gheleesten,
Ic soude corten dese woort...
(Uitgave Bormans, vs 6380 vlg)

26
27
28

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Middelnned. Dichtkunst II (Amsterdam 1852), blz. 207
vlg.; Sneyders de Vogel, o.c. blz. 5 vlg.
Robert Examen critique bij de uitgave Crapelet, blz. XLV.
P. Paris, Les manuscrits françois de la Bibliothèque du Roi, III (Parijs 1840), blz. 83 vlg.
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Paulin Paris achtte het nu, op grond van deze gegevens, het waarschijnlijkst, dat de
oorspronkelijke dichter zijn roman eerst voltooide tot en met de bekering van de
sultan; maar dat hij later, hetzij omdat dit slot hem niet bevredigde, hetzij omdat hij
daarmee zijn doel bij zijn geliefde niet had bereikt, daarnaast ook de tekst schreef
van hs. A, met het drievoudig huwelijk als slot. Jonckbloet en Sneyders de Vogel
deelden deze mening van de Franse geleerde. Sneyders de Vogel vond zelfs, dat het
slot van het ‘oorspronkelijke’ werk, dus mèt de bekering, dat alleen volledig in het
Middelnederlands is bewaard gebleven, niet minder hoog staat op literair gebied dan
de kortere roman (!?)29.
Hij wees er bovendien op, dat deze voortzetting óók is aangekondigd in hs. A
(uitgave Crapelet vs. 1741 vlg), waar Melior, bij haar gesprek met Partonopeus tijdens
de tweede nacht, opvallend uitweidt over graaf Ernols van Marberon, zijn vrouw
Beatris en zijn vijf zonen, die net als de schildknaap Anselet pas een grote rol spelen
in het vervolg. Op grond van vele Noordfranse taalvormen meende Sneyders de
Vogel echter, dat het slot van hs. A, met de uitvoerige beschrijving van de drievoudige
bruiloft, het werk was van een latere Picardische dichter.
Zo is er nog veel onzeker betreffende de Oudfranse Partonopeus. Nader onderzoek
van de handschriften, die onvoldoende zijn gepubliceerd, zou hier stellig nog veel
nieuws aan het licht kunnen brengen. Dit geldt ook voor de fragmenten van de
Middelnederlandse Partonopeus. Over één ding zijn echter allen die deze roman meer
dan oppervlakkig kennen het eens, namelijk, dat de Partonopeus van Blois ‘een van
de aantrekkelijkste werken van de Middeleeuwse letterkunde’ is, zoals Gaston Paris
het vroeger eens uitdrukte30. De grote bekoring, die van het origineel uitgaat, bezitten
óók de omvangrijke fragmenten van onze Middelnederlandse vertaling in verzen en
bezit zelfs ook nog ons Nederlands proza-volksboek, dat ik, naar het enig bekende
exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, kortgeleden heb
uitgegeven31.
Scheveningen
S.P. URI

29
30
31

Sneyders de Vogel, o.c. blz. 21 vlg.
G. Paris, La littérature française au Moyen-âge, 2e uitgave (Parijs 1890), blz. 84.
De historie van Partinoples, grave van Bleys, naar de druk van Ot. Barentz. Smient te
Amsterdam in het jaar 1644, uitgegeven vanwege de Mij der Ned. letterk. door Dr. S.P. Uri
(Leiden 1962).
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Zullen wij, ja dan nee, de Vlaamse Romantiek voor de historie
afschrijven, bijv. als tijdsdocument1?
Wij zijn er in onze Vlaamse gewesten onder quasi uitsluitend esthetiserende impulsen
gaandeweg aan gewoon geraakt de negentiende eeuwse letteren van eigen zuidnederlandse - bodem met zoveel voorbehoud te behandelen, met een zo
uitgesproken ’préjudice défavorable’, dat wij door de formulering van de titel van
deze leesbeurt langs de vraagvorm om, tot een zekere voorzichtigheid wensten aan
te zetten, omdat wij het inzicht wilden laten doorschemeren, dat wij - persoonlijk niet zo driest tot volkomen waardeloosheid van àlle prestaties willen besloten zien.
Onnodig hier te accentueren, dat het nu precies niet gaat om de neutralisering van
figuren, scheppende figuren als Conscience, Gezelle, Bergmann, Rodenbach, om
ons tot twee oud gewordenen en twee jong gestorvenen te beperken. Onder het stellen
van de vraag dachten wij in de eerste plaats aan de dii minores, die evolueren rond
auteurs als Dominicus Sleeckx en August Snieders, welke twee wij dan als exponenten
uitkiezen om hun productie, ja, maar vooral om hun ideologische gestalte en gehalte,
en wel in het bijzonder, omdat zij dwars door de Europese gebeurtenissen van de
jaren '40 en '50 heen de posities van antipode met elkaar omgeruild hebben, gezwegen
van een Lodewijk Vleeschouwer, die door Snieders - de katholiek - tóch ergerlijk
gewantrouwd, door Peter Frans van Kerckhoven - de vrijdenker - kordaat uitgespuwd
werd, zeker niet het minst, omdat hij in de loop der jaren evenmin standvastig in
gedachten is geweest. Ideologisch waren zij immers allen - stuk voor stuk, én geen
klein beetje geconditioneerd. Zou het, wanneer wij goed toezien anders hebben
gekund?

1

Lezing te Utrecht voorgebracht op 24 april 1962 voor het 27-ste Filologencongres.
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Wellicht is uw oordeel zich reeds aan het vormen en rijst de vraag, onbedwingbaar
als het ware, wat heeft het probleem, zoals het zich dreigt te stellen, met ‘literatuur’,
met de levende letteren ter wille waarvan wij vergaderd zijn, te maken? Helaas, ook
het feit staat daar vóór ons, dat wij in het cenakel van de historici met onze stof
evenmin aan bod mogen komen, omdat de geciteerde auteurs en hun acolyten geen
‘documenten’ voorbrachten, geen archiefstukken onderzochten die de loop van de
geschiedenis wijzigen, maar zoals zij het dan minachtend zullen uitdrukken, ‘slechts
literatuur’, slechts fictie, slechts belletrie leverden.
En zo zitten wij, met héél onze vracht letteren met meer dan hun gewicht aan lood
tussen kaai en schip, zeker, omdat niemand een lans zal breken voor de belletristische
karakteristieken van de meeste ja van al deze auteurs, waarvan een beachtenswaardig
aantal staat opgetekend in Coopman en Scharpé; in een groepje bijeen voor Antwerpen
alleen, vijftien2 en er ontbreken er dan nog minstens vijf3. Alleen wordt in deze bron
van kennis, die vooralsnog haar waarde behoudt, de indruk gevestigd, dat het er te
Antwerpen in de jaren vijftig opgewekt toeging! Wij zullen deze karakteresering haar
blijde klank gaandeweg moeten ontnemen. Wij zijn echter niet zo ver, vermits in het
gegeven waarderingsverband - zeker wanneer over het probleem gesproken wordt!
- nog maar enkel toegegeven wordt, dat de dragers van de namen, ongetwijfeld, allen
bedrijvig ‘metter penne’ en dús ‘schrijvers’ waren; maar, zo luidt de vraag, waren
het ‘auteurs’ in ónze moderne betekenis des woords, kunstenaars? Zeggen wij
daarom, dat het, hoe dan ook ten minste gaat om makers van verhalen in gebonden
en ongebonden vorm, die, zij steken het niet onder stoelen noch banken, met een
geharde opzettelijkheid boodschappen wilden doen uitdragen in een tijd dat zo
weinigen in de massa's, waarvoor zij schreven, konden spellen, laat staan lezen. Deze
droge opzettelijkheid verwijdert ons opnieuw van het artistieke veld, waar schoonheid
zou hebben moeten openbloeien, zodat ons heden ten slotte nog enkel de stof als
degelijkheidsnorm overblijft om, met verzachtende omstandigheden als in een vulgair
moordproces, de hier behandelde literatuur een levenskans te laten voor de toekomst!
Wellicht mogen wij dan, om kort te gaan, aan de mening van Prof. Dr. H. Baudet
herinneren,

2

3

L. Vleeschouwer, P.F. van Kerckhoven, L. Gerrits, E. Rosseels, E. Zetternam, D. Sleeckx,
F.H. Mertens, A. Snieders, E. Hendrickx, H. Peeters, P. Génard, C. Hansen, J. van Beers, J.
van Rijswijck, J. de Geyter.
K. Simillion, H. Sermon, P.C. Verhuist, J.F.J. Heremans, F. de Cort.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

177
zoals hij die geestig uiteengezet heeft tijdens de slotzitting van het X-de Congres
van Nederlandse Historici ('s-Gravenhage 1957). Hij betoogde, dat beschavingen
(hij dacht aan de Franse, zeer in het bijzonder ook aan de negentiende eeuwse met
haar mindere goden) niet degelijk gekend kúnnen zijn door de analyse van uitsluitend
topfiguren alleen, die dan meestal nog op hun tijd vooruitliggen (zij zijn immers in Huizingase termen - schaduwwerpers van morgen) dan wel door de kleinere eerlijk
of oneerlijk werkenden, die behekst worden door de stof van hun dag, ofschoon zij
soms - een groot gevaar! - vastgekluisterd zitten op een, hún anecdote, welke zij op
de koop toe wellicht uit de tweede hand hebben !
Wanneer Anthony Donker zich in 1945 voor het probleem gesteld ziet van de
geschiedschrijving van de Nederlandse letteren, dan moet hij ook erkennen4 hoezeer
een literatuur enkel en alleen naar de hoogtepunten behandeld, als geschiedenis
geheel anders moet uitvallen dan een algemene karakterschets, zeggen wij van het
gemiddelde, van het middelmatige. Aangenomen dat de Vlaamse hoogromantiek,
pour l'appeler par son nom, geen werkelijke hoogtepunten heeft gekend - gezwegen
dan van Conscience -, dan is het logisch dat de elementen van haar geschiedschrijving
elders moeten gezocht worden dan in de orde van taal én stijl, én bouw, én typen of
personages. Er blijft voor haar over de stof, de aanleiding en wij willen heden pleiten
voor de importantie van deze, vooral omdat de tijden, de levensomstandigheden lang
niet zo ‘opgewekt’ waren, als Coopman en Scharpé kunnen vermoed hebben, al lag
dan maar een halve eeuw achter hen. Als alle mensen van om en bij 1900 leefden
zij in een geest van absoluut evolutionisme en optimisme. Wij weten nu beter! De
19-de eeuw is voor ons geschiedenis geworden van voorvaderen. En zo worden wij
geconfronteerd met de vraag: in hoeverre is haar ‘stof’, tijdsmaterie, een literair
ingrediënt geweest? In hoeverre hebben de professoren Werner Krauss en Hans
Mayer recht de studie van Jan O. Fischer over Pierre Jean de Béranger, Werk und
Wirkung (Praag, 1960) op te nemen in de serie N e u e B e i t r ä g e z u r l i t e r a t u r
w i s s e n s c h a f t , waar de studie in hoofdzaak sociale en politieke themata
behandelt? Gaat het op in de Revue d'histoire l i t t é r a i r e de la France (1954, no
1) een artikel van J.E. Wood: Sondages dans le roman français au p o i n t d e v u e
s o c i a l (1789-1830) te publiceren? Wij vragen naar bekende wegen, zult u zeggen,
vermits in Noordne-
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derland wel niemand in zijn hoofd zal halen de stofkennis opzettelijk te verwaarlozen
bij de bestudering van de conservatieve dichters. Er wordt toch algemeen op gewezen,
dat b.v. Da Costa de Europese crisis van 1840-1850, en ook Potgieter, op zich hebben
laten inwerken? En inderdaad geen literairhistorische geschiedenis in het noorden
of de innerlijke reflexie op het maatschappelijk-politieke, op het religieuse vlak wordt
uitgangspunt, zoniet der beoordeling en waardering, dan zeker ter benadering van
elke auteur! Hoe zou het anders kunnen, waar de beschouwingslust en -neiging van
de eenling tot het Al in Nederland zo diep ingeworteld zit? Wij beproeven dan ook
te laten aanvaarden, dat indien een ‘levenshouding’ voor de enen kan gelden als
ingrediënt der appreciatie, bij de anderen, dat zijn wij dan, Vlamingen, de
hoofdzakelijk exuberanten, de empirische d.w.z. aan den lijve gevoelde belevenis
stof mag leveren tot literatuur tout court, vooral voor een bevolking, naar haar
collectiviteit en in haar eenlingen, geestelijk en cultureel en naar de taalbeheersing
vooral toen zo achterlijk als de onze. Er is inderdaad te overwegen of het esthetische
oordeel van onze, ten opzichte van het midden van de 19-de eeuw beter gesitueerde
en ook beter onderwezen, generaties van 1900 precies niet té lang, niet al té eenzijdig
heeft nagewogen, zodat wij het beeld van onze letteren naar de stof hebben
verwrongen, om niet te zeggen uit schaamte hebben leeggeschud.
Wanneer een betoog van prof. Bomhof thans - ten opzichte van de theorieën van
Menno ter Braak - een kleine sensatie verwekt, omdat in de laatste decenniën zo
sereen gecultiveerde waarden omzeggens worden ontheiligd, of althans op hun
bruikbaarheidsgraad worden getest, dan wordt het ons heden nóg duidelijker, hoezeer
het esthetische, alleszins gerechtvaardigde, oordeel van Van Nu en Straks en van al
wat daar moest achter komen, tot dat van de jongste so wie so
onverschilligen-voor-het-verleden toe - de aandacht heeft afgeleid van de kern van
het oudere schrijversleven, dat haast geen besef had van kunst-in-potentie.
Maar, wij wensen toch te waarschuwen tegen de veronderstelling als zouden wij,
vergelijkenderwijze, de Vlaamse literatuur, over-romantisch als ze is, opnieuw willen
binnenloodsen, ja binnensmokkelen, alleen om wille van haar stof in casu haar sociaal
karakter, dat ze inderdaad heeft. De waarheid is immers, dat zij zich daar niet bij
beperkt! Een keer de reflector op de volledige analyse van de stof ingesteld, wordt
de Vlaamse romantiek een heus zij het dan tijdrovend studieobject. Het is b.v. niet
moeilijk al onmiddellijk een zeer diep
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gefundeerd gevoelselement te ontdekken, als componente én als constante, dat - van
het midden van het vierde decennium af (en zelfs daarvoor) tot over de eeuwwisseling
heen - de ene auteur innerlijk en uiterlijk aan de andere bindt, onderling alvast de
‘kleinen’, omdat zij onvoorwaardelijk opgaan in de sterke menaisistische
begoocheling, zodat zij leven, met zichzelf en met hun kartonnen helden, in een
filosofische ambiance met haast zuiver evangelische grondslag, een ethisch
comportement dat van uit de edelste romantiek direct voert tot een latere
overgangsdichter van het gehalte van Prosper van Langendonck, met aan de lijn
verbonden figuren als Lodewijk Gerrits, (Mulisch, hij kende het in Vlaanderen zo
dikwijls aangeheven Tanchelinmotief!), als Zetternam, als Geiregat, als Mw.
Courtmans, als Moyson, als Albijn van den Abeele, als A. de Vos, als Hector
Plancquaert. Zeer zeker, wij treffen deze heren én vrouwen, elk naar het eigen
temperament, meestal ook in de practische politiek aan om directer tot een betere,
een rechtvaardiger, een zonniger wereld te komen dan het ’silence aux pauvres‘5
veronderstelt. Zwaar en zwart was de ellende van het midden van de negentiende
eeuw, en tragisch is het einde verlopen. Welnu het blijft voor hen allen een
democratisch recht, en dat voelen zij als hun kunstdrang, met hartstocht soms met
bombarie, te getuigen. Wij zullen de artistieke tekortkomingen dan voor lief moeten
nemen, en reeds tevreden zijn, zo zij karakters en hartstochten trachten op te roepen
om de feiten van de geschiedenis uit te beelden, zij het dan in geen subtiel spel (om
Stuiveling te parafraseren wanneer hij de Nederlandse situatie karakteriseert)6.
Zij vragen ook niet naar helden, beweert Peter Frans Van Kerckhoven, de heraut,
want elk individu, hoe zwijgzaam ook, ís held. Het is maar de vraag of de stof
belangrijk is, verscheiden en vooral revelerend, of zij geplukt is uit het leven van de
auteur-zelf als kroongetuige, of stamt uit zijn omgeving. Onmiddellijk dringt de
deductie zich op, of de logische ontwikkeling van het realisme uit de hoogromantiek
haar stimulans soms niet gevonden heeft in een soort van belijdenisliteratuur, ontstaan
in harde, vaak vroegrijpe jaren of anderszins. Is de onbeholpen verbolgenheid niet
het onontwijkbaar element geweest van de oprechtheid, van de overgave aan het
onderwerp, van de geteelde complexen? Hoe anders zullen wij Berthold Brecht nú
verklaren?
Het komt ons voor dat het de moeite zou lonen op de ontdekking

5
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A. de Lamennais.
Een eeuw Nederlandse letterkunde. 19583, blz. 10; 35-41; 51-54.
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van bv. het zelfmoordthema uit te gaan, in functie van velerlei subsidiaire gedachten,
want hoe onprettig om constateren ook, hierin blijken onze auteurs dan wel zeer sterk
‘tijdsgebonden’ te zijn - in weerwil van hun Godstrouw, wat niet altijd de kerkelijke
obedientie impliceert. Onmidddellijk zij hierbij opgemerkt, dat dit aangrijpend motief
in Vlaanderen een geheel ander uitzicht vertoont, dan het ‘spel’-element door de
humor in het Noorden7 of zelfs in de wereldliteratuur afgereageerd. Reeds elders
mochten wij wijzen op het motief door b.v. Konstantijn Simillion bewerkt, waar hij
een arbeider tot zelfmoord drijft, uit hoofde van gemoedskrenking door de patroon.
Wij kunnen dan zeker onderzoeken of aanleiding en uitkomst in logische verhouding
tot elkaar staan, maar anderzijds onderkennen wij in een bijdrage voor een pover
Zondagsblad iets meer dan een eendagsvlieg, een spanning die de tijd, de periode
pregnant illustreert. Aldus speelt de literatuur haar rol als ‘kenvorm’ - denk aan
Huizinga - en is zij alvast niet te versmaden, want dit ‘gevalletje’ is er één, een
ongebloemd, uit zeer vele, en van karakter, van tendentie zo men wil van geheel
andere aard dan de aandrang die bij Zetternam bij herhaling opwelt in zijn roman
Mynheer Luchtervelde of personaliter in diens briefwisseling. Deze zwarte horizont
is lang niet afgezocht om de natuurlijke aandrang te onderscheiden van modezucht,
door lectuur of gewoonweg thematologisch misbruik.
Wij moeten ons evenwel niet voorstellen, dat de problemen steeds eenvoudig, of
doorzichtig zullen zijn. In dit verband blijven b.v. de gevallen aan te wijzen van
‘overspel’, zoals Zetternam die brengt in Mynheer Luchtervelde en in zijn geheel ten
onrechte vergeten roman met heel wat poëtische, ja impressionistische inslag Arnold
de Droomer. In hoeverre zondigen de vrouwelijke echtgenoten voor de mensen, en
in hoeverre voor God, niet in de intentie of verzuchting maar daadwerkelijk en in
roes, echter, zonder consommatie van de verbintenis! Er moet over deze intrigues
behoedzaam nagedacht worden, ontworpen twintig jaar vóór Busken Huet opspraak
verwekte met Lidewyde, in acht genomen bovendien, dat ons ‘scenes’ bekend zijn
geworden door onlangs in handen gekomen manuscripten van Zetternam, die als
beschrijving van de prostitutie naar een direct inwerkend naturalisme zwemen. Dit
bij de auteur die zichzelf karakteriseerde als toch maar ‘een man van overgang’,
zeven jaar daarna reeds van het toneel verdwenen, uitgeput en ziek, noch vóór hij
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dertig was. Wij schrijven dan slechts 1855. Het is de vraag of hij het merkwaardig
rapport van de heren X en Dr. Matthyssens over de prostitutie te Antwerpen heeft
gekend, daterend van 1845.
De themata, de feiten waarop de hele literatuur van de cruciale jaren 1845-1855
gebouwd is, en dit bij àlle auteurs, verdienen onze volledige zij het critische aandacht,
willen wij hun scheppingen het volle pond der waardering waarborgen, want hun
inzet is echter, levensechter, dan wij, langs de officiële geschiedenis van de letterkunde
om, zijn gaan menen. Deze auteurs zijn onafhankelijker, durvender geesten dan wij
vermoedden. Mogen wij niet wijzen op de aanvangsbladzijden uit Graef Hugo van
Craenhove, waar het verweesde kind pathetisch uitroept twee vingeren van zijn hand
veil te hebben, mocht het de kunst van het lezen maar beheersen?
Onnodig hier tot een onderzoek over te gaan van de verhouding auteur-publiek en
van het potentiëel qua verwerking door het geestelijk ondervoede laatste. Alleen
zouden wij er op bedacht moeten zijn te achterhalen op welke intellectuele of
geestelijke bases romanschrijvers, dichters én toneelauteurs hun eigen - eruditie is
te veel gezegd - weten of denken of aangenomen of oprecht beleden ideologie
steunden. Al wijst Zetternam met enige verontwaardiging de leer van Malthus af,
het probleem heeft zich in de families der armoede gesteld. Het is de vraag of hijzelf
de naam van de socioloog in zijn handschrift schrapte, dan wel of zijn omgeving er
hem toe overhaalde ten einde de verleiding tot kennismaking met de theorie te
verkleinen, ja in te dijken. Anderzijds zal hij zich lovend op Jean Jacques beroepen
in een tijd nadat Jean Jacques de Laet Jacques in Alfried had omgezet! Het is van
belang te vernemen, dat de typisch ontwortelde, arme maar begaafde autodidact
tijdens zijn onzalige niet af te wentelen legerdienst, zijn beschermer Jan van Beers
vraagt zijn werken op te zenden: volumes van Victor Hugo (Notre-Dame de Paris),
Byron (Manfred), Chateaubriand (Le génie du christianisme), Lamartine (Méditations,
Mémoires), G. Sand ‘en eenige andere die gy kunt kiezen in myn bibliotheeksken’,
want de majoor van zijn bataljon schenkt hem dwars door de revolutie heen de
gelegenheid - toen, wie was die uitgelezen man? - zich af te zonderen en te studeren.
Wat alles zeggen wil, dat de voor minderwaardige provinciaaltjes gescholdenen,
lang niet buiten het Europees verkeer stonden, ook niet in dát arme Vlaanderen.
Het is ontegensprekelijk boeiend, achter de schermen te geraken van het
schouwspel, dat de negentiende eeuw voor ons heeft opge-
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voerd. Wij zijn daar thans pas aan toe! Derhalve zijn de pogingen te waarderen - de
documenten zijn zeer schaars en de moed eer klein - om door licentie-verhandelingen,
én te Gent, én te Leuven tot de kennis van werk en personen door te dringen, personen
die in zoveel kampen, cenakels, kringen, vriendschappen en verbonden, Heilige of
geen, jezuïtische of vrijmetselaars, ‘ongeachte’ of wel-geachte, naar het innerlijk vergeten wij dat vooral niet, zij waren geladen - en naar het uiterlijk geconditioneerd
zaten, terwijl alle werk nebenamtlich gepresteerd werd8.
Dat tot nog toe aan de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden band IX
ontbroken heeft, is een logisch gevolg van een tekort aan onderzoek, aan monografies,
zodat de synthese, equivalent van De Vooys' werk, reeds klaargekomen in 1948,
vooralsnog alleen moest blijven staan.
Zullen wij er op wijzen, dat diezelfde Prof. De Vooys reeds in 1912, precies vóór
een halve eeuw, te voorschijn kwam met zijn verhandeling over het sociale thema
in de Noordnederlandse literatuur en het slechts bracht tot een paar Vlaamse
voorbeelden, toen Vlaanderen hetzij in de roes van de romantische opwinding bleef
steken, (kijk aan: 1912, 100ste verjaring van Consciences geboorte), hetzij een beetje
verwaand, het verleden gewoonweg als literair onbruikbaar verketterde. Men
schaamde er zich ook voor, omdat de vorm, omdat de verklanking van wat de
bloedeigen mensen destijds aangegrepen had - let wel aangegrepen - inderdaad zo
stuntelig was, daar waar Noordnederland met een haast voorbeeldige beheersing van
het taalinstrument en ook geschoold, zijn problemen van goed en kwaad, naar
verhouding aan kon en een Vosmaer en een Huet naast Zetternam en een Simon
Gorter naast Rooses kon plaatsen, althans afgaande op de geboortejaren. Deze parallel
der onverbiddelijkheid doet dromen en knarsetanden, maar elk land heeft zijn noodlot
- voor een gedeelte, zegt de historische wet - zelf gezocht. Wij betalen, en lieten
ondertussen na het passende onderzoek in te stellen.
Wij wensen dan hier op de vraag: ‘zullen wij de Vlaamse romantiek maar
afschrijven’ openhartig de stelling te poneren, neen! om aan de hand van een vluchtig
onderzoek van zekere parallelle of verhoudingsverschijnselen en van een enkel, maar
hoe typisch geval als
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We doelen op de studies van de dames en heren Y. Stoops ( ), J. Hanot (1955), J. Doise
(1957). J. Michiels (1960), J. Maertens (1961), F. Florquin (1961), L. Heirbout (1961)
gevoegd bij het werk van auteurs als J. Versou (1947), L.P. Boon (1948), J. van den Broeck
(1952), M. de Bock (1953), J. Kuypers (1955), J. Kuypers en M. Oukhov (1960-61).
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voorbeeld te komen tot een appel om waardering van prestaties, om een bede tot
persoonlijk en collectief enkwest van feiten, levens en werken, bij de bronnen, en
wel heel in het bijzonder in functie van de Europese problematiek dier zo bewogen
dagen.
Gaan wij tot de parallellen, waardoor het gebeuren kan dat wij elkander beter leren
zien; met dien verstande evenwel, dat wij op slag bereid zijn, wij Vlamingen, steeds
of toch veelal een voorsprong in tijd te aanvaarden geldend voor het noorden. Wanneer
De Gids in 1837 zij werking begint, dan hoeven wij te wachten tot de Nederlandsche
Kunst- en Dichthalle dit soort van literaire voorlichting van hogere standing opneemt:
er liggen haast vijftig jaar tussen want De Noordstar (1840) mogen wij niet als een
evenknie van De Gids beschouwen, hoezeer de scheppingsdrang van het Brabants
Vlaanderen er ook uit spreekt. Ook de latere tijdschriften komen nog niet in
aanmerking voor het onderzoek der horizonten. Dicht Helmers in 1812 zijn
Hollandsche Natie, dan wachten wij tot in 1838 op De Leeuw van Vlaenderen van
Conscience, in prozavorm; een kwart eeuw later dan Holland ontwaakt het eigen
nationaal besef. Klinkt het supreem verzamelen onder Wien Neerlands bloed in 1816
op, De Vlaemsche Leeuw wordt mondgemeen in 1847, na meer dan dertig jaar. Deze
feiten mogen niet onderschat worden, als mijlpaal, als exponent der dingen, want als
Tollens, in 1850, een volkshulde in ontvangst te nemen heeft - hij die zijn
veelschrijverij betreurde -, dan valt Conscience dergelijke eer pas in 1881 te beurt,
hem, die zichzelf wel eens als een broodschrijver bestempelde. Steeds is er dat verschil
van een generatie voor wat wij, met De Vooys, de ‘officiële letterkunde’ zouden
kunnen heten. In dàt licht zijn wij gehouden de ontluiking van het literaire leven in
Zuidnederland te beschouwen, dikwijls toch, maar zeker niet om overal, in alles deze
polariteit te ontwaren. Zij speelt echter haar onverbiddelijke rol, Guido Gezelle ten
spijt, die dan toch maar opstaat, wanneer de tijd al 1858/1859 aanwijst.
Niet waar: hoe komt Nederland, geteeld in familietraditie, niet reeds los vóór 1815,
met een markante productie, waar wij vrij lang na 1830, zonder generatiewil, door
loslopende elementen, self made men - waar schuilen de wortels? - onze kansen
moeten zien verdedigen. En het is pas wanneer het laatste kwartaal van de 19de eeuw
wordt ingezet, 1876, dat wij - Noord en Zuid samen - tot besef van nationale
mogelijkheden zullen komen en tot inzicht van de in 1830 verloren kansen. De
getormenteerde Busken Huet zal pleiten voor een wedergeboorte en de Vlaamse
partner zal Rooses, de koele, heten. Maar
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ook dàt, deze pacificatie-drang, ligt ver buiten de jaren van de volle romantiek. Keren
wij op onze stappen terug. Gaat het om het revolutiejaar 1848, dan zien wij de
Vlamingen, met lied en daad, rond de Belgische troon samenlopen, net zoals de
Noordnederlanders dit gedaan hadden toen de Belgische opstand losbrak in 1830.
Wij moeten op dat ritme der feiten eens verder nadenken om de curven der
letterkunden te interpreteren en in beide de gelijkwaardige aanleidingen te ontdekken
tot inspiratie in het Noorden of tot afreactie in het Zuiden. Alleen doen wij er goed
aan tot beter begrip van het werk er bij te bedenken, dat een Leeuw van Vlaenderen
de weergave wordt van een strijd, die de auteur, als individu, verbeten voor zichzelf
uitvecht, zoals Zetternam voor zichzelf manifesteert en Gerrits een oordeel strijkt
over eigen tijd, al drukt hij zich uit, in 1847, let wel 1847, in pre-revolutionaire,
anti-clericale verhoudingen van 1788. Brengt hij niet de problemen te berde van de
absolute vorst - in De Godverzaker - om zelf in het reine te komen met zijn politieke
houding? Zouden wij heden, tijdsgetrouw, de namen en werken en typen opsommen
die het Noorden karakteriseren en deze, ook in direct tijdsverband, tegenover de
zeker minder talrijke van het Zuiden stellen, wij zouden pas voorgoed ervaren hoe
weinig bewerktuigd de Vlaamse geesten, hoe weinig lenig - dat vooral! - zij zich
voordoen. Zeer zeker het heeft vooral ontbroken aan directe emulatie, en wellicht
kunnen wij nooit voldoende betreuren, dat het contact Potgieter-Willems na 1830
zo snel als het ware verbroken is geworden. Draagt Bakhuizen hier de schuld, die
wel een Waals, haast proletarisch, katholiek meisje erkennen wilde, doch het
katholieke Vlaanderen niet begreep?’ In dit verband, maar als antithese, moet
aangehaald worden, dat een nederig schoolmeester als Michiel van der Voort,
onmiddellijk na de uitroeiing van de Belgische ‘Nuts’-kernen - vreedzaam en met
geweld -, de continuïteit met Nederland naar de geest kordaat terug opneemt en het
werk van het ‘Nut’ tot voorbeeld stelt, zodanig wel, dat het ‘Willemsfonds‘ daarna,
in 1851, naar het ‘Nut-voorbeeld’ teruggrijpt, om in 1864 ook de ’Ligue de
l'Enseignement‘ te Brussel en de Franklin-kernen te Luik te bevruchten.
Al deze facetten mogen bij een beoordeling van de Vlaamse letteren niet verwaarloosd
worden. Er werken tientallen van onderstromingen in de scharen die zich, geestelijk
getooid en materieel gebonden, niet veruiterlijken kunnen, maar die voor zichzelf
zoveel bewijzen zijn van een intense gedachtenwereld of zelfs dadendrang. Verwijst
De Vooys in verband met J.J. Cremer (zo dikwerf bij Conscience
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vergeleken) naar Engelse invloeden (Dickens, Mrs. Gaskeil, Kingsley), wij mogen
ons niet ontveinzen, dat in België àndere, zuiderse krachten dan, zeer diep hebben
ingewerkt, onmiddellijk na 1830 reeds. Namen als die van Ducpétiaux, de Laveleye
bepalen de stromingen en inwerkingen, en naar gelang van het temperament van de
eenling krijgt diens roman, diens vers, diens toneelspel een christen-democratische
tint, of een rationalistische materialistische tendenz en dan heel wat vroeger, en ook
in hoger frequentie, dan in Nederland! Deze constatatie houdt niet enkel een direct
verband met de Franse, zelfs politieke invloedssfeer (denk aan Ça ira en 't Zal wel
gaan), maar ook met de aard van de constante van het geestes- en cultuurleven in de
zuidelijke provinciën sedert eeuwen.
Maken wij een moderne vergelijking: reeds vóór tien jaar mochten wij constateren
dat een Daniël-Rops, te Breda, een groter voetje in huis had, in de originele versie
dan in het noordelijke noorden. Op dezelfde wei aten onze romantiekers, die Frans
lazen, gulziger aan Franse ruiven, met bijzondere gangen als het moest, gereserveerd
aan Sue, gezwegen van de demoiselles geëleveerd in de Franse kloosters. Wij vergeten
toch niet, dat een Sleeckx, een Zetternam in hun jongste jaren - en wie nog niet? beslist Frans gericht waren?
Komen wij in het zuiden tot een zinnelijker, tot en luidruchtiger ook oppervlakkiger
leven, tot een spontaner doen en laten, het noorden laat zijn bezieling ontstaan uit
de idee, dicht en composeert in abstracter wijze, en uit zich dan eventueel óf bitter
óf kiest de humor als toeverlaat. Wij leggen ‘andere gewaden’ aan.
De parallellen, de tegenstellingen, de verhoudingen opsporen in onze letteren over
de toch wel artificiële demarcatielijn heen die onze landen meer dan politiek scheidt,
levert grote winsten op zo men bereid is in de atmosfeer der tijden onder te gaan.
Maar geldt ook dat niet voor de zeventiende en voor de achttiende eeuwen? De
Sniedersen, en dan de polemistische aanvaardbare August Snieders in het bijzonder,
stellen tegenover de eer brutale De Geyter, het komt in essentie neer op de oppositie
die Schaepman aan Multatuli bindt. Alleen kent Nederland de componenten van het
oeuvre van zijn denkende literatoren en moet Vlaanderen blijven uitzien naar de
analyse van de geest van b.v. een Snellaert, de man die zich zo vroeg interesseerde
voor de ‘Burschenschaft’ van b.v. een Büchner; of naar de dissectie van De Laets
werkelijke inborst - wellicht de meest enigmatische maar niet de minst knappe
persoonlijkheid in onze rangen -; naar de peiling van Vleeschouwers ‘Reinaert’- en
‘Faust’-eruditie; naar het
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psychologisch portret van een zwevende zeer amoureuse Hendrickx, naar een etsing
van het beweeglijk misschien onvatbaar portret van een onervaren Gerrits, naar de
soliede, maar koude eruditie van een ontzaglijke Rooses. Wat weten wij al met al
van de groepen of stamtafels in vergelijking tot wat de Nederlanden kunnen verhalen
van hun cenakels? Zijn wij - borgers in den estaminé, óók tijdens de romantiek! - in
de groepering vergankelijker, van een meer uitgaande Franse aard dan de
Nederlander-van-de-huiskring, à la De Genestet van het ‘stoomend fluitje’ bij
winteravond? En hoe komen dan Noord en Zuid over de grenzen heen tot een
vergelijk? Thym met Gezelle, Multatuli met De Geyter - à propos hoe kwam Karel
Versnaeyen uit West-Vlaanderen in het bezit van Multatuli's eerste bloemlezing met
een persoonlijke opdracht nog wel? Is niet merkwaardig dat een onaanzienlijke De
Cort de uitgever Leopold kon winnen voor een introductie van Gezelle in
Noordnederland, zoveel jaren vooraleer Pol de Mont de dichter voorstelde? Aan de
rand van de letterwereld kennen wij het bedrijf van de Congressen, zeer zeker (cf.
Catharina ter Haar), en hoe een bepaalde, maar zeer éénzijdige osmose, haar vruchten
droeg, doch er moet, bij alle beleefd gevoerde onverschilligheid wel iets meer geweest
zijn dan dat, b.v. tussen Van Hall en De Mont, zoals in de muziekwereld een innige
vriendschap heeft bestaan tussen Nicolaï en Benoit. Maar, wij constateren het
opnieuw, dan legt de volbloed romantiek de allerlaatste lootjes en is Zetternam dertig
jaar dood.
Wel, met enig opzet alluderen wij op de verstandhouding van iets later dan de
‘bloeiperiode’ van de romantiek, omdat wij wensen te laten aanvoelen, dat wàt wij
weten een voorperiode móet gehad hebben. Hoe anders duiken in het Noorden verzen
op in albums, verzen van Snieders en nemen maandbladen van burgerlijken huize
bijdragen op van Zetternam, van Sleeckx? Ook hier is aan voorbereidend kleinwerk
nog wel iets te doen, al ware het maar door de verbindingswegen, te ontdekken,
ontstaan uit een zekere waardering, die algemener is dan deze van Messchert voor
Theodoor van Rijswijck.
Wij verhelen derhalve niet, dat wij met uitzonderlijk genoegen het feit constateerden
van Prof. Asselbergs' bevindingen, voortkomende van zijn nuchtere rekensommetjes
aan de hand van geduldig doorbladerd oud goed. In de ‘inleiding’ tot zijn Vlamingen
integreert hij Zuidnederland in het grootnederlands bestel. Hij wijst dan op de
publicatie van Spectators met en zonder c (1842-1849), brengt zeer terecht in
herinnering dat Dietsche Warande in 1855 elf Belgische,
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Vlaamse medewerkers telde, verschillenden natuurlijk heel sporadisch. Het nalezen
van Catharina ter Haar en van Vercammen zal zeker nog bruikbare elementen
opleveren, maar van een intense osmose is tot 1855 geen sprake. De beïnvloeding
is verre van actief. Aan een practisch ‘gedeeld domein’ gesteund op werkelijkheidszin
dacht niemand. De intense aandacht lag elders. Toen leverden de interne Belgische
verhoudingen de problemen op en was de osmose tussen francofonen en flaminganten
nog ongerept (cf. Revue trimestrielle). Er dient gelet te worden op de inwerking van
niemand minder dan De Coster. Waar haalde hij zijn Smeeken Smee; beoefende hij
werkelijk het Nederlands, of bracht hij het niet verder dan de kennis van een ’flamand
usuel‘? De controverse Westerlinck-Gerlo op dit stuk vraagt naar een besluit.
Het is een wereld vol verrassingen! Want willen wij uit één en ander afleiden dat
de zuidelijke literatuur toch zó origineel is geweest, dat zij door bepaalde aspecten
- gezwegen van Conscience en Van Beers - Nederland boeide of intrigeerde, wij
durven de stelling daarom niet verdedigen dat zij voornaam was, want het karakter
van de originaliteit is beslist aan het Noorden toe te kennen. Het volstaat immers in
de groeiende dagbladpers aantekening te houden van de feuilletons om, dwars door
de romantiek heen, te constateren hoe weinig oorspronkelijk werk, hoe schaars de
eigen reisindrukken zijn, hoe banaal de stof. Maar het worde herhaald... de
verrassingen zijn niet uitgesloten, en de publicatie van Graef Hugo van Craenhove
van Conscience in Vlaemsch België, eerste dagblad (1844), stelt met zijn inzet over
het wonder van het lezen een daad, een vertrek, even zo merkwaardig als een paar
jaar later het spontaan opduiken van Beecher Stowes Negerhut van Oom Tom, zeer
kort na de originele versie, en dit als premieboek bij een dagbladabonnement, alsmede
het feit, dat Zetternam de publicatie van Een slaef in De Broedermin moet afgelasten
omdat zijn ‘vertaling’ wat al te dicht aanleunt bij Sue's werk. Wij horen er dan ook
niet meer van.
Het is waar, wij zouden er goed aan doen onze auteurs eindelijk aan de werktafel
te gaan betrappen en zelfs, stoutweg op de handen te kijken, al dan niet om ze met
hun ogen op eens anders teksten te vinden. Het komt er voor ons op aan hun geesten
te stofferen, want de nazaten hebben hun het verwijt toegestuurd leeghoofden te zijn
geweest. En dat is beslist fout. Zo stellen wij dan ook de vraag: wanneer precies
drong de fragmentair dikwijls vertaalde Andersen door? Bleef Duitslands invloed
beperkt tot de genoeglijkheid van Zschokke
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en Auerbach, en hoe verhouden Nederland en België zich tot elkander? Van een
rebel als Silvio Pellico, waar staan zijn ‘gevangenissen’ het eerst aangemerkt? Wij
zullen het grote woord, dat comparatisme heet, vermijden, maar wel benieuwd zijn
naar de uitslag van een onderzoek naar de inwerking van de Europese figuren: von
Goethe, Schiller, Hugo, Chateaubriand, Lamartine, Byron, Sand. Problemen blijven
aldus gesteld, al werd Rousseau reeds onderzocht.
Dit soort van cultuurgeschiedenis kent nog enorme leemten, en zolang deze niet
gevuld zijn, hebben wij - dat is onze innige overtuiging - niet het recht een oordeel
te strijken over het geestelijk potentieel van onze voorgangers. Wij hoeven ons niet
te verhovaardigen over onze eigen posities, zoveel gemakkelijker bezet. Wij hoeven
de riemen te testen, waarmede het niet zo ver verleden. heeft moeten roeien in een
tijd van quasi algemeen analfabetisme, en toen de stelregel luidde voor de
begenadigden, dat zij te schrijven hadden voor wie zich amper konden realiseren,
wat zij lazen! Onze auteurs, de meesten, het is niet te loochenen, hebben geschreven
onder hun eigen maat. Wat voor velen in Nederland niet waar en niet nodig was,
wat evenmin vereist werd van de Belgische francofone auteurs, die hun burgerspubliek
gereed wisten zitten, tot in de Vlaamse steden toe, zelfs tot in de stadjes met
verzetskernen, tot op de kasteeltjes, overgebleven uit de zestiende eeuw. Nog zelfs
een Maurits Sabbe zal daarvoor de bewijzen brengen in de 20ste eeuw door zijn
Kwartet der Jacobijnen.
Neen, de situatie van de gevenden tegenover deze van de nemenden is niet zo
eenvoudig en wanneer de literatuur er wordt op nagekeken, dan klinkt het thema van
de geestelijke armoede, naast deze van de physieke mens, als eenling of als
collectiviteit, zeer dikwijls door, niet het minst in functie van de misdadigheid.
Er is voor Vlaanderen voor gene jaren geen ontsnappen aan: zo bij de nemenden,
als bij de gevenden, zo bij de consumenten als bij de producenten klinkt de sociale
tendens, vooral in het prozawerk, sterk door. Prof. Stuiveling9 zal het hebben over
een ‘aangrijpende feitelijke inhoud’ bij Snieders, bij Sleeckx, bij Vrouwe Courtmans,
en als dan Cremers werk van 1863 als symptoom van belang wordt geacht, hoezeer
zal Peter Frans van Kerckhovens Jaep of Een arm huisgezin, met alle bombarie en
al het worstelen met de materie, dan niet mogen meetellen, vermits het dateert van
1843, zijnde twee decen-

9

Op. cit., blz. 126.
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niën vroeger - wij zwijgen nog over de aangelegenheden van het magnetismus, enz.
Deze vergelijking herinnert ons aan een student van Nijmegen; die kwam vóór enkele
jaren enkele pijltjes sociaal verzet in België, vergelijkender wijze, ophalen om zijn
proefwerk met Nederlands objectief, na Saalborn, te stofferen. Hij moest vrij snel
tot de ontdekking komen, dat hij deze bijstelling voor zijn proefwerk maar zou laten
vallen, wilde hij er niet toe gedwongen worden zijn hele werk opnieuw op het getouw
te zetten. Op zoveel pregnante antecedenten stootte hij, zoveel zwarte armoede kwam
hem tegemoet, zoveel oneerbiedige opstandigheid en ontaarding zelfs uit niet
vermoede hoeken van religieuze volgzaamheid. Maar, wij konden hem ook niet
voldoende voorlichten, te exemplatorisch was onze greep in deze korf.
Eisen wij aldus een prioriteit op? Wel neen! Nederland kende zijn maatschappelijke
nood, zij het niet van industriële aard en Potgieter en Tollens kwamen hun meewaren
aanbieden. Dagtekent Multatuli's arbeidersbudget niet uit de jaren, toen De Laveleye
zijn wet formuleerde over de eisen van het groot getal? Heel Europa werkte, óf werkte
niet, onder de maatschappelijke druk. Maar het is de vraag voor het Vlaamse land
of het niet voorbestemd was door die druk, geconditioneerd door de industrie en
open liggend voor Frankrijk, om eer, in zijn sociaal meerderen, de bekoring te hebben
ondergaan van Béranger b.v. dan het Noorden. Potgieter, ongetwijfeld, was mans
genoeg om de chansonnier zelf te ontdekken, maar zou het zo vreemd klinken te
veronderstellen dat hij die naam ook al vroeger had gehoord, bij jan Frans Willems
namelijk, die de chansons zo heerlijk en diep wist te debiteren?
Voor zover de parallellen, verhoudingen en dies meer, welke wij in het licht van
de Vlaamse romantiek wensten aan te raken, om thans, zoals wij beloofden met één
enkel concreet voorbeeld te peilen naar de intrensieke betekenis van één enkel auteur.
Het zou een uiteenzetting op zichzelf moeten worden, maar wij zullen ons beperken:
het geval wordt slechts exemplatief aangevoerd, omdat het door leven én werk samen
zo in-symptomatisch is als het geval Multatuli in het Noorden; en niet door leven en
werk alleen, ook door de omgeving, de maatschappij, de politiek.
Zetternam-met-de-raadselachtige-naam, en diens geremde artisticiteit vormt een
subliem exponent voor de jaren 1845-1855, waarvan Noordnederland, precies voor
die periode, het equivalent niet kan aanbieden. In tien levensjaren is het probleem
gesteld en vergaan.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

190
Zetternam is een tot proleet geworden burger, een verontwaardigd rebel, geen socialist,
nog minder Marxist noch travaillist, ook al rekenen de meest linksen hem tot de
hunnen. Wel heeft hij, persoonlijk, met de maatschappij van die dagen een rekening
te vereffenen, zij het op een geheel andere wijze dan zijn opvolger in de rebellie Emil
Moyson, die zijn strijd met de maatschappij (en zijn stiefmoeder!) leverde, omdat
hij gebiologeerd was door zijn gehechtheid aan een ouderlijke partner, die hij nooit
gekend heeft. Moyson treedt uit de goede Gentse burgerstand op het ogenblik dat
Zetternam sterft, zodat de continuïteit van diens tienjarig verzet gewaarborgd wordt,
maar dan op veel organisatorischer gronden dan bij Zetternam, die van een ‘arbeiders
aller landen, verenigt u’ niet wilde weten.
Zetternam, als franskiljon begonnen, klaagt de maatschappij aan in haar
economisch-sociale machthebbers, in haar staatspolitici, in haar taaldwang, maar hij
houdt een soort van humaan idealisme in zich veilig geborgen. Geëxalteerd kan hij
zijn, ook driftig, daarom is hij niet redeloos. Wellicht veroudert hij naar de mentaliteit
- onder de greep van het leven - vrij snel, zodat hij gaandeweg enigszins
conformistisch wordt, (maar zonder er zijn artisticiteit bij in te schieten) bereid als
hij is door een kritiek op het gevangeniswezen heen uitwijkelingen voor Amerika te
ronselen, in welk land men zonder twijfel goed wordt als mens. Heeft men het ginds,
materieel, niet zoveel beter? Zetternams ziel hunkert in werkelijkheid naar beschaving,
naar hogere waarden: getuige onze eerste, zij het beknopte kunstgeschiedenis die
hij, geheel op zijn eentje, maar treffend delicaat en origineel, klaar krijgt. Dat is het
drama bij deze bewust uitverkorene: hij weet dat elke cultuurdrang onzin is, zo de
materiële welstand ontbreekt, en dus ijvert hij simultaan én voor een betere, én voor
een schonere wereld! Maar, als hij zijn decorateursambacht verlaat om voor goed
publicist te worden en ronselaar over 's Heren wegen voor de pas gestichte De
Vlaemsche School, begeven zijn krachten. Terwijl hij, zonder enig geld, in een barre
fabruari 1855 te voet door Oost-Vlaanderen, van Aalst naar Ninove trekt, verwijt hij
Pieter Génard in een brief bitter, maar openhartig, dat zij, de bourgeois en
bureaucraten, hem als knechtje laten ploeteren, waar zij warm achter de kachel gezeten
zijn. Het verwijt is juist en treffend: hij sterft enkele maanden later.
Coopman en Scharpé10 karakteriseren hem als behept met een
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Op. cit., blz. 190.
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‘aangeboren naargeestigheid’. Andermaal zijn wij weinig geneigd met dit oordeel
vrede te nemen, want wie zou, er aan twijfelend of men wel degelijk zijns vaders
kind is11, en zo tóch dan misschien de erfelijke belasting voelend, die wegen kan op
een zoon wiens vader, Judocus Diricksens, als klerk, in 1824, de stadskas voor 40.000
gulden bestolen heeft, wie zou goed gemutst blijven, wanneer die vader in oorsprong
van goeden huize - al dan niet onrechtvaardig bestraft: het is een probleem! -, eens
uit de gevangenis ontslagen, alleen met broer naar Brussel trekt en daar zelfmoord
pleegt? De opstapeling van rampspoed - en wij zwijgen dan over al het persoonlijke
jammer, begeleidende verschijnselen van een niet-beteugeld jongelingsleven en van
een soldatentijd dwars door de revolutie van 1848 heen, over al de zware ontberingen;
wij zwijgen over heel de Hetze, zo minnetjes, die Zetternam, bevreesd voor zijns
vaders naam, moet ondergaan vanwege de groep Sleeckx-Ecrevisse-Vandevelde,
omdat hij Conscience niet verloochent. Dat alles maakt hem dol van woede. Beledigen
zij hem, de Habenichts, niet in de keuze van zijn pseudoniem bovendien, zodat hij
moet reageren met het vrijgeven van zijn anonymaat! Een smerigheidje van de
lettervrienden.
Geen wonder dat het oeuvre van Zetternam haast geheel in het teken staat van een
niet te overwinnen miserabilisme, waar het algemeen Europese, Belgische en Vlaamse
economische klimaat toch ook een donker uitzicht aanbiedt. Zetternams palet, hij
bekent het zelf in zijn belijdenisbrieven aan Jan van Beers, de zoete, burgerlijke
vriend, kent niets dan donkere kleuren, veel donkerder dan Jos van den Branden ons
in 1879 in de levensbeschrijving heeft laten verstaan! Hoort Zetternam naar de factuur
van zijn zinsbouw, en naar de tonaliteit van zijn stijlfiguren volkomen thuis in de
romantiek van de onbeholpenheid, hij is oprecht, maar meer dan dat, hij weet zich
bij wijlen aan deze greep te ontwringen, om rauw en nuchter, zonder de beheersing
van een geschoolde Sleeckx, deze in de dialoog voorbij te streven en wel zeer zeker
de naturalistische kant uit te gaan onder meer, - wij wezen er op en het is merkwaardig
- in enkele passages van Mynheer Luchtervelde, welke evenwel niet in de gedrukte
tekst voorkomen! Wij moeten er o.a. niet aan twijfelen, dat hij het probleem van de
syfilis aandurft, al laat hij de term-zelf achterwege.
Wij weten het nu immers: bij al zijn ijver - hij werd verteerd door
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bestaansdrift -, bij al zijn kaleïdoscopisch doen en zwerven, herschreef hij ongemeen
vlot - ongecontroleerd ook en zonder een poging om iets of wat eerbied op te brengen
voor syntaxis en al wat hinderend werken kan, zijn romans en artikelen. Rusteloos
schreef hij die geen thuis had, overal. b.v. in één of ander café te Gent, terwijl zijn
moeder, uit verveling op bank of stoel, naast hem sliep, na een duchtig sermoen.
Wij handelen zeker niet naar zijn zin, wanneer wij hem op een afstand van meer
dan een eeuw zouden gaan beklagen. Zetternam wenst geen aanspraak te maken op
ons medelijden, vermits hij het leven so wie so aanvaardt. Alleen, hij zal er - en dat
in naam van de gemeenschap - tegen vechten met al de middelen waarover in een
troosteloze tijd het individu beschikt. Typisch is dan hoe het thema van de persoonlijke
moed hem keer op keer behekst, of het nu over ‘Vlaamsche Beschaving’ gaat in het
algemeen, of over zichzelf om de draagkracht van Mynheer Luchtervelde op zich te
nemen. Naar de overlevering het wil, zouden ook zijn laatste woorden geweest zijn:
‘Moed? Ja ik heb moed’ en zo baart het geen verwondering dat hij zijn meisje het
verwijt toestuurt hun onwettig kind - het eerste - niet aan de openbare liefdadigheid
te hebben afgestaan, waar het wicht allicht te eten zou hebben gehad en gespaard
zou zijn geworden voor het lot van zoveel arbeiderskinderen: de prostitutie. Ook
hierin is hij de realist, die de maatschappij vlak in de ogen kijkt en haar opvordert
haar plichten op zich te nemen, want hij kan niet inzien dat de dompelaars geen recht
zouden hebben op eigen uitleven, al is dan ook ‘het huwelijk de zelfmoord der
artisten’. Huwelijk waarbij getuigen zullen zijn H. Conscience en Harry Peeters.
In bestaan en werk van Zetternam vinden wij de problemen aan elkaar gekoppeld,
en daar waar deze hem tot voor het Opperwezen voeren, zal hij niet tot verloochening
overgaan, maar met oprechtheid betogen hoe zwaar het leven is, en allicht zal hij
dan zonder jammeren overschakelen op een individuele heldencultus. Het
aanschouwen van een Columbus van Nicaise de Keyser (1852) is hem voldoende
om uit te varen: ‘Ja, Columbus, ge waert in de hersens geraekt zoo wel als al die,
welke in hun genie middelen zoeken om eene menschheid wel te doen, die om hare
domme ondankbaerheid geene weldaden verdient’.
Zo beschouwd behoort de mens en de artiest Zetternam tot de pessimisten die zich
niet kunnen weerhouden onverpoosd voort te doen. En dit niet zonder ambitie,
evenwel zonder hovaardigheid.
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Zulke houding is te beschouwen als een uitvloeisel van een bijzonder soort van
determinisme, van onontwijkbaarheid der dingen. Is het daarom dat de auteur van
de N e d e r l a n d s c h e Schilderschool - wij tekenen aan: toen reeds Nederlandse! zeer bewogen bij het leven van Memling blijft stilstaan en met een korte karakteristiek
ook het lot van Karel de Stoute te Nancy gedenkt, in wiens gevolg de schilder zou
vertoefd hebben?
Wij treffen Zetternam, zeer dikwijls - doorheen zijn werk - aan met bepaalde zeer
duidelijk gestelde vragen op de lippen, welke hij ook oprecht, als realist, opbiecht.
Nog jong, in de Tooverdoos, getuigt hij dat ‘het rampzalig iets dat wij leven noemen
de ongelukkigen vervolgt, voor welk het nietsbestaen een heil zoude zyn’. En telkens
weer voelen wij hoe de auteur - en door hem de mens - zich beweegt op de grenzen
van leven en eeuwigheid, om verzoend te worden met het leven, langs, zoals hij het
zegt, een ‘verlichte godsdienstigheid’ om, ontbloot van alle overdryving, van ydele
woordenprael’. Aldus worden de ‘godsdienstige zielen voldaen’ zonder de andere
door onverdraagzaamheid ‘te stuiten’. Het zijn woorden van een vijfentwintigjarige
te Gent in 1850/51, juist als te Antwerpen alle overtuigingen door elkaar worden
geschud, een revolutie als die van 1848 Dominicus Sleeckx tot vrijzinnige heeft
gemaakt, tot vrijzinnige nog niet geheel los van het geloof.
Wordt, zoals wij bij de aanvang zegden, Zetternam enig voortbestaan als schrijvend
kunstenaar betwist uit hoofde van vorm, taal en stijl, dan blijven, ‘archeologisch’ zo
men wil, zijn inhoud en zijn stof over, waarvan wij hier een paar stalen trokken in
onmiddellijk verband met zijn eigenste, zeer zuivere ik. En dan moge uit de kritieken
van zijn tijdgenoten blijken, dat men hem niet steeds heeft kunnen volgen.
Merkwaardig is - bijna zo interessant als wanneer J. Alfried de Laet zich rond 1838
over Rusland uitte - hoe hij aanstipt dat het zijn held, Bernhard, de Laet, ontgaat dat
het kapitaal in de loop van de tijd van hand verandert, maar toch intuïtief gevoelt dat
het privé-kapitalisme vervangen wordt door de administratie, d.w.z. door een stel
‘mensen’, waardoor het principe van de vrijheid nog meer zal verdrukt worden!
Zetternam, die zich als auteur midden in het leven geplaatst wil zien en het recht
van getuigen ook opvordert, met de hartstocht van de wanhoop, vervullend een
gewetensplicht en dit als uitverkorene (niet van zijn klasse maar van de gemeenschap)
rebel en vervormer, zal de kritiek in 1850 bezweren hem niet te belasteren door te
beweren
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dat bij geweld predikt, vermits de ondervinding ‘ons’ geleerd heeft dat geweld een
‘onzeker’ middel is, al zal hij dan in Mynheer Luchtervelde, naar hij zegt, bij onlusten
een ‘somber deuntje fluiten’ terwijl de waterketel op de kachel staat. Hierin gaat hij
aan Moyson vooraf, die als ‘sentinelle perdue’, als voorvechter van een verloren
zaak, slechts vrede nemen kan met de rol van een Artevelde, die aan het eind van de
baan de dood weet staan.
Wij houden het er dus voor, dat, zo ter eenre als ter andere zijde, enkele nuances,
enkele retouches zijn aan te brengen aan het verschenen portret van onze Joost Jozef
Diricksens, alias Zetternam. Al doende moge de sterkwaterplaat uit de vergeethoek
worden gehaald. Op het eerste zicht zullen de wezenstrekken, door hun grijns,
onsympathiek blijken te zijn, maar werd het wel eigentijdse portret door E. Dujardin
niet posthuum met wrok belegd? Behoren de trekken niet een man toe, die in amper
tien jaren een volledig leven heeft geleid; die voor elk van de werken van een artiest
de keus van het onderwerp als het belangrijkste deel van de opvoeding beschouwd
heeft, die woekerend met de hem karig toegemeten tijd het niet beneden zijn
waardigheid heeft geacht, als vakman, nog een vakboekje te maken voor de
‘underminded’ decorateur, ook weer met een bepaald educatief ja cultureel inzicht?
Even voor zijn dood zal hij in een pamflet de goegemeente vragen één enkel Vlaams
boekje aan te wijzen, dat, veredelend op enig ambacht betrekking heeft, en dus als
het ware opgevorderd door Jan Frans Willems' wekroep in 1841 ‘geestelijk voedsel
moet er zijn’, levert hij zijn bijdrage, in welke tekst op verscheiden plaatsen op de
eerlijkheid van de sieraadschilder gewezen wordt, op de integriteit van zijn bezigheid,
want de leugen, het bedrog in het beroep is als het ware een zonde tegen de geest.
Wat hem er niet van weerhoudt uit te roepen: ‘Wee den werkman, die een verfynde
ziel heeft! wee hem, die zich heeft beschaefd’. En weer denkt hij aan zichzelf.
Zo schommelt de kunstenaar-levensman pessimistisch tussen de polen van zijn
geweten en van zijn temperament over en weer, gevangene van zijn tijd en van zijn
omgeving, deelnemend - het staat te lezen in Mynheer Luchtervelde - aan ‘de
worsteling des geestes tusschen godsdienst en goddeloosheid, tusschen vryheidszin
en dwingelandy, tusschen volksbeschaving en verdrukking’, waaraan een gevoel van
‘wraaklust’ over geleden onrecht, zeker dat uitgaande van de collectiviteit, niet
vreemd is. Het in zekere zin weinig ethisch, maar zo zaligmakend gevoel van de
machteloze treedt inderdaad zeer dik-
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wijls, en doorzichtig, op in Zetternams werk. En zelfs, wanneer hij het woord niet
bezigt, vloeit onder de huid het ressentiment. Zo treffen wij in een geschrapte passus
van Mynheer Luchtervelde de uitroep van Rozeke aan ‘Ge weet niet wat het is arm
te zyn als men ryk heeft geweest, maer dat is zoo bitter...’, waarin wij voor de
zoveelste maal een autobiografisch detail in al zijn naaktheid herkennen. Immers
wanneer ons voor een paar dagen als bij toeval de anonieme veilingscatalogus
betreffende de verkoop van de goederen van vader Diricksens, (’serviteur infidel du
receveur de la ville d'Anvers’ zegt een noot) in handen is gekomen, dan voelen wij
zeer sterk de authentieke betekenis aan van haast élk Zetternamse woord. Op slag
willen wij hem geloven waar hij zegt, dat hij ‘byna alle soorten van volksellende
heeft gezien’ en kende hij bij geval een genre niet, dan scheept hij te Oostende in
om mede te beleven hoe het de landverhuizers vergaat, die afvaren naar New Orleans.
Thema voor een werk dat nooit geschreven geraakte, zodat wij niet meer mogen
weten of hij ergens een ‘Dinska Bronska’ onder de schepelingen ontwaarde, zoals
Karel van den Oever ons een Pools meisje, veel later, voorstelde.
Groot is wel de verleiding, om tot besluit, na te gaan in hoeverre Zetternam, steeds
als type van zijn generatie, aan de tand des tijds, om het zo eens te zeggen, weerstand
heeft geboden. Maar dat is thans een onderneming zonder zin, want om dat enigszins
naar behoren te doen, zou moeten nagegaan worden hoe de tijden zich verhielden
ook b.v. tegenover Peter Frans van Kerckhoven, zo onvolledig bekend en geanalyseerd
als Zetternam - hij is toch veel meer dan de redacteur van De Noordstar van 1840?
Welnu er moet erkend worden, dat de vroegere leemten in de geschiedschrijving b.v.
bij Kalff, langsom meer gevuld geraken en dat tegenover de vroege Marnix Gysen
een Frans Bastiaanse, in Nederland, een merkwaardige diagnose heeft gesteld, reeds
in 1925, terwijl Eugeen de Bock ook na een vroegere lapidaire veroordeling van het
geval Zetternam in zijn laatste analyses tot een diepergaande aanvoeling is gekomen.
Knuvelder wijdt de auteur een waarderende passus, met een onderstreping van de
niet, zoals voor Conscience, berustende mentaliteit van de romantiek. Het dichtst
benadert Lissens het verschijnsel in een zo kort bestek als zijn handboek billijken
kan. Het is alleen de vraag, waarom beide auteurs Zetternam aan Peter Frans van
Kerckhoven laten voorafgaan, waar de laatste toch het recht kan opeisen de eerste
sociale roman te hebben gelanceerd, tenzij beiden hebben willen onderstrepen, dat
Zetternam, als ongelukskind der Goden, de palm der directheid moet
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toegewezen worden, al is Peter Frans - H. Lampo zal het getuigen - evenmin een
onmondige. Maar het is waar: Van Kerckhoven heeft land gezien, heeft tien jaar
langer dan Zetternam, die slechts mocht ‘rondtollen’ tussen Antwerpen en Gent en
Brussel en wat Vlaamse legerstadjes, geleefd! Wij hebben trouwens het gevoel, dat
een bibliografische lijst van attesten over Zetternam treffender zou uitvallen dan deze
over Van Kerckhoven. De herdrukken van Zetternam, als exempel, vallen zelfs naar
verhouding, voor Vlaanderen, niet karig uit. Maar toch is hij een vergeten kunstenaar!
Al met al staan wij - zo de tekenen niet bedriegen - bij het begin van een nieuwe
tijd van onderzoek, van herwaardering, met nieuwe methodes, met nuchtere criteria
en met geheel andere objectieven. Wij zullen voorwaar geen literaire meesterwerken
méér ontdekken dan onze voorgangers, maar het is quasi zeker dat wij door goed
zoeken heel wat figuren nader tot ons zullen zien komen, die wij tot beter begrip van
de tijd-zelf waarin zij als denkend wezen ageerden zullen moeten aanhoren als
volwaardige getuigen. Als mensen.
Staan wij aldus en per definitie op een niet-literair terrein, dan zal het oordeel ook
ongemeen streng mogen zijn, maar wij zullen het a priori aanvaarden.
10/23 april 1962
GER SCHMOOK
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The Shadowy Waters van W.B. Yeats en A. Roland Holst
Ook vóór de publikatie van P.N. van Eycks artikel Over Adriaan Roland Holst in
Maatstaf 7 (1959) nr. 5 was het voor vele lezers geen geheim, dat in gedichten en in
proza van Roland Holst beelden, uitdrukkingen en zelfs symbolen en
inkledingsvormen voorkomen, ontleend aan anderen. Van Eyck schreef zijn essay
echter in 1927, dus meer dan dertig jaren voor het verschijnen ervan. De ontleningen
die hij, bij wijze van voorbeeld, noemt, zijn dus alle uit het vroege werk van de
dichter. Hij stelt met nadruk vast, dat het niet zijn bedoeling is daarmede afbreuk te
doen aan het dichterschap van Roland Holst. Hij tracht aan te tonen dat de ontleningen
‘altijd persoonlijk geïntegreerd en persoonlijk uitgedrukt zijn en aldus voornamelijk
een nieuw bewijs leveren, dat de beperktheid van R.H.'s ervaringen, de beperktheid
dientengevolge van zijn voorraad voorstellingen, met de zwakheid van zijn
fantasievermogen en de beperktheid van zijn plastische vormwil in rechtstreeks
verband staan.’ Van Eyck meent dat deze overname, van beelden met name, een
noodzakelijkheid voor Roland Holst was; het ritme is in deze dichter, krachtens zijn
aanleg zeer primair en er zozeer op gericht de zinnelijke voorstelling te
‘verontzinnelijken’.
Van Eyck noemt als voorbeelden van ontlening: Baudelaires Spleen voor De
Verlorene, enkele plaatsen uit Yeats' oeuvre voor Ex Tenebris Mundi en Bij het
Kristal en enkele plaatsen uit gedichten van Fiono Mac Leod. Een karakteristiek
geval vindt hij ook de ontlening uit Verlaine's Sagesse ‘Ah que mon coeur en panne
naviguât’ voor Roland Holsts Het Eiland der Beminden: ‘en ingescheept op een
ontredderd hart’1.
Het laatste gedicht lijkt mij in veel sterkere mate - namelijk tot in de innerlijke
vormgeving en de symboliek - beïnvloed door het

1

T.a.p., p. 328.
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dramatisch gedicht van W.B. Yeats, The Shadowy Waters, en het zou niet noodzakelijk
zijn daar nog op te wijzen2, indien door de bespreking van deze afhankelijkheid
enerzijds en de ermee samenhangende facetten van Roland Holsts dichterschap
anderzijds, er niet wat meer licht zou kunnen vallen op een aspect van Roland Holsts
psyche, dat teveel aan de aandacht is ontgaan.
Wie William Butler Yeats' dramatische gedicht, dat de titel The Shadowy Waters
draagt, leest of herleest, kan zich voorstellen welk een diepe indruk het gemaakt
moet hebben op de jonge Roland Holst, toen hij dit voor het eerst las. Het is
romantisch, sterk dramatisch, een hartstochtelijk pleidooi voor de door velen niet
gekende en erkende wereld van het mysterie, voor het Leven zelf dat zich aan de
meting met exacte maatstaven onttrekt, voor de verheven roeping van enkele
uitverkorenen die de stem van dit Leven in hun ziel gehoor verlenen.
Yeats schreef het in 1900. Hij droeg het op aan zijn geestverwante Lady Isabella
Augusta Gregory. Er gaat een soort proloog aan vooraf onder de titel I Walked among
the Seven Woods of Coole. Deze plaats, Lady Gregs woonplaats met zijn ’seven
odours seven murmurs, seven woods’, waar de dichter droomde dat
beings happier than men
Moved round me in the shadows, and at night
My dreams were cloven by voices and by fires...

dit Coole werd de poëtische aanleiding tot de dramatische visie rond de figuren
Forgael en Dectora. De wateren vervullen een uiterst voorname rol in dit gedicht: in
de proloog verglijdt het beeld juist in en door het water van de realiteit naar het
mysterie. ’The immortal, mild, proud shadows’ die ’the waters of sleep’ doorklieven
en hem zijn visie ingeven, beheersen de wereld van de virtuele droom zowel als die
van de visionaire. Forgael, de ziener-harpspeler, de ongenaakbare kapitein van het
sombere zeilschip dat de geheimzinnige wateren doorkruist, vaart achter zijn
‘stemmen’ aan en speurt soms de geheimzinnige vogels met menskoppen boven de
masttoppen. Hij is de figuur van de ‘bevlogene’. Hij wordt gehaat door de zeelieden,
omdat hij dromen najaagt en daardoor hun bestaan bedreigt. Door zijn

2

W.H. Stenfert Kroese, De mythe van A. Roland Holst, Amsterdam, 1951, zegt op p. 20 van
The Shadowy Waters dat er ‘symbolische leerstellingen’ aan ten grondslag liggen. Hij gaat
niet op deze ‘leerstellingen’ in, doch geeft evenmin de invloed aan van dit werk op A. Roland
Holst.
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harpspel weet hij moorddadige aanvallen op zijn persoon te bezweren; tenslotte
betovert hij zelfs de van het schattenschip geroofde koningin Dectora, de enige
overlevende van een afgrijselijk bloedbad. Eenmaal in Forgaels ban, zeilt zij alleen
met hem de wateren der schaduwen op, terwijl alle anderen zich in veiligheid stellen.
Prachtig zijn de beelden waarmee Yeats het dramatische moment oproept van het
afscheid van de wereld:
DECTORA:

The sword is in the rope The rope's in two - it falls into the sea,
It whirls into the foam. O ancient worm,
Dragon that loved the world and held us to it,
You are broken, you are broken. The world drifts away,
And I am left with my beloved...3

De twee gelieven varen achter de vogels aan, onsterfelijk in hun houding ten aanzien
van het mysterie, en in hun liefde. Het gedicht eindigt met een versmelting der twee
hoofdfiguren in een liefdesextase:
DECTORA:

Bend lower, O king, that I may crown you with it.
O flower of the branch, O bird among the leaves,
O silver fish that my two hands have taken
Out of the running stream, O morning star,
Trembling in the blue heavens like a white fawn
Upon the misty borders of the wood,
Bend lower, that I may cover you with my hair,
For we will gaze upon the world no longer.
FORGAEL:

(gathering Dectora's hair about him)
Beloved, having dragged the net about us,
And knitted mesh to mesh, we grow immortal;
And knitted mesh to mesh, we grow immortal;
To cry aloud to the grey birds, and dreams,
That have had dreams for father, live in us.

Het beroemde essay van Adriaan Roland Holst Over den dichter Leopold4, geschreven
te Bergen in september 1927, bewijst hoe scherp

3
4

Voor de tekst van The Shadowy Waters werd gebruikt: Peter Allt and Russell K. Alspach,
The variorum edition of the poems of W.B. Yeats, New York, 1957.
V.W. IV, p. 25.
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Yeats' visie zich in Roland Holsts geest heeft geprent. Het gedicht ’The shadowy
waters’ heeft de innerlijke vormgeving van het eerste gedeelte volledig bepaald. De
schrijver schetst hoe zijn gedachten, nadat hij over Leopold en diens betekenis had
zitten nadenken, ‘zich volkomen verloren in een verbeelding, zoozeer onontkoombaar
en overtuigend, dat ik er mij wel geheel aan prijs moest geven.’ In zijn verbeelding
wordt hij gevoerd naar het dek ‘van een wonderlijk schip... een schip zoo oud en
onbepaalbaar groot als de dingen enkel in droomen wel worden waargenomen.’ Hij
beschrijft dan de omgeving en de sfeer op het schip:
Geheimzinnig en eindeloos woei er een dunne mist: vanwaar ik stond bij
de verschansing kon ik de breedte van het dek maar nauwelijks overzien;
de voor- en achtersteven gingen geheel in het grijze verloren. Diep onder
mij liep, langzaam en zwaar, de deining. Het schip werd stuurloos bewogen,
en aanvankelijk meende ik, dat alles hier was uitgestorven; aan een der
beide geweldige masten, die ik zien kon, hing nog een ontredderd zeil.
Mij beving een gevoel alsof hier lang geleden de laatste gebeurtenissen
van een grootsch, vergeten verhaal hadden plaats gegrepen.
De zware deining, het geweldige, alomtegenwoordige ruisen van de zee, dat vooral
verderop het symbool wordt van het leven zelf, is wat de dichter van de ‘empty,
shadowy waters’ ervaart, wanneer hij vanaf het middendek neerdaalt in een ruim.
Roland Holst heeft Forgaels schip betreden, waarover Yeats in een simpele
toneelaanwijzing, voorafgaande aan ‘The shadowy waters’, het volgende zegt: ‘The
deck of an ancient ship. At the right of the stage is the mast, with a large square sail
hiding a great deal of the sky and the sea on that side. The tiller is at the left of the
stage; it is a long oar coming through an opening in the bulwark. The deck rises in
a series of steps behind the tiller, and the stern of the ship curves overhead... Forgael
sleeps upon the raised portion of the deck towards the front of the stage. Two sailors
are standing near to the mast, on which a harp is hanging.’ Dat A. Roland Holst zich
in Forgaels schip heeft ingescheept, beseffen we telkens opnieuw. Vluchtend voor
de ‘strijd der bezetenen’ in het ruim, komt hij wederom aan dek. Het beeld dat hij
oproept van de mast, ‘zwart en verlaten, met zijn breede ra's en verwarde touwen...
en ter weerszijden een stuk verschansing’, van de voorplecht waarheen enkele treden
leiden, is bijna identiek aan Yeats' droomvisioen. Roland Holst ontmoet op het dek
‘een hooge, stille aanwezige wiens ogen ‘als gebroken werelden’ waren, ‘en vervuld
van een licht, waarin hoop en wanhoop als oude schaduwen vergeten
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waren.’ De eenzame gaat hem voor naar de voorplecht, waar drie gouden harpen
hangen; zijn harpspel vervult de geest van de dichter met beelden uit voorbije tijden,
met verlangens en openbaringen. Totdat het wonder plaatsgrijpt: door het weids en
geheimzinnig ruisen van de harpsnaren gaat hij zichzelf voelen ‘als een harp die
bespeeld wordt’. ‘Als een voorteeken voltrok over het schip zich de laatste duisternis.
Alleen de stem, toen alles zonk, steeg naar een licht, waaruit - onbegrijpelijk en
verblindend - de ondergang van den grooten droom herroepen werd.’
Sterk is steeds de verbondenheid tussen het schip-symbool en het zee-symbool in
dit gedeelte van Over den dichter Leopold. Terwijl evenwel het laatste soms
duidelijker, soms vager herkenbaar is als teken voor het machtige, eindeloze,
onvergankelijke Leven, brengt de interpretatie van het eerste voor de lezer weinig
moeilijkheden mee. Enerzijds is dit het geval, omdat de dichter hieromtrent minder
doet vermoeden dan bevroeden, anderzijds omdat hij niet aarzelt bij het voortzetten
van zijn droombeschrijving zelf tot interpretatie over te gaan. Zo spreekt hij - en die
taal is duidelijk genoeg - over de ‘gedoemde bemanning van het schip’, maar ook
over ‘de menigte der opvarenden van deze wereld’ en ‘de gemeenschap van dezen
tijd’. Hij brengt dit grote schip ook in contrast met een kleiner, waarvan de bemanning
‘zulk een groot en machtig leven had’; een schip dat zijn bemanning voerde ‘naar
een ander leven’. Hij noemt het schip ook het middel om, onder leiding en bestier
van de drie grote stemmen der harpenaren ‘voor allen dat andere leven te bereiken’.
Later vraagt hij zich af, waarom dit kleine schip groot moest worden ‘en zulk een
sombere macht verkrijgen over hen, door wie het vroeger beheerst werd’. Als
antwoord suggereert hij, dat de bemanning in vreemde havens zijn bestemming vergat
en ertoe kwam grootheid te zoeken ‘in de praal en grootheid van het schip, tot zij dit
niet meer meester waren’.
Hoewel Forgaels schip hier is opgenomen in de persoonlijke en reeds tot in details
doorschouwde symbolenwereld van Roland Holst, in zijn persoonlijke mythe ook,
valt het niet moeilijk er de contouren van te ontdekken. Slechts wie met Forgael en
in de ban van zijn harpstem lijf en ziel durft inzetten, wie de schijn van de ‘wereld’,
haar schatten en verlokking, haar schijnzekerheid en valse waan, afwijst, - zoals
Dectora - wie zich inscheept op ‘een ontredderd hart’, kan komen tot het ‘ginds’, het
‘andere land’. Forgaels schip is dus volkomen persoonlijk geïntegreerd, evenals in
de door Van Eyck
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gesignaleerde gevallen. En hier betreft het niet alleen een motief, een beeld of
zinswending, het gaat om ontleende bouwstenen voor de innerlijke vormgeving der
structuur. Want juist het gedeelte in Over den dichter Leopold dat meer gezien dan
doordacht is, het meer poëtische en voor mij daarom meer waardevolle deel, steunt
op de figuratie in The Shadowy Waters.
Dit is ook het geval in Het eiland der beminden (Voorbij de Wegen)5, ook al spreekt
de dichter hier over ‘de naamlozen’ en heeft hij mogelijk zelf niet meer gedacht aan
de namen Forgael en Dectora. Toch zijn zij de prototypen voor de verrukten...
o, hart, dat nooit van de aarde dorst ontkomen;
zij hebben eenmaal roekeloos der droomen
noodweer getart,
en ingescheept op een ontredderd hart
zingende naar dit eiland zee gekozen.

Wie ooit in zijn verbeelding de in vervoering wegzeilende harpspeler met zijn
koningin, ’having dragged the net about them, and knitted mesh to mesh’, heeft
aanschouwd, en Dectora's extatisch liefdeslied heeft horen klinken, herkent hen in
de ‘beminden’:
De harpen slaan, en vangen aan bijzijden
de reien der nu zingende beminden
te ruischen, en een zaligend verblinden
waait, en het bloed
wordt als een zee bevlogen, en de vloed
der dans breekt in het schuim van ijl verblijden.

Roland Holst ziet hun getal in zijn dichterlijke visie vermenigvuldigd; hij ziet hun
staat als die van degenen die het ‘ginds’ reeds hebben bereikt en wij weten dus, dat
hij hen in zijn Elysium heeft ondergebracht. Merkwaardig is in dit gedicht nog de
doorwerking der figuratie, ook bekend uit vele andere gedichten van Roland Holst
en van Yeats: nu ‘der droomen noodweer’ getrotseerd is en het eiland bereikt, wordt
‘het bloed als een zee bevlogen’ en ‘breekt de vloed der dans in het schuim van ijl
verblijden’.
Het zee-symbool zowel als het schip-symbool is in Het eiland der beminden
aanwezig. Het gedicht toont eens te meer aan, dat bij Roland Holst secundaire
elementen in de mythe na zekere tijd tóch weer te voorschijn treden als uit een soort
onderhuids bestaan.

5

V.W. I, p. 273.
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Aan een ander gedicht, ditmaal uit De Wilde Kim, kan dit eveneens worden
gedemonstreerd ten aanzien van de aan The Shadowy Waters ontleende figuratie.
Het is De Vervoerde6. Zee en schip zijn beide weer, in de reeds omschreven relatie,
functioneel. Het laatste ontleent zijn beeldingskracht opnieuw aan Forgaels schip uit
The Shadowy Waters. Maar de ‘vervoerde’ is nu zélf het schip dat de ‘donkrende
waatren vleuglend overzweeft’. Boven zijn hoofd zijn de dromen die ‘met een groot
geruisch van vleugelen’ hun weg zoeken in een voorwereldse schemering: de vogels
met menskoppen, bezielde dromen of zielen in doodsdroom, zoals ze ook Forgael
en Dectora begeleidden en zelfs voorgingen naar hun einddoel. In Roland Holsts
gedicht zijn zij ‘een overschaduwing van kracht, een stormwolk, waar de donkre
vreugde die 't leven drijft naar de oorsprong der gedaanten uit zong...’ Zo ontmoetten
we hen ook bij Yeats, zij het dan dat ze in zijn poëzie vager worden bepaald. Hun
leidende kracht, hun bijna magische uitwerking op Forgael, hun voortdurende
presentie, als een doem voor de zeelieden, als een blij voorteken van toekomstig heil
voor de uitverkorenen, is in The Shadowy Waters echter onmiskenbaar. Ook in dit
gedicht heeft de figuratie van Yeats' gedicht de innerlijke vormgeving bij Roland
Holst volkomen bepaald. Het schip, nu de vervoerde-zelf, biedt het ons reeds
vertrouwde beeld:
En hij ging,
klievend het donkre leven als een schip
eenzaam: de nacht houdt in de groote zeilen
een zwaar en somber feest; de bleeke schrik
van schuimen uit de luide duisternis
der waatren opgewaaid, vliegt de verschansing
over als spoken, maar het dek is leeg;
alleen de wind staat op de hooge plecht,
en houdt het roer, en zingt zijn vreemde zang
van wilde eentonigheid -

Wederom Forgaels schip dus. Maar het beeld verandert; de dichter ziet het schip nu
als ‘een paard der waatren’, als ‘een paard met hooge vleuglen’. De beelden van het
schip en het paard verglijden dooreen, versmelten soms tot een eenheid om daarna
weer tot hun eigen kern uit te kristalliseren. Het ‘paard’-beeld geeft de dichter echter
een nieuwe mogelijkheid; hij voert ‘een greep van onwrikbare macht’ in, later
‘meedoogenlooze ruiter’ genoemd, die ziel-

6

V.W. II, p. 23.
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schip-paard voortjaagt ‘over de geheime wildernis der waatren van den nacht’. Over
the shadowy waters dus. De geheimzinnige ruiter, nu ook ‘kracht der oorsprong’
genoemd, kan onmogelijk los gezien worden van de dromen in het begin van het
gedicht en de daaraan associatief, langs de lijnen der innerlijke vormgeving
onafscheidelijk ermee verbonden mens-vogels.
Schepen als in Over den dichter Leopold, Het eiland der Beminden en De Vervoerde
bevolken ook gedichten in Een Winter aan Zee, vooral in de afdelingen III en IV.
Het zijn daar de ‘droomschepen der wereld’ of ‘heillooze droomschepen’ af en aan
kruisend, de kust belagend of aanzeilend ‘bijgelicht door de blijde haat der maan’.
Naar mijn mening neemt The shadowy Waters een heel bijzondere plaats in in het
oeuvre van W.B. Yeats. Het heeft deel aan zijn mythe in zoverre het getuigt van een
verheerlijking van een tot ondergang gedoemde heroïek en van de aanwezigheid
rondom de mens van met hem verbonden geestelijke machten. Het is doordrongen
van die symbolische kracht die de individuele verbeelding verbindt met voorbije
eeuwen van menselijk emotie en ervaring en daar voorbij zelfs met ‘the great memory
from which all human emotion and experience springs’. Het is geladen met emoties
van ‘the primitive mind’ in hun zuiverste en ook hun edelste vorm. Daarom is het
echter niet uniek. Het is dit wél doordat het het enige gedicht van Yeats is, voor zover
mij bekend, waarin de wateren en het water een dergelijke symbolische functie
bezitten.
Het water speelt in Yeats' gedichten überhaupt een zeer bescheiden rol. Zoals
bekend, kan van Roland Holst juist het tegendeel beweerd worden. Hij is een
watermens: het water in al zijn verschijningsvormen is zo wezenlijk in de figuratie
van zijn poëzie, in zijn beeldspraak, in zijn symbolenwereld, dat het karakter van
zijn mythe erdoor wordt bepaald.
Roland Holsts affiniteit tot het water gaat echter dieper; het water is voor hem het
archetype bij uitstek. Hierdoor komt het m.i. dat juist The Shadowy Waters van Yeats
op hem zulk een onuitwisbare indruk maakte. Het water is voor hem het element
waardoor hij het diepst, het duidelijkst en het meest frequent deel blijkt te hebben
aan het collectief bewustzijn, de neerslag van de ervaringswereld van voorbije
geslachten. Het is daardoor de materievorm, doch ook de denkvorm en de ritmische
vorm die hem als virtueel beeld het meest eigen en het meest vertrouwd is.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

205
In zijn poëzie en zijn proza is het archetypische karakter van het water op veel plaatsen
manifest. Zo kan men in Eigen ritueel lezen, dat het stortbad hem dient als een middel
om zijn zintuiglijkheid te stemmen, zodat hij ‘naar huid en haar beschikbaar zijn
kan’. Men zou om dit stortbad - en de kaarsvlam of de wijn - geredelijk kunnen
glimlachen, ware het niet, dat de dichter elders in zijn oeuvre het effect van het
zintuiglijk contact met het water aantoont. Het aangegrepen worden door het ruisen
en klateren, het druppelend vallen of stromen van water, door de heldere glinstering
ook, maar heel in het bijzonder door de lijfelijke aanraking ermee, maakt in hem
‘herinneringen’ wakker aan ervaringen die niet van hemzelf zijn. Ze zijn van anderen
vóór hem, maar ze leven in hem en ze zijn in staat de oeressentie van het water in
hem voelbaar te maken, zodra ze de bewustzijnsdrempel overschrijden. In Roland
Holst prevaleert het oer-herinneringsbeeld van het water dermate, dat bijna steeds
voor-persoonlijke, onbewuste associaties, aan het water verbonden, zich aan hem
opdwingen.
Het effect van de lijfelijke aanraking met het ruisende, glinsterende water, een
soort van rituele bedwelming, treedt bijvoorbeeld duidelijk op in de aanhef van Het
Beleg7:
Het was met het aanbreken van een ijlen ochtend, dat mij, naakt staande onder het
storten van koud water, plotseling door het open raam stemmen uit de verte hoorbaar
werden, heldere stemmen, en het blij geblaf van honden.
Plotseling voltrekt zich een vreemd proces in de dichter. Nu niet opzettelijk, maar
buiten zijn wil om, worden zijn zintuigen afgestemd op de buitentijdelijke en
voorpersoonlijke ervaringen, die men ‘oerherinneringen’ of ‘oerbeelden’ zou kunnen
noemen. Hij gaat verder:
Een gouden heimwee deed tranen die de smart niet kent, het uitzicht glinsterend
verblinden. Togen daar van de macht die mij gevangen hield, niet de blinkende
verheugde vijanden in den reeds stralenden omtrek voorbij?
Zo wordt een ander plotseling een ander, een ouder mens of een als in trance levende,
staande buiten ruimte en tijd, door het nietaflatend tikken van een hoorbaar-geworden
klok, door het staren in

7

V.W. IV, p. 181.
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diepte of ruimte of verte of in de onbestemde klaarten van een kristallen bol. Het
ritme van bepaalde muziek, van herhaalde bewegingen, en van sommige poëzie heeft
soms zulk een effect.
Men schrijft aan het water als archetype bepaalde eigenschappen toe, geldend voor
mensen van onverschillig welk ras of welke beschaving ook. Mircea Eliade8 noemt
als voornaamste de vertegenwoordiging in ons van ‘la substance primordiale dont
naissent tous les formes et dans laquelle elles reviennent’. Als zodanig zijn de wateren
fons et origo en tevens de totaliteit van alle scheppings- en
herscheppingsmogelijkheden. Voor het primitieve gevoel en in het collectieve
bewustzijn is het water eeuwig, het draagt al het bestaande, het bevrucht al het
levende.
Het contact met het water impliceert steeds een vernieuwing, eensdeels omdat de
aangeraakte terugkeert tot de vormloosheid van het water en er als een nieuwe vorm
uit opstijgt; daarnaast ook omdat het doordrenkt-worden en het opgenomen-worden
in de oeressentie van het water nieuwe vruchtbaarheid schenkt.
Bij Adriaan Roland Holst treden al deze aspecten het markantst op in De Afspraak9.
Dit is op zichzelf genomen merkwaardig genoeg, omdat dit prozastuk een poëtische
interpretatie geeft van zijn eigen ontwikkelingsgang. Sprekend over hetgeen hem
overkwam in het huis van haar ‘bij wie ik woonde’, als hij zijn lichaam voelde ‘als
een kuil, een stillen, schandelijken kuil, waarin ik lag, vernederd, achtergelaten’, als
zijn lippen reeds fluisteren, als vanzelf: ‘Er is niets meer aan te doen’, voltrekt zich
de ommekeer, de inkeer. Hij schetst, hoe die zich voltrok:
Toen pas, achter het dunne beschot, hoorde ik het, klein, klinkklaar,
regelmatig: druppels, die vielen, helder, voortdurend, in water, dat daar
stond. Ik hield mijn oogen dicht; ik durfde mij niet te verroeren.
Toen pas gebeurde het in mij. Ik voelde slechts dat het gebeurde, want er
was geen zien en geen hooren dan enkel het kleine heldere watergeluid,
dat buiten mij aanhield, en het niet opgaf, en waardoor alles te weeg werd
gebracht10.

8

9
10

Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, Paris, 1959. Een werk dat aandacht schenkt
aan de relaties tussen het collectieve bewustzijn bij primitieve en niet-primitieve volken en
hun religieus denken.
V.W. III, p. 151 e.v.
W.H. Stenfert Kroese spreekt van een wonder dat zich aan de dichter voltrekt, hetgeen
mij voorkomt een voorstelling van zaken te zijn, die te veel een beroep doet op het
volslagen onverwachte.
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Roland Holts kan het proces van het als in trance wegglijden door de invloed van
het heldere, druppelende water, niet anders aanduiden dan door te wijzen op het
wegvallen van de rechtstreekse visuele en auditieve gewaarwording. Het was alsof
er in hem kortsluiting ontstond: het kleine watergeluid, dat blééf aanhouden, dat het
niet opgaf, appelleerde aan de diepste ervaringen in zijn wezen, aan collectieve,
onbewuste gevoelspatronen, die hem als het ware een bepaald handelen afdwongen.
Men kent de reactie van de dichter, door hem zelf in De Afspraak beschreven. Hij
stortte de deur uit, de gang op. Dan liet hij het water over zijn opgeheven handen,
op zijn hoofd, door zijn kleren en over zijn huid stromen. ‘Koud en hartstochtelijk,
vlak en samen met het wild en eenzaam bloed’. Onmiskenbaar is dan zijn constatering,
dat ‘het ontembaar heimwee zich vervulde’.
Het is duidelijk dat het water hier vooral niet enkel gezien moet worden als een
purificerend symbool. Eveneens dat het voor Roland Holst hier pre-mythisch is. Als
aprioristische categorie beschikt het water uiteraard - als alle andere archetypen over eigenschappen die het bijzonder geschikt maken in een mythe te worden
opgenomen. In zijn vele verschijningsvormen - de zee, de kleine waterplek, de
wolken, de nevel, het schuim van de branding, de regen, treffen we het dan ook in
zijn mythe aan.
Een zeer bijzonder aspect van het water als archetype kwam nog niet ter sprake.
Volgens Eliade is bij vele volkeren en in vele mythologieën het besef levendig, dat
slechts het water aan zielen en lichamen de totale ontbinding kan brengen, hetgeen
niet gezien wordt als een onheil, doch juist als een verlossing. Omdat hier weer
gesproken kan worden van een nagenoeg universele trek, is dit aspect mede aanwezig
in het collectieve bewustzijn. Het water ‘doodt de dode’, voert hem uit de mens-staat
terug naar oervormen, waarvan geen mens zich bewust is, doch waarheen elke vezel
in hem onbewust streeft.
Dit aspect ontmoeten wij bij Roland Holst op tal van plaatsen. Hij associeert zo
in De Afspraak bijvoorbeeld zijn toestand van verrukte overgave aan het lied van
‘de vrouw met het breede rosse haar’ niet zonder meer met het water, maar, sprekend
over dit reddeloos prijsgegeven worden ‘aan nauwelijks meer onzichtbare
tegenwoordigheden’, constateert hij, dat ‘het machtig deinen van de wateren des
doods’ gaande werd. Daarna stelt hij nadrukkelijk vast, dat het slechts de stem van
de zangeres was, die verhoedde, dat hij ‘dat ande-
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re zou hooren, waarna hier niets meer gehoord kan worden’. Een ijle draad, een
simpel physisch gebeuren, de tonen van een menselijke stem weerhouden hem van
de volkomen ondergang - of opgang - in ‘the shadowy waters’, vol verwachting, vol
heil, vol van uiteindelijke verlossing.
In zijn essay over Leopold keert Roland Holst op het einde tot de beeldenwereld
van The shadowy Waters terug. Hij doet dit, merkwaardigerwijs, niet alvorens zich
af te vragen:
En wie, die ooit uit de meest grondelooze bedwelmingen van het onbewuste
nog bij moet komen tot het klein bestek, dat wij leven noemen, kan weer
geheel genezen van het heimwee naar een licht en een duisternis, waarvan
het nu geweten bestaan hem voortaan hier een minnaar van den dood doet
zijn?
In de beeldentaal van The shadowy waters duidt hij de aard van de verlossing in de
‘dood’ aan, door Forgaels en Dectora's einde als het ware voor onze geest te roepen.
‘Het machtige deinen van de wateren des doods’ wordt hier ‘het suizen der geheime
zee’; de begenadigde hoort over dit suizen heen het verre zingen van ‘een onderzeil
verrukte bemanning’ en, opstijgend uit het suizen ‘het laatste onvergelijkelijke
harpspel, de steile vervoering van het eeuwige dat zich uit de eindelijk volslagen
schipbreuk verlost naar een vervulling van waaruit geen teken naar hier zal worden
gegeven.’
Naar mijn mening heeft Roland Holst zich echter nergens zo duidelijk, maar
tegelijk ook zo poëtisch uitgesproken over het doodsaspect van het water als in het
voortreffelijke
De kleine waterplek11
Soms ga ik vermoeden, dat de zee
- omdat zij sterk verschijnt - wel heel mijn leven
de onstuimige waarheid blijven zal, waarmee
ik hier de wereld kan weerstreven
bij tij en ontij, maar dat ik ten laatste
het wezen van den grooten dood ontdek
bij de kleine waterplek,
die zoo stil den wilden avondval weerkaatste.

‘Het wezen van den grooten dood’! Op een andere plaats beschrijft de dichter
uitvoeriger een ontmoeting met vrienden die hem

11

V.W. I, p. 125.
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voorgingen bij de ‘ronde waterplek’, namelijk in In Memoriam Charles Edgar du
Perron et Menno ter Braak. Ontkomen tot den dood, zoals hij het stelt, gaat hij met
hen tot ze ‘aan dat water zijn’:
een hemeldiep betooverde afgrond: avondwolken,
ondergezonken tot een ander wereldrond
houden er het geheim van de aarde en van haar volken,
maar in een zoo oud licht, dat elk van ons doorgrondt
hoe kort de mensch er maar bestond,
en hoe bijkomstig er zijn wereld was.

Een bezinning op het leven en op het wezen van ‘de grote dood’, oog in oog met de
spiegel van de kleine waterplek, waar geen branding wild slaat en geen meeuwen
krijsen, doch waar wel de ziel door middel van het spiegelende water onmiddellijk
in contact kan treden met de van de eeuwigheid getuigende elementen: stilte en
oeressentie van alle materie. In tegenstelling met wat A.H. Stenfert Kroese beweerde12
over De Belijdenis van de Stilte, dat dit namelijk de enige bundel zou zijn, waar
sprake kan zijn van een mystiek beleven of althans van een zuiver verlangen naar
mystiek, meen ik dat Roland Holst nergens duidelijker dan in déze momenten streeft
naar volkomen eenwording met de grond van alle schepping, voor hem belichaamd
in het water.
In Bij een water, een gedicht van 1921, geschreven dus toen de mythe reeds vaste
vorm had gekregen, zijn alle elementen van de ‘extase’ - nl. het
buiten-zich-zelf-treden, de schouwing in het mysterie, en de doodsmystiek, aanwezig.
Later, in De kleine Waterplek, bezint de dichter zich op deze doodservaring en op
de zekerheid van de uiteindelijke ‘ontdekking’. Die zal hij niet doen in de oneindige
zee, waarin hij Deirdre vrijwillig haar einde liet zoeken, maar dààr waar de schaduwen
fluisteren over nooitvermoede en toch geweten geheimen, nl. in de grondeloze
‘shadowy waters’.
Nijmegen
N. WIJNGAARDS

12

t.a.p., p. 59.
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Kroniek
Codicologie en filologie VIII
Katernen en bladen
Er is in de vorige Kroniek op gewezen van hoe beslissend belang het voorkomen
van watermerken in katernen en bladen kan zijn. De zojuist gebruikte termen ‘katern’
en ‘blad’ voeren ons nu tot een ander onderdeel van de opbouw van een codex.
Het is bekend dat de auteur vaak op een wastafeltje schreef, maar de kopiist die
deze tekst op perkament of papier ‘overbracht’ ging in de meeste gevallen niet over
tot schrijven dan nadat hij beschikte over een ‘cahier’ van schrijfmateriaal. Daarvan
mag men zich de meest voorkomende wijze van samenstelling gedurende de periode
van de achtste tot de twaalfde eeuw als volgt voorstellen. Veelal werden vier
perkamenten bladen genomen die men in het midden eenmaal vouwde. Zulk een
quatern (katern) van vier dubbelbladen vormde dus een geheel van acht bladen,
respectievelijk zestien bladzijden. Nadat dit gebeurd was prikte men door alle vier
dubbelbladen tegelijk een reeks gaatjes, zowel voor het aanbrengen van de horizontale
schrijflijnen als voor het aanbrengen van de verticale lijnen ter begrenzing van de
bladspiegel. Men nam vervolgens elk dubbelblad afzonderlijk en linieerde het op de
haarzijde met een scherp instrument. Ten slotte werden dan de dubbelvellen op zulk
een wijze in elkaar gevoegd, dat de haarzijde de buitenkant van het katern vormde,
terwijl binnen in het katern vleeszijde tegenover vleeszijde en haarzijde tegenover
haarzijde werd gelegd1.
Onderzoekingen uit de laatste decennia hebben nu echter doen zien, dat de
middeleeuwse kopiisten sommige boeken op andere wijze samen stelden. Vóórdat
zij begonnen te schrijven stelden zij nl. de bladspiegel van

1

Vgl. N.R. Ker, Catalogue of manuscripts containing Anglo-Saxon. Oxford, 1957; xxiii. Een afbeelding van hoe in de middeleeuwen het boek vervaardigd werd biedt een miniatuur
uit een twaalfde-eeuwse codex met werken van S. Ambrosius, berustend in de Staatliche
Bibliotheek te Bamberg. (Signatuur: Patr. 5 (B. II. 5) fol. 1 verso). Een reproduktie daarvan
vindt men in: Jean Loubier, Die Herstellung der mittelalterlichen Bücher nach einer Miniatur
des XII. Jahrhunderts. Zeitschrift für Bücherfreunde XII (1908/1909) Zweiter Band, blz.
409 vlgg. De totstandkoming van een handschrift wordt hier in verschillende medaljons
verbeeld; het eerste rechtermedaljon laat zien hoe de kopiist dubbelbladen tot een katern
samenvoegt. Over de totstandkoming van een middeleeuwse codex als door een
dertiende-eeuwse illuminator voorgesteld vgl. Axel Anthon Björnbo, Ein Beitrag zum
Werdegang der mittelalterlichen Pergamenthandschriften. Zeitschrift für Bücherfreunde XI
(1907/1908) Zweiter Band, blz. 329 vlgg. Daarin vindt men negen afbeeldingen uit de
zogenaamde Hamburgse Latijnse (driedelige) bijbel, berustend in de Koninklijke Bibliotheek
te Kopenhagen. (Signatuur: Gl. Kgl. Saml. 4, in - fol.).
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vier of meer bladen recto en van vier of meer bladen verso vast. (Vier of meer bladen
recto en verso vormen tezamen acht of meer bladzijden). Vervolgens transcribeerden
zij de tekst in een door recto- en versozijden van de vooraf vastgestelde bladspiegels
bepaalde volgorde. Nadat de tekst getranscribeerd was werd het vel gevouwen en
wel op een zodanige wijze, dat ‘recto’ en ‘verso’ zuiver op elkaar aansloten en de
tekst de juiste volgorde bezat. - De zo juist kort beschreven techniek staat in de
typografie onder de term ‘formaatmaken’ bekend. Aanvankelijk beschikte men alleen
over voorbeelden van dergelijke handschriften uit het midden der vijftiende eeuw,
zodat verondersteld kon worden dat de kopiisten deze wijze van doen aan de drukkers
ontleend hadden. Naderhand is echter gebleken dat het procédé veel vroeger - wel
vanaf de dertiende eeuw - is toegepast. De kopiisten zijn dus de ontwerpers van dit
vernuftige systeem, dat juist door de drukpers zo een groot en langdurig succes heeft
gekend. Het systeem is vooral gebruikt voor het middeleeuwse geschreven pocketboek
van klein formaat, meer bepaaldelijk voor die boeken waar het op tekstgelijkheid
bijzonder aankwam (breviaria, horaria, onderwijsboeken)2.
Beide mogelijkheden van formaatkeuze (in diploma en in plano) gelden zowel
voor perkamenten als voor papieren handschriften. Daarbij worde hier nog opgemerkt
dat zeker in de beginperiode van de papierfabricage geen vellen van een dergelijk
formaat werden vervaardigd, dat inslaan voor handschriften van groot formaat
mogelijk zou zijn geweest. Men doet er dus wel aan met Willem de Vreese voor
zeker te houden, dat papieren handschriften van grote afmetingen (zoals b.v. de
codices van Gerrit Potter van der Loo's vertaling van Froissart; K.B. Den Haag 130
B 21; U.B. Leiden BPL no. 3, I en II) noodzakelijkerwijs moeten bestaan

2

Literatuur: Charles Samaran, Manuscrits ‘imposés’ à la manière typographique. Mélanges
en hommage à la mémoire de Fr. Martroye. Paris, 1940; 325 vlgg. Idem, Contribution à
l'histoire du livre manuscrit au moyen âge. Manuscrits ‘imposés’ et manuscrits non ‘coupés’.
Atti del X Congresso Internazionale. Comitato Internazionale di Scienze Storiche. Roma
4-11 settembre 1955. Roma, 1957; 151 vlgg. Graham Pollard, Notes on the size of the sheet.
The Library. Fourth Series. Vol. XXII. Nr. 2, 3. Sept.-Dec. 1941; pag. 105 vlgg. Jacques
Thomas, Une étape vers le procédé d'imposition? Scriptorium XII (1958) 254 vlgg. G.I.
Lieftinck, Mediaeval manuscripts with ‘imposed’ sheets. Het Boek XXXIV (1960-1961)
210 vlgg. Daarin wordt o.m. melding gemaakt van codex 73 E 14 der Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage (overgang 13e/14e eeuw), waarin ‘imposed sheets’ van een onvoltooid
vijftiende-eeuws getijdenboek als schutbladen in de band voorkomen. Een op plano geschreven
fragment uit Jacob van Maerlants Strofische Gedichten is in het bezit van de Koninklijke
Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent (geen signatuur). Het fragment is
de helft van een oorspronkelijk op heel plano afgeschreven tekstgedeelte, dat vermoedelijk
uit de tweede helft van de vijftiende eeuw dateert. Voor afbeelding en beschrijving zie de in
1963 te verschijnen publikatie van W.Gs Hellinga: Kopij en druk in de Nederlanden; atlas
bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie. Met twee inleidende studies van H. de
la Fontaine Verwey en G.W. Ovink (Amsterdam).
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uit katernen wier diplomata (éénmaal gevouwen vellen) in elkaar gelegd zijn3.
De katernen die tezamen het geschreven boek moesten vormen werden ter
kenschetsing hunner volgorde meestal met letters in alfabetische rangorde
onderscheiden; de dubbelbladen in de katernen zelf met (veelal Romeinse) cijfers.
Hebben wij te doen met een uit quaternionen opgebouwde codex dan wordt de
opeenvolging van eerste en tweede katern dus aangegeven met de letters a en b. De
vellen worden in de eerste helft van het katern op de rectozijden gekenmerkt met
dezelfde letter, gevolgd door de cijfers i, ij en iij voor de eerste drie dubbelvellen;
voor het vierde (middelste) blad volstond men meestal met een kruis (+). Men krijgt
dus het volgende schema:
Eerste katern: a
dubbelvellen
I

II

III

IV

ai

aij

aij

+

IV

III

II

I

IV

III

II

I

Tweede katern: b
dubbelvellen
I

II

III

IV

bi

bij

biij

+

Men noemt deze aanduidingen signaturen: een term die hier dus in een heel ander
verband optreedt dan waar hij geldt voor de aanduiding van de plaats van een codex
in een bibliotheek of verzameling. Bedenkt men daarbij dat ‘signatuur’ bij de boekdruk
ook nog gebruikt wordt voor de letter of het cijfer aan de voet der eerste bladzijde,
vroeger ook onderaan andere bladzijden van elk vel druks, om de volgorde daarvan
aan te geven, dan mag hier stellig wel sprake zijn van een zwaar belaste, om niet te
zeggen over-belaste term. Hoe dit ook zij: de signatuur als katernmerk is voor
codicoloog en filoloog van groot belang; het al of niet voorkomen ervan kan van
beslissende betekenis zijn.
Maar al te dikwijls blijkt het achterhalen van de katernenbouw van een codex een
ware Tantaluskwelling, vooral indien de codex zo straf gebonden is dat men de
verschillende katernen niet meer kan terugvinden. Als befaamd voorbeeld kan gelden
het Hulthemse handschrift (Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel
15589-15623). Bij het herbanden in 1926 heeft men daar de band zo straf om het
geheel gelegd, dat het niet wel mogelijk is de katernenbouw vast te stellen. Dat men
dit ook niet

3

Vgl. Willem de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde. Zwolle, 1962; 7.
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gedaan heeft in het genoemde jaar - toen de codex dus helemaal uit elkaar op tafel
lag - is daarbij een betreurenswaardige, anecdotische bijzonderheid.
Gelukkiger zijn wij met een ander even befaamd handschrift, te weten de
verzamelcodex 76 E 5 der Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, waarin de
Beatrijslegende voorkomt. De opbouw daarvan (de codex is samengesteld uit
quaternionen) blijkt heel regelmatig. Daarvoor worde verwezen naar G.I. Lieftincks
uitvoerige beschrijving, voorkomend in de onder leiding van A.L. Verhofstede
verschenen facsimile-uitgave van de Beatrijs4. Ook worde hier herinnerd aan
Lieftincks Catalogus van een deel van het handschriftenbezit van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te Leiden5. Dit vanwege het daarin gebezigde (aan Karl
Löffler ontleende) cijfersysteem ter formulering van de katernenbouw van een codex.
Voor deze opbouwformule heeft Löffler een stelsel ontwikkeld, waarin het
katernenonderzoek op zodanige wijze wordt vastgelegd, dat èn opbouw èn foliëring
van de codex in één overzicht worden samengevat6. De daarbij gebruikte Romeinse
cijfers hebben betrekking op de dubbelbladen waaruit de katernen zijn samengesteld;
de tussen ronde haakjes geplaatste Arabische cijfers geven het foliumnummer van
het laatste katernblad aan. Ter verduidelijking diene het volgende voorbeeld. De
formule
III + 9 IV + VI - 2 + III + 2 IV + V
betekent, dat de opeenvolging der katernen in een codex met een ternio begint, dan
negen quaterniones telt, verder een sexternio waaraan twee enkelbladen ontbreken,
dan weer een ternio, twee quaterniones, en - ten slotte - een quinternio.
Dit schema van de katernen-opbouw wordt nu met de codex-foliëring verbonden
door achter elke katern, respectievelijk groep van katernen, tussen ronde haakjes het
foliumnummer van het laatste katernblad te ver-

4

5

6

Beatrijs: Eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie, onder
de leiding van A.L. Verhofstede; met een bijdrage van J. van Mierlo S.J.; een beschrijving
van de codex door G.I. Lieftinck; een bibliographie door Rob. Roemans en een nota
betreffende de middeleeuwse schrift door Louis de Man. Tweede, aanzienlijk vermeerderde
druk. Antwerpen, 1948.
G.I. Lieftinck, Codicum in finibus belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in
Bibliotheca Universitatis asservantur. Pars I. Codices 168-360 Societatis cui nomen
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde. Lugduni Batavorum, 1948. Bibliotheca
Universitatis Leidensis. Codices manuscripti V.
Karl Löffler, Einführung in die Handschriftenkunde. Leipzig; 1929; 68. Zie ook Joachim
Kirchner, Germanistische Handschriftenpraxis. Ein Lehrbuch für die Studierenden der
deutschen Philologie. München, 1950; 15.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

214
melden7. In het gekozen voorbeeld wordt dan de volledige formule als volgt:
III (6) + 9 IV (78) + VI - 2 (88) + III (94) + 2 IV (110) + V (120).
Wat nu de bladen zelf betreft: zij vorderen onderzoek en beschrijving naar getal,
afmetingen, foliëring, afschrijving en liniëring, alsmede naar het al of niet voorkomen
van kleine cirkelronde gaatjes, gewoonlijk piqûres of prickings genoemd.
Verduidelijking zal dit nauwelijks behoeven; enkele aanvullingen volgen hier.
1. De opgave van het getal spreekt voor zichzelf; slechts worde opgemerkt dat
natuurlijk ook aan schutbladen gedacht moet worden, en dat - vooral - acht gegeven
moet worden op toegevoegde, respectievelijk verwijderde bladen.
2. De afmetingen worden vermeld in millimeters; de hoogte gaat daarbij voorop.
3. Bij de foliëring is het noodzakelijk álle voorkomende foliëringen, zowel oude
als nieuwe, te vermelden en op hun juistheid te toetsen. Fouten en tekortkomingen
vragen om herstel. Vaak is trouwens een oorspronkelijke foliëring niet aanwezig.
Eerst sedert de veertiende eeuw komt zij veelvuldiger voor. Meestal geldt daarbij
het bladcijfer voor een opening; d.w.z. voor twee opengeslagen zijden, dus voor de
rugzijde van het eerste blad en voor de voorzijde van het tweede blad. Het is gewoonte
geworden deze blad-zijden met recto (voorzijde) en verso (achterzijde) aan te duiden.
met lr en lv geven wij dus voor- en achterzijde van het eerste blad aan. Komen daarop
twee kolommen voor dan wordt de letteraanduiding ‘a’ en ‘b’ gebruikt. De tweede
kolom van de rugzijde van het eerste blad geeft men dus aan als: lvb. Dit valt te
verkiezen boven het vroeger wel gebruikte ld, waar dus ‘a’ en ‘b’ voor lr, en ‘c’ en
‘d’ voor lv dienst deden. Men voorkomt daarmede ook moeilijkheden met aanduiding
van handschriften die in meer dan twee kolommen geschreven zijn.
4. Als men met zijn codicologische onderzoekingen zo ver gekomen is als hier
geschetst, dan is men ongetwijfeld ook bij herhaling getroffen door alles wat met
afschrijving en liniëring samenhangt. Reeds is opgemerkt hoe vóórdat de bladen
beschreven werden, het katern eerst bladzijde voor bladzijde van een bladspiegel
werd voorzien, hetzij voor een of meer kolommen, vaak vergezeld van afzonderlijke
kolommetjes voor de hoofdletters. Veelal schreef men eerst het katern geheel af en
linieerde

7

Voor de praktische toepassing van het systeem zie men de voor de middeleeuwse codices
gegeven opbouwformules in de Inventaris van de handschriften van het Museum
Meermanno-Westreenianum samengesteld door P.J.H. Vermeeren en A.F. Dekker.
's-Gravenhage, 1960.
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daarna de bladen. Men deed dit nu met graveerstift, of loodstift en naderhand ook
met inkt. De vaststelling daarvan kan belangrijk zijn voor de determinering van het
scriptorium, waaruit de codex afkomstig is. In de oudste tijden spreekt men daarbij
van blinde afschrijving, hetgeen zeggen wil dat zij in het perkament ingedrukt is,
zodat de lijnen zich aan de ene kant als verdieping en aan de andere kant als verhoging
voordoen. In de twaalfde eeuw komt dan de loodstift in gebruik terwijl men sedert
de dertiende ook afschrijving met inkt aantreft.
5. Voor het aanbrengen van afschrijving en liniëring prikte men in de bladranden
kleine cirkelvormige gaatjes, de zogenaamde piqûres of prickings. Vaak zijn deze
nog gemakkelijker te herkennen dan afschrijving en liniëring zelf, vooral wanneer
de laatste erg licht getrokken waren en in de loop der eeuwen bijna geheel verdwenen.
Het is van belang ook de afmetingen tussen deze prickings precies in millimeters te
noteren. Allereerst geldt dit voor de hele bladspiegel. Vervolgens voor de
tussenruimte(s) tussen de twee of meer kolommen. En ten slotte gaat men na of deze
piqûres overeenkomen met het voorhanden aantal regels. - Ook in dit alles schuilt
veel meer zin dan menigeen a prima vista vermoedt. Niet alleen zijn ook zulke zaken
van belang voor de kennis van scriptoria, maar tevens is vaak gebleken dat waar de
prickings niet overeenkwamen met afschrijving en liniëring men te doen had met
palimpsesten8.
***

Met de zojuist geschetste onderdelen vindt de beschrijving van het boek zónder tekst
zijn einde. De filoloog is daarin vanuit het scriptorium naar de codex gevoerd; stellig
een nadere kennismaking, maar toch nog altijd maar een kennismaking voor de helft.
Dit omdat de filoloog natuurlijk bovenal op het boek mét tekst gericht is. Daarover
zal dan in de volgende kroniek gehandeld worden.
Den Haag
P.J.H. VERMEEREN
Amsterdam
W.Gs HELLINGA

8

Voor het hier sub 1-5 samengevatte wordt met nadruk verwezen naar de (ook in bibliografie)
overrijke bijdrage van Paul Lehmann, Blätter, Seiten, Spalten, Zeilen in diens Erforschung
des Mittelalters III (Stuttgart, 1960) I vlgg.
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In margine
Een moeilijke plaats uit Elckelijc en de enscenering als basis voor
de verklaring
A. Principieel uitgangspunt
Sinds de achttiende eeuw heeft zich de habitus ontwikkeld alle kunstwerken, die zich
in literaire vorm aan ons presenteren, als leeskunst te interpreteren.
Toen was het proces van het uiteengroeien der genres wel zo ongeveer voltrokken.
De laatste banden met zang en dans waren toen verbroken, al blijft de binding met
de hoorbare menselijke stem in de voordrachttraditie, zeker waar het poëzie betreft,
nog wel geruime tijd voortduren. Pas met Gorter komt de poëzie aan dat stadium
van verinnerlijking toe, dat hardop lezen alleen maar een vergroving van effekt gaat
betekenen. Dat deze ontwikkeling voor de literaire kunst een zuivering heeft betekend
van niet-wezenlijke elementen en geleid heeft tot een koncentratie op de essentie
van het genre, behoeft voor zover het epiek en lyriek betreft, geen betoog. Immers
beide genres liggen in al hun volledigheid voor de lezer geëtaleerd en de literaire
kritikus of historikus heeft met de voor hem liggende tekst het volledige kunstwerk
in zijn greep. Epiek en lyriek zijn gekoncipieerd in de individuele koncentratie van
hun maker aan zijn schrijftafel en behoeven geen noodzakelijke pre-okkupatie met
zang, dans of voordracht. En omgekeerd worden zij geïnterpreteerd door de genieter
eveneens in individuele koncentratie gebogen over zijn leestafel. Voor de dramatische
kunst echter heeft de ontwikkeling van deze leeshabitus kwalijke gevolgen gehad.
Te gemakkelijk vergeet men namelijk, dat wat van een dramatisch kunstwerk in
gedrukte vorm voor ons ligt, niet veel meer is dan het scenario, de partituur.
Dramatische kunst is in de eerste plaats kijkkunst, niet in die zin, dat het zien
onvoorwaardelijk zou gaan voor het zeggen, maar wel, dat voor de interpretatie van
het zeggen het zien onontbeerlijk is. Pas in de enscenering krijgt het dramatische
werk zijn volledige gestalte en komt het woord tot leven. Dit wil niet zeggen, dat
buiten de schouwburg geen dramatische kunst te interpreteren zou zijn, maar wel,
dat met name de kritische onderzoeker eerst tot schouwburgkijker moet worden voor
het voor hem liggende gedrukte stramien hem iets te zeggen kan hebben.
Zomin als het filmscenario reeds de film is, zomin is de gedrukte tekst het
toneelstuk. Voor de lezer van dramatisch werk betekent dit, dat hij zich een ander
leesklimaat moet scheppen dan het klimaat van waaruit hij epiek en lyriek benadert.
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De tekst uit Elektra, die ons de thuiskomst van Orestes doet zien, en de tekst uit de
Odyssee, die ons de thuiskomst van Odysseus vertelt, plaatsen de lezer voor een
verschillende wijze van zien. In het eerste geval wordt het zien bepaalt door het feit,
dat de tekst berekend is voor de mogelijkheden en beperkingen van het theater. Hij
is door zijn maker nauwkeurig afgestemd op een reëel aanwezige groep toeschouwers
binnen de beperkte ruimte van een toneelpodium en in zijn effekt berekend op de
wisselwerking Bühne - publiek, terwijl in het tweede geval de tekst slechts zijn
beperking vindt in de reikwijdte van de fantasie van de lezer. Het beleven van een
dramatische tekst is gebonden aan een aantal niet-literaire normen; het beleven van
lyriek en epiek daarentegen kent geen buitenliteraire beperkingen. Bij het lezen van
een toneeltekst dient de lezer zich voortdurend bewust te blijven, dat hij in een
denkbeeldige schouwburgfauteuil zit, of voor een primitief opgeslagen marktpodium
staat. Bij het lezen van epiek kan hij zich permitteren tussen de handelende personen
door te wandelen. Het is ook dit laatste, dat de film wezenlijk onderscheidt van het
theater, en haar althans op dit punt verwant doet zijn met de epiek.
Een door epiek en lyriek gevormde leeshabitus verklaart ook, hoe het mogelijk is,
dat een literairgeschoold lezer een toneeltekst kan lezen zonder nochtans de
speelbaarheid ervan te kunnen beoordelen. En het is toch met de speelbaarheid, dat
de waarde van een toneeltekst als artistiek dramatische schepping staat of valt.
Ook de konceptie van een toneelstuk heeft plaats door de ko-kreativiteit van auteur,
akteur en/of regisseur. Dit wil niet zeggen, dat dit voor elk toneelstuk een soort
ko-kreativiteit ‘ad hoc’ zou moeten zijn, maar wel, dat een toneelschrijfkunst, die
het levende kontakt met het theater mist, een dood geboren kind is.
Auteur en akteur laten zich niet scheiden.
Vandaar, dat wij bezwaar hebben tegen een uitlating van Dr. Mak in de derde
aflevering 1961 van Spiegel der Letteren. Bij zijn bespreking namelijk van een boekje
van Dr. De Leeuwe (blz. 232) spreekt hij er zijn verwondering over uit, dat dit werkje,
dat een brok toneelspelgeschiedenis behandelt, is verschenen in een literaire reeks.
Hij zegt: ‘Want naar onze smaak hoort het daar niet thuis. Wat De Leeuwe geeft, is
een stukje geschiedenis van de toneelspeelkunst, geen literatuurgeschiedenis. Het
gaat hem in deze studie om het spel, niet om het werk; om de akteur, niet om de
auteur...’. Dr. Mak maakt hier kennelijk de scheiding tussen spel en akteur aan de
ene kant en werk en auteur aan de andere kant. Een bespreking van spel en akteur
zou dan thuis horen in een dramatische uitgavenreeks, werk en auteur in een literaire
reeks. Deze scheiding nu lijkt ons ontoelaatbaar. Het zou neerkomen op het plegen
van artistieke kastratie.
Van deze ko-kreativiteit van auteur, akteur en regisseur zijn de grote
toneelschrijvers van Shakespeare tot Brecht het bewijs.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

218
Van Tsjechow is bekend, hoezeer zijn toneelstukken gekoncipieerd zijn vanuit de
samenwerking binnen de kring van het Moskouer Kunsttheater. Zo zeer als het waar
is, dat Stanislavski zijn internationale faam dankt aan zijn Tsjechow-ensceneringen,
zozeer is het waar, dat Tsjechow als toneelschrijver niet die betekenis zou gehad
hebben als Stanislavski niet zo'n wezenlijke stimulans voor de kreativiteit van
Tsjechow zou geweest zijn.
Van het ontbreken van deze noodzakelijke ko-kreativiteit getuigt het schamele
aandeel, dat de Nederlandse dramatische literatuur, Vondel ten spijt, sinds de
Renaissance aan de vaderlandse literatuur heeft bijgedragen. De Nederlandse
schrijvers zijn buiten de schouwburg gebleven. Er is echter een tijd geweest, dat dat
anders was. Geen periode in de Nederlandse literatuur heeft zo duidelijk deze
ko-kreativiteit gekend als de Rederijkerstijd, althans voor zover de dramatische
kunstbeoefening van de Middeleeuwen binnen ons gezichtsveld ligt. Van de abele
spelen zijn ons te enen male de omstandigheden onbekend, waarin ze geschreven
zijn. Van de rederijkersspelen weten we echter met zekerheid, dat ze ontstaan zijn
binnen de kring der rederijkerskamers, de kring der uitvoerende kunstenaars dus. En
de veronderstelling is dan ook niet gewaagd, dat de stukken, zoals ze tot ons zijn
gekomen, niet eruit zien, zoals ze van de schrijftafel van de auteur kwamen. De
uiteindelijke vormgeving is beslist voor een belangrijk deel bepaald door de aktiviteit
van de groep, die in nauwe samenwerking met zijn faktor het stuk instudeerde.
Dat de historikus deze ko-kreativiteit niet uit de archiefstukken kan betrappen, mag
voor hem geen exkuus zijn er aan voorbij te zien, alsof ze niet bestaan zou hebben.
Hij moet er zich voortdurend van bewust zijn, dat voor het belangrijkste deel van
zijn onderzoek de archieven hem in de steek laten. Wil hij geen geraamte van de
werkelijkheid schilderen, dan zal hij bij zijn interpretatie de analogie als
verklaringsprincipe moeten betrekken.
De ervaringen van eigentijdse auteurs met betrekking tot de uiteindelijke vormgeving
van hun stukken kunnen hem waardevolle aanwijzingen bieden. Wie enigszins op
de hoogte is van de theaterpraktijk, weet hoe tijdens het instuderen de tekst
voortdurend aan verandering onderhevig is. Voor een bepaald akteur ‘bekt’ een
voorgeschreven tekst niet; klankpatroon en zinsbouw worden dus omgezet hem en
dus ook het publiek ten gerieve. Om redenen van tempo en speelritme worden klausen
verlengd, verkort of weggelaten. Om dezelfde redenen worden scenes omgebouwd.
Om dode plekken in de enscenering weg te werken worden klausen, oorspronkelijk
bestemd voor één akteur, verdeeld over meer spelers. Het experiment in de konkrete
instudering is een niet weg te denken korrektie en inspiratiebron voor de auteur.
Evenmin mogen we vergeten, dat de reakties van het publiek bij de première - een
volstrekt onberekenbaar element - nog tot latere korrekties kunnen leiden.
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Bij de toneelstukken uit de Rederijkerstijd, die zozeer uit de praktijk van de
toneelbeoefening gegroeid zijn, zal het wel niet anders gegaan zijn. Door de eeuwen
heen is de mens zich meer gelijk gebleven dan een maatschappelijke evolutie wel
zou doen veronderstellen.
Ook de mogelijkheden en beperkingen van het ter beschikking staande speelplan
zijn voor de koncipiëring van wezenlijke betekenis. Afmeting en theatrale
mogelijkheden van de grote markt in Brussel moeten een faktor van belang zijn
geweest voor de vormgeving van de Bliscappen.
De uitvinding van de drukpers, die het later mogelijk maakte een populair stuk in
een groot aantal exemplaren te verspreiden, waardoor kijktoneel tot leestoneel kon
worden, doet ons al te gemakkelijk vergeten, dat in die dagen. een toneelstuk
geschreven werd voor één groep, voor één gelegenheid en voor één speelplan. Men
zou mogen wensen, dat - voor zover mogelijk - elke uitgave van een rederijkersspel
werd ingeleid met een plattegrond van het speelplan waarvoor het stuk bestemd was.
Voor de Bliscappen b.v. zou dit betekenen, dat de Grote Markt van Brussel, die voor
de auteur uitgangspunt van zijn koncipiëring is geweest, ook voor de interpretator
uitgangspunt van zijn interpretatie zou moeten zijn. Momenteel is het nog te veel zo,
dat toevallige weetjes omtrent speelruimte, akteurs en attributen als weliswaar
interessante, maar minder belangrijke bijzonderheden in voetnoten en bijlagen worden
ondergebracht. Het is de verdienste van Dr. Endepols, dat hij dit gezichtspunt bij
zijn uitgave van middeleeuwse spelen niet uit het oog heeft verloren.

B. Elckerlijc
Hoezeer deze gewijzigde aanpak, die principieel van de enscenering uit de tekst
doordenkt, zal kunnen bijdragen tot verheldering van in de tekst opduikende
moeilijkheden, willen wij aantonen met een uiteenzetting over een tot dusver
onbevredigend verklaarde plaats uit Elckerlijc. Het betreft hier vs. 622 v.v.
Het is het moment, waarop Elckerlijc door berouw en boete zich bevrijd heeft van
alles wat hem nog aan de aarde bond en nu met Kennisse en Duecht klaar staat om
de tocht te beginnen naar het graf. Dan verschijnen Wijsheyt, Cracht, Scoonheyt en
Vijf Sinnen, die opgeroepen zijn Elckerlijc op zijn tocht te vergezellen, maar die
hem op het laatst even emotioneel in de steek laten als alle voorafgaanden hebben
gedaan.
Terecht wijst Dr. Van der Meulen in zijn Elckerlijcuitgave erop, dat Vijf Sinnen,
Vroetscap, vooral in tegenwoordigheid van Kennisse voor de verklaring moeilijkheden
opleveren, die nog niet bevredigend zijn opgelost.
De vakgeleerden, die zich tot dusverre met dit probleem hebben beziggehouden,
zochten allen de verklaring in het theologische vlak. Zij hebben
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gepoogd de theologische visie van de auteur te ontraadselen, die hem tot deze
konceptie had gebracht.
Wij menen echter, dat men er langs deze weg niet komt. De auteur van Elckerlijc
kan een knap theoloog zijn geweest, voor alles echter was hij een knap theaterman.
Het optreden van Wijsheyt, Cracht, Scoonheyt en Vijf Sinnen dient namelijk niet
om een theologische visie tot gelding te brengen, maar om een theaterprobleem op
te lossen, daarbij overigens aansluitend aan de alledaagse ervaringswijsheid van de
toeschouwers.
Wat is namelijk de moeilijkheid?
Zodra Elkerlijc na de geseling klaar staat voor zijn reis naar het graf, blijken
plotseling alle dramatische mogelijkheden weggevallen. Zolang de auteur bezig was
de fasen van Elkerlijcs bekering uit te beelden, stonden hem in overvloed antagonisten
ten dienste om aan dit proces visueel-dramatisch reliëf te geven. In overvloed waren
zij te vinden in de wereld om Elckerlijc heen: Vrienden en Magen, Geld en Goed,
enz.
Nu zijn deze mogelijkheden echter plotseling uitgeput. De auteur staat nu voor
een nieuw en anderssoortig theaterprobleem. Hoe namelijk het proces van Elckerlijcs
aftakeling zo te ensceneren, dat het voor het publiek visueel-dramatisch effekt krijgt.
Want dit is immers zijn bedoeling: in kort bestek de aftakeling uit te beelden van
de mens in de volle kracht van zijn leven door de ouderdom heen naar de dood toe.
Hierin bestaat Elkerlijcs ‘Pelgrimagie’.
Men behoeft geen theaterman te zijn om onmiddellijk te begrijpen, dat het niet
aangaat Elckerlijc in zijn gang over het toneel langzaam kreupel en krom te laten
worden tot hij bij het graf ineenzakt. Men zou een zeer knap pantominespeler moeten
zijn om daar raad mee te weten. Het vraagt bovendien wel het een en ander van de
fantasie van het publiek, afgezien nog van het feit dat deze naturalistische draai
weinig zou aansluiten aan de allegorische inzet van het spel.
De oplossing van de auteur nu is even verrassend als simpel.
Naast de twee facetten van zijn persoonlijkheid, die om toneeltechnische redenen
al eerder op allegorische wijze van Elkerlijc zijn afgesplitst, Duecht en Kennisse, en
die noodzakelijk waren om in het eerste deel de draad van de dramatische enscenering
mogelijk te maken en te bepalen, splitst hij nu die elementen, van de persoonlijkheid
af, waaraan zich het duidelijkst het proces van aftakeling laat demonstreren:
Vroetscap, Cracht, Scoonheyt en Vijf Sinnen. De figuur Elckerlijc zelf staat er dan
als het eeuwigheidsdeel van ‘elckerlijc mensche’, de ziel. Duecht, Kennisse,
Vroetscap, Scoonheyt en Vijf Sinnen staan nu op het toneel als de aanschouwelijke
voorstelling van de totale Elckerlijc.
Elckerlijc is om redenen van esncenering in zijn komponenten uiteengelegd, waarna
de auteur hem achtereenvolgens deze komponenten laat
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ontvallen op deze wijze ouder worden en sterven hun meest zichtbare
allegorisch-visuele toneelexpressie te geven.
Dat dit alles niet zomaar een uit de lucht gegrepen veronderstelling is, moge blijken
uit de volgorde waarin ze aan Elckerlijc ontvallen. De auteur volgt namelijk
nauwkeurig het proces van oud worden en sterven, zoals elk toeschouwer dit uit zijn
eigen ervaringswereld kent. Hij beeldt niet anders uit dan een brok waarneembare
realiteit, die elk toeschouwer kan verifiëren.
Eerst verlaat de lichamelijke schoonheid als specifieke eigenschap der jeugd de ouder
wordende mens: Scoonheyt verlaat hem.
Dan volgt de aftakeling van de lichaamskracht: Cracht gaat heen.
De verkindsing is de volgende fase: Vroetscap verdwijnt.
Als het stervensproces inzet, ontvallen de stervende mens zijn zintuiglijke vermogens:
Vijf Sinnen vlucht weg.
Op de drempel van leven en dood tenslotte verliest hij het bewustzijn. Hij raakt buiten
kennis: Kennisse verlaat hem.
Slechts Duecht als bovennatuurlijke kracht en dus niet behorend bij de
lichamelijkeheid vergezelt de ziel naar de eeuwigheid.
In deze interpretatie is dus Kennisse in geen geval de uit het geloof voorlichtende
bovennatuurlijke wijsheid, zoals Knuvelder veronderstelt, en evenmin is zij met
Vroetscap een onderdeel van een mystieke konstruktie, zoals Kazemier meent.
Vroetscap is in deze visie het best met Michels te interpreteren als alledaagse
levenswijsheid, die met de verkindsing in de ouderdom verdwijnt, terwijl Kennisse,
anders dan berouwvol zelfinzicht zoals Michels veronderstelt, slechts ons natuurlijke
bewustzijn is, de conscientia. Het berouwvol zelfinzicht is een funktie van de
conscientia. In het eerste deel van het spel brengt de conscientia Elckerlijc tot
berouwvol zelfinzicht. Bij zijn levenseinde verliest hij zijn conscientia.
Het MNW geeft een plaats waarin het trefwoord ‘kennisse’ in deze betekenis
voorkomt.
Ook het Reth. Gloss. van Mak wijst deze betekenis aan. En merkwaardig en tekenend
is zijn bron een plaats uit de Spieghel der Minnen ‘Eylacen sy sterft N.: Sy en doet
noch niet... K.V.: Sy en gheeft gheen kennisse...’
In deze interpretatie sluit het spel harmonisch ineen. De auteur wilde geen brok
theologie en evenmin een buiten het begrip van de massa staande mystieke levensvisie
onthullen. Wat hij wilde, was de toeschouwers een stuk lijfelijke existentie vertonen,
de toeschouwer brengen tot de schok der herkenning, wat de sociale funktie is van
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elk kunstwerk, en zeker van het per definitie sociale theater. Als man van de
toneelpraktijk weet hij daarvoor bij uitstek theatrale middelen te gebruiken.
Slechts van de enscenering uit zijn de vormmiddelen uit het stuk afdoen-
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de te verklaren, en kan men doordringen tot een beter begrip van de tekst.
Het zou tenslotte voor een regisseur een interessante opgave zijn een enscenering
te ontwerpen, waarin de komponenten van de ene Elckerlijc duidelijk in hun
aanvankelijk koherentie en in hun uiteenvallen daarna scenische gestalte krijgen,
waardoor het sterven duidelijk in de enscenering als desintegratie van de
persoonlijkheid tot lijfelijke ervaring wordt. Een choreograaf zou met het gegeven
wonderen kunnen verrichten.
EUG. VAN DER HEIJDEN

Rond J.B. Houwaert. Een weerlegging
Over mijn in 1960 uitgegeven Johan Baptist Houwaert zijn er nogal wat opmerkingen
gemaakt, waarvan ik sommige niet, andere half of geheel aanvaarden kan, en waarop
ik mij voorstelde bij tijd en wijle wel eens terug te komen, tot ik in een nummer van
De Gulden Passer in een bibliografisch overzicht mijn boek vermeld vond met een
uitdrukkelijke en geheel uitzonderlijke verwijzing naar recensies die ‘vergissingen’
vaststelden.
Om wille van de waarheid - d.i. van een betere kennis van Houwaert - schijnt het
me nu toch nuttig op sommige opmerkingen nader in te gaan.
F. van Vinckenroye bestrijdt in Leuvense Bijdragen (1960, blz. 97) mijn mening
dat Paranaesis politica na de val van Brussel zou geschreven zijn.
Maar heel de lange inleiding (Prohemie des Autheurs) van dit boek handelt over
de vraag of Houwaert al dan niet het land zal verlaten (hij werd overvallen door
soldaten die zijn huis verwoestten; hij heeft zijn ambt verloren; hoe zou hij nu kunnen
buigen voor die hem onlangs eerden). Dat kan toch alleen maar dateren van na de
capitulatie van Brussel in 1585, die hem zijn ambt kostte. Op welke argumenten
steunt zich de recensent om dat te betwisten?
Volgens Van Vinckenroye zou Paranaesis politica voor de Vier Wterste zijn
voltooid.
Uit een passage in Paranaesis (449)
ick wert terstont ghesint de Poëterye,
Met de Phylosophye van my te verdryven,
En my te oeffenen in Goddelycke clergye,
Om de vier Vyterste te beter moghen beschryven...

blijkt toch veeleer het tegendeel, tenzij er gewichtige redenen zijn om anders te
concluderen. Welke redenen?
Dezelfde recensent zegt dat Paranaesis politica slechst een deel is van een groter
werk; hij treedt hier de mening van Prof. Rombauts bij vol-
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gens wie dit groter werk de Politieke instructie der Princen zou zijn waarvan ITP
spreekt in een aanhangsel bij Den generalen loop.
Blijkens de aanhef van Paranaesis politica zelf, zegt hij, ‘schijnt dat zo te zijn’. Maar
is dat wel zo? Deze aanhef luidt
Met dat ick Belgicae noch meynde verhalen meer
Saken soo Bach ick Apollinem sincken
in Occidenten...

Men zou inderdaad zeggen dat hij hier naar een ander, vroeger werk verwijst. Maar
naar welk werk weten we niet en er is zeker geen verwijzing naar een Politieke
instructie der Princen waar de Paranaesis zou bij behoren. Ik zou, aanknopend aan
het eerste vers, veeleer denken aan een verwijzing naar Die clachte ende troost van
Belgica, gecomponeerd 1 februari 1582. Dit gedicht handelde eveneens, doch meer
algemeen, over de rampen van de oorlog maar het had niets te maken met enig
ambtsverlies; Houwaert werd toen door Anjou juist in zijn ambt bevestigd.
Ook in het lofdicht van ITP dat overigens op zeer vage gegevens blijkt te berusten
vind ik in tegenspraak met de recensent geen getuigenis hieromtrent. In de 35e strofe
omschrijft ITP een ‘Politike instructie’, in de 36e een ‘Periocha Paranaesios’, maar
hij zegt niet dat het tweede een fragment is van het eerste. Het zou er wel ‘een cort
begrijp’ kunnen van zijn.
Ik wil ook even terug komen op de verzen waaruit volgens mij moet blijken dat
Houwaert reformatorisch gezind was. Ik had er nog meer kunnen aanhalen, b.v. uit
d'Autheurs conclusie, p. 449, in Paranaesis
Met dat de Waerheyt dese woorden, die cloncken,
Hadde ghesproken, heeft sy my ten selven tye,
Een dierbaer present liberalijck gheschoncken,
Namelijck den Bybel, dies ick was seer blye.

Twee van mijn aanhalingen nu werden, zegt de recensent, in de mond gelegd van de
‘vyant’ en geven dus de mening van Houwaert niet weer. Houwaert echter verschuilt
zich wel eens meer, voorzichtig of aarzelend, achter zulke ‘men zegt mij’ en ‘men
beweert maar ik geloof het niet’. Naast het vers ‘De vyant quam by my om mijn siel
te vermoorden En sprak’ staat in de marge gedrukt (ik cursiveer): ‘De vyant spreeckt
somwylen waer: maer hy liegt meest’, wat de recensent blijkbaar niet heeft opgemerkt
of waar hij geen belang aan gehecht heeft. Ik meen dat mijn conclusie niet te gewaagd
is waar ik veronderstel dat Houwaert ‘niet onvoorwaardelijk en niet zo beginselvast’
in de nieuwe leer stond.
Ten slotte weze me het genoegen gegund op een paar punten van minder belang
terug te komen.
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‘Dat Houwaert zijn leven eindigde met het kweken van bloemen' zal wel een anecdote
zijn waarvan de waarheid niet bewezen is’ schrijft Van Vinckenroye. Ik schreef nl.
dat hij zich wijdde ‘aan de poëzie en aan het kweken van bloemen’.
Herinnert Van Vinckenroye zich dan de uitvoerige beschrijvingen niet die Houwaert
van zijn tuin geeft in de Lust-hof der Maeghden? En zijn afbeelding op het door hem
zelf ontworpen grafmonument, als hovenier, met een voet op een spade en een tak
in de hand? Een in mijn studie niet aangehaald maar niet onbelangrijk opstel van L.
Bosché, La vie extraordinaire de Messire Jean Houwaert, poète-jardinier, in Le
Nouveau Jardin pittoresque (Brussel 1930) somt de achtereenvolgende vergrotingen
op die deze tuin heeft ondergaan. Houwaert zou er geen bloemen gekweekt hebben
als hij er, liever dan uit te wijken, ambteloos bleef wonen? Was niet het bloemen
kweken de hobby van de intellektuelen in deze tijd? Ook Lipsius wijdt in zijn De
Constancia twee kapitels aan zijn tuinen en in het bekende groepsportret van Rubens,
waarop hij met zijn leerlingen wordt afgebeeld, prijkt symbolisch een vaas met tulpen.
Naar een mededeling van de historicus Trevelyan over de bloemenliefde van de
toenmalige Nederlanders heb ik zelf in mijn boek verwezen. En dan blijft daar nog
het parallelle geval van Houwaerts vriend Marnix van Sint-Aldegonde.
C.A. Zaalberg in De Nieuwe Taalgids (jg. 1960, blz. 338) aanvaardt niet dat het
kruiswoord Luk. 23:46 door mij ‘met een armvol bewijsplaatsen’ tot een ‘gewone
middeleeuwse formule’ wordt gepromoveerd. Ik wilde er enkel de aandacht op
vestigen dat het in de literatuur van de middeleeuwen en tot het einde van de
rederijkerij (een laatste maal bij Hooft, die nog uit de rederijkerij voortkomt) geregeld
alle stervenden in de mond wordt gelegd.
Ik had me ook nader kunnen verklaren waar ik van de verzen
Den hemel en d'eirde die sullen vergaen
Maer het woord des Heeren sal blijven staen

zei dat ze ‘aan de volksliteratuur ontleend’ schijnen. Verkeerd, zegt Van Vinckenroye,
ze komen uit het evangelie. Goed, maar de door mij bedoelde variante komt nog in
de negentiende eeuw voor in de ‘brievenboeken voor verliefde harten’ en ik vond
dat aardig genoeg om het even te vermelden. Ik legde er overigens de nadruk op dat
waarschijnlijk Houwaert ze niet aan de volksliteratuur ontleend heeft maar misschien
omgekeerd de volksliteratuur aan Houwaert, die immers een beroemd schrijver was
in zijn tijd. De recensent heeft mij hier te vlug gelezen.
E. DE BOCK
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Boekbeoordelingen
A. DEBLAERE, De mystieke schrijfster Maria Petyt (1623-1677). (Bekroond
door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde). Gent,
Secretarie der Academie, 1962. (VIe Reeks - Bekroonde werken - Nr. 87).
415 blz.
Dat wij het boeiende en belangrijke mystieke werk van Maria Petyt nog bezitten is,
zoals dat in de geschiedenis van de mystieke literatuur zo vaak is gebeurd, ook nu
weer te danken aan het diepe verantwoordelijkheidsbesef dat een geestelijke leidsman
en biechtvader ertoe noopte, zijn beschermelinge op te leggen haar mystieke
belevenissen op schrift te stellen. Michael a S. Augustino, Carmeliet, uitmuntend
theoloog, die een belangrijke rol speelde in de oriëntering van de Carmelspiritualiteit
der 17e eeuwse Nederlanden, zelf vruchtbaar geestelijk schrijver, was de biechtvader
die M. Petyt ertoe aanzette haar belevenissen neer te schrijven en die buitendien haar
geschriften met zorg bewaarde. Vier jaar na haar dood, nl. in 1681, publiceerde hij
voor de eerste maal het Leven van Maria Petyt. In 1683 en 1684 zou hij dan resp. de
delen I en II en de delen III en IV laten verschijnen van Het Leven / Van de Weerdighe
Moeder / Maria A Sta Theresia, / (alias) / Petyt, / ..., waarin al haar geschriften
definitief werden samengebundeld. Deel I bevat de autobiografie van de schrijfster
met daarnaast een reeks verslagen over haar geestelijk leven. De overige drie delen
bevatten uitsluitend dergelijke verslagen. Het zijn de brieven die M. Petyt aan haar
biechtvader stuurde ‘... om van haeren inwendighen staet rekeninghe te gheven...’.
Niet altijd is de idee van een biechtvader om de werken van zijn beschermelinge
te publiceren, zo providentieel geweest voor de literatuurgeschiedenis en de
geschiedenis van de mystiek, als dat voor Michael a S. Augustino en zijn biechtkind
M. Petyt het geval is geweest. Zij is niet alleen een uitzonderlijk begaafde en
belangrijke mystieke figuur, maar buitendien getuigt haar werk van een vrij
merkwaardig literair talent. Haar delicate psychologische analyse, haar vrouwelijke
verfijndheid, haar discrete humor en bovenal, haar aangeboren vertellerstalent maken
haar werk tot een van die literaire getuigenissen die blijven boeien. De spontaneïteit
en de directheid waaruit het gegroeid is, de gedurfde oprechtheid der zelfbelijdenis,
verbinden het bovendien met de geestesatmosfeer van een milieu dat in de 17e eeuw
niet zo vaak aan het woord is gekomen.
M. a S.A. achtte het werk merkwaardig genoeg om het aan een internationaal
lezerspubliek bekend te maken en vertaalde het derhalve ook in het Latijn. Deze
Latijnse tekst is bewaard in een hs. dat zich bevindt in de bibliotheek van het Collegio
S. Alberto, Ord. Carm., in de Via Pallavicini te Rome, waar het in 1951 door Pater
A. Deblaere werd teruggevonden.
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P. Deblaere had reeds in 1946-47 een eerste grondige studie gewijd aan de in het
Nederlands uitgegeven werken van de schrijfster. In 1957 promoveerde hij dan op
een dissertatie over M. Petyt, dissertatie die nu door de Academie werd bekroond en
uitgegeven.
In het 2e deel van zijn werk (vanaf blz. 257) publiceert de schrijver de volledige
autobiografie van de mystica en daarnaast (vanaf blz. 349) nog een keuze, die uiterst
geslaagd mag heten, van teksten uit de delen I en II der uitgave van 1683. Daarop
volgt nog een woordenlijst van termen uit de mystiek. Het le deel van het werk is
een grondige en zeer boeiende inleidende studie. Zij omvat naast de geschiedenis
van het werk van M. Petyt en zijn uitgever, het levensverhaal van de schrijfster uit
haar autobiografie naverteld, de beschrijving van haar inwendig leven, de studie van
haar ‘overvormde’ leven en de weg der visioenen, de resultaten van de speurtocht
naar de invloeden die zij ondergaan heeft en die dan verder zichtbaar worden in haar
leer der mystieke ‘vernietinghe’, haar Christocentrisme en haar Mariale mystiek. Het
geheel wordt besloten met een deleatur studie van de stijl en de literaire waarde van
het werk.
Het mystieke leven en derhalve ook het mystieke oeuvre van M. Petyt verloopt, zoals
dat trouwens voor nagenoeg alle mystiek steeds opnieuw het geval is geweest, binnen
het kader van een theologie die de genade boven alles en welhaast uitsluitend beleeft,
als een ‘inwoning’ van God in de ziel. In vrijwel de hele geschiedenis van de mystiek
is de inspiratorische kracht van de contemplatie, het besef van deze inwoning geweest.
De differentiatie of zo men wil, de evolutie der mystieke belevingen en denksystemen
die elkaar in de geschiedenis van de vroomheid hebben opgevolgd, is precies
afhankelijk van de van elkaar verschillende wijzen waarop deze inwoning werd
voorgesteld. Van Gregorius van Nyssa tot hoog in onze middeleeuwse mystiek leidt
de intuïtie van het ‘beeld Gods in ons’ het denken en beleven langs de wegen der
ingekeerdheid naar een ontmoeting en een unio met God, aan wie de ziel totaal gelijk
is en van wie ze terzelfdertijd totaal verschilt. Het geschapene is al wat de
Ongeschapene is maar op een geschapen wijze. De ziel is God buiten God. Of het
beeld Gods is terzelfdertijd de spiegel waarin God Zichzelf doet zien aan de ziel en
de sluier waarmee Hij Zichzelf omhangt. Deze dialectiek wordt dan ook vaker
verwoord in beeldende voorstellingen, symbolen, metaforen en hyperbolen, dan in
een logische en rationele terminologie. Later evenwel, onder invloed van de
scholastiek, wordt de intuïtie achterhaald door het notionele kennen en wordt de
inwoning Gods niet meer gevat in beeldende categorieën doch vrijwel uitsluitend
ervaren als een verbale definitie, een dogma door het intellect begrepen en door het
geloof beleden. De mystieke beleving wordt dan ook hoofdzakelijk de verdieping
van een rationeel begrepen depositum fidei, daar waar het in de
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middeleeuwen veeleer een verdieping was van een existentiële intuïtie, een existentieel
beleefd geloof.
M. Petyts mystiek is niet denkbaar buiten het kader van een vaststaand scholastisch
geheel dat notioneel is uitgebouwd en voor de intuïtie, al kan die onder de noties
schuil gaan, feitelijk geen belangstelling heeft.
Wij treden graag P. Deblaere bij waar hij in navolging van P. Reypens meent:
‘Alle mystieke genaden beneden de zaligende aanschouwing in de hemel zijn niets
anders dan het groeien in het bewustzijn van het geloof, dat ieder gelovige bezit’
(blz. 67-68). Het komt er nu evenwel op aan dat geloof, dat evolueert en in het verloop
van de tijd door het tijdsklimaat en de invloed van het milieu wordt gemoduleerd, te
schetsen. In de geloofsvisie van M. Petyt verschijnt God niet meer als b.v. de
Bruidegom der ziel, zoals in onze 12e-13e eeuwse mystiek, niet als Vader, als
Schepper of in Zijn Drie-eenheid, doch als de Transcendente zonder meer, de voor
het verstand Ongekende. Het zal haar zelfs enige moeite kosten om aan Christus, de
Godmens, een plaats in te ruimen in haar mystiek. Al is deze mystiek ook nog zeer
affectief gekleurd, toch doet ze, omwille van de inchoatieve notionele geloofsvisie,
veel koeler aan dan onze middeleeuwse. Misschien heeft P. Deblaere er toch te weinig
rekening mee gehouden dat M. Petyt moet gezien worden in een klimaat dat in hoge
mate door de scholastiek niet alleen, maar ook door het Humanisme en de Renaissance
is bepaald.
Wel treedt de ziel God tegemoet langs dezelfde wegen die onze middeleeuwse mystici
gingen: de ingekeerdheid, het ‘overvormt’ worden, de mystieke ‘vernietinghe’, maar
de atmosfeer waarin de Godsontmoeting verloopt, wordt bepaald door het voor het
verstand ‘duister’ zijn en blijven van God. Hierin laat zich dan bovendien de invloed
van de Carmelspiritualiteit gelden. Deze laatste is trouwens evenmin denkbaar buiten
de scholastiek.
De mystiek van eigen bodem, vermengd met de recenter spiritualiteit van de Carmel,
is dan ook de onderbouw van M. Petyts denken en leven. Een van de voornaamste
verdiensten van de studie van P. Deblaere is o.i. dat hij consequent telkens opnieuw
deze twee invloeden heeft aangewezen, en op deze wijze van het eerste deel van zijn
werk een uitstekend commentaar heeft gemaakt en een in de toekomst onmisbare
voorstudie van M. Petyts geschriften. Wij vragen ons alleen af waarom hij de
invloeden die de mystica heeft ondergaan, pas beschrijft na de studie van haar
inwendig leven, het ‘overvormde’ leven en ‘de weg der visioenen’. Wordt aldus niet
de indruk gewekt dat deze drie aspecten van haar mystiek onafhankelijk zijn van
ondergane invloeden? Wel wijst de schrijver daarbij geregeld op de leiding van M.
a S. Augustino en vaak ook stipt hij aan dat deze of gene idee afkomstig is uit onze
Middelnederlandse mystiek, maar zijn methode wordt hoofdzakelijk beheerst door
een theologie van de mys-
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tiek, deze van P. Reypens nl., en het is voor ons zeer de vraag of de filoloog er niet
beter aan doet zijn exegese te situeren tegen de achtergrond van het historisch en
theologisch milieu waarin de te analyseren tekst te situeren is. Wij verkiezen een
methode die de wisselwerking beschrijft tussen het persoonlijke, eigen denken van
de mysticus en de theologie van zijn tijd, boven een methode die de mysticus poogt
te begrijpen vanuit een theologie. Op deze wijze worden louter theologische discussies
vermeden en bovendien wordt positief bijgedragen tot de geschiedenis van het
religieuze denken.
Wij vinden dan ook het gedeelte waarin M. Petyts werk geïnterpreteerd wordt in
het licht van de theologie van haar tijd, veel boeiender dan het voorgaande gedeelte.
Met de studie van de invloeden die onze schrijfster heeft ondergaan, levert P. Deblaere
waarlijk schitterend werk. Op een werkelijk overtuigende wijze weegt hij ideeën
tegen elkaar af om aldus het eigen klimaat te kunnen bepalen waarin M. Petyts leven
en denken verloopt. Langs een redenering waarin geen enkel element wordt over het
hoofd gezien en waarin echt niets aan het toeval wordt overgelaten, worden wij ertoe
gebracht met de schrijver aan te nemen dat M. Petyts ‘Nietbeleving’, beïnvloed door
de Hervorming van Touraine (blz. 180), toch ‘een nieuwe, persoonlijke en bijna
hartstochtelijk diepe resonantie heeft bekomen’ (blz. 183), dat haar Christocentrisme
naast de invloed van de Carmel-spiritualiteit toch eerst volledig begrepen wordt
vanuit haar eigen innerlijke ervaring (blz. 195), en dat haar Mariale mystiek, haar
‘schouwende ervaring van de menselijke genade-verbondenheid met Maria’ (blz.
200), volkomen origineel is en het enige voorbeeld van een ‘centrale ervaring van
een mystieke verbondenheid met Maria... dat aan Montfort voorafging’ (blz. 210).
P. Deblaere heeft ons literair patrimonium verrijkt met een bijzonder rijk werk.
Ook in de geschiedenis van de mystiek heeft hij aan M. Petyt op overtuigende wijze
een ereplaats ingeruimd. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.
N. DE PAEPE
J.A. RISPENS, De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus
en dichter, Kampen 1960 (Uitg. J.H. Kok N.V. 105 F).
In dit ondanks de ondertitel toch meer wijsgerige dan literaire essay stelt Rispens
zich tot taak de betekenis van Kinker voor de hogere lagen van de cultuur bij de
overgang van de 18de naar de 19de eeuw te verduidelijken. In de tijd die wij thans
beleven ziet R. een culturele anarchie, voor de moderne kunst, vooral voor de
irrationele kanten daarvan, heeft hij geen begrip: ‘M.i. kunnen niet alleen de
psychologen hier iets van hun gading vinden (d.i. in het werk van Kinker), ook voor
dichters en
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kritici van heden is er stof genoeg ter overdenking, als tenminste het denken niet
helemaal taboe is geworden. Het wil mij wel eens voorkomen, alsof de gedachte als
Assepoester naar de culturele dienstvertrekken verbannen is en haar frivole zusters
van de artistieke bandeloosheid zich bij de poëzie hebben ingedrongen. En op een
ander ogenblik, alsof zij, de poëzie, als een Penelope, uittuurt in de verte naar een
andere Odysseus, om haar van de brutale indringers ener nieuwe versmoraal die naar
haar gunst dingen, te verlossen’ (blz. 63). Voor R. bestaat alleen een kunst, die
ideeënkunst is: ‘In alle waarachtige kunst is een tendenz, een richting te onderkennen.
Dat heeft men uit het oog verloren en daarom is de kunst van haar wortels losgeraakt,
een zwevend niets geworden, een spel van toevalligheden’ (blz. 93). Het is duidelijk,
dat R. t.a.v. het fenomenologisch existentialisme van onze tijd afwijzend staat. Een
enkele maal gaat hij zich in retoriek te buiten: ‘De uit het onderbewuste oprijzende
schimmen en fantasmagorieën dolen en spoken rond, zonder de orde en samenhang
ener scheppende idee. De in het zg. literaire kunstwerk door de dunne draad van
toevallige klankassociaties nauwelijks bijeengehouden flarden en fragmenten missen
elke fundamentele binding. Dientengevolge vertoont de moderne kunst het beeld van
een ordeloos en vaak wanstaltig mozaïek van ongeproportionneerde klanken en
kleuren, een misschien niet volkomen zinloos, maar toch redeloos ensemble, als een
voor de deur der kooi in de schemer samengedrongen woelende schapenkudde,
sterker: als een schijnbaar homogene, delirerende volksmassa, als een pandemonium’
(blz. 93). Ik heb nogal uitvoerig geciteerd, om de eenzijdige instelling van de auteur,
die doorlopend polemiseert, duidelijk te stellen.
De grote verdiensten van het essay van R. zijn gelegen in de Algemene Inleiding en
in de hoofdstukken I en II, Het achttiende-eeuwse klimaat en Kinker als wijsgeer en
Kinker als aestheticus. De betekenis van Kinker naast die van Bilderdijk, de laatste
een theocratisch en autoritair denker, de eerste een idealistisch-wijsgerig humanist,
wordt helder toegelicht.
Vooral van belang zijn de typeringen van Kinker in zijn houding t.o.v. de
baanbrekende filosofieën van Kant. Kinker neemt een eigen standpunt in, verwijt
Kant diens dualisme, diens toch weer afzwenken naar het metafysische. Het probleem
der causaliteit is het twistpunt tussen Kant en Kinker. Indringend en met inbreng van
eigen visie stelt R. beide denkers naast elkaar. De aesthetische denkbeelden van
Kinker worden ontleed en gesynthetiseerd uit de drie Voorredens bij de Gedichten
en uit Kinkers werk Hollandsche prosodie. Voor Kinker zijn er twee soorten schoon:
het mystieke, dat aan het stoffelijke een ziel geeft, en het allegorische, dat aan het
onstoffelijke een gedaante geeft. De term het zweemende als aanduiding van het
ondefinieerbare, raadselachtige, verborgene der stoffelijke schoonheid, die heenwijst
naar de geestelijke schoonheid, is de meest typerende voor Kinkers opvattingen. R.
meent, dat Kinkers zweemende voor-
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uitloopt op het ‘poëtische’ in de klank- en kleurexpressie van het impressionisme,
maar dit lijkt mij niet juist. De verbeelding, zegt Kinker, stelt zich nu eens het
stoffelijke als bezield, dan weer het bezielde als lichamelijk voor, waardoor geen
begrip ontstaat, maar de zweemende afbeelding van een begrip. Op deze
grondprincipes gaat R. uitvoerig in. De uitweidingen over de eenheid van vorm en
inhoud zijn hierbij zeer interessant. In de Iste Voorrede behandelt Kinker
algemeen-aesthetische beginselen, in de 2de concentreert hij zich op de lyriek (de
ode) en in de 3de op het epos.
Teleurstellend is R's derde hoofdstuk Kinker als dichter, zoals ook Kinker zelf als
dichter bij hernieuwde confrontatie teleurstelt. Bijzonder geslaagd acht ik R's
karakteristiek van Kinker als ‘een impulsief denker, maar een beredeneerd dichter’.
Kinkers gedichten zijn poëtische commentaren op zijn levensbeschouwing. Zijn
toneelwerk wordt getekend als ‘het experiment van een wijsgerig lyricus met een
surplus van dialectische aanleg’. Tegen het ongunstige eindoordeel over Kinker door
Mevr. Van den Bergh van Eysinga, die een studie over Kinker schreef, verzet R.
zich: ‘Kinker moge dan als dichter geen uitverkorene zijn geweest, een geroepene
(en daarin schuilt een zekere tragiek) was hij ongetwijfeld’.
Het valt te betreuren, dat in R's essay Kinkers strijd tegen het sentimentalisme
onvoldoende besproken wordt. Kinkers dichtbundel ‘Eerstelingen’ van 1788 komt
niet aan de orde, evenmin als zijn medewerking (zelfs als redacteur) aan de
tijdschriften Janus Verrezen (1795-98) en aan De Arke Noachs, Sem, Cham en Japhet
(1800). Ook worden niet alle toneelwerken behandeld. De door Knuvelder (III, 2,
blz. 135) vermelde invloed van de wijsgerige denkbeelden van Schelling betrekt R.
nauwelijks in zijn betoog, voor een wijsgerig essay een wel opvallend gemis. Ook
aan Knuvelders aansporing de ideeën van Fichte en Von Schlegel die op Kinker
inwerkten, nader te bestuderen, is in R's studie geen gevolg gegeven.
Al met al kunnen wij zeggen, dat het essay van R. boeit door de zeer persoonlijke,
vaak bewogen toon, anderzijds teleurstelt door de eenzijdigheid en de leemten.
C.M. GEERARS
L.C. MICHELS, Filologische Opstellen. Deel II: Stoffen uit de 16e en 17e
eeuw. Zwolle, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1958.
388 blz. ca. 20,5 × 14. Zwolse Reeks voor Taal- en letterkundige Studies.
Nr. 8, ing. 240 F, geb. 285 F.
Aan de 28 opstellen van deel I (zie de Spiegel der Letteren III, 2, 1959, p. 150 vlg.)
komt de onderhavige bundel er 48 toevoegen, die in hoofdzaak zijn gewijd aan
Joannes Stalpart van der Wiele (pp. 173-256), alsmede aan Constantyn Huygens (pp.
257-318) en voorts, doch minder uitvoerig,

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

231
aan: Bij vertalingen van het Tridentinum (pp. 17-50); Het Geuzenliedboek (pp.
87-107); Valcoochs Regel der duytsche Schoolmeesters (p. 122-142); Kiliaan en
Pelgrom (pp. 69-86); Lithocomus et la Scolastique (pp. 51-68); Johan de Brune de
Jonge (pp. 319-333); Een politieke profetie van Jan Vos (pp. 358-370); Bij drie
plaatsen uit Baeto (pp. 157-166); Aantekeningen over D.Vz. Coornhert (pp. 113-121;
facsimile der titelblz. van Zedekunst); Verbinden met deze (pp. 334-341); Een
musico-dialectologische tekst AO 1517 (pp. 7-13); Mercurius Quintus. Melicus (pp.
143-148); Korte notities bij Bredero (pp. 167-172); U Eerwaarde en Zijn Edele (pp.
342-347); Cornelis Bontekoe, geen purist (p. 371-376); Een oud straatlied (pp.
377-382); Een distichon van Henricus Agricola Brechtanus (pp. 108-112); Zuster
Mechteldis van Lom (pp. 348-352); Stromp (pp. 353-357); De lodder uter haghen
(pp. 149-152); Een oud lied van minne (pp. 153-156); Opschriften lezen zonder te
zien (pp. 14-16).
De lof nu, waarmede wij Deel I hebben begroet, moet eveneens Deel II gelden:
al deze bijdragen zijn inderdaad doorwrochte voortbrengselen, waarmede de
geschiedschrijvers onzer letterkunde voortaan rekening zullen hebben te houden.
Bovendien worden wij er terloops in vergast op verrassende ophelderingen betreffende
aloude twistvragen: de j. bij Kiliaan (p. 72 vlg.); de naam Longinus (p. 145 vlg.)
enz.; opvallend is insgelijks de noot aangaande het raadselachtige licosissimus (p.
31) enz.
Intussen kan, inzake de apostaat Thomas van Thielt (pp. 23 en 37), nog worden
verwezen naar De Vlaamsche Gids XXVIII, 11-12 (Brussel 1940), 533, n. 76 en,
wat de rijmloze gedichten betreft, naar J. Geurts, Bijdrage tot de geschiedenis van
het rijm in de Nederlandsche Poëzie (Gent, 1904-'06; Kon. Vlaamsche Academie
voor Taal- en Letterkunde), vooral II, 36 vlgg.
Al met al wensen wij de in de beoefening der filologie vergrijsde geleerde van
harte geluk met de in alle opzichten zo verzorgde uitgave zijner verzamelde opstellen
(een eer, die slechts weinigen mag te beurt vallen!) en tevens benijden wij niet weinig
de opkomende geslachten, welke, dank zij een dergelijke, door W. Asselbergs
verantwoorde oogst, op even nuttige als aantrekkelijke wijze in het ons lief geworden
vak zullen worden ingewijd.
W. VAN EEGHEM
Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica ‘De Fonteine’ te Gent.
Jaarboek 1961. XI (2e reeks, nr. 3) 136 blz. 9 ill. 100 F.
Stond het Jaarboek 1960 van deze bedrijvige vereniging volledig in het teken van
de H. Van Peene-herdenking, dan blijft ook in de jongste aflevering de grootste
belangstelling betoond voor deze figuur en zijn tijd. Prof. em. Dr. P. De Keyser,
hoofdman van De Fonteine, heeft het aller-

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

232
eerst over ‘Van Parnassusberg tot Minardschouwburg. Enige bladzijden uit de
heldentijd van de herleving van het Vlaams toneel te Gent (1820-1850)’, een poging
tot periodisering op grond van verhoogde intensiteit, wat ons als theaterhistorisch
criterium aanvechtbaar lijkt; hij gaat vervolgens n.a.v. de heroprichting van de
rederijkerskamer Broedermin en Taelijver (van 1840 tot 1871 rivaliserend met De
Fonteine) in op enkele historische documenten; hij publiceert en commenteert een
bezwaarschrift van Van Peene, in diens functie van secretaris van Broedermin en
Taelijver, aan Jan Frans Willems, voorzitter van De Fonteine (brief van 19 november
1844); hij belicht een andere brief van Van Peene aan het Gentse stadsbestuur (datum
van 26 juli 1853) met een aanvraag tot subsidiëring; en hij besluit met een bijdrage
over de toneelspeelster Mw. Virginie Van Peene-Miry (1807-1902). Hier onmiddellijk
bij aansluitend, stelt Ada Deprez een andere 19e-eeuwse diva voor, Diana
Daenens-Robijn (1805-1855).
Door zijn diverse opstellen illustreert Prof. De Keyser eens te meer de rijkdom van
het Fonteine-archief en we kunnen het alleen maar betreuren dat hij nagenoeg alleen
blijkt te staan bij de exploitatie van dit voor de Zuidnederlandse theatergeschiedenis
uiterst belangrijke fonds. Biedt het boek een aantal interessante elementen, dan blijven
ons niettemin nog steeds de essentiële lijnen van het thema onthouden, nu L.
Monteynes aandeel in Dr. M. Sabbe, L. Monteyne en H. Coopman Thz's Het
Vlaamsche Tooneel, inzonderheid in de XIXe eeuw (Brussel, 1927) zich niet langer
kan handhaven tegen nieuwe inzichten en standpunten. Als we ons b.v. even afvragen
waarom Mw. Van Peene dan wel zo gevierd werd, moeten we dan niet uitkijken naar
inlichtingen over acteerstijl, over decor en enscenering, over sociologische
voorwaarden, over technische en esthetische mogelijkheden van de toenmalige
theateractiviteit? Moeten we niet stilaan de pittoreske inventorisering (waarvan we
de betekenis hoegenaamd niet wensen te verminderen) verlaten en behalve het
vastleggen van het wat, ook naar hoe en waarom vorsen? Beter vatten we bijgevolg
deze opstellen als stimuli op die er hopelijk in slagen nieuwe belangstellenden te
winnen om de zaken systematisch en theatermethodisch aan te pakken.
De bundel wordt geopend door A. De Mayer met Bijdragen tot de studie van het
Paas- en Passietoneel, waarin schrijver, aan de hand van het Maastrichtse Paasspel
(gedateerd in het 2e kwart van de 14e eeuw) ingaat op bouw, toneelhistorische
betekenis, techniek, rekwisieten, taal en geest, om vervolgens het Latijnse schooldrama
te onderzoeken naar het Passiethema. L. Claes geeft in ‘Judith. Een onuitgegeven
Hasselts Historiaelspel’ (in archief van de rederijkerskamer De Roode Roos) een
overzicht van de evolutie van het Judith-motief in de Nederlanden, beschrijft de
inhoud van het handschrift, karakteriseert beknopt de personages, be-

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

233
spreekt de toneelaanduidingen en dateert het spel in de 2e helft van de 16e eeuw.
Het boek bevat verder nog een bibliografisch overzicht van wat het Van Peenejaar
aan feestelijkheden heeft gekend (merkwaardig genoeg onvolledig), een herhaaldelijk
polemisch panorama van de rederijkersstudie in 1959-61 door Dr. J.J. Mak en een
serie eerbetuigingen aan jubilerende of afgestorven bestuursleden.
C. TINDEMANS
Prof. Dr. Karel MEEUWESSE, Martinus Nijhoff en de kerkelijke traditie.
De symboliek van Des Heilands tuin, een pinksterspel. 's-Hertogenbosch,
L.C.G. Malmberg. 1962. 44 blz. Tilliburgis nr. 10.
In verband met de al of niet literaire waarde van zijn lekespelen, bestaat er een
probleem-Nijhoff. Terwijl Anthonie Donker het hield bij een spel der verbeelding,
en A. Roland Holst, na aanvankelijke afwijzing, toch van hun bittere ernst overtuigd
raakte, bleven de kerkkringen wantrouwig wegens de onkerkelijkheid van de dichter,
waarbij G. van der Graft de synthese van Hellas en het Evangelie, die hij erin meende
te kunnen herkennen, onverenigbaar achtte met het kerkelijke christendom. G.
Knuvelder verenigde beide appreciatierichtingen en meende de lekespelen als zuiver
verbeeldingswerk te kunnen verstaan, terwijl hij gelijktijdig de ‘onderordening van
ongeloof aan geloof’ als basismotief beschouwde.
Zonder Knuvelders hypothese helemaal bij te vallen, gelooft Dr. Meewesse
nochtans wel dat een interpretatie ons dichter kan brengen bij Nijhoffs visie. Al
vroeger (o.m. door Smelik, A. Donker, H. de Vries) is vastgesteld dat zowel de
bijbelse thema's als de niet-religieuze motieven van de lekespelen in Nijhoffs vroegere
werk eveneens voorkomen. Vooral H. de Vries zette voorop dat de ontplooiing van
Nijhoffs dichterschap niet zonder zijn lekespelen gevolgd kan worden. Deze
afhankelijkheid en samenhang duidelijk te maken, is de bedoeling geweest van Prof.
Dr. Meeuwesse in een voordracht gehouden voor de Katholieke Leergangen te Tilburg
op 16 september 1961.
Zijn stof heeft Nijhoff ontleend aan de Schrift, maar ook aan de traditie van het
geestelijk toneel, vooral toch de kerst- en paasspelen. Ook voor het pinksterspel
meent Dr. Meeuwesse een traditie te kunnen aanwijzen en wel deze der christelijke
symboliek zoals ons die uit de kerkelijke kunst is bijgebleven. In een analyse van
Nijhoffs symboliek bewijst Dr. Meeuwesse dat hij stevig aanknoopt bij de eertijdse
betekeniscodex, al wordt een uitdrukkelijke kennis nergens noodzakelijk voor het
begrip van de inhoud. Vooral in het parallellisme tussen sybillen en evangelisten,
documenteert Dr. Meeuwesse Nijhoffs bedoeling om van hellenistische figuratie
naar christelijke boodschap te evolueren. Hij bevestigt tevens van der Grafts
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interpretatie over de verzoening tussen Hellas en Evangelie, maar weerlegt diens
mening, als zou Nijhoff zich toch buiten de christelijke sfeer plaatsen, op grond van
het argument dat naast Maria, de apostelen en de discipelen ook de sybillen zich
bewust als volgelingen achter de Heer scharen.
Dr. Meeuwesse legt ook de nadruk op de persoonlijke mutaties die Nijhoof aan
de oude traditie aanbrengt, vooral in de symboliek van de kerkbouw als een variante
op het patroon der kerkelijke overlevering, en hij is van oordeel dat deze aanpassingen
zowel met Nijhoffs literaire persoonlijkheid iets te maken hebben als met een
consequenter doordenken van de christelijke implicaties in de verwante
Schriftpassages. Wezen gedichten als ‘Awater’ en ‘Het uur U’ herhaaldelijk van de
opgeroepen moderne wereld naar die van de Schrift, dan verwijzen de lekespelen
van Schrift en traditie naar de wereld van de dichter zelf. Symbolen, motieven en
figuren uit zijn meer intieme poëzie komen thans voor op het universele plan van
Gods woord. De persoonlijke dichter schakelt zich terug in het algemene wereldbeeld
in, overeenkomstig zijn besef dat hij schrijven moest in een tijd waarin het
individualisme moest wijken voor de collectiviteit. Precies met het oog daarop greep
Nijhoff voor zijn lekespelen terug naar de wetten der grote collectieve tradities,
terwijl hij in zijn persoonlijkheid als dichter volkomen herkenbaar blijft. Zoals Nijhoff
de harmonie tussen individu en wereld herstelt, zo bevrijdt Dr. Meeuwesse hem van
het odium met zijn lekespelen iemand anders te zijn geweest dan zoals men hem in
zijn vorige werk had leren kennen.
C. TINDEMANS
Dr. ROB. ROEMANS en Dra. HILDA VAN ASSCHE, Bibliografie van de
Vlaamse tijdschriften, Reeks I, Vlaamse literaire tijdschriften van 1930
tot en met 1958, Aflevering IV: Band (1942-1960), Zuiderkruis
(1956-1959); Aflevering V: De tijdschriften opgericht voor 1940:
Uitgeverij Heideland, Hasselt, 1961 en 1962, 244 en 379 blz., 260 F per
deel.
In hun Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften voorzagen de bovengenoemde
auteurs twee reeksen, één die gewijd zou zijn aan de literaire tijdschriften en een
andere die de niet-literaire zou behandelen. Met deze twee nieuwe publicaties wordt
de eerste reeks afgesloten. Het feit alleen dat dit in zulke korte tijdspanne is gebeurd
verdient een bijzondere vermelding.
Dat, door het laten verschijnen van de aflevering betreffende Band en Zuiderkruis
vóór het boekdeel over oudere tijdschriften, van de oorspronkelijk geplande
kronologische behandeling werd afgeweken zal niemand de auteurs ten kwade duiden,
te minder wanneer uit de Verantwoording
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bij dit deel vernomen wordt dat het archief van de twee Nederlandstalige periodieken
uit Centraal Afrika, inmiddels vernietigd is geworden. Ook een andere afwijking de opneming van twee ‘getuigenissen’ opgesteld door personen die een werkzaam
aandeel in de redactie der genoemde periodieken hebben gehad - kan men begrijpen.
Zij werpen een interessant licht op de betekenis van deze publikaties met hun specifiek
karakter.
Aflevering 5 behandelt niet minder dan 11 tijdschriften, waarvan sommige, spijt
hun niet al te lange levensduur, een belangrijke rol in het letterkundig leven in
Vlaanderen vóór de eerste Wereldoorlog hebben gespeeld. Wij denken hier vooral
aan De Tijdstroom, Volk, Vormen en Klaverendrie. Daarnaast brengt deze aflevering
ons, met gegevens over redactie, aantal jaargangen, medewerkers enz., de inhoud
van Groei, Rugo/Gewas, Prisma, Zoeklicht, Voetlicht, Getuigenis en Werk.
Opzet en methode van de Bibliografie, waarvan wij hier twee nieuwe delen bekend
maken, hebben wij reeds in een vorig nummer van dit tijdschrift besproken. Zie Sp.
d. Lett., jg. IV, nr. 4, p. 294. De daar geuite wens kunnen wij ook hier herhalen.
Moge deze buitengewoon nuttige, en van zoveel speurzin, geduld en
uithoudingsvermogen getuigende onderneming spoedig haar voltooiing vinden.
L. ROOSE
LODEWIJK VAN DEYSSEL, Gedenkschriften. Voor de eerste maal volledig
naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien
door Harry G.M. Prick. Zwolle N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk
Willink 1962, 2 delen, 849 blz. (Zwolse Drukken en Herdrukken voor de
Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden, 41a en 41b), ingen. 450 F.
‘Al die gedichten leven in de glans van hun roem. Niet dat zij veel worden gelezen,
maar zij vormen een van die constellaties, waarnaar van eeuw tot eeuw enkelen
wijzen. Deze, die voor het licht van zulke sterren uiterst gevoelig zijn, zeggen dan
zóo innig en zeker dat zij tot de schoonste aan onze hemel hooren, dat de menigte
even opziet en weer eerbied ervoor voelt.’ Aldus Verwey over Vondel. In deze geest
dient ook, ‘de weêrstrevende eeuw’ ten spijt, over het beste werk van Van Deyssel
te worden gesproken. De kleine schare der ‘gelovigen’ zal Harry Prick, de toegewijde
beheerder van Van Deyssels nog renteloos geestelijk kapitaal, dus erkentelijk zijn
voor de publikatie der Gedenkschriften en het Departement van O., K. en W. voor
de financiële steun, die de uitgave mogelijk maakte. De deskundige wijze waarop
Prick zich van zijn taak heeft gekweten, zal geen verrassing zijn voor degenen, die
kennis hadden genomen van zijn edities van Van Deyssels Het leven van Frank
Rozelaar en Frans Erens' Vervlogen
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Jaren, beide uitgekomen in dezelfde Zwolse Drukken en Herdrukken. Voortdurend
treft ons een grondige vertrouwdheid met het ganse oeuvre van Van Deyssel, een
belezenheid die zich ook uitstrekt tot de Beweging van Tachtig en de verwante
buitenlandse literatuur. Door deze uitgave beoogde Prick zowel de vervulling van
Thijms hem persoonlijk toevertrouwde hartewens, als de torpedering van de berg
van vooroordelen en misvattingen der Van Deyssel-legende. Legenden echter hebben
een taai leven.
Blijkens de Inleiding zijn de in 1924 uitgegeven Gedenkschriften grotendeels en
‘in één vaart’ geschreven tussen 15 maart en 15 augustus 1920. In 1921, '22 en '23
werden daaraan nog een gering aantal pagina's toegevoegd. Bij de herlezing schrapte
Thijm ‘een aantal auto-psychologisch gekleurde aantekeningen.’ Prick nam die op
onder de achter de tekst geplaatste aantekeningen. Later verwijderde Thijm zelfs nog
uit de drukproef enige door hem ‘onvoegzaam pessimistisch’ geachte passages. Deze
meende Prick wel in zijn tekst te moeten opnemen, omdat hij ze onontbeerlijk achtte
wegens hun ‘soms diep insnijdende reliëf.’ Verder completeerde hij het boek van
1924 met de bij tussenpozen van 1927 tot 1951 voortgezette memoires.
Persoonlijk betreur ik de wederopneming in de tekst van de door Thijm ter elfder
ure uit de drukproef gelichte passages, allereerst omdat ik het gevaarlijk acht, in te
gaan tegen het inzicht van de in 1923 nog zo volkomen compos mentis zijnde Van
Deyssel. Wat mag Van Deyssel tot die schrapping hebben bewogen? Overwegingen
van compositie? Het was hem immers zelf evenmin ontgaan dat de compositie zijner
Gedenkschriften niet onberispelijk was. (Inleiding p. 14). Ook komt het me volkomen
begrijpelijk voor, dat hij het verslag van de gelukzaligheid waarin hij verkeerde ‘à
la recherche du temps perdu’, niet wenste te verduisteren en te bezoedelen door de
confessies met de teneur van Nijhoff' woorden: ‘in alles tekortgeschoten’. En zelfs
als enkel voegzaamheidsoverwegingen Van Deyssel tot die besnoeiing hadden
gebracht, mocht men van Prick wel allerminst de bagatellisering daarvan hebben
verwacht. Mijns inziens vormen de eerste hoofdstukken van het boek van '24, die
mij lief zijn, een min of meer gaaf geheel met een overwegend gelukzalige, slechts
op enkele plaatsen weemoedige toon (‘God, o God, ik ben in paradijzen geweest’)
en daarin is geen plaats voor de grauwe verschrikking van de tragische en naargeestige
zelfbeschuldigingen.
Waarin bestaat nu de winst voor onze literatuur van de vermeerderde editie der
Gedenkschriften? Het met toestemming van de uitgeverij J.M. Meulenhoff
toegevoegde hoofdstuk over Diepenbrock, een zijner fijnste en gevoeligste geschriften,
was ons bekend uit de boekuitgave Werk der laatste jaren van 1923. Het maakt hier
deel uit van hoofdstuk XIX, ‘Geschreven Portretten’. Het achtste hoofdstuk vult een
lacune aan door de
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beschrijving van de Amsterdamse jaren 1880-1886, waarin de oprichting van De
Nieuwe Gids plaats vond. De late totstandkoming ervan (1938-1939) zal de verklaring
zijn van het feit, dat de feitelijke inhoud literairhistorisch tegenvalt, het belangrijkst
zijn de bladzijden waarin Thijms buitensporige levenswijze in verband wordt gebracht
met de Siegfriedconceptie van Wagner, verder de typering van De Nieuwe Gids-geest,
‘la sublime confrérie’, en van Van Deyssels latere epiek (De Kleine Republiek,
Menschen en Bergen), terwijl Een Liefde, in die jaren ontstaan, niet wordt genoemd.
Een zwakke zijde van de Gedenkschriften, dat chronologische element, die echter
voortdurend wordt gecompenseerd door de preciserende Aantekeningen van Prick.
Ook het negende hoofdstuk (Eerste Bezoek aan Parijs 1883) is stilistisch belangrijker
dan literairhistorisch: het lag toen noch later in Van Deyssels aard, ontmoetingen te
zoeken met bewonderde auteurs.
Een tweede lacune wordt aangevuld door de beschrijving van het verblijf in
Bergen-op-Zoom (1889-1893), maar ook dit 13e hoofdstuk stelt teleur als bron voor
de kennis van Van Deyssels mystische periode, ‘een der drie hooge
geestesverheffingen, die ik heb mogen ondervinden’. Dit hangt echter samen met
zijn opvatting over de aard van mémoires: ‘Maar het is hier niet de plaats om
beschouwingen over het abstracte geestesleven te geven of de geschiedenis van den
persoonlijken geest te schrijven. Ik schrijf herinneringen aan menschen en andere
wezens, aan steden, dorpen, en landschappen, en daarbij de opmerkingen en
beschouwingen, welke zich er aan verbinden.’ Gelukkig is de auteur hierin niet
consequent gebleven, ook in dit hoofdstuk niet, waaraan we belangwekkende en
belangrijke beschouwingen danken over het prozagedicht Apokalyps, Een Liefde,
De Kleine Republiek, Menschen en Bergen, observatie, impressie en sensatie (p.
402-407). Voortdurend treft daarbij Thijms vermogen om zijn eigen geschriften te
keuren als waren ze van een andere auteur. De oprechtheid en objectiviteit in deze
en soortgelijke beschouwingen gaan broederlijk samen met de bewuste
waarheidsverdraaiing, die, althans in de aanhef van Hoofdstuk I, Hilversum in plaats
van Amsterdam als geboorteplaats vermeldt. Wegens de unieke plaats die Hilversum
in zijn hart had veroverd?
Charmant is die oprechtheid, waar de auteur de juistheid van eigen inzichten later
toch weer in twijfel trekt.
Voor mij begint de grote verrijking dezer vermeerderde editie met het omvangrijke
vijftiende hoofdstuk, getiteld Villetta 1893-1901 Herman Gorter Frederik van Eeden,
een kleine honderd bladzijden, grotendeels in 1937 geschreven. Hier begint de Baarnse
periode, de terugkeer tot het geliefde Gooi. Hier ontstonden Frank Rozelaar en de
grote studie over Maeterlinck (Het schoone beeld), de Rembrandt-ontboezemingen
en de Adriaantjes (Kind-Leven). En hier begon de intensieve omgang met aller-
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lei kunstenaars, o.a. met Gorter, Boutens en Van Eeden. Villetta was Van Deyssels
eerste Baarnse woning. ‘Ik verwijl graâg bij den Villetta-tijd’. (p. 510). Dat is een
variatie op een welbekend thema: ‘Ik zou zoo gaarne in 't oneindige door vertellen
van Hilversum. Ja; ja, omdat mijn gedachte daar zoo graag verwijlt’ (p. 72). Ziedaar
de verklaring van de rijke stijl en de rijke inhoud van dit hoofdstuk. We vinden hier
een prachtige karakteristiek van Gorter, van de mens Gorter, niet of nauwelijks van
diens poëzie. De stijl heeft hier even een haast Marsman-achtig accent: ‘hij was
door-en-door gezond, sterk en lénig, helder, zonnig, man van de lichaams-spelen,
man van zon en zee.’ De Gedenkschriften onderscheiden zich van boeken als de
Gespräche mit Goethe van Eckermann en Boswells biografie van Johnson hierdoor,
dat de auteur vrijwel nooit de gedachteninhoud van gesprekken met andere schrijvers
of kunstenaars zal reproduceren, het gaat Van Deyssel om de suggestieve weergave
van de toonaard van een geestelijke ontmoeting en de psychologische peiling van
de gesprekgenoot met behulp van ‘de fijne, indringende, observatie-naar-buiten’.
Hoewel op iets anders doelende, zijn hier mutatis mutandis toepasselijk Van Deyssels
woorden: ‘Maar het komt in de Kunst niet aan op de hoedanigheid van opvattingen,
het komt alleen aan op de hoedanigheid der realiseringen van verrukkingen’. En zo
moet de lezer die zeer veel zou willen weten van de omstandigheden waarin en de
wijze waarop Frank Rozelaar ontstond, genoegen nemen met enige esoterische
aanduidingen, die hem in een bepaalde sfeer verplaatsen: een zeer bepaalde,
uitzonderlijke atmosferische gesteldheid in Baarn; een psychisch lotgeval,
gekenschetst als: ‘met mij gebeurde wat gelijk is aan het hooren, door den geest, van
stemmen ‘uit den Hemel’ voorts ‘de overwinning in het bewustzijn van de schoonheid
der uiterlijke wereld op de schoonheid der geestes-abstracties’. (p. 469). Het gehalte
dier ervaringen deed hem later ‘de verblijfplaats te Baarn van de periode 1893-1901’
zien als ‘onvergankelijk stralend van schoonheid en gedrenkt met poëzie’, en
‘onvergelijkelijk verheven boven het voortdurend betrekkelijk volkomen leven, dat
te Houffalize was gevonden’. (p. 469). Wel wordt weer de lectuur van Novalis
vermeld, maar zonder één zijner geschriften bij name te noemen of te karakteriseren.
Dat Uit het leven van Frank Rozelaar, ontstaan van 1897 op '98, eerst in 1911 werd
gepubliceerd, was het gevolg van het gevoel, dat Van Deyssel meer dan eens
overmeesterde, ‘bij het mooiste, het innigst teedere, waar ik bezig was op te komen’,
‘dat de heimelijkste ziele-dingen geheim moeten blijven, dus niet geopenbaard mogen
worden’. (p. 510). Men vindt dezelfde ervaring genoteerd op p. 43 en verder op p.
235 van de Rembrandt-bundel (Verz. Opstellen IX).
Van het zestiende hoofdstuk, Dresden 1903, zijn de laatste pagina's, beschouwingen
over Rafaël en Frans Hals, de belangrijkste. Het volgende hoofdstuk, getiteld De
Rembrandtherdenking in 1906. Jhr. Jan Six, geeft
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een verslag van Thijms activiteiten als voorzitter der Herdenkingscommissie en enige
karakteristieken en geschreven portretten van door hem als zodanig ontmoete
kunstenaars en autoriteiten, o.a. van Prof. dr. Jan Veth en de hoogleraar Mr. H.P.G.
Quack en Jhr. Dr. Jan Six. Ontwapenend van oprechtheid is Thijms erkenning op p.
571, ‘dat, wat ik gehad heb bij Pieter de Hoogh, bij den Delftschen Vermeer, ja, bij
Jacob Maris, nu, ofschoon ik de grootste moeite heb het te erkennen, dàt, en dat in
grooter mate dus, heb ik bij Rembrandt niet gehad. Ik begrijp hem niet’. En dat,
terwijl schilders en kunstkenners als Veth, Schmidt Degener en Bredius respect
hadden voor zijn Rembrandtbeschouwingen.
Het achttiende hoofdstuk draagt de titel De Bremstruik 1901-1910 De Adriaantjes.
‘De Bremstruik’ was Van Deyssels tweede Baarnse woning, gebouwd door K.P.C.
de Bazel en ‘een juweel van architectuur’. Overigens ontleent dit hoofdstuk zijn grote
waarde aan de beschouwing over De Adriaantjes, volgens de auteur ‘waarschijnlijk
geschreven in den winter 1901-1902’. Uitgever Prick, op wiens kennis men zelden
een vergeefs beroep doet, laat ons hier in de steek. Merkwaardig is het verband door
Van Deyssel gelegd tussen Frank Rozelaar en de Adriaantjes: ‘Mijn meening over
dit onderwerp was, dat de gebeurtenis in mijn geest, die afgebeeld is in Frank Rozelaar
en wier toepassing in kunst gevonden wordt in de zogenaamde Adriaantjes, inhield
de overbrenging van het licht der mystiek, zoo als dat door Maeterlinck weêr tot ons
was gebracht, in de bewustmaking der gewone zintuigelijk waarneembare,
dagelijksche werkelijkheid te midden van welke wij leven’ (p. 583). Het is hier niet
mogelijk, op de bedoelde relatie en kenschetsing in te gaan. Van Deyssel gaat in de
daarop volgende bladzijden vrij diep in op het wezen van deze kunst, demonstreert
zelfs met de hem eigene merkwaardige objectiviteit de schoonheidswaarde van een
der Adriaantjes en wijst op verwantschap met de Primitieven, meer nog de Italiaanse
dan de Vlaamse. Daar Van Deyssel op diverse plaatsen in zijn Gedenkschriften eigen
geschriften onbeschroomd veroordeelt, b.v. Ik houd van het proza en Apokalyps,
wordt de volgende uiting van supreem zelfbewustzijn des te frappanter: ‘De vierde
steun was de mate van zekerheid, die ik voor mij zelf had, van eigen werk “objectief”,
namelijk even onbevooroordeeld als het werk van een ander, te kunnen keuren. Op
grond nu van deze vier aannemingen, oordeelde ik, dat sedert de periode der Italiaanse
Primitieven er door de Schoone Kunsten, waar onder begrepen de Letterkunde, niets
beters was voortgebracht dan mijn Adriaantjes’ (p. 589). Van de Geschreven
Portretten (hoofdstuk XIX) bevatten die over Kloos en Cuypers nog zeer mooie
passages, terwijl het slothoofdstuk Mijn Waarheid betoogt waarom het geloof zijner
ouders niet zijn waarheid kon zijn.
Een wezenlijke verrijking dezer Gedenkschriften èn onzer literatuur vormen de
op sommige plaatsen in grandioze stijl gegoten Londensche reis-
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indrukken (p. 718-728). Het is mijn vaste overtuiging, dat Van Deyssel ook hier een
zeer eigen en zeer hoge waarde vertegenwoordigt in de Nederlandse en de
wereldliteratuur. Van hoge letterkundige waarde is ook de reisbrief aan een fictieve
‘waarde vriend’ betreffende de Keulse Dom (p. 744-751).
Een ontroerende toegift is de publikatie van passages uit brieven aan Harry Prick
van de hand van Anny Alberdingk Thijm, betreffende haar herinneringen aan het
ouderlijk huis in Baarn; deze dochter was zeker niet verstoken van letterkundige
aanleg en hierin duidelijk verwant aan haar vader.
Zeer veel moeite moet Prick zich hebben getroost voor zijn vele bladzijden
biografische aantekeningen betreffende in de Gedenkschriften vermelde personen.
Mijns inziens had hij zich in hoofdzaak kunnen beperken tot het verstrekken van die
gegevens die de encyclopedieën, kunst- en literatuurgeschiedenissen de lezer
onthouden. Welkom zijn hier natuurlijk bovenal de aan het Van Deyssel-archief
ontleende gegevens van enige betekenis omtrent auteurs, kunstenaars en andere
vermaardheden. Maar nasporingen omtrent villa- en landgoedbewoners van louter
fiscale betekenis zal niemand van hem eisen. Hier en daar zijn de biografietjes wat
ongelijkmatig uitgevallen; Thijs Maris verdiende een grotere plaatsruimte dan Toorop.
Van Deyssel schonk niet alleen aandacht aan hem in zijn Verbeeldingen, maar ook
in de Verz. Opstellen II en IX.
Op p. 57 heeft Prick een door Van Deyssel onjuist citeren van Leopold stilzwijgend
gerectificeerd; dat dit principieel niet onbedenkelijk is, leert ons Emil Staiger (Die
Kunst der Interpretation, Atlantis Verlag z.j. p. 161-180).
F. JANSONIUS
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[Nummer 4]
Een presentspel van Colijn Cailleu
‘Op die geboerte van die hertoginne van Savoye vrou margriete’, d.i. Margaretha
van Oostenrijk, op 10 januari 1480, heeft Colijn Cailleu, stadsdichter te Brussel van
1474 tot 1485, een gelegenheidsstuk geschreven.
Het werd ons in het Algemeen Rijksarchief te Brussel bewaard in een klein vierkant
manuscript van ongeveer 14 × 15 cm (nr. 2270), waar J. Cuvelier de aandacht op
vestigde in een mededeling in de Verslagen van de Koninklijke Vlaamse Academie
van 1937 (blz. 89-99). Op het perkamenten omslag staat onduidelijk: Spelen van
Sinne op de geboorte van die Hertoghinne van Savoye... Een ander spel van menigh
simpel... Jan Smeken. Op de eerste bladzijde wordt deze titel duidelijker herhaald
maar is hier niet helemaal bewaard. Door een andere hand (die van Houwaert?) werd
hier bijgevoegd ‘Houwaert’ en ‘houdt middel mate’. De tweede bladzijde begint met
‘Item een spel van colyn op die geboorte van vrou magriete dochter van vrou marye
van Bourgounyen perfect.’ Dit spel gaat tot folio 14 recto. Op de verso zijde begint
een spel ‘Van menych sympel ende outgedachte (?) ende van cronyke (?)’, tot
ongeveer de helft van folio 25 verso. Daar begint ‘Den droom van rovere op die doot
van hertoge kaerle van bourgonyen saliger gedagten’, een gedicht van Anthonis de
Roovere, opgenomen in de uitgave van J.J. Mak, tot 29 recto. Op 29 verso begint
iets als de regieaanduiding voor een toog, tot 32 verso. Volgt nog ‘een spel op hertoge
Karle ons Keyser nu es...’ dat op folio 54 verso eindigt met ‘Jan Smeken maectet’.
Karel V werd keizer in 1519; het manuscript werd dus niet vóór 1519 voltooid,
althans niet dat van het laatste stuk; het geschrift lijkt niet doorlopend hetzelfde en
de eerste stukken kunnen vroeger geschreven zijn.
W. van Eeghem wijdt aan het stuk van Colyn nr. 51 van zijn ‘Brusselse dichters’
in De Brusselse Post van 15 maart 1956. Hij noemt het het eerste presentspel.
Het schijnt ons aantrekkelijk genoeg om het volledig uit te geven. In onderscheid
met andere presentspelen waarin het geschenk effec-
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tief aan de gehuldigde overhandigd werd, blijkt hier deze handeling symbolisch te
zijn geweest en werden Maria van Bourgondië en haar kind in een toog voorgesteld.
Het is zeer tekenend voor de verhouding van het volk tegenover zijn vorsten, of dan
toch voor wat die verhouding verondersteld werd te zijn. Het behoort eigenlijk tot
de officiële literatuur, zoals die rond het hof en dan meest in het Frans ontstond, maar
er klinkt hier en daar een oprecht gevoel door. Het is niet overal even duidelijk
uitgewerkt en de overvloedige rijmen dekken wel eens een holle plaats (het stuk is
vermoedelijk zeer vlug op bestelling geschreven), maar het is tamelijk ingenieus
bedacht en het heeft over het algemeen een densiteit die voordelig afsteekt bij die
van sommige officiële gelegenheidspoëzie uit de XIXe eeuw.
Margaretha werd geboren vier dagen na Driekoningen, in wier teken het stuk geplaatst
wordt. De koning ‘der scyencyen’ (de geestelijkheid, de klerken), de koning der
edelheid, de koning des arbeids (de steden), de drie standen vertegenwoordigend,
krijgen (daar op het toneel staande!) de revelatie van een zeer bijzondere gebeurtnis.
Hun gezamenlijke reactie uit zich in een rondeel (Wat siet den hemel dunct my
ontsteken / met onverganckelyker melodyen...). Zij horen muziek en zang en hebben
een heraldisch vizioen van liebaarden, vogels onder de vlerken van een arend, en
bloemen die ‘den hemelschen dau van boven’ ontvangen.
Zij vragen elkaar vanwaar zij komen. Scyencyen, die ‘alle der werelt een exempele’
is, komt uit Salomons tempel, waar grote vreugde was en waar ‘Yonst’ hem een
present deed aanvaarden voor de vrucht van menselijke trouw (25-32, de plaats is
niet zeer duidelijk, maar de verzen vloeien als in de beste rederijkerij).
Edelheid, die de ‘mogendheid’ verheft, komt uit de boomgaard van Hercules waar
de gulden appelen zijn (37-9) en waar hij een ster met een kind zag en een liebaard
die 't kind tussen zijn klauwen verhief; hij voelde zich genegen dit kind zijn offerande
te brengen.
Arbeid, die 's lands welvaart ter harte neemt, komt uit het aards paradijs, waar de
boom des levens staat. Hij hoorde een zeker gerucht en kwam naar hier met een
present. Hij heeft verstaan dat ‘Maria’ een kind gebaard had. Hier begint een
dubbelzinnigheid zoals er vele voorkomen in de middeleeuwse letteren. Welke Maria
meent u, vraagt Scyencyen. - Maria Davids nicht. - Maar die is toch al lang ten hemel
gevaren? Zou onze Heer dan willen herboren worden, of zouden de joden gelijk
krijgen die menen dat de Messias nog moet
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komen? En waar gebeurde dat? - In Betlehem. - Dat kan toch niet? - De herders
hebben 't mij gezegd.
Scyencyen vraagt zich af wat dit alles betekent, in ieder geval zij kwamen samen
zoals vroeger die koningen uit Orienten.
Waar wilt gij eigenlijk heen, vraagt Arbeid aan Adel. - Naar 't huis van vrede. - En
Scyencyen? - Naar 't huis van minne.
Het geslacht van dit kind, zeggen ze eensgezind, zal de ‘mogendheid’ van Alexander,
de vriendschap van Octavianus, de ‘verheugentheid’ van Salomon verwerven, en de
blijdschap die ontstond toen David Goliath overwon. Dit kind zal Israël verlossen,
't land van belofte openen enz.
Dan vragen ze elkaar wàt ze gaan offeren. Arbeid: de zoete bladeren van de boom
des levens; zij strekken zo ver als 't land van belofte, zij bevorderen het verstand,
doden corruptie, maken de zieke gezond, Adam en Eva hebben er hun schamelheid
mee bedekt, zij beschermen kruiden en bloemkens voor alle onweer, mensen en
beesten kunnen er onder schuilen, zoals Nabuchodonosor in zijn droom een boom
zag waar alle mensen en dieren onder schuilen konden.
Als de anderen hun verwondering hierover hebben uitgesproken licht Arbeid nog
toe dat onder deze bladeren worden ‘geëerd’... Hector, Hercules, Gedeon, Jozef,
Heraclytus, Moses en Trayanus. Edelheid verstaat hem niet, maar Scyencyen denkt
aan koning Astrages die in een droom uit het lichaam van zijn dochter een wijngaard
zag groeien waarvan de vrucht de bladeren zo bedauwde (?) dat ze heel het koninkrijk
overschaduwden. Neen, neen, zegt Arbeid, 't zijn geen bladeren gezien in een droom.
Zijn het de bladeren niet van de vijgeboom, vraagt Edelheid, die voor Maria neeg
tot de aarde als ze in Egypte trok? Neen, antwoordt Arbeid (en ook hier vatten wij
de bedoeling niet precies), 't zijn bladeren die we eerweerdig noemen.
De Geestelijkheid begint dan de roos te loven die hij meebracht. De veldbloemen
ontlenen er hun reuk aan, de bieën halen er hun honig uit. Uit twee rozen die de
koningin van Saba hem meebracht, een kunstmatige en een natuurlijke, heeft Salomon
de natuurlijke eens herkend door er bieën bij te brengen, en deze natuurlijke roos nu
heeft hij meegebracht. Door de kracht van deze roos wordt Crassus' gierigheid
verdreven, de ootmoedigheid van David zal onder ons komen, we zullen verlost
worden gelijk de kinderen van Israël.
Ook dit begrijpt Edelheid niet. Arbeid meent dat het wat anders moet beduiden en
Geestelijkheid erkent dat zijn woorden veel te
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denken geven (tsyn woorden die nypen), en dat wij er met ons verstand niet bij
kunnen.
Edelheid heeft een gouden appel uit de boomgaard van Hercules. Deze appel
verhoogt de prinselijke staat, hij vuurt de tornooien aan, doet de vijand verdrijven
en ‘eer verwerven... die wolven doerkerven... die d'onnosel scapen des lants onterven’
(een handvol springlevende verzen!).
Dit is nog het vreemdste van al, vindt Arbeid. Zelfs Scyencyen is er ‘t'einden raad’
om. De appel, gaat Edelheid voort, doet landen en steden gehoorzamen, het volk in
vrede leven, hij verdrijft ‘eruer’. Door deze appel verkreeg Octavianus zelfs dat hij
aanbeden werd als een god.
De drie ‘koningen’ zijn blijkbaar zelf nog altijd wat verwonderd over hun ongewone
geschenken. We horen nu dat Experyencye hun de opdracht gaf, zij beloofde overigens
bij de overhandiging aanwezig te zijn. Zij komt en wordt welkom geheten. Arbeid
verklaart nu dat hij Betlehem ziet, Scyencyen 't huis van minnen, Edelheid 't huis
van vrede. Dat is alle drie hetzelfde, explikeert Experyencye, en Betlehem is eigentlijk
Brussel. Heeft Maria dan in Brussel een kind gebaard, vraagt Edelheid aan Arbeid
(die immers in de aanvang het nieuws vermond heeft). Ja, antwoordt Arbeid, Maria
onze edele hertogin.
Scyencyen: maar gij zegde dat het Davids nicht was. Dat is ook zo, komt
Experyencye nu tussenbeide, want de bisschop van Utrecht is haar oom; en de herders
die Arbeid hebben ingelicht, dat waren de heren die 't land regeren.
Edelheid had gehoopt dat het een zoon zou geweest zijn, maar het is een dochter.
Bij wijze van troost explikeert Experyencye dat wie een dochter heeft ook wellicht
nog een zoon zal krijgen, en jubileert verder over de vruchtbaarheid in verzen die
vloeiend maar niet al te duidelijk zijn (het zijn om in de eigen beeldspraak van Colyn
te blijven bladeren die iets onherkenbaars bedekken). Wat wordt er b.v. juist bedoeld
met ‘want die die vrucht bemynt van tpryeel die bemynt thoefken oic int geheele
met cruyekens die daer bynnen groyen’? Hoe dan ook, deze dochter zal toch een
prins kunnen huwen, waardoor alle landen zouden opgaan in peis en minnen.
Dan wordt er over getwist aan wie de eer toekomt om het eerste geschenk aan te
bieden. Het zal Edelheid zijn, maar eerst wordt nog eens uitgeweid over de betekenis
van de geschenken en hun toepasselijkheid op het kind. Edelheid zegt ‘soe salic
beginnen dan / dexpryencye die ic aenschouwe’. Hij ziet daarbij waarschijnlijk naar
Ex-
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peryencye die daar staat en na hem aan het woord komt. De plaats is treffend door
de identificatie van het begrip met zijn lichamelijk aanwezige personificatie op de
wijze van het zinnespel. Zijn ‘experyencye’, zijn kennis van de wereld dus
raadplegend, explikeert hij dat de gouden appel de ‘mogendheid’ van de
nieuwgeborene voorstelt. Gelijk het goud de zinnen van de mens verlicht zal haar
mogendheid die van alle prinsessen te boven gaan. Experyencye bevestigt dat en
Edelheid besluit dat deze vrucht zal ‘landen en steden doen in subjectie aan haar
liefde verbonden blijven’ en al de onrust des lands verdrijven.
Ook Scyencyen beroept zich op Experyencye om te betogen dat de roos de bloem
verbeeldt die nu geboren is. Hij doet het zeer dichterlijk: ‘dmynlyc reusken boven
alle rosen treyn presyeusken’; en Edelheid valt hier in met een ‘och dyts soet om
horen’. Experyencye ontwikkelt de parallel nog wat en spreekt van de bijen die van
deze roos honig zullen halen en die vergeleken mogen worden met het gemene volk.
Nu het geschenk van Arbeid. Het stelt voor, zegt hij, ‘de getrouwicheyt van desen
jongen kynde’. Immers de bladeren versieren de boom waar ze aan gegroeid zijn,
gelijk dit maagdeken met haar trouw de boom des levens van haar moeder en de
bloem der edelheid van haar jongen broeder versiert. Deze bladeren zullen ons voor
onrust en schande behoeden zoals ze de fout van Adam bedekt hebben; onder de
trouw van deze maagd mag alles schuilen wat liefde draagt, corruptie en
wederspannigheid worden er onder te niet gedaan.
Experyencye besluit deze ingewikkelde uiteenzettingen wel aardig met ‘die
bladeren, die rose en oic die vrucht / die muegen wel op een cleyn taxken staen / van
den boeme der natuere gedaen / verenycht in eenen telg te samen’.
Tenslotte zullen dan de presenten gegeven worden, wat enige beweging meebrengt.
Edelheid zegt dat hij 't kind zo gaarne zien zou ‘met oogen’ maar hij is beschaamd;
Scyencyen er Arbeid zijn het niet minder. Zij gaan nog eens over tot een laatste
verklaring van de betekenis van hun geschenken (van zulke verklaringen hadden de
rederijkers niet gauw genoeg), waarbij Experyencye hen herhaaldelijk helpt. De
appel is goud, de roos is wierook, de bladeren zijn mirre, zij betekenen immers ook
bitterheid, ‘want sy dragen die bytterheyt van den bome... sonder verdriet oft clage’.
Edelheid bedankt Experyencye met een ‘yc en hoorde nooit scoender bewijs mijn
dage / dan experyencye hier bryngt voer oogen’.
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Scyencyen zegt nu: ‘Doet open Betlem’. Wij veronderstellen dat hier een gordijn
opengeschoven werd op een ‘toog’. Experyencye laat er op volgen: ‘Wylt u verhoogen
hier es die moeder met hueren kynde’. Ieder geeft dan zijn geschenk en zegt zijn
strofe van een refrein vol bewogen rijmenspel. Als de kroon op het werk volgen dan
twee afscheidsrondelen; maar ze praten toch nog wat na als om hun maskerade te
verontschuldigen (‘elc es conync in synen staet’ enz.) en hun goede bedoelingen te
beklemtonen.
Het is een kleurig en welluidend stuk populaire kunst.
Wij laten hieronder nu de tekst van ons presentspel volgen.
De aanduiding van de personages werd van vers 8 af geünifieerd (Scy., Ed., A., Exp.).
Deze namen werden ook ingevuld op het einde van de laatste bladzijde van het ms.,
waar ze blijkbaar door plaatsgebrek werden vervangen door een streepje. U werd
waar het pas geeft vervangen door v en de afkortingen werden stilzwijgend door ons
opgelost. De emendaties worden in voetnoot verantwoord.
die cuenync der scyencyen
Wat siet den hemel dunct my ontsteken
met onverganckelyker melodyen

die cuenync der edelheyt
eendrachticheyt sal ons droefheyt breken
wat siet den hemel dunct my ontsteken

die cuenync des aerbeyts
soo dyts daer ons die propheten af spreken
dat dlant van beloften hun sonde verblyen

Scy.
wat ic sic den hemel dunct my ontsteken
met onvergankelyker melodyen

Ed.
Venus yngelen syngen aen alle syen

A.
10 Davyds herpe maect een geclanc van vruegden
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Scy.
Marcueryus fluytynge verwect veel duegden

Ed.
Tryton blaest claroenen en basynen

A.
die lybaerden verhuegen bosschen en woestynen
metten saechmoedegen lybaert van gouwe.

Scy.
die cleyn vogelkens vallen den/aer getrouwe
die subgectelyc onder syn vleerken duyken

Ed.
die blomkens die achter velde ontpluken
ontfangen den hemelschen dau van boven

A.
yc soude den oversten Scepper loven
waeric geraect

Ed.
20 ghy edel heeren
weest mynlyc gegroet

Scy.
danc hebt der eeren
van ouwer duegdelyker obedyencyen

Ed.
wie sydy ghy heere

Scy.
yc ben dye cuenync der syencyen
die alle der werelt es een exempele

A.
en wanen comdy

Scy.
wt Salomons tempele
daer die ertsche voysen als hemelsche tongen
glorye tot ynden hemel songen
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over die blyscap van der eerden
doen dede my yonst een present aenveerden
30 om die exaltacye tot onser behouwenesse
die vrucht der menschelyker betrouwenesse
daer den troost van alder Werelt aen leyt
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A.
wie sydy ghy her cuenync

Ed.
die cuenync der edelheyt
verheffende muegentheyt van aerde

Scy.
en wane comdy

Ed.
wt Herculus bogaerde
daer ic die gulden appelen yn vynde
en daer sag ic een sterre met eenen kynde
en eenen guldene lybaert mynlyc
die verhyef tkynt tusschen syn clauwen synlyc
40 en doen was ic den kynde seer goederande
genegen te doene myn offerande
dat ynt huys van vruegden sou syn geboren

Scy.
dyts ymmers bequamelyc om horen
het verlycht duegt der liefden claerheyts

Ed.
en wie sydy ghy heere

A.
die cuenync des aerbeyts
die slans welvaert exaltere en pryse

Scy.
en wanen comdy

A.
wtten eertsschen paradyse
daer den boom des levens staet in syn groysele
verchyert met blommen bequaem int bloysele
50 en daer ic alsulken luyt vernam
dat ic herweert met eenen presente quam
god geve dat duegdelyc moet vergaen

Ed.
en wat voert u hier toe
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A.
yc hebbe verstaen
dat marya die god den heere bewaert heeft
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met vruegden een lieffelyc kynt gebaer heeft
dat ic hertelyc met goeder yonst begychte

Scy.
en wat maryen meendy

A.
Marya Davyds nychte

Scy.
Davyds nychte

Ed.
wat horic u verclaren
en Marya es lange ten hemel gevaren
60 en syt ter rechter hant gecroent
van hueren suene

Scy.
ghy syt seere gehoent
oft moet abuyselyc om aenhoren syn
en soude die heere willen herboren syn
om die menschelyke kettyvychede
op eerde te lydene

Ed.
hola hier mede
sou die vermaledyde yoderye
confoermeren dat huer prophesye
nu comen ware die wy lange hebben vernomen
waer die gesontmaker ter werelt tomen
70 Messyas soe ghy ons hier verclaert

Scy.
en waer heeft Marye haer kynt gebaert

A.
yn betleem

Ed.
yn betleem waer heb dyt tverstant gecregen

A.
die herderen daer ontrent gelegen
die hebben1 die wete hier af gedaen
1

Er staat hebden.
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Scy.
sou dyt onser materyen slaen
dat waer vremde want wy geraken tsamen
soe die conyngen wt oryenten quamen
die ihesum huer offerande deden

A.
waer wyldy wesen

Ed.
ynt huys van vreden

A.
en ic in bethieem

Scy.
80 en ic ynthuys van mynnen
om den kynde met verhuegden synnen
eerlyc te doene my sacrafijcije

Ed.
yc wyl oic den kinde2 van soeter condijcije
met blyder herten doen myn offerande

A.
yc wyl met duegdelyken onderstande
wt rechter mynnen doen presentacye

Scy.
hy eest weerdych

Ed.
stkynts nacye
verwect nu elexanders muegentheyt

A.
Octavyanus vrientscap

Scy.
ya en die verhuegentheyt
90 van salamoen die synder moeder croneerde

2

kinde, door een andere hand bijgevoegd.
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Ed.
en die groote blyscap die men hanteerde
doen Dabyd golyas bracht int gequel
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A.
ya en die verlossynge van ysrahel
wort noch by desen kynde ontfaen

Scy.
ya en dlant van beloften open gedaen
en alle bedructe herten verblyt worden

Ed.
die werelt salder af bevryt worden
van trybelacyen en van plagen

A.
tdunct my een dync dat wy yagen
100 dies verhuegt my therte syn en memorye

Scy.
yc laet my dunken

Ed.
dyts een glorye

A.
twort segt van wonderlycke offertorye
na dat wy met vruegden byeen vergaderen

Scy.
Wat seldy ghy offeren

A.
ycke heere

Scy.
ya

A.
die soete bladeren
vanden boeme des levens die ic hyer bracht hebben
wtten eersschen paradyse

Ed.
bladeren

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

Scy.
synt bladeren die macht hebben

A.
tsyn bladeren die alsoe verre strecken selen
dat sy dlant van beloften geheel bedecken sellen
tsyn die bladeren die tverstant verwerft
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110 daer fernynege corupcye onder sterft
tsyn die bladeren die men loven en nygen sal
daer die siecke gesontheyt onder crygen sal
tsyn sulke bladeren dat daer mede
adam en ieve huer scamelhede
gedect hebben voert alle tsondich berueren
tsyn bladeren die sulc syn van natueren
dat sy cruyen en bloemkens menegerande
bevryden selen voer scade en scande
voer ongerustegen hagel blyxeme oft dondere
120 tsyn sulken bladeren dat daer ondere
menschen en beesten bevryt wel scuylen mach
soe nabugodonosor in drome aensag
eenen boem daer alle menschen en dieren
onder scuylen mochten

Scy.
noyt wonderlycke(r) manyeren
van bladeren soe ons hier mach geleert worden

A.
onder dese bladeren soe sal geeert worden
hectors vromycheyt en hercules cracht
gedeons fectorye voersienycheyt en macht
peys ruste en duegdelyke hanterynge mede
130 yosephs liefde en goedertierenhede
trouwe mynne en genadicheyt
en van eraclytus die gestadicheyt
en moyses duegdelyke carytate
en van trayanus die rechtverdige mate
sal onder dese bladeren staen in subiecteyen
met grooter eeren

Ed.
wat vremder sexcyen
van bladeren naer uus woorts wtgevens
soe bryngdy hier nu

A.
van den boeme des levens
hebbic dese soete bladeren ontfaen
yc en caens nyet verstaen

Scy.
140 yc hebbe wel verstaen
dat die cuenync astrages in drome aen sach
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wt synder dochter lychame daer sy lach
eenen wygaert groeyen groot van vyrtuyten
vrucht bryngende daer die telgeren die spruyten
daer die telgeren en bladeren soe af bedauden
dat die bladeren al cuenync ryke bescauden
muegent die bladeren syn dat ghy meent
muegende cuenync

A.
trouwen eer neent
ten syn geen bladeren gesien in droeme

Ed.
150 ten syn oic die bladeren nyet van den vyg boeme
die voer marya neeg totter eerden
die in egypten trac

A.
neent heer cuenync van weerden
syn bladeren die wy eerwerdich noemen

Ed.
wat bryngdy ghy her cuenync

Scy.
boven alle bloemen
die soetste bloem daer ic op glose

A.
wat bloeme eest

Scy.
het es een rose

Ed.
een rose

Scy.
ya die hebbic hier bracht

A.
wat rosen eest

Scy.
van wonderlyke macht
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soe schoen van verwen / soe soet van guere
160 dat hueren rueck gaet alle die werelt duere
huer schoenheyt es tsmenschen yubelerynge
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hueren rueck der herten confoorterynge
want die veltbloemen die achter velde staen
hueren sueten rueck dat sy ontfaen
van deser rosen soe sy meest connen
soe die sterren huer lycht doen vander sonnen
en om die soetheyt van desen rosen bladeren
sullen die bien alle by een vergaderen
om huenych van deser rosen tontfaene
170 wt rechter liefden

Ed.
dyts vremt te verstaene
wat rosen maegt syn

A.
segt ons die glose
dat wyt verstaen mogen

Scy.
het es die rose
daer die cuenyngynne van saba als donbedroefde
Salamons wysheyt perfect met proefde
die sy twee roosen toende fyguerlyc
deen van consten gemaect en dande(r) natuerlyc
die welke wt synder syencyen vant
dat hy die bien om tsyngement wtsant
van den twee rosen getoont te samen
180 en die rose daer sy huer voetsel aen namen
die bryngic daer Salamon aen bekynde
die natuerlyke rose

Ed.
yc ben ten ynde
van mynder verstannesse doert dabuys
van deser rosen

A.
yc sta al confuys
ynt verwonderen van deser rosen ynlyc

Scy.
doert tvertuyt van deser rosen mynlyc
sal ons crassus giericheyt ontspryngen
en conync die gulden cruyken bryngen
die nabugodonosor hadde genomen
190 en davydt oetmoedicheyt sal oic comen
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te lande met gemeynen proffyte
doert tvyrtuyt der rosen loeft met yolyte
God van der rosen / sy sal ons troost werden
wy selen wt phahrons handen verloost werden
gelyc die kynderen van Ysrael
by deser rosen

Ed.
noyt wonderlycker voerstel
yc en can vander rosen nyet begrypen

A.
tmoet wat anders bedieden

Scy.
tsyn woorden die nypen
al en connen wy tverstant nyet wt geleggen

A.
wat bryngdy ghy her cuenync

Ed.
ycke

Scy.
ya

Ed.
200 dat salic v seggen
tes een vrucht die ic eerweerdich houwe

A.
ya wat vruchten eest

Ed.
eenen appel van gouwe
daer wonderlyke vertuyten in syn gelegen

Scy.
eenen appel van gouwe

Ed.
ya en die bryngic gedregen
wt hercules bogaert die verre vermert es
tes vry eenen appel die seer begeert es
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want hy doet den priencelyken staet verchieren
hie doet alle edelheyt hantieren
steken torneren voer die blosende lieren
210 en wympels banyeren te velde stieren

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

256
om batayllieren / en om scoffieren
die vyanden als fenynegen dieren
die tvelt pylieren en dlant bederven
desen appel doet prys en eere verwerven
die serpenten achter lande sterven
die wolven doerkerven als gebroken scerven
die donnosel scapen des lants onterven
en tonderbryngen
desen appel elc macher wel na verlyngen
220 dede alyxandere die werelt dwyngen
en hercules die groote ruesen bespryngen
die den boogaert om gyngen daer dappelen stonden
van fynen gouwe

A.
wat horic u vermonden
dyt es noch dmeeste abuys van al
van desen appele

Scy.
wie weet wat werden sal
yc en weet te seggene bue noch ba

A.
yc en versta den syn nyet

Scy.
yc ben tende ra
dwerck te gronderen

Ed.
dat elc versta
men mach desen appel wel exalteren
230 hy doet landen en steden obederen
tvolc acoerderen / en leven in vreden
hy verdryft eruer in dorpen in steden
boven en beneden met synder cracht
doer desen appel van grooter macht
woude octavyanus die keyser getrouwe
datten elkerlyc aenbeden souwe
als een levende god hier op der eerden

A.
wat sulken appele soumen aenveerden

Scy.
ya en houwen in weerden
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A.
240 die presenten syn wonderlyc die wy noemen

Scy.
ghy bryngt bladeren

A.
en ghy bloemen

Scy.
en ghy die vruchten na dat ic glose

A.
myn present syn bladeren

Scy.
en myn present een rose

Ed.
en myn present es eenen appel van gouwe

A.
experencye die ic voer duegdelyc houwe
gaf my den last

Scy.
en my oic mede

Ed.
en sy was die my aenverden dede
den guldenen appele

Scy.
en my die bloemen

A.
en my die bladeren

Ed.
beyt sou sy versoemen
250 te comene daer wy deere verwaren
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Scy.
sou sy oic achter blyven

A.
neen dat sou my varen
want myn verstannesse es seer ruyt
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Ed.
myn yonstich herte crygt nu vyrtuyt
dat ic exprencye aen schouwe

Experyencye
God gruet u ghy Heeren

A.
syt wellecome vrouwe
exprencye gedessenteert
dat ghy ons bryngt tot fayteeren
met ouwer syencye

Exp.
yc doet geerne ghy heeren
goyds gracye geve tvyrtuyt van boven

A.
yc mach den heere wel dancken en loven
yc sie tbethleem

Scy.
260 en ic thuys van mynnen

Ed.
en ic thuys des vreets

A.
dat om dat wy kynnen
expreyencye hier staende voor ons oogen

Exp.
thuys van bethleem wylt u verhoogen
es tpaleys van mynnen en thuys van vreden
en bethleem vol duegdelyker seden
daer vrede en mynne es in beloken
dats bruesel na den verstande gesproken
die God met gracyen wil syn verhuegende

Ed.
nu segt ons eerweerdich conync muegende
270 heeft marya soe ghy ons hebt verclaert
bynnen bruesele een lieffelyc kynt gebaert
dit verstant maect my verdoelt van synne
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A.
yaes marya ons edel hertogynne
heeft een lieffelyc kynt soet int gesychte
met vruegden gebaert
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Scy.
ghy seyt twas Davydts nychte

Exp.
soe eest oic neempt mynder talen goom
want die bysscop van Wtrecht dat es haer oom
dus moet syn nychte syn diet wel grondeert

Ed.
wie soude dat peysen

A.
tes wel gefantaseert
280 al en costic den syn nyet wel verstaen

Scy.
ya hebben die herden die wete gedaen
van deser geboorten

A.
yaes in veel manyeren

Exp.
die herden die heeren diet dlant regyeren
hebben waerachtighe kynnesse gegeven
dat marya ons edel priencersse verheven
van eender schoonder dochter gelegen es
lof heb den heere

Ed.
alst al verswegen es
yc meendet een sone sou hebben geweest

A.
neent tes een dochtere

Scy.
serteyn dat eest

Exp.
290 die een dochter heeft talder duegt gewoene
die vercrygt wel eenen yongen soene
en die den boom der natueren heeft
die groote vruchtbarycheyt die daeraen cleeft
verhuegt wel tsoete pryeel van bynnen
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en men macht die vruchten soe duegdelyc kynnen
dat men met mynnen die vruegt beseffen wylt
en vrucht in alle pryelen verheffen wylt
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en sonderlynge vrucht dat wy wel prysen muegen
daer die vruchten der edelheyt wt rysen muegen
300 want die die vrucht bemynt van tpryeel
die bemynt thoefken oic int geheele
met cruyekens die daer bynnen groyen

Ed.
sy seyt waerheyt

Exp.
en laet u nyet vernoyen
dat een dochter es die wy loven en nygen
dese dochter mocht sulken prience gecrygen
alle landen die souwender by verstercken
yn peyse en in mynnen

Scy.
die godlycke vlerken
moet die vrucht met alle vruegt omryngen

Exp.
nu die presenten

Ed.
die selen wy voertbryngen
310 om den kynde offerande te doene

Scy.
nu eerweerdich muegende conync coene
omtdect de bladeren

A.
neen bryngt voert die rose
die elken behoeden mach voer nose
want u die weerdicheyt toe behoort

Scy.
bryngt hier den gulden appel voort
ghy conync der edelheyt

Ed.
by ouwer weerden

Exp.
neen ghy moet deere voel al aenveerden
het betaemt u na dat ic versynnen can
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A.
wy begerens oic alle
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Ed.
soe salic begynnen dan
320 dexpryencye die ic aenschouwe
desen schoonen mynnelyke appel van gouwe
yn hercules bogaert gepluyct seer vromelyc
es die muegentheyt van deser vrucht bequomelyc
die nu geboren es / en seer verheven wort
daer menych edel feyt om bedreven wort
want soe tgout verlycht des menschen synnen
sal huer muegenticheyt sulken name gewynnen
dat hy alle priencerssen te boven slaen sal

Exp.
die de muegentheyt van deser vrucht verstaen sal
350 men moet hem met redene plat bewysen
hoge in geboorten machtych int oprysen
muegende boven die muegende muegende
alle muegentheyt onder huer macht veryuegende
wort dese vrucht die lieffelyc es en schoone
boven serinamis van babylone
yn muegenthede geexalteert
oft panthaselya

Ed.
diet wel grondeert
dese muegende vrucht groot van perfectyen
sal landen en steden doen in subiectyen
340 van huerder liefden verbonden blyven
en alle die onruste des lands verdryven
soec ic vore vercleert hebbe

A.
tes wel genomen

Exp.
nu die mynlyke rose

Scy.
die sal oic voercomen
by experencyen verhaelt seer synlyc
die edelheyt van der bloemen mynlyc
die nu geboren es dats dmynlyc ruesken
boven alle rosen treyn presyeusken3
dat ic hier brynge

3

Er staat presyeeusken.
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Ed.
och dyts soet om horen

Exp.
die edelheyt van deser bloemen vercoren
350 yn vertuyten van duegden soe hoge rysen sal
dat men in alle prysen sal
den guer van deser bloemen bequame
want de excelencye van hueren name
sal die bien wtter locht doen dalen
op dese rose daer sy huenich in halen
welc bien dat wy gelyken muegen
voert gemeyn puepele

Scy.
wylt v verhuegen
yn dese mynlyke rose vol alder goetheyt
om die eerweerdege duegt van hue(r)der soetheyt
360 sal die edel prience(rs) vol der rechtverdicheyt
eerweerdich houwen met grooter weerdicheyt
en giericheyt wtten lande veryagen
en myltheyt van herten ter feesten dagen
oetmoedelyc met gemeynen proffyte
boven alle priencerssen

A.
och by desen yolyte
vat ic veel duegdelycx in gevens

Ed.
nu die bladeren van den boeme des levens

A.
die bryng ic set alle droefheyt op dynde

Scy.
wat eest

A.
die getrouwicheyt van desen yongen kynde

Ed.
die getrouwicheyt

A.
ya
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Scy.
370 diet wel verstaet
syn getrouwicheyt bladeren
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A.
trouwen eere yaet
sy verchieren den boem daer sy gegroyt syn
en alst die bloemen die schoon gebloyt syn
soe sal dyt meegdeken sonder flouwicheyt
verchieren met huerder getrouwicheyt
den boem des levens huerder weerdeger modere
en die bloeme der edelheyt hue(rs?) yongen broedere
die god gesontheyt geve en lanc leven

Exp.
en goyds gracye wille onser priencerssen geven
enen salegen ker(c)ganc

Ed.
380 amen in trouwen

A.
die grouwicheyt die wy voer bladeren houwen
van deser vrucht ser goederande
sal ons voer trybelacye en schande
bedecken daer duegt verwect hebben
soe die bladeren adams mesval bedect hebben
want onder die trouwe van deser maegt
soe maegt al scuylen dat liefde draegt
peys vruegt en onderdanychede
want coreuptcye en wederspanychede
390 wort onder dees bladeren te nyente gedaen
getrouwicheyt heeten

Scy.
tes wel verstaen
hy waer plomp dies nyet verstaen en souwe

Ed.
yc brynge den soeten appel van gouwe
voer die vrucht van alder muegentheyt

Scy.
en ic brynge die rose der duegentheyt4
die ons bescermen sal voor rouwicheyt

A.
en ic brynge die bladerkens der getrouwicheyt
die af werende syn alle meskief en ducht

4

Er staat dyngnytheyt.
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Egp.
die bladeren die rose en oic die vrucht
400 die muegen wel op een cleyn taxken staen,
van den boeme der natueren gedaen
vereenych(t) in eenen telg te samen
alsoe mach dese edel vrucht van namen
hoogheyt edelheyt en getrouwicheyt reene
wel besluyten in hueren persone alleene
want den soeten boom der natuerlychede
mach bladeren en bloemen en vruchten mede
alle yare vernyeuwen

Ed.
dats emmers waer

Exp.
alsoe mach ons edel priencersse eerbaer
410 ons yaerlycx met eender vrucht verblyen

Scy.
God geefts huer gracye

A.
wat melodyen
soe vatic in dese moralysacye

Ed.
nu laet ons doen presentacye
den weerden kynde soet int beschouwen

Exp.
langt die presenten

Ed.
geerne in trouwen
yc sou tkynt soe geerne aensien met ogen
och noyt dus beschaempt

Scy.
yc ben plats tynden

A.
en ic soe erre

Ed.
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myn present es gout

Scy.
en dmyne wieroeck
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A.
en myn present es merre
wy muegent met schanden wel laten staen

Exp.
420 neen trouwen ghy hebbet noch wel gedaen
en dat sal sy oec lyden die bevroetsel heeft
soe den appel natuerlyc voetsel geeft
soe crygtmen met gouwe daer wy na wenschen
al dat behoefelyc es alle menschen
dus mach ment by den appel wel compa(r)eren
en die roose die wy seer exalteeren
kynnen wieroock dat te hemel wert slaet
aen die lucht die den soeten rueck ontfaet
en vander roosen daer groote cracht aen leyt
430 en die bladeren betekene oic bytterheyt
gelyc die merre daer ic op gome
wan sy dragen die bytterheyt van den bome
alweest vrolyc sonder verdriet oft clage

Ed.
yc en hoorde noyt scoender bewys myn dage
dan expryencye hier bryngt voer oogen

Scy.
doet open bethlem -

Exp.
Wylt u verhoogen
hier es die moeder met hueren kynde

Ed.
o vrucht der muegentheyt reyn wel gemynde
soete gesynde
440 doer die hoecheyt die ic in v bevynde
bryngic u desen appel ter eeren
machtichste priencersse die ic noyt kynde
blust ons alynde
met ouwen duegdelyken bewynde
soe muegen blyscap en vruegt vermeeren
alle priencen en heeren hem tuwers keeren
doer die hoogheyt uus wesens die u aen gaet
reyn toeverlaet
myn hoge gyfte in dancke ontfaet
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Scy.
450 o rose der edelheyt excelente
meegdelyke prente
dese rose soe bryngic u teenen presente
die de weerdicheyt uus persoon bewysen sal
waer wy hopen als die obediente
rose yente
als dat noch wt ouwen regemente
die welvaert van alle landen rysen sal
dies peys en nerynge ons veryolysen sal
reyn edel rose die nu ontploken staet
460 schoon duegdelyc saet
myn hooge giefte in dancke ontfaet

A.
o bladerkens van trouwen menegertiere
maget fiere
yc brynge u dies ic solaes hantiere
dese bladeren ouwer getrouwicheyt te baten
hopende dat ghy reyn balsemyere
yn geenen dengiere
met ouwen duegdelyken bestiere
ons nemmermeer ongetroo(s)ten sult laten
470 maer alle die serpenten die ons haten
holpen vernyelen met ouwer daet
o meegdelyc beraet
myn hooge giefte in danche ontfaet

Ed.
ouwen oorlof moedere der edelhede
ouwen oorlof lieffelyc kynt van machte

Scy.
ouwen oorlof roesboem soet van seden
ouwen oorlof moeder der edelhede

A.
ouwen oorlof priencersse des huys vol vreden
die ons die vrucht der muegentheyt brachte

Exp.
480 ouwen oorlot moeder der edelhede
ouwen oorlof lieffelyc kynt van machte
boven alle meegden hoogst van geslachte
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Ed.
elc mach hem int lieffelyc kynt verblyen
dat ons solaes en (vruegt)5 vercregen heeft

Scy.
maect nu genuechte aen alle syen
elc mach hem in dyt lieffelyc kynt verblyen

A.
den soeten lychaem wyl god gebenendyen
die de vrucht der edelheyt gedregen heeft

Exp.
elc mach hem in dyt lieffelyc kynt verblyen
490 dat ons solaes en vruegt vercregen heeft
dies men droefheyt wter herte geslegen heeft

Ed.
nu gaen wy met eenen verhuegden synne
ter eeren van onser hertogynne
God loven van deser hoger gracyen

Scy.
myn synnen ontpluyken van yubelacyen
doer die cracht van deser vrucht voerseyt

Ed.
ghy syt cuenync de(r) syencyen

Scy.
en ghy conync der edelheyt

A.
en ic conync des aerbeyt

Ed.
dat syn ons namen

Exp.
laet u namen perfect luyen

Scy.
ya sout wel betamen
5

Dit woord werd hier blijkbaar vergeten (vergelijk vers 490).
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Exp.
500 yaet tverdryft der fantasyen smerte

Scy.
soe ben ic thoot dan
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Ed.
en ic ben therte

Exp.
wat syde ghy

A.
die gemeyn beden

Scy.
nu weetty al vrouwe

Exp.
ic ben te vreden
alst wel tot onser materyen slaet

A.
elc es een conync in synen staet
soe salment nemen

Exp.
tmoet soe genomen syn -

Ed.
wt blyder herten wy hier comen syn6
onsen hertoge en onser priencerssen ter eeren
en der yonger vrucht

Scy.
wylt ten besten keeren
510 dat wy met goeder herten meenen

A.
eenen salegen kercganc wil god verleenen
onser hertogynne

Exp.
en welvaert en gesontheyt
huerder yonger vrucht

Ed.
der mysteryen rontheyt
wylt danckelyc nemen aen alle syen
6

Er staat syn wy hier comen.
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wy bevelen u der reynder maegt maryen

Ed.
yc hebbe dyt medeken goedertieren
groeyende in duegdelyke manyeren
den appel der muegentheyt gegeven
om met te spelene
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Scy.
vruegt moeter aencleven
520 want myn rose der edelhey(t) esser bleven
om huer meegdelyc wesen hoge verheven
met te verchieren soe meegdekens toebehoort

A.
en ic hebbe dat meegdelyc confoort
myn bladeren van(?) trouwen met eeren
om dat se alle prie(n)chen en heeren
sub(y)ect7 levende onder huer genade
bescudden souwen van alle quade

nota
E. DE BOCK

7

Er staat subsect.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

270

Letterkundig leven te Brugge in de Hollandse tijd
Toen op 26 februari 1815 onder het ‘geluyd van de triomph- en alle de stads-klokken,
het speelen van den beyaerd en het opsteeken op stads-toren van het Oranje-kouleurig
vaendel’1 zich in Brugge het nieuws verspreidde, dat het Wener Congres eindelijk
zijn goedkeuring had gehecht aan de oprichting van een verenigd koninkrijk der
Nederlanden, maakte zich blijkbaar een algemene vreugde van de bevolking meester.
De Gazette van Brugge2 - ‘dry jaeren gesupprimeert door het fransch gouvernement’3
- schaarde zich onmiddellijk aan de zijde van de Oranjevorst en juichte de nieuwe
regeling onvoorwaardelijk toe: ‘Het lot van ons Vaderland is beslist: den dag van
gisteren zal voor altyd den geheugelyksten tydstip van onze jaer-boeken zyn; wy zyn
vry en onafhanglyk; wy worden eyndelinge eene natie, naer zoo veel jaeren
slaverny!’4. De Bruggelingen die reeds op 13 september 1814 hun poorten hadden
geopend voor Willem I5 - toen nog ‘gouverneur’ - zagen de toekomst hoopvol
tegemoet. Zij moesten weliswaar nog dagelijks ondervinden, dat de nederlaag van
Napoleon niet meteen het einde had betekend van de verfransingspolitiek in hun
omgeving, maar zij koesterden - en samen met hen

1
2

3
4
5

Gazette van Brugge, 27-2-1815.
Dit blad kreeg in de loop der jaren verschillende benamingen; om leden van eenvormigheid
zullen we hier evenwel telkens de meest gebruikelijke naam citeren: Gazette van Brugge.
Merken we tevens op, dat van 1814 tot 1829 ook een Nieuwe Gazette van Brugge verscheen,
die daarna veranderde in Standaerd van Vlaenderen. (Voor nadere bijzonderheden raadplege
men: Romain van Eenoo, De Pers te Brugge: 1792-1914, Leuven-Parijs, 1961.)
Een vermelding die van 28-2-1814 af gedurende geruime tijd op de voorpagina bleef prijken.
Gazette van Brugge, 27-2-1815.
Bij dat eerste bezoek - men had de stad toen ‘gantsch geillumineerd’ - noteerde de Gazette
van Brugge (14-9-1814): ‘den toeloop des volks was uytnemende, zoo in het aenkomen als
in het vertrekken van dien minzaemen Prins, en ider een scheen op zyn aenzigt te lezen dat
by het geluk der Belgen zal grondvesten.’
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het merendeel der Westvlamingen - de verwachting, dat door het optreden van de
Nederlandse vorst een herwaardering van de eigen taal - het ‘Vlaemsch’! - zou
mogelijk worden. Het besluit van 10 oktober 1814, waarbij toelating werd gegeven
tot het registreren van in het Vlaams gestelde notariële akten en tot het opstellen van
akten van de burgerlijke stand in de gebruikelijke taal van de gemeente, had reeds
voor een deel aan deze verwachting beantwoord en had de hoop gewettigd, dat weldra
nog andere maatregelen zouden volgen ten gunste van de moedertaal.
Hoe nu precies die maatregelen werden getroffen en hoe ze door de bevolking
werden onthaald, zullen we hier niet opnieuw onderzoeken6. Onze aandacht gaat
overigens niet zozeer naar de te Brugge gevoerde ‘taalpolitiek’, maar wèl naar de
literaire weerslag ervan. Een stelselmatige vernederlandsing van administratie en
onderwijs gedurende vijftien jaar moest immers onvermijdelijk ook naar buiten
uitstralen en een atmosfeer scheppen, die een herleving van de letterkundige
bedrijvigheid in de hand werkte.
Het duurde dan ook niet zo heel lang, vooraleer te Brugge de eerste tekenen van
een poëtische opflakkering konden waargenomen worden. De ‘Maetschappy van
Rhetorica, onder tytel Kunst en Eendragt, en kenspreuk Slaet d'oog op Christi Kruys’,
die de Franse overheersing nauwelijks had overleefd, wist weldra weer enkele
‘liefhebbers en oeffenaers der dichtkunst’ te verzamelen, die onder het beleid van
hoofdman Willem van den Bogaerde de Merlebeke zoals vanouds hun bijeenkomsten
hielden, feestelijke gelegenheden berijmden en prijsvragen7 beantwoordden. Voor
het schrijven van lofdichten en ‘heilwenschen’ was er trouwens al onmiddellijk stof
genoeg: de blijde intrede van de vorsten te Brugge8, de aanstelling van baron de
Croeser tot burgemeester9, het triomfantelijk bezoek van de prins en prinses van
Oranje10, de onverwachte terugkeer na ‘een vyftienjaerig verblyf te Romen’ van de
beroemde Brugse graveur De Meulemeester11, de viering van 's konings geboortedag,
de herdenking van

6

7
8
9
10
11

We verwijzen hiervoor naar:
F. Blauwkuip: De Taalbesluiten van Koning Willem I (1920).
A. De Jonghe: De Taalpolitiek van Koning Willem I (Brussel, 1943).
Een aantal van deze prijsvragen wordt in de stadsbibliotheek te Brugge bewaard.
Op 7 september 1815 (zie: Gazette van Brugge, 8-9-1815).
Op 26 augustus 1817 (zie: Gazette van Brugge, 27-8-1817).
Op 19 en 20 juni 1819 (zie: Gazette van Brugge, 21-6-1819).
In januari 1820 (zie: Gazette van Brugge, 24-1-1820).
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de slag bij Waterloo en - niet het minst - de hulde aan de overwinnaars in de jaarlijkse
‘dichtstryd’. Inderdaad, ook deze traditie werd nieuw leven ingeblazen: met de
rederijkerskamers van Ieper, Kortrijk en Oostende werd weer om het jaar gewedijverd
in het schrijven en voordragen van ‘helden-vaarzen’ en ‘vijfpoozige gezangen’12
Daarnaast werden door de Brugse kamer nog maandelijks drie ‘prysvraegen’13 aan
haar leden voorgelegd, blijkbaar niet zonder succes, want... ‘er hebben zittingen
geweest, waer in men tot 24 werken telde, welke naer den prys mededongen’14. De
werkzaamheden van Kunst en Eendragt bleven trouwens niet onopgemerkt: in 1819
verleende Willem I aan de maatschappij de titel van ‘Koninklijke’15. Voor de kamer
was dit natuurlijk een stimulans; het aantal leden steeg tot boven de 300, de activiteiten
vermeerderden nog en na elke bijeenkomst kon de Gazette van Brugge met vreugde
noteren, ‘dat by de talrykheyd derzelve die staetigheyd en gepaste oplettentheyd
heerschte, die oudtyds diergelyke lezingen kenschetsten, doch die geduerende de
laetste jaeren van het fransche beheer als het waere verdwenen waeren, waer door
veele lief hebbers en oeffenaers der dichtkunst het werk hebben gestaekt. Na dat
onze moedertaal weder en meerder dan ooyt naer waerde hoog geschat word, durven
wy hoopen dat deze tael- en dicht oeffeningen weder derzelver oude agting zullen
erlangen en behouden, en dat den yver en oeffenlust derzelver beminnaers niet meer
door de spotlust van weynigen zullen tegengehouden of uytgedoofd worden’16.

12

13

14
15

16

Onder de Brugse ‘overwinningen’ werd vooral die geroemd van apotheker Thomas Van Loo,
die met een ‘lyk-dicht voor Augustus von Kotzebue, jammerlyk vermoord te Manheim den
23 maarte 1819’ de ‘goude medailje eersten prys’ had verworven tijdens de ‘dicht-stryd’ te
Kortrijk op 15 augustus 1819.
(zie de verslagen hierover in Gazette van Brugge, 18-8-1819 en Nieuwe Gazette van Brugge,
19-8-1819.)
‘Deze prysvraegen worden gedrukt en aen ider lid rondgedeeld. De antwoorden worden vyf
dagen voor de prysuytreyking ter hand gesteld aen den kunstgreffier, die de zelve ter
beoordeeling der kunst-rechters overlegd. Op den bepaelden dag, geeft elken Dichter welken
werken heeft ingeleverd lezing in het openbaer van zyne ingezondene Dichtstukken.’ (Gazette
van Brugge, 6-6-1821.)
Gazette van Brugge, 6-6-1821.
Een feit dat op 5 januari 1820 gevierd werd met ‘eene pragtige maeltyd van 80 couverts’;
‘de gezondheyd des Konings door den heer hoofd-man Van den Bogaerde de Merlebeke
ingesteld, wierd met geestdrift, en onder het spelen van het volks-lied ontfangen en
beantwoord’; ‘de zael was cierlyk opgeschikt en verlicht, het borstbeeld van onzen geliefden
Koning pronkte aen het hoofd van de zael, onder het lommer van levende en vrugtdraegende
oranje-boomen.’ (Gazette van Brugge, 7-1-1820.)
Gazette van Brugge, 22-1-1821.
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Naast de ‘Koninglyke Maetschappy van Rhetorica’ herrees te Brugge ook ‘het
oud-vermaerd en wyd-beroemde Redekonstgezelschap der weêrde Dry Sanctinnen,
voor kenspreuk voerende: Die Lyd Verwint. Een echte opbloei werd het echter niet
voor deze rederijkerskamer. Gedurende enige tijd werden weliswaar weer prijsvragen
uitgeschreven en vergaderingen belegd in ‘de nieuwe Konst-zael den Romeyn’17,
maar over vorderingen en resultaten vernemen we zeer weinig. In januari 1823
overleed bovendien de hoofdman van de Dry Sanctinnen, Maximiliaen baron de
Peellaert Steenmaere, en deze slag kwam het gezelschap blijkbaar niet te boven. Het
zou duren tot 1836, vooraleer de ‘oud-vermaerde’ kamer weer van zich liet horen18.
In het najaar van 1822, toen de leden van de Dry Sanctinnen bijna geen tekenen
van leven meer gaven, vormde zich evenwel reeds een nieuwe groep te Brugge, een
‘Maatschappij van Uitgalming’, onder de leus IJver en Broedermin, die op haar beurt
pogingen in het werk zou stellen om het gebruik van de moedertaal te bevorderen.
Al kon deze vereniging moeilijk als een ‘dichtende’ rederijkerskamer beschouwd
worden - de oprichters dachten immers allereerst aan ‘declamatie’ -, toch zou zij
geruime tijd een actieve rol spelen in het Brugse literaire leven en zou zij zelfs heel
wat leden van Kunst en Eendragt naar zich toehalen. De geschiedenis van IJver en
Broedermin is ons voor een deel bekend door het verslag, dat tijdens een ‘prijsdeeling’
in 1828 door Karel Benninck werd gelezen en dat achteraf in een door het gezelschap
uitgegeven bundel Voortbrengselen19 werd opgenomen. Hieruit blijkt, dat de
maatschappij geen gemakkelijke start kende: ‘haar begin was eenvoudig’; ‘de eerste
leden waren personen van den burgerstand, te klein in aantal, om door geldmiddelen
een schoon vooruitzigt te vormen’20; bovendien had men af te rekenen met ‘lastering’
vanwege ‘personen die zich verzetten tegen taal- en letterkundige bevordering’21; er
werd even-

17
18
19

20
21

Zie o.m. Nieuwe Gazette van Brugge, 29-11-1817 en 14-3-1818.
M. Luwel: Rhetorica Rediviva. De Brugse Rederijkerskamer ‘De Drie Santinnen’ heringericht
ten jare 1836. (in: Biekorf, 1950, april, p. 78-86; mei, p. 103-109).
Verzameling van zoodanige tooneel- letter- dicht- zede- of redekundige Voortbrengselen,
als welke voor de gewone oefeningen der Maatschappij van Uitgalming, onder de kenspreuk
IJver en Broedermin, te Brugge, best geschikt en doelmatigst geoordeeld zijn geworden, en
strekken kunnen ter bevordering, zoo wel van eene tooneel- en redekundige Uitspraak, als
van eene beschaafde, keurige en kunstmatige Lezing, in de Nederlandsche Taal. (Brugge,
1828.)
ibid., p. 51.
ibid., p. 52.
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wel niet versaagd en spoedig werden - zowel voor de ‘deftige’ als voor de ‘boertige
uitgalming’ - lauweren geplukt te Lichtervelde, Eeklo, Veurne, Oostkamp en
Oostende22. Vooral D. Van Damme en P.A. Van Caster wisten zich hierbij te
onderscheiden en werden meermalen bij hun terugkeer ‘onder het spelen van fanfares’
en ‘onder den toeloop van eene menigte ingezetenen’ triomfantelijk aan de poort van
de stad verwelkomd23. Een hoogtepunt beleefde IJver en Broedermin ongetwijfeld
op 28 augustus 1825, toen zijzelf een wedstrijd organiseerde te Brugge en haar
uitnodiging voor ‘eenen drievoudigen Prijskamp in Tooneel-, Zang- en Schrijfkunde’
beantwoord zag door een grote schaar deelnemers uit meer dan tien verschillende
steden24. Het dynamisch bestuur van de maatschappij25 koesterde de hoop deze
‘kampstryd’ in 1830 te mogen herhalen26, maar de omstandigheden hebben dit niet
mogelijk gemaakt. Samen met Kunst en Eendragt moest IJver en Broedermin
ondervinden, dat ‘liefde’ voor de eigen taal tijdens en nà de omwenteling bij velen
een ijdel woord was geworden. Voor beide gezelschappen bleef er toen niets anders
over dan enige tijd de weg van de Dry Sanctinnen te volgen.
Men kan het betreuren, dat deze beloftevolle, letterkundige kringen hun activiteiten
moesten stopzetten of althans verminderen; men kan het betreuren, dat jonge talenten
aldus verloren gingen; maar... men overdrijve niet. Wat de Brugse bladen tussen
1815 en 1830 ook mogen meedelen over ‘den steeds toenemenden bloey’ en ‘de
staeg aengroeyende kundigheyd’ van deze maatschappijen, men verlieze niet uit het
oog, dat slechts in heel weinig ‘kamervragen’ of ‘leerdichten’ of ‘rouwklachten’ een
peil bereikt werd, dat enigszins de naam ‘poëzie’ waardig was. Als men bedenkt, dat
op elke dichtwedstrijd of elke prijskamp voor ‘uiterlijke welsprekendheid’ ook prijzen
werd toegekend aan de maatschappij, die de ‘schoonste intrede’ had gemaakt, en aan
de deelnemers, die ‘den versten afstand’ hadden afgelegd, dan begrijpt men al vlug,
dat in een dergelijke sfeer weinig

22
23
24
25
26

ibid., p. 52-53.
Zie hierover o.m. verslagen in de Nieuwe Gazette van Brugge, 19-6-1823 en in de Gazette
van Brugge, 25-10-1824.
Gazette van Brugge, 31-8-1825.
De leden waren ‘byna allen nog in den lente tyd hunner jaeren’. (Gazette van Brugge,
24-7-1829.)
‘Ten eynde der brugsche inwoonderen aen te toonen dat de tael hunner vaderen, spyts het
uytzinnig geblaf van pas ontloken staetkundigen, voor vremden klank niet behoeft onder te
doen, maer, als het waere, door kragt van uytdrukking en woordenrykheyd, zig boven de
tael onzer zuydelyke bueren verheft.’ (Gazette van Brugge, 20-7-1829.)
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of geen sprake kon zijn van echte dichtkunst. De hele Westvlaamse
rederijkersproduktie was en bleef dan ook hoofdzakelijk amateurswerk, maakwerk.
Zo opvallend zelfs, dat De Argus, het Brusselse tijdschrift van de Nederlander L.G.
Visscher27, het niet langer kon aanzien en naar aanleiding van een door de ‘Koninglyke
Maetschappy van Rhetorica, Kunst en Endragt’ in 24 versregels28 uitgeschreven
prijsvraag de volgende kanttekening maakte:
‘Voor omtrent twee honderd jaren, kon er zulke wartaal mede door; doch in onze
dagen is het onvergeeflijk dat eene koninklijke maatschappij er mede in het licht
komt. Er is ook niets schadelijker voor de bevordering der landtaal, dan dergelijke
dwaasheden, die, onder vorstelijke privilegie, worden openbaar gemaakt. De
tegenstanders onzer nationale roem, worden op die wijze in hunne ongunstige
gevoelens, omtrent alles wat nederlandsch is, bevestigd, steken er openbaar den draak
mede, en hebben al de lagchers op hunne zijde’29.
Was er dus, niettegenstaande een uiterlijke herleving van de Brugse
dichtgenootschappen, alles samengenomen toch geen reden tot juichen, dan deed er
zich eind 1819 een feit voor, dat èn voor Brugge èn voor West-Vlaanderen op zijn
minst hoopvol mocht genoemd worden en dat voor de literatuurbeoefening in de
Zuidelijke Nederlanden onverwachte horizonten scheen te openen. Naar het voorbeeld
van de sedert 1766 te Leiden gevestigde Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
werd toen namelijk te Brugge de grondslag gelegd voor een ‘Maatschappij van
Vaderlandsche Taal- en Letterkunde’.
Hoe die Maatschappij ontstond, hoe ze zich ontwikkelde en... hoe ze verdween,
willen we hier nader onderzoeken. Over haar werkzaamheden is weliswaar terloops
reeds een en ander meegedeeld30, maar een volledig overzicht van haar ruim tienjarig
bestaan is nog nimmer gegeven. De wenselijkheid hiervan achten we des te groter,
daar haar geschiedenis - die volstrekt geen ‘plaatselijk’ karakter draagt - in

27

28

Over L.G. Visscher, de jonge controleur der belastingen, die eind 1826 professor zou worden
aan het Collegium Philosophicum te Leuven, leze men M. Sabbe: Uit den Taalstrijd in
Zuid-Nederland tusschen 1815-1830 (Antwerpen, 1939), p. 1-23.
Ter illustratie volgen hier de laatste vier regels:
‘Gy dan, die 't zedenryk nooyt roemloos laet verduystren,
Tragt nu dit vraegstuk met uw kunstverf op te luystren
En zingt het grootsch ontwerp dat gansch het menschdom baet,
De kragt, den hoogen prys, en 't nut van goeden raad.’

29
30

De Argus, 12-4-1826, p. 294-295.
In de reeds geciteerde werken van F. Blauwkuip, A. De Jonghe en M. Sabbe.
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feite voor een deel ook de geschiedenis is van het Verenigd Koninkrijk.
Dat we met het maken van een dergelijke parallel de werkelijkheid geenszins
geweld aandoen, blijkt al onmiddellijk uit de omstandigheden, waarin de Maatschappij
werd opgericht: aanleiding tot de stichting gaf inderdaad het koninklijk besluit van
15 september 1819, waarbij bepaald werd, dat met ingang van 1 januari 1823 in de
provincies Limburg, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen ‘geene andere taal dan
de taal des lands’ zou gebezigd worden in de administratie, in de justitie en bij het
opstellen van akten, en waarbij tevens de magistraten uitgenodigd werden reeds vóór
1 januari 1823 ‘bij voorkeur’ de landstaal te gebruiken. Mr. H.J. Schuermans,
procureur des konings te Brugge, was één der eersten om aan deze richtlijnen gevolg
te geven: niet alleen verzocht hij onmiddellijk zijn substituten en deurwaarders
voortaan alle ambtelijke stukken in het Nederlands op te stellen, maar bovendien
wendde hij persoonlijk pogingen aan om - ‘tot nut der ambtenaren en 's lands
bedienden’ - ‘eene maatschappij van nationale letterkunde’ op te richten. Van zijn
plannen hieromtrent stelde hij reeds op 30 september 1819 de minister van justitie,
Mr. C.F. van Maanen, op de hoogte31, die op zijn beurt de koning inlichtte en de wens
uitsprak, dat deze ‘lofwaardige poging’ met ‘eene aanprijzende vermelding’ in de
Staatscourant en in het Journal général des Pays-Bas zou bekend gemaakt worden,
‘ten einde het te dezen gegeven voorbeeld ook elders navolging moge vinden’32.
Naast Schuermans liet intussen ook Mr. J.C. Spruyt, de vice-voorzitter van de
rechtbank te Brugge, zijn ijver blijken: op 3 oktober 1819 schreef hij aan minister
van Maanen, dat hij er eveneens in geslaagd was ‘de geestdrift tot de oefening der
Hollandsche taal’ bij zijn collega's op te wekken; niet zonder trots voegde hij hieraan
toe: ‘ik kan Uwe Exc. verzekeren dat het meerendeel mijner ambtgenooten innerlijk
wenscht de kennis dezer rijke en allerschoonste taal te bezitten, wendende elk hunner
zich bestendig aan mij, om de daartoe noodige boeken te kennen’33. Gestimuleerd of verontrust? - door de opmerkelijke activiteit van Schuermans en Spruyt haastte
zich Mr. P.A. Sandelin, de voorzitter van de rechtbank te Brugge, om zijn eigen
verdiensten niet onopgemerkt te laten: op 9 oktober 1819 meld

31
32
33

Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 (uitgegeven
door Dr. H.T. Colenbrander) VIII, 2 (Den Haag, 1915), p. 469-470.
ibid., p. 470-471.
ibid., p. 470.

Spiegel der Letteren. Jaargang 6

277
de hij aan van Maanen, dat hij reeds enkele ambtenaren bij zich had ontboden en ‘tot
het uitsluitend gebruik der Nederlandsche taal gebracht’; door ‘de invloed van eenige
der advocaten’ had hij het evenwel niet gemakkelijk gehad34. Ook Schuermans
ontveinsde zich trouwens niet, dat zijn pogingen tegenstand ondervonden. In zijn
brief van 10 oktober 1819, waarbij hij de minister dank zegde ‘voor de belangstelling
en de ondersteuning door Uwe Exc. ten voordeele der maatschappij beloofd’, moest
hij inderdaad toegeven, ‘dat onverwachts eenige ambtenaren geweigerd hebben deel
uit te maken der maatschappij’ en ‘dat eenige ambtenaren en inwoners, die Fransche
betrekkingen hebben, de door mij genomen maatregelen tot het inbrengen en
bevorderen der nationale taal afkeuren’; hij verloor hierbij echter de moed niet, want...
‘men vindt altijd ontevredenen: hun invloed heb ik niet te vreezen’35.
Nadat op 2 november 1819 de koning officieel zijn instemming had betuigd met
het te Brugge genomen initiatief en nadat op 11 november 1819 Schuermans en
Spruyt hiervan door van Maanen op de hoogte waren gesteld, werd voor de
maatschappij - die als zinspreuk voeren zou Eendragt en Vaderlandsliefde - een
reglement ontworpen, dat op 15 november 1819 ter goedkeuring werd voorgelegd
aan de meest vooraanstaande leden36. Achteraf bleek, dat niet iedereen zich met dit
reglement verenigen kon, zodat op voorstel van een zesledige commissie enkele
wijzigingen werden aangebracht, waarbij o.m. voorzien werd, dat de Maatschappij
zou bestuurd worden door een ‘Raad’, bestaande uit 12 leden, waarvan 7 van
ambtswege37. Het lidgeld zou twaalf gulden per jaar bedragen, er zouden dagelijkse
bijeenkomsten plaats hebben en om de veertien dagen zouden voordrachten gehouden
worden. Bovendien zouden jaarlijks drie prijsvragen uitge-

34
35

36
37

ibid., p. 471.
ibid., p. 472-473.
Cfr. brief van 20 januari 1820 aan van Maanen: ‘- ... Ik vermag echter niet te ontveinssen
dat er hinderpalen gelegd worden aan onzen voortgang zoo door leden van de fransche
lees-maatschappij van brugge, als zelfs door weinige leden dezer maatschappij van
vaderlandsche taal- en letterkunde, en meest door eenige ambtenaren die geweigerd hebben
om er deel van te maken. - Er zijn er dewelke pogen leden uit onze maatschappij te halen of
de zelve belagchelijk te maken. De Beginsels zijn altoos moeiëlijk - doch de Zegepraal is
grooter als hij niet te gemakkelijk behaald wordt.’ (Algemeen Rijksarchief, Den Haag, archief
justitie, dossier 60, nr. 83.)
Algemeen Verslag der Werkzaamheden gedurende het afgeloopene maatschappelijk jaar
1819-1820 (Brugge, 1820), p. 6.
Namelijk: de gouverneur van de provincie, de generaal-commandant van de provincie, de
procureur-crimineel, de voorzitter van de rechtbank, de procureur des konings, de
burgemeester van Brugge en de griffier der provinciale staten.
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schreven worden: één voor taal- en letterkunde, één voor dichtkunde en één voor
geschiedkunde. Twee commissarissen, belast met de uitvoering der besluiten, zouden
waken over de handhaving van dit reglement. Vanzelfsprekend viel deze eer het eerst
te beurt aan Schuermans en Spruyt. Zij werden hierin bijgestaan door secretaris Petrus
van Genabeth, leraar aan het atheneum te Brugge (nadien: Liebaert en F.J. Van Goor)
en thesaurier Papier, griffier van de rechtbank van koophandel (vervolgens: De Ridder
en F.J. Moulaert).
Toen op 1 december 1819 de eerste algemene vergadering kon gehouden worden
van de - inmiddels al ‘Koninklijk’ geworden - ‘Maatschappij van Vaderlandsche
Taal- en Letterkunde’, telde men 118 leden en 10 ‘honoraire leden’38. Met nadruk
dient vermeld, dat van deze 118 leden - getal dat tijdens de daaropvolgende jaren
vrijwel ongewijzigd zou blijven - er amper tien een vrij beroep uitoefenden; de
overgrote meerderheid bestond uit rechterlijke functionarissen, officieren, notarissen
en belastingsambtenaren. Het is begrijpelijk, dat precies deze meerderheid de kern
vormde van de Maatschappij: zij drukte niet alleen haar stempel op de beslissingen
van de ‘Raad’, maar zij leverde ook de meest actieve en meest overtuigde leden. Tot
hen rekenen we allereerst de reeds genoemde Mr. H.J. Schuermans en Mr. J.C.
Spruyt39, hun opvolgers Mr. P.A. Sandelin40

38

39

40

Onder deze ereleden vermelden we: Mr. C.F. van Maanen (minister van justitie), Mr. A.R.
Falck (minister van onderwijs, nijverheid en koloniën), Mr. De Coninck (minister van
binnenlandse zaken), baron de Crombrugghe de Looringe (kamerheer van de koning) en
J.M. Schrant (hoogleraar te Gent). Het aantal honoraire leden zou in de loop der jaren stijgen
tot vijftig; zo werden o.m. nog benoemd: S. Wiselius, M. Siegenbeek, P. Weiland, W.
Bilderdijk, J.H. van der Palm, H.A. Spandaw, H. Tollens, J. Kinker, J. De Vries, J.L. Kesteloot,
J.F. Willems.
Van 1824 af zouden tevens ‘corresponderende leden’ aangesteld worden, met name: A.
Liebaert (Oostende), L. Van Roo (Diksmuide), J. Van Damme (Brugge), L.G. Visscher
(Leuven), C.A. Oudemans (Ieper), J.A. Janssens (St.-Anna-ter-Muiden), D. De Simpel
(Staden), Marie Doolaeghe (Diksmuide).
Beiden zagen overigens vrij vlug hun ijver beloond: reeds in 1820 werd Mr. Spruyt benoemd
tot voorzitter van de rechtbank te Antwerpen, het jaar daarop werd Mr. Schuermans bevorderd
tot substituut van de procureur-generaal bij het hoger gerechtshof te Brussel.
Pieter Alexander Sandelin was te Brussel geboren in 1777, maar onder het Frans bewind
kwam hij in Nederland terecht en werd keizerlijk procureur te Amersfoort, waar hij de
Nederlandse cultuur leerde waarderen. Van 1814 tot 1817 was hij vice-president, daarna
president van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
Zie over hem:
- Biographie Nationale de Belgique, XXI, p. 307-310.
- Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, IV, p. 653-654.
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en Mr. F.A. de Muelenaere41, daarna luitenant-kolonel Bagelaar42, kolonel J.
Moltzberger43, baron de Diepenhede de Roosendaele44, Mr. Claerhoudt45, Mr. Knopff46,
B. Jooris47, Mr. J. Jooris48, Mr. De Mey49, Mr. Simons50, Mr. Imbert51, J.F. Bogaert52,
F.T. Verhaeghe53, F.J. Moulaert54, Liebaert55, F.J. Van Goor56, De Ridder57 en - last
but not least - Petrus van Genabeth58.
Hoezeer al deze leden zich toelegden op de taalbeoefening en hoezeer zij aldus
tegemoet kwamen aan de wensen van minister van Maanen, blijkt ten overvloede
uit de eerste jaarverslagen van de Maat-

41

Félix de Muelenaere was te Pittem geboren in 1794, studeerde aan de ‘Ecole de Droit’ te
Brussel, werd in 1815 advocaat en kort nadien substituut van de procureur te Brugge. In
1822 volgde hij Schuermans op als procureur.
Zie over hem:
- Th. Juste: Le Cointe de Muelenaere (Brussel, 1869).
- Janssens de Bisthoven: Graaf de Muelenaere (Brugge, 1929).
- Biographie Nationale de Belgigue, V, p. 573-579.
- Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, VIII, p. 1185-1187.

42

Daniël Otto Bagelaar, geboren te Eindhoven in 1782, was sedert 1815 luitenantkolonel van
het 12e infanteriebataljon. Voordien had hij aan de zijde van Napoleon gestreden.
Zie over hem:
- Biographisch Woordenboek der Nederlanden, II, I, p. 47-49.
- Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, IV, p. 76.

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Kolonel der 6e afdeling nationale infanterie.
Auditeur-militair.
Procureur-crimineel van de provincie West-Vlaanderen.
Substituut van de procureur des konings.
Vrederechter en lid der provinciale staten. Overleden in 1822.
Advocaat en plaatsvervangend rechter. Volgde in 1822 Mr. de Muelenaere op als substituut.
Rechter.
Ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.
Rechter.
Griffier bij het vredegerecht.
Griffier bij het vredegerecht en bij de rechtbank van enkele politie; daarna vrederechter.
Griffier bij het vredegerecht.
Onder-hoofdambtenaar bij het provinciaal bestuur.
Commies bij het provinciaal bestuur.
Bewaarder der hypotheken.
Petrus van Genabeth, geboren te Amsterdam in 1794, was in 1817 naar het Zuiden gezonden
om er Nederlands te onderwijzen, eerst aan het atheneum te Doornik (tot 1819), daarna aan
het atheneum te Brugge.
Zie over hem:
- H. Wijnbeek: Levensberigt van Petrus van Genabeth (in: Handelingen der
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1853, p. 10-14).
- M. Sabbe: Uit den Taalstrijd in Zuid-Nederland tusschen 1815-1830 (Antwerpen,
1939), p. 49-68.
- Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, III, p. 452.
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schappij. De in het paleis van justitie ingerichte ‘leeszaal’ werd druk bezocht,
publicaties van de leden kregen een ruime verspreiding en de volgens het reglement
voorziene spreekbeurten werden stipt om de veertien dagen gehouden. Petrus van
Genabeth, die reeds met grote bijval op 18 december 1819 tijdens de tweede algemene
vergadering gesproken had ‘over het noodzakelijke van de aankweeking der Volkstaal,
en de genoegens daar mede verbonden’59, opende de reeks voordrachten op 25 januari
1820 met ‘eene voorlezing uit keurige schrijvers met geleerde aanmerkingen op de
beste werken der Nederlandsche schrijvers in de noordelijke Provincien’60. Hij zou
gevolgd worden door H.J. Schuermans, die op 8 februari 1820 het onderscheid naging
tussen de ‘Hollandsche en Vlaamsche spellingen’ en hierbij tot de conclusie kwam,
dat in alle gevallen de voorkeur moest gegeven worden aan de spelling Siegenbeek,
daar het Zuiden ‘noch gezaghebbende, noch algemeen gevolgde spraakkunst of
spelling’ bezat61. Een ‘schoone redevoering, vol vaderlandsche gevoelens en
zedelessen’ gaf ook P.A. Sandelin, toen hij op 22 februari 1820 de betekenis toelichtte
van de door de Maatschappij gekozen spreuk: ‘Eendragt en Vaderlandsliefde’62. Op
7 maart 1820 las De Ridder zijn vertaling voor van ‘Le Compère Mathieu’, waarbij
hem - aldus Schuermans - de verdienste toekwam ‘van geene bastaard of burgerlijk
regt bekomen hebbende woorden’ te hebben gebruikt63. Op 21 maart 1820 had Liebaert
het ‘over de vooroordeelen, in deze Provincien bestaande, tegen de Vaderlandsche
taal' en verdedigde op zijn beurt de opvatting, ‘dat de Hollandsche spelling op de
gezonde reden gegrond is en de Vlaamsche spelling veel overtreft’64. Enigszins milder
was het oordeel van J.F. Bogaert, die op 13 juni 1820 pleitte voor de oprichting van
een commissie van taal- en letterkundigen, uit alle provincies gekozen, ‘om het
verschil der beide aanwezende spellingen te oordelen, ten einde aan onze woordenrijke
moedertaal met regt den naam van Nederlandsche te kunnen geven, door het uit den
weg ruimen

59
60
61

62
63
64

Algemeen Verslag der Werkzaamheden gedurende het afgeloopene maatschappelijk jaar
1819-1820 (Brugge, 1820), p. 10.
ibid., p. 12.
ibid., p. 16.
(Diezelfde redevoering, ‘meer uitgebreid, nader uitgelegd en met vele aanhalingen
vermeerderd’, zou Schuermans op 5 februari 1822 ook te Brussel houden in het genootschap
Concordia en zou hij op 24 mei 1822 aan van Maanen sturen. Zie: Gedenkstukken..., VIII,
2, p. 576-480.)
ibid., p. 17.
ibid., p. 17.
ibid., p. 18.
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der benaming van Hollandsche of Vlaamsche taal’65. Intussen hadden ook nog
uiteenzettingen plaats gehad van F.T. Verhaeghe - op 4 april 1820 - over ‘de aloudheid
der kunstgenootschappen in het zuidelijk deel der Nederlanden’66 en van F.J. Moulaert
- op 2 mei 1820 - over ‘de oudheid en den rijkdom der vaderlandsche tale’, waarbij
spreker de leden had uitgenodigd ‘tot het verbannen der fransche taal als volkstaal,
ten einde onze moedertaal in hare achting en eer te helpen herstellen’67.
Overziet men deze eerste reeks activiteiten van de Maatschappij, dan kan men
zich moeilijk van de indruk ontdoen, dat achter dit alles een flink stukje propaganda
schuilging. Propaganda die hoofdzakelijk uit het Noorden kwam en uiteindelijk ook
voor het Noorden bestemd was. Men sprak van ‘vaderlandsche’ taal en
‘vaderlandsche’ letterkunde, maar men richtte de blik naar Holland en dacht aan
Bilderdijk en Tollens. Men sprak van ‘volkstaal’ en ‘spellingeenheid’, maar men
vergat meestal het Zuiden en zong liever de lof van Weiland en Siegenbeek. Zo was
het in 1820, zo zou het ook de volgende jaren blijven: op 3 april 1821 kondigde
Sandelin aan, dat hij de ‘zedelijke en meest bijzondere Schoonheden van den
beroemden Jacob Cats’ had bijeengebracht en zou uitgeven om ‘de beginselen, die
tot nationale voorspoed strekken, op te wekken en te ontwikkelen’68; op 6 november
1821 betoogde Simons, ‘dat de zuiverheid en volmaaktheid der talen grootelijks in
verband staan met den voorspoed en ondergang der volkeren’69; op 27 november
1821 trachtte Bogaert te bewijzen, ‘dat van de vroegste tijden af tot heden, de
Nederlanders in geenen deele zijn ten achteren gebleven, zoo in heldenmoed als in
Kunsten en Wetenschappen’70; op 6 mei 1823 gaf baron de Diepenhede de
Roosendaele een overzicht van ‘de Heldendaden van den beroemden De Ruiter’71;
en op 6 november 1823 wees Sandelin andermaal op ‘de hooge noodzakelijkheid en
de groote nuttigheid van een algemeen gebruik onzer rijke en krachtige moedertaal’72.

65
66
67
68
69
70
71
72

ibid., p. 21.
ibid., p. 19.
ibid., p. 21.
Bundel, uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en
Letterkunde, te Brugge, voor het jaar 1821 (Brugge, s.d.), p. 35-36.
ibid., p. 39.
ibid., p. 40.
Bundel, uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en
Letterkunde, te Brugge, voor het jaar 1823 en 1824 (Brugge, s.d.), p. 27.
ibid., p. 27.
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Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar ze zijn representatief voor de geest, die
het merendeel der leden bezielde. Een geest die trouwens op de jaarlijkse algemene
vergaderingen73 telkens opnieuw werd aangewakkerd - hetzij door de gouverneur,
‘voorzitter van ambtswege’74, hetzij door één van de ‘commissarissen’75 - en die ook
tot uiting kwam in de gedichten, die W. Bilderdijk, J. Kinker, M. Siegenbeek, C.A.
Oudemans, A. Beeloo, C.A. Vervier, J. Lambin en J.F. Willems naar Brugge stuurden
om in de ‘bundels’76 van de Maatschappij te worden opgenomen.
Een Neêrlandsch Vorst, verknocht aan 's volks belangen,
Die eiken draad, die 't zamen bindt,
Waar hij 't vermag, niet magteloos laat hangen;
Maar ondersteunt, en sterkt, en, opgevangen,
Om 't zaamvergaadrend aspunt windt;
Ziet gunstig neêr op elk vereenigd pogen,
Waarbij 's Lands bajerd zich ontwart.

73
74

75

76

Deze jaarvergaderingen hadden gewoonlijk plaats in de eerste week van december en werden
steeds opgeluisterd ‘door de militaire muzijk van het garnizoen’.
Ter illustratie een fragment uit de ‘feestrede’ van 1 dec. 1823: ‘Het bewust zijn van 't nuttige
doel waar naar wij streven, en het heilrijk verschiet van toenemende uitgebreidheid en
zelfstandigheid der Maatschappij, strekt ons vooraf tot geene geringe voldoening, en beveelt
van zelf de behartiging aan der goede zaak, die wij omhelzen. Arbeidzaamheid en volharding
zullen ons voorzeker eene gewenschte uitkomst doen erlangen. En met den zegen eener
Algoede Voorzienigheid, vinden wij in ons eigen hart eene vergelding, die het Vaderland
zal toejuichen, en Onze Eerbiedwaardige Vorst, de Beschermer dezer Maatschappij, met
welbehagen zal aanschouwen en door Hoogstdeszelfs goedkeuring bevestigen.’ (Bundel,
uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde, te
Brugge, voor het jaar 1823 en 1824, p. 23.)
Sandelin op de jaarvergadering van 1 dec. 1822: ‘Inderdaad, Mijne Heeren en geëerde
Toehoorderen! met welke dierbare gunsten behaagt het onze geëerbiedigden en
letterminnenden Vorst, niet de belangen dezer Koninklijke Maatschappij te beschermen en
te ondersteunen? Geldmiddelen, aanmoedigende verzekeringen van Koninklijke welgevallen
en goedkeuring over de verrigte werkzaamheden, en over den laatsten in het licht gegeven
Bundel, hebben wij van Hoogstdenzelven ontvangen.
Wie onder ons zou dan niet getroffen zijn, bij zulke eerbiedwaardige aanmoedigingen? Wie
onder ons zou zijn hart door de bewegelijkste en dankbaarste gevoelens niet ontstoken vinden?
De Nederlander, te gevoelig om weldaden te miskennen, te edel om het ontvangen goed niet
te vergelden, bij welke gelegenheid het ook zijn moge, spant dan al zijne krachten in, om
aan zulke pligten te voldoen; en daar hij niet naar de grootte der weldaad zijne erkentenis op
eene evenredige wijze kan openbaren, tracht hij echter door liefde, verkleefdheid en
onverzettelijke vlijt, de bewijzen van dankbare en eerbiedige hulde, in het volbrengen dezer
pligten, op te leveren.’ (Bundel, uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij van
Vaderiandsche Taal- en Letterkunde, te Brugge, voor het jaar 1822, p. 25-26.)
In totaal verschenen vijf bundels.
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Al wat 's volks roem en welvaart kan verhoogen
Kweekt, en bewaakt hij met nooit sluim'rende oogen.
Wat Neêrlandsch klinkt verrukt hem 't hart.
Welaan! - Eén volk, één taal, één levensadem
Beziel' der Belgen Grondgebied!
Dat slechts één geest 't vernieuwd geheel omvadem',
Eén voedend sap 't verjongde lijf doorwadem';
En de oude scheidsmuur stort in 't niet!77

‘En de oude scheidsmuur stort in 't niet!’...
De scheidsmuur blééf echter bestaan, alle inspanningen van Eendragt en
Vaderlandsliefde ten spijt. Reeds in 1821 beklaagde Sandelin er zich over, dat de
Maatschappij ‘onophoudelijk door heimelijke middelen’ werd ondermijnd en
voortdurend ‘te worstelen had tegen eene menigte hindernissen, die haren oorsprong
vinden in den geest van bedilzucht en van tegenwerking’78. Vier jaar later moest
secretaris F.J. Van Goor toegeven, dat de onderneming ‘niet in allen opzigte volkomen
geslaagd’ was en dat ‘de uitkomst onzer verrigtingen enigszins gering’ mocht
genoemd worden79. Aan de voordrachtencyclus scheen toen zelfs al een einde te zijn
gekomen; een laatste weerklank vernemen we in het jaarverslag van 1824: ‘Bijzondere
omstandigheden, menigvuldige ambtsbezigheden als anderzins, hebben
onderscheidene werkende Leden belet, hunne spreekbeurten te vervullen’80. Met de
prijsvragen was het intussen niet veel beter gesteld. De in 1821 gestelde vraag voor
geschiedkunde, namelijk ‘Eene korte schets van de beroemdste daden der
Nederlanders, en van de bijzonderste gebeurtenissen des Koningrijks, ten einde de
vaderlandsliefde bij alle standen, en voornamelijk bij de jeugd, op te wekken en te
versterken’, moest wegens onvoldoende belangstelling herhaald worden in 1822,
1823 en 1824. Zonder uiteindelijk resultaat evenwel, want de enige inzenders - Jan
van Harderwijk (Rotterdam) en A. van Zutphen (Gorinchem) -, die men bij wijze
van aanmoediging in 1823 had beloond met een ‘zilveren eereprijs’81 en nadien

77

78
79
80
81

Laatste drie strofen van het gedicht, dat J. Kinker in 1828 aan de Maatschappij opdroeg. (zie:
Werken der Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde, te Brugge.
Jaar 1827 en 1828, p. 56.)
Bundel, uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en
Letterkunde, te Brugge, voor het jaar 1821, p. 23-25.
Bundel, uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en
Letterkunde, te Brugge, voor het jaar 1823 en 1824, p. 3-4.
ibid., p. 84.
ibid., p. 20.
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had verzocht het ingediende werk te wijzigen en aan te vullen, lieten niets meer van
zich horen. Daarna probeerde men het drie jaar na elkaar met ‘Eene nauwkeurige
opgave van al de gedenkwaardige personen, tot West-Vlaanderen behoorende, die
in het een of ander vak van fraaije Letteren, Kunsten en Wetenschappen hebben
uitgemunt’, maar in de loop van die drie jaar kreeg men slechts één antwoord: het
was ingezonden door de zeventienjarige Ludovicus van Caloen, leerling van Petrus
van Genabeth. Zijn werk kon weliswaar geen aanspraak maken op een bekroning,
maar men besloot de jongeman toch een ‘zilveren prijs van aanmoediging’ toe te
kennen82. Voor 1828 ten slotte werd gevraagd: ‘Eene Verhandeling over den invloed
der Geschiedkunde op de Taalkunde, in het algemeen, en het nut en de
noodzakelijkheid eener grondige kennis der Vaderlandsche Geschiedenis, ter
beoefening der Vaderlandsche Taal, in het bijzonder.’ Hiermee had men meer geluk:
drie auteurs dongen naar de prijs en eindelijk kon een ‘gouden eerepenning’ worden
uitgereikt. Laureaat was A.A.J. Meylink, wonende te Voorburg en doctor in de
wijsbegeerte en letteren van ‘de Parysche Akademie’83; de ‘zilveren eerepenning’
ging naar Pieter Meesters, hoofdonderwijzer te Sluis84. In hun geheel gezien kenden
ook de vragen voor taal- en letterkunde niet het verwachte succes. Men begon in
1821 met ‘Eene verhandeling op al de verschillen en derzelver oorzaken tusschen
de Hollandsche en Vlaamsche spel- en spraakkunst der Nederlandsche tale, met
aanwijzing der geschiktste middelen om, tot luister der tale, eene gewenschte eenheid
vast te stellen’, maar men ontving een onbezadigd, ‘partijdig’ antwoord - waarin
geen acht werd gegeven ‘op den geest van eendragt en vereeniging’ -, blijkbaar het
werk van een Vlaming dus, zodat besloten werd de vraag aan te houden voor het
volgend jaar85. De inzendingen van 1822 konden de jury echter evenmin bevredigen
en voor 1823 werd dan maar meteen overgeschakeld naar een nieuw onderwerp:
‘Eene verhandeling over den nadeeligen invloed van het gebruik van vreemde talen,
op de zeden en het karakter eens volks.’ Toen ook dit niets opleverde, trachtte men
het eenvoudiger te maken: zowel in 1824 als in 1825 vroeg men ‘Eene Lofrede

82
83
84
85

Werken der Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde, te Brugge,
jaar 1827 en 1828, p. 28-29.
ibid., p. 38.
ibid., p. 39.
Bundel, uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en
Letterkunde, te Brugge, voor het jaar 1821, p. 48.
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op Jacob Van Maerlant’. Resultaat: één inzending; een werk van P.J. De Deyn
(Ninove), dat ‘ofschoon aan het verlangen van den Raad niet beantwoordende, doch
echter niet zonder verdiensten zijnde’ een aanmoedigingsprijs werd waardig gekeurd86.
In 1826 volgde nog ‘Eene verhandeling over den stand en de vordering der
Nederduitsche Taal en Letterkunde, onder het Bestuur van Philippus den IIIden,
gezegd van Valois, bijgenaamd den Goeden’ en in 1827 ‘Een kort overzigt der
Verhandelingen over de Nederduitsche Spel- en Spraakkunst van de Heeren
Siegenbeek en Weiland, vergeleken met de Nederlandsche Spraakleer en verdere
Taalkundige Schriften van den geleerden Heer Mr. W. Bilderdijk’, maar slechts op
de laatste vraag kwamen twee inzendingen binnen, namelijk van Mr. A.F. Sifflé,
advocaat te Middelburg, en A. De Jager, onderwijzer te Rotterdam. Aan de eerste
werd de ‘gouden eereprijs’ geschonken, aan de tweede de ‘zilveren’87. Wat de vragen
voor dichtkunde betrof, daar verviel de Maatschappij in een jammerlijke eentonigheid:
van 1821 tot 1828 werden niets dan ‘lofdichten’ gevraagd. Een andere vorm van
poëzie scheen men niet te kennen of althans niet te appreciëren. Zo moest
achtereenvolgens de lof verkondigd worden van Simon Stevin, van Jan Van Eyck,
van ‘de noordelijke en zuidelijke volksplantingen van Frederiksoord’, van ‘de moed
en trouw, door de Vlamingen, aan hunnen Graaf Guido De Dampierre, bewezen’,
van de ‘Nederlandsche Nijverheid’, van de stad Brugge en - ten slotte - van ‘de
Hereeniging der Zuidelijke en Noordelijke Provincien der Nederlanden, onder de
gelukkige Regeering van Zijne Majesteit, Koning Willem den Eersten’. Nogal
eentonig was bovendien ook de lijst der bekroonden: de Rotterdammer R.H. van
Someren88 werd driemaal gelauwerd, zijn stadgenoot J. van Harderwijk89 tweemaal
en kapitein C.A. Oude-
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Bundel, uitgegeven door de Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en
Letterkunde, te Brugge, voor het jaar 1825 en 1826, p. 27.
Werken der Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde, te Brugge,
jaar 1827 en 1828, p. 25-27.
R.H. van Someren (1787-1851) kreeg de ‘gouden eerepenning’ in 1821 en 1822, de ‘zilveren’
in 1823. Opgeleid voor de handel beoefende hij de dichtkunst in zijn ‘vrije tijd’, werd lid
van verscheidene genootschappen en verwierf, behalve te Brugge, ook prijzen te Amsterdam,
Gent en Antwerpen.
Zie over hem: Biographisch Woordenboek der Nederlanden, XVII, 2, p. 839-840.
J. van Harderwijk (1790-1858) ontving de ‘zilveren’ prijs in 1822, de ‘gouden’ in 1823. Ook
hij kwam uit de handelswereld en ook bij hem stond de poëzie slechts op de tweede plaats.
(Zie: Biographisch Woordenboek der Nederlanden, VIII, 1, p. 173-176.)
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mans90 eveneens tweemaal. De overige medailles gingen naar de twintigjarige Prudens
Van Duyse, naar rijksontvanger F. De Vos (Ninove), naar turfschipper W. Kraan
(Waddingsveen) en naar J.W. van Alphen (Den Haag).
Toen op 22 februari 1829 - later dan voorzien - het negende jaarfeest werd gevierd
- met ‘den meesten luister’ en met ‘de uitvoering van wel gekozen muziekstukken
door het fraaije krijgsmuziek’, zegt het verslag91 -, was er op politiek gebied, zowel
in het binnenland als te Brugge, reeds een en ander gebeurd, dat onvermijdelijk zijn
weerslag moest hebben op de activiteiten van de Maatschappij. Hoe schaars deze
activiteiten inmiddels ook geworden waren en hoe gering de invloed was die nog
werd uitgeoefend, toch bleef Sandelin geloven, dat ‘zijn’ genootschap geroepen was
om bij te dragen ‘tot den meesten bloei der letteren’ en ‘tot den uitgebreidsten roem
des Vaderlands’92. In een pathetische oproep bezwoer hij zijn leden geen gehoor te
geven aan hen die verdeeldheid wensten te zaaien en zich niet te laten drijven op ‘de
baren der driften en eigenbelangen’93. De woorden van J.H. van der Palm tot de zijne
makend en de betekenis van de door de Maatschappij gekozen spreuk ‘Eendragt en
Vaderlandsliefde’ nogmaals in herinnering brengend, riep Sandelin ten slotte uit:
‘Ongelukkig hij dan, die de Eendragt zou willen, zou durven verstoren! Voor wien
de wensch en het voorbeeld van zijnen Vorst even min heilig zouden zijn, als geweten,
godsdienst en burgertrouw! Die het eerst het zaad der partijschap zou willen zaaijen;
wie hij zijn moge, op hem kome de vloek der natie! Achter welk voorwendsel hij
schuile, onder welk masker hij zich vermomme, die ons den schat ontrooven wil,
voor zoo veel goud en bloed verworven; die de eenige zuil van ons volks geluk wil
omverwerpen of ondermijnen, - wie hij zijn moge, op hem kome of ruste de vloek
der natie! Maar zegen van God en menschen over elk die de eendragt sticht en
aankweekt; die oude wonden heelt en nieuwe banden strengelt; die vertrouwen
koestert en mistrouwen dempt; die harten en
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C.A. Oudemans (1794-1884), afkomstig uit Dordrecht, kreeg de ‘zilveren’ prijs in 1824 en
1825. Hij was - na eerst onder Napoleon gestreden te hebben - in 1813 in Nederlandse dienst
getreden, was in 1820 benoemd tot kapitein en zou zijn carrière eindigen als luitenant-generaal.
(Zie: Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, I, p. 1395.)
Werken der Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde, te Brugge,
jaar 1827 en 1828, p. 34.
ibid., p. 42.
ibid., p. 48.
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handen vereenigt, om niets te doen en niets te willen dan 't geen pligt en Vaderland
eischen!’94
Het optreden van Sandelin mocht evenwel niet meer baten. Het schip was zinkende
en de bemanning zocht te ontkomen. Anderhalf jaar later zou de omwentelingsroes
naar Brugge overwaaien en zouden de laatste resten van de Koninklijke Maatschappij
van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde weggevaagd worden. Op zaterdag 28
augustus 1830, enkele dagen dus na de eerste manifestaties te Brussel, werd het
woelig in de hoofdplaats van West-Vlaanderen: er brak niet alleen een opstand uit
in de gevangenis - waarbij dertien veroordeelden wisten te ontsnappen -, maar het
kwam bovendien tot hevige relletjes en bloedige schermutselingen op straat95.
Kenschetsend is, dat P.A. Sandelin hiervan het eerste slachtoffer werd.
‘... De altyd toeneemende menigte kwam al roepen en tieren nae de markt geloopen,
smeeten in het gebouw der ‘Société littéraire’ eenige ruyten in, en op het geroep van
eenen dier kwaedwilligen Nae Sandelin's, liepen zy inderdaed langs de
Sint-Amands-straet, het oud-vleeschhuys, de Maria-straat, regtstreeks nae het huys
van den heer Sandelin, in de Catharine-straat. Voor het huys komende, begonnen zy
op het zelve met steenen te smyten, de watervensters wierden afgebroken, de deur
ingeslagen, de meubelen door de deur en vensters op straet geworpen en verbrand’96.
Sandelin zelf was inmiddels met vrouw en kind gevlucht naar de woning van zijn
collega Knopff, de substituut van de procureur des konings, maar ook daar dreigde
weldra onheil, zodat hem niets anders
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ibid., p. 47-48.
Over de gebeurtenissen te Brugge in 1830 raadplege men:
- C. Rodenbach: Episodes de la Révolution dans les Flandres, 1829, 1830, 1831 (Brussel,
1833).
- L. Ryelandt: La Révolution de 1830 à Bruges (in: Annales de la Société d'Emulation pour
l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre, Brugge, 1905, p. 243-301).
- A. De Jonghe: Onuitgegeven bescheiden over de gebeurtenissen te Brugge in Augustus en
September 1830 (in: Annales de la Société d'Emulation de Bruges, T. 77, 1934, p. 124 sq.).
- J. De Smet: Brugge rond 1830 (Brugge, 1958).
Standaerd van Vlaenderen, 31-8-1830.
(een bijna letterlijk zelfde verslag in de Gazette van Brugge, 30-8-1830). Constantin
Rodenbach, de Brugse arts, die - als leider van het verzet - de plundering van Sandelins huis
zo niet aanwakkerde, dan toch met genoegen gadesloeg, beschreef de brand als volgt: ‘On
allume un grand feu au milieu de la rue, et là, commence l'oeuvre de destruction. Lits, tapis,
vêtements, meubles de prix, bijoux, l'argent méme, tout est jeté dans un brasier ardent
qu'alimentent constamment de nouveaux objets.’ (Episodes de la Révolution dans les Flandres,
1829, 1830, 1831, Brussel, 1833, p. 89-90.)
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overbleef dan in allerijl de wijk te nemen en Brugge voorgoed te verlaten.
’Le lieu de ma retraite étant connu, le danger était pressant et le dimanche, pendant
qu'on détruisait encore tout chez moi, je parvins à me sauver au moyen d'une voiture,
contenant mon épouse et mon enfant, plus M. le juge Van Severen et moi étant couché
dans le fond’97.
Petrus van Genabeth, eenmaal de steunpilaar van de Koninklijke Maatschappij,
bevreesd hetzelfde lot als Sandelin te zullen ondergaan, koos bijtijds het hazepad:
hij slaagde erin Sluis te bereiken en er een voorlopig onderkomen te vinden98. Toen
tijdens de daaropvolgende dagen de rust in Brugge enigszins hersteld was, waagde
hij het weliswaar nog even terug te keren om een deel van zijn inboedel te redden,
maar spoedig werd hij gewaarschuwd, ‘dat er in de koffijhuizen en estaminets overal
op (z)ijne rekening gesproken werd’99 en op straat werd hem toegeroepen: ‘Ja, ja,
Mijnheer van Genabeth, de Hollanders zullen nu wel zien wie de Belgen zijn!’100
De beslissende dagen voor Brugge waren 25 en 26 september 1830. Toen werden
de ‘brabandsche koleuren en kokarden’ bovengehaald en werd tegenover de resterende
krijgsmacht een uitdagende houding aangenomen. Er vielen enkele doden en
gekwetsten, maar van een georganiseerde strijd was eigenlijk geen sprake. In de
vroege morgen van 27 september 1830 verlieten de laatste Hollandse troepen - zonder
slag of stoot - de stad. Brugge was vrij.
‘Nauwelyks waeren de troepen de stadspoorten uytgetrokken, of de weldenkende
burgers vereenigden zig, en in eenen oogenblik wierd het vaendel op den
Hallen-tooren opgesteeken, in de tegenwoordigheyd van byna de geheele bevolking,
onder het luyden der triomph-klok en de onbeschryfbaere vreugdegeroepen die men
van alle kanten der stad hoorde weergalmen, het carillon speelde het berugt air:
‘Amis, la matinée est belle’; een ander vaendel wierd ook door den balcon van den
Hallentooren uytgesteeken, en als een teeken van vereeniging der burgery, zyn
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Fragment uit brief van Sandelin, verzonden uit Laken, 1 september 1830, aan de Mey,
staatsraad, belast met de generale directie van de staatssecretarie. (De brief is opgenomen in
de reeds geciteerde bijdrage van A. De Jonghe: Onuitgegeven bescheiden over de
gebeurtenissen te Brugge in Augustus en September 1830.)
Over zijn wedervaren leze men zijn - niet zonder verbittering geschreven - relaas: Veertien
jaren in België, en vlugt uit Brugge (Amsterdam, 1831).
ibid., p. 53.
ibid., p. 54.
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dadelyk de drykoleurige cocarden door de agtbaere leden der regeering en door alle
de burgers, zonder onderscheyd, aengenomen’101.
Aan het Verenigd Koninkrijk was een einde gekomen.
Noord en Zuid stonden weer als vreemden tegenover elkaar. Gevoelens van
vijandschap en wrok werden aan beide zijden gekoesterd en zouden geruime tijd
elke poging tot compromis verijdelen. Te Brugge zelf duurde het meer dan dertig
jaar, vooraleer men weer de hand naar het Noorden uitstak, en zelfs dàn bleek de
wonde nog niet volkomen geheeld. Toen men in 1862 het plan opvatte om een
‘Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres’ - het zevende in de sedert 1849
ingezette reeks van literaire verbroederingen tussen Noord en Zuid102 - te Brugge te
laten doorgaan, mochten de inrichters vrijwel onmiddellijk ervaren, hoe groot nog
in sommige kringen de achterdocht was tegenover alles wat ‘Hollands’ heette. Zij
hadden niet alleen af te rekenen met heimelijke tegenwerking, maar zij moesten ook
ondervinden, hoe de gemeenteraad van Brugge er slechts schoorvoetend toe overging
hun een financiële tegemoetkoming te verlenen. Bij de stemming over het al of niet
toekennen van dit subsidie - tijdens de raadszitting van 9 augustus 1862 - achtte een
gezaghebbend lid als Paul Devaux103 het zelfs nodig uitdrukkelijk te waarschuwen
voor het ‘orangistisch’ gevaar:
’Il n'y a qu'une condition à mettre à ce vote et à l'intervention de l'administration
communale, c'est qu'il doit être bien entendu que ce congrès ne perdra pas le caractère
qu'il doit avoir et qu'il ne s'y passera rien qui puisse servir de prétexte à la propagation
de certaines calomnies qu'on a cherché récemment à répandre à l'étranger sur les
sentiments de la Belgique, et particulièrement sur ceux des provinces flamandes’.
’Ce n'est pas dans une province et dans une ville aussi profondément attachées à
notre indépendance et à notre dynastie, que de pareilles infamies pourraient se
reproduire. Elles seraient énergiquement démenties et flétries au milieu de ce conseil
même, au nom de toutes nos populations’104
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Standaerd van Vlaenderen, 28-9-1830.
Het eerste Congres, door F.A. Snellaert bijeengeroepen ‘tot het behoud van den
Nederlandschen stam’, was te Gent gehouden in 1849. Het tweede te Amsterdam (1850),
het derde te Brussel (1851), het vierde te Utrecht (1854), het vijfde te Antwerpen (1856) en
het zesde te 's-Hertogenbosch (1860).
Paul Devaux (Brugge 1801-1880) had een grote rol gespeeld bij de totstandkoming in 1828
van de Unie van katholieken en liberalen. Hij was lid geweest van het Nationaal Congres en
minister zonder portefeuille in het tweede kabinet van de regent Surlet de Chokier.
Journal de Bruges, 10/11-8-1862.
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Tweeëndertig jaar had dus niet volstaan om de vete te doen vergeten. Het idee alleen
reeds, dat ‘Hollandse’ letterkundigen in een ‘Vlaamse’ stad zouden optreden en het
woord voeren, deed blijkbaar velen terugdenken aan de tijd, toen een ‘Koninklijke
Maatschappij’ zich eveneens beijverde om de - wat toen voorzichtigheidshalve
genoemd werd: ‘Vaderlandsche’ - ‘Taal- en Letterkunde’ te bevorderen. De
herinnering aan een Schuermans, aan een Sandelin, aan een van Genabeth moet bij
menigeen nog zo levendig geweest zijn, dat elke geestelijke toenadering tot het
Noorden met argwanende blikken werd gevolgd.
Men kan zich afvragen: waarom in feite die aarzeling, waarom dat wantrouwen,
waarom dat stille verzet? Zoekt men naar een antwoord, dan komt men onmiddellijk
voor nieuwe vragen te staan, vragen die dan doordringen tot de kern van de zaak:
waarom is men er van 1815 tot 1830 eigenlijk niet in geslaagd de kloof te
overbruggen, waarom heeft men die unieke kans laten voorbijgaan, waarom heeft
die Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde haar doel
gemist, waarom heeft zij het vertrouwen van de bevolking niet kunnen genieten?...
Er zijn, menen we, vier voorname oorzaken, die de mislukking van de Maatschappij
en meteen het fiasco van het Nederlands cultuurbeleid te Brugge kunnen verklaren.
Vier oorzaken, die - zoals pas is aangetoond - vèrstrekkende gevolgen hebben gehad.
De eerste oorzaak ligt ongetwijfeld in het taalgebruik. Bij de meeste leden van de
Koninklijke Maatschappij heerste immers de overtuiging, dat het Hollands de
alleenzaligmakende taal was. Op het Vlaamse dialect werd met minachting
neergekeken en aan de mogelijkheid van een taalcompromis werd zelden gedacht.
Iemand als Petrus van Genabeth verheelde het trouwens niet, dat de ‘verbasterde
spraak’ der Bruggelingen hem ‘als een wangeluid in de ooren klonk’105.
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P. van Genabeth: Veertien jaren in België, en vlugt uit Brugge (Amsterdam, 1831), p. 9.
Vgl. zijn rede Over het ongegronde der vooroordeelen tegen de Nederlandsche Taal
(Rotterdam, 1821), uitgesproken op 30 augustus 1821 ter gelegenheid van de plechtige
prijsuitdeling van het koninklijk atheneum te Brugge. Ook toen stak hij zijn minachting niet
onder stoelen of banken: ‘Waar is dan de Vlaamsche letterkunde? Waar zijn dan de Dichters
en Redenaars, op welke de zoogenaamde Vlaamsche taal sedert twee eeuwen kan roemen?
Waar zijn dan die mannen, welke zij met een Boileau, Corneille en Racine bij de Franschen,
met een' Milton, Pope en Thomson onder Engelschen, en met een' Göthe, Klopstock en
Wieland bij de Duitschers vergelijken kan? Immers, zonder die voortbrengselen, blijft de
taal een dor gewas, hetwelk door den reiziger of wandelaar ongeacht wordt voorbijgegaan.’
(p. 23).
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Vooral op het stuk van de spelling nam deze superieure houding wel eens abnormale
proporties aan. Zo hebben we er al op gewezen, hoe sommige voordrachten van de
Maatschappij - men denke bij voorbeeld aan die van Schuermans en Liebaert in 1820
- uitsluitend bedoeld waren om de ‘Hollandsche spelling’ te propageren, ‘de zeer
gezuiverde, veel verbeterde en rijpelijk onderzochte spelling van onze landtaal’106,
een spelling die men verschuldigd was aan ‘den voortgang, welke de taal in de
noordelijke Provincien gemaakt heeft, aan de aanzienlijkheid en achtbaarheid der
mannen welke dezelve beoefend hebben, en aan de tusschenkomst en den invloed
der geleerde Maatschappijen van Holland en des gouvernements’107. Schuermans
hield bovendien minister van Maanen voortdurend op de hoogte van zijn strijd tegen
de ‘Vlaamsche spelling’. Op 20 januari 1820 durfde hij reeds met zekerheid melden:
‘De inwoners van Vlaanderen en Braband zullen allengskens de vlaamsche spelling
laten varen en de hollandsche, thans vastgesteld door Siegenbeek en Weiland,
volgen’108. En enkele maanden later - nadat hij het lidmaatschap had bekomen van
de aloude Maatschappij van Rhetorica te Brugge - liet hij de minister weten: ‘Door
den invloed die het mij reeds gelukt is aldaar te hebben, ben ik in de gelegenheid
geplaatst geworden om de voorkeur der hollandsche op de vlaamsche spelling onzer
tale te doen gelden en gedeeltelijk aannemen. Zulks is niet gemakkelijk als men bij
overtuiging oude vooroordeelen wil vernietigen’109.
Een dergelijke stelselmatige actie moest onvermijdelijk op tegenstand stoten. Het
is bekend, hoe iemand als Petrus Behaegel110, de Torhoutse kostschoolhouder, zich
openlijk verzette tegen het invoeren van de noordelijke spelling: zo liet hij o.m. in
de Nieuwe Gazette van Brugge een reeks artikelen verschijnen111, waarin hij liet
Vlaamse standpunt verdedigde en waarin hij zich rechtstreeks richtte tegen de door
de Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en Letterkunde gevoerde
campagne. Diezelfde Nieuwe Gazette van Brugge had overigens al meer dan eens
gewaarschuwd voor de Hollandse taalinfil-
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Algemeen Verslag der Werkzaamheden gedurende het afgeloopene maatschappelijk jaar
1819-1820, p. 16.
ibid., p. 18.
Algemeen Rijksarchief, Den Haag, archief justitie, dossier 60, nr. 83.
Brief van 24 juni 1820. Algemeen Rijksarchief, Den Haag, archief justitie, geheim, dossier
474.
Zie over hem: M. Sabbe: Uit den Taalstrijd in Zuid-Nederland tusschen 1815-1830
(Antwerpen, 1939), p. 69-84.
In de nummers van 23-3-1820, 13-4-1820, 17-4-1820, 11-5-1820 en 18-5-1820.
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tratie. Toen bijvoorbeeld de kamer van Rhetorica besloten had voortaan ‘dagelyksche
by-een-komst te houden ten eynde zig te vermaeken met het lezen van allerley boeken,
tydschriften en couranten’, had het blad schamper opgemerkt:
‘Wanneer men zig bepaelt met het lezen van hollandsche couranten, is men verre
van de vaderlandsche tael te bereyken, want men zegt algemeen dat men die gazetten
met moeyte of niet verstaet. Daer by, de vaderlandsche tael is in de noordlyke
provincien, door 't gebruyk der bastaerd-woorden, zoo gemarteld, dat men daer door
alle haere schoonheyd ontneemt, en de zelve aen de lezers byna onverstaenbaer
maekt’112.
Ook Le Spectateur belge, het tijdschrift van de Brugse priester L. De Foere113, schaarde
zich aan de zijde van Behaegel en aarzelde niet Schuermans en anderen op de vingers
te tikken:
’Si messieurs du nord désirent d'élever l'édifice de notre langue commune, de fixer
son usage et de déterminer son ortographe, de manière qu' entre les deux idiomes il
n'y ait plus de différence, ce projet est louable; nous le formons avec un égal
empressement, mais il faut des moyens d'exécution que la saine raison avoue, et que
le respect seul pour deux millions de leur concitoyens devoit au moins suggérer à
nos frères du nord. Qu'ils sachent donc, avant de faire des peines inutiles, que jamais
ils ne réussiront à nous imposer, forcément et sans examen, leur idiome; jamais ils
ne parviendront à nous condamner sans nous entendre. Si la politique parle aussi
grammaire et qu'elle fasse quelques esclaves; il restera toujours parmi nous assez
d'indépendance pour ne pas subir honteusement et aveuglement le joug avilissant
d'un despotisme littéraire’114.
De tegenstelling ‘Hollandsch-Vlaamsch’ zou in de loop der daaropvolgende jaren
nog scherpere vormen aannemen. Niet geneigd tot het aanvaarden van een minnelijke
oplossing, zich vasthoudend aan het vooropgezette idee van suprematie, moest de
Koninklijke Maatschappij ten slotte ondervinden, dat haar pogingen in steeds heviger
mate werden bestreden. De burgerij wendde zich weer naar het Frans, de volksklasse,
amper bewerkt, bleef trouw aan haar dialect.
En hiermee staan we meteen voor de tweede oorzaak van mislukking: terwijl men
al te veel aandacht had besteed aan de, kwantitatief gezien, kleine groep van burgerij
- een overdreven aandacht, vermits diezelfde burgerij het Hollandse
superioriteitsgevoel spoedig beu
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Nieuwe Gazette van Brugge, 27-11-1819.
Zie M. Sabbe: Uit den Taalstrijd in Zuid-Nederland tusschen 1815-1830 (Antwerpen, 1939),
p. 85-100.
Le Spectateur beige, XI (1820), p. 43.
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werd en tot de oppositie overging -, had men zich weinig of niet bekommerd om de
brede volksmassa. Mocht men van Genabeth geloven, dan was Brugge in die tijd
bevolkt door een ‘menigte van schurken en deugnieten’, ‘grotendeels gekenmerkt
door domheid en bijgeloof, luiheid en zedeloosheid115; het was dan ook slechts - aldus
van Genabeth - ‘met behulp van eenige welgezinde Belgen’, die ‘niet tot de stad en
Provincie’ behoorden, dat de oprichting van de Koninklijke Maatschappij van
Vaderlandsche Taal- en Letterkunde werd mogelijk gemaakt116. Van de Hollandse
of hollandsgezinde ‘ambtenaren’ werd verwacht, dat zij de verfranste bourgeoisie
zouden verdringen en de basis zouden leggen voor een nieuwe intellectuele elite.
Hoe uiterst beperkt men deze elite zag, liet zich zelfs in de interne organisatie van
de Maatschappij gevoelen, waar de gewone leden geen enkel initiatief konden nemen
en waar alle macht in handen was van een ‘Raad’, bestaande uit de twaalf meest
vooraanstaande functionarissen. Van den beginne aan waakte Schuermans erover,
dat aan deze ‘Raad’ niet getornd werd; het leek hem een soort van geruststelling aan
minister van Maanen te kunnen berichten: ‘Niets wordt in de algemene vergaderingen
den leden onderworpen noch bij hen beslist’117.
Het is duidelijk, dat in dergelijke omstandigheden geen sprake kon zijn van
belangstelling voor de man uit het volk. Gedurende haar meer dan tienjarig bestaan
heeft de Brugse Maatschappij nimmer gezocht naar een levendig contact met de
plaatselijke bevolking. Zij bleef haar ivoren toren bewonen en zorgde ervoor, dat het
monopolie van ‘taalbeoefening’ niet in andere handen terechtkwam. Typerend in dit
verband was het feit, dat een genootschap als IJver en Broedermin, de reeds boven
genoemde ‘Maatschappij van Uitgalming’, er maar niet in slaagde de titel
‘Koninklijke’ te verkrijgen. Het eerste verzoek, in 1823 aan Willem I gericht, werd
door de minister van binnenlandse zaken - na voorafgaand overleg met Brugge - op
een ongunstig advies onthaald, niet alleen omdat reeds Eendragt en Vaderlandsliefde
het attribuut ‘Koninklijke’ voerde - ‘en aan welke het niet dan ongevallig kan zijn
die eere te deelen met eene Maatschappij, die met haar in belangrijkheid van
werkzaamheden en in
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P. van Genabeth: Veertien jaren in België, en vlugt uit Brugge (Amsterdam, 1831), p. 8-9.
ibid., p. 9.
Brief van 24 juni 1820. Algemeen Rijksarchief, Den Haag, archief justitie, geheim,, dossier
474.
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omvang niet zal zijn gelijk te stellen’ -, maar ook èn vooral omdat ‘de leden dezer
Maatschappij genoegzaam allen behooren tot eene zeer lage klasse van ingezetenen,
voor zoo veel hun aanzien en hun gegoedheid aangaat’118. IJver en Broedermin
herhaalde het verzoek in 1825 en ten slotte nog eens in 1829, maar de administrateur
van onderwijs, kunsten en wetenschappen beriep zich telkens op de in 1823 genomen
beslissing en de koning reageerde niet119 Parallel hiermee zou men kunnen wijzen
op het pover resultaat van de door de Koninklijke Maatschappij uitgeschreven
prijsvragen: ook hier wist men zich niet ‘aan te passen’; ook hier schoot men te kort
in de allereerste taak: de Vlaming aanmoedigen en vertrouwen schenken. Men liet
de ingezonden antwoorden uitsluitend beoordelen door Noord-Nederlanders eerbiedwaardige leden van het ‘Koninklijk Nederlandsch Instituut’ - en men
bekroonde in het merendeel der gevallen... Noord-Nederlanders. De feiten waren zo
flagrant, dat zelfs L.G. Visscher er reeds in 1826 tegen opkwam in zijn tijdschrift
De Argus:
‘Zoo wij ons niet bedriegen, dan is het bevorderen der landtaal het hoofdoogmerk
van het Brugsche genootschap; tot dat einde schrijft men prijsvragen uit, en de
Hollanders, dat is, zij die het Nederlandsch het meest beoefend hebben, beantwoorden
die prijsvragen en gaan met den lauwer henen. Deze wijze van bekroonen levert, wel
is waar, een nieuw bewijs op van de onbevooroordeelde denkwijze der Vlamingers,
maar bij dit alles doet de landtaal in deze gewesten geen enkele schrede vooruit. Al
besloeg men den Heer van Someren van onder tot boven in 't goud en in 't zilver,
dan nog werd er niets gewonnen, want de Heer van Someren is een man, die zeer
wel alleen kan gaan en in 't geheel geen leiband noodig heeft’.
‘Er zijn er velen, die nog onzekere stappen doen, liefhebbers, die eenige
ondersteuning, eenige opbeuring noodig hebben, eenigen, die uit vooroordeel, anderen,
die uit kleingeestigheid voor als nog tegen het Nederlandsch zijn ingenomen, en
dezen wilden wij dat de Maatschappij zocht te winnen en te versterken.’ - ...
‘In 't kort, wij wilden dat zij naar buiten nuttiger was en meer werk maakte van
de zwakke en onwisse pogingen der Vlamingers, dan van de beste voortbrengselen
der Hollanders...’120
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Brief aan de koning van 26 september 1823. Algemeen Rijksarchief, Den Haag, archief
binnenlandse zaken na 1813, afdeling onderwijs, nr. 2812.
Algemeen Rijksarchief, Den Haag, archief binnenlandse zaken na 1813, afdeling onderwijs,
kunsten en wetenschappen, nrs. 1942 en 2181.
De Argus, 18-1-1826, p. 35-42.
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Het uitgesproken noordelijk georiënteerd-zijn van de Koninklijke Maatschappij was
ook voor priester De Foere een voortdurende bron van ergernis. Ofschoon meer dan
eens veroordeeld wegens persdelict bleef hij in zijn Spectateur met kritische blik de
gedragingen van de Hollanders en hollandsgezinden nagaan en schrikte er niet voor
terug hun hooghartige houding aan de kaak te stellen.
’Je prendrai encore la liberté de donner aux Hollandais un petit conseil dans l'intérêt
du royaume entier. Je leur conseillerai donc de s'abstenir de cette ridicule vanité, de
ces prétentions hautaines qui les ont depuis longtemps caractérisés. Selon eux, il n'y
auroit que la Hollande qui possédât des hommes d'état, des savants, des héros’121.
Met De Foere komen we aan onze derde oorzaak: de godsdienstige tegenstelling.
Het door de zuidelijke geestelijkheid van meetaf aan gekoesterde wantrouwen tegen
al wat uit het calvinistische Noorden kwam, zou niet alleen toenemen door een reeks
onpopulaire maatregelen van Willem I op het gebied van onderwijs en religie, maar
zou tevens aangewakkerd worden door het optreden in het Zuiden van de Maatschappij
‘Tot Nut van 't Algemeen’. Van 1819 tot 1830 werden inderdaad ‘departementen’
van deze Maatschappij opgericht te Diksmuide, Oostende, Nieuwpoort, Ieper, Brugge,
Namen, Antwerpen, Dendermonde, Gent, Bredene, Tielt, Leuven en Brussel122. Zij
hielden niet alle stand en hun invloed was niet bijzonder groot123, maar in de ogen
van de katholieken betekenden zij een bestendig gevaar voor het godsdienstig gevoel.
De leden ervan werden dan ook door de clerus als regelrechte vijanden beschouwd.
Als men nu weet, dat de Brugse afdeling van het ‘Nut’ voor het merendeel gevormd
werd door leden van de Koninklijke Maatschappij van Vaderlandsche Taal- en
Letterkunde, dan begrijpt men gemakkelijk, dat meteen ook
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Le Spectaleur belge, XVIII (1823), p. 130.
P. Fredericq: De Maatschappij ‘Tot Nut van 't Algemeen’ in Zuid-Nederland tot aan de
Belgische Omwenteling van 1830 (in: Bulletin de l'Académie Royale de Belgique, Brussel
1913, p. 269-340).
In de bijdrage van P. Fredericq is o.m. het jaarverslag 1830-1831 van het ‘Nut’ opgenomen.
Leerrijk is vooral de volgende conclusie uit dat rapport: ‘... De ondervinding heeft doen zien,
dat de Maatschappij geene plant was, die in den Belgischen grond tieren kon; de langzame
kwijning en jaarlijksche vermindering (zonder van het werkelijk vroeger vernietigen van het
departement Diksmuide te spreken) dreigden bereids met eene doodstuip; en, wanneer men
Brugge en Brussel uitzondert, bestonden bij geen eenige werkzaamheden. Voor het meerendeel
samengesteld uit oud-Nederl. officieren en ambtenaren of de zoodanigen, die om handel of
ander belang in België gevestigd waren, hadden sommige eigenlijke Belgen daaraan
deelgenomen om de nieuwheid der zaak, en andere daar zij bespeurd hadden, dat de
Maatschappij bijzonder door Z.M. den koning begunstigd werd.’ (p. 339).
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deze laatste Maatschappij in een kwade reuk stond. Het bestuur van het
Nutsdepartement stemde bovendien zo opmerkelijk overeen met dat van de
Koninklijke Maatschappij, dat de Bruggelingen geen verschil zagen en beide
inrichtingen spoedig met elkaar vereenzelvigden: de eerste voorzitter was Mr. H.J.
Schuermans, na zijn vertrek werd hij opgevolgd door Mr. P.A. Sandelin, P. van
Genabeth was secretaris en F.T. Verhaeghe schatbewaarder. Op 20 juli 1820 - dus
amper enkele maanden na de oprichting van de letterkundige Maatschappij - had de
‘plechtige installatie’ plaats124 en van dat ogenblik af organiseerde zich het clericale
verzet. Had men in de stichting van de Koninklijke Maatschappij een min of meer
hoopgevend teken gezien voor de opbeuring van onze cultuur, dan was door de
vestiging van het verlichte en neutrale Nutsdepartement op slag alle vertrouwen
verloren gegaan. Erger nog: de achterdocht beperkte zich niet alleen tot de activiteiten
van beide verenigingen, maar sloeg ook over naar andere terreinen: Hollandse boeken
werden gebrandmerkt als verspreiders van ongodsdienstigheid en onzedelijkheid125,
Hollandse toneelvoorstellingen werden gelaakt en gemeden126.
De vierde oorzaak is meer van interne aard. In de Maatschappij zelf ontbrak het
namelijk aan verstandhouding, aan saamhorigheidsgevoel, aan idealisme. Enkele
uitzonderingen niet te na gesproken, kwam het voor de meeste leden erop aan
persoonlijke voordelen te halen uit het lidmaatschap. Niet zonder reden trouwens
lieten Schuermans, Sandelin, van Genabeth e.a. de teksten van hun redevoeringen
aan de koning en de ministers geworden. En zij deinsden er niet voor terug eigen
verdiensten flink te onderstrepen! Schuermans gaf van Maanen onomwonden te
kennen, ‘dat in geen ander arrondissement van Vlaanderen zoo veel is gedaan
geworden betrekkelijk tot het gebruik der nederlandsche taal’127. Hij wist het zelfs
aan boord te leggen het eerste jaarverslag voor een groot deel te vullen met een
overzicht van zijn eigen prestatie. Na hem was het vooral Sandelin, die de pluimen
op zijn hoed stak: ‘Sedert het vertrek van de Heer Schuermans was
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Zie hierover het verslag in Gazette van Brugge, 21-7-1820.
Zie bij voorbeeld: Le Spectateur belge, XIV, p. 258.
Terwijl de ‘hollandsche tooneelisten’ aanvankelijk (vooral in 1814, 1815 en 1816) grote
successen oogstten te Brugge met stukken van Kotzebue en Iffland, hadden ze na 1820 de
grootste moeite om nog een publiek bijeen te krijgen. De Bruggelingen gaven gehoor aan
de katholieke wachtwoorden en meer dan eens moest de Gazette van Brugge getuigen: ‘de
zaal was schier ledig en de loges waren ijdel’.
Brief van 24 juni 1820. Algemeen Rijksarchief, Den Haag, archief justitie, geheim, dossier
474.
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den geheelen last dezer Maatschappij op mij gevallen, en ik heb niets verzuimd om
den voorspoed dezer zoo nuttige inrigting meer en meer te verzekeren en te
bevorderen’128. Een dergelijke mentaliteit bracht onvermijdelijk naijver met zich mee.
Men aasde - via de Koninklijke Maatschappij - op ambtelijke bevorderingen en men
vreesde mededinging. Gevolg: men achtte het af en toe nodig de minister ‘in te
lichten’ over het gedrag der ‘anderen’. Zo haastte Schuermans zich aan van Maanen
de namen te bezorgen van hen, die ‘geweigerd’ hadden het reglement te ondertekenen;
hij hoopte dat de minister handelend zou optreden129. Een andere keer moest zelfs
van Genabeth het ontgelden: ‘De Heer Van Genabeth, welke ongelukkiglijk altijd
belooningen verlangde, is als sekretaris vervangen geworden, daar dit ambt slechts
van eer en verdienste hoeft te zijn’130. Ook Claerhoudt, de procureur-crimineel van
de provincie, meende er goed aan te doen de minister ‘op de hoogte te houden’: hij
liet hem weten, dat de wijze waarop Schuermans en Spruyt bij de stichting van de
Maatschappij te werk waren gegaan, ‘hier by niemand goedgekeurt is geworden’;
hij voegde eraan toe, dat Sandelin gevraagd had bij de minister van justitie ‘het
schandelyk gedrag van den heer Schuermans’ aan te klagen en ‘de verzending van
dien heer na eenig ander oort te verzoeken’; hij wees er op, dat Sandelin en
Schuermans ‘door een al te onomzigtig en te vrypostig leven, de agting van hunne
rechtbank zoo veel als geheel te schande maakten’ en dat ‘het publiek daar op
geweldig schimpte’; en alsof dit alles nog niet volstond, weidde hij extra uit over
Sandelins ‘malle keuren’, over zijn ‘eergierig en nydig gemoed’, over zijn ‘heete en
rustelooze hartstogten’, over zijn ‘hollende driften’ en over zijn ‘verregaande zugt
na ydele grootschheid en kinderlyke onderscheidingen’131 Negen jaar later zou
Claerhoudt dit vernietigend oordeel - aangevuld met enkele nieuwe staaltjes van
Sandelins ‘gedrag en personnele hoedanigheden’ - nog eens herhalen in een rapport
aan De Stoop, de pro-
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Sandelin aan minister van Maanen, 19 april 1822. Algemeen Rijksarchief, Den Haag, archief
justitie, dossier 131, nr. 221.
zie voetnoot 127.
Brief van Schuermans aan minister van Maanen, 13 november 1820. Algemeen Rijksarchief,
Den Haag, archief justitie, dossier 82.
Brief van 25 juli 1820 (34 blz.!). Algemeen Rijksarchief, Den Haag, archief justitie, dossier
74, nr. 260.
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cureur-generaal bij het Hooggerechtshof te Brussel132. Hij stond toen overigens niet
meer alleen met zijn mening, want de vijanden van Sandelin waren inmiddels legio
geworden. Vergeten we immers niet, dat de president van de Brugse rechtbank zich
in 1829 op het politieke pad begaf - gesteund door gouverneur graaf de Baillet - en
daar als meest rechtstreekse tegenstander Mr. F.A. de Muelenaere op zijn weg vond,
niemand minder dan zijn mede-‘commissaris’ in de Koninklijke Maatschappij van
Vaderlandsche Taal- en Letterkunde. Een onverkwikkelijke verkiezingsstrijd, gevolgd
door een nog scherpere antithese Sandelin-de Muelenaere133, kwam de Maatschappij
vanzelfsprekend niet ten goede en leidde tot haar definitieve val.
Een te weinig soepele houding op gebied van taal en spelling, een gebrek aan
belangstelling voor de Vlaming in het algemeen en de plaatselijke bevolking in het
bijzonder, een uitlokken van godsdienstige tegenstellingen en ten slotte een overdreven
naijver in eigen kring: ziedaar de voornaamste oorzaken van het niet slagen van de
Brugs-Hollandse onderneming. We zouden de waarheid geweld aandoen, zo we deze
mislukking uitsluitend beschouwden als een ‘lokale’ aangelegenheid. Wat in de
hoofdplaats van West-Vlaanderen geschied is, heeft zich immers - mutatis mutandis
- ook voorgedaan te Antwerpen, waar een ‘Koninklijk Genootschap van Taal- en
Dichtkunde’ bedrijvig was, te Brussel, waar een L.G. Visscher het genootschap
‘Concordia’ had opgericht, en te Gent, waar een Schrant en Kesteloot de bezielers
waren van de ‘Maatschappij van Nederlandsche Taal en Letterkunde’. In dezelfde
omstandigheden zijn deze literaire kringen tot ontwikkeling gekomen, in dezelfde
omstandigheden zijn zij uiteengevallen. Hun geschiedenis, onderling zozeer verwant,
is dan ook meteen de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk zelf.
KAREL DE CLERCK
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Dit rapport is opgenomen in de reeds boven genoemde bijdrage van A. De Jonghe:
Onuitgegeven bescheiden over de gebeurtenissen te Brugge in Augustus en September 1830.
(Claerhoudt verklaart hierin o.m., dat in de hele stad bijna niemand ‘in de algemeene opinie
zoo laag gezonken ligt’ als Sandelin.)
Terwijl de Muelenaere de gunst genoot van de sedert 1828 verenigde liberalen en katholieken,
bleef Sandelin tot het einde een trouw en slaafs volgeling van het Hollands bestuur. Dat de
volkswoede in augustus 1830 zich allereerst tegen hem keerde, was dan ook niet zo
verwonderlijk. Constantin Rodenbach, die het verzet te Brugge leidde, noemde Sandelin
‘une nullité’, ‘un être vénal’; ‘cet homme n'était parvenu à la fortune et à la présidence d'un
tribunal, que par des moyens que réprouve la délicatesse et que désavoue l'honneur.’ (Episodes
de la Révolution dans les Flandres, 1829, 1830, 1831, Brussel, 1833, p. 30-31).
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Christendom en tragiek
Wanneer we de hedendaagse publicaties over het tragische vergelijken met deze van
voor een twintigtal jaren, dan moeten we getroffen worden door sommige
verschuivingen in de problematiek. Een der discussiepunten die in deze oudere
publicaties steeds terugkeren, is de vraag waar het tragische moet gesitueerd worden.
Is het tragische een esthetisch probleem, en dan vooral een probleem dat thuishoort
in de psychologische esthetiek, of is het integendeel een probleem van filosofische
aard? Vaak helde het antwoord over naar de esthetiek: tragiek vinden we alleen, of
slechts in haar zuivere vorm in de tragedie. Buiten de wereld der kunst wordt een
gebeuren slechts tragisch genoemd naar analogie met het tragische in de kunst, en
speciaal in de tragedie. Vandaar dat omzeggens geen algemene esthetiek kon
verschijnen zonder, zij het ook vaak op vrij summiere wijze, het probleem van het
tragische te behandelen. Dit situeren van de tragiek binnen het domein van de esthetiek
had voor gevolg dat men hoofdzakelijk zijn aandacht wijdde aan die aspecten van
het probleem die sinds Aristoteles traditioneel zijn geworden: het probleem der
tragische beleving of de tragische gevoelens, en het probleem van de realisatie van
de tragiek in de tragedie. Typisch in dit opzicht is Volkelts Ästhetik des Tragischen1,
een werk dat als de grote synthese van deze richting kan gelden.
In de idealistische filosofie treffen we echter een problematiek aan, die in niet
onbelangrijke mate van de zoëven geschetste afwijkt. Hegel behandelt het probleem
niet alleen in zijn Ästhetik, doch eveneens in zijn Phänomenologie des Geistes. Het
tragische is niet langer uitsluitend of primair een esthetisch verschijnsel of een
technisch probleem voor de bouw van de tragedie. Hij situeert het op het vlak der
intersubjectiviteit en daarmede op het vlak van de zedelijkheid, die hier haar oorsprong
vindt. Daarmede krijgt het probleem een totaal andere

1

J. Volkelt: Ästhetik des Tragischen, München, 19234.
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dimensie: het gaat er niet langer om een artistiek verschijnsel of een literair genre,
doch om de situatie van de mens zelf in de wereld.
In dit perspectief krijgen de verschuivingen, die zich in de tragedie hebben
voorgedaan vanaf Aischylos tot in de hedendaagse dramatiek, een nieuwe zin. Deze
varianten verschijnen niet langer alleen als een aspect van de evolutie van een bepaald
literair genre, doch als de uitingen van zovele verschillende, maar niettemin
authentische verhoudingen van de mens tegenover de werkelijkheid en tegenover de
zin van het bestaan. We kunnen het wezen van het tragische dan ook ongeveer
omschrijven als een zodanige ervaring van de menselijke beperktheid, dat zij de zin
van het leven zelf twijfelachtig maakt, en de mens bewust maakt van het gevaar van
vernietiging, dat hem voortdurend boven het hoofd hangt.
Een dergelijke ervaring is echter niet alleen mogelijk op het vlak van de
zedelijkheid, zoals Hegel haar begrijpt. De geschiedenis van de tragedie en van de
mens in het algemeen reveleert hier integendeel een bijna onuitputtelijke reeks van
mogelijkheden. Het tragische is inderdaad een typisch menselijk verschijnsel, en als
zodanig maakt het in zijn concrete verschijningsvormen alle wisselvalligheden mee
van de mens zelf. Op het individuele vlak steekt in elke mens een dynamiek, die er
hem toe aanzet zichzelf volkomen te realiseren. Deze realisatie echter bestrijkt de
verschillende domeinen der menselijke persoonlijkheid. Op elk van deze domeinen
is de mens blootgesteld aan de tragisch-schrijnende ervaring van zijn beperktheid en
zijn falen. Hetzelfde geldt op het vlak der geschiedenis. Geen enkel tijdperk is erin
geslaagd alle waarden op gelijkwaardige wijze te valoriseren. Vandaar ook in de
loop der geschiedenis de variatie in de tragische levenservaring. Dat betekent meteen
dat, waar het erom gaat het wezen van het tragische te bepalen, er geen sprake kan
zijn van een keuze tussen Aischylos, Shakespeare, Hauptmann of Sartre. De tragiek
is immers niet bij een van hen, doch bij allen op een verschillende manier aanwezig.
Elk van deze verschijningsvormen is echter even authentisch en reëel.
Wanneer het probleem van het tragische expliciet op het vlak der
levensbeschouwing wordt gesteld, is de confrontatie met de christelijke
levensbeschouwing onvermijdelijk. De verhouding tussen beide heeft ook de esthetiek
niet onverschillig gelaten. Talrijke esthetici zien zich inderdaad verplicht expliciet
dit probleem te behandelen, of minstens met een ja of een neen te antwoorden op de
vraag of tragiek in het christendom mogelijk is.
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Het probleem verschijnt in de esthetiek en in de filosofie van het tragische niet zonder
een zekere historische belasting. Het probleem is geen constante in de problematiek
van het tragische. Zowel in een wereld die integraal christelijk leeft en denkt, als in
een totaal heidense wereld wordt het niet gesteld. Voor de eerste is de tragische
kunstschepping een ervaringsgegeven, dat vaak geen verdere problemen doet rijzen.
Zo hebben noch Corneille noch Racine zich bezonnen op de verhouding van hun
kunst tot de christelijke levensbeschouwing. In de heidense wereld is er per se geen
uitzicht op een dergelijk probleem. We kunnen zelfs verder gaan: ook bij vele moderne
en hedendaagse auteurs wordt het probleem niet gesteld. Historisch gezien is vooral
Nietzsches stellingname zeer belangrijk. Bij hem nu wordt het probleem niet in een
serene, objectieve sfeer gesteld. Het wordt getekend door de scherpe uitvallen van
Nietzsche tegen het christendom. Daartegenover staat dat Nietzsche juist de tragische
mens als een der hoogtepunten van het menszijn beschouwt. Wie een dergelijke
levensbeschouwing en levenshouding niet opbrengen kan, is in zijn ogen een
minderwaardige. Zo is de achtergrond van deze problematiek bij vele auteurs niet
louter esthetisch. Vaak komt er een bijbedoeling bij: men wel de menselijke waarde
van het christendom en van de christen mens verdedigen: Zo schrijft ook H. Flügel:
‘Das Christliche aber, indem man ihm die tragische Möglichkeit streitig zu machen
sucht, erniedrigt man zu einer Religion blosser Erbaulichkeit, leidloser Geborgenheit,
die über der Seligkeit der Erlösung das Haupt voll Blut und Wunden vergessen haben
soll’2.
Zeer lang heeft deze polemische achtergrond het probleem beheerst. Niet zelden
vertrekt men dan ook inderdaad van het Nietzscheaanse standpunt en tracht men juist
aan te tonen dat het ideale mensbeeld, zoals het door Nietzsche wordt opgevat, ook
binnen het christendom mogelijk is. Dat is o.m. het geval bij P. Roberts3 en zelfs in
zekere mate bij H. Flügel4. Dat een dergelijke probleemstelling zowel voor de
christelijke levensbeschouwing als voor de esthetiek verwarring moet zaaien, is
duidelijk. Het lijkt ons dan ook noodzakelijk duidelijk het kader te omschrijven
binnen hetwelke het probleem moet gesteld en opgelost worden.
Vooreerst dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tus-
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U. Flügel Tragik und Christentum, Berlin, 1941, p. 6-7.
P. Roberts: A Christian Theory of Dramatic Tragedy, The Journal of Religion, XXXI (1951),
p. 1-20.
H. Flügel, a.w.
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sen een religieuze en een magische levensbeschouwing. E. Hasse heeft in haar studie
Die Naturreligion als tragische Weltanschauung5 proberen aan te tonen hoe eerst
met het christendom de tragiek van de natuurgodsdiensten kon opgelost worden.
Tegenover de echte religieuze levensbeschouwing moet de magische inderdaad
verschijnen als tragisch bij uitstek. De basisgegevens zijn voor beide dezelfde,
namelijk de verhouding van de mens tot het transcendente. De magie probeert met
menselijke kracht dat transcendente te beheersen en aan zich te onderwerpen, doch
moet bij deze poging steeds duidelijker de menselijke onmacht ervaren. Vandaar dat
magie ondenkbaar is zonder tragiek. De religieuze mens vertrekt echter juist van
deze onmacht en zoekt heil en redding door beroep te doen op transcendente machten.
‘Religion besagt also ein Doppeltes: der Mensch ist nicht von selbst im Heil, aber
er kann ins Heil gelangen. Dieses Heil, das ist ein weiterer Wesenszug aller uns
bekannten Religionen, erreicht er jedoch nicht durch eigenes Bemühen; eine andere
Macht muss ihm dabei zu Hilfe kommen. Das Heil wird ihm geschenkt, vielleicht
nicht ohne sein Zutun - sonst hätte die Religion keinen Sinn -, aber jedenfalls nicht
aus seiner eigenen Kraft allein, sondern durch den Eingriff geheimnisvoller Mächte’6.
Voor het christendom is dit transcendente meteen het absolute, het ontoegankelijke
en onbereikbare, dat zich in Christus gereveleerd heeft. Dat heeft voor gevolg dat
het probleem van de verhouding van het tragische tot de christelijke
levensbeschouwing niet langer een zuiver filosofisch, doch ook een theologisch
probleem is. Het christelijk godsbegrip en de historische verschijning van God in
Jezus-Christus zijn geen filosofische maar theologische gegevens. Een adekwaat
antwoord is dan ook onmogelijk zolang men de theologische inhoud van deze
begrippen terzijde laat. Zelfs godsdienstfilosofie kan hier maar een half antwoord
geven omdat de godsdienstfilosofie noodzakelijk aan de eigen aard van de
verschillende godsdiensten, in ons geval speciaal van het christendom, moet
voorbijgaan. Het probleem lijkt ons inderdaad onoplosbaar zolang men geen juist
idee heeft betreffende de eigen aard van de christelijke levensbeschouwing en de
reële inhoud van de revelatie omtrent het beloofde heil.
Vooral de onjuiste opvattingen omtrent twee punten hebben meer dan eens
aanleiding gegeven tot een verkeerd stellen van het pro-
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E. Hasse: Die Naturreligion als tragische Weltanschauung, Hochland, XI (1913), p. 1-20;
204-217.
A. Brunner: Die Religion, Freiburg, 1956, p. 23.
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bleem: de visie op de figuur van Christus als verlosser door de kruisdood, en het
inzicht in de concrete situatie van de christen in een wereld gesitueerd tussen de
verrijzenis van Christus en de paroesie.
In het kader van een Nietzscheaans getinte cultuurfilosofie heeft H. Ehrenberg
gemeend Christus te mogen zien als een prometheïsche figuur, de laatste titan die
het gewaagd heeft de hemel te bestormen en geweld aan te doen. Evenals Prometheus
zelf heeft hij het onderspit moeten delven en zijn vermetelheid met de dood betaald,
doch meteen werd hem door de hemel vergiffenis geschonken7. Een dergelijke
interpretatie is echter alleen mogelijk zolang men abstractie maakt van de revelatie
omtrent de betekenis van de kruisdood. Voor het christendom is Christus inderdaad
niet een soort reïncarnatie van een Prometheus; hij is geen titan of een louter
mythologisch gegeven: hij is God zelf, de verschijning van Gods liefde onder de
mensen. Voor de studie van het tragische heeft dat voor gevolg dat een louter
menselijke houding tegenover de figuur van Christus, om het even of deze haar
uitdrukking vindt in een filosofie of in een mythologie, de weg opent om hem als de
tragische figuur bij uitstek te beschouwen. De voorbeelden van een dergelijke
interpretatie zijn zeer talrijk8. Voor de gelovige die leeft vanuit Gods openbaring,
kan een dergelijke opvatting slechts weinig betekenis hebben.
Niet alleen de figuur van Christus zelf, ook de situatie van de christen moet
theologisch geëvalueerd worden. Het feit van het geloof in een goddelijke
voorzienigheid of in een verlossing door Christus lijkt voor vele auteurs alle
problemen op te lossen. Vandaar dat velen zich voor het alternatief geplaatst zien:
christendom of tragiek. Een samengaan van beide, op welke manier dan ook, is voor
hen ondenkbaar. Een dergelijke opvatting blijkt echter vaak haar oorsprong te vinden
in het feit dat een gefundeerd inzicht in de verschillende aspecten van de christelijke
verlossingsleer en in de concrete en reële situatie van de christen bij de meeste auteurs
niet aanwezig is. Meestal ontbreekt hier het inzicht in het historische karakter van
de verlossing. Een dergelijk tekort verklaart ten andere grotendeels de uitvallen van

7
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H. Ehrenberg, Tragödie und Kreuz, Würzburg, 1920, dl. II, p. 3.
‘Christi Kreuzigung ist und bleibt die erhabenste und grossartigste Tragödie der
Weltgeschichte. Der gekreuzigte Messias ist das rührendste und erschütterndste Bild des
Leidens und zugleich die Lösung des Leidensproblems.’ A. Vögele, Der Pessimismus und
das Tragische in Kunst und Leben, Freiburg, 19102, p. 221. In dezelfde zin ook W. Barzel,
Kann es eine christliche Tragödie geben?, Stimmen der Zeit, CXLII (1948), p. 54, en J.
Bernhart: Tragik im Weltlauf, München, 1917, p. 48.
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Nietzsche tegen het christendom. Zowel Paulus als Johannes weten echter dat de
concrete situatie van de verloste christen niet zo eenzinnig is. Daarop komen we
verder terug.
Daarmede werd een term van het probleem wat nader omschreven. Doch ook een
oppervlakkig contact met de verschillende oplossingen die in de loop der laatste
decennia werden voorgesteld, toont reeds duidelijk aan dat ook de grondopvatting
omtrent het wezen van de tragiek van fundamenteel belang is. In een opvatting die
geen plaats laat voor een metafysische of transcendente dimensie van het tragische,
zoals het geval is bij Bahnsen9 of bij G. Simmel10, om maar een paar namen te noemen,
kan een dergelijk probleem geen belangrijke plaats innemen. Andere auteurs
daarentegen zullen het tragische juist situeren op het vlak der verhoudingen met het
transcendente en bijvoorbeeld de kern van de tragiek zien als een twijfel aan Gods
almacht of gerechtigheid. Een dergelijke opvatting treffen we o.m. aan bij W.
Baetcke11. Bierens de Haan van zijn kant wijst de mogelijkheid van tragiek binnen
het christendom af op grond van zijn tragisch schuldbegrip. Volgens hem kent het
christendom alleen morele schuld, d.w.z. strafwaardige, toerekenbare schuld, zelfs
waar het gaat om de erfschuld. Ook deze is immers geen schuld die met het bestaan
zelf gegeven is, maar gaat tenslotte nog terug op een moreel verkeerde daad. Tragische
schuld is echter geen morele, persoonlijke schuld, het is een schuld die met het
geschapen zijn zelf verbonden is. ‘Schuldigheid ligt in het wezen der
kreatuurlijkheid’12.
De opvatting van het tragische is voor ons probleem van des te groter belang, juist
omdat de meeste auteurs slechts weinig aandacht besteden aan het theologisch aspect
van de problematiek, zodat hun antwoord hoofdzakelijk, om niet te zeggen uitsluitend,
afhankelijk is van hun inzicht in het wezen van de tragiek. Belangrijk lijkt in dit
verband vooral de betekenis die door vele auteurs wordt gehecht aan het verheffend
aspect van het tragische. Voor velen bestaat het tragische inderdaad niet wezenlijk
in de teleurgang van de menselijke persoonlijkheid, doch integendeel in de
overwinning van de mens op de chaos. In de tragiek gaan volgens hen lijden en
overwinning samen: de pijnlijke situatie verwekt een loutering die de mens als mo-
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J. Bahnsen, Das Tragische als Weltgesetz.
G. Simmel: Philosophische Kultur, Leipzig, 19192.
W. Baetcke, Die Gerechtigkeit Gottes und die Tragödie, Zeitschrift für Deutschkunde, XLVIII
(1933), p. 133.
J.D. Bierens de Haan, Het tragische, Leiden, 1933, p. 110.
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rele overwinnaar uit de strijd laat komen. Zo vindt volgens H. Klees het treurige zijn
oorsprong in het feit dat een bepaalde waarde, die uiteraard zou moeten gerealiseerd
worden, niet gerealiseerd wordt. Het tragische stijgt echter boven deze disharmonie
uit om op een hoger plan de harmonie te herstellen. Aldus is voor het tragische de
verzoening conditio sine qua non, zij is het wezen zelf van de tragiek13. Een dergelijke
eenzijdig optimistische visie op de tragiek treffen we ook aan bij G. von Lukàcs.
Volgens hem speelt de tragedie zich af tussen twee polen: een historisch, onvolmaakt
en onbepaald bestaan en een ideaalbeeld dat in een onbereikbare verte toch steeds
in de achtergrond aanwezig is. Dit ideaalbeeld is het goddelijke oerbeeld waarmede
de wereld zich wil verenigen. Wat echter aan geen mens gelukt, daarin slaagt de
tragedie: hier bereikt de mens dat uiterste van zelfzijn en bepaaldheid, dat hem boven
zichzelf uitheft en hem in de dood met het goddelijke verbindt. De tragiek staat aldus
werkelijk op het kruispunt van leven en dood, doch niet waar het leven in de dood
ten onder gaat, doch waar het leven zichzelf in de dood overschrijdt14.
Dat een dergelijk schema van een overwinning doorheen de dood gemakkelijk op
Christus kan toegepast worden, is duidelijk. Het blijft echter de vraag of een dergelijk
transcenderen van de menselijke beperktheid nog tragisch kan genoemd worden.
Voor ons verschijnt het tragische alleerst als iets pijnlijks. Het is uiteindelijk gelegen
in de beleving van de menselijke beperktheid in al haar aspecten. Het is een
verschijnsel van disharmonie binnen een wereld van menselijke waarden, doch een
verschijnsel van disharmonie waarbij de mens zich niet neerlegt. Tragiek is slechts
mogelijk tegen de achtergrond van een verlangen naar harmonie en volkomenheid,
waarvan de gelovige weet dat zij gerealiseerd zijn in God.
De tegenstelling tussen de zekerheid van de verlossing en de actuele ervaring van
de verwerping door God, is een van de voornaamste thema's, die doorheen gans het
oude testament terug te vinden zijn. We treffen dit thema reeds aan op de eerste
bladzijden van de bijbel, waar in het scheppingsverhaal de vervloeking en de belofte
van een verlosser naast mekaar staan. We vinden het in de klachten van Jeremias, in
Isaias' zangen van de lijdende dienaar, en niet het minst in het boek Job, een boek
terzelfdertijd vol wanhoop en vol vertrouwen.
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H. Klees, Über das Wesen des Tragischen, Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine
Kunstwissenschaft, XXVI (1932), p. 18.
G. von Lukàcs, Metaphysik der Tragödie, Logos, II (1911), p. 80-81.
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Deze situatie van een volk dat vanuit zijn verslagenheid uitzag naar een toekomst
waarin het messianisch heil zou verwezenlijkt worden, kan niet zonder meer op het
christendom worden overgedragen. Wat voor het jodendom belofte was, is voor het
christendom werkelijkheid geworden in de persoon van Christus. In hem werd het
messianische heil met de overwinning op het kwaad en de zonde, op aarde
verwezenlijkt. Het ‘Houdt moed, ik heb de wereld overwonnen’ staat dan ook in het
centrum van de christelijke levensbeschouwing.
Daarop steunend hebben vele auteurs gemeend dat tragiek in het christendom
zonder meer onmogelijk is. In het christendom immers wordt de tragische smart, die
haar oorsprong vindt in de ervaring van de gebrokenheid van het bestaan, opgevangen
en gedempt door de zekerheid van het uiteindelijke heil. Aan het einde gaapt niet
langer de duisternis van de dood, doch het uitzicht op een eeuwig geluk. Een dergelijke
interpretatie ziet echter de zaken eenzijdig; zoals we hoger reeds opmerkten, houdt
ze geen rekening met de historische situatie van de verlossing.
Wanneer we deze verlossing een historisch verschijnsel noemen, dan bedoelen
we daarmee niet alleen en zelfs niet op de eerste plaats dat zij op een bepaald ogenblik
in de geschiedenis heeft plaats gehad. Dat zou immers betekenen dat deze verlossing
op dit ogenblik in al haar volkomenheid zou gerealiseerd zijn. In een dergelijk
perspectief ware inderdaad elke vorm van tragiek onmogelijk. Wanneer we de
verlossing een historisch verschijnsel noemen bedoelen we daarmee allereerst dat
deze verlossing een historisch verloop kent. Dat betekent dat deze verlossing op het
kruis niet zonder meer voltooid is. Menswording, openbaar leven, lijden, dood,
verrijzenis en hemelvaart zijn even zovele fazen van een verlossing die slechts haar
voltooiing zal bereiken bij het einde der tijden, als de Zoon het rijk aan de Vader zal
overdragen, en de Vader alles in allen zal geworden zijn.
Het leven van de christen speelt zich juist af in deze tussentijd. Zijn individuele
verlossing kent ten andere een analoog verloop. Door het doopsel is hij fundamenteel
verlost, doch ook hier kent deze verlossing een historisch verloop dat slechts zijn
voltooiing bereikt bij de dood. Op deze manier ontsnapt ook zijn heil niet aan de
contingentie van elke menselijke en aardse realiteit.
Dit brengt mee dat hier, in het historisch verloop van het heilsgebeuren, spijt de
uiteindelijke heilszekerheid van de kerk als gemeenschap, het heil van de individuele
mens op elk ogenblik weerom de inzet is van het menselijk handelen. Tussen de
heilszekerheid op
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grond van de deelname aan het christelijk heilsmysterie in het doopsel, en de
uiteindelijke realisatie van het heil staat de mens met zijn zwakheid en zijn zondigheid.
Tegenover datgene wat voor hem als de hoogste waarde verschijnt, moet hij zijn
zwakheid en beperktheid ook het scherpst aanvoelen. In deze situatie geloven wij
dan ook dat zelfs voor de christen de mogelijkheid tot een tragisch ervaren van zijn
menszijn gegeven is, en wel juist tegenover deze waarden, die voor de beleving van
het christendom essentieel zijn. Het tastbaar getuigenis voor een mogelijkheid van
een dergelijke tragiek vinden we ten andere in het werk van auteurs als Claudel,
Gertrud von le Fort, Bernanos en anderen.
Op het theoretisch vlak treffen we een verwijzing naar deze situatie aan bij de
protestantse theoloog R. Roberts en eveneens bij H. Flügel. Roberts meent de
opwerpingen van de kant van de theologie tegen de mogelijkheid van tragiek te
kunnen ontwrichten door erop te wijzen dat spijt de verlossing door Christus er toch
een fundamentele onzekerheid over de wereld en de mensheid blijft hangen.
Anderzijds meent hij dat ook de opwerpingen van de kant van de literaire esthetiek
geen stand houden. Deze meent dat een christelijke oplossing in het drama
noodzakelijk als een deus ex machina moet verschijnen. Roberts meent echter dat
de tragedie niet alleen moet gekenmerkt worden door ondergang en wanhoop, doch
dat ze ook verlossing en verheffing moet brengen15. Zoals we hoger reeds opmerkten
kunnen we dit laatste argument moeilijk aanvaarden omdat we menen dat, waar de
verlossing en de verheffing aanvangen, de tragiek noodzakelijk overwonnen wordt
en plaats maakt voor hoop of vreugde.
Een meer diepgaande behandeling vinden we bij H. Flügel. Ook volgens hem heft
de verlossing de tragiek niet op. Voor de mens, evenals voor Christus zelf, leidt de
weg naar het heil voorbij de godverlatenheid. God staat aan het einde, doch voor het
einde bereikt wordt, blijft de spanning tussen goed en kwaad, tussen hemel en hel.
‘Wenn aber eine Tatsache tragisch zu nennen ist, so ist es diese für uns unauflösliche
Verflochtenheit von Heil und Unheil, Gnade und Fluch. Alles, was am Menschen
ist, ist gekennzeichnet durch diesen Widerspruch seines Wesens, und jeder Versuch
des Menschen aus eigener Kraft und eigener Klugheit die Antinomie zu beseitigen
und das menschliche Dasein gleichsam auf einen Nenner zu brengen, führt nur noch
tiefer hinein in die tragische Finsternis’16.
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P. Roberts, a.w., p. 6-8.
H. Flügel, a.w., p. 26.
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Dat de zoëven geschetste situatie van de christen mens zich op verschillende manieren
kan manifesteren, is op zichzelf duidelijk. Als specifieke uitingen van deze situatie,
veeleer dan als adekwate en universeel geldende omschrijvingen ervan, kunnen we
de visies beschouwen van Trouw, Lesky en Nadier.
A. Trouw ziet de grond van de tragiek in het feit dat de wereld niet een is. Deze
gebrokenheid manifesteert zich in de tegenstelling tussen ideaal en werkelijkheid,
tussen het ideale en het empirische ik. Overgeplaatst op het religieuze plan, meent
hij de kenmerken van de tragiek terug te vinden in de tegenstelling tussen het ideaal
van het rijk Gods en de aardse werkelijkheid17. In deze omschrijving treffen we
dezelfde gegevens aan die ook door Heering worden gebruikt bij de beschrijving van
wat hij Christustragiek wenst te noemen. ‘Zij berust op de onmacht om het
nieuw-gevonden leven in Gods liefde voluit te verwerkelijken. Die onmacht vindt
haar oorzaak niet alleen in de innerlijke gesteldheid van de mens, maar ook in de
zuigkracht van zijn omgeving, beter: in de krachtsverhouding tussen de mens en zijn
omgeving’18.
Met een dergelijke opvatting zouden we deze van A. Lesky kunnen vergelijken,
die tragiek in het christendom mogelijk acht op het vlak der tragische situatie. Hij
maakt namelijk een onderscheid tussen een tragische wereldbeschouwing, een tragisch
conflict en een tragische situatie. Van de eerste twee kan volgens hem in het
christendom geen sprake zijn; alleen de derde mogelijkheid zou blijven19. Waarom
Lesky het tragisch conflict in het christendom onmogelijk acht, is ons niet duidelijk.
K. Nadler zal juist de tragiek als conflict bewaren. Ook zij, evenals Lesky, geeft toe
dat een tragische levensbeschouwing onmogelijk is: het christendom beweert immers
een antwoord te hebben op de vraag naar de zin van het leven. De mogelijkheid van
tragiek zou echter blijven als conflict tussen verschillende plichten, waardoor de
christen zich gehouden voelt20.
Het is duidelijk dat auteurs die de totale ondergang van de held noodzakelijk
achten, de situatie van de christen, zoals we deze hebben beschreven, niet tragisch
kunnen noemen. Het geloof in een uiteindelijk en absoluut heil is immers een
essentieel aspect van de chris-
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A. Trouw, Het Katastrofale, Assen, 1946, p. 45 vv.
H.J. Heering, Tragiek van Aeschylus tot Sartre. 's-Gravenhage, 1961, p. 160-161.
A. Lesky, Die griechische Tragödie, Stuttgart, 19582, p. 27 vv.
K. Nadier: Die Idee des Tragischen bei Hegel. Deutsche Vierteljahrschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, XIX (1941), p. 358.
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telijke levensbeschouwing. We kunnen nochtans de vraag stellen of deze eis van een
totale ondergang zo absoluut kan gesteld worden wanneer we hem zien tegen de
achtergrond van de tragiek in de kunst en de werkelijkheid. Tragiek ligt immers niet
alleen in de ondergang, maar eveneens in de situatie waar de mens of de menselijke
waarde met ondergang of vernieling bedreigd wordt, en zelfs in het feit dat bepaalde
waarden slechts doorheen het lijden en het offer gerealiseerd kunnen worden. Wanneer
we deze drie mogelijkheden confronteren met de situatie van de christen, dan moet
de eerste zeker buiten beschouwing blijven. Dat de tweede mogelijkheid openblijft,
hebben we reeds aangetoond, terwijl de derde vorm van tragiek in het christendom
een der constante ervaringsgegevens is.
Aangezien de tragiek van de totale ondergang in het christendom onmogelijk is,
is het duidelijk dat de tragiek hier nooit dat absolute karakter zal hebben, dat we
buiten het christendom aantreffen. Het bewustzijn van de verlossing door Christus
en de geloofszekerheid van de absolute liefde en rechtvaardigheid van een God, die
wij Vader noemen, moet aan de tragiek veel van haar scherpte ontnemen. Tragiek
kan in het christendom slechts een voorlopig karakter hebben. ‘Het tragische is de
vóórlaatste waarheid omtrent de werkelijkheid’ zegt Heering21. De laatste waarheid
is inderdaad diegene, welke alleen bereikt wordt in het geloof. We geloven echter
niet dat deze geloofszekerheid van die aard is dat ze alle tragiek meteen onmogelijk
maakt. We geloven integendeel dat het godsbegrip van die aard is dat het de tragische
beleving van de aardse situatie kan verscherpen en verdiepen. Het kan zelfs aan de
grondslag liggen van een tragische ervaring die alleen voor de religieuze mens
toegankelijk is.
De wereld waarin de gelovige leeft, is geen volmaakte wereld. De gelovige leeft
niet in een andere wereld, die met de wereld der alledaagse werkelijkheid geen
uitstaans zou hebben. Integendeel, de gelovige probeert aan deze werkelijkheid zin
en betekenis te geven in het perspectief van een transcendente werkelijkheid. Doch
deze transcendente en religieuze dimensie van zijn bestaan reveleert hem diepten
van duisternis en onvolkomenheid waarvan de ongelovige geen idee kan hebben.
Deze onpeilbare diepten zijn in de katholieke theologie ten andere de voorwaarde
voor een theologie van het geloof en van de hoop. Geloof en hoop zijn het die voor
de christen de voort-
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durende affirmatie brengen van de liefde, de almacht en de barmhartigheid van de
verlossende God. Doch noch geloof noch hoop brengen de volledige revelatie van
het goddelijk heilsplan. Uiteindelijk blijft de gelovige staan voor de
ondoorgrondelijkheid van het heilsmysterie. Voor hem zijn er de twee realiteiten:
de goddelijke liefde en almacht enerzijds en de menselijke zwakheid en het lijden
anderzijds. Dat deze twee inderdaad niet met mekaar in tegenspraak zijn, is
geloofsgegeven. Doch de mens die zich wil bezinnen op zijn geloof en op zijn
verhouding tot het absolute, wil ook het hoe van het heilsplan achterhalen22. Daar
ervaart hij zijn beperktheid en zijn onmacht. Daar blijft voor hem het duister mysterie
van het lijden bestaan, en blijft uiteindelijk ook de mogelijkheid voor een tragische
spanning die haar uiterste vorm kan aannemen waar het geloof wordt vernietigd en
waar de mens weigert een God te aanvaarden, die de smart en het lijden in de wereld
duldt. Dit is de duisternis rondom Beckmann in W. Borcherts Draussen vor der Tür.
Deze tragiek maakt geen abstractie van het christen zijn als zodanig; zij is integendeel
slechts mogelijk als negatie, d.w.z. als negatieve keuze tegenover een metafysische
dimensie van de werkelijkheid. Zij is het gevolg van de ondoorzichtelijkheid van het
goddelijk heilsplan, en juist deze ondoorgrondelijkheid maakt dat ook de situatie van
de gelovige steeds blijft een standhouden op de grens tussen heil en onheil.
Wanneer de wereld een autonoom verschijnsel is, dat alleen bestaat en evolueert
volgens zijn eigen wetmatigheid, dan kan men zich tevreden stellen met de gedachte
dat het nieuwe leven slechts kan groeien uit het oude, dat het zaad moet sterven eer
het koren kan rijpen. Doch wanneer boven de wereld een almachtige God staat, van
wie wij geloven dat hij liefde en wijsheid is, dan kan de geest zich met een dergelijk
antwoord niet tevreden stellen. Dan blijft de laatste vraag steeds: waarom? Op dit
punt beleeft de mens zijn hoogste beproeving: hier moet hij kiezen tussen geloof of
verzet. Het historisch feit waar deze beproeving het grootst is, is wel de dood van
Christus, die zin en betekenis moet geven aan het aards bestaan. Paulus spreekt dan
ook terecht van de dwaasheid van het kruis. Het is daar, waar de christen deze
dwaasheid moet zin en betekenis geven in zijn eigen leven, dat voor hem een eigen
vorm van tragische spanning ontstaat.
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‘Ein Leid von ausserordentlicher Grösse, dessem Sinn sich der vernünftigen Deutung entzieht,
ist der Grundgehalt des Tragischen.’ J. Sellmair, Der Mensch in der Tragik, Krailingen,
1939, p. 20.
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Samenvattend kunnen we aldus besluiten dat de vraag naar de verhouding tussen
christendom en tragiek slechts op een bevredigende manier kan beantwoord worden
vanuit een opvatting van het christendom die het christendom laat zijn wat het is:
een levensbeschouwing die haar laatste zin put uit een gereveleerde heilsboodschap.
Binnen de perken van een dergelijke levensbeschouwing kan er geen sprake zijn van
een absolute tragiek of van een tragische levensvisie. In die zin zijn christendom en
tragiek onverzoenbaar: waar de tragische levenservaring de bovenhand haalt, moet
de christelijke levensvisie wijken, en waar de christelijke heilsboodschap in zijn
uiterste konsekwenties wordt beleefd, kan er van absolute tragiek geen sprake zijn.
Doch dit geloof moet bewaard worden in de hoop, die steeds staat tegenover een
blijvende onzekerheid. Zo blijven ook binnen het christendom nog voldoende
spanningen aanwezig om de mens meer dan eens de vraag naar de zinvolheid van
zijn bestaan te doen stellen en om hem te doen gebukt gaan onder de dreiging van
een naderend onheil dat hem schijnbaar in zijn diepste wezen dreigt te vernietigen.
Het is in deze situatie dat de fundamentele mogelijkheid geschapen wordt voor een
tragische kunst binnen het christendom. Nu is het ongetwijfeld zo dat deze
mogelijkheid uiteindelijk berust op een onvolledig beleven van het christendom,
doch dit onvolledig beleven is op zijn beurt slechts een nieuwe manifestatie van de
menselijke beperktheid en ontoereikendheid tegenover zijn eigen levensideaal. Er is
echter meer: de eigen dimensie welke de religieuze mens in zijn leven ontdekt, opent
voor hem ook de weg voor een eigen tragisch besef van zijn ontoereikendheid en
wel juist op het punt waar hij zijn eigen ervaring van de werkelijkheid gaat
confronteren met het meest essentiële gegeven van het christendom: de goddelijke
liefde.
Leuven
H. VANDERMOERE
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Kroniek
Codicologie en filologie IX
Inhoud
Men kan zich gemakkelijk voorstellen dat er onder de lezers van de vorige kronieken
enkelen geweest zijn die wel eens terloops gedacht zullen hebben, dat omwille van
alle tot nog toe behandelde uiterlijkheden de inhoud gevaar liep onderschat te worden.
Wij houden het er echter voor dat zij straks, bij afsluiting van het geheel, mede
zullen ervaren hoe door deze wellicht op het eerste gezicht wat ongewone gang ‘van
buiten naar binnen’ juist deze inhoud - met name in zijn verhouding tot de uiterlijke
verschijningsvorm - uiteindelijk beter tot zijn recht komt.
Nemen wij als voorbeeld andermaal codex 76 E 5 van de Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage ter hand en roepen wij in onze herinnering wat deze codex allemaal
bevat1. Grosso modo komt dit neer op het volgende:
Boendale: Dietse Doctrinael;
Beatrijslegende;
een aantal kleinere prozateksten van godsdienstige aard;
Maerlant: Heimelicheit der heimelicheden.
Het is nu zo gelegen dat zelfs de geringste overwegingen die bij het aandachtig
beschouwen van deze codex rijzen, om de (filologische) tekstproblematiek heenspelen
en mede het situatietype bepalen, waarin de gehéle codex als verzamelhandschrift
en de teksten op zichzelf passen. Codicologisch bezien is 76 E 5 een echte
godsdienstig - zedekundige ‘Spieghel des Kersten gheloves’, en tevens een boek dat
juist door de daarin opgenomen ‘kleinere teksten’ bestemd blijkt te zijn voor de leek.
De mogelijkheid van zijn groter formaat moet dan daarin gezien worden, dat dit
vooral bepaald werd door de eerste en de laatste tekst, beide didactisch van aard.
Daarbij dient vooral in het oog gehouden te worden, dat het lot van de Beatrijs (voor
ons de parel uit de codex) juist beinvloed is door het voorkomen in dit groter,
kostbaarder en daardoor opvallender geheel. Hadden in de loop der eeuwen de
onopvallende handschriften heel wat minder levenskansen dan andere, die óf door
vorm óf door inhoud de aandacht bleven trekken, de berijmde Beatrijs werd alléén

1

Vgl. de omvattende inhoudsopgave van G.I. Lieftinck in diens beschrijving van codex 76 E
5 opgenomen in de fototypische editie van de Beatrijs2, onder medewerking van verschillende
geleerden bezorgd door A.L. Verhofstede. Antwerpen, 1948; 27 vlgg.
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gered door de kostbaarheid van de codex met gehistorieerde initialen (dus door de
uiterlijke verschijningsvorm). Zulk een handschrift kon in de zeventiende eeuw zijn
plaats krijgen in de bibliotheek van Nic. Heinsius, om daarna te blijven bestaan met
de reputatie van: ‘een kostbaar stuk’ te zijn, totdat speciaal de Beatrijs-tekst de harten
stal van de gevoelige letterlievende negentiende- en twintigste- eeuwers!2.
Met een tweede beroemd specimen onzer Middelnederlandse literatuur - de
Theophilus - is het niet anders gesteld. Ook deze exempelstof had gemakkelijk - als
vele, véle andere - alléén kunnen overblijven in korte prozavorm, in een
materiaalverzameling, in een Latijnse versie. Het toeval wilde echter dat de berijmde
Theophilus-redactie terecht kwam in een andere, en ditmaal papieren verzamelcodex:
het grote Hulthemse handschrift (Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel
15.589 - 623), dat nog net op de rand van de afgrond gered kon worden. Was de
Theophilus-redactie daarin niet terechtgekomen, dan had zij mogelijk de weg gegaan
van zovele andere perkamenten handschriften, die verknipt óf allerlei boekbanden
tot steun hebben gediend, óf als leeswijzer misbruikt werden, zo zij al niet
(schandelijkst van al) eenvoudig naar de lijmkokerij verwezen werden, waar maar
al te weinige op het allerlaatste moment de vuurdood ontgingen, zoals bijv. het geval
is met de handschriften over het leven van Sinte Lutgard en Sinte Christina, thans
beide berustend op de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam (achtereenvolgens
onder signatuur I G 56 en I G 57).
***
Naar vertrouwd mag worden bevat het bovenstaande genoeg voorbeelden uit de
praktijk om thans weer aandacht te vragen voor de theorie. Daarbij wordt er
onmiddellijk toe overgegaan de Inhoud te splitsen in:
a. teksten (en blanco bladen),
b. schrift,
c. rubricering,
d. verluchting.
Het aanduiden van de tekst(en) onder het opzicht van de inhoudsbeschrijving blijkt
niet altijd even eenvoudig. Voor zover daarbij sprake is van namen en titels verwijzen
wij de lezer naar het daaromtrent opgemerkte in Codicologie en Filologie IV (Spiegel
der Letteren V (1961) 211 vlgg.), om ons hier te bepalen tot de algemene vaststelling,
dat de tekstaanduiding in wezen bepaald wordt door de aard van de te beschrijven
codex zelf.
De inhoudsopgave stelt vooral bijzonder moeilijke eisen, als men te doen krijgt
met bronnen waarmede men minder of niet vertrouwd is. Onmis-

2

Vgl. W.Gs Hellinga, Zes verdwaalde verzen in de Beatrijs in Huldeboek Pater Dr.
Bonaventura Kruitwagen O.F.M. 's-Gravenhage, 1949; 178 vlgg.
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baar blijkt dan de opgave van het ‘initium’ - dus de aanvang van de tekst, gewoonlijk
zo ver medegedeeld dat hij taalkundig een enigermate bevredigend geheel biedt en
dus niet uit een paar losse woorden bestaat. Opgave van het initium vordert op zijn
beurt weergave van het slot, het zogenaamde ‘explicit’. Afgezien nog van het
daarmede beoogde doel, nl. de tekst(en) of tekst (deel-delen) nauwkeurig te begrenzen,
zijn ook vaak van beslissende betekenis de met het explicit verbonden slotwendingen
met betrekking tot schrijvers en plaats en tijd der redacties, respectievelijk versies3.
Ten aanzien van het schrift moet er hier eerst en nadrukkelijk op gewezen worden,
dat het middeleeuwse schrijven op perkament en papier heel iets anders is dan het
tegenwoordige schrijven. Het woord zelf duidt dit trouwens reeds aan. Dat schrijven
was in het Middelnederlands ‘scriuen’, dat tekenen en schilderen beduidt4. Een
beeldenscrivere was dus een beeldenschilder of polychromeur, een glasscrivere een
glasschilder, een huusscrivere een decoratieschilder, een clederscrivere een schilder
op doek. Het scriven van een middeleeuwse kopiist kan dus het best met kalligrafie
vergeleken worden. Elke schacht, elk been, elke op- en neerhaal werd afzonderlijk
getekend, en de pen werd daarvoor telkens van het schrijfvlak opgeheven. Dit alles
althans in schrifturen, die voor algemeen gebruik bestemd waren en met de term
boekschrift worden aangeduid.
Daarnaast is er altijd geweest een schrift, dat zo vlug mogelijk geschreven werd
als maar kon: cursief schrift, bestemd voor het maken van aantekeningen en
schrifturen voor eigen gebruik, kladjes voor (school)werk, en - vooral - (in de
kanselarijen) voor de kladden van officiële akten en dergelijke. Dit cursieve schrift
verschilt nog meer van het onze dan het straks genoemde boekschrift, en het heeft
dan ook zijn eigen ontwikkeling en geschiedenis. Zo zijn uit dit cursieve schrift de
middeleeuwse geheimschriften ontstaan, alsook de stenografie, bekend onder de
naam van Tironiaanse noten, aldus genoemd naar Tiro, de slaaf van Cicero, die het
woord zijns meesters in een door hem zelf ontworpen systeem van afkortingen moest
optekenen5.

3

4
5

Het is hier niet de plaats nader in te gaan op het beslissend belang van initia-verzamelingen.
Nog altijd loont het voor de neerlandicus-filoloog véél meer dan de moeite daarvoor kennis
te nemen van de nu reeds meer dan een halve eeuw oude (beter: jonge) studie van Bonaventura
Kruitwagen O.F.M., Over eene verzameling van Middelnederlandsche initia. Tijdschrift
voor Nederlandsche taal- en letterkunde XXX (1911) 245 vlgg. Voor de door Willem de
Vreese aangelegde initia-verzamelingen vgl. P.J.H. Vermeeren, De Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta. Utrecht, 1953. Daar (blz. 136-7) vindt men ook mededelingen over
ongepubliceerde verzamelingen van N. van Wijk en Kruitwagen.
Vgl. Middelnederlandsch Woordenboek VII, 771 vlgg.
Vgl. Willem de Vreese, Over handschriften en handschriftenkunde. Zwolle, 1962. In het
bijzonder de eerste studie (Handschriften en handschriftkunde) met de daarbij gegeven
toelichtingen en literatuuropgaven.
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Uiteraard is het voorafgaande niet meer dan een reeks aanduidingen van meer
algemene aard en belang. Er zal dan ook in extenso in de volgende kroniek op het
schrift worden teruggekomen. Ter inleiding daartoe diene hier ten slotte een
vogelvlucht over de nieuwere opvattingen inzake de hedendaagse paleografie zoals
zich die in het jongste decennium ontwikkeld hebben.
***

Het is zaak daarbij allereerst te bedenken, dat de in onze tijd steeds meer aandacht
vragende en belangstelling trekkende studie van het geschreven boek uit de
middeleeuwen een zodanige nadruk legt op de ‘archéologie du livre’, dat omwille
dezer zogenaamde codicologie de paleografie in de zin van kennis van het oude
schrift gevaar loopt te worden onderschat. Dit geeft aanleiding eraan te herinneren,
dat de paleografie als zodanig een zeer voornaam, ja vaak het voornaamste deel der
codicologie uitmaakt. Het komt er dus op aan tussen de studie van het middeleeuwse
geschreven boek en de studie van het oude schrift het juiste evenwicht te bewaren.
Voor beide is daarbij een uiterst zorgvuldige, op alle details gerichte beschrijving de
noodzakelijke basis. Daarzonder is het onmogelijk tot resultaten of aanvaardbare
werkhypothesen te komen.
Onder vele opzichten verkeert nu de paleografie in gunstiger omstandigheden dan
de codicologie. De ontwikkeling der laatste is allesbehalve gelijkmatig verlopen,
zodat zij nimmer een bloei als de eerste gekend heeft. Dit verklaart, dat de paleografie
beschikt over een ontzagwekkende verzameling van materiaal en een onafzienbare
rij van publikaties6.
Dit wil geenszins zeggen, dat iedereen met alles tevreden is. Zo is Jean Mallons
Paléographie romaine één roep om vernieuwing, die gepaard gaat met scherpe kritiek
op het tot nu toe verwezenlijkte7. Hoofdzakelijk is het Mallon erom te doen, dat wij
ons zo goed en zo radicaal mogelijk bevrijden van een traditioneel systeem van
criteria, termen en voorstellingen; in het leven geroepen vóór de ontdekking van het
nieuwe en zeer omvangrijke materiaal, dat vooral in de laatste twee eeuwen onder
de aandacht der geleerden gebracht is.
Uitgaand van Mallons opvattingen heeft nu de conservator François Masai, in het
vanuit de handschriftenafdeling der Koninklijke Bibliotheek van België geleide
tijdschrift Scriptorium, een even belangrijk als uitvoerig artikel over beginselen,
taken en technieken der hedendaagse paleo-

6

7

Als inleiding daartoe kan dienen: Paul Sattler und Götz von Selle, Bibliographie zur
Geschichte der Schrift bis in das Jahr 1930. Linz A.D., 1935. Archiv für Bibliographie.
Beiheft 17.
Jean Mallon, Paléographie romaine. Madrid, 1952.
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grafie gepubliceerd. De bedoeling daarvan was, aan te tonen, hoe de opvattingen van
Scriptorium ten volle overeenstemmen met de theorieën der nieuwe Franse
paleografenschool, waarvan Jean Mallon de bekendste vertegenwoordiger is8.
Intussen is de genoemde Franse school niet de enige groep van geleerden, die
bezig blijkt op paleografisch terrein de bakens te verzetten. Zoals bekend bestaat er
ook een internationaal verbond van paleografen, dat op zijn indertijd (1953) te Parijs
gehouden colloquium een omvattend programma heeft ontwikkeld, waarvan de ten
uitvoer legging met kracht ter hand genomen is. De eerste vrucht daarvan was het
verschijnen van de rapporten over de paleografische terminologie, die op het zojuist
genoemde colloquium in discussie werden gebracht9. Naderhand hebben de
vertegenwoordigers der deelnemende landen regelmatig over en weer verslag van
het tot stand gebrachte uitgebracht.
Den Haag
P.J.H. VERMEEREN
Amsterdam
W.Gs HELLINGA

8
9

François Masai, La paléographie gréco-latine, ses tâches, ses méthodes. Scriptorium X
(1956) 281 vlgg.
Nomenclature des écritures livresques du IXe au XVIe siècle. Premier Colloque international
de paléographie latine. Colloques internationaux du Centre national de la recherche
scientifique. Paris, 1954.
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Boekbeoordelingen
Lanceloet en het hert met de witte voet. Tekstuitgave met inleiding en
woordverklaring door Dr. Maartje Draak. 2e druk. N.V.
Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1962. (Zwolse
Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde). 32 F.
Ik weet niet, wie het is geweest, die zijn (haar) keuze heeft laten vallen op dit
zonderlinge verhaal, de uitgever, de Redactie van de Zwolse Reeksen of de
bewerkster. De eerste noch de tweede druk geeft hierover uitsluitsel. Men kan zich
afvragen, of nu juist de ‘Witte Voet’ voor een afzonderlijke uitgave in aanmerking
moest komen, of uit de vrij omvangrijke ridderromantiek, of de ‘matière de Bretagne’
(als het die per se moest zijn), of zelfs uit de Lancelot-stof uitgerekend deze episode,
die van onwaarschijnlijkheden aan elkaar hangt, in het middelpunt van de
belangstelling moest worden geplaatst. Wellicht heeft alleen de omvang de keuze
bepaald en de overweging, dat men altijd op ‘truffen’ (nonsens) stuit, als men in de
Arthurstof duikt. Voor de moderne lezer, een dierenvriend o.a., is deze stof nog
aanstotelijk ook. Wat kan men achteraf goed begrijpen, dat zovele serieuze tijdgenoten
tegen deze waardeloze sensatieverhalen hebben gefulmineerd. Laten we onze tranen
maar drogen over het verbranden, verknippen of verscheuren van al die codices tegen
het aanbreken van de Nieuwe Tijd. Er is nog genoeg van deze ontspannings- (of
spannings-?) literatuur bewaard gebleven.
De vakgenoten weten wel, dat de Lancelot het laatste decennium weer wat meer
onder de aandacht is gekomen, o.a. door Prof. Draaks studie over de
middelnederlandse vertalingen van de Proza-Lancelot. Van huis uit (ik bedoel haar
studie onder Van Hamel en haar proefschrift af) is ze vertrouwd met de
Arthur-romantiek; ze heeft daarbij het geluk, dat haar ambtsbezigheden niet al haar
tijd opslokken. En tenslotte bezit ze naast de daarvoor vereiste begaafdheid ook de
nodige flair om betrekkelijk ingewikkelde zaken zo duidelijk, zo simpelweg, ik
bedoel meesterlijk uit de doeken te doen, dat zelfs analfabeten geboeid zouden.
luisteren. Wie zou haar trouwens narekenen? Daarvoor moet men wel van zeer goeden
huize komen. Ik wil hier dan ook alleen enkele opmerkingen maken bij de toelichting,
waarmee Prof. Draak misschien haar nut kan doen bij de voorbereiding van een
eventuele derde druk. Vooraf alleen nog dit. Op blz. 8 ‘stoten wij’ (dit ‘stoten’ i.p.v.
‘stuiten’ komt steeds meer in de mode, schr. legt er een uitgesproken voorkeur voor
aan de dag, vg. bijv. blz. 18 en 23) op het Franse ‘lai de Tyolet’. Wie zijn die ‘wij’?
In elk geval is Jan te Winkel Ontwikkelingsgang I, 2e dr., p. 293, n. 1 er al op
‘gestoten’, die daar tevens wijst op een verwante redactie in de Moriaen.
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Vs. 48 al sonder wanc = waarlijk (i.c. een weinig zeggende rijmlap, die wel beter
onvertaald kan blijven); vs. 69 inne, 1. sine; vs. 72 ember = zeker; vs. 79 des ander
dages = de volgende dag (vg. vs. 90); vs. 98 menechfout = luid; vs. 114 pensdi =
dacht hij er over; vs. 117 een deel = flink(zo ook op vele plaatsen in MNW 2, 95);
vs. 146 als di = omdat hij; vs. 161 = hij rustte niet; vs. 174 ‘toen verstelde hij enz.’
(ging hij het repareren?); vs. 211 daer = ofschoon; vs. 224 ‘van kunnen afbrengen’,
beter: afgebracht; vs. 235 weder ende vort = overal heen, in alle richtingen; vs. 238
en deel = goeddeels, grotendeels; vs. 242 ‘luister nu wat L. toen toepaste’, beter:
hoor(t) nu wat L. toen deed; vs. 304 die rime werd gelesen = het gedicht uit is? Vs.
337 verstoet - hoorde; vs. 524 mesquame = rampspoed (vg. vs. 542); vs. 560 Lettel
= in 't geheel niet; vs. 588 te vorne, liever = te voren (in een of andere bet., bijv.
speciaal aan jou (MNW 9, 1033) of: zo maar, zonder bedenking of aarzeling); vs.
692 nomen = met ere noemen, prijzen; vs. 703 des = dit, als volgt; vs. 705 uwes selfs
ere = wat eervol voor U is; vs. 716 = bewezen hem toen vele beleefdheden; vs. 740
geval = gelegenheid; vs. 813 blieft = blijft (× drieft = drijft). Een vrij groot aantal
plaatsen zou nadere toelichting verdienen (o.a. vs. 87, 118, 129, 153, 177, 201 (= fel
waren, agressief?), 209, 212, 230, 364, 399, 488, 570, 576, 679, 732).
J.J. MAK
HANS SCHWERTE, Faust und das Faustische. Ein Kapitel deutscher
Ideologie. Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1962. 359 blz.
Deze studie verdient onze bijzondere aandacht: niet slechts omdat ze een interessant
licht werpt op een tot nog toe niet behandeld en uiterst belangrijk aspect van de Duitse
literatuurgeschiedenis der laatste twee eeuwen, doch ook omdat haar betekenis zeker
niet beperkt blijft tot het gebied van de Duitse literaire geschiedschrijving alleen.
De auteur, docent in de Duitse letterkunde aan de Universiteit te Erlangen, stelt
zich ten doel, de ontwikkeling van het begrip ‘faustisch’ te beschrijven, en vooral
ook aan te tonen welke rol dit begrip gespeeld heeft als bestanddeel der ideologieën
die in de 19e en 20e eeuw het intellectueel en politiek leven in Duitsland gekenmerkt
hebben.
Na een inleidend hoofdstuk met enkele, het thema betreffende beschouwingen
van algemene aard, behandelt hij (hoofdstuk II) om te beginnen de betekenis die het
woord ‘faustisch’, vooral als adjectief met negatieve strekking, in de 17e en 18e
eeuw heeft gehad. In de hoofdstukken III tot V concentreert hij zich dan op de
ontwikkeling die het begrip onder invloed van Goethes Faust gedurende de periode
vanaf de publicatie van het drama tot omstreeks 1870 heeft ondergaan.
Vervolgens splitst zich de behandeling van de stof (hoofdstukken VI en VII): nadat
omstreeks het stichtingsjaar van het Duitse Keizerrijk een
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intensieve ideologisering van de Duitse literatuur en literaire geschiedschrijving was
begonnen, kwam de Faust-mythe in Duitsland inderdaad steeds meer in het centrum
der philosophische en politieke discussies te staan. Zo werd het zogenaamde
‘Faustische’ enerzijds door de ideologen van de imperialistische periode tot een heel
bepaald soort van ‘Duits’ ideaal verheven, terwijl het anderzijds tengevolge van een
zekere oppositie tegen deze politieke tendens door anderen weer als doelwit voor
aanvallen werd gekozen, die zich even weinig op het literaire vlak bewogen als de
enthousiaste tendentieuze eloges van de tegenpartij.
De auteur behandelt in de laatstgenoemde twee hoofdstukken (die zeker als de
belangrijkste van het gehele boek mogen worden beschouwd) de verschillende
aspecten van deze Faust-discussie op een manier die aan scherpzinnigheid en kritisch
inzicht niets te wensen overlaat. Zo doet zich aan ons het beeld van twee tegengestelde
ontwikkelingslijnen voor: naast de lijn van de ‘ideologische Aufhöhung’ die,
beginnend bij G. von Loeper, over een hele reeks van germanisten en historici
doorloopt tot Moeller van den Bruck en Spengler, wordt ons even duidelijk en
objectief de lijn der ‘kritische Abwertung’ gedemonstreerd, waarin dan naast namen
als Hartmann, Frenzel en Biedermann vooral ook verschillende kerkelijke critici
behandeld worden, die de discussie over het Faust-thema zelfs tot een bestanddeel
van de ‘Kulturkampf’ maakten.
Schwerte beëindigt zijn studie met een hoofdstuk (VIII) waarin hij aantoont hoe zich,
naast de Faust-discussie en in nauw verband ermee, een gelijksoortig geesteshistorisch
proces afspeelde in de interpretatie van Dürers ets Ritter, Tod und Teufel.
Dit alles zou op zich zelf al voldoende zijn om dit werk een reeds lang noodzakelijk
geworden publicatie te noemen en het aan ieder die zich met de Duitse
geestesontwikkeling van de 19e en 20e eeuw bezig houdt, ten zeerste aan te bevelen.
Er is echter nog meer: dit Kapitel deutscher Ideologie is in feite een soort van
afrekening die de waarde heeft van een model. De auteur noemt verschijnselen zoals
de Faust-mythe terecht typische voorbeelden van de ‘ideologische Überhöhungen
und Verzerrungen von Kunstwerken im Dienst weltanschaulicher, schliesslich
politischer Programme.’ Hij wijst erop, hoe op deze wijze kunstwerken uit hun
oorspronkelijke sfeer gerukt worden en tenslotte, tengevolge van simplificaties, door
iedereen voor welke doeleinden dan ook kunnen worden misbruikt. Het ontrafelen
van dergelijke voorstellingen, die hij ‘Pseudo-Leitbilder, in Vergewaltigung des
künstlerischen Phänomens’ noemt, beschouwt de auteur tenslotte als ‘eine der
Aufgaben wissenschaftlicher Genauigkeit, die gerade dort ihre Frage anzusetzen hat,
wo alle Fragen in dem guten Gewissen einer communis opinio omnium aufgehoben
und erledigt erscheinen.’ Deze opmerkingen, die we in elk opzicht kunnen beamen,
zijn richtinggevend voor een be-
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paalde vorm van literatuurwetenschappelijk onderzoek, die - trouwens vooral ook
in de Duitse literatuurwetenschap - tot nog toe al te zeer verwaarloosd werd.
Daarmee is meteen ook gezegd, waar de algemeen-literatuurwetenschappelijke
betekenis van deze studie te vinden is. Het ware inderdaad wenselijk dat de hier
toegepaste methode ook op het ruimere gebied der Europese letteren - waar menige
dergelijke ‘mythe’ voorkomt - navolging zou vinden.
H. DYSERINCK
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